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G. M. M. F o e k e m a 
Kruisstraat 9, Utrecht. 

De groene wateragame (Physignathus cochinchinus) 
en de groene leguaan (Iguana iguana), een 
fraai voorbeeld van convergentie 

lngezonden januari 1972. Geschreven naar aanleiding 
van het ter beschikking komen van een kleuropname 
van Physignathus cochlnchlnus, In verband waarmee 
ook de heer A. v a n d e n N i e u w e n h u i z e n 
dank wordt gezegd voor zijn belangeloze medewerking. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - overeenkomst - conver
gentie - een terrariumdier? - summary. 

INLEIDING 

Als beginnend reptielenhouder verzorgde ik 
twee jonge groene leguanen ( lglMIUI ig11ana), 
die na een wat moeizaam begin voorspoedig op
groeiden. Daardoor aangemoedigd keek ik uit 
naar een derde exemplaar. Op zekere dag trof 
ik er twee aan bij een Amsterdamse dierenhan
delaar. Het waren vrij grote dieren, de lengte 
van kop en romp samen zal zo'n 30 em zijn ge
weest. Ik bekeek ze goed. Waarom wist ik niet, 
maar er was iets vreemds aan deze leguanen. 
Het leek wei als of er iets aan mankeerde. Wa
ren deze exemplaren uit een andere streek af
komstig? 
Dit laatste bleek inderdaad wei het geval. Tot 
mijn grote verbazing noemde de importeur als 
hun plaats van herkomst niet een of andere 
Zuid-Amerikaanse staat, maar ... Thailand! 

OVEREENKOMST 

U hebt het al wel begrepen: ik had twee water
agamen voor Ieguanen versleten. Mijn vergis
sing zou door iedereen, die niet veel van hage
dissen afweet, gemaakt worden. De groene 
wateragame ( Physignath11s cochi11chimtJ) en 
de groene leguaan ( lgllatJa ig11ana) lijken veel 
op elkaar. Er zijn ook heel wat verschillen op 
te merken, vergelijkt u beide portretten maar 
(fig. 1 en 2). De kleuren van de leguaan zijn 

vrijwel gelijk aan die van de agame, het groen 
bevat aileen iets minder blauw. Ook bij de le
guaan zweemt de grondkleur bij de voorpoten 
naar een bronskleurige tint. De twee foto's be
nadrukken meer het verschil dan de overeen
komst tussen de dieren, juist omdat het por
tretten zijn. De totaalindruk die beide door 
hun lichaamsbouw geven is veel meer iden
tiek. 

CO NV ERG ENTIE 

Physignath11s cochi11chim1J en lg11ana ig11ana 
behoren niet aileen, zoals door hun namen 
wordt uitgedrukt, tot verschillende genera, 
maar zelfs tot verschillende familie's: Agami
dae en Iguanidae. Wei vraagt men zich sums af 
of het gerechtvaardigd is agamen en leguanen 
als aparte families te beschouwen. Maar er be
staat geen enkele twijfel aan dat het om groe
pen gaat die al heel lang genetisch gescheiden 
zijn en hun eigen ontwikkeling doormaken. De 
groene wateragame en de groene leguaan lij
ken dan ook niet zo veel op elkaar omdat ze 
zich betrekkelijk kort geleden uit een gemeen
schappelijke voorvader hebben ontwikkeld. Zo
wel de Agamidae als de Iguanidae hebben, on
afhankelijk van elkaar, in de loop van hun 
evolutie een soortgelijke vorm voortgebracht. 
Dit noemt men convergentie. 
Een ander voorbeeld van convergentie, onder 
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Fig . 1. Iguana Iguana <3. Foto : Foe k em a. 

slaogenhouders heel bekend, is de frappante 
overeenkomst tussen de groene boomboa 
(Cora/lus cani111rs) uit Zuid-Amerika en de 
groene boompython (ChonclrofJhyton viriclis) 
uit Nieuw-Guinea. Ook bier betreft bet een 
overeenkomst die beslist niet op recente ge
meenschappelijke voorouders berust, maar op 
onafhankelijke ontwikkeling van een aantal 
overeenkomstige eigenschappen. 
Het verschijnsel convergentie kan bij de syste
matische indeling van dieren problemen geven. 
Het gaat er daarbij immers om, de dieren in 
groepen in te delen van aan elkaar verwante 
soorten. Of soorten aan elkaar verwant zijn 
kan men aileen opmaken via de overeenkom
sten die ze hebben (tenzij men over goede fos
sielen beschikt, wat bij reptielen niet bet geval 
is). Zo zou men in eerste instantie kunnen 
concluderen dat de groene leguaan en de groe
ne wateragame relatief kort geleden een ge
meenschappelijke voorvader hadden; dezelfde 
conclusie zou ten aanzien van de groene 
boomboa en de groene boompython getrok
ken kunnen worden. Dat dit niet juist is, 
is in deze twee gevallen niet moeilijk te ont
dekken, omdat de punten van overeenkomst 
tussen de dieren heel duidelijk op aanpassingen 
aan hun leefwijze berusten. De kans op con
vergentie is bij aanpassingen groot, en de syste
maticus is daarop bedacht. Hij hecht daarom 
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bij bet indelen de meeste betekenis aan over
eenkomsten van kenmerken, die geen functio
nele betekenis hebben. 

EEN TERRARIUMDIER? 

Jk heb de wateragamen waarover ik sprak niet 
aangeschaft, en kan dus niet precies vertellen 
hoe deze groteske hagedissen zich in het terra
rium gedragen. Een van de redenen dat ik ze 
niet kocht was, dat beide een heel gemene ka
potte neus hadden. Dat schijnt een algemeen 
euvel te zijn bij wateragamen, zeker als ze pas 
gevangen zijn en zolang ze klein behuisd zijn. 
Het exemplaar op de kleurenfoto heeft zo te 
zien ook een kapotte neus gehad, die gelukkig 
mooi is genezen. 
Wat men ook over wateragamen leest, steeds 
komt naar voren dat de dieren snel en bewe
gelijk zijn, graag klimmen, en een ruim water
bassin nodig hebben. De groene leguaan wordt 
ook behoorlijk groot en hoort een groot terra
rium te hebben, maar is wat kalmer en minder 
vlug, zodat een krap terrarium minder schade
lijk is. Het karakter van de groene wateragame 
lijkt wellicht vee] op dat van de helmbasilisk 
(Basiliws). Een helmbasilisk heb ik korte tijd 
samen gehouden met mijn groene leguanen in 
een terrarium van 170 bij 90 em, hoogte 150 



Fig. 2. Physlgnathus cochlnchlnus 0 . Foto : Van 
d e n N i e u wen h u i zen. Overgedrukt uit 'Biijdorp 
Geluiden·, waartoe de afdeling Publicitei t van Dier 
gaarde Blijdorp ons aile medewerking verleende. De 
kosten werden bestreden uit een subsidie , dat de 
Stichting Bevordering Herpetologie beschikbaar stelde. 
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Fig. 3. Physlgnathus cochlnchlnus <;' . Foto: Van de n 
N I e u w e n h u i z e n. 

em. Hoewel de basilisk aanmerkelijk kleiner 
was dan de groene leguanen (lengten zonder 
staart resp. ongeveer I 5 en 30 em) legden de 
maten van bet terrariu m aan BasiliciiJ duide
lijker beperki ngen op dan aa n lg11ana, omdat 
cc rstgcnoemde zo bijzonder wild en snel was. 
H et houden van wateragamen schijnt aileen 
vcrantwoord als men ruimte heeft. Een terra
rium met een grondoppervlak van 3 bij 1,5 
meter. da t voor bv. tweederde uit water be
s taat. flink hoog, met g ro te takken over bet 
bassin been, lijk t geen overbodige luxe. Het 
behoeft geen betoog d at deze d ieren, waarvan 
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e ehuizing w veel mocilijker te rea li
en is dan de aanschaf zelf. aileen op bestel

ling geimporteerd moesten worden. 

SUMMARY 

A few notes a re given on the convergence 
between Physig~~tllhiiJ corhinchin11J and lglla
na ig11ana. 
PhysignathiiJ requires a very large and expen
sive terrarium, so the anima ls should be im
ported on request only. 



M. Kramer 
Rijksuniversiteit te Utrecht, Faculteit der Diergenees
kunde. 

Een overzicht van hetgeen bekend is over 
amoebiasis bij reptielen 

lngezonden oktober 1971. Dit referaat over amoebia
sis bij reptielen werd door drs. K r a m e r gemaakt 
in het kader van zijn afstuderen aan de Diergenees
kundige Faculteit van de Rijksunlversltelt te Utrecht. 
Onderstaande tekst is niet ingekort. Op pagina 96 
treft U een woordenlijst aan die een aantal gebruikte 
vaktermen omschrijft. 
lnhoudsoverzicht: inleiding - geografische versprei
ding - de verwekker - epidemiologie - klinische symp
tomen - pathologische bevindingen - therapia - sum
mary - literatuur. 

INLEIDING 

Het houden van exotische dieren is een ver
schijnsel dat tegenwoordig steeds grotere vor
men aanneemt. Reptielen nemen daarbij een 
belangrijke plaats in. Het houden van schild
padden bv. is zelfs al zo algemeen, dat het 
vreemd aandoet om van exotische of bijzon
dere dieren te spreken. 
Nu is het helaas maar al te vaak het geval, 
dat het bezit van exotische en bijzondere die
ren vooral aantrekkingskracht uitoefent op 
snobistische elementen in de mens, waarbij de 
dieren dan voornamelijk als statussymbool 
fungeren; de echte liefhebbers uiteraard niet te 
na gesproken. 
Dat dit voor de betreffende dieren trieste 
vooruitzichten biedt, lijkt mij een duidelijke 
zaak. Te horen van een krokodil, die aan een 
riem wordt meegenomen in een warenhuis bij 
het boodschappen doen, is wei komisch, maar 
de humor ervan lijkt me toch wei wat ziek. 
Deze toename van het houden van bijzondere 
dieren geeft automatisch een grotere confronta
tie met problemen als voeding, verzorging, 
huisvesting, ziekten en dergelijke, waartoe de 
amoebiasis bij reptielen ook behoort. 
De amoebiasis bij reptielen is niet nieuw maar 
vormt nog steeds een probleem, vooral bij 
slangen. 

I p p en ( 1965) maakte een inventarisatie van 
sectiebevindingen bij reptielen, waaruit bleek, 
dat parasitaire aandoeningen verre de over
hand hebben, nl. in 60,2 % van aile secties, 
waarbij de slangen met 70 % aan de kop 
staan. Uitgangsmateriaal vormden 500 rep
tielen, waarvan 214 slangen (42,8 %), 218 ha
gedissen ( 43,6 %) , 18 krokodillen (3,6 %) en 
50 schildpadden ( 10 %) . Deze getailen moeten 
niet te absoluut genomen worden omdat, vol
gens hem, beoordeling van tijdstip van kli
nische doo~ vaak moeilijkheden oplevert en 
anamneses vaak ontbreken in verband met 
weinig manifeste ziektesymptomen. Hij inven
tariseert dan ook aileen de gevonden 'afwij
kingen' zonder vaststeiling van de doodsoor
zaak. Maar het staat wei vast dat amoebiasis 
primair voor vele, zo niet aile, soorten slangen 
van infectieuze betekenis is, met vaak dodelijke 
afloop. Hetzelfde geldt in mindere mate voor 
hagedissen, krokodillen en schildpadden, waar
bij de rol van deze laatste groep voornamelijk 
gezien wordt als die van niet klinisch-zieke 
dragers (Stock, 1963). 

GEOGRAFISCHE VERSPREIDING 

W at betreft het voorkomen van de ziekte in 
natuurlijke omstandigheden bestaat geen ze-
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Fig. 1. Entamoeba lnvadens blj Thamnophls slrtalls. 
Boven gedeelte van een wandje tussen twee long
blaasjes, met twee amoeben (pijltjes) in de haar
vaten. Onder nlerllchaampje met een amoeba, die Is 
doorgedrongen tot in de holte waarin de urine wordt 
gefilterd. Foto: z w a r t. 

kerheid. Er zijn maar weinig gegevcns over. 
F a n t h a m en P o r t e r beschrijven gevallen 
van slangen afkomstig uit wi ldparken in Zuid
Afrika, Noord-Amcrika en Canada, welke met 
Entamoeba invarle11s geinfecteerd waren, waar
bij men wei moet bedenken, dat de auteurs 
kennelijk niet of te weinig rekening hielden 
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met de mogeli jkheid, dat de slangen in ge
vangenschap door kooigenoten of besmette 
terra ria geinfecteerd zouden kunnen zijn. Uit 
hun gegevens blijkt tenminste niet altijd of 
deze mogelijkheden uitgesloten waren, voordat 
de slangen onderzocht werden. 
G e i m a n en R a t c I i f f e vonden geen aan-



wijzingen voor spontane gevallen van amoebia
sis bij hun proefmateriaal uit verschillende de
len van de Verenigde Staten. Ook onderzoek 
van Steck leverde geen gevallen van spon
tane amoebiasis, uitgaande van faeces onder
zoek voorafgaande aan de proeven, bij dieren 
uit Spanje, Italic, Zwitserland en Joegoslavie. 
Dit terwijl wel altijd spontane gevallen wor
den beschreven bij dieren in gevangenschap, 
waar deze ook vandaan komen. 
In ieder geval moet men, in verband met han
del en uitwisseling, overal op de wereld in el
ke reptielenpopulatie rekening houden met 
amoebiasis, want contactinfecties slaan in aile 
experimentele gevallen zonder meer aan. 

DE VERWEKKER 

Algemeen wordt als verwekker van amoebiasis 
bij reptielen beschouwd Entamoeba invadens, 
een amoebe, die morfologisch maar gering en 
niet constant verschilt van Entamoeba histoly
tica, de dysenterie-verwekker bij de mens. Deze 
laatste heeft echter een optimale groei in cul
tuurmedia bij 35 tot 38° C, terwijl culturen 
van Entamoeba invadens bij 3 7 ° C afsterven. 
Bovendien is Entamoeba invadens bij 5° C nog 
bewegelijk, in tegenstelling tot Entamoeba 
histolytica. Volgens Fan t ham en Porter 
is Entamoeba serpentis identiek met Entamoe
ba invadens, terwijl Entamoeba ranarrtm en 
Entamoeba varani ook misschien synoniemen 
zijn van Entamoeba invadens. 

Morfologie ( volgens G e i m a n en R a t -
cliffe,l936). 

Trofozoiet: grootte 9,2 tot 38,6 p. bij 9 tot 30 ,_,., 
gemiddelde doorsnede 15,9 ,_,.. Kerngrootte 3,5 
tot 7,3 P.• gemiddelde doorsnede 4, 78 ,_,.. Gelijk
matige verdeling van chromatinegranula onder 
de dunne kernmembraan. 
Centrale karyosoom, omgeven door een smalle 
halo. Verhouding tussen kern en cytoplasma in 
verschillende stammen 0,26 tot 0,34, gemiddeld 
0,295. 
Voortbeweging in een richting volgens type 
Limax, bij verandering van richting plotseling, 
op een breukzak gelijkend, uitpuilen van een 
helder ectoplasmatisch pseudopodium. 
Voedt zich met leucocyten, levercellen, celde
tritusbacterieen en zetmeelkorrels. 
Cyste: grootte 11 tot 20,2 P.• gemiddelde door-

snede 13,88 p. met 1 tot 4 kernen, glycogeen
vacuole, staafvormig chromatoidlichaampje. 

Ontwikkelingscyclus. 

Uitgaande van de 4-kernige cyste, excystering 
in darm met een excysteringstijd van 5 tot 14 
uur, meestal 5 tot 7 uur (slang). Hierna meta
cystische ontwikkeling in de darm in 7 tot 24 
uur, waarbij kerndelingen optreden met aller
lei kerncombinaties van 8- tot 1-kernige vor
men in verband met het niet synchroon verlo
pen van kerndelingen en celdelingen, wat re
sulteert in acht 1-kernige amoebulae in darm
lumen of weefsel. 
Deze groeien uit tot trofozoieten, welke of na 
deling kunnen encysteren, of zich meervoudig 
delen zonder cystevorming. 
De vermeerdering in gastheerweefsel komt 
waarschijnlijk tot stand door herhaalde deling 
zonder cystevorming, gezien het aantreffen van 
talrijke 2-kernige trofozoieten als stadia van 
trofozoietendeling, terwijl in vers materiaal 
geen cysten in lever of darm zijn aan te tref
fen, hoewel I p p e n wei melding maakt van 
cysten condom en in de grote niervaten. 
De trofozoiet wordt tot precystische amoebe 
(meer afgerond en duidelijk kleiner dan de 
volgroeide trofozoiet), welke tot onrijpe cyste 
wordt met grote glycogeenvacuole en hyaline 
cystewand. Hierna dubbele kerndeling en vor
ming van chromidiaallichaampjes, waarna het 
stadium van 4-kernige cyste wordt bereikt, 
gepaard gaande met regressie van glycogeen
vacuole en chromidiaallichaampjes. In geschikt 
milieu kan dan excystering volgen, waarna de 
cyclus zich herhaalt. 

Biochemische eigenschappen. 

In 0,5% NaCl gaan cysten na 7 dagen ten 
gronde. Zowel cysten als trofozoieten zijn niet 
Ianger levensvatbaar dan enkele weken tot 
een paar maanden in cultuurmedia als er niet 
elke 2 a 3 weken wordt overgeent. Vermeer
dering en levensduur van hetzelfde inoculum 
in hetzelfde medium is zeer verschillend, af
hankelijk van de begeleidende bacterieenflora. 
In eiwitrijke media (bacto-entamoebamedium), 
welke sterk bacterieel verontreinigd zijn, treedt 
dood van amoeben sneller op en is cystevor
ming geringer dan in eiwitarme media (bv. 
gastric mucin-medium volgens Rat c I iff e). 
Ook in het terrarium is de levensduur en infec-

89 



tiositeit van verschillende amoeben begrensd. 

EPIDEMIOLOGIE 

De ziekte komt vooral voor in dichtbevolkte 
terraria, niet zozeer bij dieren in afzondering, 
terwijl de verspreiding enzootisch is in reser
voirs, die met elkaar in verbinding staan. 
Amoebiasis zou niet plotseling uitbreken onder 
al jarenlang in gevangenschap gehouden rep
tielen zonder inbreng van buitenaf (Steck, 
1961). Rat c 1 iff e stelde in 1957 op grond 
van sporadische gevallen van amoebiasis, die 
ondanks hygienische maatregelen steeds jaar
lijks optraden, dat er onbekende dragers van 
amoeben in het spel zouden zijn, waarbij hij 
kakkerlakken als vectoren aannam. 
Algemeen wordt aangenomen dat schildpadden 
van epidemiologische betekenis kunnen zijn, 
omdat deze dieren, ook wanneer experimenteel 
besmet, bijna nooit lijden aan amoebiasis noch 
klinische verschijnselen vertonen, terwijl ze 
toch enorme hoeveelheden amoeben kunnen 
produceren, die voor bv. slangen sterk infec
tieus blijken te zijn met dodelijke afloop. 
Sectie op deze schildpadden als dragers geeft 
dan ook negatieve resultaten wat betreft pa
thologische veranderingen, terwijl in het darm
lumen grote hoeveelheden amoeben (cysten) 
kunnen worden aangetroffen. R o d h a i n en 
Van H o o f ( 1936) maken ook melding van 
een geval van experimentele besmetting van 
een Rana temporaria, zonder dat het dier kli
nische symptomen vertoonde, zodat zij voor
zichtig de mogelijkheid opperen, dat ook am
fibieen als reservoir van amoebiasis zouden 
kunnen dienen. 
Wat betreft verdere infectiemogelijkheden zou
den reservoirs met grote waterbakken predis
ponerend werken, zodat vooral reptielen die 
in water of waterrijk milieu verker~n aan in
fectie bloot zouden staan, hoewel ook in vol
komen droge terraria ziekte-overbrenging werd 
waargenomen (Steck). Hoe lang besmette 
reservoirs contagieus blijven is wegens tegen
strijdige waarnemingen moeilijk te zeggen. 
Een proefopstelling, waarbij na 3 dagen sian· 
gen in een tevoren besmet milieu werden inge
zet, gaf na 3% maand geen verschijnselen van 
amoebiasis bij de ingezette dieren, terwijl in 
een andere proef, bij inzetten na 5 dagen, de 
dieren binnen enkele dagen ziek werden. 
Aangenomen wordt dat verspreiding, behalve 
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door direct contact, ook tot stand komt via 
schoonmaakmiddelen en andere utensilien. 
Wat betreft het verloop van de enzootie wijst 
S t e c k erop, dat deze na enkele weken tot 3 
maanden spontaan kan ophouden, wat vol
gens hem zou berusten op het feit, dat de die
ren met een identieke gevoeligheid gestorven 
zijn. De enzootie zou ook bepaald kunnen wor
den door onregelmatige uitscheiding van cys
ten, door gevoeligheid van de verwekker tegen 
uitdroging en door beperkte levensduur van 
de verwekker in vochtig milieu. 
Een andere mogelijkheid is dat een bepaald 
aantal dieren de balans parasiet-gastheer zo
danig weten te beinvloeden, via opzoeken van 
milieu-omstandigheden die het evenwicht doen 
doorslaan ten gunste van de gastheer, dat ze 
de infectie overleven. Vooral de onderzoekin
gen van Barrow en Stockton (1960) 
wijzen in deze richting. Zij deden een onder
zoek over de invloed van temperatuur op de 
relatie gastheer-parasiet bij verschillende slan
gensoorten. Hun proeven betroffen slangen, die 
in 4 verschillende temperatuurmilieu's werden 
gehouden, nl. als eerste 13 tot 14 ° C, ten 
tweede 15 tot 28° C, ten derde een broedstoof 
met constante temperatuur van 25 o C en als 
vierde een broedstoof van 30° C. 
Aile andere factoren zoals infectieus materiaal, 
eten, drinken, schoonhouden, werden gelijk ge
houden, terwijl in elke groep verschillende 
rantsoensamenstellingen werden beproefd, wat 
geen effect op de parasiet bleek te hebben. 
Het temperatuureffect bleek relatief steeds ge
lijk en wel als volgt: de 25° C-groep gaf de 
ernstigste verschijnselen zoals bloedige ontlas
ting en dodelijke afloop (Natrix-soorten) tot 
veel minder duidelijke ziektebeelden (Diado
phi.r en Opheodrys). 
De 13 ° C-groep gaf geen verschijnselen, maar 
de amoeben verloren daarbij niet hun pathoge
niteit, wat bleek wanneer de dieren uit deze 
groep naar een milieu van 25° C werden 
overgebracht, waarbij dan dezelfde afwijkin
gen ontstonden als bij de 25° C-groep. 
Ook 30° C leek mogelijkheden te bieden voor 
herstel in sommige gevallen ( temperatuuropti
mum voor Entamoeba invadens is 25° C) ge
zien aanwezige genezingslittekens, hoewel on
derzoekingen van Me e r o vi t c h ( 1960) in 
dezelfde richting minder gunstige resultaten 
gaven. Ook hij vond dat temperaturen van 
34 tot 37° C een verlies van infectiositeit ga
ven voor de Entamoeba invadens, maar ook de 



slangen zeJf konden deze temperaturen niet 
verdragen en stierven aile na zijn experimen
ten. 
Wat uit de proeven van B a r r o w en S t o c k
t on wei naar voren kwam was een frappant 
verband tussen temperatuur, tijd en slangen
soort. De tijd bleek van belang gezien de zeer 
uniforme ziekteduur bij constant gehouden tem
peratuur. De temperatuur bleek invloed te 
hebben. Ook bleek er een correlatie te bestaan 
tussen plaats en mate van aandoening van 
lever en darmtractus en slangensoort, wat 
weer in relatie stond met ver~chil in activiteit 
van de slangensoorten bij bepaalde temperatu
ten. De ergst aangetaste dieren ( Natrix) wa
ren bij 25 ° C erg actief en agressief, de minst 
actieve (Diadophis en Opheodrys) vertoonden 
bij die temperatuur de minste laesies. 
De grootte van de slang ten opzichte van de 
hoeveelheid inoculum bleek niet van belang. 
Onder natuurlijke omstandigheden kunnen rep
tielen grote temperatuurverschillen opzoeken. 
Hoewel normaal poikylotherm wat betreft in
wendige lichaamstemperatuur kunnen ze ener
gie, nodig voor biochemische processen in het 
lichaam, direct van de zon betrekken, via pig
mentcellen die zonwaarts gericht kunnen wor
den terwijl ze zich koesteren. B o g e r t stelt, 
dat deze 'heliothermen' een lichaamstempera
tuur kunnen handhaven die flink hoven die 
van de omgeving ligt. Ondergrondse holen als 
normaal slangenverblijf hebben een min of 
meer constante temperatuur, ongeveer over
eenkomend met de temperatuursgroep van 13 
tot 14° C uit de proeven van Barrow en 
Stockton. 
Het is heel goed mogelijk, dat een slang in 
zijn normale omgeving steeds die temperatuur 
weet te vinden waarbij de relatie gastheer
parasiet in zijn voordeel is. In gevangenschap 
wordt wei een natuurlijke omgeving nage
bootst, maar dat is aileen maar oppervlakkig 
zo en biedt nooit zoveel verschillen als die, 
welke de dieren in natuurlijke omgeving kun
nen vinden. 

KLINISCHE SYMPTOMEN 

Deze zijn vaag en niet specifiek voor aile ge
vallen, zoals bij zovele andere afwijkingen bij 
reptielen. De eerste verandering die men kan 
waarnemen is, dat de voedselopname ophoudt, 
hoewel dit moeilijk als diagnosticum kan wor-

den gebruikt gezien de lange hongerpauzes 
(tot 2 a 3 maanden) die slangen soms hou
den, zonder ziek te zijn. Daarna worden de 
faeces brijig, schuimend, later eventueel met 
bloed vermengd, de dieren gaan persen op de 
faeces, waarbij in een wat later stadium geen 
faeces meer afkomt, bovendien wordt het ach
terlijf dikker dan normaal. 
De dieren zijn nog een tijd levendig en pas 
enkele dagen voor de dood maken ze een dui
delijke zieke indruk, de staart kan slap zijn in 
dit stadium. Vlak voor de dood wordt vaak 
water opgezocht om te drinken. 
De ziekteduur varieert nogal, afgaande op ge
gevens van verschillende onderzoekers, nl. 27 
tot 36 dagen volgens H i II en N e a 1, 13 tot 
77 dagen volgens R a t c I i f f e en G e i m a n, 
9 tot 50 dagen volgens S t e c k. Er is geen ver
schil in ziekteduur bij spontane of kunstmatige 
infectie. 
Bij het merendeel van de proefdieren en de 
spontane gevallen ontwikkelt zich een bacteriele 
sepsis (Aero monas en Arizona). 

DIAGNOSE 

1. Microscopisch onderzoek op amoebentrofo
zoieten en amoebencysten, wat niet altijd re
sultaat oplevert. 
2. Erythrocyten en bloedstolsels in faeces en 
eventueel necrotisch materiaal in de faeces. 
3. Palpatie van achterlijf, waarbij men het ver
dikte colon kan voelen. Dit is bij slangen een 
vrij goed diagnosticum, maar niet bij hagedis
sen of schildpadden, in verband met bekken
gordel en pantser. 

PATHOLOGISCHE BEVINDINGEN 

Macroscopische veranderingen. 

Macroscopisch ziet men de meest opvallende 
veranderingen in het begin van dikke darm, 
eventueel eindgedeelte van dunne darm, voor
al in de omgeving van de valvula ileocolica, 
soms in maagslijmvlies en meestal in de lever. 
Daarnaast vindt men ook wei vaat-, paren
chym- en myocardbeschadigingen, die aanlei
ding geven tot hartzwakte, veneuze stuwing en 
longoedeem, met als oorzaak waarschijnlijk 
bacterieel-toxische invloeden. Ook worden wei 
leverabcessen zonder duidelijke darmverande-
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ringen gevonden, wat wijst in de richting van 
een invasie van de lever door amoeben via de 
galgang, terwijl in gevallen van ernstige aan
tasting van zowel dunne als dikke darm en le
ver men zou kunnen denken aan een her
invasie van dunne darm via galgang vanuit de 
ernstig aangetaste lever, vooral bij stasis in 
het verderop gelegen darmgedeelte. Het aange
taste darmwandgedeelte is sterk verdikt en ne
crotisch (fig. 2), met vaak overgrijpen op vet
lichamen, nieren, eileiders of zaadleiders, ter
wijl er ook een haemorrhagische randzoom 
om het aangetaste deel bestaat. Het lumen be
vat een bloederige, kaasachtige necrotische 
massa. Eventuele maagveranderingen bestaan 
uit scherp begrensde, gedeeltelijk verzonken 
zweervormige laesies met opgeloste smeerbare 
necrotische massa. Leverafwijkingen bestaan 
uit miliaire necrotische haarden, ·vaak sterk ge
zwollen lever, geen afkapselingsstadia zoals 
humaan voorkomt, verder subcapsulair oe
deem en diffuse onduidelijke tekening, bont
heid en vaak stuwingsbloedingen. 
I p p e n ( 1959) beschrijft ook haardvormige 
gebieden in de nieren met vacuolaire degene
ratie. 

Gegeneraliseerde vorm. 

Frank (1966) beschrijft een geval van gege
neraliseerde amoebiasis bij een leguaan, waar
bij de meeste inwendige organen door de para
sieten waren aangetast, evenals de huid. Ma
croscopisch vielen daarbij vooral subcutane ge
zwellen en enorm gezwollen en met elkaar ver
groeide oogleden op, terwijl inwendig geen op
vallende macroscopische veranderingen waar
genomen werden, ook niet aan maagdarmtrac
tus of lever. Microscopisch bleek het myocard 
slijmige haarden bestaande uit verzamelingen 
amoeben te bevatten, hersenen met bloedig ge
infiltreerde haard in het linker telencephalon 
met groot aantal amoeben, oogleden en oog
kamer ontstoken met veel amoeben ( waar
schijnlijk vanuit telencephalon via nervus op
ticus welke ook ontstoken was en amoeben be
vatte), ovarium met aangetaste oocyten, lever 
met diffuus verspreide amoeben, huid met 
detritusmassa's met naast oorspronkelijke ge
zwellen nog enkele trofozoieten. Opvallend 
was verder dat de maagdarmtractus geen ver
anderingen vertoonde, terwijl aileen in het lu
men zeer weinig amoeben werden aangetrof
fen. De verklaring voor deze gegeneraliseerde 
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vorm zou gelegen kunnen zijn in het feit, dat 
het dier lange tijd terramycine door het drink
water had gekregen, waardoor misschien de 
darmafwijkingen zijn voorkomen, evenals se
cundaire bactericHe infecties, terwijl de dieper 
in de weefsels zittende trofozoieten door de 
therapie niet werden bereikt. 
Aangetaste organen hadden geen onderling 
contact wat wijst op een hematogene versprei
ding, in tegenstelling tot huidamoebiasis bij de 
mens welke wei op basis van overgrijpen ont
staat. 

Colonveranderingen ( microscopisch) volgens 
Steck. 

Fase 1. Indringen van amoebentrofozoieten 
door het colonepitheel wanneer vegetatieve 
amoeben het colon bereikt hebben, 1 tot 2 da
gen na infectie. De amoebentrofozoieten oeste
len zich eerste tangs de basaalmembraan, waar
bij de epitheelcellen aan de basis opzij worden 
gedrongen en zich hoven de amoeben weer 
sluiten tot een compacte laag. De basaalmem
braan vertoont geen veranderingen die op 
toxische of fermentatieve beschadiging door de 
amoeben zou wijzen. 
Fase 2. Epitheeldesintegratie en -desquamatie. 
Op de vierde dag na infectie een geringe rood
kleuring van het colon met subepitheliale 
amoebennesten, waarbij het epitheel plaatselijk 
:ttjn gelijkmatige structuur verliest, de epitheel· 
kernen vertonen nog geen katabiotische ver
anderingen. In propria en submucosa bestaat 
in dit stadium een geringe sereuze ontsteking 
met weinig eiwitarm oedeem, zwelling van 
capillairendotheelkernen en wat vergrote celli
ge infiltratie. De ontsteking is echter diffuus 
en niet geaccentueerd om de amoebenopho
pingen. De desintegratie gaat geleidelijk over 
in totale epitheeldesquamatie, waarna bacte
rien binnen kunnen dringen, waarmee de bac
terieel-toxische ontsteking van de mucusa 
wordt ingeleid. De werking van amoeben be
rust waarschijnlijk aileen op een mecnanische 
verstoring van de weefsels in hun onderling 
verband, waarna de bacterien de necrotiserende 
colitis veroorzaken. 
Fase 3. Bacteriele diep-necrotiserende colitis. 
Na de epitheeldesquamatie vormt de basaal
membraan niet Ianger een barriere voor de 
amoeben, zodat deze zich verspreiden in pro
pria en submucosa. Bacterieen dringen naar 
binnen, waarbij vaatverwijding in propria 



vlak onder de basaalmembraan optreedt, waar
schijnlijk onder invloed van bacteriele toxinen . 
Op die plaats ontbreken de amoeben volledig. 
Dit proces speelt zich gemiddeld 6Yz dag na 
begin van de ziekte af, waarbij een bloed ige 
ontlasting ontstaat. Door oedeem, bloedingen 
en grootscheepse leucocytaire infiltratie in pro
pria, submucosa en muscularis wordt de darm
wand 3 tot 4 maal zo dik als normaal. Opper
vlakkig treedt necrose op, echter zonder oplos
sing van weefsel, ook de basaalmembraan 
blijft als een necrotische weefsellaag zijn struc
tuur behouden. In het necrotisch gebied bevin
den zich bijna geen amoeben, wei vee! in het 
relatief gezonde gebied. De bacteriele necrose 
verloopt langzamerhand door de hele darm
wand en kan zelfs doordringen tot in de romp
musculatuur. In overgangsgebieden van ge
zond naar ziek weefsel treden bloedingen op, 
zoa ls bij verse oppervlakkige laesies. 
S t e c k noemt drie redenen waarom bacteriele 
oorzaken verantwoordelijk zouden zijn voor de 
3e fase, nl.: 
l. De amoebeninvasie in de colon leidt niet 
zonder meer tot diep-necrotiserende colitis. 
2. Bij diep-necrotiserende colitis kunnen amoe
ben bijna volledig ontbreken. 

Fig. 2. Python sebae, onlsleking van een deel van de 
dikke darm , waardoor de darm verdikl is en er inwen
dig dikke p looien zi jn on lslaan . Hel normale deel 
van de darm is gemerkl mel een slerrelje. 
Folo: z war 1. 

3. Er is geen duidelijke relatie tussen ontste
kingsreacties en aantal en localisatie van amoe
ben in weefsel, terwijl wei alteraties, exsudaat 
en cellige infiltraties optreden rond bacteriele 
haarden. 

Leververanderingen. 

Volgens S t e c k en R a t c I i f f e komen in 
90 % van de gevallen van amoebiasis, zowel 
spontaan als experimenteel, karakteristieke le
verbeschadigingen voor. 
Er worden 2 vormen onderscheiden. 

l. Leverbeschadigingen zonder invasie van a
moeben. Voor of zonder dat amoeben in de le
ver optreden ontwikkelt zich een diffuse hepati
tis, waarschi jnlijk als gevolg van secundaire 
bacteriele infectie. Het parenchym vertoont 
zwelling en Iichte necrosehaarden, de levercel
kernen vertonen karyolysis. Hier en daar komen 
oedemen voor in samenhang met veneuze stu
wing of bacteriele haarden. De capillairendo
theelcellen vertonen zwelling, proliferatie en 
gedeeltelijk loslating. In de capillairen kunnen 
soms microthrombi optreden, die geen histo
logisch aanwijsbare circulatiestoornissen geven. 
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Vaak zijn bacteriiHe necrosehaarden vast te 
stellen radiair om de bacteriehaarden, welke 
Ieiden tot infectieuze granulomen. 

2. Specifieke Iaesies. Deze zijn te zien wanneer 
in de lever vrij veel tot grote aantailen amoe
ben aanwijsbaar zijn. Het is niet bekend of de 
diffuse hepatitis als voorstadium noodzakelijk 
is voor het tot stand komen van deze specifieke 
veranderingen, wei zijn er specifieke verande
ringen waargenomen zonder dat necrotische 
veranderingen in de digestietractus waren vast 
te steilen. Bij deze specifieke laesies zijn weer 
twee vormen te onderscheiden, nl. een subacute 
en een chronische. 
Bij de subacute vorm zijn 6 dagen na infectie 
amoeben aanwijsbaar in de lever (stadium van 
haemorrhagische colitis). De amoeben bevin
den zich meestal apart in bloedcapillairen maar 
ook tussen de intacte Ievercellen en galcapil
lairen. Tien tot twintig dagen na infectie zijn 
er matig tot zeer veel amoeben in de lever zon
der delingsstadia (geen vermeerdering in de 
lever?). De amoeben zijn verspreid over ltet 
hele parenchym, zowel in de buurt van de 
poortader als het Ievervenengebied. Er zijn 
geen katabiotische veranderingen te zien in 
levercellen die aan amoeben grenzen, wei ka
rakteristieke laesies. In de capillairlumina vindt 
men hyaline thrombi waardoor haardvormige 
capillairthrombose optreedt. Samenhangend 
daarmee ontstaan in het parenchym uitgebrei
de necrotische gebieden, welke vrij scherp be
grensd zijn. Amoeben kunnen erin ontbreken, 
histologisch zijn geen bacterieen te vinden. De 
gedegenereerde leverceilen zijn verkleind en 
vertonen verdicht acidophiel homogeen plas
ma. De kernen vertonen wandhyperchromato
se, pyknose en karyorrhoxis, terwijl het necro
tisch gebied door eiwitarm oedeem is omsloten. 
Deze ischaemische necrosen zijn aileen in sa
menhang met amoeben in de lever te vinden, 
waarbij er meestal geen leucocytaire reacties 
aanwezig zijn. 
De chronische amoebenhepatitis (waarschijn
lijk identiek aan de door Fan t ham en Po r
t e r beschreven 'abcessen') onderscheidt zich 
van de subacute vorm als volgt: 
a. Amoeben bevinden zich aileen in of in de 
onmiddellijke omgeving van een necrotische 
haard, niet in het intacte parenchym. 
b. Er zijn veel 2-kernige amoeben te vinden 
wat wijst op vermeerdering in necrotisch Iever
gebied, vooral in de wanden van necrobioti-
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sche vaten zijn veel amoeben aanwezig. 
c. Vanuit normaal doorbloede levergebieden 
zijn spruiten te vinden van granulatieweefsel 
met regenererende tubuli in het necrotische ge
bied. 
d. Necrobiose en necrose schijnen aan de bui
tenste rand verder in het intacte leverweefsel 
te dringen. 
Men neemt aan dat de leverinvasie door amoe
ben hematogeen via poortaderbloed tot stand 
komt. AI vroeg worden talrijke amoeben in de 
bloedcirculatie aangetroffen (later bv. ook in 
hartebloed en longen) in het ziektestadium 
waarbij colonlaesies aileen oppervlakkig (mu
cosa) zijn en waarbij in de dunne darm in het 
gebied van galganguitmondingen geen amoe
ben aantoonbaar zijn. 

De leverbeschadigingen, hoewel karakteristiek 
voor amoebiasis, zijn volgens S t e c k terug te 
voeren tot circulatiestoornissen. De ischaemi
sche necrobiosen ziet men aileen wanneer de 
lever veel amoeben bevat, hoewel deze ruimte
Iijk in geen verhouding staan tot de laesies, 
bovendien schijnen ze de levercellen niet te be
schadigen. Zijn conclusie is dat Entamoeba in
vadms geen necrotiserende of lytische werking 
heeft. Als hypothese voor de capillairthrom
bose stelt hij, dat de amoeben als het ware 
door de nauwe capillairen worden geperst, 
waarbij de endotheelcellen geprikkeld worden, 
zonder dat er morfologische veranderingen aan 
te zien zijn. Door deze prikkeling wordt dan 
weer een plaatselijke vorming van thrombi op
gewekt (theorie van 'Moolton-role of blood
platelets in thrombo-embolism'), en dit wordt 
misschien weer begunstigd door voorafgaande 
enterogene endotheelprikkeling uitgaande van 
de colitis. 

THERAPIE 

Een werkelijk afdoende therapie wordt eigen
lijk nergens beschreven. Wei zijn er op zichzelf 
staande gevallen, waarbij met succes wordt be
handeld. Zo beschrijft Jacobi ( 1961) suc
cesvolle genezing bij een Ermectes notae11s en 
een V aram1s idicr1s met amoebiasis, waarbij hij 
gebruik maakt van chloroquine in de dosering 
van 5 mg per 100 g Iichaamsgewicht geduren
de de eerste 2 dagen gevolgd door 2,5 mg per 
100 g lichaamsgewicht voor de volgende 12 
dagen. 



Steck ( 1963) gaf twee maal pheq.anthrolin
quinon (entobex) 200 mg per kg lichaamsge
wicht half oraal, half rectaal, over een week 
verspreid, eventueel gecombineerd met twee 
maal een temperatuursverhoging van 37 tot 
40° C gedurende telkens 72 uur, met als pro
fylaxe 3 mg per kg lichaamsgewicht yatren. 
Enkele dieren gingen daarbij tijdens de behan
deling dood, wat waarschijnlijk wei ten ge
volge van de hoge temperatuur is geweest. De 
amoeben werden er bovendien slechts onvolle
dig door geelimineerd, zodat het resultaat ai
leen maar beruste op een tijdelijke stilstand in 
het ziekteverloop. 
Backhaus (1963) geeft aan dat yatren en 
antibiotica niet duurzaam werken, wel goed 
volgens hem werken resotren 30 mg per kg 
lichaamsgewicht plus enterovioform 30 mg 
per kg lichaamsgewicht cnkele keren hcrhaald 
maar niet dagelijks. Ook de combinatie reso
tren met enterovioform en antibiotica (aureo· 
mycine of terramycine) 250 mg per kg Ji. 
chaamsgewicht evenals vitaminen A, D, E, en 
B12 gedurende 14 dagen beoordeelt hij positief. 
G o 1 d e r geeft aan 400 mg per kg lichaams· 
gewicht enterovioform en Finne s beveelt 
aan entamide of fumagellin 500 mg per kg 
lichaamsgewicht. 
W a 11 a c h ( 1969) tenslotte paste emetine 
HCI 40 mg per kg lichaamsgewicht toe paren
teraal evenals duodohydroxyquin (diodoquin) 
waarbij hij aantekent, dat voedsel als vehicu· 
lum voor het therapeuticum minder geschikt 
is met het oog op niet constante voedselopna
me. 

Metronidazole ( flagyl) biedt misschien betere 
vooruitzichten, vooral omdat het veterinair met 
succes wordt gebruikt bij protozoaire infecties 
zoals lamblia-infecties, en humaan bv. bij tri· 
chomoniasis en ook amoebiasis. 

Algemeen stelt men dat de profylaxe van het 
grootste belang is in de bestrijding, waarbij 
dan gedacht wordt aan strenge hygienische 
maatregelen zoals aparte reinigingsutensilien 
per reptielenreservoir, handen wassen na wer· 
ken aan of in een reservoir, verplaatsing van 
reptielen binnen de populatie zoveel mogelijk 
vermijden, en verder quarantaine voor nieuw 
in te brengen reptielen van minstens 3 maan· 
den, in welke tijd dan de dieren bovendien 
nog profylactisch zouden kunnen worden be
handeld met bv. resotren. 

SUMMARY 

A review of the literature on amoebiasis is 
given. 
Amoebiasis is a problem existing mainly among 
snakes, though other reptile species such as 
lizards, crocodiles and tortoises can also be
come infected. 
The agent is Entamoeba invadens, very similar 
to the human Entamoeba histolytica with 
respect to morphology, but with a different 
optimum temperature ( 2 5o C). It often causes 
a mortal necrotic colitis in snakes. 
The disease is especially prominent in densely 
populated surroundings, spreading by means 
of direct contact and via utensils. though out· 
break of amoebiasis seems to occur only when 
new animals are introduced. It is generally as· 
sumed that tortoises can be transmitter of 
amoebiasis since many cases have been found 
of non clinically affected tortoises, producing 
stools containing Entamoeba invadens that 
were h'ighly infectious for snakes. 
Spontaneous dissapearance of the disease, that 
can be found between three weeks and three 
months after its inception, may be due to the 
irregular production of cysts, but is probably 
because the host chooses an environment 
favouring itself rather than the parasites. So 
the balance between host and parasite swings 
in favor of the first. 
Very remarkable is the description of relations 
between environment temperature and sick
ness period, temperature and size and loca· 
tion of the alterations in the gut caused by the 
amoebae, and between temperature, snake 
species and gut alterations in conection with 
the behaviour of the animal. 
Clinic symptoms are not specific, as they con
sist of refusing food, production of slimy, 
eventually haemorrhagic stools, obstruction of 
stools and swelling of the abdomen. Diagnosis 
can be based upon the searching of stools for 
cysts, trofozoits, erythrocytes and upon palpa· 
tion of the abdomen. Pathologic alterations 
that are usually found are necrotic lesions of 
the guts (fig. 2), eventually ulcerous lesions 
of the stomach and mostly a swollen liver 
with many small necrotic foci. Also described 
is a case of kidney alterations, and one case of 
all the organs being affected save the intestinal 
tractus. 
The hypothesis is, that the pathogen effects 
of the amoeba invasion are based upon merely 
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a mechanical disturbance of the tissues, fol
lowed by bacterial infection, while in the liver 
the amoebae would cause an irritation of the 
capillaria! endothelium cells, resulting in the 
forming of thrombi. 
Therapy is still a problem. All kinds of thera
peutics have been used, for instance chloro
quine, entobex, yatren, resotren, enterovioform, 
antibiotics and vitamins, all with occasional 
succes. Maybe flagyl, though not mentioned 
by any author, is worth trying. 
Preventing amoebiasis is still the most effective 
way, and can be carried out by means of very 
strict hygiene and by means of quarantaining 
new animals for at least three months. 
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enzootle - in een bepaalde bevolklng voorkomende 

ziekte 
epltheel - bedekkende weefsellaag 
erythrocyten - rode bloedllchaampjes 
exudaat - uitgeschelden vocht 
fermentatief .:. door enzyminwerking 
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eel kern 

96 

Frank, W., 1966. Generallsierte Amebiasis ohne 
DarmsYf'nptome bel einem Leguan (Iguana Iguana, 
Reptilia, lguanldae) hervorgerufen durch Ent
amoeba lnvadens (Protozoa, Amoebozoa). Zschr. 
Tropenmed. Paras. 17 (3). 

G e I m a n, Q. M., H. L. A a t c I i f f e, 1936. Morpho
logy and llfecycle of an amoeba, producing amoe
biasis in reptiles. Parasitology 28, pp. 208-228. 

I p p e n, H., 1959. Die Amobendysenterie der Repti
lian. Die Klelntier-Praxis 4, pp. 121. 

I p pen, A., 1965. Ueber Sektionsbefunde bel Repti
lian. Zbl. allgem. Path. 107, pp. 520-529. 

Jacobi, E. F., 1961. Cure of Eunectes notaeus 
(C o p e) from amoebiasis. Bijdragen tot de Dier
kunde 31, pp. 49. 

Me e r o v itch, E., 1960. Thermal barrier to the ln
fectivitv of Entamoeba lnvadens in snakes. Nature 
185, pp". 631. 

R e i c h e n b a c h - K I I n k e, H. H., 1963. Krankhel
ten der Reptilian. Stuttgart, Gustav Fischer Ver
lag, pp. 16-17. 

Steck, F., 1961. Amobendysenterle bei Reptilian. 
Zbl. Bakt. Parasitenkd. I Orig. 181, pp. 551. 

Steck, F., 1962. Pathogenese und klinisches Bild 
der Amobendysenterie der Reptilian. Acta Troplca 
19, pp. 318. 

Steck, F., 1963. Die Amobendysenterie der Repti
lian. Acta Tropica 20, pp. 115-142. 

W a I I a c h, J. M., 1969. Medical care of Reptiles. 
J.A.V.M.A. 155, deel II. 

Z w a r t, P., 1970. Zlekten van Reptielen. Dierge
neesk. Memorand. 17, pp. 125-181. 

karyosoom - kernllchaampje 
katabiotisch - levensvatbaarheld verminderend 
laesies - beschadiglngen 
leucocyten - witte bloedlichaampjes 
lytische werking - verval bewerkstelligend 
mucosa - slijmvlles 
myocard - hartsplerweefsel 
necrotisch - afstervend 
oocyten - eicellen 
palpatie - betastlng 
parenchym - orgaanweefsel 
parenteraal - langs een andere weg dan het maag-

darmkanaal 
profylaxe - voork6ming 
propria - weefsellaag onder het epitheel 
pseudopodium - schijnvoetje 
pyknose - compact worden 
sepsis - bloedvergiftiging 
submucosa -· weefsellaag onder de propria 
telencephalon - deel van de hersenen 
trofozoiet - bewegelljk stadium van de parasiet, ac-

tieve vorm 
tubuli - buisjes 
vacuolair - In de vorm van kleine ronde holten 
valvula ileocollca - klepje bij overgang van dunne 

In dikke darm 
wandhyperchromatose - versterkte kleuring van de 

wand 


