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In onze collectie bevinden zich een aantal 
schedels van de Bruine rat, Rattus norvegi-
cus Berkenhout (herkomst Hoorn), de 
Woelrat, Arvicola t. terrestris (L.) en de 
Muskusrat, Ondatra zibethica (L.) (her
komst Reusel) met afwijkingen aan het 
gebit, bekend als „olifantstanden". 
Nemen we als voorbeeld de woelratschedel 
van fig. 1, dan zien we dat de tanden zijn 
doorgegroeid. Dit gebeurde doordat de 
onder- en boventanden elkander niet meer 
raakten en afslepen. In dit geval passeer
den de ondcrkaaktanden de bovenkaak-
tanden aan de rechterzijde. De linker-
onderkaaktand. ongeveer twee maal verder 
uitgegroeid dan normaal, raakte met de 
punt nog net de rechterbovenkaaktand en 
deze is dan ook iets korter dan de linker-
bovenkaaktand, die al langer gelegenheid 
had door te groeien. De rechtertand in de 
cnderkaak is waarschijnlijk even lang ge
weest als de linker tand. mogelijk langer. 
maar is afgebroken. 

Dergelijke verschijnselen worden regel
matig bij knaagdieren waargenomen. 
Vooral van Hazen en Konijnen is dit be
kend. Het is mogelijk, doordat de snij-
tanden van knaagdieren, bij de Microtinae 
ook de kiezen, gedurende hun leven door
groeien en wel met een flinke snelheid; 
Shadle, Wagner en Jacobs (1936) namen 
bij albino Bruine ratten een jaarlijkse groei 
van 4.3 inch (109 mm) per bovenkaaksnij-
tand waar. Een onderkaaksnijtand groeit 
sneller, nl. 6 inch (152 mm) per jaar. 
De slijtage is gelijk aan deze groeisnelheid. 
De meeste auteurs zijn het dan ook over 
de oorzaak van het ontstaan van „olifants
tanden" wel eens: Door verandering van 

de stand van de kaken onderling wordt de 
slijtage van de tanden verminderd of op
geheven, zodat ze de gelegenheid hebben 
door te groeien. Deze veranderingen in de 
stand van de onder- en bovenkaak ten op
zichte van elkaar kan het gevolg van ver
schillende oorzaken zijn. Pires de Lima 
(1932): „wellicht zijn endocriene storingen 
de primaire oorzaken van al deze misvor
mingen". Santos Junior (1930): zijn 
waarschijnlijk veroorzaakt door foute in
plantingen van de tanden". Manville 
(1954) echter vermoedt geen afwijkingen 
maar denkt aan het breken van een of meer 
tanden, waardoor andere gelegenheid 
krijgen uit te groeien. 
De schedels in onze collectie vertonen alle 
hetzelfde verschijnsel: een woekering in 
het been van de kaak, veelal in de om
geving van het gewricht, meestal in de 
onderkaak, welke de oorzaak is van de 
deformatie (zie de figuren). Bij de onder-
kaak van de Muskusrat was bovendien de 
linker tand, vermoedelijk door verzwering, 
geheel uitgestoten, zodat een lege kas 
overbleef (fig. 7). Het schijnt ons toe, dat 
Mc Intosh (1931) bij de Bruine rat het
zelfde beeld beschrijft. Vrijwel zeker is 
dit ook het geval bij Dozier (1943) die dit 
beeld aantrof bij een Muskusrat en het 
vermeldde onder de in de veeartsenij reeds 
bestaande naam ..lumpy jaw". Hij ver
meldt grote abcessen in de onderkaak. Bij 
enkele Woelratten, welke wij in het labo
ratorium onder controle hielden, consta
teerden wij hetzelfde. 

Dozier noemt ook de verwekker van 
deze abcessen: Streptothrix actinomycoses 
bovis ' j (of het nauw verwante hominis-
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Fig. 1—8. 1. Woelrat, boven- en onderkaak. 2. Woelrat, boven- en onderkaak. 3. 
Woelrat, onderkaak van onderen, 4. Bruine rat. bovenkaak. 5. Bruine rat, boven- en 
onderkaak. 6. Muskusrat, bovenkaak. 7. Mus kusrat, onderkaak. 8. Muskusrat, normale 
onderkaak. Foto's Planteziektenkundige Dienst. 
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type), een straalschimmel. Het is ons 
helaas niet mogelijk geweest dit bij onze 
dieren aan te tonen. Op 2700 wilde Woel
ratten troffen we één geval aan. 
Van de uit het wild afkomstige Woel
ratten. welke we in het laboratorium, in 
betonnen kooien van 1 m- oppervlakte, 
paarsgewijs hielden, vertoonde een belang
rijk gedeelte tandmisvormingen. 
Behalve de reeds beschreven verschijn
selen, namen we bij de Woelrat en de 
Muskusrat ook een toegenomen groei van 
de kiezen waar. Dit gebeurde in de eerste 
plaats, doordat de onder- en bovenkaak 
door een deformatie verder van elkander 
af kwamen te staan, zodat de kiezen verder 
door konden groeien. Echter ook in tegen
gestelde richting groeiden ze door. zodat 
de wortels uitkwamen in de oogholte en 
buiten de onderzijde van de onderkaak 
(fig. 1 en 3, bij de pijltjes). Hier ontston
den dan etterige gezwellen. De oorzaak 
van deze abnormale sterke groei is niet 
duidelijk. Het zou niet onmogelijk zijn, dat 
de abcessen een groeistimulerende werking 
uitoefenden of het hormoonevenwicht ver
stoorden, waardoor de groei versneld werd. 

De straalschimmel Streptothrix actinomy
coses bovis is behalve van de Muskusrat 
in Amerika ook bekend als infectieziekte 
bij varkens, koeien, schapen, paarden, 
geiten en Elanden. Hij zou niet direct van 
dier op dier worden overgebracht, maar 
door het voedsel via kleine wondjes van 
het slijmvlies van de mond. 
Deze straalschimmel wordt daar in de 
natuur op grassen aangetroffen. Bij vee 
zou de infectie speciaal gevonden worden 
bij dieren, die in lage moerassige gebieden 
grazen. Een enkele keer neemt het dan de 
vorm aan van een ware epidemie. (Mohler 
1916 in Dozier 1943). 
Ook in Nederland wordt de ziekte ieder 
jaar verspreid aangetroffen bij vee. 
plaatselijk soms in grotere aantallen. 

Het is van belang, dat wilde dieren, die 
met de genoemde afwijkingen worden 
aangetroffen, ter beschikking komen voor 
verder onderzoek. 

' ) Een synoniem voor Actinomyces bovis Harz 
(R. S. Breed, E G. D. Murray en A. Parker 
Hitchens 1948. Bergey's Manual of Determinative 
bacteriology pp. 925). 

R é s u m é : 
Sur quelques cas de hypertrophie des dents incisivcs de petits rongeurs. Cas de hypertrophic des dents 
incisives ont etc rapportés de Arvicola t. terrestris (L.), et de Rattus norvcgicus (Berkenhout). Les symp-
tómes en sont conformcs a ceux mentionnés par Dozier (1943); ceux-ci ont été causes par Actinomyces 
bovis Harz. 
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