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SAMENVATTING

Een kat werd aang ebo den en be han deld voor braa knei ging en ver oor zaakt door een sier gras blad dat

van uit de keel- en mond hol te via de link er duc tus in ci si vus door ge drong en was tot in de link er neus hol te.

ABSTRACT

A cat was pre sen ted and tre a ted for ret ching cau sed by an or na men tal grass leaf that ex ten ded from the thro at

and oral ca vi ty through the left in ci si ve duct into the left na sal ca vi ty. 

BESCHRIJVING

Een ge o va ri ëctomiseerde, vier jaar oude kat werd

in de prak tijk aang ebo den met de klacht van braa knei -

ging zon der ex pec to ra tie. De kat tin at en dronk nog

nor maal. De ei ge naar had uit wen dig niets op ge merkt, 

ten zij re gel ma ti ge slik be we ging en sinds de laat ste

twee da gen.

Bij het kli nisch on der zoek wa ren er uit wen dig

geen af wij king en vast te stel len: geen speek se len

noch neus vloei. De la rynx was bij het pal pa tie on der -

zoek nor maal en de trache a re flex was ne ga tief. Bij de

in spec tie van de mond hol te via di gi ta le druk op de lip -

pen werd een door speek sel glad ge wor den, groe ne

draad op ge merkt die net ach ter de bo ven ste snij tan -

den vast zat in de pa pil la in ci si va. De draad was naar

cau daal ge richt en liep uit tot in de keel hol te. Onder -

tus sen moest de kat kuchen en kwam er ook een groe -

ne draad via de link er neus ope ning naar bui ten. De

draad bleek bij na de re be schou wing een over langs

ge plooid en deels in de leng te ge sple ten stuk sier gras

te zijn. Het deel in de mond hol te en het deel uit de

neus hol te wa ren elk ong eveer 5 cen ti me ter lang en 1

mil li me ter breed. Het gras werd langs de mond hol te

naar bui ten ge trok ken, waard oor het eind dat uit de

neus hol te hing, kor ter werd. Ten slot te kwam de top

van het sier gras naar bui ten via een ope ning in de pa pil la

in ci si va. De kat had geen verd ere ver zor ging no dig.

Het ver wij der de sier gras werd na der hand ge ïden -

tificeerd als Pen ni se tum alo pe cu roi des ’Hameln’ (sy no -

niem  P. com pres sum) of fles sen bor stel gras (Fig. 1). 

ANATOMIE 

De pa pil la in ci si va is een plooi van het ge he mel te-

slijm vlies die on mid del lijk ach ter de bo ven ste snij -

tan den ge le gen is (Fig. 2). Ter hoog te van die mu co sa -

plooi be vindt zich bei der zijds de uit mon ding van de

duc tus in ci si vus of het ka naal van Sten son. Dit ka naal

be gint ter hoog te van de pa pil la in ci si va, dus on mid -

del lijk cau daal van de bo ven ste snij tan den, dringt

ver vol gens door heen het har de ge he mel te via de re la -

tief wij de fis su ra pa la ti na die enk ele mil li me ter meer

cau daal ge le gen is (Fig. 3), en mondt al dus uit in de

vent ra le neus gang. De duc tus in ci si vus vormt een

open ver bin ding tus sen de mond- en neus hol te en

staat in ver bin ding met het ip si la te ra le vo me ro na saal

or gaan (Si moens, 1997).

DISCUSSIE

Het feit dat kat ten aan plan ten en gras sen knab be len,

be hoort tot het nor maal ge drags pa troon van deze dier -

soort. Daar voor wer den ver schil len de ver kla ring en naar -

voor ge bracht. Daar gras niet ver teerd wordt in de

maag-darm trac tus van de kat, kan dit plan taar dig ma -

te ri aal lo kaal ir ri te rend in wer ken en soms bra ken ver -
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oor za ken (Hos kins, 1995). Gras eten kan bij ge volg

die nen als een soort pur ga tief om an der niet-ver teer -

baar ma te ri aal (Hand, 2000) of in tes ti na le pa ra sie ten

(Askew, 1996) te eli mi ne ren. Ver schil len de soor ten

plan ten en plan ten toxi nen, die meest al ge as so cieerd

wor den met de ing es tie van gras sen, kun nen aan lei -

ding ge ven tot acu te gas tri tis (Etting er, 1983). Ande re 

ver kla ring en voor dit ge drag om vat ten een re ac tie op

nu tri ti o ne le te kor ten, ver ve ling en een af wij ken de

smaak voor keur (Hand et al., 2000). 

Plan ten de len wor den niet zel den als vreemd voor -

werp aang etrof fen in de die pe re ge hoor gang en, neus -

hol ten, con junc ti va le plooi en en in de ur ethra (Kirk,

1983). De hier be schre ven ca su ïstiek is voor zo ver be -

kend de eer ste mel ding van een plan ten frag ment als

vreemd voor werp in de duc tus in ci si vus. 

In dit ge val kan de scher pe punt van het gras tij dens

het hap pen in de ora le ope ning van het ka naal te -

rechtge ko men zijn om ver vol gens te gen het har de ge -

he mel te naar cau daal om te plooi en en via de wij de

fis su ra pa la ti na verd er door te schui ven tot in de neus -

hol te. Ver moe de lijk beet de kat dan de gras steng el af

en pro beer de ze die in te slik ken. Dit ver klaart waar -

om de top van het sier gras zich in de neus hol te be vond 

en de af ge be ten zij de in de mond hol te. De iet wat ruwe 

on der kant van dit gras is waar schijn lijk de oor zaak

van het blij ven vast zit ten in de duc tus in ci si vus. 

Fles sen bor stel gras (Pen ni se tum alo pe cu roi des ’Hameln’,

syn. P. com pres sum), ook lam pen poet sers gras ge noemd, is

een in groep groei en de, kruid acht i ge, vas te gras soort

die ong eveer 100 cen ti me ter hoog en 45 cen ti me ter

breed wordt (Bric kell, 1998). Dit fij ne, lange, mid del -

groe ne gras heeft een spit se, be haar de punt en een

licht ruwe on der kant, en draagt van af sep tem ber

donk er brui ne hal men die als ci lin dri sche plui men tot

ver in de win ter blij ven staan.
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Fig. 1. Fles sen bor stel gras (Pen ni se tum alo pe cu roi des 
’Hameln’).

Fig. 2. Ven traal aan zicht van het ge he mel te van een
kat waar op de po si tie van de pa pil la in ci si va door een
pijl aang eduid is.

Fig. 3. Op een vent raal aan zicht  van een ge ma ce reer -
de kat ten sche del zijn de groot te en de po si tie van de
fis su rae pa la ti nae (pij len) dui de lijk zicht baar.


