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Visparasieten:
van ciliaat tot lintworm
Olga L.M. Haenen, hoofd Visziek tenlaboratorium , /o-DL O, Lelystad

Parasiet
Volgens de Dikke Van Dale is een van de betekenissen van parasiet: 'dier dat of plant die
leeft op of in en zich voedt ten koste van andere wezens en daarop een schadelijke invloed
heeft' . Natuurlijk is er ook een figuurlijke betekenis van het woord 'parasiet', echter, daar ga
ik in dit artikel maar niet op in . Een parasiet, die
verzekerd wil zijn van een goede levensloop
en voortplanting zorgt ervoor dat hij de gastheer, bijvoorbeeld een vis, niet dusdanig veel
schade toebrengt dat deze het loodje legt,
want dan heeft hij geen basis en/of voedsel
meer. Verzwakking van de gastheer kan wei
weer gunstig zijn voor de parasiet, bijvoorbeeld als de gastheer (de vis bijvoorbeeld) door
een vogel moet worden opgepikt, waarin het
volgende levensstadium van de parasiet zich
kan ontwikkelen . Er zijn allerlei levenscycli van
parasieten bekend . Parasieten weten vaak het
afweersysteem van de vis te ontwijken door
zich op te houden op plaatsen binnen de gastheer, die voor het immuunsysteem moeilijk of
niet bereikbaar zijn.
Natuur versus Visteelt
Bij vissen komen allerlei soorten parasieten
v~~r, uit allerlei orders van het dierenrijk In het
buitenwater leven parasiet en vis (gastheer)
van oudsher in harmonie samen . Kijken we
echter naar intensieve visteelt, dan is het
evenwicht verstoord: grote dichtheden van
vissen, die langs elkaar heen zwemmen en
elkaar makkelij k kunnen infecteren . Daarbij is
het biologische filter een idea Ie nestelplek
voor sommige parasieten als kieuwwormen

en hun eieren. De hoge organische vervuilingsgraad vormt daarnaast een adequate
voedselbron voor veel parasieten . Bij vis kwekerijen in Nederland vormen parasieten qua infectieziekten dan ook probleem nummer 1.

Effect op de visteelt
Ais vissen maar net met ectoparasieten zijn
ge"infecteerd gaan ze al van het voer af, laat
staan als de parasiet zich exponentieel ontwikkelt! Elke dag niet eten is verl ies voor de visteler. Vooral bij jonge vis kunnen parasieten flinke schade aanrichten . Behandelen lijkt een
goede oplossing, maar is een lastig iets, want
het geeft veel stress bij de vis. Daarnaast is er
in de afgelopen jaren bij trematode kieuwwormen resistentie tegen wormmiddelen (mebendazol bijvoorbeeld) ontstaan . Viskwekers
zien hun vissen van het voer afgaan, verzwa kken en uiteindelij k aangevallen worden en
sterven door secundaire opportuun pathogene
bacterien, die altijd al in het filter aanwezig zijn .
In de komende reeks zal Anguillicola crassus
oo k aan de orde komen . Deze, in ca . 1982 uit
ZO-Azie ge'importeerde zwemblaasnematode
van paling heeft in de tachtiger jaren veel schade aangericht op palingmesterijen.
Protozoen (eencelligenj en metazoen
(meercelligenj .
Het parasietenrijk kan verdeeld worden in protozoen (eencelligen) en metazoen (meercelligen) . Protozoen hebben een celmembraan en
1 of meer kernen . Ze zijn passief (onbeweeglijk of zich bewegend met behulp van contractie van hun fibrillen) of actief (beweeglij k met
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Figuur 1
.. Een zwaar gei'nfecteerde paling met witte
stip, veroorzaakt door de ciliaat Ichthyophthirius multifiliis. (foto J. Smith)

Figuur 2
.. Pseudodactylogyrus species op de kieuw
van paling. (foto IO-OLO)

behulp van een voortbewegingsorgaan, zoals
flagelien of cilien). Geslachtelijke voorplanting
komt slechts voor bij Ciliaten en Sporozoa. De
overige protozoen planten zich ongeslachtelijk
voort.
Metazoen zijn meercellig. Ze hebben in het algemeen een zeer variabele lichaamsopbouw,
vaak afhankelijk van hun stadium in de levenscyclus. Vaak hebben metazoen meerdere
gastheren in hun levenscyclus, bijvoorbeeld
vogels, copepoden (kreeftachtigen in het zooplankton) en vissen. Metazoen hechten zich
soms aan de gastheer met behulp van een
zuignap, zuiggroeven, schijfvormige aanhangsels, kleefklieren of haak- en stekelstructuren .
Bij platwormen komt hermaphroditisme voor
(de parasiet is zowel mannelijk als vrouwelijk),
bij draad- en haakwormen meestal een van de
geslachten . Lintwormen en haakwormen hebben geen darmstelsel. Zuigwormen hebben
een eenvoudig blindzaksysteem, draadwormen een goed ontwikkeld darmstelsel.

de afleveringen zal op weer een selectie daarvan worden ingegaan .
• Cnidospora :
- Myxosoma cerebralis (in kraakbeen van
jonge regenboogforel: veroorzaakt 'draaiziekte')
- Myxobolus species (in de huid en op kieuwen van barbelen en Tilapia)
- Henneguya species (op de kieuwen van
snoek en baars)
- Myxidium species (op en in de huid van
voornamelijk marine vis)
• Flagellaten : met 1 of meer flagellen
- Oodinium species (ectoparasiet van vaak
siervis, veroorzaakt 'peperstip')
- Cryptobia species (bloed parasiet, veroorzaakt bloedarmoede)
- Trypanosoma specie~ (bloed parasiet,
veroorzaakt 'slaapziekte')
- Hexamita species (in de darm en galblaas
van allerlei vissen)
- Costia (/chtyobodo) necatrix (ectoparasiet
van allerlei vissoorten)
• Sporozoa
- Eimeria species (veroorzaakt coccidiose
in de darm en huid van allerlei vissoorten)

Protozoen: systematiek
Onderstaand vindt u een selectie uit de parasitaire protozoen en hun indeling. In de komen-
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Figuur 3
.. Argulus species, visluizen, afkomstig van de
huid van winde. (foto lo-oLO)

Figuur4
.. Anguillicola crassus (zwemblaaswormen,
een nematode) uit de zwemblaas van paling.
(foto lo-oLO)

- Haemogregarina species (veroorzaakt
bloed coccidiose bij allerlei vissoorten
• Ciliophora: met cilien
- Ichthyophthirius multifiliis (,witte stip',
een ectoparasiet van allerlei vissoorten)
- Chilodonella species (ectoparasiet van allerlei vissoorten)
- Glossatella species (idem)
- Trichodina species (idem)
• Onbekende spore:
- PKX cel (veroorzaakt PKD: Proliferative
Kidney Disease in zalmachtigen)

oiplostomum species (in het oog, veroorzaakt oog- of wormstaar)
Sanguinicola species (in bloed, hart en kieuwen van karperachtigen)
2. Cestoda (lintwormen)
Proteocephalus species (in de darmen van
spiering)
Diphyllobothrium species (in spieren en lever van roofvissen)
Ligula intestinalis (in de buikholte van allerlei vissoorten)
Anisakis species (de haring worm, in spierweefsel en tussen organen, zoonotisch)
Aschelminthes (rondwormen)
1. Nematoda (draadwormen)
Philometra species (nabij bloedvaten in karperachtigen)
Cystidicola species (in de slokdarm en
zwemblaas van zalmachtigen)
Anguillicola crassus (volwassen in de
zwemblaas van paling, eerdere stadia in de
darm en zwemblaas van paling en enkele
andere vissoorten) Acanthocephala (haakwormen)
Acanthocephalus species (in de darmen van
allerlei vissoorten) Annelida (ringwormen)

Metazoen: systematiek
Platyhelminthes (platwormen) :
1. Trematoda (zuigwormen)
A. Monogenea :
oactylogyrus species (op kieuwen van allerlei vissen)
Pseudodactylogyrus species (idem)
Gyrodactylus species (idem)
oiplozoon species (op kieuwen, huid en in
ogen van allerlei vissoorten)
B. Digenea
Cotylurus species (in hart, lever, zwemblaas van roofvissen)
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1. Hirudinea (bloedzuigers)
Piscico/a geometra (op de huid van allerlei
vissoo rten )
Hemiclepsis species (idem) Arthropoda
(geleedpotigen)
1. Crustacea (kreeftachtigen)
A. Branch iura
Argu/US species (karperluis o.a ., op de huid
van allerlei vissoorten)
Lepeophtheirus sa /monis (zalmluis, op de
huid van zalm)
B. Copepoda
Ergasi/us species (op huid en kieuwen van
allerlei vissoorten)
Lernea species (an ke rworm, op huid en
kieuwen van allerlei vissoorten) Mollusca
(weekdieren)
1. Lamellibranchiata
Unio species (Iarvale/glochidia stadia op
kieuwen en vinnen van allerlei vissoorten)
Anadonta species ( "
"
"
")
Chordata (gewervelde dieren)
1. Cyclostomata
Lampetra fluviati/is (de prik, op huid en spieren van zoetwatervis)
Petromyzon marinus (de zeeprik, op hu id
en spieren van zeevis)
Deze vrij droge opsomming moet als overzicht
fung eren voor de volgende artike len over visparasieten in de rubriek 'uit de ziekenboeg'.
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