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Meercellige parasieten: metazoan
door Olga Haenen

In deze aflevering van meercellige visparasieten komen de volgende parasieten aan de
beurt: Diplostomum species (digene trematoden, o.a. de verwekker van oogstaar) en enkele lintwormen, te weten Diphyllobothrium species en Ligula intestinalis. Met name de
laatste is algemeen bekend bij karperachtigen in de Nederlandse binnenwateren en richt
aanzienlijke schade aan. De andere twee parasieten komen soms voor in Nederland, maar
zijn internationaal belangrijker.
2. DIGENE TREMA TODEN
Tot deze groep van de platwormen behoren in
tege nstelling tot bij de monogene trematoden
(kieuwwormen, zie vorige aflevering van deze
rubriek) voornamelijk inwendige parasieten. Ze
voede n zich met de lichaamsvloeistoffen,
waar ze in verkeren.Hun ontwikkeling loopt via
ee n of twee tussengastheren, zoals slakken
en voge ls. Enkele vertegenwoordigers zijn :
Cotylurus species (in hart, lever, zwemblaas
van roofvissen); Oiplostomum species (in het
oog, veroorzaakt oog- of wormstaar); Sanguinicola species (in bloed, hart en kieuwen van
karperachtigen) . Hier wordt op Oiplostomum
ingegaa n.

2.a DIPLOSTOMUM SPECIES (OOG- OF
WORMS TAA R)
Bij welke vissoorten?
Oiplostomum species (Fig . 1) komt, afhanke lij k
van de soort bij allerlei vissoorten voor, zonder
specifieke temperatuurvoorkeur. Er zijn diverse soorten bekend over de hele wereld . In de
Nederlandse broedhuis-aquacultuur vormt de
parasiet geen probleem . Bij forelachtigen kom
je hem soms we i tegen . Ook bij karperachtigen uit het buitenwater is de parasiet te zien,
in het oog. Het gaat in feite om een infectie
met een larvestadium (metacercarium) van de
parasiet in de vis. Hij heeft daarnaast nog 2
andere gastheren: slakken (tussengastheer)
en meeuwen, eenden of reigers (eindgastheer, in de vogel wordt de parasiet volwassen).
Welke ziekteverschijnselen?
Vissen, besmet met Oiplostomum species krijgen een w ittige ooglens en algehele blindheid
voigt daarop. De kleur van de vis wordt vaak
donker, omdat de vis niet meer de omgevingskleur waarneemt en dus ook niet meer de cor-

+ Oiplostomum larve uit het oog van een regenboogforel (foto Korting, ref. ReichenbachKlinke, 1980).
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+ Voorbeeld van de kringloop van een Diplostomum-parasiet (Posthodiplostomum cuticula Dubois). 1: geslachtsnjpe worm; 2: ei; 3: miracidium; 4: Sporocyst; 5: dochtersporocyst; 6: cercarium; 7: metacercarium. (naar Donges, ref. Reichenbach-Klinke, 1980).
rectie van zijn eigen teint toepast.
Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose wordt gesteld door de lens uit
een gedode vis te nemen en die op een objectglas met een dekglaasje voorzichtig fijn te
drukken. De beweeglijke metacercaria (larven)
(Fig . 1) kunne.n bij minimaal 25 - 60x vergroting
worden gezien, met behulp van een lichtmicroscoop .

Overdracht van de infectie en preventie
De parasiet kan worden overgedragen (Figuur
2) via viswater, vis, waterplanten, slakken, levend voer voor vis en gebruiksgoederen op
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het visteeltbedrijf als netten etc., maar ook via
vogelmest. Deze bevat bij een besmette vogel
nl. de eieren van de parasiet, die in het buiten·
water terecht komen. Na het uitkomen va n de
zogenaamde miracidiumlarve worden deze
door slakken opgegeten . In de slak onstaat het
volgende parasietstadium: de sporocyst, die
weer tot een cercarium vervelt, dat door de vis
wordt opgegeten . Dan wordt de parasiet metacercarium, in het vissenoog dus in dit geval
De vis wordt weer gegeten door de vogel er
de parasiet ontwikkelt zich tot volwassen pa
rasiet in de darmen van die vogel. Een helE
cyclus, die er meteen voor zorgt, dat de ver
spre iding van de parasiet zee r makkelijk ge
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beurt. Het is dan ook zaak, de vis binnen te
kweken met schoon water, als men deze parasiet strikt wil mijden.
Is er een therapie?
Tegen Diplostomum species is geen therapie
bekend. Preventie is de enige methode.
3. CESTODEN (LiNTWORMEN)
Net als bij de trematoden kom je vertegenwoordigers van deze groep bij vissen tegen als
geslachtsrijpe parasiet of juist larve. Ze zitten
vaak vrij of ingekapseld in de buikholte of inwendige organen (lever, spieren), zelden vrij in
de darmen. Het eerste larvestadium van de
parasiet vinden we in Tubifex of in kreeftjes in
het zooplankton. Deze worden gegeten door
de vis en dringen de buikholte of het orgaan
binnen. De vis wordt weer gegeten door de
roofvis, vogel of mens en de parasiet bereikt
daar, afhankelijk van de soort, volwassenheid
in de darmen van deze organismen. Enkele
bekende lintwormen van vissen: ProteocephaIus species (in de darmen van spiering), Diphyllobothrium species (in spieren en lever van
roofvissen, soms zoonotisch = voorkomend bij
de mens), Ligula intestinalis (in de buikholte
van allerlei vissoorten), Anisakis species (de
haringworm, in spierweefsel en tussen organen, zoonotisch) . Hier worden Diphyllobothrium species en Ligula intestinalis besproken.
3.a DIPHYLLOBOTHRIUM SPECIES
Bij welke vissoorten?
Diphyllobothrium species (Fig. 3) komt met
name voor bij roofvissen, zoals baars, snoekbaars en snoek, zonder specifiek temperatuurtraject. Het zijn endoparasieten, die je aantreft
in de lever en de rugspieren van de vis. Ais de
mens het rauwe visvlees zou eten zou het
door Diphyllobothrium latum kunnen worden
ge·infecteerd. Honden en varkens kunnen ook
als eindgastheer van deze soort optreden. In
Nederland is het op visteeltbedrijven totaal
gee n probleem. In het buitenwater komt de
parasiet voor zover bekend nauwelijks voor .

+ Larve van Diphyllobothrium latum (naar Halvorsen, ref. Reichenbach-Klinke, 1980).

Internationaal is de parasiet belangrijker, gezien de volksgezondheidskant ervan.
Welke ziekteverschijnselen?
De ziekteverschijnselen zijn allerlei cystvormingen van de wormlarve in de maag, darm,
lever en spieren, die te zien zijn als onregelmatige grotere en kleinere witte knobbels. De vis
kan er lang mee doorzwemmen .Verzwakte
vissen worden sne ll er door vogels gepakt. De
verspreiding van de parasiet is daar weer mee
geholpen.
Hoe wordt de diagnose gesteld?
Diagnose stel je door de vis open te knippen
en de organen (lever en maag-darmkanaal) te
bekijken. Zijn er grote witte knobbels te zien,
dan kunnen deze voorzichtig worden opengesneden. De wormlarve (zie Fig 3) is enkele
mms lang en kan dus het beste met een binoculair (10-1 OOx) worden bekeken. In de visspieren kunnen na het afsnijden van een filet
donkere plekken worden gez ien tegen het
licht. Na voorzichtig opensnijden zijn er in dat
geval weer wormlarven in te vinden.
Overdracht van de infectie en preventie
De parasiet kan worden overgedragen via viswater, vis, waterplanten, slakken, levend voer
voor vis en gebruiksgoederen op het visteeltbedrijf als netten etc., maar ook weer via vogels en eventueel honden, varkens of zelfs de
mens . Ais eerste tussengastheer heeft deze
parasiet Cyclops-soorten uit het zooplankton .
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Preventieve maatregelen moeten zich richten
op het doorbreken van de levenscyclus van de
parasiet, dus bijvoorbeeld het vermijden van
(overvliegende) vogels, of de aanwezigheid
van Cyclops-soorten in het water.
Is er een therapie?
Er is geen gedegen therapie, of je moet de vis
geheel impregneren met wormmiddelen,
waar de vis zelf ook bijna het loodje van legt!
Therapie is in praktijk ook niet vaak nodig.
3.b LIGULA INTESTINALIS
Bij welke vissoorten?
Ligula in tes tina lis. (Fig. 4) komt in de buikholte
bij voornamelijk karperachtige vissen voor van
aile leeftijden, zoals blankvoorn, ruisvoorn en
winde, op zijn minst bij de temperaturen in de
gematigde zone. In Nederland kan de parasiet
een groot probleem vormen bij deze vissoorten, met name gedurende hete zomers, waarbij de verzwakte vis massaal wordt opgegeten
door vogels . Eerste tussengastheer zijn Cyclops- en Diaptomus-soorten . Vogels zijn de
eindgastheer, waarin de worm dus geslachtsrijp wordt.

Welke ziekteverschijnselen?
Vissen, besmet met Ligula intestinalis vertonen een dikke buik met vaak wat hobbels,
want de vis zelf is mager, en de randen van de
platte worm tekenen zich af door de buikwand
van de vis. Omdat vaak het grootste dee I van
de buikholte opgevuld is met worm in plaats
van organen gaat de vis ook trager zwemmen,
en vaak aan het oppervlak. Vogels kunnen de
vis dus makkelijk pakken . De algehele conditie
van de vis is sterk gedaald bij zware infecties.
Ligula intestinalis staat verder bekend om zijn
castrerend effect op vissen: de ontwikkeling
van de gonaden wordt geremd.
Hoe wordt de diagnose gesteld?
Nadat de vis is opengesneden is de lange, witte, lintvormige parasiet te vinden in de buikholte van de vis, gestrengeld om en tussen de
organen . Met een stompe pincet kan de worm
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er voo'rzichtig uitgetrokken worden. De worrn
is uit een visje van 5 cm soms wei 15 cm lang!
Overdracht van de infectie en preventie
De parasiet kan worden overgedragen via vis.
water, vis, waterplanten, slakken, vogels, Ie.
vend voer voor vis en gebruiksgoederen op
het visteeltbedrijf als netten etc .. De infectie
slaat in het voorjaar aan en de gevolgen war·
den bij warme zomers snel duidelijk. Bij vijver.
tee It is het erg moeilijk, de parasiet tegen te
houden, omdat je met overvliegende voge ls
(vogelmest!) te maken hebt en er meestal wei
Cyclops- en Diaptomus-soorten in het aan·
voerwater zitten. In de winter kan de parasiet
zich bovendien lang goed houden in de mod·
derige vijverbodem, als de vijver leegstaat.
Binnen kweken met bronwater is wederom
het veiligst.

Is er een therapie?
Tegen Ligula intestinalis werd in het verlede
wei met toxische tinverbindingen gewerkt. I
verband met het milieu worden die middele
niet meer gebruikt. De parasiet is nauwelijk
bereikbaar via therapie, omdat deze in de buik
holte vertoeft en de concentratie aan een b
paald middel in het bloed zeer hoge waarde
moet hebben, voor er via de andere lichaam
vloeistoffen iets bij de parasiet binnenkom
Preventie is de enige methode.
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+ Ligula intestinalis: larve uit de buikholte ~
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