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DARMPARASIETEN

Darmparasieten

Een vervelend onderbuikgevoel
kan allerlei oorzaken hebben

www.biovis.nl

Darmparasieten
Elke behandelaar herkent de volgende patiënt:
Hij of zij klaagt over frequente buikpijn en -krampen, verminderde
eetlust, meteorisme, algemeen ongemak, misselijkheid, een opgeblazen gevoel, soms diarree, soms obstipatie. Ook klachten van
geheel andere aard worden genoemd, zoals gewrichtszwellingen
en -pijn en zelfs reumatische aanvallen.

De belangrijkste parasieten:
• Blastocystis hominis
• Cryptosporidium spp.
• Cyclospora cayetanensis
• Dientamoeba fragilis
• Entamoeba histolytica
• Giardia lamblia

In dit geval kunnen verschillende analyses uitkomst bieden. In de eerste plaats
een basisprofiel darm met florastatus, pH-waarde, spijsverteringsresten, pancreaselastase en ontstekingswaarden. Ook een microbioomanalyse en eventueel
onderzoek van de reumafactoren behoort tot de mogelijkheden. Vervolgens
wordt een adequate dosis pro- en prebiotica voorgeschreven en het voedingspatroon aangepast. Maar therapiesucces blijft achterwege en de patiënt komt
weer langs met - nog steeds - dezelfde symptomen. Wat nu?

Giardia Lamblia

Wacht eens even... – parasieten! Parasieten komen tegenwoordig echt niet
alleen in ontwikkelingslanden voor. Spanje, Italië en Turkije behoren bijvoorbeeld
ook tot de verspreidingsgebieden. En ook in Duitsland of Nederland loop je sneller een parasitaire infectie op dan je zou denken. Vee en huisdieren kunnen
parasieten overbrengen. Hetzelfde geldt voor mensen, die vaak geïnfecteerd zijn
zonder het zelf te weten. Sinds 2001 is er een meldplicht voor Giardia lamblia
(ongeveer 4000 gevallen/jaar) en Cryptosporidium (ongeveer 1300 gevallen/
jaar) van kracht.1 Bijna 2/3 van de gemelde infecties is in Duitsland opgelopen.2
Aangezien parasitaire infecties vaak symptoomloos verlopen, is het aantal dragers van het pathogeen vele malen hoger. Dit wordt bevestigd door een studie
van het Robert-Koch-Instituut. Ongeveer 500 proefpersonen werden geduren-

Entamoeba histolytica

de tien maanden geobserveerd. Bij elk geval van diarree werd een monster van
de betreffende persoon en een monster van drie gezonde controlepersonen
onderzocht. In 62% van de monsters van diarreepatiënten en in 56% van de
controlemonsters werd minimaal één ziekteverwekker aangetroffen. Enkele
enteropathogene protozoa werden in de gezonde controlemonsters vaker aangetroffen dan in de monsters van proefpersonen met een acute besmetting.3
Dat is geen verrassing. Geruime tijd werd aangenomen dat de parasieten in
Duitsland in verregaande mate waren uitgeroeid. In de praktijk toepasbare
diagnostiek leek dan ook overbodig. Wie een onderzoek op parasieten wenste, moest dit aanvragen bij gespecialiseerde laboratoria (Tropeninstituut) dan
wel genoegen nemen met tijdrovende en foutgevoelige microscopische onderzoeksprocedures bij gevestigde laboratoria. Een alternatief was in de afgelopen
jaren een immuunassay. Echter ook bij deze methode liet de sensitiviteit en de
specificiteit nogal te wensen over.4 Symptoomloze dragers waren met deze methode niet goed genoeg te detecteren. Juist in bovengenoemde gevallen, waarin
de parasiet mogelijk al geruime tijd aanwezig was, was een negatief resultaat
niet per se een juist resultaat.
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Entamoeba histolytica
aan de binnenkant van de darmwand

Voor het diagnosticeren van parasieten is nu eindelijk een
nieuwe en betere methode beschikbaar: Multiplex Real-time
PCR (multiplex-kwantitatieve-realtime-PCR). Deze methode
is beduidend sneller en betrouwbaarder dan de eerdere
procedures.
Een Multiplex Realtime PCR biedt het volgende:
• een betrouwbare analyse, ook bij een gering aantal
parasieten
• geen vals-negatieve uitslagen
• eenvoudige verzending van het ontlastingsmonster
• betrouwbare resultaten bij symptoomloze dragers en bij
nacontrole van de therapie
Dankzij deze eigenschappen is de Multiplex realtime PCR de
voorkeursmethode als het gaat om betrouwbare, snelle en
voor de medische routinepraktijk geschikte aantoning van
parasitaire enteritisverwekkers.

Acute diarree - ook in dit geval biedt de nieuwe
PCR-analyse uitkomst
De nieuwe onderzoeksmethode Multiplex realtime PCR is
nu ook beschikbaar voor virussen en kan voor het stellen van
een diagnose bij acute gastro-enteritis in de medische praktijk
worden toegepast. Adenovirussen, astrovirussen, norovirussen,
rotavirussen, sapovirussen - hoe sneller achterhaald wordt welk
virus de boosdoener is, hoe sneller adequaat behandeld kan
worden om zo verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
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Trouwens: de prikkelbare darm
Bij een besmetting met parasieten wordt geregeld ten onrechte
een prikkelbare darm gediagnosticeerd. Het is dus beslist zinvol op
parasieten te controleren, voordat deze diagnose wordt gesteld.

Entamoeba histolytica - Onbehandelde be-

Maar wat moet er gebeuren als de ziekteverwekker is aangetoond? Er zijn ge-

smettingen met deze amoeben kunnen elk

schikte medicijnen beschikbaar (zie tabel pagina 6), maar deze kunnen ernstige

moment overgaan in de gevaarlijke magnavorm, waarbij de parasieten de darmcellen
koloniseren, in de bloedbaan terechtkomen

bijwerkingen hebben en veel stammen van de protozoa zijn inmiddels resistent tegen geneesmiddelen. Toch is snel ingrijpen van belang, want veel een

en organen aantasten. Doelwit is in dat geval

parasitaire infectie kan op den duur leiden tot ernstige aandoeningen indien zij

vooral de lever waar abcessen worden ge-

onbehandeld blijft.

vormd (vooral bij mannen). Indien de oorzaak
niet tijdig wordt herkend en behandeld, kan de

Er is dan ook dringend behoefte aan alternatieven voor een behandeling met

aandoening fataal verlopen.

medicijnen. Gelukkig deze ze al beschikbaar! Onderzoekers hebben effectieve
middelen gevonden die binnen de etnologische geneeskunde van de versprei-

Giardia lamblia tast het slijmvlies van de

dingsgebieden worden gebruikt. Ook veel inheemse specerijen zijn in dit opzicht

dunne darm op den duur zo sterk aan dat

veelbelovend en maken bij een besmetting met parasieten een effectieve be-

aldaar enkel nog een zeer beperkte enzymproductie mogelijk is. Dit leidt vooral tot
koolhydratenintolerantie. Bij een massa-

handeling met weinig bijwerkingen mogelijk. Vooral etherische oliën komen
hiervoor in aanmerking (zie tabel).

le besmetting kan zich een pancreatitis of
cholangitis ontwikkelen.

Blastocystis hominis

Oregano-olie5

Gardia lamblia

Olie van verschillende tijmsoorten,
kruidnagel, munt, Mexicaanse
oregano6 en de Japanse
krentenboom 7

Entamoeba histolytica

Lactobacillus casei en Enterococcus
faecium reduceren het aantal
parasieten met wel 80%, geschikt
voor preventieve doeleinden8, bij
een leverabces wortelextract van de
aangenaam geurende ganzenvoet
(Chenopodium) 9

Andere plantaardige oliën met een
antiparasitaire werking

Adenophyllum aurantium 10,
Pterocarpus angolensis 11,
winterwijnruit, Mexicaanse oregano 12,
tijm 13, korianderolie14

en ook

korte-keten-vetzuren en
1-monoglyceriden, die over een
antimicrobiële werking beschikken15

Blastocystis hominis kan een verandering
van de darmvlokken teweegbrengen, die op den
duur leidt tot malabsorptie. B. hominis kan
bovendien para- en postinfectieuze artralgieën, artritis en soms eosinofilie veroorzaken.
Bij patiënten met een immunosuppressieve behandeling of AIDS-patiënten kan een besmetting
met deze parasiet een dodelijke afloop hebben.

Cryptosporidien kan voor AIDS-patiënten en
jonge kinderen (6 – 24 maanden) levensbedreigende langetermijngevolgen hebben. Helaas is
vooral Cryptosporidium bij deze patiënten niet
betrouwbaar uit te roeien met medicijnen.

De beste resultaten worden geboekt met een combinatie van deze mogelijkheden.
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Parasieten - een overzicht
Ziekteverwekker/aandoening

Besmetting/preventie

Therapie (parasieten16)

Morfologisch variabel, geen cyste, anaeroob,

fecaal-oraal, gecontamin. drinkwater of

Metronidazol 3 x 750 mg of 4 x 500 mg daags

40% van de stammen is resistent tegen

voedsel, ook overdracht door dieren of

gedurende 5 - 7 dagen of cotrimoxazol 2 x 800

metronidazol, werd lang beschouwd als

mensen is mogelijk, vee/honden fungeren als

mg sulfamethoxazol/160 mg trimethoprim, bij

niet-pathogeen

reservoir

kinderen 6 - 30 mg/kg lichaamsgewicht gedu-

Blastocystis hominis

rende 7 - 10 dagen, falen is in beide gevallen
mogelijk

Giardia lamblia (ook intestinalis of duodenales) vroeger Lamblia intestinalis
In een vochtige omgeving 1 - 3 maanden

fecaal-oraal, gecontamin. drinkwater of

Metronidazol 3 x 400 mg daags gedurende

infectieus, parasitaire flagellaat, hecht zich aan

voedsel, door vliegen, honden en vee

5 dagen kinderen 15 mg/kg lichaamsgewicht

de microvilli, meestal beperkt tot de dunne

dienen als reservoir, cysten resistent tegen

of albendazol 400 mg gedurende 5 dagen of

darm, fagocyteert de inhoud van de darm,

desinfectantia, chloor werkt niet, droogte en

furazolidon

vormt cysten, zeer geringe infectiedosis (10 -

koken doodt de parasiet

25 cysten)

Cryptosporidium spp.
vormt cysten

fecaal-oraal, gecontamin. drinkwater of

Lactobine, paromomycine 2g daags oraal, oc-

voedsel, door vliegen, honden en vee

treotide 0,5 mg s.c. 3 x daags evt. spiramycine,

dienen als reservoir, cysten resistent tegen

azithromycine, door nitazoxanide,

desinfectantia en chloor, droogte en koken

3 x 500 mg daags/bij kinderen 2 x 100 mg

doodt de parasiet

daags, aanzienlijke verkorting van de ziekte
duur, bij AIDS-patiënten niet te saneren

Entamoeba histolytica
Amoebe, vormt cysten die maandenlang be-

Fecaal-oraal, ook seksuele overdracht komt

Paromomycine en metronidazol

smettelijk kunnen blijven

voor, verontreinigd water, ongewassen fruit,

300 - 750 mg daags gedurende 5 - 10 dagen,

groente, ijs/sorbet

behandeling van asymptomatische dragers met

Vormen:

Koken en droogte doodt de parasiet, cysten

Magna (met symptomen)
Minuta (zonder symptomen)

zijn resistent tegen chlorering, filteren mogelijk

diloxanidefuroaat 3 x 500 mg daags gedurende
10 dagen of paromomycine
3 x 500 mg daags gedurende 8 - 10 dagen

Dientamoeba fragilis
Amoebe, cystestadia niet bekend, facultatief

Onbekend, ter preventie contact met uitwerp-

Metronidazol 3 x 300 - 750 mg daags geduren-

pathogeen, maandenlange uitscheiding

selen van mensen en apen

de 5 tot 10 dagen of doxycycline 2 x 100 mg
daags gedurende 10 dagen of paromomycine 3
x 500 mg voor 5 - 7 dagen of gehalogeniseerde
hydroxychinoline (bijv. jodoquinol)
3 x 650 mg daags gedurende 3 weken

Cyclospora cayetanensis
Intracellulaire parasiet in darmepitheelcellen,

fecaal-oraal, gecontamineerd drink- of

bij geringe symptomen niet nodig, anders

levenscyclus onbekend, vormt cysten

zwemwater en voedsel, vee en huisdieren

cotrimoxazol (2 x 800 mg sulfamethoxazol/

vaak chronificerend, uitscheiding van cysten

kunnen als reservoir fungeren (vooral honden),

160 mg trimethoprim daags), bij kinderen:

normaal gesproken 14 dagen, bij immuno-

cysten zijn resistent tegen desinfectantia en

5 - 25 mg cotrimoxazol/kg gedurende

incompetente patiënten tot wel 12 weken

chlorering, koken doodt de parasiet

3 dagen, na 4 dagen worden geen cysten
meer uitgescheiden
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U wilt bij uw patiënten onderzoek
naar parasieten en/of
virussen laten verrichten?
Heeft u nog vragen over dit
onderwerp of het onderzoek?
Bel gerust,
Wij staan u graag te woord!
Tel. NL: 088 - 10 10 880
mail: info@biovis.nl
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