Casuïstische mededelingen

Buikpijn en koorts na consumptie van waterkers in Turkije: fascioliasis
p.l.a.van daele, g.s.madretsma en m.a.van agtmael
Een zoekopdracht met de term ‘fasciola’ in de elektronische index van dit tijdschrift van 1857-2000 levert
slechts 6 van 282.789 artikelen op. De laatste 2 artikelen
werden gepubliceerd in 1972.1 2 De term ‘fascioliasis’ levert geen treffers. Het suggereert dat dit ziektebeeld in
Nederland zeer zeldzaam is of zelden is beschreven. De
toename van het aantal reizigers naar de tropen en van
het aantal allochtonen in onze samenleving zou kunnen
betekenen dat fasciolasis, die overigens in theorie ook in
Nederland zelf kan worden opgelopen, in de toekomst
frequenter in West-Europa zal worden gezien. Daarom
beschrijven wij dit zeldzame ziektebeeld nog eens.
ziektegeschiedenis
Patiënt A, een 52-jarige vrouw van Turkse afkomst, presenteerde zich op onze polikliniek met sinds 3 maanden bestaande pijn in epigastrio en de rechter bovenbuik. De buikpijnklachten leken met de maaltijd samen te hangen. Er was geen
voedselintolerantie. Patiënte had geen last van zuurbranden of
opboeren. Wel vertelde zij in de voorgaande maanden een aantal keren koorts te hebben gehad tot 38°C, zonder koude rillingen. Enige maanden voor zij zich bij ons meldde, had patiënte, direct na de aardbeving in Turkije in 1999, haar getroffen familieleden bezocht. Haar medische voorgeschiedenis was
blanco, zij gebruikte geen medicijnen.
Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een niet-zieke vrouw,
zonder koorts. Behoudens lichte drukpijn in de bovenbuik werden bij het lichamelijk onderzoek geen afwijkingen gevonden.
Laboratoriumonderzoek toonde een leukocytose van 17,5 ×
109/l. Het aantal trombocyten was licht verhoogd (427 × 109/l).
De BSE was 39 mm/1e uur, de hemoglobineconcentratie 8,7
mmol/l. Nierfunctie en elektrolyten hadden normale waarden.
De serumactiviteit van aspartaataminotransferase (ASAT)
was 35 E/l, van alanineaminotransferase (ALAT) 49 E/l, van
alkalische fosfatase 139 E/l, van γ-glutamyltransferase (γGT)
67 E/l, alle licht verhoogde uitslagen.
Aanvankelijk werd, gezien de aard van de bovenbuikklachten, gedacht aan ulcus- dan wel galsteenlijden. Aan de leukocytose werd op dat moment niet direct aandacht besteed.
Aanvullend onderzoek bestond in eerste instantie uit een gastroscopie. Hierbij werd een submucosale zwelling gezien op de
overgang van fundus-corpus van de maag waar het slijmvlies
overheen schoof. De diameter van de zwelling bedroeg circa
3 cm. Differentiaaldiagnostisch werd gedacht aan een leiomyoom, een leiomyosarcoom, of een extrinsieke compressie. Naar
aanleiding van de bij de scopie gevonden afwijking werd CT
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samenvatting
Enige maanden na een bezoek aan Turkije meldde een 52jarige vrouw zich met buikpijn en koorts. Laboratoriumonderzoek toonde een leukocytose met hypereosinofilie. Verder waren er licht gestoorde leverenzymwaarden in het serum. Op een
CT-scan werden diverse leverhaarden gezien die bij een tweede vervaardigde CT-scan zich op een andere plaats bevonden.
De klinische diagnose ‘fascioliasis’ werd gesteld en serologisch
bevestigd. Patiënte werd succesvol behandeld met triclabendazol. Besmetting vond waarschijnlijk plaats via het eten van in
Turkije op de markt gekochte waterkers.

van het abdomen verricht waarbij multipele grillige leverhaarden werden gezien, die zouden kunnen passen bij metastasen
(figuur 1). Een primaire tumor werd niet waargenomen.
Getracht werd één van de leverhaarden te biopteren. Het
biopt liet echter slechts een geringe chronische ontsteking zien.
De CT werd na 28 dagen herhaald, waarbij opnieuw grillige
haarden in de lever werden waargenomen. Deze haarden bleken zich nu echter op andere plaatsen te bevinden dan bij de
eerste CT-scan. Hiermee werd een maligniteit als oorzaak van
de leverhaarden zeer onwaarschijnlijk. Bovendien werd nu ook
aandacht geschonken aan de nog steeds bestaande leukocytose. Er volgde een leukocytendifferentiatie, waarbij het bleek te

figuur 1. CT-scan van patiënt A, met meerdere grillige haarden in de lever.
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figuur 2. Levenscyclus van Fasciola hepatica (leverbot). Infectieuze stadia van de parasiet (metacercariae) bevinden zich als
minuscule cysten op waterplanten zoals waterkers. Na ingestie door planteneters (ook de mens) en openbreken van de cysten
bereiken de larvale stadia via de buikholte de lever waar zij in de galgangen uitgroeien, paren en eieren produceren die met de
feces weer in het milieu terechtkomen. Uit de eieren komen zogenaamde miracidiën vrij die bepaalde waterslakken infecteren
waarin zij uitgroeien tot cercarieën die uit de slakken vrijkomen en die zich vervolgens hechten op waterplanten. Daarmee is de
cyclus rond.
gaan om hypereosinofilie (eosinofielen: 38%, bij een herhaling
van de meting zelfs 46%).
Gezien de combinatie van buikpijn, bezoek aan Turkije,
koortsepisoden, hypereosinofilie en migrerende leverafwijkingen werd de waarschijnlijkheidsdiagnose ‘fascioliasis’ gesteld.
Deze diagnose kon ook serologisch bevestigd worden (ELISAtiter 1:160, titer in immunofluorescentie-assay (IFA): 1:64).
Fecesonderzoek op wormeieren en cysten was bij herhaling negatief. Aangezien er bij fascioliasis heel weinig eieren worden
uitgescheiden, is dit wellicht een fout-negatieve bevinding.
Patiënte werd behandeld met triclabendazol 5% 17 ml per os
éénmalig. Daarna verdwenen de klachten. Zij had nadien geen
perioden van koorts meer. De leukocytose en de hypereosinofilie verdwenen, evenals de geringe leverenzymafwijkingen.
Nadat de diagnose gesteld was, vertelde patiënte dat zij gedu-

rende haar verblijf in Turkije grote hoeveelheden op de markt
gekochte waterkers had gegeten. Waterkers is een bekende
bron van besmetting met Fasciola.

beschouwing
Epidemiologie. Fascioliasis, ook wel leverbotinfectie
genoemd, wordt veroorzaakt door besmetting met
Fasciola hepatica. De aandoening komt wereldwijd
voor. Recente schattingen geven aan dat mogelijk 17
miljoen mensen besmet zouden zijn. Met name in ZuidAmerika bestaat er een hoge besmettingsgraad met
Fasciola. In Nederland komt acute infectie in de wintermaanden niet voor omdat de eieren zich bij een temperatuur beneden de 10°C niet ontwikkelen. De mens
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wordt overigens relatief weinig frequent besmet. Infecties van de veestapel, en in het bijzonder van schapen,
komen daarentegen frequent voor. Het infectierisico is
het grootst na natte zomers. Dit komt omdat er dan
meer zoetwaterslakken zijn en die zijn tussengastheer
van F. hepatica.3
Levenscyclus. F. hepatica behoort tot de trematoden.
De levenscyclus staat in figuur 2. Besmetting van schapen en vee en incidenteel de mens vindt plaats door het
eten van planten die groeien in of in de nabijheid van
zoet water en waaraan zich metacercariae hebben gehecht die uit de slakken zijn vrijgekomen. Waterkers (figuur 3) en ook het in de Thaise keuken gebruikte ‘pak
boong’ (Ipomaea aquatica, Chinese waterspinazie) zijn
bekende besmettingsbronnen. Deze groenten worden
met een laagje water gekweekt. De metacercariae penetreren de darmwand, komen in de vrije buikholte en
verplaatsen zich vervolgens naar de lever. Nadat ze het
leverkapsel gepasseerd zijn, migreren ze naar de galwegen, alwaar de volwassen leverbotten zich nestelen, paren en eieren produceren. Die worden vervolgens via de
galwegen en de ontlasting uitgescheiden. De tijd tussen
infectie en het verschijnen van eieren in de ontlasting bedraagt bij de mens ongeveer 12 weken. Wanneer eieren
in water terechtkomen, ontwikkelt zich binnen enkele
weken een miracidium dat, vrijgekomen uit de eischaal,
een slak binnendringt. In de zoetwaterslak vindt de ontwikkeling plaats tot cercariae. Deze cercariae verlaten
de zoetwaterslak en begeven zich naar zoetwaterplanten
waarop zij zich als metacercariae hechten en daarmee de
cyclus rond maken.
Ziekteverschijnselen. Gedurende de periode dat de
metacercariae migreren door de lever kan een acuut klinisch beeld ontstaan met koorts, algemene malaise, pijn
in de rechter bovenbuik, sporadisch hepatomegalie en
urticaria. Veelal wordt een opvallende eosinofilie gevonden. In tegenstelling tot herkauwers krijgt de mens
echter over het algemeen slechts een gering aantal metacercariae binnen. Hierdoor kan een infectie ook symptoomloos verlopen. Op het moment dat de wormen zich
in de galwegen bevinden, verdwijnen meestal de symptomen. Soms ontwikkelt zich een chronisch beeld gekenmerkt door galwegobstructie met klachten van icterus, koliekaanvallen, cholangitis en pancreatitis. Zelden
komt een atypische presentatie voor met pulmonale
klachten of neurologische verschijnselen. Waarschijnlijk
spelen immuno-allergische fenomenen een rol bij de atypische presentatie. In een enkel geval kunnen onvolwassen wormen ook migreren naar extrahepatische locaties (huid, brein, long of lymfklieren). Een vergelijkbare cholangitis na het eten van besmette rauwe vis in
Azië wordt veroorzaakt door een parasitaire worm uit
dezelfde groep, de Chinese leverbot, Clonorchis sinensis.
Diagnose. Opvallend grote wormeieren kunnen worden gevonden in de ontlasting en in een duodenum- of
galaspiraat (verkregen tijdens endoscopische retrograde
cholangiopancreatografie (ERCP)). Het onderzoek op
wormeieren geeft echter vaak een fout-negatieve uitslag. Verder kan met serologisch onderzoek de diagnose
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figuur 3. Echte waterkers (Nasturtium officinale).

worden gesteld. Ook CT is waardevol bij Fasciola-diagnostiek. Veelal zijn in de lever multipele hypodense afwijkingen zichtbaar. Af en toe worden ook vertakkende
tunnelvormige hypodense afwijkingen gezien (ontstoken galgangen). Ultrageluidsonderzoek heeft slechts beperkte waarde. Soms is het mogelijk de (bewegende)
wormen in de galwegen zichtbaar te maken.4 5
Behandeling. Behandeling van patiënten met fascioliasis bestond lange tijd uit het voorschrijven van bithionol 30-50 mg/kg op alternerende dagen, in totaal 10-15
doses, oraal, na de maaltijd. Bijwerkingen van deze therapie zijn: fotosensitieve huidreacties, braken, diarree,
buikpijn, en urticaria. Ook het goed te verdragen praziquantel 75 mg/kg per dag gedurende 3 dagen wordt wel
gegeven. Deze therapie is evenwel niet altijd succesvol.
Effectiever is een behandeling met triclabendazoldrank
10 mg/kg, éénmalig, met een bij voorkeur vette maaltijd.6 Triclabendazol is in Nederland slechts voor de behandeling van F. hepatica bij schapen verkrijgbaar en
niet voor de behandeling van mensen. De firma Novartis
levert echter op aanvraag een suspensie triclabendazol
5%. De dosering bedraagt 0,2 ml per kg lichaamsgewicht. Inmiddels is bij de Nederlandse veestapel overigens al wel resistentie tegen triclabendazol beschreven.7
Het wordt aanbevolen om ook patiënten zonder
klachten te behandelen gezien de (kleine) kans op chronische complicaties.
Preventie. Het eten van waterkers in salade brengt een
verhoogd infectierisico mee en wordt derhalve afgeraden, behalve als de plant onder gecontroleerde omstandigheden is gekweekt, dat wil zeggen zonder contact met
de uitwerpselen van vee. Dit geldt ook voor landen met
een gematigd klimaat. De metacercariae zijn namelijk
niet van de planten af te wassen. Het eten van waterkers
in soepen is waarschijnlijk ongevaarlijk, door de verhitting.

abstract
Stomach-ache and fever following consumption of watercress in
Turkey: a case of fascioliasis. – A 52-year-old woman presented several months after returning from a visit to Turkey with

stomach-ache and fever. Laboratory results showed leucocytosis
with marked eosinophilia. Furthermore, serum liver enzyme
activities were slightly elevated. A CT scan of the abdomen
showed several spots which, on a later scan, had migrated.
Serologic tests confirmed the clinical diagnosis of fascioliasis.
The patient was successfully treated with triclabendazole.
Infection presumably occurred after eating watercress which
the patient had bought on a market in Turkey.
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Toename van chinolonresistentie bij Neisseria gonorrhoeae in Amsterdam
p.g.h.peerbooms, j.spaargaren, j.s.a.fennema, i.cairo en r.a.coutinho
Het aantal gevallen van gonorroe in Nederland vertoont
na jaren stabiliteit weer een sterke toename;1 het aantal
patiënten met een positieve kweek in het Streeklaboratorium van de Gemeentelijke Geneeskundige en
Gezondheidsdienst (GG&GD) te Amsterdam bedroeg
in de jaren 1996-2000 achtereenvolgens 495, 514, 474,
690 en 1034. Een overzicht van het aantal isolaten en
hun resistentie tegen penicilline (op basis van β-lactamaseproductie of anderszins), tetracycline en ciprofloxacine is weergegeven in de tabel.
Na de toename van β-lactamasevormende stammen
van Neisseria gonorrhoeae eind jaren tachtig in combinatie met de toename van tetracyclineresistentie is de
behandeling van gonorroe verschoven naar intramusculaire toediening van ceftriaxon of een eenmalige orale
dosis van een fluorochinolon (veelal ciprofloxacine).2
Resistentie tegen deze middelen was vrijwel afwezig; de
minimale remmingsconcentratie (MIC) van N. gonorrhoeae voor ciprofloxacine varieerde van 0,004-0,06
mg/l. Isolaten met een MIC  0,06 mg/l worden als
gevoelig beschouwd; bij een MIC  1 mg/l spreken wij
van resistentie.
Sinds een aantal jaren wordt in Zuidoost-Azië echter
een sterke toename gezien van chinolonresistentie bij
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samenvatting
Behalve de recente toename van het aantal gevallen van gonorroe is ook de resistentieontwikkeling van Neisseria gonorrhoeae een punt van zorg. De hoge resistentiepercentages voor
penicilline en tetracycline in de periode 1985-1995 zijn in de afgelopen jaren sterk gedaald, waarschijnlijk door veranderingen
in therapieschema’s. Sinds kort zien wij echter een toename
van het aantal chinolonresistente isolaten in Amsterdam, een
fenomeen dat eerder in andere delen van de wereld is gesignaleerd. Het is dan ook dringend gewenst om tot een vorm van
resistentiesurveillance in Nederland te komen om vroegtijdig
veranderingen in resistentie bij N. gonorrhoeae te signaleren.

N. gonorrhoeae, waarbij in sommige landen bij meer dan
50% van de isolaten een verminderde gevoeligheid voor
chinolonen werd gevonden; dit werd onder andere in de
hand gewerkt door profylactisch gebruik van deze middelen door prostituees.3 4 Het verband tussen verminderde gevoeligheid en therapiefalen is duidelijk aangetoond; bij een MIC > 4 mg/l werd 50% therapiefalen
gevonden bij vrouwen die behandeld waren met een
eenmalige dosis ciprofloxacine.5
Chinolonresistente isolaten van N. gonorrhoeae werden in de afgelopen jaren sporadisch geïsoleerd in vele
geïndustrialiseerde landen, waaronder ook Nederland;
het percentage resistente stammen bleef echter laag.6
Isolaten van N. gonorrhoeae worden in ons laboratorium routinematig getest op de gevoeligheid voor penicilline, tetracycline, azitromycine en ciprofloxacine door
middel van diskdiffusietests. Verminderde gevoeligheid
tegen ciprofloxacine wordt bevestigd door een MICbepaling (E-test).
Na isolatie van 3 chinolonresistente stammen in het
najaar van 2000 is de prevalentie van dit soort stammen
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