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Leverbot op een Belgische stoeterij
Fasciolosis in horses on a Belgian stud farm
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SAMENVATTING
Op een stoeterij werd tussen het najaar van 2009 en het najaar van 2010 een aanslepend probleem vastgesteld van paarden die onvoldoende in conditie waren. Dit uitte zich vooral in een ruw haarkleed en vermageren ondanks een correct ontwormingsschema. Bloedonderzoek toonde enkel afwijkende leverwaarden
aan, meer specifiek een gestegen gamma-glutamyltransferase (GGT) gehalte. Via coprologisch onderzoek konden bij één paard eieren van Fasciola hepatica aangetroffen worden. Na behandeling met triclabendazole verdwenen de symptomen volledig. Deze casus toont aan dat fasciolosis moet geïncorporeerd worden in de differentiaaldiagnose bij paarden met onvoldoende conditie, vermageren en gestegen leverenzymen.
ABSTRACT
On a Belgian stud farm, problems with horses in poor body condition persisted between autumn 2009 and autumn 2010. The horses had a dull hair coat and lost weight in spite of a correct deworming strategy. Blood analysis
revealed liver damage, especially the gamma-glutamyltransferase (GGT) was elevated. On faecal examination, Fasciola hepatica eggs were found in one horse. After treatment with triclabendazole all complaints disappeared. This
case shows that fasciolosis must be incorporated in the differential diagnosis of horses with poor body condition and
elevated liver enzymes.

INLEIDING
Fasciolosis of leverbot is een parasitaire infestatie
veroorzaakt door de trematode Fasciola hepatica. Het
schaap en het rund zijn de meest gevoelige diersoorten.
De parasiet wordt ook gevonden bij onder andere geiten, kamelen, lama’s, ezels, varkens, konijnen, hazen,
paarden en bij de mens (Brumpt, 1949; Schnieder,
2006).
Het genus Fasciola is wereldwijd verspreid. Door
leverbeschadiging veroorzaken deze parasieten vooral
bij herkauwers aanzienlijke economische verliezen
door een verminderde groei, een verminderde productie en een verminderde vruchtbaarheid (Schweizer et
al., 2005, Charlier et al., 2009). In tegenstelling tot de
situatie bij herkauwers is er nog maar relatief weinig
onderzoek gedaan naar de pathogenese en pathologie
van leverbot bij paarden (Nansen et al., 1975). Onder
meer daarom zijn er in de literatuur tegenstrijdige resultaten te vinden over de gevoeligheid van het paard
voor F. hepatica, zowel onder experimentele als onder
natuurlijke omstandigheden (Boray en Supperer 1969;
Nansen et al.,1975, Fisher en Stoye, 1983). In de
meeste studies met experimentele infecties wordt echter gesteld dat de gevoeligheid van het paard voor het
ontwikkelen van een patente infectie met Fasciola beduidend lager is dan van het rund (Nansen et al.,1975,
Soulé et al., 1989).
Het eerste beschreven geval bij het paard dateert

van 1929 (Alves et al., 1988) en sinds de tweede helft
van de vorige eeuw worden er meer en meer meldingen gemaakt van leverbotinfecties bij het paard (Alves
et al., 1988, Mas-Coma et al., 2005). De gerapporteerde prevalenties van leverbotinfestatie bij het paard
variëren echter sterk van land tot land en naargelang de
gebruikte diagnostische technieken. In de literatuur
worden bijgevolg prevalenties vermeld gaande van
0,02 % tot 85,7 % (Alves et al., 1988; Nelis et al.,
2010). Toch wordt meestal een vrij lage prevalentie
vermeld en in vrijwel alle studies met grote aantallen
paarden ( > 1000), wordt een prevalentie van minder
dan 1% gevonden (Nelis et al., 2010). Zo leverde een
uitgebreide studie in Zuid-Afrika, gespreid over twaalf
jaar en waarbij 136.626 paarden onderzocht werden in
een slachthuis, een gemiddelde prevalentie van 0,1%
op met een spreiding over de jaren van 0,01 % tot 0,46
% (Anonymous,1973). Tot op heden is Fasciola niet
aangetoond bij paarden in Noord-Amerika (Payne en
Carter, 2007). Over de situatie in België zijn slechts
anekdotische gegevens beschikbaar (Nelis et al., 2010).
In deze casus willen de auteurs aantonen dat fasciolosis bij het paard in België wel degelijk voorkomt en
klinische symptomen kan veroorzaken.
CASUÏSTIEK
Op een stoeterij in West-Vlaanderen met twintig
paarden werden er in de loop van de winter 2009 - 2010
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ren en aanleiding kan geven tot klinische symptomen.
Door de beperkte ervaring met Fasciola bij het paard
wordt bij patiënten met gestegen leverwaarden in eerste instantie meestal aan andere oorzaken van leverschade gedacht, zoals intoxicaties (bijvoorbeeld pyrrolizidines) of metabole problemen (bijvoorbeeld
leververvetting) (De Clercq et al., 2010).
Er kunnen verscheidene oorzaken aangehaald worden waarom leverbot bij paarden tot op heden slechts
zelden als een belangrijke oorzaak van leverproblemen
in overweging genomen wordt. Vooreerst is er de lage
gevoeligheid van deze diersoort voor infectie met Fasciola (Nansen et al., 1975), waardoor zelden uitgesproken klinische symptomen of letsels vastgesteld
worden. Ten tweede is de diagnostiek moeilijk door de
zeer lage en waarschijnlijk intermitterende uitscheiding
van eieren (Owen, 1977; Cotteleer en Famerée, 1981).
Ten derde moet ook opgemerkt worden dat de opsporing van leverbot in de meeste labo’s niet tot het standaardmestonderzoek bij paarden behoort (Grelck et
al., 1977). Ten slotte zou volgens Fischer en Stoye
(1982) met toenemende leeftijd een verhoogde weerstand tegenover leverbot ontstaan. Dit zou kunnen verklaren waarom er ook in de slachthuizen weinig positieve paarden gevonden worden (Fischer en Stoye,
1982; Alcaino et al., 1983).
Ondanks het feit dat paarden als een minder gevoelige diersoort voor infectie met leverbot aanzien
worden, zijn er voldoende literatuurgegevens over het
feit dat infectie mogelijk is en er wordt aangenomen dat
de kans op besmetting verhoogt wanneer paarden op
weiden lopen waar besmette runderen en/of schapen lopen of gelopen hebben (Nansen et al., 1975). Er zouden immers meer metacercariën nodig zijn om een patente infectie te induceren bij het paard dan bij het rund.
Dit zou te wijten zijn aan het lage aantal metacercariën
dat tot volledige ontwikkeling kan komen in het paard
(Fischer en Stoye, 1982).
Over de gevolgen van een infectie met F. hepatica bij
het paard bestaan echter nog veel vragen en contradicties. Volgens sommigen is deze aandoening symptoomloos (Boray en Supperer, 1969; Fischer en Stoye, 1983),
volgens anderen zijn er milde pathologische veranderingen waar te nemen die aanleiding kunnen geven tot
een verminderde lichaamsconditie, een verminderd pres-

dertien paarden aangeboden met zeer uiteenlopende
klachten, waarbij de belangrijkste symptomen een
slechte conditie (door vermagering) en een doffe haarvacht waren. Bij bloedanalyse vielen de verhoogde
gehalten van leverenzymen op, waarbij voornamelijk
de GGT- gehalten (sterk) verhoogd waren (Tabel 1).
Het macroscopisch onderzoek van de weiden en het
ruwvoeder op aanwezigheid van kruiskruid (Senecio)
was negatief. Een chemische analyse van het drinkwater toonde geen afwijkingen aan. De paarden werden
symptomatisch behandeld met Hetaren ® (Phytovet,
Putte, België) en kregen oraal extra vitaminen en mineralen (Horseliquid LA®, Phytovet, Putte, België).
De daaropvolgende zomer kwamen de jonge paarden
onvoldoende in conditie, ondanks een uitgebalanceerde
voeding (ruim weidebeloop aangevuld met één kilo
krachtvoeder) en een correct uitgevoerd ontwormingsschema aan de hand van coprologisch onderzoek.
Er werden opnieuw bloedanalysen uitgevoerd bij de
paarden die tijdens de wintermaanden sterk afwijkende
leverwaarden hadden. Opnieuw waren voornamelijk de
GGT-gehalten duidelijk verhoogd (Tabel 1). Rekening
houdend met de voorgeschiedenis, namelijk dat er op
die weilanden het jaar voorheen runderen gegraasd
hadden, werd gedacht aan een mogelijke leverbotinfestatie. Van twee paarden met sterk verhoogde GGTwaarden werd gedurende vijf opeenvolgende dagen
een meststaal genomen voor onderzoek op Fasciola.
Bij één paard werden via sedimentatieflotatie met zinkchloride F. hepatica eieren aangetoond in één meststaal. Andere endoparasieten werden in de meststalen
niet aangetoond.
Vervolgens werden alle paarden behandeld met triclabendazole 12 mg/kg per os (Triclaben, Codiphar,
Wommelgem, België) (Rubilar et al., 1988). Een
maand later vertoonden de paarden een mooiere vacht
en hadden ze duidelijk aan gewicht gewonnen.
Een bloedonderzoek na de behandeling met triclabendazole toonde aan dat de GGT-waarden geleidelijk
tot normale waarden daalden (Tabel 1).
DISCUSSIE
Uit de bovenstaande casus blijkt dat leverbotinfestatie bij het paard wel degelijk voorkomt in Vlaande-

Tabel 1. Gamma-glutamyltransferase (ref. < 45 U/L) in serum bij de verschillende paarden gedurende de studieperiode
(behandeling met triclabendazole op 22 september 2010).
2009
Nr. Paard
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

december

2010
januari

februari

maart

mei

augustus

344
431

211

september

oktober

november

december

426
52

138
97
491

48
35
211

28

317
57

16

601

13
65
70
138
193
586
67
67

102
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tatievermogen en af en toe tot diarree (Owen, 1977).
Garlanda (1958) stelde dat deze parasiet aanleiding kan
geven tot hepatitis.
De mate van leverletsels zou afhankelijk zijn van de
besmettingsgraad, meer specifiek van het aantal metacercariën dat de lever binnendringt en het aantal adulten in de galgangen. De migratieroute wordt initieel gevuld met bloed en macrofagen, waarna ook fibroblasten
ingroeien met eventueel het ontstaan van fibrose. De
migratie doorheen het leverparenchym en vooral de irritatie van de galgangen door de adulte leverbotten
veroorzaken een stijging van bepaalde leverenzymen.
Dit kan gebruikt worden als indicator voor een leverbotbesmetting. Wensvoort en Over stelden in 1982
vast dat vooral de glutamaatdehydrogenase (GLDH) en
GGT stijgen. Volgens Soulé et al. (1989) stijgt de GGT
bij het paard in geringere mate dan bij het rund. In de
hier beschreven casus vertoonden verschillende paarden echter hoge tot zeer hoge GGT-waarden.
GGT is een specifiek enzym van de microsomale
membranen van het galgangenepitheel. Het serumgehalte stijgt als er schade optreedt ter hoogte van de galgangen ingevolge penetratie van de leverbotten. Bij een
lichte leverpathologie is er een lichte stijging van de
GGT-waarden. Bij chronisch leverlijden gecombineerd
met een galstase is er een zeer sterke stijging van deze
waarden (Reed en Andrews., 1986). Bij het rund stijgt
de GGT acht weken na de opname van metacercariën
(Bulgin et al.,1984). Bij paarden zou deze stijging
echter veel trager gaan (Soulé et al., 1989) en pas
zichtbaar worden na drie tot vijf maanden. Montes en
zijn collega’s beschouwden deze test als diagnostisch,
bij gebrek aan andere valabele testen (Montes et al.,
1984). Bij de paarden in de voorliggende casuïstiek
werden vrij hoge gehalten GGT gevonden, maar wegens de geringe ervaring met leverbot bij het paard,
werd in eerste instantie aan andere oorzaken van leverschade gedacht, zoals pyrrolizidine-intoxicatie of
chemische contaminatie. Aangezien alle andere onderzoeken negatief bleven, werd uiteindelijk overgegaan tot mestonderzoek naar Fasciola bij deze paarden.
Leverboteieren zijn groot en zwaar. Daarom is een sedimentatie-flotatietechniek met een hoge densiteit
(zinkchloride dichtheid 1,54) nodig. In tegenstelling tot
bij het rund worden bij een mestonderzoek bij het
paard zelden eieren gevonden, wegens de lage en intermitterende ei-uitscheiding door het kleine aantal
botten. Daarom werd in de onderhavige casuïstiek
mest gecollecteerd gedurende vijf opeenvolgende dagen. Ondanks dit rigide protocol werd slechts bij één
paard en op één staal Fasciola eieren aangetoond. Aangezien niet bij alle dieren Fasciola aangetoond werd,
kan bijgevolg een simultane aanwezigheid van andere
oorzaken van leverbeschadiging niet uitgesloten worden. Andere diagnostische testen, zoals serologie, zouden hierop een antwoord kunnen bieden. Bij het rund
is serologische diagnostiek mogelijk. De antistoffen
blijven bij het rund tot twaalf maanden na het afsterven
van de volwassen botten aantoonbaar (Kendall et al.,
1978). Deze testen blijken op dit ogenblik bij paarden
onvoldoende betrouwbaar.
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Bij de behandeling van fasciolosis dient men er
echter rekening mee te houden dat geen enkel product
zorgt voor het 100 % afdoden van de parasiet, zelfs al
is er geen sprake van resistentie (Dorchies, 2006). De
betreffende paarden werden allemaal behandeld met
triclabendazole12 mg/kg. Triclabendazole bindt zich op
het tubuline van Fasciola en verstoort de microtubulivorming (Fairweather en Boray, 1999). Het heeft een
goede werking tegen de volwassen botten alsook tegen
de larvaire stadia. Een maand na de behandeling zagen
de paarden in deze casuïstiek er veel beter uit.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de GGTwaarden nog twee tot drie maanden na het verdwijnen
van de volwassen leverbotten verhoogd kunnen blijven
(Bulgin et al., 1984), ondanks de korte halfwaardetijd
(drie dagen) van GGT (Engelking en Paradis, 1987). Dit
werd ook bevestigd in deze casus, waarbij het GGT-gehalte van paard drie duidelijk gedaald maar nog niet volledig genormaliseerd was drie maanden na de behandeling. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de irritatie
van de galgangen en het trage herstel van het epitheel.
Anderzijds moet opgemerkt worden dat het GGTgehalte van enkele paarden reeds genormaliseerd was
op het tijdstip van behandeling. Dit kan erop wijzen dat
‘self cure’ bij paarden mogelijk is. Dit idee wordt ondersteund door de bevinding dat de prevalentie bij oudere paarden lager is dan bij jonge paarden (Fischer en
Stoye, 1982) en door de observaties van Soulé et al.
(1989). Zij constateerden dat de afwijkende leverwaarden ongeveer zes maanden na een experimentele
infectie spontaan normaliseerden. Zelflimiterende infecties, zoals bij enkele paarden in de deze casuïstiek,
zouden bijkomend kunnen verklaren waarom Fasciolainfecties bij het paard tot op heden slechts zelden gediagnosticeerd werden. Meer onderzoek naar de prevalentie en epidemiologie van Fasciola bij paarden is
bijgevolg nodig.
Naast de behandeling van de eindgastheer is in de
aanpak van fasciolosis ook de bestrijding van de tussengastheer, de zoetwaterslak Galba truncatula, van
belang. De bemesting van besmette weiden met kalkcyanamide à rato van 200-300 kg per hectare doodt de
tussengastheer. Bijkomend kan waterbeheer op de graasplaatsen ervoor zorgen dat het ontwikkelingsmilieu van
deze slak in het gedrang komt.
Uit de voorliggende casus blijkt dat fasciolosis in de
differentiaaldiagnose bij paarden met een onvoldoende
conditie moet worden opgenomen. De stijging van serum GGT kan het vermoeden bevestigen. Mestonderzoek gedurende vijf opeenvolgende dagen kon in deze
casuïstiek de diagnose bij één paard bevestigen. Een
betrouwbare serologische test voor paarden zou een beter beeld kunnen geven inzake de werkelijke prevalentie van leverbot bij paarden.
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