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CLINICAL BOTTOM LINE 
 

Dientamoeba fragilis is een protozoaire flagellaat die bij de mens voorkomt en zich bij 
voorkeur in het colon vestigt. Als potentieel pathogene parasiet, kan hij daar aanleiding geven 
tot acute en chronische manifestatie van diarree en gastrointestinale klachten. Ook Irritable 
Bowel Syndrome (IBS) karakteriserende symptomen kunnen door deze parasiet veroorzaakt 
worden. Verder onderzoek is nodig om de pathogenetische basis van D. fragilis infectie op te 
helderen.  

 
De prevalentie van D. fragilis loopt in de lijn van die van Giardia lamblia, en is onder 

andere afhankelijk van hygiënishe omstandigheden en de leeftijd (komt meer voor bij 
kinderen van 7-15 jaar, echter niet restrictief). De meest waarschijnlijke manier van 
transmissie is via de faeco-orale route. 

 
Diagnostisch onderzoek naar dientamoebiase is dan ook aangeraden bij kinderen met 

chronische diarree of abdominale klachten en dient opgenomen te worden in de differentiaal 
diagnose van IBS. Er bestaan meerdere efficiënte behandelingsmodaliteiten voor D. fragilis. 
De nitro-imidazoles, paromomycine en iodoquinol/clioquinol horen in dit rijtje thuis. De CDC 
raadt iodoquinol aan. Belgische studies verkozen paromycine in een pediatrische setting. 
Gevoeligheidsbepalingen en MIC waarden werden voor de verschillende middelen 
beschreven, maar de klinische relevantie van deze resultaten blijft controversieel. 

 
D. fragilis wordt gekarakteriseerd door zijn binucleaire vegetatieve vorm en het ontbreken 

van een cystestadium. Voor een accurate detectie van D. fragilis zouden laboratoria gebruik 
moeten maken van multipele, gefixeerde stalen en permanente kleuringen toepassen44. De 
voorkeur gaat hierbij uit naar een haematoxyline of chlorazol black kleuring, uitgevoerd op 
een met SAF (Sodium acetate, Acetic acid, Formaline) gefixeerd staal. Kweek is echter nog 
gevoeliger maar wegens organisatorische aspecten beperkt tot researchomstandigheden. Real-
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time PCR en conventionele PCR, vertonen eveneens een goede performantie. Twee 
genotypische varianten werden reeds beschreven. Verder onderzoek dient uit te maken of het 
om een pathogene en niet pathogene variant gaat.  

 
In UZ Leuven, AZ Groeninge Kortrijk en MCH Leuven, werd op stoelgangsstalen een 

eigen aangepaste haematoxylinekleuring uitgevoerd voor de detectie van D. fragilis. De 
meerwaarde van deze extra analyse in het kader van parasitologisch onderzoek bleek het 
meest reëel voor een pediatrische ziekenhuiseenheid en binnen de huisartsgeneeskunde. De 
aangepaste haematoxylinekleuring leverde aanvaardbare resultaten op bij het in beeld brengen 
van de karakteristieke morfologie van D. fragilis. 
 

De meeste diagnostische richtlijnen schrijven parasitologisch onderzoek voor in geval van 
chronische diarree of andere specifieke gastrointestinale pathologie en bij risicofactoren 
(kinderdagverblijf, reizen,…). Permanente kleuringen op vooraf gefixeerde stoelgangsstalen 
worden door de meeste richtlijnen, inclusief die van de CLSI als diagnostische test hiervoor 
aangeraden. 

 
CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO 
 

 Het huidig parasitologisch onderzoek in het UZ te Leuven bestaat uit een  formol-
ethylacetaat concentratiemethode (techniek van Ritchie), gevolgd door rechtstreeks 
microscopisch onderzoek. Enkel voor Cryptosporidium wordt op specifieke aanvraag een 
auramine- of safraninekleuring toegepast. 

D. fragilis wordt met deze methoden niet gedetecteerd ondanks het feit dat eradicatie van 
de parasiet en verhelpen van symptomen met klassieke antiparasitaire agentia zoals 
iodoquinol mogelijk is en dat detectie van deze parasiet verkeerdelijke diagnoses van IBS 
kunnen indijken, wanneer deze analyse in de differentiaal diagnose wordt opgenomen. 

 
 
QUESTION(S) 
 
1) Hoe ver staat onze huidige kennis over D. fragilis? 
2) Hoe zit het met de lang betwiste pathogene rol van D. fragilis; wie heeft gelijk? 
3) Wat zegt de wetenschappelijke literatuur over de laboratoriumdiagnostiek voor D. 

fragilis? 
4) Wat zegt de literatuur over de prevalentiegegevens binnen verschillende populaties? 

Kunnen hieruit conclusies afgeleid worden over onze eigen populatie? 
5) Hoeveel D. fragilis parasieten vinden we binnen een universitaire populatie (UZ Leuven), 

een perifere ziekenhuissetting (AZ Groeninge Kortrijk) en een huisartsenpopulatie (MCH 
Leuven)?  

6) Is het nuttig een permanente kleuring (haematoxyline kleuring) op (SAF) gefixeerde 
stoelgangstalen aan te bieden als additionele test bij het parasitologisch onderzoek van 
stoelgangstalen in UZ Leuven, MCH Leuven of AZ Groeninge Kortrijk ? Of is een 
routineuze permanente kleuring aan de orde? 
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APPRAISAL 
 
1. D. FRAGILIS: LANG OPGEBORGEN IN DE CRYPTEN DER 
PARASITOLOGIE 
 
1.1 Inleiding 
 D. fragilis is een humane ééncellige parasiet die voorkomt in de crypten van het colon. Dit 
protozoön werd reeds in 1909 geobserveerd door Wenyon, maar pas in 1918 als een nieuw 
species beschreven door Jepps en Dobell1. 22 jaar na datum, schreef deze laatste het 
volgende; 
 ‘ To the protozoologist – if not to the physician – D. fragilis is now, perhaps, the most 
interesting of all the intestinal amoebae of man: for we know less about it than about any of 
the others, and its life history and activities are still mysterious. Ever since I first saw this 
curious organism in 1917, I have been intrigued by its peculiarities and have taken every 
opportunity of studying it further: yet after more than 20 years of word and cogitation, I am 
still baffled…’ 
 Sindsdien –nu al meer dan 87 jaar na zijn eerste beschrijving- is onze kennis in verband met 
deze parasiet nog maar in bescheiden mate uitgebreid. In de volgende bespreking over deze 
parasiet kan dan ook nog maar als het ware een tip van de sluier gelicht worden in verband 
met zijn ware aard, overdracht en pathogeniciteit. 
 
1.2 Algemene bespreking
 Morfologie - D. fragilis komt voor als een pleomorfe, vaak sferische, trophozoiet, 5 tot 15 
μm groot, echter meestal tussen 9 en 12 μm. Hij wordt gekarakteriseerd door zijn binucleaire 
vormen (60–70%). De overige trofozoieten zijn uninucleair. De reden hiervoor is dat 
kerndeling optreedt vlak na in plaats van vlak voor er celdeling optreedt2. Tot op heden werd 
nog geen cyste stadium beschreven3. In gekleurde uitstrijkjes (trichroom, Fe-haematoxyline of 
chlorazol black kleuringen; zie onder 2.3.2) is soms een vaag nucleair membraan zichtbaar. 
Het karyosoom bevat 4 tot 8 chromatinegranules. Soms kan (met bijvoorbeeld een chlorazol 
black kleuring) een centrodesmus waargenomen worden als een filament dat beide kernen 
verbindt. Dit overblijfsel van de mitotische celdeling is een zeer karakteristiek kenmerk2. Het 
cytoplasma heeft een granulair aspect en kan gevacuoliseerd zijn en verschillende inclusies 
vertonen (voeding, bacteriën, gisten) (zie bijlage1: foto1). Bij rechtstreeks onderzoek van 
verse preparaten of van een D. fragilis kweek, kunnen de organismen beweeglijk voorkomen 
en  pseudopodia vertonen (zie bijlage 1: foto2). Deze beweeglijkheid neemt vlug af met 
dalende temperatuur; duidelijke vermindering bij kamertemperatuur tot totaal verlies van 
beweeglijkheid wanneer gekoeld3. 
 Taxonomie - Oorspronkelijk werd het organisme door Jepps en Dobell als een nieuw genus 
beschreven omwille van zijn binucleaire structuur. Hieraan dankt de parasiet zijn naam D. 
fragilis, die tot op heden wordt gebruikt. Deze parasiet werd aanvankelijk als amoebe 
beschouwd en ondergebracht in de familie van de Entamoebidae. Pas in 1980 werd de parasiet 
op basis van elektronenmicroscopisch onderzoek, fylogenetische data, ultrastructurele 
karakteristieken en antigenische gelijkenissen met trichomonas en histomonas, ondergebracht 
in de orde van de Trichomonas. Later, in 1996 maakten de moleculaire technieken, 
voornamelijk sequentiebepaling van de kleine subunit (SSU) van het ribosomale DNA 
(rDNA), duidelijk dat dit protozoön in feite een trichomonad is dat echter voorgoed zijn 
flagellen en kinetosomen in alle levensstadia is verloren3. De huidige classificatie wordt 
weergegeven in tabel 1. 

Genotypische varianten -  Twee genetisch verschillende entiteiten, genotype 1 en 2, 
werden voorlopig beschreven, waarvan genotype 2 zeer zeldzaam is en nog maar in één  
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Tabel 1: De huidige classificatie van Dientamoeba 
fragilis3.  
Regnum Protista 
Subregnum Protozoa 
Phylum Sarcomastigophora 
Subphylum Mastigophora 
Klasse Zoomastigophora 
Orde Trichomonadida 
Familie Monocercomonadidae 
Genus Dientamoeba 
Species fragilis  

klinisch isolaat gerapporteerd werd. Ook het 
ATCC D. fragilis isolaat Bi/pa is van dit 
tweede genotype en zou bijgevolg niet 
volledig representatief zijn. Verdere 
sequentieanalyses van bijkomende loci 
zouden in de toekomst moeten uitmaken of 
het taxon D. fragilis in meerdere species 
dient opgedeeld te worden en wat deze 
genetische variabilititeit impliceert voor de 
epidemiologie1,3,4; is er in analogie met 
Entamoeba histolytica en Entamoeba dispar, 

sprake van twee morfologisch identieke varianten, waarvan één pathogeen is en de andere 
niet? Wat de literatuur tot op heden hierover vermeld, wordt verder besproken onder 2.3.6. 
 Levenscyclus en transmissie - De exacte levenscyclus van D. fragilis is tot op heden niet 
volledig opgehelderd, maar op basis van klinische gegevens werden enkele mogelijke 
veronderstellingen gemaakt. De trofozoieten van D. fragilis zouden zich nestelen in de 
crypten van de dikke darm, waar ze vermenigvuldigen door binaire deling van de 2-kernige 
trofozoieten, resulterend in 2 éénkernigen die zich daarna door mitose terug transformeren tot 
een binucleaire status. Deze trofozoieten worden vervolgens uitgescheiden in de stoelgang 
(zie bijlage 2). Een cyste stadium is, zoals reeds vermeld, tot op heden niet beschreven5. 

Ook in verband met de wijze van transmissie, werden reeds verschillende hypothesen 
geopperd. Omwille van zijn biologische, morfologische en genetische gelijkenissen aan 
andere ééncellige parasieten die bij dieren voorkomen en wormeieren als vector gebruiken, 
werd gespeculeerd dat ook D. fragilis op dergelijke wijze werd overgedragen6. Zo hebben 
verschillende studies de mogelijkheid van transmissie via de eitjes van Enterobius 
vermicularis en Ascaris lumbricoides beschreven7,8,9. Meerdere studies leverden mogelijke 
evidentie voor de eventuele rol van  E. vermicularis. Zo werd er door Yang et al. 9 keer meer 
de combinatie van D. fragilis en E. vermicularis vastgesteld dan op theoretische basis kon 
verwacht worden10. De hypothese van transmissie via deze helminth wordt door recentere 
andere studies terug in twijfel getrokken wegens het geïsoleerd voorkomen van 
dientamoebiase11,12. Bijvoorbeeld vonden Stark et al. bij 60 patiënten met dientamoebiase 
geen enkele die geïnfecteerd was met E. vermicularis11. Eveneens in een recente Belgische 
studie van Vandenberg et al. kon een dergelijk verband niet onderbouwd worden13. Het kan 
echter zijn dat de diagnostische methoden in sommige van deze studies ontoereikend waren 
om E. vermicularis te detecteren en bovendien is er de mogelijkheid dat D. fragilis infectie 
persisteert nadat E. vermicularis spontaan of na behandeling is geëlimineerd10.  

Het meest waarschijnlijk blijft faeco-orale transmissie, ondersteund door de vaststelling van 
een hogere infectie ratio bij slechtere hygiëne5 (zie bijlage 3). Ook coinfectie met andere 
parasieten die via deze weg worden overgebracht (zoals Blastocystis hominis en Endolimax 
nana) bekrachtigen deze veronderstelling1,7.  

Zeldzame isolatie van D. fragilis bij dieren zoals schapen en baboons werd beschreven, 
maar de mens is ontegensprekelijk de primaire gastheer3.  

Geen enkele van deze voorgestelde theorieën kan tot op heden afdoende bewijs leveren en 
het is nog steeds tasten in het duister wat de reële transmissie en levenscyclus betreft3. 
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 D. fragilis is een protozoaire flagellaat die bij de mens voorkomt 
en er zich vooral schuilhoudt in het colon. 

 Typisch is zijn binucleaire vegatatieve vorm en het ontbreken 
van een cystestadium. 

 Twee genotypische varianten werden reeds beschreven. 
 Faeco-orale overdracht is de meest waarschijnlijke, echter nog 

niet bewezen manier van transmissie. 
 
1.3 Prevalentie  
  Algemeen - D. fragilis kent een wereldwijde verspreiding en komt zowel in rurale als 
stedelijke regio’s voor1 met een prevalentie die werd geschat, afhankelijk van de populatie en 
detectiemethoden, gaande van 1,4 tot 53%14-45(zie bijlage 3). In vergelijking met andere 
protozoa, werd D. fragilis, op basis van zijn prevalentie gerangschikt tot 2e meest 
voorkomend protozoön na giardia, tot zelfs meer prevalent dan G. lamblia in andere studies 
25,26,33,42,46.  
 In Nederland werd bij een populatie patiënten met diarree en/of darmklachten in 9,7% van 
de gevallen D. fragilis geïsoleerd47. In België zelf werd in 2006 een studie gepubliceerd door 
Vandenberg et al., verbonden met het universitaire ziekenhuis St. Pierre te Brussel. Zij 
baseerden zich hiervoor op 448 stalen afkomstig van ambulante patiënten waarbij een 
parasitaire infectie werd vermoed op basis van abdominale klachten. Ze maakten gebruik van 
het triple faeces test (TFT) protocol (zie 2.3.3). D. fragilis was de tweede meest voorkomende 
potentieel pathogene parasiet met een prevalentie van 6,3% (7,1% voor Giardia lamblia)13. (In 
UZ Leuven GHB werd anno 2004 in 1,4% van alle stoelgangstalen waarop parasitologisch 
onderzoek werd aangevraagd,  G. lamblia gedetecteerd62.) 
 Het bekomen van correcte epidemiologische gegevens van D. fragilis wordt bemoeilijkt 
door multipele factoren. Enerzijds worden dergelijke intestinale parasitaire infecties vaak 
miskend omdat clinici niet vertrouwd zijn met de epidemiologie en klinische presentatie 
ervan. Anderzijds is de laboratoriumdiagnostiek vaak ontoereikend op vlak van staalcollectie, 
laboratoriumtesten en training van personeel24.  
  Coinfectie – Regelmatig wordt coinfectie met andere parasieten zoals Oxyuris23, maar 
voornamelijk met Blastocystis hominis en Endolimax nana3 beschreven. Andere 
mogelijkheden zijn G. lamblia en Entamoeba coli48. Deze coinfectie  komt voor in 24 à 54% 
van de gevallen10,11,33,48. In de reeds vermelde studie van Vandenberg et al. in 2006, werd in 
11 van de 28 faecesstalen met D. fragilis coinfectie vastgesteld. In geval van (potentieel) 
pathogene organismen ging het over G. lamblia(2), Campylobacter jejuni(1) en Salmonella 
Enterica(1), naast niet pathogene protozoa zoals Endolimax nana13. Meestal betreft het 
parasieten die via faeco-orale weg worden overgebracht, wat de hypothese van faeco-orale 
transmissie van D. fragilis ondersteunt.  
  Beïnvloedende factoren - Een hogere prevalentie wordt beschreven bij kinderen, 
voornamelijk  in de leeftijdscategorie van 7 tot 10 à 15 jaar6,25,26,37,49. Dit terwijl G. lamblia 
voornamelijk bij 0-4 jarigen voorkomt; misschien suggereert dit verschillende wijzen van 
overdracht44. De infectie is echter niet gelimiteerd tot de kinderleeftijd; Stark et al. stelde 
binnen een groep van 60 patiënten met dientamoebiase een leeftijdsdistributie van 3 tot 79 ( 
met mediaan 44,5) vast11.   Bij de Belgische studie van Vandenberg et al. bedroeg de mediaan 
26,1 jaar13. 

Over het feit of er al dan niet sprake is van een inheemse infectie, bestaat enige controverse. 
Uit sommige studies wordt geconcludeerd dat er grotere prevalenties voorkomen bij reizigers; 
zo hadden in de studies van Spencer et al. en Norberg et al. respectievelijk 60% en 63% van 
de patiënten met dientamoebiase een recente buitenlandse reis achter de rug22,48. Het ging 
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voornamelijk over Afrika, Zuid Amerika en het Midden Oosten48. Door andere studies wordt 
dergelijk verband echter weerlegd15.  

Uit bijlage 3 kan opgemaakt worden dat hogere prevalenties geassocieerd zijn in geval van 
hogere transmissierisico’s zoals in kinderdagverblijven26, bij missionarissen16 en gesloten 
gemeenschappen24. De kans is groot dat de hogere prevalenties in deze gebieden voornamelijk 
het gevolg zijn van slechtere hygiëne.  

 De grote verschillen in prevalenties in de verschillende studies zijn eveneens voor een 
groot deel te verklaren door de toegepaste parasitologische diagnostische procedures (zie 
verder onder 2.3). 

Er zou zich geen seizoensgebonden variatie voordoen in de prevalentie26,11.  
Sommige studies vonden een hogere prevalentie bij vrouwen10, dit werd echter door andere 

studies niet bevestigd11,15 en er wordt algemeen aangenomen dat het geslacht geen 
significante invloed uitoefend.  

 
1.4  Pathogeniciteit  
   In vraag gesteld - Bij zijn initiële beschrijving werd D. fragilis als niet pathogeen 
beschouwd. Daar zijn meerdere redenen voor verantwoordelijk: zijn voedingspatroon (D. 
fragilis voedt zich met commensale darmbacteriën en niet met gastweefsel; een analoge 
situatie doet zich voor bij niet pathogene parasieten zoals Entamoeba coli), de isolatie bij 
asymptomatische individuen en de detectie in aanwezigheid van andere reeds gekend 
pathogene protozoa zoals Entamoeba histolytica. Het gebrek aan pathogeen vermogen werd 
echter quasi onmiddellijk door andere onderzoekers in twijfel getrokken en momenteel 
bevindt D. fragilis zich inmiddels in de rij van darmpathogenen1,10,50,51.  

Argumenten voor het potentieel ziekmakend vermogen van deze parasiet kunnen enerzijds 
gevonden worden in meerdere studies waarbij symptomatische patiënten beschreven werden 
waarbij alleen D. fragilis werd geïsoleerd10,17. In een recente Australische studie waren alle 60 
patiënten met dientamoebiase symptomatisch, terwijl in 900 controlestalen van 
asymptomatische dragers geen D. fragilis kon geïsoleerd worden11. Ook Girginkadesler et al. 
leverden sterke evidentie voor de pathogeniciteit van D. fragilis; zij vergeleken het 
voorkomen van buikklachten bij personen zonder geïsoleerde parasiet, personen waarbij D. 
fragilis werd geïsoleerd en personen waarbij G. lamblia werd geïsoleerd; abdominale pijn en 
diarree kwamen significant meer frequent voor bij patiënten met enkel dientamoebiase in 
vergelijking met de individuen zonder parasiet, en er werden geen significante verschillen 
geconstateerd tussen de groep met enkel dientamoebiase en die met enkel giardiase wat deze 
2 symptomen betreft37. Ook Millet et al. vond meer symptomatische patiënten in de met D. 
fragilis geïnfecteeerde als de niet geïnfecteerde groep24.  

Anderzijds suggereert de waarneming dat de inname van tegen D. fragilis actieve 
antiparasitaire middelen aanleiding geeft tot sterke afname of verdwijnen van symptomen, een 
causaal verband tussen het verdwijnen van de parasiet en klinische verbetering52. 

   Symptomatologie – Naast het voorkomen van asymptomatisch dragerschap, wordt 
D. fragilis verantwoordelijk geacht voor acute tot chronische gastro-intestinale ziekte bij 
kinderen en volwassenen33,35,43. De duur van chronische infectie varieert van 1 maand tot 2 
jaar3,48. Het aantal symptomatische patiënten gaat in studies van 10% tot 58%, uitzondelijk 
zelfs tot 100%, afhankelijk van de betrokken populatie10,11,14,17,24,34,45.  
 De meest voorkomende symptomen zijn abdominale pijn (83%)  met inbegrip van krampen 
en diarree (50%)1,10,43,48. Andere gerelateerde symptomen zijn maaglast, anorexie, nausea, 
braken, flatulentie, vermoeidheid, gewichtsverlies, erytrocytenfagocytose, hoofdpijn, 
constipatie, anale pruritus, en zeldzame urticaria7,10,13,22,24,45,48. Daarnaast werd ook 
aanwezigheid van D. fragilis in de galwegen gerapporteerd18. Laaggradige eosinofilie werd 
door Spencer et al. in 50% van kinderen met dientamoebiase vastgesteld, wat een statistisch 
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significant verschil was in vergelijking met een controlegroep22. Eosinofilie wordt vooral bij 
chronische ziekte vastgesteld. Andere studies tonen lagere percentages van eosinofilie (6-20% 
bij chronische ziekte)45. 
  Het symptomenpatroon is licht variërend afhankelijk van het tijdsverloop van de ziekte; 
diarree werd het meest gevonden in patiënten met acute ziekte, terwijl abdominale pijn meer 
frequent is bij chronische symptomatologie 45.  
   D. fragilis en IBS – D. fragilis infectie wordt volgens de wetenschappelijke literatuur 
vaak verantwoordelijk geacht voor een IBS - like syndroom53. 
 IBS is een complexe, multifactoriële, heterogene aandoening en wordt gedefinieerd als een 
functionele groep van darmaandoeningen waarbij abdominale pijn samen voorkomt met 
veranderingen in de darmflora en dit in afwezigheid van een organische oorzaak. In Europa 
zou dit syndroom een prevalentie van 10 tot 15% kennen54. Door de beperkte kennis over de 
pathofysiologie en de afwezigheid van biologische merkers, is de diagnose gebaseerd op een 
cluster van klinische symptomen, waaronder abdominale pijn of ongemak en veranderingen in 
frequentie en consistentie van stoelgang, die continu of recurrent zijn in een periode van 
minimum 3 maand. Typisch is ook de veranderde darmmotiliteit ten gevolge van 
psychologische stimuli en het voorkomen van hypersensitiviteit. Zowel aangeboren als 
omgevingsfactoren kunnen bovendien een rol spelen55.  
 Meerdere intestinale protozoa kunnen geassocieerd worden met IBS-like symptomen. Deze 
worden samengevat in bijlage 4. Aangezien de precieze rol die dergelijke ééncellige 
parasieten spelen bij personen met IBS, nog maar weinig opgehelderd is, ontbreken strikte 
richtlijnen over de omvang en type van testen vereist om organische oorzaken van het 
symptomenpatroon uit te sluiten. Meestal wordt echter wel investigatie van stoelgang op 
wormeieren, cysten en parasieten aangeraden wanneer diarree de belangrijkste manifestatie 
is55. Toch zijn onterechte IBS diagnoses reëel wanneer deze parasitaire infecties niet in de 
differentiaal diagnostiek worden opgenomen. Dit kan logischerwijs aanleiding geven tot het 
instellen van onterechte en overbodige therapeutische strategieën; dieetaanpassingen, 
antidepressiva, anxiolytica, antispasmotische middelen of psychologische counseling.  
 Meerdere casussen werden beschreven waarin D. fragilis verantwoordelijk werd geacht 
voor de symptomen bij patiënten die eerder met IBS werden bestempeld11,50. Zo was er een 
Australische studie door Borody et al. waarin 21 patiënten met IBS bleken geïnfecteerd te zijn 
met D. fragilis. Wanneer deze overeenkomstig behandeld werden met geschikte 
antiparasitaire agentia (in dit geval met iodoquinol en doxycyline), resulteerde dat bij allemaal 
in klinische verbetering50.   
 In deze gevallen dient echter nog uitgemaakt te worden of D. fragilis bijdraagt tot de 
pathogenese van IBS, dan wel enkel voordeel haalt uit de verstoorde microbiële flora53.  
 Pathogenese – D. fragilis veroorzaakt acute en chronische colitis bij kinderen en 
volwassenen. Het pathogenetisch proces is nog niet volledig opgehelderd. In verschillende 
case reports worden hypothesen beschreven over de pathogenetische basis: eosinofiele 
colitis34, ulceratieve colitis3 of inflammatie en fibrose van de appendix7,10. Shein et al. 
beschreef een casus van een vermoedelijk invasief ulceratief proces, door D. fragilis 
veroorzaakt56.  
 In 2003 verscheen een case report waarin een casus beschreven stond van een 17 jarig 
Spaans meisje dat sinds een maand abdominale klachten had en zich op spoed presenteerde 
met een schijnbare episode van acute appendicitis. Het bleek te gaan om een D. fragilis 
infectie57. 
 In 2004 werd een eerste Japanse casus gepubliceerd van chronische diarree en 
eiwitverliezende gastro-enteropathie, veroorzaakt door D. fragilis. Anatoom pathologische 
investigatie stelde collageneuze colitis vast. Metronidazole zorgde voor het verdwijnen van de 
chronische symptomatologie bij de patiënte58.  
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 Bovendien zijn enkele casussen beschreven van patiënten met lactose intolerantie die bij 
lactose vrij dieet blijvende episodes van darmlast hebben en dan positief blijken voor D. 
fragilis en verholpen worden door antiparasitaire behandeling34,48; is dit enkel te verklaren 
door frequente misinterpretatie van symptomen door D. fragilis veroorzaakt? 
 Pathologische karakteristieken die uniek zijn voor D. fragilis, zijn echter nog niet 
gevonden, voornamelijk wegens gebrek aan een geschikt dierenmodel3. 
 
 

 
 

 De prevalentie van D. fragilis loopt in de lijn van die van G. 
lamblia, en is onder andere afhankelijk van hygiënishe 
omstandigheden en de leeftijd (meer bij kinderen 7-15 jaar, 
echter niet restrictief). 

 D. fragilis is een potentieel pathogene parasiet, die tot acute en 
chronische manifestatie van diarree en gastro-intestinale 
symptomatologie kan aanleiding geven. 

 IBS-like symptomen kunnen erdoor veroorzaakt worden. 
 Verder onderzoek is nodig in verband met de pathogenetische 

basis van D. fragilis infectie. 
 
2. LABORATIUMDIAGNOSTIEK VOOR D. FRAGILIS 
 
2.1 Algemene vergelijking parasitologisch onderzoek Europa  versus Verenigde Staten 

In België en de rest van Europa, is de algemeen aanvaarde en courant toegepaste 
laboratoriumtechniek voor het opsporen van parasieten in stoelgangstalen gebaseerd op twee 
technieken. Enerzijds wordt rechtstreeks microscopisch onderzoek van vers, niet gefixeerd 
staal, eventueel na lugol of eosine toevoeging, uitgevoerd voor de detectie van vegetatieve 
stadia van protozoa. Anderzijds wordt een concentratiemethode (zoals de ether- of 
ethylacetaat sedimentatie techniek) gebruikt voor het opsporen van cysten en wormeieren. 

Enkele belangrijke limitaties zijn echter inherent aan dit systeem. Aangezien 
stoelgangstalen meestal uren (of zelfs dagen bij ambulante afname) onderweg zijn naar het 
laboratorium, is de detectie van vegetatieve stadia in direct rechtstreeks microscopisch 
onderzoek van niet gefixeerde stalen onbetrouwbaar 47. D. fragilis trofozoieten kunnen in 
deze Europese opstelling enkel gezien worden in direct microscopisch onderzoek van vers 
staal als weinig gedifferentieerde, ronde vormen. Ook in geconcentreerde faecesstalen kunnen 
trofozoieten teruggevonden worden, maar dit is eveneens heel ongevoelig en afgeraden voor 
de detectie van D. fragilis. De typische nucleaire structuur is bovendien onvoldoende 
zichtbaar in zout- of iodine-oplossingen. Vandaar het zeer grote belang van permanente 
kleuringen op gefixeerd faecesstaal, een techniek die in Europa nog beperkt blijft tot 
referentiecentra. 

In de Verenigde Staten daarentegen is het gebruik van fixativa en het uitvoeren van 
permanente kleuringen de courante praktijk bij routinematig parasitologisch onderzoek en 
zelfs via overheidswege voorgeschreven59,60. Frequent wordt er de combinatie van polyvinyl 
alcohol (PVA) fixatie en trichroom kleuring toegepast59,61.  
 
2.2 Preanalytische consideraties  
 Correcte collectie en bewaring van faecesstalen staat voorop bij kwalitatief diagnostisch 
parasitologisch onderzoek. Van groot belang hierbij zijn zowel collectietijden, het aantal 
stalen, het tijdsvenster voor onderzoek en de kennis van interfererende substanties62. Met 
betrekking tot D. fragilis, waarvan enkel een trofozoietvorm kan waargenomen worden, wordt 
het gebruik van fixeermiddelen bij staalcollectie benadrukt. 
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2.2.1 Patiëntenselectie 
Zoals uit de bespreking van de pathogeniciteit en prevalentie van D. fragilis blijkt, is het 

opsporen van deze parasiet, hoofdzakelijk bij 2 soorten patiënten geïndiceerd. Enerzijds dient 
de huisarts/pediater bij ambulante pediatrische patiëntjes met al dan niet vage chronische 
buikklachten en/of diarree op D. fragilis infectie bedacht te zijn. Anderzijds is het aangeraden 
bij volwassenen met IBS-like symptomen voldoende uitgebreid parasitologisch onderzoek op 
te nemen in de differentieel diagnose. Hierbij dient er extra aandacht besteed te worden aan 
risicogroepen, zoals geinstitutionaliseerde personen of kinderen uit opvangcentra24.  
2.2.2 Staalselectie 

Algemene staalvereisten, toepasbaar op parasitologisch onderzoek, zijn het gebruik van 
propere, kartonnen of plastieken recipiënten met grote opening en goed sluitend deksel. De 
stalen mogen niet gecontamineerd zijn met water of urine omdat dit de trofozoiten kan lyseren 
en risico op contaminatie met zich meebrengt63.  

Er dient geen selectie gemaakt te worden van stalen op basis van hun consistentie. Het 
uitvoeren van permanente kleuringen, uitgevoerd op alle stalen, in vergelijking met enkel op 
de halfvaste en waterige stalen, kan tot een 5-voudige toename in detectie van D. fragilis 
leiden 44. 
2.2.3 Staalbewaring 

Voor het uitvoeren van parasitologisch onderzoek, met inbegrip van permanente 
kleuringen, dienen de faecesstalen op kamertemperatuur bewaard te worden63.  

Kamertemperatuur heeft echter al een negatieve invloed op het kweken van D. fragilis15. 
Studies hebben succesvolle kweek aangetoond uitgaande van faeces, bewaard op 
kamertemperatuur, tot 24 uur na lozing, maar slechts tot 10 uur indien gekoeld op 4°C30. 
Windsor was in staat met Robinson’s cultuur nog D. fragilis te isoleren uit stalen die 48 h op 
kamertemperatuur waren bewaard en uit stalen die 24h gekoeld waren38. Het wordt mogelijk 
geacht dat de staalconsistentie bepalend is voor de overleving van de parasiet buiten de 
gastheer. Er wordt echter algemeen aangenomen dat positieve kweken het best bekomen 
worden wanneer de stalen niet langer dan  8 tot 11 uur en niet gekoeld bewaard worden30. 

Ook voor moleculair biologische analyses bleken stalen die langer dan 72 uur werden 
bewaard, te sterk aangetast11. Bewaring in gekoelde omstandigheden (4-8°) resulteert in een 
nog snellere degeneratie van de trofozoieten11.  
2.2.4 Staalfixatie 

Waarom nood aan fixatie? – Zoals reeds gezegd, kunnen enkel trofozoieten waargenomen 
worden van D. fragilis. Aangezien deze na lozing de neiging vertonen snel te degenereren is 
een geschikte fixatiemethode van groot belang. In één enkele studie werd D. fragilis, 
ongefixeerd en bewaard op 4°C, tot 60 dagen na ontlasting teruggevonden36. Een andere bron 
schat de overlevingstijd van de trofozoieten op 6 tot 48 uren15. Niet gepubliceerde studies 
hebben echter aangetoond dat binnen één uur na lozing D. fragilis reeds microscopisch 
onherkenbaar wordt  in tegenstelling tot de vegetatieve stadia van vb. E. histolytica/dispar en 
G. lamblia die tot 24 uren na lozing nog kunnen herkend worden64. De laatste 
veronderstelling wordt in de meeste literatuur en handboeken ook aangenomen49. In een 
Nederlandse studie werd de gemiddelde tijdsduur tussen staalafname en afgave in het 
laboratorium berekend op 6 uur 64. 

D. fragilis werd dan ook bijna nooit microscopisch gedetecteerd in studies waarbij enkel 
vers staal werd onderzocht25. Maar ook voor andere protozoa impliceert het gebruik van 
fixativum een beduidende toename in detectieratio’s. Een Nederlandse studie vergeleek de 
resultaten van parasitologisch onderzoek op verse faecesstalen (rechtstreeks microscopisch 
onderzoek met eosine en concentratiemethode) met een permanente kleuring (ijzer-
haemotoxyline kleuring volgens Kinyoun) en concludeerde dat 30 van de 70 potentieel 
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pathogene parasieten met de klassieke testen werden gemist, wat neerkwam op een 12% 
lagere detectie64.  

Welk fixativum verdient de voorkeur? – De verschillende fixativa die voor parasitologisch 
onderzoek kunnen aangewend worden, zijn weergegeven in bijlage 4. Merthiolaat-I-formaline 
(MIF) is minder geschikt omdat het D. fragilis niet adequaat kleurt67. Ook formaline is niet 
geschikt44. Zowel polyvinylaclohol (PVA), aangepast Shaudinn fixeermiddel als 
natriumacetaat-ijsazijn-formaldehyde (SAF) zijn geschikt voor fixatie van D. fragilis10.  

Schaudinn fixeermiddel en PVA werden lang als belangrijkste fixeermiddel gebruikt. Beide 
bevatten echter HgCl2 en worden meer en meer vermeden omwille van hun toxiciteit en de 
daarbijhorende kostelijke afvalverwerking. Er werd daarom gezocht naar alternatieven. 
Voorbeelden hiervan zijn PVA met CuSO4, echter laat dit geen adequate fixatie van de 
protozoaire morfologie toe. Een ander alternatief is PVA met ZnSO4. Dit biedt een minder 
goede differentiatie van cytoplasmatische en nucleaire structuren, maar werd als aanvaardbaar 
alternatief in associatie met trichroomkleuring beschreven. In een studie die PVA op basis van 
ZnSO4 met PVA op basis van HgCl2 vergeleek, werden meerdere positieve uitstrijkjes gemist 
met het ZnSO4 middel (21 van 161). Het betrof echter meestal gevallen met een laag aantal 
organismen61.  

Een ander alternatief voor PVA is het SAF fixativum dat in combinatie met de ijzer-
haematoxyline kleuring en de chlorazol black kleuring goede resultaten oplevert, maar niet 
geschikt is in combinate met de trichroom kleuring64,65,67. SAF is weinig toxisch, kan 
gemakkelijk zelf aangemaakt worden en is ook geschikt voor concentratiemethodes en 
immunochemische analyses, wat niet het geval is voor PVA4,44,64.   
Gebruik van fixativa Volgens de CLS moet SAF fixeermiddel binnen de 30 minuten 
toegevoegd worden63. Direct na toevoeging moet goed gemengd worden66. Bij gebruik van 
fixativa, is het belangrijk een verhouding staal/fixeermiddel van 1/3 te respecteren68. Stark et 
al. concludeerden dat SAF fixatie de PCR amplificatie inhibeert, aangezien reeds na 
overnacht incubatie van microscopisch bevestigde positieve in SAF gefixeerde stalen, geen 
PCR product meer werd bekomen11.  
2.2.5 Multipele staalname 

Aangezien er bij D. fragilis sprake is van dagelijkse fluctuatie in de uitscheiding, is het 
onderzoek op meerdere, consecutieve stalen aangeraden om een maximale opbrengst te 
bekomen10,37,39,69. Hiatt et al.. stelde een verhoging van de detectie van parasieten in routine 
stoelgangstalen van 31,1% vast door gebruik te maken van 3 seriële stalen in vergelijking met 
één staal70.  

Ook wordt door de CLSI parasitologisch onderzoek op minimum 3 stalen aangeraden, en 
voor het opsporen van amoebiasis 6 stalen63. In de literatuur wordt zelfs gesuggereerd dat om 
een sensitiviteit van 100% te bekomen, er 6 tot 10 stalen moeten onderzocht worden en dit als 
‘extended’ gouden standaard mag beschouwd worden71,72,73. Idealiter worden 3 stalen 
onderzocht met intervallen van 2-3 dagen5.  
 
2.3 Diagnostische methoden 
 De toepassing van permanente kleuringen op correct gefixeerde consecutieve stalen en de 
beoordeling ervan door ervaren microscopisten, kan voor routinelaboratoria als dé methode 
voor adequate detectie van D. fragilis beschouwd worden22. Garcia et al. heeft aangetoond dat 
D. fragilis trofozoieten in waterige of gevormde stoelgangstalen met een accuraatheid van 
bijna 100% kunnen geïdentificeerd worden in permanente kleuringen van in PVA bewaarde 
stalen61. Een voordeel van dergelijke kleuringen is ook dat een extra zuurvaste kleuring 
achterwege kan blijven, aangezien Cryptosporidium spp. goed waarneembaar zijn met 
permanente kleuringen. Een relatief nadeel van de methode is dat voor het opsporen van 
sommige wormeieren en larven (Schistosoma spp.) het noodzakelijk blijft uit te gaan van 
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verse, ongefixeerde faeces49. Hetzelfde geldt voor het opsporen van Microsporidium spp74. In 
veel gevallen blijft het dus noodzakelijk om ook ongefixeerde faeces te laten aanbieden voor 
onderzoek. Andere nadelen zijn het tijdrovende karakter van bijvoorbeeld. de ijzer-
haematoxyline kleuring en het feit dat standaardisatie van de kleuring en het beoordelen van 
de voor de meeste microscopisten onbekende beelden enige oefening vereist. Gezien de aard 
van de permanent gekleurde preparaten is het echter mogelijk bij moeilijk te identificeren 
organismen op een nader te bepalen tijdstip een specialist te consulteren. Daarnaast kan een 
collectie worden aangelegd van geïdentificeerde protozoaire cysten en trofozoieten. 
 Naast deze permanente kleuringen op gefixeerd staal, bieden ook kweekmodaliteiten, 
moleculair biologische  of immunologische analyses diagnostische perspectieven bij het 
opsporen van D. fragilis. 
2.3.1 Rechtstreeks  microscopisch onderzoek  
 Bij rechtstreeks microscopisch onderzoek van ongekleurd, gefixeerd staal kunnen 
karakteristieke “golf-club” of “acanthopodia-like” structuren aangetoond worden36. Echter is 
de typische binucleaire structuur in de ronde massa zowel in zoutoplossing of gejodeerde 
oplossing niet goed zichtbaar75(zie bijlage1:foto 3). 
2.3.2 Permanente kleuring 
 Bij het gebruik van permanente kleuringen, kan de typische binucleaire structuur zichtbaar 
gemaakt worden. Alhoewel de toepassing van sommige kleuringen beschreven staat uitgaande 
van vers, ongefixeerd staal zoals het geval is voor  kristalviolet, haematoxyline  of Fields 
kleuring, worden betere cytologische resultaten beschreven in combinatie met een geschikt 
fixativum. Verschillende kleuringen leverden geen goede resultaten op bij het opsporen van 
D. fragilis. De periodic acid shiffs (PAS) kleuring bijvoorbeeld, kan de nucleaire structuur 
van D. fragilis niet goed benadrukken en Giemsa kleurt dan weer te sterk de chromatine 
complexen, waardoor onderscheid met onder andere E. histolytica wordt bemoeilijkt18. 

Voor D. fragilis weren in combinatie met fixative behoorlijke resultaten bekomen met  
ijzer-haematoxyline, Mayer’s haemalum, Lawless, Celestine Blue, Wheatley’s trichroom en 
clorazol black kleuringen. De vluggere kleurtechnieken zoals de Lawless’ kleuring werden 
echter geassocieerd met minder optimale resultaten1. Voor detectie van D. fragilis wordt 
voornamelijk een haematoxyline kleuring aangeraden, maar ook de trichroom en celestine 
blue kleuringen zijn goede alternatieven10. Daarnaast geeft de chlorazol black kleuring, goede 
morfologische resultaten en is in vergelijking met haematoxyline snel en gemakkelijker 
uitvoerbaar. Niettemin wordt deze kleuring maar weinig gebruikt76.  

De combinatie van fixeermiddel en kleurtechniek is hierbij van groot belang, wegens 
de invloed op de kwaliteit van de morfologie van het protozoön. De aangeraden combinaties 
zijn PVA of Shaudinn’s fixativum voor de trichroom kleuring en SAF voor de haematoxyline 
of chlorazol black kleuring. Voor optimale resultaten, en minimale veiligheidsproblemen 
wordt de combinatie van SAF fixativum met haematoxyline kleuring aangeraden1. 
 Potentiële moeilijkheden bij de beoordeling van de gekleurde preparaten zijn onduidelijke 
kernfragmentatie, chromatinekorrels overdekt met kleurstofneerzettingen, een groot 
percentage mononucleaire vormen en moeilijke differentiatie met andere protozoa zoals 
Endolimax nana  en Entamoeba  hartmanii1,5.  
 Bij de beoordeling dienen 200-300 immersievelden bekeken te worden door ervaren 
microscopisten77. 
2.3.3 Tripel Faeces Test 
 In Nederland werd door Van Gool et al. een triple faeces test (TFT) beschreven39. De 
motivatie voor dit protocol was een betere opbrengst van parasitologisch onderzoek te 
bekomen door enerzijds analyses uit te voeren op multipele stalen met een dag als 
tijdsinterval van afname, en anderzijds zowel technieken op vers staal als op gefixeerd staal 
uit te voeren en als dusdanig de voordelen van beide te verenigen. Praktisch wordt met de 
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patiënt een collectiekit meegegeven (zie figuur 1) met 3 tubes: tube 1 en 3, respectievelijk 
bestemd voor bewaring van staal op dag 1 en 3, zijn met SAF fixativum gevuld en tube 2 voor 
bewaring van staal op dag 2 is leeg. Op die manier wordt gebruik gemaakt van 3 stalen, 
afgenomen op 3 consecutieve dagen. Op dag 3 worden de gevulde recipiënten naar het 
laboratorium teruggebracht. Het niet gefixeerde staal wordt met een concentratietechniek 
behandeld en microscopisch onderzocht op aanwezigheid van (oo)cysten, protozoa en 
wormeieren. Onderzoek naar microsporidia gebeurt eveneens op dit staal. De andere twee, in 
SAF bewaarde, stalen worden gebruikt voor direct microscopisch onderzoek met iodine, en  

 
Figuur 2: Diagnostisch stramien van triple 
faeces test. 
 

 
Figuur 1:Collectie kit voor triple faeces test protocol. 
 
slechts bij positief rechtstreeks onderzoek of onzekere 
identificatie (quasi steeds het geval bij D. fragilis 
trofozoieten) worden deze stalen verder onderworpen aan 
een permanente kleuring (chlorazol black) en als dusdanig 
microscopisch onderzocht (zie figuren 1 en 2). 
 Van Gool et al. stelden met hun studie uitgaande van 462 stalen waarop zowel 
conventioneel parasitologisch onderzoek (concentratietechniek) als het TFT protocol werden 
uitgevoerd een toename van het aantal positieve stalen (detectie van minimum 1 parasiet)  
vast van 22,3% . D. fragilis werd enkel in het TFT protocol gedetecteerd (30 zowel in TFT1 
als TFT3, 15 enkel in TFT1 of TFT3). 
 Deze methode bleek heel effectief in identificatie van intestinale protozoa, met inbegrip van 
D. fragilis, was relatief vlug en gemakkelijk uitvoerbaar en vereiste geen gebruik van xyleen. 
In vergelijking met direct microscopisch onderzoek van vers staal en concentratiemethodes 
scoort deze diagnostische methode beter, echter vergelijkingen met permanente kleuringen, 
zoals in Noord-Amerika ingeburgerd, blijven voorlopig uit. Nadelen zijn uiteraard laattijdige 
diagnose, wat echter van beperkt belang is bij chronische problematiek.  
 Het nut van de TFT blijkt ook uit de goede resultaten die ermee geboekt worden in het 
universitaire ziekenhuis St. Pierre te Brussel, waar de opbrengst van parasitologisch 
onderzoek van 11% tot 37% is toegenomen na implementatie van deze techniek78. 
2.3.4 Kweek 

 Het kweken van parasieten is een moeilijke, tijdrovende in kostelijke onderneming 
die vaak weinig oplevert. Daarom wordt deze techniek dan ook meestal beperkt tot research 
doeleinden. Alhoewel in de routine van een klinisch laboratorium microscopie de eerste keuze 
geniet voor wat betreft parasitologische identificatie, worden kweken van Trichomonas 
vaginalis wel eens beschreven als diagnostisch middel79.  

Xenische media - De bodems die worden gebruikt om parasieten te kweken, bevatten een 
bepaalde bacteriële flora waarin de parasiet kan groeien. Deze bodems kunnen in 3 basistypes 
ingedeeld worden: xenische media (de parasiet groeit in de aanwezigheid van een niet 
gedefinieerde flora),  mono/dixenische media (de parasiet groeit in de aanwezigheid van 
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één/twee toegevoegde species) en axenische media (de parasiet groeit in afwezigheid van 
andere micro-organismen)79. Van cruciaal belang hierbij is de correcte balans tussen de 
bacteriële groei en het toekomen aan de noden van de parasiet. In dergelijke xenische media 
wordt rijstzetmeel gebruikt als bron van koolhydraten en worden antibiotica zoals 
erythromycine, penicilline en streptomycine gebruikt om de groei van grampositieve bacteriën 
te onderdrukken. De meeste xenische media zijn bifasisch, met andere woorden ze bestaan uit 
een vaste agarfase, overgoten met een vloeibare fase1. In tabel 3 staat voor enkele intestinale 
parasieten het soort medium vermeld waarmee ze in cultuur kunnen gebracht worden. 
 Kweken van D. fragilis- Er zijn meerdere media beschreven die groei van D. fragilis 
toelaten. Robinson’s medium wordt het meest aangeraden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
de intestinale bacteriële flora en een supplementair toegevoegde Escherichia coli 
suspensie(zie bijlage 6). Andere geschikte media zijn Cleveland en Collier medium of Boeck 
en Drbohalav medium. Er kunnen bij kweken van D. fragilis meestal maar een beperkt aantal 
subculturen verkregen worden: Talis et al. slaagde erin een maximum van slechts 53 passages 
van subculturen te bekomen18. Tot op heden worden geen succesvolle axenische media 
beschreven voor D. fragilis. Het is nog een vraagteken of dit te wijten is aan een gebrek aan 
onderzoek, of aan inherente moeilijkheden van het protozoa79. Bij microscopisch onderzoek 
van de cultuur direct na incubatie komen trofozoieten voor als ronde, refractiele lichaampjes 
(6 tot 40 μm) met meerdere rijstzetmeelgranules. Met behulp van additie van iodine, worden 
ook bruinrode circulaire zetmeelgranules duidelijk. Na ongeveer 10 minuten op 
kamertemperatuur, worden er kleine irregulaire pseudopodia gevormd (zie bijlage2:foto2). 
Alhoewel andere amoeba niet die typische motiliteit vertonen, dient dergelijke diagnose toch 
nog geconfirmeerd te worden door een geschikte kleurmethode1. 
Tabel 2: Aanbevolen kweekmedia voor enkele humane intestinale parasieten79. (LE=Locke-egg) 
Organisme Xenisch medium Monoxenisch medium Axenisch medium 
E. histolytica LE, Robinson’s, 

TYSGM-9 
TYI-S-33, YI-S, LYI-
S-2 

TYI-S-33, YI-S, 
LYI-S-2 

Giardia intestinalis / / TYI-S-33, YI-S, 
T. vaginalis / / TYI-S-33, YI-S, 
D. fragilis LE, Robinson’s  / / 
Blastocystis hominis LE, Robinson’s, 

TYSGM-9 
/ LE, IMDM 

Balantidium coli LE, Robinson’s LE, Robinson’s / 
 

 Performantie - Kweektechnieken worden beschreven als de meest gevoelige 
detectiemethode voor D. fragilis, zelfs in vergelijking met gekleurde uitstrijkjes1. Kweek met 
Robinson’s kweek en gemodificeerde Boeck and Drbohlav medium is gevoeliger gebleken 
dan trichroomkleuring op in SAF gefixeerd staal30,38.  Ockert et al. publiceerde 2 studies 
waarin de performantie van een aangepaste Dobell en Laidlow medium werd vergeleken met 
permanente kleuringen. In een eerste studie met 576 kinderen waren 3% positief voor D. 
fragilis met kleuring en 35% met kweek. In een tweede studie met 1 066 individuen waren het 
er respectievelijk 1,97% en 39,3%1. 
 Voordelen bij het kweken van D. fragilis zijn dat er in vergelijking met permanente 
kleuringen een kleinere hoeveelheid staal nodig is en er materiaal voor genotypering 
beschikbaar is1.  Daarentegen moet er vlug geïnoculeerd worden, aangezien bij afkoelen de 
trophozoieten vlug degenereren. Bovendien duurt de techniek langer, namelijk 48 uren, en 
kan niet toegepast worden op gefixeerd staal79. Niet alle intestinale protozoa kunnen hiermee 
worden gedetecteerd, waardoor de vervanging van permanente kleuringen door 
kweekmethodes weinig opportuun is.  
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2.3.5 Immunologische testen 
 Immunofluorescentie assay – In 1993 werd een immunofluorescentie assay (IFA) 
beschreven80. Gedesintegreerde trofozoieten, afkomstig van kweken van de D. fragilis stam 
Bi/pa, werden hiervoor IM ingespoten in konijnen om bijgevolg anti-D. fragilis 
konijnenserum te bekomen. Vervolgens liet men dit antiserum reageren op uitstrijkjes, 
gemaakt van in SAF bewaarde stoelgangsstalen, waaronder gekende positieven. Na reactie en 
wasbeurten werden fluoresceïne-gelabelde anti-konijnen schapenantilichamen toegevoegd. Na 
reactie en wassen, werden de uitstrijkjes microscopisch beoordeeld. Deze techniek werd 
uitgetest op 155 stalen, waarvan 9 positief waren bevonden met microscopisch onderzoek van 
een ijzer-haematoxylinekleuring volgens Kinyoun. Met het IFA werden slechts 7 positieven 
teruggevonden. De reden voor het missen van 2 positieven werd verklaard door het feit dat 
een (31 keer) kleinere oppervlakte in de slides (met wells) gebruikt werd voor IFA in 
vergelijking met de oppervlakte die werd bekeken bij de permanente kleuring. De sensitiviteit 
kan bijgevolg worden opgedreven indien een grotere oppervlakte voor IFA zou worden 
gebruikt. Anderzijds waren er geen vals negatieven, noch kruisreactie met andere wormen of 
protozoa in de 155 stalen. Dit wijst op een excellente specificiteit. Een mogelijke reden dat 
deze techniek moeilijk gegeneraliseerd wordt is enerzijds het feit dat xenische media vereist 
zijn voor bekomen van antiserum en dat een indirect assay meer tijdrovend is als een direct. 
Echter is voor microscopisch onderzoek van het IFA minder dan 1 minuut per staal nodig in 
tegenstelling tot 15 minuten bij de ijzer-haematoxyline kleuring80. 
 

   
Figuur 3: D. fragilis trofozoieten gegroeid in cultuur en gevisualiseerd met IFA kelruring met konijnen 
preimmunisatie serum (A-geen fluorescentie), geïmmuniseerd konijneserum (B-sterke fluorescentie) en D. 
fragilis trofozoieten van een klinisch staal met fluorescentie met geïmmuniseerd konijnenserum (X 2000) 
80. 
 Immunoblot assay- Enkele jaren later ontwikkelde dezelfde onderzoeksgroep een 
immunoblot assay gebaseerd op de reactie van serumstalen van geïnfecteerde patiënten met 
een 39 kDa groot D. fragilis proteïne81. Dit was de eerste studie in verband met 
seroprevalentie. Er werd een seropositiviteit van 91% vastgesteld, die vergelijkbaar was met 
serologische gegevens die bekomen werden voor G. lamblia (85,6%) en Cryptosporidium 
parvum (86%) 81.  
2.3.6 Moleculaire biologie 
 Moleculaire biologie biedt de mogelijkheid om een meer specifieke en gevoelige 
analysemethode te leveren in vergelijking met traditionele diagnostische benaderingen zoals 
microscopie. In stoelgangsstalen bevinden zich echter meerdere inhibitoren voor de 
polymerase chain reactie (PCR) zoals heem componenten, zure polysaccharidecomplexen, 
proteïnes en vetten die allemaal kunnen interfereren, net zoals het DNA van andere 
organismen en mucosale cellen82. Om daaraan tegemoet te komen, werden DNA 
purificatiekuts commercieel beschikbaar gesteld zoals GIAampTM DNA stool minikit83. 
 Regio’s van het ribosomaal DNA (rDNA) bieden ideale targets aangezien zij grote 
interspecifieke variabiliteit vertonen, maar toch algemeen voorkomende en goed 
geconserveerde DNA sequenties bevatten. Vandaar hun wijd gebruik zowel bij fylogenetische 
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onderzoek als voor diagnostische doeleinden, als alternatief voor de tijdrovende klassieke 
kleuringen. De internal transcribed spacer (ITS) regio van het rRNA operon werd ook 
bestudeerd als potentiële bron voor sequentie variatie tussen sterk gerelateerde organismen 
onderling omwille van zijn lagere graad aan sequentie conservatie, in vergelijking met het 
SSU rRNA. De mogelijkheid om via deze ITS sequenties de 2 genotypes van D. fragilis 
verder te gaan subtyperen werd vorig jaar door Windsor et al. beschreven. Zij concludeerden 
echter dat de mate aan sequentie heterogeniciteit van de ITS sequenties, hun gebruik als 
merker voor verdere subtypering dwarsboomt en andere polymorfe merkers voor dergelijke 
doeleinden dienen verkozen te worden84.  
 Genotypering- De toepassing van moleculaire biologie bij D. fragilis ontstond vanuit de 
hypothese dat in analogie met de situatie bij E. dispar en E. histolytica, er twee D. fragilis 
varianten zouden bestaan die verschillend zijn in pathogeniciteit. Johnson en Clark 
probeerden als eersten genetische varianten van D. fragilis te detecteren uitgaande van 9 
culturen84. Zij deden dit met behulp van amplificatie (amplicon van 1 674 bp) van het SSU 
rRNA gen gevolgd door restriction fragment lenght polymorfisme (RFLP) analyse, waarbij 20 
endonucleases werden gebruikt. Van deze bleken enkel RsaI en DdeI 2 verschillende isolaten 
aan te tonen. Deze waren verschillend in meerdere endonuclease splitsingsplaatsen, 
resulterend in ongeveer 2% sequentiedivergentie. Als controles gebruikten ze de Bi/PA 
(ATCC30948 stam, geïsoleerd in Illinois in 1948) en een D. fragilis kweek afkomstig van de 
London School of Hygiene and Tropical Medicine. Op de 9 onderzochte stalen vonden zij 
slecht 1 met het zelfde genotype als de ATCC stam: genotype 2.  Alle andere stalen waren 
van genotype 1.  
 Recentelijk hebben Peek et al. een PCR procedure beschreven voor effectieve isolatie en 
genotypering uitgaande van vers staal, zonder nood aan voorafgaandelijke kweek69. Een 
species specifieke PCR werd uitgevoerd met primers DF1 en DF4 waarmee positie 100 tot 
761 van het SSU rRNA gen werd geamplificeerd. Op dit 662 bp lange amplicon bevinden 
zich 2 restrictieplaatsen voor RsaI (op positie 313 species specifiek) en 4 voor DdeI (op 
positie 644 discriminerend tussen de beide varianten binnen het D. fragilis genus). Op die 
manier tonen RFLP resultaten met deze restrictie enzymen speciesspecificiteit en 
genotypering aan (zie figuur 4). De 11 stalen waarop ze de analyse toepasten, waren allemaal 
van genotype 1. Peek et al. pasten deze techniek toe op verschillende populaties: kinderen, 
volwassenen, reizigers en asymptomatische dragers en vonden geen enkel genotype 2. De 
genotypes vertoonden met deze procedure een sequentiedivergentie van de SSU rRNA genen 
van 2%, consistent aan de bevindingen van Johnson en Clark84. Stark et al. daarentegen 
vonden een 4% differgentie wanneer zij de volledige SSU regio onderzochten43.  

 
 

 

Figuur 4: Restrictie endonuclease digestie van DF1/DF4 PCR producten van 9 patiënten (1-9) en D. 
fragilis genotype 1 (11) en genotype 2 (10) met RsaI en DdeI. De size marker (M) bestaat uit 100 bp. 

Kwaliteitssysteem LAG-UZ-KULeuven afgedrukt op 19/09/2007 



Dientamoeba fragilis in faeces Eline Verhoye  20/44 

De gevoeligheid bedraagt 10 plasmiden, wat overeenkomt met 0,1 D. fragilis trofozoieten. 
Tot 1 week na lozing kan er op die manier D. fragilis gedetecteerd worden wanneer het staal 
op kamertemperatuur wordt bewaard69. 
 De vaststelling van de afwezigheid van genotype 2 in klinische isolaten, kan er ofwel op 
wijzen dat dit genoytpe heel erg zeldzaam is, ofwel dat bij gebruik van kweken in plaats van 
vers faeces staal, genotype 2 begunstigd wordt. Of ligt er enige rationale in geografische 
beperking van de studies?  

De aanwezigheid van meer dan 2 genetische varianten kan tot op heden niet met voldoende 
zekerheid uitgesloten worden, aangezien daarvoor positieve stalen met een grotere 
geografische variabiliteit vereist zijn. Daarnaast is ook nog aanvullende investigatie nodig om 
uit te maken of beide genotypes verschillen in pathogeniciteit. 
 Diagnostische performantie- Stark et al. hebben de performantie getest van een SSU rRNA 
PCR assay en gebruikten hierbij als referentiemethode microscopisch onderzoek van een 
gemodificeerde ijzer-haematoxylinekleuring. Ze bekwamen een sensitiviteit van 93,5% en een 
gevoeligheid van 100%43. Vorig jaar werd een Australische studie gepubliceerd waarin 3 
diagnostische technieken met elkaar werden vergeleken, namelijk real-time PCR, 
conventionele PCR en microscopisch onderzoek van een gemodificeerde ijzer-haematoxyline 
kleuring. Microscopie miste 2 stalen en gaf één vals positief (E. nana) resultaat. De hoge 
gevoeligheid, namelijk 92,4% kan verklaard worden door de ervaring van de microscopisten. 
De gevoeligheid van de conventionele PCR is hier lager gebleken, dan in studies43.  
Voordelen van de Real-time PCR (>2h) zijn hoge gevoeligheid, vluggere cycling times en 
verminderd risico op contaminatie. De nadelen zijn de kostprijs en de nood aan 
gespecialiseerde analyzers. 
 
Tabel 3: Vergelijking van real-time PCR, conventionele PCR en microscopische detectie van D. fragilis85. 

 
 

n Aantal 
positieven 

Sensitiviteit 
(%) 

Specificiteit 
(%) 

Real-time PCR 200 51 100 100 
Conventionële PCR 200 48 88,9 100 
Microscopisch onderzoek 
(gemodificeerde Fe-
haematoxyline kleuring) 

200 50 92,4 98,7 

  
 In de Belgische studie van Vandenberg et al. werden 15 positieve (met chlorazol black 
kleuring bevestigde), niet gefixeerde stalen ingevroren op -20°C voor moleculair onderzoek. 
Deze stalen werden geamplificeerd met DF1 en DF4, gevolgd door RFLP analyse met DdeI. 
Daarvan gaven 9 stalen positieve resultaten (sensitiviteit 60%). Het betrof 6 symptomatische 
en 3 asymptomatische dragers, allemaal van genotype 1. Bewaarcondities kunnen de 6 vals 
negatieven verklaren. 
 
 
 

 
 

 Voor een accurate detectie van D. fragilis zouden laboratoria 
gebruik moeten maken van multipele, gefixeerde stalen en 
permanente kleuringen toepassen44. 

 De voorkeur gaat uit naar de combinatie van SAF en 
haematoxyline kleuring of chlorazol black kleuring. 

 Kweek is echter gevoeliger maar beperkt voor 
researchdoeleinden. 

 Real-time PCR en conventionele PCR op zowel kweek als verse 
stalen, werden reeds beschreven en vertonenen een goede 
performantie.  
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3. KLINISCHE IMPACT 
 
3.1  Diagnostisch aspect 

Het nut van aangepast onderzoek naar D. fragilis bij de differentiaal diagnostiek bij 
geselecteerde patiënten (zie 2.2.1) met een vaag gastrointestinaal symptomenpatroon, is 
multifactorieel. Dergelijke parasitologische investigatie kan ten eerste het aantal foutieve IBS 
diagnoses doen afnemen. Zo draagt deze analyse niet alleen bij tot een beter onderbouwde 
geneeskundepraktijk, maar kan indirect ook het onderzoek naar en begrip van de 
fysiopathologische basis van IBS ten goede komen door er vals positieve gevallen uit te 
filteren. 

Daarnaast  is deze infectieuze aandoening met beschikbare, weinig toxische medicatie heel 
efficiënt te behandelen, zodat een positief resultaat een rechtstreekse impact kan hebben op de 
levenskwaliteit van de betreffende patiënten22. 

Gerandomiseerde trials ontbreken echter om deze veronderstellingen te kunnen 
onderbouwen.   

 
3.2 Behandeling

Specifieke behandeling van dientamoebiase is geïndiceerd bij symptomatische patiënten 
wanneer geen andere pathogene organismen aanwezig zijn52. Verschillende geneesmiddelen 
hebben paraciticidale activiteit tegen D. fragilis. Tot op heden berust de keuze van het 
therapeuticum op casuïstiek en zeker niet op gerandomiseerd, dubbelblind, prospectief 
onderzoek. Afzonderlijke studies waarin eradicatie van de parasiet en verbetering van de 
symptomen met de beschikbare agentia werden beschreven en waarin steeds succesvolle 
resultaten werden geboekt, bestaan voor iodoquinol (diiodohydroxyquin), metronidazole, 
paromomycine en recentelijk ook secnidazole3,22,86. Een overzicht van deze agentia, met 
bijhorende dosis en behandelingsduur is weergegeven in tabel 4. Paromomycine (Gabbroral®, 
Pfizer), doxycycline (bijvoorbeeld Vibramycine®, Pfizer) en metronidazole (Flagyl®, Sanofi-
Avantis) zijn op de Belgische markt beschikbaar.  
Tabel 4: Behandelingen voor exterminatie van D. fragilis6. 
Geneesmiddel Dosis ( mg, 3 maal/dag) Behandelingduur (dagen) 
Iodoquinol 650 20 
Doxycycline (2X/d) 100 10 
Metronidazole 500 10 
Paromomycine (mg/kg 
lichaamsgewicht) 

8-12 7 

Secnidazole (enige dosis) 2000 1 
De meest bestudeerde en toegepaste behandeling is iodoquinol. Hoewel dit middel bij de 

meesten goed wordt getolereerd, kan iodoquinol aanleiding geven tot encephalopathie. In de 
Verenigde Staten wordt iodoquinol als eerste lijns behandeling ingezet22,52, zoals door het 
Centre of Disease Control (CDC) wordt aangeraden. (Paromomycine, of metronidazole 
worden als 2e keuze aangeraden door CDC5,6,87.) Clioquinol, een iodoquinol analoog, heeft 
eenzelfde werkingsspectrum als de nitro-imidazolen, maar laat de anaërobe darmflora 
ongemoeid. Lange termijns behandeling met clioquinol werd geassocieerd met neurologische 
en oculaire schade. Een recente studie toonde effectiviteit van clioquinol in 81% van de 
behandelde dientamoebiasen aan in vergelijking met 69% voor nitro-imidazoles 
(metronidazole of tinidazole)52.  

Bepaalde nitro-imidazolen lijken echter ook goed werkzaam, voornamelijk secnidazole. 
Het voordeel is dat deze middelen werkzaam zijn tegen meerdere parasieten, naast hun 
werking tegen de anaëroben en microäerofielen van de darm. In enkele Nederlandse 
Ziekenhuizen wordt metronidazole als eerste keuze verkozen en clioquinol als tweede88,89. 
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Norberg et al. daarentegen stelde maar een matige werking van metronidazole vast; 37,5% 
van de behandelde patiënten herstelden niet48. De beste resultaten werden beschreven met 
secnidazole. Dit is een 5-nitroimidazole, dat in 97% van de patiënten met een éénmalige dosis 
effectief bleek. In de andere gevallen volstond een tweede gift voor verdere eradicatie37.  

In de Belgische studie van Vandenberg et al., werden symtomatische patiënten met 
dientamoebiase behandeld met paramomycine of metronidazole.  Er werd  in 78,9% 
verbetering van symptomen en in 75% verdwijning van parasieten uit stoelgang vastgesteld. 
Paramomycine bleek meer effectief 13. Recentelijk werd door dezelfde onderzoekers een 
studie gepubliceerd die de efficiëntie van paromomycine in de behandeling van 
dientamoebiase bij kinderen (1-15 jaar) heeft aantoond. Behandeling resulteerde in 
parasitologisch en klinische genezing in respectievelijk 80% en 87% van de gevallen90. 

Naast de farmacodynamische werking van de geneesmiddelen, kan ook het zelflimiterend 
karakter van de infectie uiteraard bijdragen tot verdwijnen van symptomen. Daarnaast is het 
ook mogelijk dat bij een deel van de kinderen vermindering van de klachten werd veroorzaakt 
door de werking van de gebruikte geneesmiddelen tegen andere micro-organismen dan D. 
fragilis. Echter, de waarneming dat verdwijnen van D. fragilis met zowel clioquinol als nitro-
imidzolen bij het merendeel van de kinderen tot sterke vermindering leidt van klachten 
suggereert een causaal verband tussen het verdwijnen van de parasiet en de klinische 
verbetering52.  

Het in vitro testen van activiteiten is inaccuraat en niet betrouwbaar om op basis hiervan, in 
vivo voorspellingen te doen. Dit is voornamelijk te wijten aan het gebrek aan xenische 
voedingsbodems. Canadese onderzoekers hebben minimaal inhibitorische concentraties 
(MIC) bepaalt voor D. fragilis (ATCC stam)91. Ze maakten daarbij gebruik van seriële diluties 
(van 256 tot 1 μg/ml) van iodoquinol, paromomycine, tetracycline en metronidazole. 
Secnidazole werd niet opgenomen in deze studie. Deze diluties werden verwerkt in het 
bifasische, dixenische cultuurmedium (met Klebsiella pneumoniae en Bacteroides fragilis in). 
Een inoculum van 105 D. fragilis trofozoieten werd aan deze tubes toegevoegd en 
geïncubeerd op 35°C. Op 3 consecutieve dagen werd vervolgens met een hemacytometer het 
aantal levende trofozoieten gemeten. Een controletube werd meegenomen. Er werd bij de 
evaluatie van de resultaten een “all or none” fenomeen vastgesteld; bij elk middel verdwenen 
de trofozoieten abrupt vanaf een bepaalde concentratie, die dan als MIC werd gebruikt. De op 
die manier bekomen MIC waarden worden weergegeven in tabel 3. Aangezien hierbij gebruik 
werd gemaakt van een kweekmedium met K. pneumoniae en B. vulgatus, waarop de  
Tabel 5: Gevonden MIC waarden voor D. fragilis 
van enkele antiparasitaire middelen91. 

Antifungaal middel Gevonden MIC 
(μg/m) 

Iodoquinol 128 
Paromomycine 16 
Tetracycline 32 
Metronidazol 32  

antibiotica zeker ook invloed hebben gehad, 
werd eveneens rekening gehouden met hun 
gevoeligheid aan de geteste antifungale 
middelen, en beslist de resultaten voor 
tetraycline als niet conclusief te beschouwen 
wegens inhibitie van beide bacteriën door 
tetracycline. De vraag blijft echter hoe deze 
MIC waarden kunnen vertaald worden naar 
een klinische respons. 
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3.3 Preventie
Aangezien D. fragilis via faeco-orale weg kan overgedragen worden, is het wassen van de 

handen met zeep en water, vooral na bezoek aan het toilet, vervangen van baby luiers en het 
bereiden van voedsel, aangeraden5.  

 
 
 
 
 

 
 

 Diagnostisch onderzoek naar dientamoebiase is aangeraden bij 
kinderen met chronische diarree of abdominale klachten en bij de 
differentiaal diagnose van IBS. 

 Er bestaan meerdere efficiënte behandelingsmodaliteiten voor D. 
fragilis. De nitro-imidazoles, paromomycine en iodoquinol/ 
clioquinol horen in dit rijtje thuis. De CDC raadt iodoquinol aan. 
Belgische studies verkozen paromycine in een pediatrische 
setting. 

 Gevoeligheidsbepalingen en MIC waarden werden voor de 
verschillende middelen beschreven, maar de klinische relevantie 
van deze resultaten is controversieel.  

 
 
4. PREVALENTIE VAN D. FRAGILIS IN 2 BELGISCHE ZIEKENHUIZEN 
EN EEN PRIVÉ LABORATORIUM EN EVALUATIE VAN 
GEMODIFICEERDE HAEMATOXYLINE KLEURING 
 
4.2  Algemeen 
 Om zowel de prevalentie van D. fragilis in een Belgische populatie te investigeren, en een 
aangepaste haematoxyline kleuring te evalueren, werd een project opgesteld in samenwerking 
met UZ Gasthuisberg te Leuven, AZ Groeninge te Kortrijk en het private laboratorium MCH 
te Leuven. Op die manier werd een grotere variabiliteit in populatie bereikt, wat tot 
interessantere besluitvorming aanleiding geeft en ons toelaat een gestaafde opinie over het nut 
of onnut van het invoeren van microscopisch onderzoek van een permanente kleuring op 
faecesstalen, te vormen. 
4.2 Project UZ Leuven – GHB 
 Opstelling - Op Gasthuisberg werden gedurende de normale diensturen van de maand 
januari 2007, de faecesstalen van een selectie afdelingen (zie tabel 6) na aankomst in het 
laboratorium bacteriologie, gefixeerd in huisbereid SAF fixatiemedium (zie bijlage 7). Van 
deze stalen werd binnen de maand een permanente haematoxylinekleuring uitgevoerd, 
volgens het protocol weergegeven in bijlage 8. Steeds werd een gekend positief staal, ter 
beschikking gesteld door Dr. A. Dediste, verbonden aan het universitaire ziekenhuis St. Pierre 
te Brussel, meegenomen als controle. De zo bekomen gekleurde plaatjes werden gescreend op 
aanwezigheid van parasieten. De weerhouden plaatjes werden vervolgens nagekeken door 
twee andere parasitologen (Prof. Dr.Verhaegen en Apr.-bioloog M. Lontie) ter bevestiging. 
 Resultaten – 225 stalen werden tijdens de maand januari 2007 volgens vernoemde 
selectiecreteria weerhouden, gekleurd en microscopisch onderzocht. In geen enkel staal werd 
een D. fragilis infectie bevestigd. 
 Conclusie- Routineus uitvoeren van de gemodificeerde haematoxyline kleuring op niet 
onmiddelijk gefixeerd staal, biedt geen meerwaarde aan het parasitologisch onderzoek in deze 
ziekenhuispopulatie. Het aanbieden van het opsporen van D. fragilis als gerichte aanvraag op 
bij afname gefixeerd staal, is niettemin het overwegen waard, de literatuur hierover in acht 
genomen. 
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Tabel 6: Overzicht van aantal stalen per afdeling 
 van UZ Leuven - GHB. 

VE   Aantal
20 Extra muros staal 3 
302 Rpl. Kindergen. 21 
305 Dagzkh. Kinderen 4 
321 Int.Neonatale Zorgen 17 
331 Kinderzkh. E331 16 
341 Kinderzkh E341 24 
342 Neonatale zorg N* 1 
343 Kinderzkh E343 26 
409 Rpl. Interne Geneesk. 31 
410 Med. Amb. Centrum - Dagzkh 1 
430 VE matern.m.wiegen 1  

 
 

VE   Aantal
441 VE matern.m.wiegen 1 
442 VE. DIO-Maag/darm 4 
443 VE.-Maagdarmziekten 13 
444 VE. ABD-HEP-GEI-DIO 1 
446 VE. Abdom. Heelk. 4 
447 VE. Abdom. Heelk. 5 
452 VE. Neurochirurgie 1 
454 VE. Alg. Intern. Gen. 7 
507 FM Endoscopie 1 
595 Spoedgevallen 43 
    225   

 
4.3 Project AZ. Groeninge – Kortrijk 
 Opstelling - Eind januari 2007 werd aan de ziekenhuiseenheid pediatrie van AZ Groeninge 
100 met SAF voorgevulde recipiënten bezorgd. Dit SAF werd in de keuken van bacteriologie 
op GHB bereid. De pediaters kregen een motivatie en vraag voor deelname aan dit project en 
stelden zich bereid geschikte patiënten voor te selecteren voor deelname. Fixatie van het staal 
gebeurde bij staalname. (Huidig parasitologisch onderzoek in AZ Groeninge te Kortrijk 
bestaat uit rechtstreeks onderzoek, al dan niet na toevoeging van fysiologisch water, en 
concentratiemethode met Parasep®) 
 Resultaten – 87 stalen bereikten het laboratorium AZ Groeninge terug en werden 
vervolgens op dezelfde manier behandeld als voordien beschreven voor de stalen van UZ 
Leuven – GHB. 2 positieve stalen werden bevestigd (1 jaar en 10 jaar). In één van de 2 stalen 
was er coinfectie met G. lamblia. In het andere staal was er sprake van geïsoleerde 
dientamoebiase. 
 Conclusie- Het aanbieden van een additionele test voor het opsporen van D. fragilis in 
kader van een gerichte aanvraag bij pediatrische patiëntjes met een vaag abdominaal 
klachtenpatroon, kan een meerwaarde bieden aan huidig parasitologisch onderzoek te AZ 
Groeninge. 
 
4.3 Project MCH – Leuven 
Opstelling – Sinds februari 2007 werd in het MCH uitgaande van het laboratorium 
microbiologie commerciële met SAF voorgevulde recipiëntjes verdeeld op de verschillende 
consultaties en aan huisartsen. (Huidig parasitologisch onderzoek in het MCH te Leuven 
bestaat uit rechtstreeks onderzoek, al dan niet na toevoeging van fysiologisch water, en 
concentratiemethode volgens Ritchie waarna microscopisch onderzoek na lugol toevoeging.) 
 Resultaten – Van de (sinds 1 november 2006  tot 19 mei 2007) teruggebrachte stalen 
waarop de aangepaste haematoxylinekleuring werd uitgevoerd, werden 4 positieven 
vastgesteld; een Aziatische 27-jarige man (consultatie dermatologie), twee pediatrische 
patiëntjes (2 en 8 jaar) (huisartsenconsultatie) en een 22-jarige dame (consultatie interne 
geneeskunde). Enkel bij de man was er sprake van coinfectie met G. lamblia. 
 Conclusie- Het opsporen van D. fragilis op bij afname gefixeerde stoelgangstalen, kan een 
aanzienlijke meerwaarde bieden bij de diagnostische benadering van de ambulante patiënt met 
gastrointestinale symptomatologie. 

 
 
 
 

Kwaliteitssysteem LAG-UZ-KULeuven afgedrukt op 19/09/2007 



Dientamoeba fragilis in faeces Eline Verhoye  25/44 

4.4 Discussie 
 Zoals reeds kon vermoed worden op basis van epidemiologische gegevens en de 
ziekteverschijnselen veroorzaakt door D. fragilis, lijkt het inlassen van specifieke 
detectiemethoden vooral een relevante meerwaarde bij de ambulante patiënt (pediatrische 
eenheden binnen een ziekenhuissetting of binnen de  huisartsgeneeskunde). 
 Niettemin dienen de literatuurgegevens niet verloochend te worden, en dient verdere studie 
te gebeuren naar het mogelijke nut van deze test voor de gastroenterologische patiënt met IBS 
symptomatologie, zodat ook in ziekenhuissettings deze test waardevol kan zijn. 
 Naast het verschil in patiëntpopulatie tussen het UZ leuven en de andere centra, kan het niet 
onmiddellijk fixeren van stoelgangsstalen als een storende factor in de 
laboratoriumdiagnostiek beschouwd worden. 
 De aangepaste haematoxylinekleuring leverde aanvaardbare resultaten op bij het in beeld 
brengen van de karakteristieke morfologie van D. fragilis. 
  
 
 
 
 

 
 

 In UZ Leuven, AZ Groeninge Kortrijk en MCH Leuven, werd op 
stoelgangsstalen een eigen aangepaste haematoxylinekleuring 
uitgevoerd voor de detectie van D. fragilis. 

 De meerwaarde dat dergelijke test levert in het kader van 
parasitologisch onderzoek bleek het meest reëel voor een 
pediatrische ziekenhuiseenheid en binnen de 
huisartsgeneeskunde. 

 De aangepaste haematoxylinekleuring leverde aanvaardbare 
resultaten op bij het in beeld brengen van de karakteristieke 
morfologie van D. fragilis. 

 
5. ORGANISATORISCHE IMPACT VAN DE IMPLEMENTATIE VAN EEN 
HAEMATOXYLINE KLEURING ALS ONDERDEEL VAN 
PARASITOLOGISCH ONDERZOEK OP FAECES 
 
5.1 Impact ter hoogte van het laboratorium 

Het huidig parasitologisch onderzoek in het UZ te Leuven bestaat uit een  formol-
ethylacetaat concentratiemethode (techniek van Ritchie), gevolgd door rechtstreeks 
microscopisch onderzoek. Hiermee wordt echter D. fragilis, waarbij identificatie 
voornamelijk steunt op de waarneming van een binucleaire structuur in gefixeerde 
kleurpreparaten, gemist. Enkel voor Cryptosporidium wordt een specifieke kleuring 
(auramine- en safraninekleuring) toegepast, wanneer expliciet aangevraagd of in geval van 
detectie bij rechtstreeks onderzoek. Het aanbieden van een additionele parasitologische test 
voor het opsporen van D. fragilis in faeces, betekent het verspreiden van met SAF gevulde 
recipiënten naar de geïnteresseerde afdelingen en  implementatie van een kleurtechniek en 

  
Figuur 3: Aanvraagformulier UZ Leuven in 
verband met parasitologisch onderzoek. 

microscopische evaluatie ter hoogte van het 
laboratorium. De praktijk dient uit te wijzen 
met welke frequentie deze aanvraag zal 
plaatsvinden en hoe dit kan geëmplementeerd 
worden. 
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5.2 Wat zeggen de klinische praktijk richtlijnen hierover? 
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van wat de diagnostische richtlijnen zeggen 

over het wanneer en hoe van parasitologisch onderzoek algemeen. Er wordt nagegaan of de 
detectie van D. fragilis hierin  is geïntegreerd. 

Klinische diagnostiek- In afwezigheid van internationale richtlijnen omtrent het aanvragen 
van parasitologisch onderzoek, kunnnen clinici de Cumitech 30A’s aanbevelingen volgen die 
parasitaire investigatie aanraden in geval van eosinofilie, chronische diarree, abdominale last, 
voornamelijk volgend op recente reis naar een vreemd land, en acute diarree na exclusie van de 
frequente oorzaken van diarree92. Het diagnostisch kompas heeft het eveneens duidelijk over 
een gerichte aanvraag  bij buikklachten al dan niet gepaard met intermittente diarree en 
vermoeidheid66. Parasitologisch onderzoek wordt volgens de IDSA richtlijnen (zie bijlage 9) en 
de Gut richtlijnen enkel aangeraden in geval van chronische diarree93. De definitie van 
chronische diarree verschilt afhankelijk van de bron. In de Gut richtlijnen wordt er gesproken 
van chronische diarree in geval van abnormale, weinig consistente of waterige stoelgang meer 
of gelijk aan driemaal per dag en dit gedurende 4 weken94. De IDSA richtlijn definieert 
persisterende diarree als diarree (verminderde consistentie tot waterig en verhoogde frequentie 
van defecatie tot driemaal per dag) die langer dan 14 dagen aanhoudt. Aangezien de resultaten 
van onderzoek naar wormeieren en parasieten vaak pas na een tijd ( 1 dag tot enkele dagen bij 
multipele afnamen) gekend zijn en omdat de ziekte vaak zelflimiterend is, leveren deze testen 
volgens de IDSA weinig direct relevante informatie op in het kader van de klinische zorg van 
acute diarree. Dit is conform aan de richtlijnen van Guarini et al. over de benadering van 
ambulante kinderen met acute diarree in geindustrialiseerde landen, die microbiologische 
investigatie niet noodzakelijk achten bij kinderen met acute gastroenteritis aangezien meerdere 
studies een lage opbrengst en kost/effectiviteit aantoonden in deze indicatie95. Wel wordt door 
deze richtlijn ook microbiologisch onderzoek aangeraden in geval van persisterende diarree (> 
14 d), zoals door de WHO wordt ondersteund. Ten slotte zijn er nog de richtlijnen van de 
BCHealthServices die parasitologisch onderzoek enkel aanraden bij persistentie van de 
symptomen na 7 dagen, maar ook in speciale omstandigheden zoals na contact met 
gecontamineerd water96. 

Laboratoriumdiagnostiek- Voor de laboratoriumtechnieken voor parasitologisch onderzoek, 
wordt volgens het Nederlands diagnostisch kompas een permanente kleuring van op SAF 
gefixeerd staal aangeraden. In de Gut richtlijn staat dat onderzoek van 3 verse stoelgangstalen 
voor wormeieren, cysten en parasieten dient uitgevoerd te worden en dit overeenkomt met een 
gevoeligheid van ongeveer 60-90% voor detectie van deze organismen. Hierbij wordt geen 
rekening gehouden met de mogelijke rol van D. fragilis. Door de  BCHealthServices richt- 
lijnen worden 2 opeenvolgende stoelgangstalen vereist. Een richtlijn van dezelfde organisatie 
over het opsporen van wormeieren en parasieten in stoelgangstalen, raadt het routineus 
uitvoeren van een concentratietechniek én een kleuring aan. Zij vereisen enkel een tweede staal 
bij chronische diarree, terugkeer van reis, en andere risico groepen. Zij stellen dat een derde 
staal weinig doet toenemen aan sensitiviteit, discordant aan wat in de meeste literatuur staat te 
lezen.  Ook volgens de CLSI wordt algemeen aanvaard dat gekleurde uitstrijkjes de meest 
productieve manier zijn voor faecaal onderzoek naar intestinale protozoa. De permanente 
uitstrijkjes vergemakkelijken namelijk detectie en identificatie van trofozoieten en bieden een 
blijvend beeld van de protozoa. Kleine protozoa die gemist worden bij rechtstreeks onderzoek 
en met concentratietechnieken worden vaak in gekleurde preparaten wel teruggevonden. Het 
geeft de laboratoria ook de mogelijkheid te overleggen indien een organisme door hen niet 
gekend is. Daarom raadt de CLSI een permanent gekleurd preparaat aan voor ELK 
stoelgangsstaal waarvoor een routine parasitologisch onderzoek wordt aangevraagd. Bij de 
meeste richtlijnen is de detectie van D. fragilis mogelijk met de aangeraden methodologie. 
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 De meeste diagnostische richtlijnen schrijven parasitologisch 
onderzoek voor in geval van chronische diarree of andere 
specifieke gastrointestinale pathologie en bij risicofactoren 
(kinderdagverblijf, reizen). 

 Permanente kleuringen op vooraf gefixeerde stoelgangsstalen 
wordt door de meeste richtlijnen, inclusief die van de CLSI 
aangeraden. 

 
 

6. KOST IMPACT VAN PERMANENTE KLEURINGEN OP GEFIXEERDE 
FAECESSTALEN 
 
6.1 Actuele kost van parasitologisch onderzoek en kost van haematoxylinekleuring op 
gefixeerd staal 
 De kostprijs werd berekend voor het opsporen van D. fragilis met de aangepaste 
haematoxylinekleuring die in het kader van het besproken project werd geëvalueerd te UZ 
Leuven, met inbegrip van het gebruik van een collectierecipiënt met fixatiemiddel. De 
berekening wordt weergegeven in bijlage 10. Er werd een bedrag van 21,6. € bekomen indien 
er gebruik wordt gemaakt van huisbereide voorgevulde SAF recipiëntjes. Indien daarentegen 
commerciële SAF kits worden gebruikt, bedraagt de kostprijs per staal 23,5 €. Het 
Nederlandse diagnostisch compas vermeldt een kostprijs van 27,71 € (en honorarium 2,18 €). 
 
6.2 Terugbetaling 
 In tabel 7 wordt de RIZIV nomenclatuur weergegeven met betrekking tot parasitologisch 
onderzoek op stoelgangstalen. Een specifieke test voor het opsporen van D. fragilis met 
inbegrip van de uitvoering van een permanente kleuring op gefixeerd staal, is niet opgenomen 
in de terugbetalingsmodaliteiten. 
 
Tabel 7: RIZIV nomenclatuur in verband met parasitologisch onderzoek op faeces. 

amb hos Omschrijving Art B Max Diagn 

549872 549883 
Opzoeken van Cryptosporidium, na verrijking, in 
faeces 24 400 1  

549894 549905 Opzoeken van Microsporidia  24 1000 1 78 
549813 549824 Opzoeken van parasieten, na verrijking, in faeces  24 400 1  

 

 
 

 De kostprijs van de aangepaste haematoxylinekleuring op vooraf 
gefixeerd staal, werd berekend op 21,6 € indien gebruik wordt 
gemaakt van huisbereid SAF. 

 
 Deze test is niet opgenomen in de RIZIV nomenclatuur. 
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7. BESLUITVORMING 
 
 Enerzijds kunnen we vaststellen dat D. fragilis onterecht jarenlang als een schadeloze 
parasiet werd bestempeld. Zijn pathogene vermogen benadert dat van andere routineus geteste 
parasieten, en bovendien is een effectieve behandeling voor handen. Het aanbieden door een 
routine diagnostisch labo van een analyse om D. fragilis op te sporen bij voorgeselecteerde 
patiënten, dient hiervan een logisch gevolg te zijn.  
 

Anderzijds is het beschreven onderscheid in de methodologie van parasitologisch 
onderzoek tussen Europa en de Verenigde Staten frapant. Het toepassen van een permanente 
kleuring op gefixeerd staal, begunstigt de opbrengst van parasitologisch onderzoek, zo bleek 
uit meerdere besproken studies. In het bijzonder voor de detectie van D. fragilis is het 
uitvoeren van een permanente kleuring (haematoxyline of chlorazol black kleuring) op vooraf 
gefixeerd (SAF) staal, een vereiste. 
 
 
TO DO/ACTIONS 
 
1) Bewaarcondities van stoelgangstalen voor parasitologisch onderzoek aanpassen; bewaring 

op kamertemperatuur in plaats van gekoeld indien enkel nog parasitologisch onderzoek 
dient uitgevoerd te worden. 

2) Inlassen van nieuwe aanvraag: ‘opsporen van D. fragilis in faeces’ bij vooraf 
geselecteerde patiënten. Hiervoor dienen vooraf gevulde recipiënten, met 
gebruiksinstructies, afgeleverd te worden aan de geïnteresseerde diensten. Diensten dienen 
voor inlassen van deze test geïnformeerd te worden over de epidemiologie van deze 
parasiet. Onderzoek wordt geïndiceerd bij de differentiaal diagnose van IBS of 
(pediatrische) patiënten met een vaag abdominaal klachtenpatroon. 

3) Opvolging van geïnfecteerde patiënten: klinische verbetering na anti-D. fragilis 
behandeling?  

4) Eventueel in de toekomst genotypering uitvoeren op isolaten. 
5) Overschakeling naar routineus uitvoeren van permanente kleuringen en/of inlassing van 

TFT overwegen. 
 
BIJLAGEN 
 
Bijlage 1: Morfologische karakteristieken van D. fragilies protozoa.  
Bijlage 2: Levenscyclus van D. fragilis volgens CDC5. 
Bijlage 3: Prevalenties van D. fragilis in aantal studies sinds 1976 met vermelding van 
toegepaste laboratoriumtechniek, respectievelijke geteste populaties, en staalspecificaties. 
Bijlage 4: Intestinale protozoa geassocieerd met chronische diarree en IBS-like 
symptomatologie54.  
Bijlage 5:  Algemene fixeermiddelen voor stoelgangsstalen.  
Bijlage 6:  Bereiding Robinson’s medium79

Bijlage 7: Bereiding en bewaringsspecificaties voor Na Acetaat – Azijnzuur - Formaldehyde 
(SAF)49.  
Bijlage 8: Gemodificeerde haematoxylinekleuring68. 
Bijlage 9: IDSA richtlijnen voor de klinische en diagnostische evaluatie van diarree93. 
Bijlage 10: Prijsberekening voor opsporen van D. fragilis met aangepaste haematoxyline 
kleuring. 
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BIJLAGE 1: Morfologische karakteristieken van D. fragilies protozoa.  
 

 

 

Foto 1: Electron microscopisch beeld van een 
binucleaire trofozoiet van D. fragilis. Vacuoles 
bevatten myeline (Dv) of Rijstzetmeel (Rs). (X 25 
000)1. 

 Foto 2: D. fragilis, gegroeid in cultuur met kleine 
bladachtige pseudopodia in verorberd zetmeel1.  

   

 

 

 
Foto 3: Rechtstreeks onderzoek van met SAF 
gefixeerd staal. 
 

 Foto 4: D. fragilis met gemodificeerde 
haematoxyline kleuring. 
 

   

 

 

 
Foto 5: D. fragilis met trichroom kleuring5.  
 

 Foto 6: D. fragilis met Chlorazol black kleuring5. 
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BIJLAGE 2: Levenscyclus van D. fragilis5. 
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BIJLAGE 3: Prevalenties van D. fragilis in aantal studies sinds 1939 met vermelding van toegepaste laboratoriumtechniek, respectievelijke 
geteste populaties, en staalspecificaties. Rangschikking volgens jaartal van publicatie. (RO=rechstreeks microscopisch onderzoek, , SAF=sodiumacetaat 
azijnzuur formaline, MIF=merthiolaat-I-formaline, PVA= polyvinylalcohol, (diagonale arcering=artikel niet elektronisch beschikbaar, horzontale arcering=niet gespecifieerd 
in artikel, vertikale arcering=artikel zowel electronisch als manueel niet ter beschikking in biomedische bibliotheek Gasthuisberg) 
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Testmethode(s) Prevalentie 
(%) 

14 Mannen van de US Navy die terugkeerden na dienst in Azië. 1939 (*)    26% 

15 Alle stalen opgestuurd naar het parasitologisch laboratorium.  1957-
1964 

14 203  
20 917(*)

 - RO met zoutoplossing, lugol oplossing. 
- Kweek op Entamoeba medium (Cleveland and collier methode) 
- Kleuring met Heidenhain Fe-haematoxyline. 

2,4% 

16 Gerepatrieerde missionarissen uit de (sub)tropen. 1976 (*) 
(7 jaar) 

3634   18,7 % 

17 Ambulante patiënten van gastroenterologische kliniek van Tel 
Aviv, Israël 

1966-
1968 

1067pt  Op vers staal, staal bekomen na purgatie met MgSO4 en materiaal na 
rectosopie werd uitgevoerd: 
- RO (confirmatie met iodine of fast green) 
- kweek in Cleveland medium (48h incubatie) en Drbohlav medium (72h 
incubatie) (confirmatie met Mayer’s haemalum kleuring) 

22% 

18 Alle faecesstalen, opgestuurd naar het centrale laboratorium 
Zamenhoof te Tel Aviv, Israel. 
 
!!! Prevelentiepercentages slaan op enkel geïsoleerde 
infecties!!! 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

22 295 
21 065 
21 885 
21 647 
19 451 
18 461 
19 488 
19 149 
19 000 
19 309 

 - RO van ongekleurd (in zoutoplossing) of vlug gekeurd (met iodine of fast 
green) staal. 
- Inoculatie op difasische eimedium, ontwikkeld in het Zamenhoff 
laboratorium. 
- Mayer’s haemalum kleuring van kweken en occasionele kleuring met 
heidenhain’s ijzer-haematoxyline, giemsa en periodic acis schiff’s (PAS). 

16,9% 
20,3% 
20,3% 
17,8% 
17,8% 
15,4% 
12,3% 
11,2% 
9,4% 
8,5% 

19 Koreaanse populatie 07/1969- 
12/1970 

2250 1 - RO 
- ZnSO4 flotatie 
- Formaline-ether sedimentatie 

0,1 % 

8 Patiënten van het universitarie ziekenhuis van Halle met 
negatieve bacteriologische stoelgangsculturen. 

1972 (*) 130 3  28,5% 
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BIJLAGE 3: Prevalenties van D. fragilis in aantal studies sinds 1939 met vermelding van toegepaste laboratoriumtechniek, respectievelijke 
geteste populaties, en staalspecificaties. Rangschikking volgens jaartal van publicatie. (RO=rechstreeks microscopisch onderzoek, , SAF=sodiumacetaat 
azijnzuur formaline, MIF=merthiolaat-I-formaline, PVA= polyvinylalcohol, (diagonale arcering= artikel niet elektronisch beschikbaar, horzontale arcering=niet gespecifieerd 
in artikel, vertikale arcering=artikel zowel electronisch als manueel niet ter beschikking in biomedische bibliotheek Gasthuisberg) (vervolg) 
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 Testmethode(s) Prevalentie 
(%) 

20 Queensland aboriginal kinderen.  120   5% 

10 
 

Toronto public health laboratorium. 1970-
1974 

43 029 
64 544(*) 

  4,2% 

21 Stoelgangsstalen opgestuurd naar LA County health 
care facilities. 

6 
maand

en 
tijdens 
1975-
1976 

   2,8% 

22 Kinderen, zowel ambulant als niet ambulant van de 
universiteit van California, afdeling parasitologie. 

Jan 
1976-
maart9

78 

695pt 1-6, 
gemi
ddel
d 2 

- Formaline-ether sedimentatie concentratie (PVA staal) 
- Trichroom kleuring (PVA staal) 

9,4% 

9 Residentiële school voor mentaal gehandicapten in 
Manitoba, 

April-
aug 

1978 

236 st, 73 
pt 

 - RO 
- Formaline-ether concentratie 
- Trichrooom kleuring 

7% 

23 Stalen voor parasitologisch onderzoek opgestuurd naar 
microbiologische dienst van Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau van Barcelona . 

1981 650 (*)  - Rechtstreeks onderzoek op gefixeerd staal volgens Sapera en 
Lawless. 
- Bifasische concentratiemmethode van Blagg et al. 

7,8  % 

24 Leden van een religieuze gesloten gemeenschap binnen 
Los Angeles. 

Jan-
juni 
1980 

219 3 - Formaline-ether concentratie (PVA) 
- Gomori’s trichroom kleuring (PVA) 

53 % 

25 Niet-geselecteerde stalen van ambulante kinderen van 
de pediatrische eenheid van het universitaire ziekenhuis 
van California, LA. 

Ma198
0-ma 
1981 

104pt 3 - Formaline-ether sedimentatie concentratie (PVA) 
- Trichroom kleuring (PVA) 

21% 
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BIJLAGE 3: Prevalenties van D. fragilis in aantal studies sinds 1939 met vermelding van toegepaste laboratoriumtechniek, respectievelijke 
geteste populaties, en staalspecificaties. Rangschikking volgens jaartal van publicatie. (RO=rechstreeks microscopisch onderzoek, , SAF=sodiumacetaat 
azijnzuur formaline, MIF=merthiolaat-I-formaline, PVA= polyvinylalcohol, (diagonale arcering= artikel niet elektronisch beschikbaar, horzontale arcering=niet gespecifieerd 
in artikel, vertikale arcering=artikel zowel electronisch als manueel niet ter beschikking in biomedische bibliotheek Gasthuisberg) (vervolg) 
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 Testmethode(s) Prevalentie 
(%) 

26 Werknemers en kinderen ad random gekozen uit 22 
opvangcentra in Toronto. 

1981 146 
900 

1 - Formaline –ether concentratie 
- Haematoxyline kleuring (SAF) 

4,0 % 
8,6 % 

27 Homoseksuele mannen op consultatie in private praktijk 
interne geneeskunde van San Francisco. 

1984(*) 150   1,3% 

28 Stedelijke populatie van Sydney. 1985(*)    16,8 

29 Pediatrische populatie in Honduras.     2,25% 

30 Stedelijke gemeeschap in Brisbane (ambulante 
patiënten van privé labo Brisbane Sullivan, Nioclaides 
and partners) 

1993(*) 260pt  - Kweek met gemodificeerd Boeck en Drbohlav medium 
- Trichroom kleuring (PVA) 

1,5% 

31 Amerikaanse soldaten in Egypte, Alexandria. 1996(*)    5,0% 

32 Nieuw-Zeeland Christchurch 1997(*)    2,2% 

33 Stalen voor routine microbiologisch onderzoek gestuurd 
naar microbiologisch labo van Sultan Qaboos 
University, Sultonate of Oman. 

6 maand 857 (*)  - Gomori’s trichroom kleuring 
 
 

5,1 % 

34 Alle kinderen gediagnosticeerd in Hôpital Sainte-
Justine, Montréal. 

1990-‘95   - RO (SAF) 
 

0,3% 

35 Ziekenhuis Perugia (Italië). 1999 155   -RO (zoutopl, Dobell oplos) 
- Giemsa kleuring (MIF) 
- Trichrome/ijzer-haemtaoxyline kleuring in bepaalde gevallen 

11,3% 

36 Stoelgangsstalen met vraag naar parasitologisch 
onderzoek te Padua (Italië). 

2001(*) 2500 pt   2% 

37 Stoelgansstalen geleverd aan Department of 
Parasitology, Celal Bayar University, met vraag naar 
parasitologisch ondezoek 

2002(*) 400pt 3 - RO 
- Formaline-ethyl acetaat concentratie 
- Trichroom kleuring (schaudinn’s fixativum) 

8,8% 
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BIJLAGE 3: Prevalenties van D. fragilis in aantal studies sinds 1939 met vermelding van toegepaste laboratoriumtechniek, respectievelijke 
geteste populaties, en staalspecificaties. Rangschikking volgens jaartal van publicatie. (RO=rechstreeks microscopisch onderzoek, , SAF=sodiumacetaat 
azijnzuur formaline, MIF=merthiolaat-I-formaline, PVA= polyvinylalcohol, (diagonale arcering= artikel niet elektronisch beschikbaar, horzontale arcering=niet gespecifieerd 
in artikel, vertikale arcering=artikel zowel electronisch als manueel niet ter beschikking in biomedische bibliotheek Gasthuisberg) (vervolg) 
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(%) 

38 Faecale stalen opgestuurd naar NPHS Microbiology 
Aberystwyth voor routine microbiologisch onderzoek. 

2003(*) 976  Robinson’s cultuur 2,6% 

39 Stalen gezonden voor routine parasitologisch onderzoek 
naar het academisch medisch centrum Amsterdam. 

2003(*) 462 3 TFT: 
- TFT1 en 3: RO met iodine, indien positief en onzeker ID, gevolgd 
door chlorazolblack 
- TFT2: Ether sedimentatie concentratie 

10% 

40 University of Kentucky (geen selectiecriteria). 9/3/01-
30/9/01 

315pt 1 - Formaline-Etylacetaat concentraten 
- Trichroom kleuring (PVA) 
- Kinyoun modified acid-fast kleuring (formaline ethyl actaat 
gefixeerd staal) 

0,6 % 

41 Vluchtelingenpopulatie (Valley refugee clinic in VS , 
Californië–  afkomstig uit Afrika, Azië, Oost-Europa). 

10/2001-
01/2004 

533pt 3 - Etacetaat sedimentatietechniek (10% formaline) 
- trichroom kleuring (Zn-PVA) 

2,6% 

42 Ambulante patiënten van dagkliniek in Perugia (Italië). 2002-
2003 

1989 3 - RO 
- concentratiemethode 
- Giemsa kleuring 
- aangepaste Ziehl-Nielsen kleuring 

6% 

43 Australische populatie. Ma2002-
juli 2004

6750pt 1-3 - gemodificeerde ijzer-haematoxyline kleuring (fronine australie, 
extra corbol fushine stap) 

0,9 % 

6 Populatie van Cadham provincieel laboratorium in 
Winnipeg, Manitoba waarvoor vraag naar ova en 
parasieten. 

02/2005-
01/2006 

11100(*
) 
6363pt 

1.74  1,6 

13 Ambulante patiënten verdacht met gastrointestinale 
infectie van parasitaire oorsprong. 

Jan 
2002- 

dec 2003

1270 
(448 pt) 

 -dag 1/3: SAF gefixeerd staal; direct onderzoek met Kop-Color, 
permanente chlorazol black kleuring indien direct onderzoek 
positief, PCR op ingevroren onbewaard staal (amplificatie met 
primers DF1 en DF4 en RFLP met DdeI) 
- dag 2: onbewaard staal: direct onderzoek na concentratietechniek 
(ethylacetaat), auramine kleuring  

6,3% 
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BIJLAGE 4: Intestinale protozoa geassocieerd met chronische diarree en IBS-like symptomatologie54.  
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BIJLAGE 5: Algemene fixeermiddelen voor stoelgangsstalen5. 
 

Preservative Advantages Disadvantages 

LV-PVA 

(low viscosity polyvinyl-alcohol) 

 Good preservation of 
morphology of protozoan 
trophozoites and cysts  

 Easy preparation of 
permanent smears stained 
with such as trichrome 
(solution both preserves 
organisms and makes them 
adhere to slides)  

 Preserved samples remain 
stable for several months  

 Inadequate preservation of 
morphology of helminth 
eggs and larvae, coccidia, 
and microsporidia  

 Contains mercuric chloride 
 Difficult and expensive to 

dispose of  
 Difficult to prepare in the 

laboratory  
 Not suitable for 

concentration procedures  
 Cannot be used with 

immunoassay kits  
 Not suitable for acid-fast, 

safranin and chromotrope 
stains  

SAF 

(sodium acetate-acetic acid-
formalin) 

 Suitable for both 
concentration procedures 
and preparation of 
permanent stained smears  

 Easy to prepare  
 Long shelf life  
 Suitable for acid-fast, 

safranin, and chromotrope 
stains  

 Compatible with 
immunoassay kits  

 Requires additive (e.g., 
albumin-glycerin) for 
adhesion of specimens to 
slides  

 Permanent stains not as 
good as with PVA or 
Schaudinn's fixative  

Schaudinn’s Fixative  Good preservation of 
morphology of protozoan 
trophozoites and cysts  

 Easy preparation of 
permanent stained smears  

 Less suitable for 
concentration procedures  

 Contains mercuric chloride 
 Inadequate preservation of 

morphology of helminth 
eggs and larvae, coccidia, 
and microsporidia  

 Poor adhesion of liquid or 
mucoid specimens to slides 
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BIJLAGE 5: Algemene fixeermiddelen voor stoelgangsstalen5. (vervolg) 
 
 
 
 

Preservative Advantages Disadvantages 

Modified PVA  

copper or zinc 

 Permanent smears can be 
made and stained with 
trichrome  

 Zinc is preferred over 
copper  

 No mercuric chloride  

 Staining not consistent  
 Organism morphology 

may be poor  
 Copper-morphology of 

cysts and trophozoites is 
poor  

 Zinc-better morphology 
but not comparable to LV-
PVA  

One-Vial Fixatives  

(such as Ecofix, Parasafe, Unifix, 
Proto-fix, STF, and others that 

may be available) 

 Concentrate and permanent 
smear can be made out of 
one vial  

 Immunoassays can be done 
on most  

 No mercuric chloride  

 Certain one-vial fixatives 
must use certain stains  

 Color difference of stain  
 Staining not always 

consistent  
 Sometimes more expensive 

than formalin and LV-
PVA  

Nota: Because 10% formalin and PVA have complementary advantages (see table), it is recommended that the 
specimen be divided and preserved in both types of preservatives (add one volume of stool to three volumes of 
the preservative).  Commercial two-vials kits are available for this purpose.  Preserved specimens can be stored 
for several 
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BIJLAGE 6: Bereiding Robinson’s medium79.  
 
1) Bereiding oplossingen    
Oplossing Benodigdheden Bereidingswijze Bewaarcondities en 

houdbaarheid 
0,5% erythromycine oplossing Erythromycine (98%)         0,5 g 

Gedestilleerd H20            100 ml 
Los de erythromycine op in het 
gedestilleerd water. Filter steriel. 
Laat afkoelen 

Temperatuur: kamertemperatuur 
Houdbaarheid: Onmiddelijke 
verwerking 

20% bactopeptone oplossing  
 

Bactopeptone                       20 g 
Gedestilleerd H20            100 ml 

Los de bactopeptone op in het 
gedestilleerd water. Autoclaveer. 
Laat afkoelen. 

Temperatuur: kamertemperatuur 
Houdbaarheid: Onmiddelijke 
verwerking 

10X phtalate oplossing. 
 

KHphtalate                         102 g
NaOH                                   20 g
Gedestilleerd H20                   1 l 
HCl 
        

Los de NaOH op in 50 ml 
gedestilleerd water en los in deze 
40% NaOH oplossing. de 
KHphtalate op. Leng dit aan tot 1 
liter en breng de pH op 6,3. 
Autoclaveer dit gedurende 15 
minuten bij 121°C en 15 lbs druk.  
Gebruik: Voor gebruik wordt deze 
oplossing 1:10 verdund met steriel 
water. 

Temperatuur: kamertemperatuur 
Houdbaarheid: Onmiddelijke 
verwerking 

10X R Medium stock oplossing  
 

NaCl                                     25 g
Citroenzuur                          10 g 
K3PO4(monobasisch)           25 g 
Ammoniumsulfaat                 5 g 
MgSO4.7H2O                   0,25 g
lactaat zuur                       17 mg 
Gedestilleerd water          500 ml

Los NaCl, citroenzuur, 
kaliumfosfaat, ammoniumsulfaat, 
MgSO4 en 20 ml 85% lactaatzuur 
op in het gedestilleerd water. 
Gebruik: Verdun deze oplossing 
1:10 (1X) en breng op pH 7,0. 
Autoclaveer 15 min (121°C, 15 lbs 
druk) in hoeveelheden van  20 ml. 

Temperatuur: kamertemperatuur 
Houdbaarheid: Onmiddelijke 
verwerking 
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BIJLAGE 6: Bereiding Robinson’s medium79. (Vervolg) 
2) Bereiding media    
medium benodigdheden Bereidingswijze Bewaarcondities en 

houdbaarheid 
BR medium 

 
 

1X R medium stock oplossing 
E. coli stam 

Inoculeer de 1X R Medium 
oplossing met een E. coli stam en 
incubeer 48 uren bij 37°C. 

Temperatuur: kamertemperatuur 
Houdbaarheid: enkele maanden 

BRS medium 
 

 

Bovine serum 
BR medium 

Voeg een gelijke hoeveelheid hitte 
geïnactiveerd rundsserum toe aan 
BR medium en incubeer gedurende 
24 uren bij 37°C.  

Temperatuur: kamertemperatuur 
Houdbaarheid: enkele maanden 

3) Bereiding bodem    
 benodigdheden Bereidingswijze Bewaarcondities en 

houdbaarheid 
 1,5 % Noble Agar 

0,7% NaCl in gedestilleerd H2O 
5 ml tubes 

Maak een oplossing van de Noble 
Agar in de NaCl oplossing.  
Autoclaveer dit 15 minuten (121°C 
en 15 lbs druk). 
Dispenseer in 5 ml tubes, 
autoclaveer opnieuw en laat de 
bodem in liggende tubes stollen 
zodanig dat een stomp van 12 – 15 
mm wordt bekomen. Wanneer dit 
afgekoeld is, sluit je de tubes en 
laat staan in koele ruimte of op 
kamertemperatuur. 

Recipiënt: 5 ml tubes 
Temperatuur: kamertemperatuur 
of koele ruimte 
Houdbaarheid: / 

4) Enting bodem benodigdheden Entingsprocedure  
 Bodem (5 ml tube) 

1X Phtalate/Bactopeptone   3 ml 
BRS medium                       1 ml 
Erythromycine oplossing   50 μl 

Breng de vermelde hoeveelheden 
van de oplossingen en media in de 
tube met bodem en inoculeer. 

 

5) Incubatie Incubeer 24 – 48 uren bij 37°C.   
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BIJLAGE 7: Bereiding en bewaringsspecificaties voor Na Acetaat- Azijnzuur - 
Formaldehyde (SAF)49.  
 
1) Ingrediënten  
Ingrediënt hoeveelheid 
Na Acetaat 15 g 

Azijnzuur, geconcentreerd 
 

20 ml 

Formaldehyde, 40% oplossing 40 ml 
H2O, gedestilleerd 
 

 925 ml 

 
1) Procedure 
1 Los het Na Acetaat op in gedestilleerd water. 
2 Voeg azijnzuur en formaldehyde toe. 
 
 
 
3) Gebruik 
Gebruik 3 volumes fixeermiddel voor 1 volume stoelgang. 
 
 
3) Bewaring  
Bewaring bij 25°C, beschermd van direct licht. 
 

 
 
4) Kwaliteitscontrole haematoxyline kleuring 
microorganismen Blauw-grijs 
leucocyten Donker blauwe nucleaire inclusies 
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BIJLAGE 8 : Gemodificeerde haematoxylinekleuring68. 
 
1) Bereiding (kleur)oplossingen 
Oplossing 
70% EtOH 
95% EtOH 
100 % EtOH 
Commerciële haematoxylinekleuroplossing (Hematoxylin solution modified acc. to Gill III, Merck 
KGaA, 64271 Darmstadt, Germany,) 
Xyleen  
 
2) Procedure  
Algemeen Na iedere stap: glaasje afdrogen (onderkant op absorberend 

papier plaatsen) 
1 Meng het SAF-stoelgang mengsel heftig en centrifugeer (15 ml 

centrifuge, 10 min, 500X) 
2 Decanteer de bovenstaande vloeistof. (sediment zo’n 0,5 tot 1 

ml)  
3 Maak een uitstrijkje van het sediment en laat drogen 
4 Plaats 5 min in 70% ethanol. 
5 Plaats 10 min in stromend kraantjeswater.. 
6 Plaats 4 à 5 minuten in-haematoxyline kleuroplossing.. 
7 Plaats 10 min in stromend kraantjeswater. 
8 Plaats 5 min in 70% ethanol. 
9 Plaats 5 min in 95% ethanol. 
10 Plaats 5 min in 100 % ethanol. 
11 Plaats 5 min in 100 % ethanol. 
12 Plaats 5 min in xyleen. 
13 Plaats 5 min in xyleen. 
14 Voor betere bewaring, bedek met mounting medium en plaats 

een dekglaasje voorafgaand aan de microscopishe beschouwing. 
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BIJLAGE 8 : Gemodificeerde haematoxylinekleuring68.(vervolg) 
 
3) Interpretatie   
cytoplasma van de 
trophozoieten 

Grijs-blauw 

cysten Donker  blauw 
nuclei en andere inclusies 
zoals RBC of bacteriën 

Blauw-zwart 

achtergrond  
Voorbeelden:  

 
 

 
 
4) Kwaliteitscontrole  
Mogelijk controlemateriaal gefixeerde faeces specimens met een gekend protozoa 
Frequentie 1/run 
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BIJLAGE 9: IDSA richtlijnen voor de klinische en diagnostische evaluatie van diarree93. 
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BIJLAGE 1: Prijsberekening voor opsporen van D. fragilis met aangepaste haematoxylinekleuring. (Prijsberekening werd gebaseerd op 
gemiddelde van 5 stalen per kleuring.) (betaling en prijs worden weergegeven als waarde in euro). 
 
 

          Prijs   
Vergoeding laborant   betaling per uur aantal uren nodig voor procedure   per staal per staal 
    27 3,5   18,9 18,9 
              
Vergoeding 
keukenpersoneel   27 0,25   1,35 1,35 
              
SAF  reagentia hoeveelheid per potje prijs per hoeveelheid   per potje (huisbereid) per potje (aangekocht) 
  Na Acetaat 0,225 g 29,12/kg   0,006552 1,99875 
  Geconc. Azijnzuur 0,3 ml 6,11/l   0,001833   
  Formaldehyde 0,2 ml 23,353/0,5l   0,009414   
  Gedestilleerd water ad 15 ml         
  leeg potje       0,12   
Kleuring             
  reagentia hoeveelheid per kleuring prijs per hoeveelheid per kleuring  per staal per staal 
  70%EtOH 200ml     0,0391776 0,00783552 
  95% EtOH 100ml     0,0265848 0,00531696 
  100% EtOH 200ml 34,98/25l 0,27984 0,055968 0,0111936 

  
haematoxyline opl (Gill 
III, Merck) 100ml 20,81/l 2,081 0,4162 0,08324 

  xyleen 200ml 17,13/l 3,426 0,6852 0,13704 
              
       
    Totaal 21,6109294 23,4718804 
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