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SAMENVATTING & TREFWOORDEN 

 

Chlamydiaceae-infecties zijn algemeen bekende infecties bij vele diersoorten, maar worden bij 

honden nog altijd zelden beschreven. Uit deze literatuurstudie blijkt echter dat infecties wel degelijk 

voorkomen bij de hond, niet alleen subklinisch, maar ook klinisch. Er zijn tot nu toe vijf Chlamydophila-

species teruggevonden bij de hond, namelijk C. psittaci, C. abortus, C. caviae, C. felis en C. 

pneumoniae.  Bij al deze gevallen bleek dat de besmette honden in nauw contact leefden met de 

natuurlijke gastheren van deze kiemen. Dierenartsen zullen wellicht niet snel denken aan deze 

bacteriën als ziekteverwekkers bij de hond, gezien zij geen pathognomische symptomen geven en 

niet bekend staan als een ziekte-entiteit bij de hond, waardoor deze ziekten ondergediagnosticeerd 

zijn. Mede door het zoönotisch belang van deze kiemen is het belangrijk dat dierenartsen zich meer 

bewust worden van een mogelijke infectie, voornamelijk bij honden die worden aangeboden met 

aanhoudende luchtwegproblemen zoals conjunctivitis, hoesten en dyspnee.  

 

Trefwoorden: Bacterie – Chlamydia – Chlamydophila – Hond – Zoönose  
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INLEIDING 
 

Chlamydophila- en Chlamydia-infecties komen wereldwijd voor bij vele diersoorten, inclusief de mens. 

De verscheidenheid in de orde Chlamydiales is groot en de species veroorzaken zeer verschillende 

ziektebeelden bij verschillende diersoorten.  

 

Over het algemeen werd er altijd aangenomen dat deze kiemen geen ziekte veroorzaken bij honden,  

maar in de literatuur zijn er toch een aantal ziektegevallen beschreven. Omdat de symptomen bij de 

hond niet pathognomisch en vaak minder uitgesproken zijn, wordt de bacterie maar zelden 

gediagnosticeerd. De kans dat een besmet dier de ziekte kan overdragen naar andere dieren of naar 

de mens is dan ook reëel. Vaak betreft het asymptomatische, chronische infecties, waardoor 

dierenartsen niet vaak denken aan een Chlamydia- of Chlamydophila-infectie. Door het nauwe contact 

tussen de mens en de hond en het feit dat een aantal species zoönotisch potentieel hebben, bestaat 

er ook besmettingsgevaar voor de mens. Bijgevolg is een accurate diagnose van deze infectie(s) bij 

honden nodig en is het belangrijk om uit te zoeken in hoeverre Chlamydiaceae-infecties bij honden 

voorkomen en wat hun symptomen zijn.   
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LITERATUURSTUDIE 

 

1. TAXONOMIE 
 

De genera Chlamydia en Chlamydophila zijn Gram-negatieve, obligaat intracellulaire bacteriën die 

behoren tot de orde Chlamydiales. Volgens de taxonomie behoren er vier families tot de 

Chlamydiales: Chlamydiaceae, Parachlamydiaceae, Waddliaceae en Simkaniaceae. Tot de familie 

Chlamydiaceae behoren de genera Chlamydophila en Chlamydia (Everett et al., 1999). 

 

Er bestaat nog steeds enige verwarring rond de naamgeving Chlamydia en Chlamydophila. Voor 1999 

bestond enkel het genus Chlamydia (Figuur 1), behorende tot de familie Chlamydiaceae (Storz en 

Page, 1971).  

 
Figuur 1: Overzicht van de oude taxonomie van de Chlamydiales (Naar Bush en Everett, 2001) 

 

Gezien deze kiemen niet kunnen groeien in levende cellen, werd er voor 1960 gedacht dat 

Chlamydiales virussen waren. Echter door de opkomst van celculturen en de electronenmicroscopie 

en door het feit dat ze gevoelig zijn voor antibiotica en zowel DNA als RNA bevatten werd duidelijk dat 

dit niet het geval was (Bernkopf et al., 1962).  

In die tijd werden er enkel twee species herkend in de orde Chlamydiales. Deze twee species waren 

Chlamydia psittaci en Chlamydia trachomatis (Page, 1968). De indeling in deze twee species was 

gebaseerd op verschillen in de mogelijkheid tot glycogeenaccumulatie in inclusies en op de 

gevoeligheid voor sulfonamiden: C. trachomatis accumuleert glycogeen en is gevoelig voor 

sulfadiazines, C. psittaci accumuleert glycogeen niet en is niet gevoelig voor sulfadiazines. In 1988 en 

1989 werden er voor het eerst DNA-DNA hybridisatietechnieken voor Chlamydiales gerapporteerd, 

waaruit een sterke diversiteit in C. psittaci naar boven kwamen (Cox et al., 1988). Zo bleek dat de 

meeste C. psittaci minder dan 70% hybridisatie overeenkomsten bezitten, wat een belangrijke grens 



 4 

is, gezien twee isolaten die minder dan 70% homogeniciteit bezitten niet behoren tot dezelfde species 

(Wayne et al., 1987). C. psittaci bleek te bestaan uit veel meer species, waardoor er nog twee species 

bij kwamen, namelijk Chlamydia pneumoniae (Grayston et al., 1989) en Chlamydia pecorum (Fukushi 

en Hirai, 1992). Tot 1999 zijn dit de enige vier species geweest die behoorden tot de familie 

Chlamydiaceae. 

 

Deze ontdekking leidde echter nog altijd niet tot een duidelijke taxonomie. Dit werd pas duidelijk in de 

eenentwintigste eeuw. Analyse van het 16S RNA, het 23S rRNA en het ompA gen, het gen dat de 

‘major outer membrane protein (MOMP)’ tot expressie brengt, toonde aan dat de Chlamydiaceae 

bestaat uit twee genera die negen species bevat. Dit resultaat werd bevestigd met behulp van het 

GroEL gen dat codeert voor een chaperonine, het kdtA gen dat codeert voor KDO-transferase, het 

omp3 gen dat codeert voor een cysteïne-rijk lipoproteïne en het ompB gen dat codeert voor een 60 

kDa cysteïne-rijk proteïne (Bush en Everett, 2001).  

 

Tegenwoordig zijn er vele diagnostische technieken beschikbaar, waardoor er een verschuiving heeft 

plaats gevonden in de taxonomie. Zo werd het genus Chlamydia met de vier species vervangen door 

twee genera Chlamydia en Chlamydophila, die in totaal bestaan uit negen species, namelijk drie 

species voor Chlamydia en zes species voor Chlamydophila. 
De vroegere species Chlamydia psittaci is nu veranderd in het genus Chlamydophila, die C. abortus, 

C. psittaci, C. felis en C. caviae bevat, maar ook de species Chlamydophila pecorum (vroeger 

Chlamydia pecorum) en Chlamydophila pneumoniae (vroeger Chlamydia pneumoniae). Chlamydia 

trachomatis die vroeger nog de genera Chlamydia suis en Chlamydia muridarum bevatte, is nu 

opgesplitst tot Chlamydia trachomatis, Chlamydia muridarum en Chlamydia suis (Figuur 2) (Everett, 

2000).  

 
Figuur 2: Overzicht van de huidige taxonomie van de orde Chlamydiales (uit Bush en Everett, 2001) 
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Er blijft nog altijd onduidelijkheid bestaan onder onderzoekers over de werkelijke taxonomie. Zeer 

recent heeft er wederom een verandering in de taxonomie plaatsgevonden, waarbij Chlamydia het 

enige genus is behorende tot de familie Chlamydiaceae (Voigt et al., 2012).  

 
2. CYCLUS 
 
Alle Chlamydiaceae hebben een bifasische cyclus. De infectieuze elementaire lichaampjes dringen 

eukaryote cellen binnen via receptor-gemedieerde endocytose, waar ze verblijven in inclusies in het 

cytoplasma. Fusie van lysosomen met de endosomen wordt hier verhinderd, zodat vernietiging van de 

bacteriën niet kan plaatsvinden. Het mechanisme hierachter is nog niet volledig begrepen. 

Waarschijnlijk spelen eiwitten op het oppervlakte van de met elementaire lichaampjes beladen 

vesikels een belangrijke rol (Zeichner, 1983). 

In de endosomen transformeren de elementaire lichaampjes tot vegetatieve reticulaire lichaampjes, 

die verschillende keren binair gaan delen. Enkele uren na infectie van de cel ontwikkelen enkele 

reticulaire lichaampjes naar de infectieuze elementaire lichaampjes en een aantal reticulaire 

lichaampjes gaat door met hun binaire deling. Na ongeveer 72 uur barst de cel open of fuseren de 

inclusies met de plasmamembraan van de cel, waardoor de verschillende vormen vrij komen. De 

elementaire lichaampjes kunnen nu weer nieuwe cellen binnendringen (Figuur 3) (Everett et al., 1999; 

Everett, 2000; Quinn et al., 2002). 

 
 

 
 

Figuur 3: Cyclus van de Chlamydiales (uit Quinn et al., 2002) 
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3. KENMERKEN  
 

Chlamydiaceae zijn Gram-negatieve, obligaat intracellulaire bacteriën. Gezien deze bacteriën zowel 

DNA, RNA als ribosomen bezitten en een binaire deling vertonen, worden ze niet langer tot de 

virussen gerekend, zoals vroeger wel het geval was (Bernkopf et al., 1962). De species verschillen 

van andere Gram-negatieve bacteriën door de afwezigheid van peptidoglycanen in de celwand en 

door hun unieke cyclus. Ook zijn ze voor hun energie afhankelijk van levende cellen, gezien ze zelf 

geen mogelijkheid hebben tot productie van ATP. Dit is de reden waarom zij zich extracellulair niet 

kunnen ontwikkelen.  

 
De infectieuze elementaire lichaampjes zijn klein (200-300 nm), metabolisch inert en osmotisch 

stabiel. Elk lichaampje is omgeven door een bacteriële cytoplasmamembraan, een periplasmatische 

ruimte en een buitenste envelop die lipopolysacchariden bezit. De periplasmatische ruimte bevat geen 

detecteerbare peptidoglycaanlaag, maar een netwerk van disulfidebruggen, die zorgen voor de 

osmotische stabiliteit en rigiditeit. De elementaire lichaampjes kunnen enige tijd overleven in het 

milieu. De reticulaire lichaampjes zijn ongeveer 1 µm in diameter, zijn metabolisch actief en osmotisch 

instabiel (Storz en Kaltenboeck, 1993; Quinn et al., 2002). 
 

Die kiemen kunnen op verschillende manieren dieren infecteren, namelijk via aerosol en via direct 

contact met besmette dieren. Zowel klinische als subklinische infecties kunnen voorkomen. 

Subklinisch geïnfecteerde dieren zijn frequent persisterende uitscheiders en zijn dus een belangrijke 

besmettingsbron voor mens en dier. Over het mechanisme van persistentie is nog niet veel bekend. 

Interferon-gamma zou hier een belangrijke rol bij spelen (Beatty et al., 1993). 

 
4. VOORKOMEN BIJ DE HOND EN ZOÖNOTISCH BELANG 
 
Vele diersoorten zijn gevoelig voor infectie met een of meerdere Chlamydia- of Chlamydophila-

species. Binnen de genera Chlamydia en Chlamydophila zijn er in de literatuur verschillende species 

beschreven die bij de hond kunnen voorkomen, namelijk Chlamydophila abortus, Chlamydophila 

psittaci en Chlamydophila pneumoniae. Van zowel C. abortus als C. psittaci is bekend dat het 

belangrijke zoönosen zijn (Rodolakis en Mohamad, 2010). 

Chlamydophila pneumoniae en Chlamydia trachomatis zijn species waarvan de mens de natuurlijke 

gastheer is (Everett, 2000), maar worden ook terug gevonden bij verschillende andere diersoorten 

(Bodetti et al., 2002). Hun zoönotisch belang is nog niet volledig verklaard en het blijft nog onduidelijk 

of de mens het originele reservoir was. Ook het zoönotisch belang van Chlamydophila pecorum en 

Chlamydia suis is nog onduidelijk (Lutz-Wohlgroth et al., 2006; Rodolakis en Mohamad, 2010). 

Chlamydophila felis, wat voorkomt bij katten, zou occasioneel ook een rol kunnen spelen bij 

keratoconjunctivitis bij de mens (Quinn et al., 2002), maar experimentele data hierover concluderen 

dat deze species maar weinig zoönotisch potentieel heeft (Browning, 2004). Ook wat betreft 

Chlamydophila caviae bestaat er nog onzekerheid over het zoönotisch belang. Er zijn echter 
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sporadische gevallen beschreven waar de kiem geïsoleerd was bij cavia-eigenaren met lichte 

conjunctivitis (Lutz-Wohlgroth et al., 2006). 

De mens wordt vooral besmet met de zoönotische kiemen door contact met vogels, aborterende ooien 

of eventueel katten met conjunctivitis. Een directe overdracht tussen de hond en de mens is nog niet 

bewezen, maar door het nauwe contact tussen mensen en honden is een besmetting met 

Chlamydiaceae zeker niet uit te sluiten (Gresham et al., 1996).   

 
5. DE DIAGNOSTIEK VAN CHLAMYDIACEAE 
 
Vele methoden zijn beschikbaar in laboratoria om de diagnose van een Chlamydiaceae-infectie te 

kunnen stellen. Enerzijds kan men op zoek gaan naar de kiemen zelf, hun antigenen of hun DNA. 

Anderzijds kan men de diagnose serologisch stellen door het nemen van een bloedstaal van een 

verdacht dier. Hierbij gaat men op zoek naar Chlamydiaceae-specifieke antistoffen. Elk van deze 

methoden heeft zijn voor- en nadelen. Hier volgt een kort overzicht van enkele diagnostische 

methoden die het meest courant gebruikt worden.  

 

5.1. CELCULTUUR 

Gezien Chlamydiaceae obligaat intracellulaire bacteriën zijn, groeien ze niet op een agarplaat, maar 

zijn er voor de kiemgroei celculturen nodig. Hierbij kan de kiem worden gekweekt op cellijnen of in 

geëmbryoneerde eieren. Op een celcultuur kunnen eventuele inclusielichaampjes aangetoond worden 

door kleuringen. Uitstrijkjes hiervan kunnen worden onderzocht onder de microscoop. Enkele nadelen 

van deze test zijn dat species hier niet onderscheiden kunnen worden, dat de test lange tijd in beslag 

neemt en dat er kans is op vals-positieve resultaten. Deze methode wordt nog altijd gezien als de 

gouden standaard en is een test met een hoge sensitiviteit (Sachse et al., 2009b).   

 

5.2. HISTOLOGIE EN CYTOLOGIE 

Chlamydiaceae veroorzaken geen pathognomonische letsels, waardoor de diagnose op weefselstalen 

meestal gebeurt door uitsluiting van andere oorzaken of met behulp van specifieke kleuringen.  

Er bestaan verschillende kleuringstechnieken om Chlamydiaceae te visualiseren die zowel op 

cytologische als histologische preparaten kunnen gebruikt worden. Bij histologische coupes dient de 

opmerking gemaakt te worden dat niet alle letsels nog bacteriën bevatten. Oudere letsels bevatten 

nog slechts zelden kiemen (Jubb et al., 2007). Bovendien zijn grote aantallen kiemen nodig om ze 

goed zichtbaar te maken in weefsels (Corsaro en Greub, 2006; Sachse et al., 2009b).  

Niet zeer specifieke of gevoelige, maar veel gebruikte, histochemische kleuringstechnieken zijn de 

Giemsa en gemodificeerde Ziehl-Neelsen-kleuring. Met behulp van een Giemsa-kleuring kunnen 

bacteriën en verschillende protozoa worden gevisualiseerd op cytologische en histologische 

preparaten. Hoewel deze kleuring niet specifiek is voor Chlamydiaceae, kan deze toch bruikbaar zijn 

omdat de lokalisatie en morfologie van de kiemen duidelijk wordt (Figuur 4C). De gemodificeerde 

Ziehl-Neelsen, ook wel de Stamp-kleuring genoemd, wordt reeds lang gebruikt om elementaire 
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lichaampjes in cytologische preparaten zichtbaar te maken (Figuur 4A) (Stamp et al., 1950). Deze 

kleuring is echter niet altijd even gevoelig (Dagnall en Wilsmore, 1990).  

 

Meer specificiteit en sensitiviteit kan verkregen worden door gebruik te maken van Chlamydia- of 

Chlamydophila-specifieke antistoffen. Wanneer deze zichtbaar worden gemaakt met behulp van een 

substraat dat door een enzyme wordt omgezet in een lichtmicroscopisch zichtbare kleurstof, spreekt 

men van immunohistochemische kleuringen. Wanneer de antistoffen zichtbaar worden gemaakt met 

behulp van een fluorochroom spreekt men van immunofluorescentiekleuringen. Afhankelijk van de 

antistof kunnen deze technieken zowel op cytologische als histologische preparaten worden 

toegepast. Frequent gebruikte antistoffen om Chlamydia- of Chlamydophila-species aan te tonen zijn 

antistoffen gericht tegen lipopolysaccharide (LPS) (Figuur 4B) of tegen ‘major outer membrane 

proteinen (MOMP)’ (Figuur 4D). Beiden zijn gericht tegen celwandcomponenten.   

 

 
Figuur 4: Diagnose van Chlamydiaceae via lichtmicroscopie en 
fluorescentiemicroscopie. Op foto A is een Ziehl-Neelsen kleuring te zien waarbij de 
elementaire lichaampjes zichtbaar zijn als de roze lichaampjes tegen de lichtblauwe 
achtergrond. Foto B toont een immunoperoxidase kleuring tegen LPS. Op foto C is 
een Giemsa kleuring te zien en op foto D zijn de major outer membrane proteïnen 
zichtbaar gemaakt met behulp van immunofluorescentie (uit Sachse et al., 2009b). 

 

5.3. ELECTRONENMICROSCOPIE 

Deze methode werd lange tijd frequent gebruikt voor het opsporen van Chlamydiaceae. Hierbij wordt 

er gekeken naar de aanwezigheid van glycogeeninclusies in de cel. Nadeel van deze methode is dat 

het niet in staat is om onderscheid te maken tussen de verschillende families en dat de afwezigheid 

van inclusies niet betekent dat er geen infectie aanwezig kan zijn (Everett, 2000). Deze methode 

wordt nog weinig toegepast.  
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5.4. ANTIGEEN-SPECIFIEKE IMMUNOASSAY 

Deze techniek spoort antigenen op met behulp van ELISA testen en wordt voornamelijk gebruikt voor 

de detectie van Chlamydia trachomatis bij een vermoeden van urogenitale infecties bij de mens. Deze 

testen baseren zich op het LPS, die voorkomt bij alle species behorende tot de familie 

Chlamydiaceae, waardoor deze testen ook bruikbaar kunnen zijn voor detectie van de species die 

voorkomen in de diergeneeskunde. Ze hebben bepaalde voordelen ten opzicht van celculturen. Zo 

kunnen er via deze techniek buiten vitale elementaire lichaampjes ook niet-vitale elementaire 

lichaampjes opgespoord worden. Bovendien is deze techniek sneller dan isolatie via celcultuur. 

Wegens het grote verschil in sensitiviteit en specificiteit (afhankelijk van het te testen materiaal), wordt 

aan deze techniek niet de voorkeur gegeven (Sachse et al., 2009b). 

 

5.5. SEROLOGIE 

Serologische testen worden gebruikt om Chlamydiaceae-specifieke antistoffen op te sporen in het 

bloed. Een van de meest gebruikte testen voor serologie in de diergeneeskunde is de Complement 

Fixatie Test (CF test). Hierbij worden onder andere LPS antigenen gebruikt. Een viervoudige stijging 

van de CF-titer zou kunnen wijzen in de richting van een recente Chlamydia- of Chlamydophila-

infectie (Rodolakis en Mohamad, 2010). Ook antilichamen tegenover de elementaire lichaampjes of 

MOMP kunnen worden gedetecteerd. De micro-immunofluorescentie test is ook bruikbaar en zou een 

hogere sensitiviteit vertonen.  

 

5.6. POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) 

Vroeger werd DNA van Chlamydiaceae geïdentificeerd met primers die gebaseerd waren op een 

gelimiteerd aantal gekende DNA-sequenties. Hierdoor werkten de primers niet met alle 

Chlamydiaceae-sequenties, waardoor deze testen een lagere specificiteit en sensitiviteit bezaten.  

Met de ontwikkeling van snellere en betere DNA-sequeneringstechnieken en de nieuwe classificatie, 

werden er PCR primers ontwikkeld die exact matchen met Chlamydia DNA-sequenties. Deze primers 

zijn in staat om zowel families, genera als species te identificeren (Everett, 2000). Er bestaan 

ondertussen vele verschillende PCR-testen. Diagnose met behulp van PCR vervangt bijgevolg steeds 

meer diagnose met behulp van celculturen als de gouden standaard.  

 
5.7. DNA MICROARRAY 

DNA-microarray is een techniek waarbij er een zeer groot aantal DNA-sequenties gecoat worden op 

een microchip. Wanneer hier nu een staal op wordt gebracht, kan het DNA dat aanwezig is in dit staal 

binden met zijn complementaire sequentie op de chip. Dit geeft vervolgens een kleurreactie, die 

gedetecteerd wordt door een computer. Op deze manier kan op een heel snelle en efficiënte manier 

een staal gescreend worden op de aanwezigheid van verschillende duizenden DNA-sequenties 

tegelijk. Er zijn DNA-microarrays ontwikkeld om Chlamydiaceae-species en zelfs verschillende 

stammen te detecteren en identificeren (Sachse et al., 2009a).  
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6. PATHOLOGISCHE LETSELS 
 

De letsels en symptomen die veroorzaakt worden door de verschillende Chlamydia- en 

Chlamydophila-species zijn vaak niet pathognomisch, zeer variërend en worden teruggevonden bij 

vele species. Er zijn acute, subacute en chronische gevallen beschreven. De kiemen kunnen leiden 

tot subklinische infecties of tot zeer ernstige systemische infecties. Ziektes die worden geassocieerd 

met Chlamydiaceae zijn onder andere abortus, keratoconjunctivitis, arthritis, urethritis, enteritis, 

pneumonie en encephalomyelitis. Niet-specifieke symptomen zijn vaak aanwezig, zoals hoesten, 

koorts, anorexie, braken en diarree (Sprague et al., 2009). 

 

In de volgende paragrafen wordt een overzicht gegeven van de tot nu toe beschreven pathologieën bij 

honden die worden toegeschreven aan infectie met één van de Chlamydia-/Chlamydophila-species.  

 

6.1. ONGECLASSIFICEERDE CHLAMYDIACEAE-INFECTIES 

Al voor 1980 zijn er Chlamydiaceae-species geïsoleerd bij honden. Deze casussen en studies zijn 

gepubliceerd voordat er goede, moderne diagnostische technieken ontwikkeld waren en een juiste 

classificatie bestond, waardoor de geïsoleerde agentia vaak ongeclassificeerd bleven.  

Zo zijn er in de jaren ’60 in Duitsland honden beschreven met pneumonie en keratitis waaruit 

Chlamydiaceae geïsoleerd zijn (Shewen, 1980). 

Een andere hond zou symptomen vertonen nadat oviene Chlamydia-kiemen geïnoculeerd werden. De 

kiem werd hierbij geïsoleerd uit de hersenen, lever, milt, nier, long, spijsverteringsstelsel en synoviaal 

vocht. Ook waren er positieve CF-testen (Young et al., 1972).  

Ook zijn er Chlamydiaceae-antistoffen geïsoleerd uit het bloed van geïnfecteerde honden met een 

encefalitis. Hierbij werd de kiem ook geïsoleerd uit geëmbryoneerde eieren.  

Nog een infectie bekend uit die tijd betreft een hond met een ziektebeeld gelijkend op het 

hondeziektevirus. Het dier vertoonde een peritonitis, verminderde eetlust, koorts, bronchopneumonie, 

braken, diarree en huidletsels. Door de stijgende Chlamydiaceae-antistoftiters en een succesvolle 

behandeling met tetracyclines werd er besloten tot een Chlamydiaceae-infectie in plaats van een 

besmetting met het hondeziektevirus (Shewen, 1980).  

 

Lambrechts et al. (1999) beschrijft een eerste geval van een natuurlijke septische polyartritis 

geïnduceerd door Chlamydia. De kiem werd hierbij geïsoleerd uit gewrichten van een hond met 

opgezette lymfeknopen, koorts en arthropathie met behulp van lichtmicroscopie, een indirecte 

fluorescentietest en een PCR test. Chlamydia spp. worden bij deze hond gezien als agentia die een 

rol spelen in de arthropathie. De besmettingsweg kon niet meer worden achterhaald en ook de 

species was niet gekend.   

 

Een hoge prevalentie van Chlamydiaceae werd gevonden in zieke honden uit Litouwen. Hierbij werd 

de kiem geïsoleerd uit honden met conjunctivaletsels, uro-genitale symptomen of beiden en ook uit 
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swabs van honden met andere letsels. Het verband tussen het aantal positieve dieren en het type van 

symptomen was hier niet significant (Liutkeviciene et al., 2009).  
 

6.2. CHLAMYDOPHILA PSITTACI  

Chlamydophila psittaci is een species die de vogel als natuurlijke gastheer heeft. De kiem is 

ondertussen beschreven bij vele diersoorten en wordt gezien als niet-gastheerspecifiek. Ook bij de 

mens wordt deze kiem gezien als een belangrijke zoönose, waarbij de besmetting gebeurt via het 

respiratiestelsel. Uitscheiding van C. psittaci vindt plaats via feces, oogvocht en neusslijm van de 

vogels en verloopt bij deze dieren vaak subklinisch. Besmettingen met de kiem bij honden worden dan 

ook vooral gezien wanneer de honden in nauw contact leven met vogels. Zo kunnen ze geïnfecteerd 

worden door eten van geïnfecteerde vogels of feces van geïnfecteerde vogels, maar ook via aerosols 

(Sprague et al., 2009). Het tast vele stelsels in het lichaam aan, waaronder gastro-intestinaal stelsel, 

ademhalingsstelsel, centraal zenuwstelsel en uro-genitaalstelsel.  

In de literatuur zijn een aantal gevallen beschreven van besmetting met C. psittaci bij honden. Zo 

vermelden Fraser et al. (1969) een geval in Engeland waarbij een yorkshire terriër klachten vertoonde 

van verminderd uithoudingsvermogen en hoesten. De hond zou toegang hebben gehad tot een volière 

waar er parkieten gestorven waren aan de gevolgen van chlamydiose. Hierbij werd de kiem 

teruggevonden via een CF-test in de feces van de hond.  

Een ander geval van natuurlijke infectie is gevonden bij een hond die werd aangeboden met 

conjunctivitis (Arizmendi et al., 1992).  

Een derde geval van een natuurlijke infectie werd gediagnosticeerd bij twee van de drie honden in een 

gezin, die symptomen vertoonden nadat zij een nieuwe vogel had aangekocht (Gresham et al., 1996). 

Een chihuahua vertoonde hoesten, dyspnee, kokhalzen, koorts, oog- en neusuitvloei. Na het nemen 

van röntgenfoto’s van de thorax werd een vermoedelijke diagnose van pneumonie gesteld en 

verbetering werd gezien na behandeling met amoxicilline en clavulaanzuur. De andere hond van het 

gezin, een jack russell kruising, vertoonde een maand later ook ziektesymptomen. De hond werd 

gepresenteerd met koorts, lethargie, anorexie, gestuwde mucosa en een aritmie met een 

pansystolisch bijgeruis ter hoogte van de tricuspidale klep. Er werd een vermoedelijke diagnose 

gesteld van een bacteriële endocarditis, waarna er werd behandeld met enrofloxacine. De hond 

herstelde hierna van de aritmieën. De derde hond vertoonde geen symptomen, maar bij alle drie de 

honden werden er Chlamydophila-specifieke antistoffen gedetecteerd in de verzamelde bloedstalen. 

Verder onderzoek werd uitgevoerd met onder andere PCR en een CF-test.  

Ook de eigenaren van de honden ontwikkelden in dezelfde periode ziekte verschijnselen zoals 

hoofdpijn, koorts, krampen, lethargie, nausea, fotofobie en hallucinaties. Daarom waren er ook bij de 

eigenaren testen uitgevoerd, zoals een CF-test en een immunofluorescentie test, waaruit werd 

geconcludeerd dat zij waarschijnlijk al een paar maanden daarvoor geïnfecteerd waren met C. psittaci.  

De chihuahua herstelde volledig na de ingestelde behandeling, de jack russell echter niet. Deze werd 

daarom behandeld met oxytetracycline, een antibioticum werkzaam tegen Chlamydophila, waarna ook 

deze hond volledig herstelde.  
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Ook de aangekochte vogel werd onderzocht. Er werd een lichte oculonasale uitvloei gezien en ook bij 

de vogel was er DNA van Chlamydophila spp. aanwezig in de mest. Door deze bevindingen werd er 

besloten dat de besmetting werd veroorzaakt door contact met de geïnfecteerde vogel. Het dier kon 

worden behandeld met tetracyclines, maar deze moet langdurig volgehouden worden en men is niet 

zeker of de kiem hierna volledig is geëlimineerd.  

Ook Arizmendi et al. (1992) beschrijven een infectie met Chlamydophila, waarbij de kiem geïsoleerd is 

uit een bullmastiff met pleurale effusie. De hond werd aangeboden met acute koorts en wisselende 

mankheid. Na thoracocentesis werd het vocht bekeken onder de microscoop en hierbij werden er 

intracytoplasmatische inclusies in macrofagen gevonden. Hierdoor dacht men aan een besmetting 

met Chlamydophila en werd het materiaal opgestuurd naar een laboratorium waar de kiem geïsoleerd 

werd na celcultuur en uit geëmbryoneerde eieren. Ook werden er gestegen antistoftiters 

teruggevonden. Het bleek te gaan om een isolaat afkomstig van vogels.  

 
Spraque et al. (2009) bespreken een fokkerij waarbij een viertal honden uit een groep van zes teven al 

een aantal jaar last hebben van recidiverende keratoconjunctivitis en dyspnee. De honden kregen ook 

gedurende een aantal jaar kleine nestjes met vele niet-levensvatbare pups. Bij nader onderzoek bleek 

dat contact met vogels op het terrein mogelijk was. Deze vogels hebben nooit enige symptomen 

vertoont. Net nadat de vogels waren aangekocht, ontstonden er respiratoire symptomen bij zowel de 

honden als hun eigenaren. De eigenaren kregen last van periodieke keelontstekingen en chronische 

rhinitis en ook de kinderen in het gezin vertoonden respiratoire symptomen en vergrote lymfeklieren.  

Antibioticatherapie bleek deze problemen niet op te lossen. Om een diagnose te kunnen stellen heeft 

men swabs genomen van de conjunctiva, neus en farynx van vier honden die werden onderzocht door 

middel van nucleïnezuurextractie en celcultuur. Ook werd er een swab van de farynx en een 

bloedstaal genomen van mensen die in contact kwamen met de honden. De bloedstalen werden 

onderzocht door opsporen van IgG-antistoffen met behulp van een micro-immunofluorescentie test. 

De swabs werden op eenzelfde manier onderzocht als de swabs afkomstig van de honden. Als laatste 

werden er ook nog stalen genomen van één van de foetussen, waarop een PCR werd uitgevoerd. C. 

psittaci werd meerdere keren geïsoleerd. Hier werd er voor het eerst een link gelegd tussen C. psittaci 

en abortus.  

 

6.3. CHLAMYDOPHILA ABORTUS 

Chlamydophila abortus is een kiem die voornamelijk enzoötische abortus bij schapen veroorzaakt, 

maar is ook al geïsoleerd bij abortussen van paarden, konijnen, cavia’s, muizen en varkens. Zij 

koloniseren voornamelijk de placenta en worden geassocieerd met abortus of met premature zwakke 

lammeren. Ook is deze species zoönotisch van groot belang. Vrouwen die tijdens de zwangerschap in 

contact komen met schapen, zouden besmet kunnen raken met de kiem en aborteren (Everett, 2000). 

Zoals reeds eerder vermeld zijn er experimenten uitgevoerd waarbij honden ziekte ontwikkelden na 

inoculatie met oviene Chlamydiae-kiemen, waaruit blijkt dat zij gevoelig zijn voor besmetting met 

species afkomstig van schapen (Young et al., 1972).  
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Zo is er door Hoelzle et al. (2005) een hond beschreven met een oculaire C. abortus-infectie. De 

poedel vertoonde mucopurulente oogvloei en op het klinisch onderzoek bleek een unilaterale 

keratoconjunctivitis aanwezig te zijn. De hond werd behandeld met neomycine, polymyxine B, sulfaten 

en dexamethasone tegen de infectieuze conjunctivitis. Er werden afkrabsels en swabs genomen en 

onderzocht met behulp van PCR en lichtmicroscopie. Hieruit werd C. abortus geïsoleerd en de hond 

werd behandeld met oxytetracycline en dexamethasone, waarna klinisch herstel werd bekomen. De 

bron van besmetting bleef hier nog onduidelijk, al bleek er uit de anamnese wel contact met schapen 

mogelijk te zijn geweest.  

 

6.4. CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE  

Chlamydophila pneumoniae is een humane pathogeen die ondertussen ook al beschreven is bij 

andere diersoorten (Bodetti et al., 2002). Ze spelen bij de mens een belangrijke rol in de ontwikkeling 

van luchtweginfecties, atherosclerose, hartaandoeningen en andere orgaanaandoeningen. Bij 

atherosclerose gaan er onder andere grote aantallen lipoproteïnen, voornamelijk LDLs, ‘low density 

lipoproteïnen’, neerslaan in de wand van bloedvaten. Aanwezigheid van grote hoeveelheden LDL is 

dus een risicofactor voor atherosclerose bij de mens (Sako et al., 2002). Symptomen ontstaan hierbij 

door vernauwing van de bloedvaten.  

Humane studies hebben aangetoond dat de eerste stap in het ontwikkelen van atherosclerose een 

immuungemedieerde inflammatoire reactie is, waarin een aantal infectieuze agentia een rol spelen, 

waaronder C. pneumoniae. Volgens Byrne en Kalayoglu (1999) zijn er twee belangrijke acties die 

zorgen voor de initiatie. Deze bestaan ten eerste uit de productie van schuimcellen. Dit zijn 

macrofagen die LDL hebben opgenomen en zich subendotheliaal gaan accumuleren. Verder zorgt 

een heat shock proteïne van Chlamydophila voor de oxidatie van de LDL tot producten met toxische 

activiteit in de aanwezigheid van macrofagen, wat zorgt voor endotheelschade (Figuur 5). Resultaten 

uit dit onderzoek tonen dat beide acties plaatsvinden bij incubatie van C. pneumoniae in aanwezigheid 

van macrofagen en LDLs. Zij concluderen hieruit dat C. pneumoniae een belangrijke rol kan spelen in 

de initiatie van atherosclerose bij de mens.   

 
Figuur 5: Pathogenese van atherosclerose met de mogelijke rol hierin van C. pneumoniae (uit Byrne en 
Kalayoglu, 1999). 
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Natuurlijke atherosclerose bij honden is, in tegenstelling tot de mens, nog maar zelden beschreven. 

Het is dan meestal beschreven in associatie met andere ziektes zoals hypothyroïdie en diabetes 

mellitus of de hiermee geassocieerde hypercholesterolemie of hypertriglyceremie, waardoor er 

gestegen hoeveelheden LDLs aanwezig zijn (Kagawa et al., 1998, Hess et al., 2003). Er is weinig 

gekend over de pathogenese van de ziekte bij de hond en de bijhorende factoren die van invloed zijn 

op het ontwikkelen van atherosclerose. Volgens Kagawa et al. (1998) lijkt de pathogenese sterk op 

deze bij de mens. Obesitas, diabetes mellitus, de leeftijd en het geslacht zouden een mogelijke rol 

spelen bij het ontwikkelen van atherosclerose. Vooral mannelijke en oudere honden waren in deze 

studie aangetast, wat mogelijke risicofactoren zijn. Atherosclerose zou hierom mogelijk belangrijker 

worden in de toekomst, gezien het toenemend aantal obese en oudere honden.  

Er is maar één geval bekend van honden met atherosclerose, waarbij C. pneumoniae is 

gediagnosticeerd. Hierbij zijn de kiemen teruggevonden in atherosclerotische zones van de aorta, 

perifere arteriën en miltarteriën. Immunohistochemie was positief op zowel antilichamen van C. 

psittaci als C. pneumoniae in zowel de aorta, de coronairen als de miltarteriën. Ook met 

electronenmicroscopie werden er reticulaire en elementaire lichaampjes en intermediaire vormen 

teruggevonden en ook PCR was positief voor Chlamydiaceae. Chlamydiaceae zouden volgens deze 

studie dus ook bij honden een actieve factor zijn in de ontwikkeling van atherosclerose (Sako et al., 

2002).  

 

Er zijn ook studies uitgevoerd naar de relatie tussen C. pneumoniae en arteriosclerose. Deze 

aandoening komt veel voor bij de mens, maar wordt ook weer zelden gezien bij de hond. Hierbij 

ontstaat er een verharding van de arteriën, die zorgt dat de elasticiteit van de arteriën verminderd. 

Vaak worden deze letsels veroorzaakt door de vorming van atherosclerotische plaques. Gezien er een 

mogelijke relatie is tussen C. pneumoniae en atherosclerose bij de hond (Sako et al., 2002), zou deze 

kiem ook een rol kunnen spelen in de pathogenese van arteriosclerose. Er zijn echter nog geen 

gevallen bekend bij honden waar arteriosclerose gelinkt wordt aan Chlamydiaceae. Volgens Sostaric-

Zuckermann et al. (2011) is het nog altijd niet duidelijk of atherosclerose en arteriosclerose bij de 

kleine huisdieren worden beïnvloed door infectieuze agentia, zoals bij de mens wel het geval is. In hun 

studie hebben zij honden onderzocht die de afgelopen twintig jaar arteriosclerose of atherosclerose 

ontwikkeld hadden. Er waren in de betrokken groep van zo’n zevenduizend honden maar zestien 

honden met arteriosclerose en/of atherosclerose in het hart gevonden, wat wijst op de lage prevalentie 

van de ziekte bij honden. Bij deze groep werd er nagegaan of Chlamydiaceae aanwezig waren. De 

resultaten waren negatief en er kon dus geen verband worden gevonden tussen Chlamydophila-

infecties en arteriosclerose of atherosclerose. Gezien de lage prevalentie en incidentie van de ziekte 

kon men hier niet met zekerheid uit besluiten dat er geen verband mogelijk zou zijn.  

 

6.5. CHLAMYDOPHILA FELIS EN CHLAMYDOPHILA CAVIAE 

C. felis en C. caviae waren altijd gekend als zeer gastheerspecifieke kiemen, respectievelijk voor 

katten en cavia’s. Maar een recente studie van Pantchev et al. (2010) heeft de twee kiemen kunnen 
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isoleren uit stalen genomen van honden. De honden besmet met C. felis bleken ook conjunctivitis te 

hebben, waardoor deze kiem gezien kan worden als een etiologisch agens voor bepaalde oogziektes.  
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BESPREKING 
 

In de literatuur zijn slechts weinig honden gerapporteerd die een natuurlijke Chlamydiaceae-infectie 

hebben doorgemaakt, hoewel ze wel degelijk gevoelig zijn voor deze kiemen. Vaak worden er maar 

één of hooguit enkele gevallen beschreven per species en ook niet alle Chlamydiaceae-species 

worden bij de hond teruggevonden. Toch zijn vele honden drager van één van de species, zonder er 

zelf symptomen van te vertonen. Uit serologische studies blijkt namelijk dat vele honden antilichamen 

bezitten tegen Chlamydiaceae, wat op een blootstelling aan de kiem wijst (Fukushi et al., 1985). Dit 

kan wijzen op het feit dat vele honden subklinisch besmet zijn of misschien meer resistent zijn tegen 

de bacterie in vergelijking met andere diersoorten die duidelijk wel symptomen vertonen na een 

infectie. Toch zijn er ook gevallen beschreven waar de kiem geïsoleerd is uit letsels of swabs van 

zieke dieren.  

 

Gezien Chlamydiaceae geen pathognomische symptomen geven, is het voor dierenartsen moeilijk om 

een snelle en juiste diagnose te stellen en wordt er niet vaak aan een Chlamydophila- of Chlamydia-

infectie gedacht. Vaak worden de dieren symptomatisch behandeld, tot er verder bacteriologisch 

onderzoek wordt uitgevoerd en deze specifieke kiemen aan het licht komen. Wanneer Chlamydiaceae 

worden gediagnosticeerd, moet bovendien aan eventuele bijkomende of onderliggende problemen 

worden gedacht. Chlamydiaceae-species interageren namelijk vaak met virussen en/of andere 

bacteriën en het is bekend dat ze nogal eens activeren bij stress of metabole stoornissen. Vooral 

immunosuppressieve dieren, maar ook jongere dieren lijken gevoeliger te zijn voor infectie dan 

gezonde volwassen honden. Volgens Liutkeviciene et al. (2009) is het daarom moeilijk om 

Chlamydiaceae te diagnosticeren als een aparte entiteit. Ook het feit dat de infectie weinig voorkomt 

bij honden of omdat de kiem zelden gezien wordt als oorzaak van een ziekte, maakt het stellen van 

een snelle diagnose moeilijker.  

 

Chlamydophila psittaci is tot nu toe de meest beschreven species die voorkomt bij honden. Bij de 

honden waar de kiem is teruggevonden, zijn de symptomen verschillend. Frequent wordt de 

aanwezigheid van andere geïnfecteerde dieren, vaak vogels, in de omgeving van besmette honden 

gerapporteerd. De vraag kan bijgevolg gesteld worden of de prevalentie van de ziekte niet zou kunnen 

afhangen van de prevalentie van de ziekte bij de andere diersoorten (vogels) en van de frequentie van 

het contact tussen de beide diersoorten (Holst et al., 2010).  

Bij honden besmet met C. psittaci zijn de eigenaren vaak eveneens geïnfecteerd en vertonen zij ook 

ziektesymptomen. Of de eigenaren besmet werden door een geïnfecteerde vogel of door de besmette 

honden, is meestal niet duidelijk. Het eerste lijkt het meest waarschijnlijk. Er is namelijk nog geen 

duidelijk bewijs dat er een overdracht zou zijn van hond op hond (of mens) en in welke mate honden 

de kiem uitscheiden (Sprague et al., 2009). Het lijkt er aldus op dat honden wel geïnfecteerd kunnen 

worden, maar dat zij de kiemen zelden doorgeven naar andere dieren en/of de mens. Fraser et al. 

(1969) beschreef echter dat de kiem terug was gevonden in de feces van een hond, wat er op zou 

wijzen dat de hond de kiem wel degelijk uit zou scheiden via de mest.  
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C. psittaci speelt mogelijk ook een rol bij honden die kleine nestjes werpen of aborteren. Gezien dit 

maar een enkele keer is vermeld, is verder onderzoek naar de rol van C. psittaci in de voortplanting 

nodig. Volgens Sprague et al. (2009) kan een door dracht geïnduceerde immunosuppressie, die wordt 

veroorzaakt door progesteron, prostaglandine-E2 en α-foetoproteïne, een belangrijke rol spelen. Ook 

stress veroorzaakt door de aanwezigheid van veel honden in één ruimte zou een rol kunnen spelen.  

 

Honden zouden door hun dierenarts vaker gecontroleerd moeten worden op een eventuele C. psittaci-

infectie wanneer zij chronische ziekteverschijnselen vertonen die niet reageren op een ingestelde 

behandeling. Bij vele honden, geïnfecteerd met C. psittaci, worden respiratoire symptomen 

waargenomen, zoals dyspnee, conjunctivitis, hoesten en neusvloei. Aan C. psittaci moet zeker 

gedacht worden wanneer honden bovenste luchtwegproblemen vertonen en er in de anamnese 

contact met vogels niet kan worden uitgesloten. De kiem is resistent in de omgeving en kan voor 

langere tijd overleven in de mest (Liutkeviciene et al., 2009). Hierdoor is een overdracht van vogels op 

honden reëel.  

 

Chlamydophila abortus is tot nu toe maar eenmalig geïsoleerd bij een natuurlijke infectie bij de hond. 

Hierbij gaf het aanleiding tot keratoconjunctivitis. Gezien C. abortus onder andere voorkomt bij 

schapen, moet er ook hier gedacht worden aan een mogelijke overdracht via andere dieren. Het 

aandeel van de kiem in het ontstaan van ooginfecties zou wel eens groter kunnen zijn dan men tot nu 

toe denkt. Dierenartsen zouden zich meer bewust moeten zijn van het feit dat deze kiem 

oogaandoeningen kan veroorzaken bij honden (Hoelzle et al., 2005).  

Gezien zowel C. psittaci en C. abortus bekend staan als belangrijke zoönosen, kunnen honden in de 

ziekte-overdracht naar de mens mogelijk een rol spelen. Hierbij is een snelle diagnose van de ziekte 

bij honden van belang om overdracht van infecties naar de mens te beperken.  

 

De derde species beschreven bij honden is Chlamydophila pneumoniae. Studies hebben aangetoond 

dat C. pneumoniae een actieve component kan zijn in de pathogenese van atherosclerose bij honden, 

met name bij de initiatie en versnelling van de ziekte. Hoewel deze ziekte weinig voorkomt bij honden, 

zou C. pneumoniae toch een rol kunnen spelen bij chronische infecties.  

 

Chlamydophila felis en Chlamydophila caviae zijn species die altijd gezien werden als zeer 

gastheerspecifiek, en voornamelijk ziekte veroorzaken bij respectievelijk de kat en de cavia, maar 

schijnbaar ook kunnen aanslaan bij honden. Er kan worden verondersteld dat nauw contact tussen 

respectievelijk honden met katten en honden met cavia’s een rol speelt in de overdracht van deze 

kiemen. Ook deze kiemen hebben een potentieel zoönotisch belang, waardoor diagnose niet alleen bij 

de hond belangrijk kan zijn, maar ook in het geval van humane ziekten.  

 

Uit deze verschillende uiteenzettingen kan men de conclusie trekken dat de meeste Chlamydiaceae-

species niet erg gastheerspecifiek zijn en dat honden besmet kunnen worden door verschillende 

infectiebronnen. Door de steeds verdere ontwikkeling van goede diagnostische technieken moet het 
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mogelijk zijn om snel een juiste diagnose te kunnen stellen, waardoor de honden en vaak ook hun 

eigenaren, snel behandeld kunnen worden. Meer onderzoek naar het voorkomen van Chlamydiaceae-

infecties bij honden moet meer kennis aan het licht brengen wat betreft het belang van deze infecties 

in hondenpopulaties. Meer bewustzijn bij dierenartsen over het voorkomen van deze kiemen bij 

honden, zal bovendien tot snellere diagnoses leiden. Of honden de ziektekiemen zelf ook kunnen 

doorgeven naar andere dieren en de mens, moet verder onderzocht worden.   
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