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SAMENVATTING 

Naast Helicobacter (H.) pylori worden ook andere spiraalvormige gastrale Helicobacter species 

geassocieerd met gastritis, maagulcera en MALT (mucosa-associated lymphoid tissue)-lymfomen bij 

de mens. Sommige van deze zogenaamde niet-Helicobacter pylori helicobacters (NHPH) koloniseren 

van nature uit de maag van honden en katten en kunnen eveneens teruggevonden worden in de 

mondholte en in de faeces. De NHPH species die bij hond en kat worden teruggevonden en die reeds 

geassocieerd werden met maagpathologieën bij de mens zijn H. bizzozeronii, H. felis, H. heilmannii 

s.s. en H. salomonis. Deze gastrale bacteriën kunnen voorkomen bij klinisch gezonde dieren, maar 

ook bij honden en katten met gastritis, chronische braakproblemen en maaglymfomen. NHPH 

bacteriën zijn bijzonder moeilijk te kweken in het laboratorium. Tot nu toe werden er enkel van H. 

bizzozeronii in vitro isolaten bekomen uit humane maagbiopten.  

Het centrale metabolisme van NHPH species is mogelijk meer flexibel dan dit van H. pylori, waardoor 

ze een groot adaptatievermogen hebben en kunnen overleven in verschillende ecologische niches. Dit 

kan een mogelijke verklaring bieden voor het zoönotische aspect van NHPH bacteriën afkomstig van 

hond en kat. Vermoedelijk worden deze kiemen overgedragen van dier op mens door direct contact, 

maar de exacte manier van overdracht is nog niet gekend.  

Er worden gelijkaardige therapieën gebruikt ter behandeling van gastrale NHPH-infecties als voor H. 

pylori-infecties, hoewel de in vitro antimicrobiële gevoeligheid van NHPH species tot nu toe slechts in 

beperkte mate onderzocht werd wegens de moeilijkheid om deze kiemen te isoleren en te cultiveren. 

Bovendien zijn er nog geen gegevens beschikbaar over de in vivo antimicrobiële gevoeligheid. 

Naast gastrale NHPH bacteriën kan ook de spiraalvormige, enterohepatische bacterie H. canis ziekte 

veroorzaken bij de mens. Deze kiem werd onder andere in de faeces van honden, katten en mensen 

met diarree teruggevonden. 

Deze literatuurstudie biedt een overzicht van de meest voorkomende NHPH bacteriën bij hond en kat 

en spitst zich toe op gastrale Helicobacter species. De pathogene betekenis van deze helicobacters 

bij hond, kat en mens alsook kiem-gastheer interacties en reeds gekende virulentiefactoren worden in 

kaart gebracht. Ten slotte wordt de huidige stand van zaken in verband met diagnose en behandeling 

van gastrale Helicobacter species beschreven. 

Sleutelwoorden: Niet-Helicobacter pylori helicobacters – hond – kat – maag – zoönose 
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INLEIDING 

Helicobacter (H.) pylori is een licht-gebogen S-vormige gram-negatieve bacterie, behorende tot de 

klasse van de ɛ-proteobacteria. In 1984 werd H. pylori ontdekt als oorzaak van maagzweren bij de 

mens (Marshall en Warren, 1984). Later werd deze bacterie ook geassocieerd met gastritis, 

adenocarcinoma’s en MALT (mucosa-associated lymphoid tissue) lymfomen (Kusters et al., 2006; 

Haesebrouck et al., 2009a; Haesebrouck et al., 2009b). H. pylori is een typisch humane bacterie, maar 

werd door sommige auteurs ook beschreven in de gastrale mucosa van honden en katten (Handt et 

al., 1994; Thomson et al., 1994; Fox, 1995; El-Zaatari et al., 1997; Dore et al., 1999). Gezien de lage 

prevalentie van H. pylori bij deze huisdieren is het onwaarschijnlijk dat honden en katten een 

belangrijke rol spelen in de transmissie van H. pylori naar de mens (Haesebrouck et al., 2009a; 

Haesebrouck et al., 2009b). 

H. pylori beschikt over verschillende belangrijke enzymes en proteïnen die noodzakelijk zijn om de 

maagmucosa van de mens te koloniseren, zoals het urease-systeem, alfa-koolzuuranhydrase, 

flagella, het pH taxis tlpB gen, arginase en verschillende adhesines. De meest belangrijke 

virulentiefactoren van deze kiem zijn het cag pathogeniciteitseiland (cag PAI) en het vacuoliserende 

toxine VacA (Montecucco en Rappuoli, 2001; Naunmann en Crabtree, 2004; Pinto-Santini en Salama, 

2005; Algood en Cover, 2006; Kusters et al., 2006; Hatakeyama, 2008; Haesebrouck et al., 2009a).  

Er wordt geschat dat 50 tot 90% van de mensen in ontwikkelingslanden geïnfecteerd zijn met H. pylori 

(Fox, 2002; Jafri et al., 2010, Yakoob et al., 2012). In ontwikkelde landen blijft de prevalentie 

gewoonlijk onder de 40% (Pounder en Ng, 1995; Kusters et al., 2006; Haesebrouck et al., 2009a; 

Yakoob et al., 2012). In maagbiopten van humane patiënten met ernstige maagklachten wordt er na 

histologisch onderzoek voornamelijk H. pylori aangetoond. Bij 0,2 tot 6% van deze patiënten worden 

er echter ook andere lange spiraalvormige bacteriën teruggevonden, die eveneens behoren tot de 

klasse van de ɛ-proteobacteria. Ze werden voor het eerst gerapporteerd door Rappin in 1881 en 

Bizzozero in 1893 bij carnivore huisdieren. Door opeenvolgende studies werd bevestigd dat deze 

bacteriën de gastrale mucosa van honden en katten koloniseren (Salomon, 1898; Lecoindre et al., 

2000). Vanaf de ontdekking van H. pylori als oorzaak van maagklachten bij de mens (Marshall en 

Warren, 1984), werden er verschillende gedetailleerde onderzoeken naar helicobacters in de 

carnivore huisdieren opgestart (Lecoindre et al., 2000). Oorspronkelijk werden deze gastrale bacteriën 

aangeduid als Gastrospirillum hominis (McNulty et al., 1989; Haesebrouck et al., 2009a). Nadien werd 

er aangetoond dat deze kiemen ook behoren tot het genus Helicobacter en werd de naam 

“Helicobacter heilmannii” geïntroduceerd (Heilmann en Borchard, 1991; Haesebrouck et al., 2009a). 

Op basis van verschillen in het 16S rRNA gen en het 23S rRNA gen werd deze groep verder 

onderverdeeld in H. heilmannii type 1 en H. heilmannii type 2 (Solnick et al., 1993; Dewhirst et al., 

2005; Haesebrouck et al., 2009a). Kiemen behorende tot H. heilmannii type 1 bleken identiek te zijn 

aan H. suis, een Helicobacter species die de maag van varkens koloniseert (De Groote et al., 1999; 

O’Rourke et al., 2004; Baele et al. 2008a; Haesebrouck et al., 2009a). 
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Sequentie-analyse van het Hsp60 gen (Mikkonen et al., 2004), de urease A en B genen (Neiger et al., 

1998; O’Rourke et al., 2004) en het gyrB gen (Hannula en Hänninen, 2007) zorgden ervoor dat er een 

onderscheid kon gemaakt worden tussen 6 verschillende Helicobacter species behorende tot de 

groep H. heilmannii type 2: H. felis, H. bizzozeronii, H. salomonis, Candidatus H. heilmannii, H. 

cynogastricus en H. baculiformis. Deze helicobacters koloniseren van nature uit de maag van honden 

en katten en H. felis, H. bizzozeronii, H. salomonis en Candidatus H. heilmannii werden ook reeds 

aangetoond in de maag van mensen met maagklachten. Enkel van H. cynogastricus en H. 

baculiformis is nog niet geweten of ze de maag van de mens kunnen koloniseren. Candidatus H. 

heilmannii werd recent geïsoleerd uit de maagmucosa van katten, wat resulteerde in de beschrijving 

van H. heilmannii als een species (Smet et al., 2012).  

Om verwarring te voorkomen in verband met de benaming “H. heilmannii”, werden de termen H. 

heilmannii sensu stricto (s.s.) en H. heilmannii sensu lato (s.l.) ingevoerd. De naam H. heilmannii s.s. 

wordt gebruikt wanneer deze kiem geïdentificeerd wordt tot op het speciesniveau, terwijl H. heilmannii 

s.l. gebruikt kan worden om te refereren naar de hele groep van spiraalvormige helicobacters die 

gedetecteerd worden in de maag van mens en dier (Haesebrouck et al., 2011). 

Ook de term ‘niet-H. pylori helicobacters’ (NHPH) kan gebruikt worden om te verwijzen naar de gehele 

groep van Helicobacter species die van nature uit de maagmucosa van verschillende dieren 

koloniseren. NHPH’s werden bij de mens reeds geassocieerd met gastritis, maagulcera en MALT 

lymfomen, maar nog niet met adenocarcinoma’s van de maag (Haesebrouck et al., 2009a). 

Naast gastrale helicobacters wordt er tegenwoordig ook meer en meer belang gehecht aan 

enterohepatische helicobacters afkomstig van dieren. Deze staafvormige helicobacters kunnen ook 

teruggevonden worden bij mensen. Helicobacter canis is een enterohepatische helicobacter die onder 

andere geïsoleerd werd uit de faeces van mensen, honden (Stanley et al., 1993; Solnick et al., 2006) 

en katten met diarree (Foley et al., 1999; Solnick et al., 2006). 
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LITERATUURSTUDIE 

1. PREVALENTIE VAN NIET-HELICOBACTER PYLORI HELICOBACTERS BIJ HOND 

EN KAT 

Bij meer dan de helft van de honden en katten worden in de maag spiraalvormige bacteriën 

gedetecteerd. Zowel bij honden zonder klinische symptomen (67-86%) als bij honden met chronische 

braakproblemen (61-100%) werden deze kiemen aangetoond. Ook bij 41-100% van onderzochte 

klinisch gezonde katten en katten met chronische braakproblemen werden spiraalvormige kiemen 

gedetecteerd (Weber et al., 1958; Geyer et al., 1993; Otto et al., 1994; Hermanns et al., 1995; El-

Zaatari et al., 1997; Papasouliotis et al., 1997; Neiger et al., 1998; Yamasaki et al., 1998; Hwang et 

al., 2002; Haesebrouck et al., 2009a; Haesebrouck et al., 2009b). Het gaat hier meestal om 

menginfecties van de maagmucosa met verschillende Helicobacter species. Bij de hond worden 

voornamelijk H. felis, H. bizzozeronii, en H. heilmannii s.s. teruggevonden (Neiger et al., 1998; 

Strauss-Ayali et al., 2001; Hwang et al., 2002; Priestnall et al., 2004; Van den Bulck et al., 2005a; 

Wiinberg et al., 2005; Haesebrouck et al., 2009b), terwijl bij de kat H. felis en H. heilmannii s.s. het 

meest frequent aanwezig zijn (Neiger et al., 1998; Strauss-Ayali et al., 2001; Hwang et al., 2002; Van 

den Bulck et al., 2005a; Wiinberg et al., 2005, Haesebrouck et al., 2009b). Infecties met H. salomonis 

worden minder frequent waargenomen (Van den Bulck et al., 2005a; Haesebrouck et al., 2009a; 

Haesebrouck et al., 2009b). De prevalentie van H. cynogastricus en H. baculiformis is momenteel niet 

gekend (Haesebrouck et al., 2009a; Haesebrouck et al., 2009b). 

Naast gastrale helicobacters kan de enterohepatische Helicobacter, H. canis, voorkomen in het 

intestinale stelsel van hond en kat (Stanley et al., 1993;, Foley et al., 1999; Solnick et al., 2006). H. 

canis werd ook reeds teruggevonden in de lever van een pup met hepatitis (Fox et al., 1996; Prag et 

al., 2007), in speekselstalen en in de faeces van zowel gezonde honden en katten als honden en 

katten met diarree (Ekmanet al., 2012). De algemene prevalentie van H. canis bij hond en kat is nog 

ongekend. 

2. OVERZICHT VAN DE MEEST VOORKOMENDE NIET-HELICOBACTER PYLORI 

HELICOBACTERS BIJ HOND EN KAT 

Een overzicht van de morfologische kenmerken van de meest voorkomende Helicobacter species bij 

hond en kat wordt weergegeven in Tabel 1 (Solnick et al., 2006; Haesebrouck et al., 2009a). 
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Tabel 1. Enkele kenmerken van de meest voorkomende NHPH species bij hond en kat 

Kenmerken H. bizzozeronii H. felis H. heilmannii s.s. H. salomonis 

Lengte (µm) 5-10 5-7.5 5-10 5-7 

Sterk gespiraliseerd aanwezig aanwezig aanwezig afwezig 

Periplasmatische fibrillen afwezig aanwezig 

 

afwezig afwezig 

Aantal flagellae per cel 10-20 14-20 10-20 10-23 

Distributie van de flagellae bipolair bipolair bipolair bipolair 

Urease activiteit (+) (+) + + 

Nitraat reductie + + + + 

+, 100% van de stammen positief; (+), 80-94% van de stammen positief 

2.1. HELICOBACTER BIZZOZERONII 

H. bizzozeronii (Fig. 1) werd uit de maag van honden en katten 

geïsoleerd. Door middel van een species-specifieke ureB PCR 

(Neiger et al., 1998; Baele et al., 2004; Haesebrouck et al., 2009a) 

werd aangetoond dat H. bizzozeronii het overheersende 

Helicobacter species is in de maag van de hond (Priestnall et al., 

2004; Van den Bulck et al., 2005a; Wiinberg et al., 2005; 

Haesebrouck et al., 2009a). Door de bipolaire distributie van hun 

flagellae bewegen ze zich via een snelle kurkentrekkerachtige 

beweging vooruit (Solnick et al., 2006).  

Het is zeer moeilijk om NHPH species te cultiveren uit maagbiopten 

van mensen. H. bizzozeronii is tot nu toe de enige NHPH bacterie 

waarvan in vitro isolaten bekomen werden uit humane maagbiopten 

(Andersen et al., 1996; Haesebrouck et al., 2009b). Ondanks dat 

deze isolaten afkomstig zijn van humane patiënten met ernstige 

dyspeptische symptomen (Andersen et al., 1999; Kivistö et al., 

2010; Schott et al., 2011), wordt verondersteld dat de 

pathogeniciteit van H. bizzozeronii lager is dan deze van H. pylori en H. felis. Experimentele H. 

bizzozeronii-infectie bij muizen en gerbils (De Bock et al., 2005, De Bock et al., 2006a) veroorzaakt 

immers enkel in beperkte mate maaginflammatie, apoptose en verlies aan pariëtaalcellen. 

Figuur 1 : Transmissie elektronen 
microscopie (TEM): Helicobacter 
bizzozeronii. Staaf = 0,45 µm.  
(uit Solnick et al., 2006) 
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2.2. HELICOBACTER FELIS 

H. felis (Fig. 2) werd geïsoleerd uit de maagmucosa van honden en 

katten (Lee et al., 1988; Paster et al., 1991). Door multiplex PCR 

werd aangetoond dat meer dan 50% van de onderzochte Belgische 

honden en katten gekoloniseerd zijn met H. felis (Van den Bulck et 

al., 2005a; Haesebrouck et al., 2009a).  

H. felis heeft een sterk gespiraliseerde morfologie. Door de 

bipolaire distributie van hun flagellae bewegen ze zich via een 

snelle kurkentrekkerachtige beweging vooruit (Solnick et al., 2006). 

Typisch voor H. felis zijn de periplasmatische fibrillen die rond het 

cellichaam zijn gewikkeld (De Bock et al., 2005; Solnick et al., 2006; 

Haesebrouck et al., 2009b). Deze periplasmatische fibrillen zijn 

gelokaliseerd juist onder de buitenste membraan in de 

periplasmatische ruimte. Vermoedelijk zijn het contractiele proteïnen 

die een rol spelen in de motiliteit (Lee en O’Rourke, 1993; Solnick et al., 2006).  

2.3. HELICOBACTER HEILMANNII S.S. 

H. heilmannii s.s. is een langwerpig gebogen sterk gespiraliseerd organisme zonder periplasmatische 

fibrillen. De morfologie van H. heilmannii s.s. gelijkt sterk op die van H. suis en H. bizzozeronii 

(Hänninen et al. 1996; O’Rourke et al., 2004; Baele et al., 2008a; Haesebrouck et al., 2009a). 

Deze bacterie werd gedetecteerd in maagbiopten van mensen en wilde katten, maar wordt 

voornamelijk teruggevonden in de maagmucosa van gedomesticeerde honden en katten met een 

prevalentie van 20-100% (Neiger et al., 1998; Strauss-Ayali et al., 2001; Hwang et al., 2002; Van den 

Bulck et al., 2005a; Wiinberg et al. 2005; Haesebrouck et al., 2009a). 

2.4. HELICOBACTER SALOMONIS 

H. salomonis (Fig. 3) is minder sterk gespiraliseerd en 

heeft geen periplasmatische fibrillen (Jalava et al., 1997; 

Solnick et al., 2006; Haesebrouck et al., 2009a). 

Sporadisch wordt H. salomonis uit de maag van honden 

en katten geïsoleerd (Haesebrouck et al., 2009a). 

Deze bacterie beweegt in een langzame golfachtige 

beweging vooruit (Solnick et al., 2006).  

 

Figuur 2 : Field Emmision Scanning 
Electron Microscopy (FESEM): 
Helicobacter felis. Staaf = 0,7 µm.  
(uit Solnick et al., 2006) 

Figuur 3 : Transmissie electronen microscopie (TEM): 
Helicobacter salomonis. Staaf = 1 µm.  
(uit Jalava et al., 1997; Solnick et al., 2006) 
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2.5. HELICOBACTER CYNOGASTRICUS 

H. cynogastricus is een sterk gespiraliseerde bacterie en heeft een periplasmatische fibril die langs de 

buitenzijde van de helix loopt. Deze bacterie werd geïsoleerd uit de maag van de hond (Van den Bulck 

et al., 2006; Haesebrouck et al., 2009a). 

2.6. HELICOBACTER BACULIFORMIS 

H. baculiformis is een groot, licht gespiraliseerd staafje met periplasmatische fibrillen. Het werd 

geïsoleerd uit de maag van de kat (Baele et al., 2008b; Haesebrouck et al., 2009a). 

2.7. HELICOBACTER CANIS 

H. canis (Fig. 4) werd geïsoleerd uit de faeces van klinisch gezonde honden, honden met diarree 

(Stanley et al., 1993; Solnick et al., 2006) en een puppy met necrotiserende hepatitis (Fox et al., 1996; 

Prag et al., 2007). Deze bacterie werd eveneens 

geïsoleerd uit de faeces van een kolonie 

Bengaalse katten met diarree (Foley et al., 1999; 

Solnick et al., 2006). 

H. canis heeft de morfologie van een gebogen 

staafje met afgeknotte uiteinden. Aan elk 

uiteinde zit er een flagellum voor de 

voortbeweging. 

H. canis produceert geen urease en kan de 

maag passeren zonder de gastrale mucosa te 

koloniseren (Recordati et al., 2009; Ekman et al., 

2012). 

3. PATHOGENE BETEKENIS VAN NIET-HELICOBACTER PYLORI HELICOBACTERS 

BIJ HOND EN KAT 

Over de pathogene betekenis van gastrale Helicobacter species bij hond en kat is er tot nu toe weinig 

gekend. De pathogeniciteit is mogelijk afhankelijk van het aanwezige Helicobacter species en zou 

zelfs stamafhankelijk kunnen zijn. Waarin de verschillende stammen van eenzelfde species variëren 

op vlak van pathogeniciteit is echter nog niet geweten (Haesebrouck et al., 2009b). 

De pathogeniciteit van helicobacters hangt onder andere af van de mogelijkheid om de maagmucosa 

te koloniseren en om daar een ecologische niche te creëren waarin de bacterie kan overleven en de 

verdedigingsmechanismes van de gastheer kan ontwijken (Lecoindre et al., 2000). Hiervoor moeten 

gastrale helicobacters beweeglijk zijn, beschikken over een bepaald niveau van urease activiteit en de 

capaciteit hebben om te adhereren aan epitheliale cellen. De urease activiteit van gastrale 

helicobacters staat in voor de katabolisatie van ureum, waardoor er een neutrale micro-omgeving 

gecreëerd wordt waarin de bacterie kan overleven. Door hun bewegelijkheid kunnen de helicobacters 

Figuur 4 : Transmissie electronen microscopie (TEM): 
Helicobacter canis. Staaf = 1 µm.  
(uit Stanley et al., 1993; Solnick et al., 2006) 
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door de mucuslaag migreren en het maagepitheel koloniseren. Op het oppervlak van de bacteriën zijn 

er adhesines aanwezig die ervoor zorgen dat ze aan het oppervlak van het maagepitheel kunnen 

adhereren en mogelijk ook de epitheliale cellen kunnen invaderen (Lecoindre et al., 1997; Peyrol et 

al., 1998; Lecoindre et al., 2000). Een infectie met gastrale helicobacters kan levenslang persisteren 

(Monteiro, 1995; Lecoindre et al., 2000). 

Bij katten zijn de gastrale helicobacters gelokaliseerd ter hoogte van het antrum en de fundus van de 

maag (Geyer et al., 1993; Happonen et al., 1996; Lecoindre et al., 2000). De bacteriën bevinden zich 

vooral in de mucuslaag, maar worden ook teruggevonden in de crypten van de fundusklieren en in de 

canaliculi van de intracellulaire pariëtaalcellen (Weber et al., 1958; Hermanns et al., 1995; Happonen 

et al., 1996; Lecoindre et al, 2000). In een studie van Bridgeford et al. (2008) werden gastrale 

helicobacters bij de kat geassocieerd met maaglymfomen, maar verder onderzoek blijft nodig om deze 

hypothese te bevestigen (Haesebrouck et al., 2009b). 

De enterohepatische helicobacter H. canis werd geïsoleerd uit de faeces van Bengaalse katten met 

chronische diarree, enterocolitis en milde portale hepatitis. Histologisch onderzoek van het colon 

toonde infiltraten aan van neutrofielen, plasmacellen en histiocyten in de lamina propria. Deze katten 

hadden evenwel een coinfectie met Cryptosporidium spp., Clostridium perfringens, Clostridium difficile 

en Campylobacter helveticus, waardoor H. canis mogelijk niet de enige oorzaak was van de 

symptomen (Foley et al., 1999).  

Bij de hond zijn de fundus en het corpus de regio’s van de maag die het vaakst geïnfecteerd zijn met 

gastrale NHPH bacteriën. In ernstige gevallen kunnen ook andere delen van de maag gekoloniseerd 

worden (Lee et al., 1992; Lecoindre et al., 1995; Happonen et al., 1996; Lecoindre et al., 2000). In 

tegenstelling tot een H. pylori-infectie bij mensen, vertonen gastrale NHPH’s van carnivore huisdieren 

een grote affiniteit voor pariëtaalcellen (Geyer et al., 1993; Hermanns et al., 1995; Lecoindre et al., 

1997; Peyrol et al., 1998, Lecoindre et al. 2000). In een recente studie van Lanzoni et al. (2011) bij 

Beagles werd een co-infectie van H. bizzozeronii en H. felis in de maagmucosa van de fundus, alsook 

in het lumen van de fundusklieren geobserveerd. H. bizzozeronii bevond zich zowel oppervlakkig als 

diep in deze klieren, terwijl H. felis alleen oppervlakkig werd geobserveerd. H. bizzozeronii was meer 

aanwezig dan H. felis en werd ook meer gedetecteerd in de pariëtaalcellen. Dit laatste kan verklaard 

worden doordat H. felis minder aanwezig is of doordat ze een lagere affiniteit heeft voor 

pariëtaalcellen in vergelijking met H. bizzozeronii. H. bizzozeronii kan dus meer geadapteerd zijn aan 

de gastheer dan H. felis. Toch wordt er verondersteld dat de pathogeniciteit van H. bizzozeronii lager 

is dan deze van H. felis. Experimentele H. bizzozeronii-infectie bij muizen en gerbils (De Bock et al., 

2005, De Bock et al., 2006a) veroorzaakt immers enkel in beperkte mate maaginflammatie, apoptose 

en verlies aan pariëtaalcellen. 

H. felis zou frequenter gastritis en chronisch braken veroorzaken in vergelijking met andere 

Helicobacter species (Lee et al., 1992; Diker et al., 2002; Haesebrouck et al., 2009b), maar de 

literatuur is hierover nog niet éénduidig (Simpson et al., 1999; Haesebrouck et al., 2009b). De 
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macroscopische en histologische veranderingen die geassocieerd worden met H. felis-infectie worden 

hieronder beschreven. 

3.1. MACROSCOPISCHE EN HISTOLOGISCHE VERANDERINGEN TEN GEVOLGE VAN 

HELICOBACTER FELIS-INFECTIE 

3.1.1. Natuurlijke infectie bij de hond 

H. felis-infectie bij de hond wordt histologisch gekenmerkt door een chronische actieve gastritis 

(diffuse lymfoplasmocytaire infiltratie, aggregaten van lymfocyten en soms neutrofiele infiltratie). H. 

felis kan zowel de fundus, het corpus als het antrum van de maag koloniseren. De bacterie bevindt 

zich in de mucus aangrenzend aan het oppervlakte epitheel, in de glandulaire lamina aanpalend aan 

de pariëtaalcellen en in de gastrale crypten. H. felis is de enige Helicobacter die enkel voorkomt bij 

honden met een chronisch actieve gastritis en niet bij honden met een normale gastrale histologie 

(Diker et al., 2002; Haesebrouck et al. 2009a). 

3.1.2. Experimentele infectie bij de hond 

De maag van honden experimenteel geïnfecteerd met H. felis vertoont macroscopisch geen letsels. 

Microscopisch wordt een diffuse mononucleaire infiltratie in de lamina propria waargenomen met 

vorming van lymfoïde follikels ter hoogte van de fundus en/of het antrum. In fundus, corpus en/of 

antrum bevindt de bacterie zich in de oppervlakkige mucuslaag binnenin de crypten en het glandulair 

lumen van de gastrale klieren. Soms bevindt H. felis zich ook intracellulair in de epitheliale kliercellen 

zoals in de pariëtaalcellen van fundus, corpus en antrum (Lee et al., 1992; Haesebrouck et al., 2009a, 

Simpson et al. 1999). 

Bij jonge gnotobiotische honden wordt een uitgesproken lymfoïde hyperplasie waargenomen in de 

gastrale mucosa van de fundus en het corpus (Lee et al., 1992; Haesebrouck et al., 2009a). H. felis 

verzoorzaakt dus een cytopathogeen effect in de maag van honden. Dit wordt mogelijk nog verergerd 

door een synergistisch effect met een H. bizzozeronii-infectie (Haesebrouck et al., 2009a).  

In een studie van Simpson et al. (1999) werd eenzelfde graad van inflammatie aangetroffen bij 

experimenteel geïnfecteerde volwassen specific pathogen free (SPF) beagles als bij de controle 

beagles die niet geïnfecteerd werden met H. felis. Een verschil in virulentie tussen verschillende 

stammen zou hiervoor een mogelijke verklaring kunnen bieden (Haesebrouck et al., 2009a).  

3.1.3. Experimentele infectie bij de kat 

Bij de kat lokaliseert H. felis zich na experimentele infectie ter hoogte van het antrum en de fundus van 

de maag op het oppervlak van de mucosa, in het lumen van de klieren en in het cytoplasma van de 

pariëtaalcellen van de fundus. In het antrum wordt er een milde diffuse lymfoplasmocytaire en 

eosinofiele infiltratie, lymfoïde folliculaire hyperplasie en milde fibrose van de lamina propria 

waargenomen (Scanziani et al., 2001; Haesebrouck et al., 2009a). Hetzelfde histologisch beeld wordt 

bekomen na experimentele H. pylori-infectie van SPF katten (Scanziani et al., 2001; Haesebrouck et 

al., 2009a). Eenzelfde inflammatoire respons kan ook aanwezig zijn bij niet-experimenteel 
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geïnfecteerde katten, maar zonder folliculaire organisatie van mononucleaire cellen (Simpson et al., 

1999; Scanziani et al., 2001; Haesebrouck et al., 2009a). 

3.2. MACROSCOPISCHE EN HISTOLOGISCHE VERANDERINGEN TEN GEVOLGE VAN 

INFECTIE MET ANDERE GASTRALE NIET-HELICOBACTER PYLORI HELICOBACTERS 

In een studie van Hermanns et al. (1995) werden 122 honden en 127 katten met klinische symptomen 

zoals braken en diarree histopathologisch onderzocht. Bij 82% van de honden en 76% van de katten 

werd er een natuurlijke infectie met Helicobacter organismen gevonden. Een infectie wordt 

macroscopisch gekenmerkt door een rode mucosa, oedeem, erosies en ulceraties. Microscopisch 

onderzoek van de fundus bracht een glandulaire degeneratie met accumulatie van lymfocyten en 

neutrofielen in beeld bij 41% van de honden en 58% van de katten, alsook mucosaal oedeem 

(honden: 54%; katten: 23%), fibrose en diffuse lymfoplasmocytaire infiltraten en lymfoïde follikels in de 

lamina propria (honden: 17%; katten: 19%). De NHPH’s bevinden zich ter hoogte van de mucuslaag 

van het oppervlakte epitheel, in de crypten, in het glandulair lumen en in de pariëtaalcellen. 

Alleen bij de kat werd een direct verband gevonden tussen het aantal koloniserende bacteriën en de 

uitgebreidheid van de histologische letstels in de fundus. Zowel bij de hond als de kat kon het aantal 

koloniserende bacteriën direct gecorreleerd worden met het aantal aanwezige lymfoïde follikels 

(Hermanns et al., 1995; Haesebrouck et al., 2009a). 

4. KIEM-GASTHEER INTERACTIES EN VIRULENTIEFACTOREN VAN NIET-

HELICOBACTER PYLORI HELICOBACTERS 

In tegenstelling tot H. pylori is er slechts weinig geweten over de mechanismen die een rol spelen bij 

de kolonisatie en virulentie van NHPH’s. Voor H. bizzozeronii en H. felis werden reeds een aantal 

virulentiefactoren beschreven. Enkele van deze virulentiefactoren worden hieronder besproken. 

H. bizzozeronii CIII-1 werd in 2008 geïsoleerd uit maagbiopten van een 47-jarige Finse vrouw met 

erge dyspeptische symptomen. Histologische analyse van de maagbiopten uit antrum en corpus 

toonde een chronisch actieve gastritis aan (Kivistö et al., 2010). H. bizzozeronii kan dus gelijkaardige 

letsels induceren in de humane gastrale mucosa als H. pylori (Schott et al., 2011). 

4.1. ADAPTIE AAN DE OMGEVING  

Uit een vergelijkende studie blijkt dat H. bizzozeronii CIII-1 meer flexibel is dan H. pylori op vlak van 

energiebronnen en elektronentransport (Schott et al., 2011). Dit meer flexible centrale metabolisme is 

een mogelijke verklaring voor het zoönotische aspect van H. bizzozeronii. Het laat toe dat de bacterie 

kan groeien onder verschillende omgevingsomstandigheden. Zelfs in anaeroob milieu, waar H. 

bizzozeronii normaal gezien niet kan overleven, vermoedt men dat de bacterie nitraat kan gebruiken 

als elektronenacceptor voor anaerobe respiratie (Schott et al., 2011). H. bizzozeronii beschikt net 

zoals H. pylori over verschillende verdedigingsmechanismen tegen oxidatieve stress, die noodzakelijk 

zijn om hun optimale microaerofiele omgeving in stand te houden (Kelly et al., 2001, Schott et al., 

2011). Daarnaast heeft H. bizzozeronii 5 keer meer methyl-accepterende chemotactische proteïnen 
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(MCP) dan H. pylori, die een rol spelen bij kolonisatie van de maagmucosa. Deze overvloed aan 

MCP’s werd ook gezien in H. felis (Arnold et al., 2011) en draagt vermoedelijk bij tot het grote 

adaptatievermogen van NHPH bacteriën, waardoor ze kunnen overleven in verschillende ecologische 

niches en ze aldus het vermogen hebben om de maagmucosa van verschillende gastheren te 

koloniseren (Schott et al., 2011).  

Zowel het genoom van H. pylori als dat van H. bizzozeronii, H. felis, H. salomonis en H. heilmannii s.s. 

beschikt over een complete urease gen cluster, coderend voor het enzym urease. Urease staat in voor 

de hydrolyse van ureum tot ammonium en koolstofdioxide. Ammonium neutraliseert HCl van de maag 

waardoor er een neutraal micromilieu gecreëerd wordt rond de bacterie. Urease is dus essentieel voor 

gastrale helicobacters om te kunnen overleven in het zure maagmilieu en om de maag te koloniseren. 

Urease is vooral gelokaliseerd in het cytoplasma, maar komt ook voor op het oppervlak van de 

levende bacteriën na autolyse van omgevende bacteriën (Lecoindre et al., 2000; Haesebrouck et al., 

2009a; Schott et al., 2011).  

H. bizzozeronii ondergaat intensieve veranderingen om zich aan te passen aan zijn nieuwe gastheer 

bij overdracht van de hond naar de mens. Deze veranderingen worden mogelijk gemaakt door een 

hoog niveau van genoomplasticiteit (Schott et al., 2011), samen met de hoger beschreven grote 

metabole flexibiliteit. Dit is waarschijnlijk kenmerkend voor alle species die behoren tot H. heilmannii 

s.l. Er zijn net zoals bij H. pylori een aantal fase-variabele genen aanwezig in het genoom van H. 

bizzozeronii CIII-1 (Salaun et al., 2004; Schott et al., 2011). De voornaamste functie van deze genen 

is de verandering van eiwit- of koolhydraatstructuren op de oppervlakte van de bacterie, wat erop wijst 

dat deze structuren mogelijk een belangrijke rol spelen in de adaptatie aan verschillende gastheren 

(Salaun et al., 2005; Jerome et al., 2011). 

4.2. INTERACTIE MET DE GASTHEER 

H. bizzozeronii kan ononderbroken de maag van honden en mensen koloniseren. Deze continue 

interactie met de gastheer gebeurt zowel door direct contact via bacteriële oppervlakte moleculen die 

zorgen voor adhesie, als door indirect contact via secretie van oplosbare proteïnen die inwerken op 

receptoren van de gastheer (Andersen et al., 1999; Jalava et al., 2001; Haesebrouck et al., 2009a; 

Kivistö et al., 2010). 

De bacteriële oppervlakte moleculen die instaan voor adhesie zijn de outer membrane proteins 

(OMPs). Naast adhesie hebben de OMPs een modulerend effect op de immuunrespons van de 

gastheer. Ze zijn eveneens essentieel voor het algemeen metabolisme van de bacteriën doordat ze 

zorgen voor het behoud van de selectieve permeabiliteit van de buitenste membraan ten opzichte van 

verschillende substraten (O’Toole en Clyne, 2001; Schott et al., 2011). Het genoom van H. 

bizzozeronii CIII-1 bevat vermoedelijk in totaal 51 OMPs die fylogenetisch gerelateerd zijn aan de 5 

OMP families van H. pylori (Alm et al., 2000; Schott et al., 2011). 

H. pylori hecht zich vast aan de epitheliale celmembraan via verschillende adhesie structuren (Alm et 

al., 2000; Schott et al., 2011). In studies met muizen, Mongoolse gerbils (De Bock et al., 2005; De 
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Bock et al., 2006b) en honden (Lanzoni et al., 2011) zijn er geen bewijzen gevonden dat H. 

bizzozeronii zich sterk vasthecht aan gastrale epitheliale cellen. Toch werd H. bizzozeronii reeds 

aangetoond in intracellulaire canaliculi en in het cytoplasma van pariëtaalcellen van de gastrale 

mucosa van honden (Lanzoni et al., 2011). Het is nog niet duidelijk hoe H. bizzozeronii in het 

cytoplasma van de pariëtaalcellen kan binnendringen, maar vermoedelijk spelen bepaalde adhesines 

hierin een rol (Schott et al., 2011). 

Communicatie tussen de bacterie en de gastheer gebeurt onder andere via de herkenning van cel-

oppervlakte glycomolecules, waaronder lipopolysacchariden (LPS) (Kanipes en Guerry, 2009; Schott 

et al., 2011). LPS is een virulentiefactor die betrokken is bij de adaptatie aan de gastheer (Bergman et 

al., 2006; Schott et al., 2011). LPS van H. pylori heeft Lewis bloedgroep antigenen. LPS van H. 

bizzozeronii daarentegen heeft een laag moleculair gewicht en vertoont geen bloedgroep antigenen 

(Hynes et al., 2004; Schott et al., 2011). Aangezien anti-H. pylori LPS antilichamen ook reageren met 

LPS van H. bizzozeronii, is er wel een gemeenschappelijk epitoop aanwezig bij beide Helicobacter 

species (Hynes et al., 2004; Schott et al., 2011). 

4.3. VIRULENTIE 

H. bizzozeronii en H. pylori kunnen gelijkaardige letsels veroorzaken in de maagmucosa van mensen, 

wat erop wijst dat ze gelijkaardige virulentiefactoren tot expressie brengen. Gekende virulentie-

geassocieerde genen van H. pylori werden inderdaad reeds teruggevonden in het genoom van H. 

bizzozeronii CIII-1 (Schott et al., 2011). Deze virulentiefactoren kunnen bijdragen tot het uiteindelijke 

ziektebeeld. Homologen van VacA en CagA, de meest beschreven virulentiefactoren van H. pylori, zijn 

echter afwezig in het genoom van H. bizzozeronii CIII-1 (Pathak et al., 2006). Een mogelijke 

virulentiefactor van H. bizzozeronii CIII-1 is het polysaccharide lyase, een enzyme dat polysacchariden 

klieft. Een gelijkaardig gen werd teruggevonden in het genoom van H. felis (Arnold et al., 2011), maar 

er zijn geen homologen gevonden bij H. pylori (Cantarel et al., 2009) of bij andere reeds 

gesequeneerde ɛ-proteobacteria. De exacte functie van het lyase in H. bizzozeronii en H. felis is nog 

niet gekend. Het lyase is wel een gekende virulentiefactor bij Staphylococcus aureus, waarbij het een 

belangrijke rol vervult in de vroege stadia van infectie (Makris et al., 2004). 

Hoewel een NHPH-gerelateerde gastritis wordt verondersteld milder te zijn dan deze ten gevolge van 

een H. pylori-infectie, werden er reeds verschillende ernstige complicaties gerapporteerd. Bovendien 

wordt een NHPH-infectie vaker geassocieerd met MALT-lymfomen dan een H. pylori-infectie (Baele et 

al., 2009; Schott et al., 2011). 
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5. PATHOGENE BETEKENIS VAN NIET-HELICOBACTER PYLORI HELICOBACTERS 

VAN HOND EN KAT BIJ DE MENS: ZOÖNOSE 

H. felis, H. salomonis, H. bizzozeronii en H. heilmannii s.s. werden reeds aangetroffen in de maag van 

de mens. In verschillende gevallen werd hetzelfde Helicobacter species aangetoond in de maag van 

honden en katten en in de maag van hun eigenaar, wat een extra aanwijzing betekent voor 

transmissie van hond en kat naar de mens (Lavelle et al., 1994; Stolte et al.,1994; Thomson et al., 

1994; Dieterich et al., 1998; Jalava et al., 2001; van Loon et al., 2003; De Bock et al., 2007; Hiroshi et 

al., 2008; Haesebrouck et al., 2009b). 

In een studie van De Bock et al. (2007) 

werd H. felis teruggevonden bij een 76-

jarige vrouw. De vrouw had last van pijn 

rechts in het bovenste kwadrant, 

misselijkheid, anorexie en braken. 

Gastroscopie toonde ulcers aan ter hoogte 

van het antrum. Hematoxyline eosine 

(H&E) kleuring van maagbiopten ter 

hoogte van de ulcers bracht een 

chronische gastritis met infiltratie van 

neutrofielen in beeld. Spiraalvormige 

organismen werden waargenomen via Giemsa kleuring (Fig. 5) en werden door middel van PCR 

geïdentificeerd als H. felis.  

De vrouw leefde nauw samen met haar 

klinisch gezonde 7 jaar oude 

gesteriliseerde Teckel. Endoscopisch 

onderzoek toonde echter een kleine erosie 

aan in de fundus van de hondenmaag ter 

hoogte van de curvatura minor, alsook 

oedeem van de mucosa en milde tekenen 

van gastritis ter hoogte van de curvatura 

major. Maagbiopten werden genomen voor 

PCR en rapid urease test. Zowel fundus 

als antrum waren urease-positief en lange 

sterk gespiraliseerde organismen werden 

teruggevonden in het slijmvlies en de 

crypten van de fundus na Giemsa kleuring (Fig. 6). Met PCR werden drie species geïdentificeerd: H. 

felis, H. bizzozeronii en H. heilmannii s.s. (De Bock et al., 2007). Men kan dus vermoeden dat de 

patiënt H. felis-infectie heeft opgelopen door nauw contact met haar hond. 

Figuur 5 : Giemsa kleuring van de maagbiopsie van de humane patiënt. 
Er zijn spiraalvormige organismen te zien op het oppervlak van het 
maagepitheel. Staaf = 10 µm. (uit De Bock et al., 2007) 

Figuur 6 : Giemsa kleuring van de maagbiopsie van de hond. In de 
gastrale foveolae zijn er multipele spiraalvormige organismen aanwezig. 
Staaf = 10 µm. (uit De Bock et al., 2007) 
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H. canis werd in enkele gevallen teruggevonden bij mensen. Zowel bij een volwassene met diarree 

(Stanley et al., 1993) als bij een kind met gastroenteritis (Burnens et al., 1993) werd H. canis 

geïsoleerd. H. canis werd evenveens geïsoleerd uit het bloed van een 78- jarige oude man met koorts 

en gediagnosticeerd met een diffuus grootcellig B-cel lymfoma (Alon et al., 2010). Bij een 44-jarige 

oude man met X-gebonden agammaglobulinemie werd er een bacteriëmie vastgesteld met H. canis 

(Leemann et al., 2006). 

Hoewel H. pylori de maag van honden en katten kan koloniseren (Handt et al., 1994; Thomson et al., 

1994; Fox, 1995; El-Zaatari et al., 1997; Dore et al., 1999) is het onwaarschijnlijk dat ze een 

belangrijke rol spelen in de transmissie van H. pylori naar de mens (Haesebrouck et al., 2009a; 

Haesebrouck et al., 2009b). 

5.1. PREVALENTIE VAN NIET-HELICOBACTER PYLORI HELICOBACTERS BIJ MENSEN 

In een studie van O’Rourke et al. (2004) werden er naast H. suis, het meest voorkomende 

Helicobacter species bij het varken, ook humane isolaten van H. heilmannii s.s. aangetoond door in 

vivo inoculatie van SPF muizen. De respectievelijke NHPH species werden geïdentificeerd op basis 

van de sequentie van het 16S rRNA gen en van partiële ureA en ureB gensequenties (Haesebrouck et 

al., 2009a). H. heilmannii s.s. kon ook aangetoond worden in 1 van 113 maagbiopsiën van mensen 

met dyspepsie (Neiger et al., 1998; Owen et al., 2003; Haesebrouck et al., 2009a). 

In een studie van Trebesius et al. (2001) werd de aanwezigheid van NHPH’s in humane maagbiopten 

bevestigd via een fluorescent in sito hybridization (FISH) techniek. In de FISH techniek werden 5 

species-specifieke probes gebruikt die hybridiseren met het 16S rRNA gen. Op basis van deze 

techniek werd in 80% van de humane biopten H. suis aangetoond. In 19% van de biopten werd H. 

heilmannii s.s. teruggevonden. Zes% van de biopten hybridiseerden met een probe die zowel H. felis, 

H. bizzozeronii als H. salomonis herkent (Trebesius et al., 2001; Haesebrouck et al., 2009a). 

Een 16S rRNA-gebaseerde PCR test detecteerde H. felis, H. bizzozeronii, H. salomonis, H. heilmannii 

s.s., H. baculiformes en H. cynogastricus in 49 van 101 maagbiopten, afkomstig van NHPH-

geïnfecteerde patiënten met chronisch actieve gastritis. Met deze PCR kon er echter geen 

onderscheid gemaakt worden tussen deze species (De Groote et al., 2005; Haesebrouck et al., 

2009a). 

Van den Bulck et al. (2005) gebruikten een multiplex PCR, gebaseerd op een tRNA intergenische 

spacer, het urease gen en het 16S rRNA gen, om de aanwezigheid van NHPH bacteriën aan te tonen 

in 123 maagbiopten van humane patiënten met histologisch bewijs van een NHPH-infectie. In 37% 

van de stalen werd H. suis gedetecteerd, terwijl 15% positief was voor H. felis, 8% voor H. heilmannii 

s.s. en 4% voor H. bizzozeronii. H. salomonis werd aangetoond in 21% van de stalen, hoewel dit 

NHPH species slechts sporadisch voorkomt bij hond en kat. Dit kan er op wijzen dat H. salomonis 

gemakkelijk wordt overgedragen van dier op mens, of dat er ook andere infectiebronnen mogelijk zijn 

(Van den Bulck et al., 2005a; Haesebrouck et al., 2009a). 
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5.2. KLINISCHE SYMPTOMEN EN LETSELS GEASSOCIEERD MET EEN NIET-HELICOBACTER 

PYLORI HELICOBACTER-INFECTIE BIJ DE MENS 

De pijn en het ongemak die gepaard gaan met een H. pylori-infectie, worden ook beschreven bij een 

NHPH-infectie. Klinisch wordt een gastrale NHPH-infectie gekenmerkt door acute of chronische 

epigastrische pijn en misselijkheid, hematemesis, wederkerende dyspepsie, onregelmatige 

consistentie en frequentie van defecatie, braken, maagzuur en een verlaagde eetlust door dysfagie 

(Heilmann en Borchard, 1991; Wegmann et al., 1991; Oliva et al., 1993; Goddard et al., 1997; 

Dieterich et al., 1998; Yang et al. 1998; Mention et al., 1999; Schildt et al., 2000; Kaklikkaya et al., 

2002; Yoshimura et al., 2002; Sao et al., 2003; Sykora et al., 2003; van Loon et al., 2003; Yakoob et 

al., 2012, Haesebrouck et al., 2009a). De maagletsels die geassocieerd worden met actieve 

chronische gastritis bij een NHPH-infectie zijn over het algemeen minder erg dan bij een H. pylori-

infectie. Soms kan ook een acute gastritis waargenomen worden (Yakoob et al., 2012). 

NHPH-infectie kan aanleiding geven tot erosies, vooral ter hoogte van het antrum, en maagulcera. Het 

beeld van de gastrale mucosa is normaal tot licht hyperemisch en er kan oedeem aanwezig zijn. 

Glandulaire atrofie en metaplasie ter hoogte van de mucosa van de fundus kunnen ontstaan bij een 

NHPH-infectie, maar minder frequent dan bij een H. pylori-infectie. NHPH-infectie wordt echter vaker 

gecorreleerd met gedifferentiërde laaggradige MALT-lymfoma’s dan een H. pylori-infectie. 

Microscopisch wordt er bij NHPH-infecties exsudatie van lymfocyten en plasmacellen ter hoogte van 

de gastrale foveolae en crypten waargenomen. Soms organiseren de lymfocyten zich tot lymfoïde 

aggregaten (Fléjou et al., 1990; Oliva et al., 1993; Morgner et al., 1995; Yang et al., 1995; Stolte et al., 

1997; Debognie et al., 1998; Dieterich et al., 1998; Morgner et al., 2000; Schildt et al., 2000; Ierandi et 

al., 2001; Kaklikkaya et al., 2002; Yoshimura et al., 2002; Boyanova et al., 2003; Seo et al., 2003; 

Sykora et al., 2003; van Loon et al., 2003; Haesebrouck et al., 2009a). 

Patiënten met een NHPH-infectie kunnen tegelijkertijd geïnfecteerd zijn met H. pylori. Een co-infectie 

met H. pylori en H. felis komt vaker voor dan een co-infectie met H. pylori en H. heilmannii s.s. Deze 

co-infecties gaan vaker gepaard met actieve chronische inflammatie, en naast de hoger beschreven 

symptomen kan er ook metaplasie van de darmen optreden (Yakoob et al., 2012). 

5.3. TRANSMISSIE VAN NIET-HELICOBACTER PYLORI HELICOBACTERS 

De precieze manier van transmissie tussen mens en dier is nog niet gekend. Enkele mogelijke 

transmissiewegen tussen dieren werden wel al beschreven. In een studie van Hänninen et al. (1998) 

werd transmissie van H. salomonis van een teef naar haar puppies, evenals transmissie tussen 

geïnfecteerde en niet-geïnfecteerde puppies aangetoond door middel van pulsed field gelelektroforese 

(PFGE). Wegens het intens contact tussen deze dieren wordt er aangenomen dat deze transmissie 

gebeurt via orale-orale weg of via gastrale-orale weg waarbij puppies het braaksel van het moederdier 

opeten. Lee et al. (1991) toonde aan dat de geïnfecteerde gastrale mucus van een kat enorm 

besmettelijk is voor muizen, terwijl dit niet zo is voor feces. De fecale-orale transmissieweg zou 

daarom minder belangrijk kunnen zijn. 
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Men vermoedt dat de transmissie van gastrale helicobacters van dieren naar mensen voornamelijk 

gebeurt door contact. Hierbij is de intensiteit van het contact belangrijk (Stolte et al., 1994; Holck et al., 

1997; Meining et al., 1998; Svec et al., 2000; Yoshimura et al., 2002; Sykora et al., 2003; van Loon et 

al., 2003; Haesebrouck et al., 2009a). Ook water kan een mogelijke transmissieweg zijn, gezien 

gastrale helicobacters meer dan 4 dagen in water kunnen overleven (Azevedo et al., 2008; 

Haesebrouck et al., 2009a). 

Helicobacter DNA werd in de mondholte van honden teruggevonden (Recordati et al., 2007) en 

contact met orale secreties van honden wordt beschouwd als de meest waarschijnlijke route voor 

zoönotische infectie. In een studie van Craven et al. (2011) werd de aanwezigheid van Helicobacter 

spp. DNA in speeksel en in tandplak bepaald bij honden met behulp van PCR. Daarnaast werd ook de 

aanwezigheid van Helicobacter spp. DNA in de maagmucosa nagegaan om een eventueel verband 

aan te tonen tussen de Helicobacter spp. in de mondholte en deze in de maag. Aangezien de DNA-

sequenties van de Helicobacter spp. in de mondholte en de maag slechts weinig overeen kwamen, 

vermoedt men dat de orale transmissieweg niet de voornaamste is voor transmissie van gastrale 

Helicobacter spp. tussen honden (Craven et al., 2011). 

 

6. DIAGNOSE EN BEHANDELING VAN NIET-HELICOBACTER PYLORI 

HELICOBACTER-INFECTIE BIJ MENS EN DIER 

Diagnose van gastritis bij patiënten met NHPH-infectie gebeurt door middel van endoscopie. 

Endoscopische bevindingen zijn over het algemeen gelijkaardig bij humane patiënten die enkel 

geïnfecteerd zijn met H. pylori als bij patiënten met een menginfectie van H. pylori en H. heilmannii 

s.s. of H. felis (Yakoob et al., 2012). Maagbiopten genomen bij endoscopie kunnen histologisch 

onderzocht worden met H&E, Giemsa en Periodic Acid-Schiff (PAS) kleuring. Een rapid urease test 

kan worden uitgevoerd op de maagbiopten om de aanwezigheid van Helicobacter spp. te bevestigen, 

alsook een multiplex PCR voor identificatie van de species op basis van het 16S rRNA gen en de 

partiële ureA en ureB gensequenties. De aanwezige Helicobacter spp. kunnen ook op basis van hun 

morfologie geïdentificeerd worden met behulp van transmissie elektronen microscopie (TEM) 

(Simpson et al., 1999; De Bock et al., 2007; Haesebrouck et al., 2009a).  

Bij een H. pylori-infectie is behandeling met één geneesmiddel vaak niet doeltreffend (Glupczynski et 

al., 1988; Van den Bulck et al., 2005b). Er moeten 2 of meer antibiotica aangewend worden in 

combinatie met een zuurremmer. Deze zuurremmer kan ofwel een protonpompinhibitor zijn of een H2-

blokker. Een zuurremmer is nodig om de werking van de antibiotica te garanderen, die anders wordt 

geïnhibeerd door de lage pH in de maag (Lecoindre et al., 2000). Claritromycine samen met 

amoxicilline of metronidazole (toediening 2 maal per dag) is een vaak gebruikte combinatie van 

antibiotica die wordt aangewend als eerstelijns therapie. Een combinatie van bismuth subsalicylaat, 

tetracycline en metronidazole (toediening 4 maal per dag) wordt eveneens vaak gebruikt 

(Malfertheiner et al., 2002; Van den Bulck et al., 2005b; Solnick et al., 2006). De triple therapie 
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bestaande uit claritromycine, amoxicilline en een protonpompinhibitor wordt algemeen aangeraden ter 

behandeling van H. pylori-infectie, maar geeft de laatste tijd in de meeste gevallen onacceptabele lage 

behandelingsresultaten. Dit kan verklaard worden door de meer en meer opkomende antimicrobiële 

resistentie bij H. pylori (Glupczynski, 1998; Ecclissato et al., 2002). De behandelingsresultaten zijn 

beter na therapie met 4 geneesmiddelen, namelijk een protonpompinhibitor, amoxicilline, 

claritromycine en een nitroimidazole (metronidazole of tinidazole) gedurende 10 dagen. Bij deze 

therapie wordt er eerst gedurende 5 dagen behandeld met een protonpompinhibitor en amoxicilline, 

gevolgd door behandeling gedurende 5 dagen met een protonpompinhibitor, claritromycine en een 

nitroimidazole (Graham en Fischbach, 2010). Ondanks de opkomende antimicrobiële resistentie mag 

er niet uit het oog verloren worden dat een H. pylori-infectie kan persisteren voor tientallen jaren tot 

zelfs levenslang wanneer er geen effectieve antibiotica therapie wordt opgestart (Klein et al., 1994; 

Malaty et al., 1999; Solnick et al., 2006). 

Gelijkaardige therapieën worden gebruikt ter behandeling van H. heilmannii s.l. infecties (Morgner et 

al., 2000). Door de moeilijkheid om NHPH bacteriën te isoleren en te cultiveren uit de maag van 

mensen, werd de antimicrobiële gevoeligheid van humane NHPH isolaten tegen de meeste 

antimicrobiële middelen nog niet onderzocht (Morgner et al., 2000; Van den Bulck et al., 2005a). 

De pathogene betekenis van H. felis, H. bizzozeronii en H. salomonis bij hond en kat is nog niet 

duidelijk (Jalava et al., 1998; Neiger en Simpson, 2000). Behandeling wordt enkel toegepast wanneer 

spiraalvormige bacteriën overvloedig aanwezig zijn, samen met mucosale inflammatie van de maag 

en klinische symptomen (Neiger en Simpson, 2000; Van den Bulck et al., 2005b). Hiervoor kan er 

gebruik gemaakt worden van dezelfde therapie als bij H. pylori-infectie, namelijk een combinatie van 

een protonpompinhibitor en twee antimicrobiële middelen zoals clarithomycine, metronidazole, 

amoxicilline of tetracycline (Goddard et al., 1997; Kaklikkaya et al., 2002; Sykora et al., 2003; van 

Loon et al., 2003; De Bock et al., 2007; Haesebrouck et al., 2009b). Een behandeling gedurende 1 à 2 

weken kan ervoor zorgen dat de NHPH bacteriën geëlimineerd worden uit de maag van hond en kat. 

Vaak treedt er echter herinfectie op of kan er een heropflakkering zijn omdat de kiemen niet allemaal 

werden geëlimineerd (Happonen et al., 1998; Simpson et al., 1999; De Bock et al., 2007; 

Haesebrouck et al., 2009b). 

In de hoger beschreven studie van De Bock et al. (2007) werd de 76-jarige H. felis-geïnfecteerde 

vrouw behandeld met de protonpompinhibitor pantoprazole en de antibiotica amoxicilline en 

claritromycine gedurende 35 dagen. Endoscopie na behandeling toonde littekenweefsel aan ter 

hoogte van de plaats waar de antrale ulcers zaten en er werden geen spiraalvormige bacteriën meer 

gedetecteerd. Haar 7 jaar oude Teckel die eveneens geïnfecteerd was met H. felis, werd behandeld 

met amoxicilline, metronidazole en omeprazole gedurende 10 dagen. Endoscopie en histologie 6 

maanden na deze behandeling toonde nog steeds een milde gastritis aan met aanwezigheid van 

spiraalvormige bacteriën, die met behulp van PCR geïdentificeerd werden als H. heilmannii s.s. 

Mogelijk is H. heilmannii s.s. minder gevoelig aan amoxicilline of trad er een reïnfectie op. De hond 

werd vervolgens gedurende 2 weken behandeld met azithromycine, metronidazole en omeprazole. 

Endoscopie en histologie 2 weken na de stopzetting van de therapie bracht nog steeds een milde 
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gastritis in beeld in de fundus van de maag. Er werden echter geen Helicobacter bacteriën meer 

gedetecteerd en ook rapid urease test en PCR op de biopsiestalen bleven negatief. 

6.1. ANTIMICROBIËLE RESISTENTIE 

Door middel van minimum inhiborische concentratie (MIC) bepalingen werd de in vitro antimicrobiële 

gevoeligheid van verschillende H. felis, H. bizzozeronii en H. salomonis isolaten, geïsoleerd uit de 

maag van honden en katten, ten opzichte van bepaalde antibiotica getest (Tabel 2). De MIC-waarde is 

de laagste concentratie van een antimicrobieel geneesmiddel die de zichtbare groei van de geteste 

Helicobacter isolaten inhibeert na 7 dagen incubatie onder micro-aerofiele condities. 

De MIC-waarden verschilden niet veel tussen de geteste Helicobacter species. Alle isolaten waren 

gevoelig aan ampicilline, claritromycine, enrofloxacine, gentamicine, tetracycline, tylosine en 

neomycine. De MIC-waarden voor claritromycine, amoxicilline en tetracycline waren hetzelfde als 

beschreven voor H. pylori (Glupczynski, 1998: Van den Bulck et al., 2005b). Opvallend hogere MIC-

waarden werden bekomen voor lincomycine, metronidazole en spectinomycine bij alle isolaten van H. 

felis, H. bizzozeronii en H. salomonis. Voor metronidazole werden zeer uiteenlopende MIC-waarden 

gedetecteerd voor de verschillende geteste isolaten van H. felis en H. bizzozeronii (Van den Bulck et 

al., 2005b). Sommige H. felis en H. bizzozeronii stammen afkomstig van honden en katten kunnen dus 

resistentie vertonen tegen metronidazole (Van den Bulck et al., 2005b; Haesebrouck et al., 2009b). 

Enrofloxacine wordt vaak gebruikt bij kleine huisdieren ter behandeling van infecties met Gram-

negatieve bacteriën. Ciprofloxacine is de primair actieve metaboliet van enrofloxacine en heeft een 

gelijkaardige antimicrobiële activiteit (Varma et al., 2003). Dit geneesmiddel wordt beschouwd als een 

belangrijk alternatief ter eradicatie van H. pylori gezien steeds meer isolaten antimicrobiële resistentie 

ontwikkelen, vooral ten opzichte van metronidazole en claritromycine (Cammarota et al., 2000; 

Sanchez et al., 2000; Meyer et al., 2002; Van den Bulck et al., 2005b).  

De gevoeligheid van H. pylori aan claritromycine werd vastgelegd volgens de richtlijnen van het 

NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards). H. pylori wordt resistent beschouwd 

bij een MIC-waarde van ≥ 1 µg/ml (National Committee for Clinical Laboratory Standards, 2002). In de 

wetenschappelijke literatuur werd er eveneens in vitro antimicrobiële resistentie beschreven tegen 

metronidazole (MIC ≥ 8 µg/ml), tetracycline (MIC ≥ 2 µg/ml) en ampicilline (≥ 8 µg/ml) (Loo et al., 

1997; Mendonca et al., 2000). Door extrapolatie van deze MIC-waarden naar H. felis, H. bizzozeronii 

en H. salomonis, kon er resistentie tegen metronidazole geobserveerd worden bij één van de geteste 

isolaten van H. bizzozeronii (MIC ≥ 8 µg/ml) en bij twee isolaten van H. felis (MIC ≥ 16 µg/ml) (Van 

den Bulck et al., 2005b). In de studie van Van den Bulck et al. (2005b) waren alle geteste isolaten van 

H. salomonis gevoelig aan metronidazole, hoewel er in eerdere studies wel resistentie werd 

beschreven (Jalava et al., 1997). Het mechanisme dat verantwoordelijk is voor resistentie tegen 

metronidazole bij NHPH bacteriën moet nog worden onderzocht. Resistentie bij H. pylori wordt 

veroorzaakt door een nonsense mutatie in het rdxA gen. Dit gen codeert voor een zuurstof-ongevoelig 

NADPH nitroreductase dat instaat voor de reductie van metronidazole naar zijn actieve component 

hydroxylamine (Goodwin et al., 1998). De genetische verandering ten gevolge van de nonsense 
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mutatie zorgt ervoor dat de reductie tot hydroxylamine verhinderd wordt, waardoor de antimicrobiële 

activiteit van metronidazole teniet wordt gedaan (Van den Bulck et al., 2005b). 

Tabel 2. In vitro antimicrobiële gevoeligheid van H. felis, H. bizzozeronii en H. salomonis (Van den Bulck et al., 
2005b; Solnick et al., 2006) 

Geneesmiddel H. felis H. bizzozeronii H. salomonis 

Metronidazole  G
a
  G

b
  G

c
 

Cefalotine G G G 

Cefoperazone - G G 

Erythromycine G - - 

Ampicilline G G G 

Nalidixinezuur R R R 

5-fluorouracil G R - 

Claritromycine G/R
d
 G/R

d
 G/R

d
 

Tetracycline G G G 

Tylosine G G G 

Enrofloxacine G G G 

Gentamicine G G G 

Neomycine G G G 

Lincomycine MG MG MG 

Spectinomycine MG MG MG 

G, gevoelig; R, resistent; MG, minder gevoelig (opvallend hogere MIC-waarden); -, ontbrekende waarneming; 
a
, 2 isolaten 

resistent; 
b
, 1 isolaat resistent (Van den Bulck et al., 2005b); 

c
, 1 stam resistent (Solnick et al., 2006); 

d
, de literatuur is hierover 

nog niet eenduidig 
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BESPREKING 

Hoewel het onderzoek naar zoönotische helicobacters de laatste jaren in een stroomversnelling is 

gekomen, is de pathogene betekenis van de gastrale NHPH’s bij hond en kat nog grotendeels 

ongekend. Zowel bij klinisch gezonde dieren als bij zieke dieren komen dezelfde NHPH species voor. 

Verder onderzoek zou moeten ophelderen of dit verklaard kan worden door verschillen in virulentie 

binnen eenzelfde species. H. felis zou frequenter dan de andere NHPH’s aanleiding kunnen geven tot 

gastritis en chronisch braken bij honden en katten, maar in de literatuur is hier nog geen 

eenduidigheid over.  

NHPH’s werden bij de mens reeds geassocieerd met gastritis, maagulcera en MALT lymfomen. Het is 

echter nog onduidelijk hoe frequent gastrale helicobacters overgedragen worden van dieren naar 

mensen. Lange spiraalvormige bacteriën worden slechts in een minderheid van de maagbiopten van 

mensen met ernstige klinische symptomen aangetoond. Mogelijk brengen NHPH’s vaak enkel een 

subklinische infectie teweeg of gaat de infectie gepaard met milde symptomen die niet verder 

onderzocht worden. Ook de wijze van transmissie van NHPH’s zou nog verder onderzocht moeten 

worden. Transmissie van mens op dier gebeurt vermoedelijk door direct contact, maar concrete 

bewijzen ontbreken. Het is mogelijk dat de intensiteit van het contact een belangrijke factor is. De 

overdracht van NHPH’s tussen dieren zou via orale-orale weg of via gastrale-orale weg kunnen 

gebeuren. Meer studies hieromtrent zouden verduidelijking kunnen verschaffen. 

Naast gastrale helicobacters kunnen ook enterohepatische helicobacters ziekte veroorzaken bij 

mensen. Het belang van de enterohepatische H. canis als een primair darmpathogeen bij honden en 

katten moet nog verder onderzocht worden, net zoals de mogelijke rol van deze dieren in de 

overdracht van H. canis naar de mens. 

 

In tegenstelling tot H. pylori is er slechts weinig geweten over de mechanismen die een rol spelen bij 

de kolonisatie en virulentie van gastrale NHPH’s. H. pylori hecht zich vast aan de epitheliale 

celmembraan via verschillende adhesiemolecules. Verder onderzoek zal moeten uitmaken welke 

molecules betrokken zijn bij het vasthechten van NHPH species aan de epitheliale celmembraan. 

Bovendien zullen virulentiefactoren geïdentificeerd moeten worden die een rol spelen bij de initiële 

kolonisatie, de persistentie van infectie en het veroorzaken van schade in de maag van dier en mens.  

 

Door de moeilijkheid om NHPH bacteriën te isoleren en te cultiveren, werd de in vitro antimicrobiële 

gevoeligheid van humane NHPH isolaten nog niet onderzocht. Enkel H. bizzozeronii kon tot nu toe in 

vitro geïsoleerd worden uit humane maagbiopten. Ook voor isolaten van honden en katten is er meer 

onderzoek nodig, vooral omwille van de verschillen in antimicrobiële gevoeligheid binnen eenzelfde 

species. In geval van resistentie is het aangewezen om de onderliggende genetische mechanismen 

die hier verantwoordelijk voor zijn in kaart te brengen. 
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