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INLEIDING

In 1984 werd voor het eerst aangetoond dat
bacteriën een rol spelen bij het ontstaan van maag -
zweren bij mensen (Marshall and Warren, 1984). De
belangrijkste kiem die hierbij betrokken is, is
ongetwijfeld Helicobacter (H.) pylori, een bacterie die
er bij lichtmicroscopisch onderzoek uitziet als een licht
gebogen staafje. Dit micro-organisme wordt ook
geassocieerd met gastritis, adenocarcinoma’s van de
maag en met lymfomen van het lymfoïd weefsel van
de maagmucosa (MALT-lymfomen) (Kusters et al.,
2006). Bij patiënten met ernstige maagklachten wordt
de diagnose meestal gesteld via gastroscopie en een
histologisch onderzoek van maagbiopten, waarbij dan
in de meeste gevallen inderdaad licht gebogen staafjes
gevonden worden in de mucus. Bij 0,2 tot 6% van de
patïenten worden evenwel andere bacteriën aange -
toond die ook behoren tot het genus Helicobacter,
maar die er uitzien als lange spiralen. Deze
kurkentrekkervormige bacteriën worden eveneens
geassocieerd met de ontwikkeling van gastritis
(Debongnie et al., 1995), maagzweren (Debongnie et
al., 1998) en MALT-lymfomen van de maag (Morgner
et al., 1995), maar niet met adenocarcinoma’s. Het
onderzoek naar deze micro-organismen wordt sterk
belemmerd omdat ze bijzonder moeilijk te kweken zijn

in het laboratorium. Tot nu toe slaagde men er op
wereldvlak nog maar tweemaal in om deze kiemen in
het laboratorium te isoleren uit maagbiopten van
mensen (Andersen et al., 1996; Kivistö et al., 2008). 

Lange, spiraalvormige bacteriën werden ook
aangetoond in de maag van verschillende diersoorten.
In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de
Helicobacter species die de maag van landbouwhuis -
dieren en gezelschapsdieren koloniseren, met de
nadruk op hun betekenis voor de volksgezondheid
(Tabel 1). 

NOMENCLATUUR VAN GASTRALE NIET-H. PYLORI
HELICOBACTERS BIJ DE MENS: EEN BRON VAN
VERWARRING

De lange spiraalvormige bacteriën die voorkomen
in de maag van mensen werden eerst omschreven als
“Gastrospirillum hominis” (McNulty et al., 1989).
Toen aangetoond werd dat ze behoren tot het genus
Helicobacter, werd de naam “H. heilmannii” inge -
voerd. Op basis van verschillen in de sequentie van het
16S rRNA-gen, werd “H. heilmannii” verder onder -
verdeeld in twee types. Deze benaming en de daarvan
afgeleide term “H. heilmanni-like organisms” worden
frequent gebruikt in de literatuur, maar zijn niet
officieel erkend. Bovendien zorgt deze terminologie
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voor heel wat verwarring, niet enkel bij clinici maar
ook bij bacteriologen. 

Recentelijk is duidelijk geworden dat de kiemen
die bij de mens “H. heilmannii” type 1 genoemd
worden, in feite identiek zijn aan helicobacters die
voorkomen in de maag van varkens. Deze bacteriën
werden eerst beschreven als Gastrospirillum suis
(Mendes et al., 1990; Queiroz et al., 1990) en later als
Candidatus H. suis (De Groote et al., 1999a). De term
“Candidatus” wordt gebruikt om kiemen aan te duiden
die niet kunnen gekweekt worden in het laboratorium
en aldus in onvoldoende mate kunnen gekarakteriseerd
worden. Pas zeer recentelijk slaagde men erin om deze
bacteriën in het laboratorium te isoleren bij varkens,
wat leidde tot de beschrijving van H. suis als een
species (Baele et al., 2008a).

De situatie met betrekking tot “H. heilmannii” type
2 is veel ingewikkelder, omdat deze benaming niet één
enkele kiemsoort vertegenwoordigt maar wel een
groep van verschillende, nauw verwante helicobacters
die ook voorkomen bij honden en katten. Het betreft
hier H. felis (Lee et al., 1988), H. bizzozeronii (Hänni -
nen et al., 1996) en H. salomonis (Jalava et al., 1997),
alsook een micro-organisme dat nog altijd niet in het
laboratorium kan gekweekt worden, Candidatus
Helicobacter heilmannii (O’Rourke et al., 2004).
Bovendien werden recentelijk nog twee andere nauw
verwante helicobacters geïsoleerd bij honden en
katten, namelijk H. cynogastricus (Van den Bulck et
al., 2006b) en H. baculiformis (Baele et al., 2008b),
maar het is momenteel nog niet geweten of deze ook
de mens kunnen infecteren.

Om verwarring te voorkomen is het beter om de
kurkentrekkervormige bacteriën die waargenomen
worden in de maag van mensen niet meer aan te
duiden als “H. heilmannii”, maar wel als “niet-H.
pylori helicobacters” (NHPH), tenzij ze inderdaad
geïdentificeerd werden tot op speciesniveau. In dit
laatste geval kan de officiële naam van de desbe -
treffende Helicobacter soort gebruikt worden: H. suis,
H. felis, H. bizzozeronii, H. salomonis of Candidatus
H. heilmannii.

HELICOBACTERS DIE VOORKOMEN IN DE
MAAG VAN HUISDIEREN: EEN KORT OVER -
ZICHT

Gastrale helicobacters bij het varken

De belangrijkste Helicobacter soort die voorkomt
in de maag van varkens is H. suis. Op slachtleeftijd is
meer dan 60% van de varkens besmet met dit agens.
De kiem kan gastritis veroorzaken en wordt ook
geassocieerd met maagzweren bij varkens. Alhoewel
het nog niet duidelijk is op welke manier H. suis de
letsels induceert, werd aan de vakgroep Pathologie,
Bacteriologie en Pluimveeziekten van de Faculteit
Diergeneeskunde (UGent) recentelijk aangetoond dat
H. suis wel degelijk een rol speelt bij het ontstaan van
maagulcera (Haesebrouck et al., 2009). Daar een
infectieus agens betrokken is in de pathogenese van
maagulcera, zou vaccinatie nuttig kunnen zijn bij de
bestrijding ervan. Recentelijk werd in een muismodel
aangetoond dat vaccinatie met een lysaat van H.
cynogastricus, H. bizzozeronii en H. suis bescherming
kan induceren tegenover een H. suis infectie. Hierbij
werd in het algemeen een betere bescherming
bekomen na intranasale dan na subcutane toediening
van de vaccins (Flahou et al., 2009).

De maagmucosa van het varken bestaat uit een
groot gedeelte met klieren en een kleine zone waar
geen klieren voorkomen die zich rond de opening van
de slokdarm bevindt. Deze zone wordt aangeduid als
pars oesophagea en het is voornamelijk hier dat men
maagzweren aantreft. H. suis koloniseert daarentegen
voornamelijk het antrum en de fundus klierzone. In
mindere mate wordt ook de cardia klierzone
gekoloniseerd (Hellemans et al., 2007). Een infectie
met H. suis zou kunnen leiden tot een verhoogde
zuursecretie, wat als gevolg kan hebben dat het
epitheel van de pars oesophagea in contact komt met
hogere concentraties maagzuur. Dit kan het ontstaan
van maagulcera in de hand werken. Na een
experimentele infectie werd H. suis inderdaad gevon -
den in nauw contact met pariëtaalcellen, wat een effect
kan hebben op de HCl-productie door deze cellen
(Hellemans et al., 2007). 

Tabel 1. Helicobacter species die voorkomen in de maag van huisdieren en de pathogene betekenis ervan voor de

mens. 

Helicobacter species Natuurlijke gastheer Geassocieerd met maagklachten

bij mensen?

H. suis Varken, niet-humane primaten Ja

H. felis Hond, kat, konijn, cheeta Ja

H. bizzozeronii Hond, kat Ja

H. salomonis Hond, kat, konijn Ja

Cand. H. heilmannii Hond, kat, wilde katachtigen,

niet-humane primaten Ja

H. baculiformis Kat Niet bekend

H. cynogastricus Hond Niet bekend

Cand. H. bovis Runderen Ja (uitzonderlijk)
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Maagzweren bij varkens zijn duidelijk verschillend
van de gelijknamige aandoening bij de mens bij wie
de letsels voornamelijk in het corpus en antrum van
de maag en in het duodenum voorkomen (Kusters et
al., 2006). Er is wel een aantal gelijkenissen met een
syndroom bij de mens dat aangeduid wordt als ero -
sieve gastro-oesofagale refluxziekte. In beide gevallen
gaat het om multifactoriële aandoeningen en de rol van
helicobacters bij het ontstaan ervan is nog niet volledig
duidelijk. 

Maagzweren bij varkens kunnen leiden tot een
verminderde voederopname en een verminderde groei.
Deze aandoening gaat ongetwijfeld ook gepaard met
pijn en kan zelfs leiden tot plotse sterfte door massaal
bloedverlies in de maag.

Gastrale helicobacters bij honden en katten

In de maag van meer dan de helft van honden en
katten worden spiraalvormige bacteriën aangetroffen,
zowel bij dieren zonder klinische symptomen als bij
dieren met chronische braakproblemen (El-Zaatari et
al., 1997; Hermanns et al., 1995; Hwang et al., 2002;
Neiger et al., 1998; Papasouliotis et al., 1997; Yama -
saki et al., 1998). Vaak gaat het hier om menginfecties
met verschillende Helicobacter species. De meest
voorkomende helicobacters bij honden zijn H.
bizzozeronii, H. felis en Candidatus H. heilmannii
(Hwang et al., 2002; Neiger et al., 1998; Priestnall et
al., 2004; Strauss-Ayali et al., 2001; Van den Bulck et
al., 2005b; Wiinberg et al., 2005). Bij katten treft men
vooral H. felis en Candidatus H. heilmannii aan
(Hwang et al., 2002; Neiger et al., 1998; Strauss-Ayali
et al., 2001; Van den Bulck et al., 2005b; Wiinberg et
al., 2005). Infecties met H. salomonis komen zowel
bij de hond als bij de kat minder frequent voor (Van
den Bulck et al., 2005b) en de prevalentie van H.
cynogastricus en H. baculiformis is momenteel niet
bekend.

Over de pathogene betekenis van gastrale
helicobacters voor honden en katten bestaat veel
discussie en allicht zijn niet alle Helicobacter species
even pathogeen. Het is mogelijk dat H. felis frequenter
gastritis en chronisch braken veroorzaakt dan de
andere species (Diker et al., 2002; Lee et al., 1992),
maar de literatuur daaromtrent is niet eenduidig
(Simpson et al., 1999). Allicht zijn er ook stam -
verschillen binnen een bepaalde Helicobacter species.
Dit werd beschreven voor H. felis (De Bock et al.,
2005). Bij de kat werden gastrale helicobacters ook
geassocieerd met lymfomen in de maag (Bridgeford et
al., 2008). 

Gastrale helicobacters bij konijnen

Er werden nog maar twee studies gepubliceerd over
het voorkomen van helicobacters in de maag van
konijnen (Van den Bulck et al., 2005a; Van den Bulck
et al., 2006a). Hierbij werd aangetoond dat deze dieren
kunnen besmet zijn met H. felis en H. salomonis. Over
de eventuele pathogene betekenis van deze kiemen

voor konijnen is niets bekend. Nader onderzoek is
nochtans aangewezen, onder andere omdat konijnen
vaak gehouden worden als gezelschapsdier en aldus
een eventuele bron van infectie voor de mens kunnen
zijn.

Gastrale helicobacters bij het rund

In de lebmaag van zowel kalveren als volwassen
runderen wordt vaak een helicobacter aangetoond die
nog niet kan gekweekt worden onder laboratorium -
omstandigheden en aangeduid wordt als “Candidatus
Helicobacter bovis” (De Groote et al., 1999b). Ulcera
van de lebmaag komen frequent voor bij runderen
(Dirksen et al., 1997; Jelinski et al., 1995), maar het is
nog onduidelijk of deze Helicobacter species daarin
een rol speelt.

Gastrale helicobacters bij het paard

Ook bij paarden komen maagzweren regelmatig
voor. Bij renpaarden in volle training kan de incidentie
zelfs meer dan 90% bedragen (Bezdekova et al., 2005;
Murray et al., 1996). Ze worden vooral geassocieerd
met stress en een te energierijke voeding (Contreras et
al., 2007; Murray et al., 1996). Bij paarden bestaat de
maag uit een proximaal deel dat geen klieren bevat en
een distaal deel met klieren. De ulcera bevinden zich
meestal dicht bij de overgang tussen beide delen. In
een recente studie werd DNA van een nog niet nader
geïdentificeerde Helicobacter soort aangetoond in de
maagmucosa van 11 renpaarden (Contreras et al.,
2007). Het is evenwel nog onduidelijk of er bij paarden
inderdaad een gastrale Helicobacter soort voorkomt
die typisch is voor deze diersoort en of deze kiem een
rol speelt bij het ontstaan van maagulcera. Er zou
moeten geprobeerd worden om deze kiem te isoleren
in het laboratorium of, indien dit niet lukt, in vivo door
bijvoorbeeld een intragastrale inoculatie van muizen.

ZIJN DIEREN EEN BRON VAN INFECTIE MET
GASTRALE NIET-H. PYLORI HELICOBACTERS
VOOR DE MENS?

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat dieren een bron
zijn van maaginfecties met NHPH voor de mens. Dit
blijkt uit een aantal onderzoeken waarin de lange,
spiraalvormige bacteriën die waargenomen werden in
de maag van mensen, geïdentificeerd werden tot op
speciesniveau. Om nog meer duidelijkheid te bekomen
omtrent de zoönotische betekenis van deze kiemen,
zou moeten nagegaan worden of de helicobacters van
mensen en dieren die behoren tot eenzelfde kiem -
species, klonaal verwant zijn. 

In een Duits onderzoek werden 89 biopsieën van
de maag van mensen, waarin NHPH door een
histologisch onderzoek werden aangetoond, nader
onderzocht met in situ hybridisatie (Trebesius et al.,
2001). In 80% van de stalen werd DNA van H. suis
aangetoond, in 19% DNA van Candidatus H. heil -
mannii en in 6% werd een reactie vastgesteld met een
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probe die zowel H. felis, H. bizzozeronii als H.
salomonis detecteerde maar geen onderscheid kon
maken tussen deze drie kiemsoorten. Van den Bulck
et al. (2005b) onderzochten 123 maagbiopten van
Belgische en Duitse patiënten met een multiplex PCR
die toelaat om de meeste gastrale NHPH op te sporen.
Ook in deze studie betrof het biopten van mensen
waarin bij het histologisch onderzoek kurken trekker -
vormige bacteriën werden aangetoond. In 37% van de
stalen werd H. suis aangetoond, in 21% H. salomonis,
in 15% H. felis, in 8% Candidatus H. heilmannii
(aangeduid als HLO135 door deze auteurs) en in 4%
H. bizzozeronii. “Candidatus Helicobacter bovis”
wordt slechts uitzonderlijk aangetoond in de maag van
mensen (De Groote et al., 2005). Tot nu toe werd geen
enkele studie uitgevoerd van de eventuele aanwezig -
heid van H. baculiformis en H. cynogastricus bij de
mens.

Uit de bovenvermelde studies blijkt dat H. suis de
meest voorkomende gastrale NHPH is bij de mens en
er zijn duidelijke aanwijzingen dat varkens een bron
van infectie zijn voor de mens. Honden, katten en
mogelijk ook konijnen kunnen de mens besmetten met
H. felis, Candidatus H. heilmannii, H. bizzozeronii en
H. salomonis. Dat dit inderdaad zo is, wordt ook
bevestigd door verschillende rapporten waarbij
dezelfde Helicobacter species aangetoond werd in de
maag van honden of katten en van hun eigenaar (De
Bock et al., 2007; Dieterich et al., 1998; Hiroshi et al.,
2008; Jalava et al., 2001; Lavelle et al., 1994; Stolte et
al., 1994; Thomson et al., 1994; Van Loon et al.,
2003). De enige twee in vitro isolaten die bekomen
werden uit maagbiopten van mensen, behoren tot de
species H. bizzozeronii (Andersen et al., 1996; Jalava
et al., 2001; Kivistö et al., 2008), een kiemsoort die
frequent aangetoond wordt bij de hond. Een opval -
lende bevinding van de hierboven vermelde Belgische
studie (Van den Bulck et al., 2005b) is dat in 21% van
de stalen van humane patiënten H. salomonis aange -
toond werd, terwijl deze kiemsoort eerder sporadisch
voorkomt bij honden, katten en konijnen. Dit kan erop
duiden dat er nog andere infectiebronnen zijn voor de
mens of dat deze kiem gemakkelijker wordt over -
gedragen.

Alhoewel het niet exact bekend is hoe gastrale
NHPH overgedragen worden van dieren naar mensen,
gebeurt dit allicht vooral door direct contact. Ver -
schillende epidemiologische studies hebben inderdaad
aangetoond dat mensen die in nauw contact leven met
honden, katten en vooral varkens meer kans hebben
om besmet te raken met deze spiraalvormige bacteriën
(Holck et al., 1997; Meining et al., 1998; Svec et al.,
2000). Recentelijk werd aangetoond dat helicobacters
meer dan 4 dagen kunnen overleven in water. Dit kan
erop duiden dat deze kiemen ook indirect kunnen
overgedragen worden tussen diverse gastheren via
water (Azevedo et al., 2008). Er zijn geen gegevens
beschikbaar over de overleving van H. suis op
varkenskarkassen en het is momenteel niet bekend of
rauw of onvoldoende verhit varkensvlees een
besmettingsbron kan zijn voor de mens.

Het is onduidelijk hoe frequent gastrale NHPH
overgedragen worden van dieren naar mensen. Lange,
spiraalvormige bacteriën worden slechts in een
minderheid van de maagbiopten van mensen met
ernstige klinische symptomen aangetoond. Het is
evenwel mogelijk dat dit enkel de top van de ijsberg
vertegenwoordigt en dat infecties met deze kiemen in
veel gevallen subklinisch verlopen of gepaard gaan
met milde symptomen en niet nader onderzocht
worden.

Indien ernstige symptomen optreden bij mensen
met een gastrale NHPH-infectie, is een behandeling
aangewezen. In de praktijk worden dezelfde therapieën
toegepast zoals bij een H. pylori infectie, waarbij een
protonpompinhibitor gecombineerd wordt met twee
antimicrobiële middelen, zoals clarithomycine,
metronidazole, amoxicilline en een tetracycline -
preparaat (De Bock et al., 2007; Goddard et al., 1997;
Kaklikkaya et al., 2002; Sykora et al., 2003; van Loon
et al., 2003). Ook honden en katten kunnen met deze
geneesmiddelen gedurende 1 tot 2 weken behandeld
worden, met het oog op de eradicatie van de kiemen.
Men dient er wel rekening mee te houden dat de maag
van deze dieren later terug kan gekoloniseerd worden
met NHPH door een herbesmetting of door het terug
opflakkeren van de infectie indien niet alle kiemen
opgeruimd werden door de behandeling (De Bock et
al., 2007; Happonen et al., 1998; Simpson et al.,
1999). Over het voorkomen van verworven anti -
microbiële resistentie tegenover gastrale NHPH zijn
weinig gegevens beschikbaar. Van den Bulck et al.
(2005c) toonden aan dat verworven resistentie
tegenover metronidazole kan voorkomen bij H.
bizzozeronii en H. felis isolaten afkomstig van honden
en katten. In een muismodel werd aangetoond dat een
behandeling met een combinatie van ampicilline en
omeprazole een infectie met H. suis kan onderdrukken.
Er werd wel een verschil in effect gezien tussen
infecties met twee verschillende H. suis isolaten. Dit
kan erop duiden dat er ook bij H. suis verworven
resistentie kan voorkomen (Hellemans et al., 2005),
maar dit dient nog nader onderzocht te worden. Dat H.
suis sinds kort kan geïsoleerd worden in het
laboratorium zal toelaten om meer gegevens te
bekomen omtrent de antimicrobiële gevoeligheid van
deze kiem.

CONCLUSIE

Het is duidelijk dat, behalve H. pylori, ook andere
helicobacters een maagpathologie kunnen veroorzaken
bij de mens. Deze laatste kiemen hebben een kurken -
trekkervormig uitzicht, ze zijn bijzonder moeilijk te
kweken in het laboratorium en ze behoren tot minstens
vijf verschillende Helicobacter species. Er zijn
duidelijke aanwijzingen dat vooral varkens, honden en
katten een bron van infectie kunnen zijn voor de mens.
Recentelijk is men erin geslaagd meerdere van deze
kiemen te isoleren bij huisdieren. Dit maakt verder
onderzoek naar deze agentia mogelijk, zodat betere
inzichten kunnen bekomen worden in de pathogenese
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en epidemiologie van deze infecties. Dit kan ook
leiden tot een verbeterde behandeling en bestrijding
van deze infectieuze aandoeningen. 
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