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‘Middle East respiratory syndrome’-coronavirus (MERS-CoV) is een nieuw coronavirus, geïdentificeerd bij patiënten
met respiratoire klachten in het Midden-Oosten.
Er is toenemend bewijs dat dromedarissen een reservoir van MERS-CoV vormen.
MERS-CoV is uit dromedarissen geïsoleerd; dromedaris-MERS-CoV is vrijwel identiek aan humaan MERS-CoV. Geografische clusters van MERS-CoV-genoomfragmenten bij mens en dromedaris zijn geïdentificeerd.
Op het Arabische Schiereiland en in Afrika is een hoog percentage van de volwassen dromedarissen seropositief voor
MERS-CoV.
Jonge dromedarissen (≤ 2 jaar) zijn vaker acuut geïnfecteerd. Dit betekent dat het risico op humane infecties mogelijk
verhoogd is in het kalverseizoen – het voorjaar –, wanneer er meer naïeve dieren zijn.
Antistoffen blijken al sinds 1992 bij dromedarissen voor te komen, terwijl de eerste casus bij de mens herkend werd in
2012.
Onderdiagnostiek, verschillen in risicoprofiel of subtiele verschillen in de genetische opmaak van MERS-CoV kunnen de
afwezigheid van MERS in Afrika en bij patiënten vóór 2012 verklaren.
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et ‘Middle East respiratory syndrome’-coronavirus
(MERS-CoV) is een nieuw coronavirus dat is
geïdentificeerd bij patiënten met ernstige respiratoire klachten in het Midden-Oosten. Half juli 2014
waren er bij de WHO 834 bevestigde gevallen van infectie met MERS-CoV gerapporteerd, waaronder 288
doden.1
MERS wordt gekenmerkt door respiratoire klachten,
waarbij de meeste gemelde patiënten zijn opgenomen
met pneumonie of acuut respiratoir distress syndroom
(ARDS). Ouderdom, comorbiditeit en verminderde
immuniteit zijn risicofactoren voor infectie met MERSCoV en een ernstig verloop van het ziektebeeld. Daarnaast wordt soms melding gemaakt van infecties met
weinig tot geen symptomen of atypische ziektebeelden
zoals gastro-enteritis.2,3 Het opduiken van dit nieuwe
virus en de voortdurende identificatie van nieuwe
humane gevallen vraagt om nader inzicht in de bronnen
en transmissieroutes teneinde humane infecties te voorkomen. Dit artikel geeft een overzicht van de huidige
stand van zaken met betrekking tot de identificatie van
de dierlijke bronnen van MERS-CoV in het MiddenOosten.
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Alle bevestigde gevallen van MERS-CoV-infectie hebben
een directe of indirecte epidemiologische link met het
Midden-Oosten. Verreweg de meeste gevallen (ongeveer
80%) worden gerapporteerd uit Saoedi-Arabië.2 In april
2014 nam het aantal gemelde gevallen zorgwekkend toe,
mede door 2 grote nosocomiale clusters in Saoedi-Arabië
en de Verenigde Arabische Emiraten. Het is niet duidelijk
wat de oorzaak van deze toename is.2
Mens-op-mens transmissie wordt incidenteel beschreven. Hierbij gaat het met name om ziekenhuisinfecties,
inclusief transmissie naar ziekenhuispersoneel.3 Primaire
casussen hebben een mediane leeftijd van 58 jaar en zijn
in meerderheid mannen (80% man). De mediane leeftijd
van secundaire casussen is iets lager (45 jaar); hiervan is
58% man.4 In epidemiologische analyses van MERSclusters wordt de R0 (het basale reproductiegetal) lager
dan 1 geschat, wat aangeeft dat het virus niet gemakkelijk
van mens op mens overgaat en waarschijnlijk vanuit
dierlijke reservoirs mensen infecteert.5
De evolutionaire klok van MERS-CoV-sequenties is
bestudeerd aan de hand van materiaal verkregen uit nietgerelateerde casussen (deze techniek gebruikt de mate
van moleculaire evolutie om het tijdstip in het verleden
te schatten waarop 2 virusisolaten uit 1 voorouder zijn
ontstaan). Deze studies geven aan dat de huidige diversiteit van MERS-CoV bij mensen het beste te verklaren is
door een reeks onafhankelijke, geografisch geclusterde,
zoönotische gebeurtenissen in het Midden-Oosten.6,7
Dergelijke bevindingen zijn geen verrassing, aangezien
het zoönotische potentieel van coronavirussen een
bekend gegeven is. Het twintigtal virussen dat behoort
tot de familie van de Coronaviridae, onderfamilie Coronavirinae heeft gezamenlijk een breed gastheerbereik,
waaronder een diversiteit aan wilde dieren, landbouwhuisdieren, pluimvee, huisdieren en mensen.8 Corona
virussen kunnen zich aanpassen aan nieuwe gastheren,
hetgeen onder meer blijkt uit de dierlijke oorsprong van
een aantal humane coronavirussen (HCoV). Om infecties van de mens met MERS-CoV te voorkomen is inzicht
in de dierlijke bronnen en aard van de transmissieroutes
essentieel.

Dierlijke bronnen
Vleermuizen

HCoV-229E deelt een gemeenschappelijke voorouder
met coronavirussen die in Ghana voorkomen bij bladneusvleermuizen van de Oude Wereld (Hipposideridae),
terwijl verondersteld wordt dat SARS-CoV in 2002 in
China bij de mens opdook vanuit hoefijzerneusvleermuizen (Rhinolophidae) met civetkatten als tussengastheer.
MERS-CoV behoort tot de groep C bètacoronavirussen,
2

die als belangrijkste reservoir insectenetende vleermuizen hebben. Aan MERS-CoV verwante vleermuis-coronavirussen zijn gevonden bij gladneusvleermuizen (Vespertilionidae) in Europa, Azië en Zuid-Afrika.8,9
Noemenswaardig is dat het meest verwante vleermuisvirus gevonden werd in een gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) die in 2008 was aangetroffen in de
Nederlandse Achterhoek.10
Aanvullende aanwijzingen voor vleermuizen als bron
voor MERS-CoV komen van celkweekexperimenten
waaruit gebleken is dat MERS-CoV cellijnen van verschillende vleermuissoorten kan infecteren en zowel
humaan dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4) als vleermuisDPP-4 als functionele receptor kan gebruiken.11 Een
belangrijke vraag is of mensen direct vanuit een vleermuisreservoir geïnfecteerd worden of indirect via een
tussengastheer, al dan niet na adaptatie van het virus aan
deze tussengastheer (figuur 1).
De waarneming dat nauw aan SARS-CoV verwante
virussen uit vleermuizen in staat zijn om humane celculturen te infecteren, gebruikmakende van dezelfde receptor als SARS-CoV, geeft aan dat directe transmissie voor
MERS-CoV ook een mogelijk scenario is.12 De vraag is
echter hoe reëel een dergelijke transmissieroute is, aangezien direct contact tussen mensen en vleermuizen of
hun afscheidingsproducten – feces, urine, speeksel –
waarschijnlijk zeldzaam is. Gezien deze overwegingen
wordt algemeen aangenomen dat een tussengastheer de
directe bron voor humane infecties met MERS-CoV
vormt.
Landbouwhuisdieren

Landbouwhuisdieren zouden een mogelijke tussengastheer bij humane MERS-CoV-infecties kunnen zijn (zie
figuur 1). Landbouwhuisdieren leven doorgaans in grote
aantallen en in nauw contact met de mens en leveren
melk en vlees voor consumptie. HCoV-OC43 wordt verondersteld aan het einde van de 19e eeuw te zijn ontstaan
door interspeciestransmissie van bovine coronavirus,
dat algemeen voorkomt bij herkauwers, naar de mens.8
Data van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) uit
2012 geven aan dat koeien, geiten, schapen en dromedarissen de belangrijkste bronnen voor melk en vlees vormen in het Midden-Oosten. Informatie uit de beperkt
beschikbare anamneses van patiënten bij wie de MERSinfectie bevestigd is, suggereert in een aantal gevallen
contact met geiten of dromedarissen.6,13
Experimenteel onderzoek ondersteunt een mogelijke rol
van landbouwhuisdieren als tussengastheer. Een verdere
karakterisering van de aminozuren in humaan DPP4 die
essentieel zijn voor binding aan MERS-CoV liet zien dat
DPP4 in herkauwers een betere receptor voor MERS-CoV
zou kunnen zijn dan DPP4 in dieren als katten, honden
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FIGUUR 1 Schematische weergave van mogelijke dierlijke bronnen voor infecties met ‘Middle East respiratory syndrome’-coronavirus (MERS-CoV) bij mensen. Op
basis van de huidige beschikbare kennis wordt verondersteld dat mensen geïnfecteerd worden vanuit dromedarissen. Of mensen direct vanuit vleermuizen of via
andere dieren – landbouwhuisdieren – geïnfecteerd worden is niet bekend.

en muizen.14 Bij vergelijking van celcultures afkomstig
uit verschillende landbouwhuisdieren bleek MERS-CoV
cellijnen afkomstig uit geiten en kameelachtigen succesvol te kunnen infecteren, hetgeen mogelijk duidt op een
rol van deze diersoorten als bron voor humane MERSCoV-infecties.15 In Egypte en in regio’s in Jordanië en
Saoedi-Arabië waar infecties van mensen zijn opgetreden, is gekeken naar aanwezigheid van MERS-CoV-antistoffen in geiten, schapen en koeien, maar in de diverse
studies zijn geen aanwijzingen voor infectie met MERSCoV in deze landbouwhuisdieren gevonden.16,17
Dromedarissen

In augustus 2013 werd voor het eerst een verband gelegd
tussen dromedarissen en MERS-CoV. In een serologische studie bij dromedarissen uit Spanje (Canarische
eilanden) en Oman werden in respectievelijk 14% en
100% van de dromedarissen MERS-CoV-neutraliserende
antistoffen aangetroffen, wat duidt op circulatie van
MERS-CoV of een zeer nauw verwant virus onder dromedarissen.18 Sindsdien zijn er steeds meer aanwijzingen
dat dromedarissen een mogelijk reservoir voor MERSCoV-infecties bij de mens zijn.
Antistoffen tegen MERS-CoV zijn aangetroffen bij dromedarissen in gebieden met gevallen van primaire
humane infecties, maar ook in gebieden in West-, Noorden Oost-Afrika waar nog geen primaire humane gevallen
zijn gemeld (figuur 2). De percentages seropositiviteit bij
volwassen dromedarissen is over het algemene hoog
(82-100%).16-22 Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat
de resultaten van deze onderzoeken niet vergelijkbaar
zijn, doordat de steekproeven niet gestandaardiseerd

waren en er in verschillende studies gebruik gemaakt
werd van verschillende serologische testen, ieder met een
eigen specificiteit en sensitiviteit.
De serologische studies in Saoedi-Arabië, Tunesië en
Kenia laten zien dat jonge dromedarissen (< 2 jaar oud)
minder vaak serologisch positief zijn dan volwassen dieren (zie figuur 2).18,21,22 In Kenia werd een positieve correlatie gevonden tussen enerzijds de prevalentie van antistoffen en anderzijds de dichtheden van verschillende
kuddes in 3 gebieden.22 Een prospectieve studie in
Saoedi-Arabië bij een kudde dromedarissen gedurende
het kalverseizoen suggereert dat een eerder doorgemaakte infectie of de aanwezigheid van maternale antilichamen geen volledige bescherming tegen infectie of
herinfectie biedt.23 Retrospectieve analyse van sera uit
Saoedi-Arabië en Kenia laat zien dat MERS-CoV al minimaal 20 jaar onder dromedarissen in Afrika en het Arabische schiereiland circuleert.18,22
Er zijn geen aanwijzingen dat dromedarissen ernstig ziek
worden van infecties met MERS-CoV. Enkele studies
maken melding van lichte respiratoire klachten bij de
dieren, zoals een loopneus.4,14 Medio 2014 waren sequenties beschikbaar van diverse dromedaris-MERS-CoVstammen (figuur 3).
Het eerste directe bewijs voor infectie van dromedarissen met MERS-CoV werd gevonden bij nader onderzoek
naar een cluster van 2 patiënten dat gelieerd was aan
1 buitenhuis nabij de dromedarisrenbaan in Qatar. In
neuswatten van 3 van de 14 aanwezige dromedarissen
werden MERS-CoV-sequenties aangetroffen. De sequenties waren bijna identiek aan de sequenties van de
2 humane MERS-casussen gelieerd aan deze locatie. Op
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FIGUUR 2 Samenvatting van gegevens over ‘Middle East respiratory
syndrome’-coronavirus (MERS-CoV) bij dromedarissen in Afrika en het MiddenOosten. Landen met primaire en secundaire humane infecties zijn rood omrand;
landen met geïmporteerde en secundaire humane infecties zijn blauw omrand.
Landen met bewijs voor MERS-CoV-circulatie onder dromedarissen zijn
aangegeven in grijs (donkergrijs: serologisch en moleculaire bewijs (inclusief
Qatar); lichtgrijs: alleen serologisch bewijs; zwart: alleen moleculair bewijs).
Per land zijn de resultaten van serologische studies aangegeven, namelijk het

percentage seropositieve dromedarissen met tussen haakjes het totaal aantal
geteste dieren. A = volwassen dromedaris (> 2 jaar oud); J = jonge dromedaris
(≤ 2 jaar oud); ARE = Verenigde Arabische Emiraten; DZA = Algerije; EGY =
Egypte; ESP = Spanje (Canarische Eilanden); ETH = Ethiopïe; IRN = Iran; KEN =
Kenia; KWT = Koeweit; LBN = Libanon; NGA = Nigeria; OMN = Oman; SAU =
Saoedi-Arabië; SDN = Soedan; TUN = Tunesië; QAT = Qatar; YEM = Jemen
(bewerking van een elders gepubliceerde figuur).21

basis van die informatie kon echter niet geconcludeerd
worden of de mens geïnfecteerd was vanuit de dromedarissen of andersom, of dat beiden vanuit een derde onbekende bron geïnfecteerd waren.20
Hetzelfde geldt voor een patiënt die contact had met zieke
dromedarissen in Saoedi-Arabië. Sequenties verkregen
uit een van de dromedarissen en de patiënt wezen op
transmissie van het virus tussen de patiënt en de dromedaris, maar de richting van de overdracht kon niet worden
vastgesteld, en de mogelijkheid van infectie van zowel

dier als mens vanuit een derde bron kon niet worden uitgesloten. Analyse van het tijdsverloop van monstername
duidde er echter op dat infectie van de dromedarissen
vooraf was gegaan aan de infectie van de eigenaar.14
Uit een studie in Saoedi-Arabië, waarbij op 6 verschillende locaties verspreid over Saoedi-Arabië neuswatten
van volwassen en jonge dromedarissen geanalyseerd
waren, bleek dat jonge dieren – seronegatief of met lage
antilichaamtiters – vaker acuut geïnfecteerd waren dan
volwassen dieren (35 vs. 15%); dit is ook in andere studies
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FIGUUR 3 Fylogenetische analyse van de beschikbare partiële genoomsequenties van humaan en dromedaris-MERS-coronavirus. Genoomsequenties met een lengte
van 4 kb werden gerangschikt met Clustal W en een fylogenetische boom werd gemaakt met de PhyML-methode, gebruik makend van Seaview 4 met GTR-model. De
getallen in de figuur vertegenwoordigen het resultaat van de ‘approximate likelihood’-ratio, waarbij waarden < 0,70 niet zijn weergegeven. De maatstreep
onderaan de figuur geeft het aantal nucleotideveranderingen per positie aan. MERS-coronavirussequenties uit dromedarissen zijn aangegeven in blauw, uit mensen
in zwart en uit een Nederlandse patiënt in rood.24

waargenomen.14,18 Mogelijk betekent dit een verhoogd
risico op humane infecties in het voorjaar, wanneer het
kalverseizoen piekt. De genoomfragmenten van MERSCoV die bij dromedarissen geïdentificeerd waren, clusterden fylogenetisch met sequenties verkregen uit
humane uitbraken in Saoedi-Arabië.18 In Egypte was 3,6%
van de dromedarissen die waren aangeboden voor de
slacht in abattoirs, positief voor MERS-CoV in neuswatten; in Oman was dit 6,6%, in een studie bij dromedarissen waarvan de achtergrond onbekend is.25,26

Kortom, in diverse studies is zowel in neuswatten als in
feces of anuswatten RNA van MERS-CoV aangetroffen,
maar neuswatten worden veel vaker positief bevonden.14,18,23,25 Deze bevindingen zijn indicatief voor mogelijke transmissieroutes van het virus naar de mens. Het
feit dat neuswatten vaker positief bevonden worden dan
anuswatten en dat de virale load in neuswatten hoog is,
impliceert respiratoire transmissie. Recent werden
genoomfragmenten van het virus aangetoond in melk die
volgens lokale gebruiken verkregen was van dromedaris-
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• In 2012 is bij mensen een nieuw respiratoir virus ontdekt,
het ‘Middle East respiratory syndrome’-coronavirus
((MERS-CoV).
• Vleermuizen en landbouwhuisdieren zijn mogelijke reservoirdieren voor transmissie van MERS-CoV naar de mens.
• MERS-CoV is endemisch in dromedarispopulaties op het
Arabische Schiereiland en in Afrika en blijkt al enkele
tientallen jaren onder dromedarissen te circuleren.
• De hoge virale loads in neuswatten afgenomen bij dromedarissen kan duiden op respiratoire transmissie, maar
andere transmissieroutes kunnen niet uitgesloten worden.
• Mogelijk is het risico op infectie van mensen met
MERS-CoV hoger in het kalverseizoen van dromedarissen,
dus in het voorjaar.
• Onderdiagnostiek, verschillen in risicoprofiel of subtiele
verschillen in de genetische opmaak van MERS-CoV
kunnen de afwezigheid van MERS bij patiënten vóór 2012
en in Afrika verklaren.

Beschouwing
Het schip van de woestijn

Dromedarissen zijn al eeuwenlang onlosmakelijk verbonden met woestijnculturen. Ze zijn van economisch en
cultureel belang. Hun rol als lastdier en transportmiddel
is de afgelopen decennia sterk verminderd en ze worden
nu vooral gehouden voor melk en vleesproductie. Daarnaast worden ze speciaal gefokt en getraind voor renwedstrijden en doen ze mee aan schoonheidswedstrijden
(figuur 4).
Bij deze sociaal-culturele gebeurtenissen komen grote
groepen dromedarissen en mensen bijeen, afkomstig uit
verschillende regio’s en landen. Bovendien bestaan er
eeuwenoude islamitische gebruiken waarbij dromedarissen centraal staan, zoals het drinken van rauwe melk en
urine van maagdelijke dromedarissen ter bevordering
van de gezondheid. Sinds het opduiken van het nieuwe
humane coronavirus MERS-CoV wordt ‘het schip van de
woestijn’ echter in toenemende mate gezien als directe
bron voor infecties van de mens met MERS-CoV.
Verklaringen voor het epidemiologische patroon

sen in Qatar die MERS-CoV uitscheidden in hun neus.27
Nader onderzoek naar transmissieroutes zal meer inzicht
moeten geven in de risico’s van consumptie van rauwe
dromedarismelk en -vlees.

Het hoge percentage serologische positieve volwassen
dromedarissen, gecombineerd met de vondst van specifieke antistoffen in historische sera daterend van meer
dan 20 jaar geleden en de voortdurende aanwezigheid

FIGUUR 4 Dromedaris met mondkapje om grazen te voorkomen, op de renbaan in Al Shahaniya, Qatar (foto: Chantal Reusken).
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Een argument tegen dromedarissen als bron voor primaire infecties bij de mens is dat niet in alle anamneses
van patiënten bij wie MERS bevestigd is, sprake was van
contact met dromedarissen of dromedarisproducten.

Conclusie
Een belangrijke openstaande vraag is wat de seroprevalentie van MERS-CoV onder de algemene bevolking in
het Midden-Oosten is. Daaraan gerelateerd is de vraag in
hoeverre er asymptomatische dragers of uitscheiders van
het virus zijn die ongemerkt, na direct of indirect contact
met besmette dieren, als bron voor MERS-CoV-infecties
fungeren. Serologisch onderzoek met uitgebreide vragenlijsten in diverse humane cohorten zal ook hier meer
inzicht in kunnen geven.
Zolang de primaire route of routes voor infecties bij de
mens niet geïdentificeerd zijn en beheerst worden, zullen
er gevallen van MERS bij mensen blijven optreden. De
economische en culturele positie van het ‘schip van de
woestijn’ in woestijnlanden in Afrika en op het Arabische
schiereiland zal in de komende tijd ongetwijfeld nauwgezet onder de loep genomen worden.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online
beschikbaar bij dit artikel.
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van acute infecties bij zowel jonge als volwassen dieren,
duidt erop dat MERS-CoV sinds lange tijd endemisch
voorkomt in de dromedarispopulatie op het Arabische
schiereiland en in Afrika.
Uit deze constatering volgt meteen de vraag of humane
infecties momenteel over het hoofd gezien worden en er
dus sprake is van onderdiagnostiek in Afrika, waar alleen
geïmporteerde MERS-CoV-infecties bij mensen gemeld
zijn. Voor zowel het Arabische schiereiland als Afrika
kan men zich afvragen of MERS-CoV-infecties bij de
mens onopgemerkt zijn gebleven voorafgaand aan de
ontdekking van het virus in 2012. Of is er een andere
verklaring voor het huidige epidemiologische patroon
van humaan MERS-CoV? Retrospectieve studies in
cohorten van patiënten met respiratoire klachten met
onbekende etiologie kunnen hier duidelijkheid in brengen.
Andere mogelijke verklaringen zijn verschillen in risicoprofielen voor Afrika en het Midden-Oosten, bijvoorbeeld verschillen in demografie of lokale gebruiken, of
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