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SAMENVATTING 

De eerste uitbraak van MERS (Middle East Respiratory Syndrome) vond plaats in Saudi-Arabië in juni 

2012. Men identificeerde een nieuw coronavirus dat in 2013 zijn officiële naam MERS-coronavirus 

(MERS-CoV) kreeg. Men vermoedt dat het virus oorspronkelijk voorkwam bij vleermuizen en 

gemuteerd is zodat het ook de mens kon infecteren. Epidemiologische studies toonden een link 

tussen dromedarissen en infectie bij de mens. Men vond antistoffen bij dromedarissen en er wordt dus 

vermoed dat dromedarissen een reservoir gastheer zijn van het virus. Transmissie tussen mensen 

wordt beschreven als sporadisch en ziekenhuis-geassocieerd. Het virus wordt verspreid via 

respiratoire secreten. Mensen kunnen besmet worden door direct of indirect contact met een besmet 

persoon aangezien het virus in bepaalde omstandigheden kan overleven op materialen. 

 

Bij infectie ontstaan er vooral ademhalingssymptomen, maar ook symptomen buiten het 

ademhalingsstelsel, onder andere lever- en nierfalen. Zware ziekte komt vooral voor bij patiënten met 

onderliggende ziekteproblemen zoals diabetes, chronische nierziekte en chronische hartziekte. Er is 

een hoge mortaliteit (35,6%). Autopsies zijn in het Midden-Oosten niet toegelaten vanwege culturele 

en religieuze redenen. Daarom moet men zich baseren op diermodellen om meer kennis te verkrijgen 

over het MERS-CoV. Enkel niet-humane primaten en muizenlijnen die de receptor voor het virus tot 

expressie brengen kunnen geïnfecteerd worden. Diagnose van MERS gebeurt door aantonen van het 

MERS-CoV met RT-rtPCR (reverse transcriptase real time polymerase chain reaction). Behandeling 

van de ziekte bestaat vooral uit ondersteunende therapie en vermijden van complicaties. Antivirale 

middelen hebben succes in diermodellen maar niet altijd bij de mens. Er moeten meer veldstudies 

gebeuren om de effecten van antivirale middelen bij de mens te onderzoeken. Preventie van 

verspreiding van de ziekte blijft het belangrijkst. Preventieve maatregelen bij contact met 

dromedarissen of producten van dromedarissen moeten in acht genomen worden in landen waar het 

virus circuleert. Het virus lijkt zich moeilijk te verspreiden tussen mensen. Desondanks is preventie 

cruciaal bij (mogelijke) geïnfecteerde patiënten, zowel in ziekenhuizen als in familiale context. 

 
 
 
Key words: ademhalingsstelsel, dromedarissen, MERS-CoV, nosocomiale infecties, 

vleermuizen.    
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INLEIDING  

Coronavirussen bij de mens veroorzaken meestal milde symptomen van een gewone verkoudheid (1). 

In de 21e eeuw zijn er echter 2 nieuwe opkomende coronavirussen gerapporteerd die kunnen leiden 

tot erge ziekte en zelfs sterfte. Deze virussen werden Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) en 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS) genoemd aangezien ze beiden erge pathologie van het 

ademhalingsstelsel veroorzaken. Er zijn ook regelmatig ziektesymptomen uitgaande van organen 

buiten het respiratoir stelsel (2, 3). SARS uitbraken werden gerapporteerd van eind 2002 tot juli 2003. 

Hierna zijn er nog 4 aparte gevallen beschreven. Vanaf begin 2004 zijn er geen gevallen van SARS 

meer gerapporteerd (4). Tien jaar later zag men dezelfde symptomen verschijnen bij uitbraken van 

MERS. Het MERS-CoV lijkt vooral goed te spreiden in ziekenhuizen door te laattijdige diagnose en 

onvoldoende preventieve maatregelen (5). Hierdoor ontstonden er verschillende ziekenhuis-

geassocieerde uitbraken van MERS. Het virus werd meegevoerd naar andere landen door mensen 

die reizen naar het Midden-Oosten en die daar een infectie opliepen (6, 7). De uitbraak in Zuid-Korea 

in de zomer van 2015 en de wekelijks nieuwe gevallen in Saudi-Arabië, bewijst dat het virus nog 

steeds circuleert. Men moet dus nog steeds op zijn hoede moet zijn voor nieuwe MERS-gevallen (8, 9, 

10). 

 

De hoge mortaliteit bij MERS maakt het noodzakelijk om meer kennis te verwerven over onder andere 

de epidemiologie en pathogenese van het virus, zodat er onderzoek kan gedaan worden naar vaccins 

en antivirale geneesmiddelen. Autopsies op overleden mensen zijn verboden in het Midden-Oosten, 

waardoor men informatie moet bekomen uit in vitro en ex vivo studies en experimenteel geïnfecteerde 

proefdieren (6, 11). 

Deze studies zijn cruciaal om de bevolking over de hele wereld te beschermen tegen MERS-CoV 

infecties. Er wordt intensief onderzoek gedaan naar onder andere transmissie en pathogenese. In 

deze literatuurstudie wordt een overzicht gegeven van de reeds verworven kennis van dit relatief 

nieuwe virus. Naast de etiologie van het virus wordt informatie gegeven over de mogelijke 

reservoirgastheren, transmissie, pathologie, diagnose, behandeling en preventie. Ten slotte wordt een 

vergelijking gemaakt met het verwante SARS-CoV.     
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LITERATUURSTUDIE 

1. SITUERING 

Tot 2002 waren er 4 coronavirussen gekend die infecties veroorzaken bij mensen nl.  HKU1, NL63, 

229E en OC43. Deze virussen veroorzaken een milde, zelflimiterende infectie van de bovenste 

luchtwegen, met als symptomen een pijnlijke keel, hoesten en coryza. In zeldzame gevallen was er 

bronchitis, bronchiolitis en pneumonie (1, 2, 6). In 2002 kreeg men echter te maken met een 

coronavirus dat een erge infectie van de diepere luchtwegen veroorzaakt die fataal kan zijn: het 

Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV) (1). Het virus werd voor het eerst 

geïsoleerd in Azië en verspreidde zich in enkele maanden tijd naar Noord-Amerika, Zuid-Amerika en 

Europa. Tussen november 2002 en juli 2003 zijn er 8096 gevallen van SARS gerapporteerd aan de 

WHO (World Health Organisation), waarvan 774 fataal waren (3, 4). De WHO publiceerde 

verschillende veiligheidsmaatregelen om de verdere verspreiding van SARS te stoppen. Sinds 2004 

zijn er geen gevallen van SARS meer gemeld (1, 12). 

 

In juni 2012 werden er bij een patiënt in Saudi-Arabië symptomen vastgesteld die leken op SARS, 

namelijk pneumonie en nierfalen met fatale afloop (13). Er werd echter een nieuw virus geïsoleerd en 

na onderzoek van het genoom stelde men een gelijkenis vast met coronavirussen gekend bij 

vleermuizen, namelijk HKU4 en HKU5 (Hong Kong University 4 en 5). Na enkele gelijkaardige 

gevallen kreeg het virus de naam: human betacoronavirus 2c Erasmus Medical Center/2012 (HCoV-

EMC/2012) aangezien het virus voor het eerst geïsoleerd werd in dit Nederlandse ziekenhuis (2, 3, 6). 

Retrospectieve studies toonden aan dat er reeds een uitbraak van MERS plaatsvond in april 2012 in 

Jordanië. Toen werden 13 gevallen beschreven zonder identificatie van het oorzakelijke agens (6). 

Achteraf heeft men in stalen van 2 overleden patiënten via RT-rtPCR het virus kunnen aantonen. 

Zeven andere gevallen werden bevestigd via serologie (5). 

 

Het virus werd geïsoleerd in oktober 2012 bij een patiënt in het Verenigd Koninkrijk die recent in 

Saudi-Arabië had verbleven. Een patroon werd opgemerkt bij de verschillende bevestigde MERS-CoV 

infecties, namelijk erge pneumonie, meervoudig orgaanfalen en een link met landen in het Midden-

Oosten (4). Na internationaal overleg besloot men in mei 2013 de naam van het virus te veranderen 

naar het Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) (2).  

 Volgens data van de WHO waren er op 16 april 2016 1714 officieel bevestigde gevallen van MERS 

gerapporteerd, waarvan 618 doden sinds september 2012 (Figuur 1) (14, 15). De meerderheid van 

deze gevallen (504) zijn afkomstig uit de periode maart-mei 2014, aangezien er toen verschillende 

grote uitbraken waren in Jeddah en Riyadh (Saudi-Arabië) (5, 14). Uiteindelijk zijn in Saudi-Arabië de 

meeste gevallen gerapporteerd: 1016 gevallen waarvan 447 met een fatale afloop (6). 
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Figuur 1: Bevestigde wereldwijde gevallen van MERS aan de WHO tot 15 april 2016 (n=1714) 

(Bron: WHO) (16) 

 
Het virus heeft zich in enkele maanden tijd verspreid naar andere landen buiten het Midden-Oosten. 

Figuur 2 toont de verspreiding van het MERS-CoV op wereldniveau. Geïmporteerde gevallen zijn 

patiënten die recent een reis gemaakt hebben naar het Midden-Oosten. Primaire gevallen zijn 

gevallen waarbij er geen blootstelling is aan een geïnfecteerd persoon of geen bezoek aan 

ziekenhuizen. Men veronderstelt dat deze gevallen veroorzaakt zijn door niet-menselijk contact, 

waarschijnlijk contact met dromedarissen. In landen buiten het Midden-Oosten is er enkel sprake van 

secundaire gevallen of gevallen geassocieerd met reizen naar het Midden-Oosten. Secundaire 

infecties van de eerste generatie zijn patiënten die geïnfecteerd zijn door direct of indirect contact (via 

materialen) met besmette mensen, al dan niet in ziekenhuizen of in een familiale omgeving en binnen 

14 dagen voorafgaand aan de symptomen (6, 8, 14, 17, 18). Tweede generatie infecties zijn gevallen 

die direct of indirect contact gehad hebben met een persoon met een infectie van de eerste generatie 

(8). Volgens informatie van de WHO waren er op 16 april 2016 26 landen met een bevestigd geval van 

MERS (15).  

De meest recente grote uitbraak van MERS vond plaats in Zuid-Korea in mei 2015. Het eerste geval 

van MERS in dit land was een 69-jarige man die op reis was geweest naar Saudi-Arabië. Zeven 

dagen na zijn terugkeer ontwikkelde hij ademhalingsproblemen. Het virus verspreidde zich al snel 

naar verschillende ziekenhuizen (5, 8). Op 14 juli 2015 waren er 185 officieel bevestigde gevallen van 

MERS gerapporteerd aan de WHO, waarvan 36 mensen overleden zijn. Met uitzondering van één 

geval in oktober 2015, zijn er geen gevallen van MERS meer bijgekomen in Zuid-Korea (5).   
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Figuur 2: Landen en aantal gevallen van Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-
CoV), gerapporteerd tot 7 juli 2015. (uit Omrani, 2015) 

   

Men vond 15 positieve stalen voor anti-MERS-CoV antistoffen bij 10 009 serumstalen verzameld uit 

13 provincies in Saudi-Arabië gedurende de periode van december 2012 tot december 2013 

(prevalentie = 0.15%). Indien men deze resultaten extrapoleert naar de volledige bevolking van Saudi-

Arabië, zouden 45 000 mensen seropositief zijn (19). Dit wijst op circulatie van het virus voor de eerste 

identificatie en versterkt de hypothese dat er subklinische infecties zouden voorkomen. Deze 

bevindingen tonen het belang aan van uitgebreide diagnostische technieken bij nieuwe opkomende 

infecties voor snelle diagnose van het agens (5). 

 

Men vreesde dat het virus een even grote epidemie zou veroorzaken als SARS in 2002-2003 (20). 

Vooral tijdens de Hadj (de jaarlijkse bedevaartstocht waarbij moslims over de hele wereld naar Mekka 

(Saudi-Arabië) reizen) werden er grote MERS-uitbraken verwacht. Surveillance studies uit 2013 tot 

2015 hebben echter geen enkele MERS-CoV infectie kunnen aantonen bij pelgrims, zowel in Saudi-

Arabië als na thuiskomst. Dit is te verklaren door het feit dat het MERS-CoV niet aangepast is aan de 

mens, waardoor transmissie tussen mensen niet makkelijk gebeurt. Dit kan verklaren waarom een 

groot deel van de gevallen gerapporteerd worden in ziekenhuizen. Patiënten en verplegend personeel 

hebben daar nauw contact en zonder extra voorzorgsmaatregelen heeft het ziekenhuispersoneel een 

groter risico op infectie (5). 

Tot nu toe blijft het virus relatief stabiel. Het genoom van virussen verzameld tussen 2012 en 2014 

vertoonde een variatie van 0 tot 0.38%. Men vreest dat het virus zal muteren in de toekomst, waardoor 

het beter aangepast zou zijn aan de mens. Dit zou potentieel kunnen leiden tot een pandemie. Om 

deze reden is er een blijvende nood aan meer kennis over de transmissie en de reservoir gastheren 

van het virus. De WHO en CDC blijven de verspreiding van het virus volgen en geven regelmatig 

updates over de situatie over de hele wereld (21). 
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2. ETIOLOGIE 

Het MERS-CoV behoort tot de familie van de coronaviridae, die genoemd zijn naar de uitstekende 

spikes aan hun oppervlakte. Dit zorgt voor een typisch uitzicht van het virion onder de 

elektronenmicroscoop (22). Coronavirussen zijn grote enkelstrengige RNA-virussen die positief 

strengs zijn (1, 2, 6). Coronaviridae behoren tot de orde van de Nidovirales. Binnen de familie van de 

Coronaviridae zijn er 2 subfamilies: de coronavirinae en de torovirinae. In de subfamilie coronavirinae 

zijn er 4 genera: alfa-coronavirus, beta-coronavirus, gamma-coronavirus en delta-coronavirus (21, 23). 

Tot het genus alfa-coronavirus behoren het humane coronavirus NL63 (HCoV-NL63: is het eerst 

geïsoleerd in Nederland) en HCoV-229E. Deze veroorzaken bij de mens gewone verkoudheden tot 

ernstige pneumonie (3). 

Het MERS-CoV behoort tot het genus beta-coronavirus, subgroep 2c (21). Tot dit genus behoren 

onder andere ook het SARS-CoV en het HCoV-HKU1, die luchtweginfecties bij de mens veroorzaken. 

Het MERS-CoV is het meest verwant met enkele coronavirussen die men terugvindt bij vleermuizen, 

namelijk het Tylonycteris bat coronavirus HKU4 (Bat-CoV HKU4) en Pipistrellus bat coronavirus HKU5 

(Bat-CoV HKU5). Men ziet een grote gelijkenis in de genoom sequentie van het MERS-CoV en deze 

virussen, die beiden ook tot het genus beta-coronavirus behoren. Deze gelijkenis suggereert dat het 

virus mogelijk afkomstig is van vleermuizen (3, 21). 

In het genus gamma-coronavirus klasseert men coronavirussen van kippen en kalkoenen. Virussen 

behorende tot de genus delta-coronavirus hebben als gastheer vele vogelsoorten (3). 

Coronavirussen komen wereldwijd voor en veroorzaken respiratoire en gastro-intestinale 

aandoeningen of aandoeningen van het zenuwstelsel bij verschillende diersoorten (1, 2). Deze 

virusfamilie kent een hoge graad van mutaties op korte termijn. Hierdoor vreest men dat het MERS-

CoV in de toekomst mutaties zal ondergaan (22). 

 

Figuur 3 toont de opbouw van een MERS-CoV partikel (virion). De diameter doorheen een partikel 

varieert tussen 70 en 120 nm. Het virus bevat centraal een  nucleïnezuur. Dit is enkelstrenging positief 

strengs RNA, bestaande uit 16 tot 31 kilobasen. Rond dit nucleïnezuur ligt het kapsied. Deze vormen 

samen het helixvormige nucleokapsied. Rond het nucleokapsied zit een fosfolipidenmembraan, de 

envelop. Op deze envelop zitten er 3 verschillende glycoproteïnen of peplomeren waarbij M staat voor 

membraaneiwitten, E voor envelopeiwitten en S voor spike proteïnen. Het virus bindt specifiek met het 

glycoproteïne S op receptoren op de gastheercellen en kan zo de gastheercellen binnendringen (1, 3). 

 

Figuur 3: Schematische weergave van een 

MERS-CoV partikel. S: spike proteïne; M: 

membraan proteïne; E: envelope proteïne; N: 

nucleokapsied proteïne. (uit van den Brand, 

2014)  
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3. VOORKOMEN EN OVERDRACHT 

3.1. RESERVOIR GASTHEREN 

3.1.1. Vleermuizen 

Bij identificatie van het MERS-CoV in 2012 werd onmiddellijk gedacht aan de vleermuis als reservoir 

gastheer van dit nieuwe virus, aangezien vleermuizen een natuurlijke gastheer zijn voor verschillende 

alfa- en beta-coronavirussen. Het MERS-CoV is het meest verwant met het Bat-CoV HKU4 en Bat-

CoV HKU5, die circuleren in vleermuizenpopulaties. Er is echter minder dan 80% gelijkenis in de 

nucleotidensequenties tussen het MERS-CoV en de 2 vleermuisvirussen (21). Het MERS-CoV en Bat-

CoV HKU4 gebruiken dezelfde receptor om binnen te dringen in cellen van de gastheer, namelijk de 

dipeptidyl peptidase 4 receptor (DPP4 receptor) (6, 17).  

De resultaten van verschillende studies over coronavirussen bij vleermuizen hebben aanleiding 

gegeven tot de hypothese dat een genetische voorganger van het huidige humane MERS-CoV 

circuleert bij vleermuizen. Yang et al. vergeleek de S-proteïnes van het MERS-CoV met het bat-CoV 

HKU4. Het S-proteïne van HKU4 kan geen menselijke cellen infecteren. Als men echter 2 mutaties in 

dit S-proteïne doorvoert, kan het geactiveerd worden door humane proteases, waardoor het wel 

menselijke cellen kan infecteren. Het MERS-CoV heeft deze 2 mutaties in zijn S-proteïne ook. Deze 

mutaties hebben waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld in de overdracht van het virus van 

vleermuis naar mens, ofwel direct ofwel door intermediaire gastheren. Deze hypothese is niet  

bewezen (24, 25). Men kan besluiten dat het minder waarschijnlijk is dat vleermuizen een reservoir 

gastheer zijn, aangezien enkel verwante coronavirussen werden teruggevonden en niet het humane 

MERS-CoV zelf.   

 

3.1.2. Kameelachtigen 

In 3 van de 5 eerste gevallen van MERS in Saudi-Arabië was er sprake van contact met 

dromedarissen (21). Bij onderzoek van bloedstalen van dromedarissen in Oman waren 100% van de 

dieren positief voor neutraliserende antistoffen tegen MERS-CoV (17, 26). Gelijkaardige studies in 

andere landen toonden ook hoge percentages van dromedarissen die seropositief waren. Deze 

resultaten tonen een duidelijke link tussen dromedarissen en het MERS-CoV (2, 6).  

 

Retrospectieve studies werden uitgevoerd om te onderzoeken of MERS-CoV pas recent opgedoken is 

bij mensen- en/of dromedarispopulaties of al langer aanwezig was en niet opgemerkt werd. Enerzijds 

werden bewaarde bloedstalen van arbeiders in slachthuizen uit 2012 onderzocht op antistoffen tegen 

het MERS-CoV. Men vond hier geen bewijzen dat het MERS-CoV al zou gecirculeerd hebben voor de 

eerste uitbraak van MERS. Anderzijds onderzocht men bloedstalen uit de periode tussen 1993 en 

2003 van dromedarissen uit Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Deze bevatten wel 

anti-MERS-CoV antistoffen. Veel van de dromedarissen uit deze  landen worden geïmporteerd uit 

Oost-Afrika (6). Extra studies waarin men bloedstalen uit 1983 tot 2013 testte van dromedarissen uit 

West-, Oost- en Noord-Afrika toonden aan dat gemiddeld 80% van deze dromedarissen seropositief 

was (17). Gedurende deze hele periode was er een hoge seroprevalentie. In 1983 was 80% van de 

dromedarissen seropositief. Dit suggereert dat het virus al lang circuleert in deze diersoort (3).  
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Het was niet mogelijk om stalen van voor deze periode te testen. Het is dus niet geweten hoe lang de 

dromedarispopulatie al geïnfecteerd is en of het virus enzoötisch zou voorkomen bij dromedarissen 

(21).  

 

Het virus werd aangetoond in nasale en fecale swabs van dromedarissen in Arabië via RT-rtPCR. In 

één studie was 60% van het longweefsel, verzameld uit karkassen, positief voor MERS-CoV. RT-

rtPCR was ook positief bij dieren waarvan vroeger aangetoond was dat ze seropositief waren. Dit kan 

erop wijzen dat deze dieren geherinfecteerd kunnen worden. Daarnaast werd levend virus geïsoleerd 

uit nasale en fecale swabs, aangezien dit virus na isolatie in staat was om menselijke cellen uit het 

ademhalingsstelsel ex vivo te infecteren (5). Zowel zieke dieren met symptomen van de bovenste 

luchtwegen als asymptomatische dieren kunnen positief testen op serologie en met RT-rtPCR (21). 

Serologische screeningsstudies hebben aangetoond dat jonge dromedarissen meestal positief zijn 

voor de aanwezigheid van levend virus of viraal RNA. Volwassen dromedarissen zijn eerder 

seropositief en negatief voor aanwezigheid van het virus of viraal RNA. Deze bevinding zou aantonen 

dat vooral jonge dieren een actieve infectie doormaken, terwijl dit minder gebeurt bij volwassen dieren. 

Dit kan een mogelijke verklaring zijn waarom er weinig menselijke infecties zijn vanuit het slachten van 

dromedarissen, aangezien deze dieren 5 jaar of ouder moeten zijn vooraleer ze geslacht mogen 

worden (21). 

 

Een ander belangrijk gegeven is de richting van de infecties: infecteren dromedarissen mensen of 

omgekeerd? Er is pas een grote stijging van antistoffen in het bloed van dromedarissen als de 

hoeveelheid virus in andere stalen al aan het afnemen is, dus als de dromedaris de infectie onder 

controle begint te krijgen. Onderzoeken in Saudi-Arabië bij geïnfecteerde mensen die contact hadden 

met dromedarissen hebben bewezen dat er al antistoffen waren in de kudde, terwijl de eigenaar nog 

een actieve infectie en ziekte doormaakte. Dit toont aan dat de kudde dromedarissen eerst 

geïnfecteerd is en er daarna pas een infectie van de mens was (21).  

Men vond geen antistoffen bij andere diersoorten zoals schapen, geiten, runderen, kippen, paarden 

en wilde vogels in Saudi-Arabië. Deze studies zijn echter kleinschalig en er zouden meer dieren 

moeten bemonsterd worden vooraleer deze diersoorten definitief uitgesloten kunnen worden als 

intermediaire gastheer (2, 6). 

 

Men besluit dat dromedarissen wel degelijk een reservoir gastheer voor het virus zijn. Tot 80% van de 

dromedarissen zijn seropositief voor het virus. Dromedarissen zijn de enige diersoort waarbij men 

virus heeft geïsoleerd met identieke sequenties als bij de mens. Ten slotte zijn er epidemiologische 

aanwijzingen dat mensen besmet werden door dromedarissen. Bij vleermuizen heeft men enkel 

verwante coronavirussen kunnen aantonen en geen MERS-CoV. De indicaties wijzen naar 

dromedarissen als reservoir gastheer, en niet vleermuizen (27). Transmissie van dromedaris naar 

mens is de enige zoönotische bron van infectie bij de mens die bevestigd is. Men is verplicht om 

MERS-CoV infecties bij dieren te rapporteren aan de World Organization for Animal Health (OIE) (21). 
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3.2. OVERDRACHT VAN DIER NAAR MENS EN TUSSEN MENSEN 

3.2.1. Overdracht van dier naar mens 

Cijfers over MERS-CoV seroprevalentie bij mensen met direct contact met dromedarissen zijn 

tegenstrijdig. De seroprevalentie bij de meerderheid van de bevolking in Saudi-Arabië bedraagt 

ongeveer 0.15%. Muller et al vond een seroprevalentie van 2.3% bij herders van dromedarissen en 

3.6% bij slachthuismedewerkers (respectievelijk 15 en 23 keer hoger dan het gemiddelde in de 

populatie) (19). Reusken et al detecteerde antistoffen in personen die beroepsmatig in contact 

kwamen met dromedarissen in Qatar (5, 6, 28).  Deze resultaten zijn tegenstrijdig met resultaten van 2 

andere studies (Hemida et al, 2015; Aburizaiza, 2012) (29, 30). In deze studies waren er geen 

antistoffen bij personen die direct contact hadden gehad met dromedarissen die 2 tot 3 maanden voor 

de staalname bevestigd MERS-CoV positief waren. Bij screening van slachthuismedewerkers en 

dierverzorgers waren alle personen seronegatief (5). In het algemeen suggereren deze tegenstrijdige 

data dat MERS-CoV een hoge prevalentie heeft in dromedarissen in Arabië. Transmissie van 

dromedaris naar mens komt wel voor maar lijkt inefficiënt. Het precieze mechanisme en wijze van 

infectie is niet zeker. Men vermoedt dat er verschillende mogelijke manieren zijn waarop de overdracht 

kan plaatsvinden. (Figuur 4) Geen enkele manier van overdracht is tot nu toe bewezen (21).  

 

De dromedaris is een belangrijke diersoort in het Midden-Oosten. Er zijn dus verschillende mogelijke 

manieren van contact met deze dieren. Ze worden gebruikt als trek- en lastdier bij lange tochten 

doorheen de woestijn. Er worden regelmatig grote festivals, races, publieke verkopen en parades 

georganiseerd. Dromedarissen worden vaak gehouden en gefokt in de buurt van goedbevolkte 

gebieden. Melk en vlees wordt frequent geconsumeerd en het drinken van rauwe melk is niet 

ongewoon in verschillende landen. Urine van dromedarissen wordt soms gebruikt en geconsumeerd, 

onder andere omdat het het haar vrij zou houden van parasieten en omdat het een aspirineachtige 

werking zou hebben. Desondanks worden er toch minder MERS-CoV infecties gezien dan men zou 

verwachten bij zo wijd verspreidde gewoontes (21). 

 

Waarschijnlijk is de aërogene weg de belangrijkste vorm van transmissie. Zowel bij symptomatische 

als asymptomatische dieren wordt het virus uitgescheiden via neussecreten, oogsecreten en faeces. 

RNA-fragmenten van het MERS-CoV werden teruggevonden in een luchtstaal van een geïnfecteerde 

dromedaris (17). Dieren met symptomen van de bovenste luchtwegen hadden hoge hoeveelheden 

virus in de ademhalingssecreten, waardoor het virus zich mogelijks kan verspreiden via druppels of 

aërosolen (21). Vooral dieren die asymptomatisch blijven, vormen een gevaar voor de mens. Het is 

onmogelijk om te bewijzen dat een dier het virus uitscheidt zonder virologische testen uit te voeren op 

de verschillende secreten (2). Respiratoire virussen in het algemeen verspreiden zich vooral via 

secreten uit de luchtwegen, en minder via orale opname. Men vermoedt dus dat dit bij het MERS-CoV 

ook zo is (17). 
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Figuur 4: Risicofactoren om besmet te worden met het MERS-CoV door een dromedaris. Deze 

hypothetische illustratie verdeelt de risicofactoren in deze met direct contact of contact met 

druppels van het dier, en deze waarbij het virus opgenomen wordt. Geen enkele weg van 

transmissie is bewezen. De stippellijn wijst op het feit dat beide vormen tegelijkertijd kunnen 

voorkomen. (Uit Mackay et al, 2015) 

 

Er kan een patroon gezien worden in het aantal uitbraken van MERS tijdens een volledig jaar. In de 

periode 2014 – 2015 kende het aantal bevestigde MERS-CoV infecties een piek in maart, april en mei. 

Er is dus een seizoensinvloed. Dit is mogelijk gecorreleerd aan het voortplantingsseizoen van 

dromedarissen: de periode maart-april-mei is het einde van het kalvingsseizoen in Saudi-Arabië. In 

deze periode is er een intenser contact tussen mens en dier, wat mogelijks het grotere aantal infecties 

bij mensen kan verklaren (2). Transmissie via jonge, nieuw geïnfecteerde dromedarissen kan ook een 

mogelijkheid zijn (6 

 

3.2.2. Verspreiding tussen mensen 

In de meerderheid van de gevallen was er geen contact met dromedarissen of producten van deze 

dieren. Een studie toonde aan dat slechts bij 4.3% van totaal 161 gevallen met een bevestigde MERS-

CoV infectie, er contact geweest was met dromedarissen (17). Deze bevindingen suggereren dat er 

transmissie is via, een nog onbekende, tussengastheer en/of transmissie tussen mensen. 

Er zijn verschillende mogelijkheden beschreven die belangrijk zouden zijn bij de verspreiding van het 

MERS-CoV tussen mensen. (Figuur 5) Memish et al definieerde transmissie tussen mensen als 

sporadisch, binnen families en gerelateerd aan ziekenhuizen (21, 31). Deze vorm van transmissie is 

bewezen door epidemiologische en genomische studies van gevallen geassocieerd met uitbraken van 
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MERS in ziekenhuizen en huishoudens (6).Elke piek van uitbraken van MERS komt overeen met een 

uitbraak in een ziekenhuis. De uitbraak in een ziekenhuis in Djedda (Saudi-Arabië) in 2014 was de 

grootste uitbraak tot nu toe, met de snelste accumulatie van nieuwe patiënten, wat erop wijst dat het 

virus zich snel verspreidde. Deze uitbraak was in meer dan 60% van de gevallen geassocieerd met 

transmissie tussen mensen in een ziekenhuisomgeving (21). In 25% van de gevallen maakte de 

patiënt deel uit van het verplegend personeel (3). Transmissie in ziekenhuizen wordt meestal 

veroorzaakt door een combinatie van late diagnose van de MERS-CoV infectie, te veel patiënten dicht 

op mekaar op de spoedafdelingen, patiënten die naar verschillende ziekenhuizen gaan vooraleer ze 

behandeld worden en te weinig aandacht voor preventieve maatregelen als men (mogelijk) 

geïnfecteerde patiënten verzorgt of bezoekt (5, 32).  

 

Figuur 5: Hypothetische manieren waarop subklinische (=de infectie voldoet niet aan een op 

voorhand opgestelde klinische drempel of symptomen) of asymptomatische (=er zijn geen 

duidelijke gemeten, geobserveerde of gemelde symptomen) MERS-CoV infecties kunnen 

bijdragen aan transmissie van het virus. (Uit Mackay et al, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een andere wijze van menselijke transmissie is overdracht in de gemeenschap, vooral in een familiale 

omgeving. Men vermoedt dat het virus zich verspreidt via druppels uit de luchtwegen en via direct 

contact. Een andere mogelijkheid voor infectie van eenzelfde familie is blootstelling aan dezelfde 

omgevingsfactoren, zoals het houden van dromedarissen (3).  

Een ander fenomeen zijn gevallen gerelateerd aan reizen naar landen waar het virus aanwezig is. De 

meeste gevallen buiten Saudi-Arabië en omringende landen zijn secundaire infecties, geassocieerd 

met een persoon die geïnfecteerd werd in het Midden-Oosten. Als deze persoon in eigen land hulp 

zoekt in een ziekenhuis en er worden niet voldoende preventieve maatregelen genomen, kan het virus 

zich verspreiden in dit ziekenhuis (3). Tot op heden zijn er geen gevallen van verticale of perinatale 

transmissie gekend bij de mens (2). 

 

In de eerste helft van 2013 waren er verschillende rapporten over uitbraken in ziekenhuizen of in de 

maatschappij waar geen dierlijke of menselijke bronnen van infectie geïdentificeerd konden worden. 

Dit leidde tot speculaties dat mensen zonder symptomen of met milde ademhalingssymptomen het 

virus zouden uitscheiden en zo zorgen voor transmissie. Memish et al toonde aan dat MERS-CoV kon 
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teruggevonden worden via RT-rtPCR in 30% van 12 asymptomatische personen tot 12 dagen na 

infectie. De verzamelde stalen waren neus- en keelswabs. Een andere bevinding was dat bij 

asymptomatische personen de virusuitscheiding minder lang doorging dan bij zieke patiënten (31).  

Een uitgebreide serosurvey in Saudi-Arabië (Muller et al. 2015) schatte dat ongeveer 45 000 personen 

seropositief zouden zijn voor MERS-CoV (19). Deze personen zouden dus een bron van infectie 

kunnen zijn voor andere mensen (21). Alhoewel transmissie vanuit asymptomatische mensen 

waarschijnlijk lijkt te zijn, is dit toch nog niet bewezen (33, 34). 

Men kan besluiten dat transmissie tussen mensen altijd in clusters verloopt, vooral geassocieerd met 

ziekenhuisuitbraken. Men spreekt over sporadische transmissie. (Fig 6) Continue transmissie tussen 

mensen is niet gedocumenteerd (32). 

 

Figuur 6: Een weergave van sporadische versus continue transmissie tussen mensen van een 

respiratoir virus. MERS-CoV vertoont geen continue transmissie. (Uit Mackay, 2015) 

 

 

De exacte manier waarop transmissie tussen mensen doorgaat is onduidelijk. Levend virus kan 

teruggevonden worden in grote hoeveelheden in stalen genomen van de diepere luchtwegen en in 

mindere mate in de bovenste luchtwegen (2, 5). Dit kan wijzen op transmissie via respiratoire secreten 

zoals bij niezen of hoesten. Waarschijnlijk is er ook transmissie via aërosolen. In één patiënt werden 

lage concentraties viraal RNA teruggevonden in stoelgang (1031 RNA kopieën. Dit ligt dicht tegen de 

onderste detectiegrens van de RT-rtPCR test) en urine (2691 RNA kopieën). Aangezien men geen 

infectieus virus kan terugvinden in deze excreties, is orofecale overdracht onwaarschijnlijk (35). 

Mensen kunnen besmet raken door andere mensen via direct of indirect contact. Het virus kan bij 

bepaalde condities tot 30 uur overleven op plastieken en metalen oppervlakken (5). Bij inoculatie van  

deze oppervlakken met 106 TCID50  (50% Tissue Culture Infective Dose), kon het virus aangetoond 

worden na 48 uur bij 20˚C en bij 40% relatieve vochtigheid (RV). Het virus bleef infectieus gedurende 

8 uur bij 30˚C en 80% RV en gedurende 24 uur bij 30˚C en 30% RV (17, 21). Aërosol experimenten 

toonden aan dat de infectiviteit van het virus verminderde met 89% bij een RV van 70%. De 

infectiviteit daalde echter maar 7% bij 40% RV als de aerosol werd gegenereerd bij 20 ˚C (36). Het 

besluit is dat MERS-CoV enkele uren kan overleven in de omgeving en dat het virus het langst 

leefbaar blijft in een omgeving met lage temperatuur en lage vochtigheid (17). Passende preventieve 

maatregelen met betrekking tot de omgeving (vooral in ziekenhuizen) zijn nodig om transmissie te 

voorkomen (5).  
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De basis reproductieratio R0 van het MERS-CoV wordt geschat op 0.69. Een R0 kleiner dan 1 wil 

zeggen dat er per geïnfecteerd dier/mens minder dan 1 nieuw besmet dier/mens ontstaat (37). Dit 

betekent dat de virustransmissie op dit moment zelflimiterend is. Het virus blijkt een beperkte 

besmettelijkheid te hebben. Screeningsstudies hebben aangetoond dat secundaire infecties 

voorkwamen bij slechts 4% van 280 dichte familiecontacten van geïnfecteerde personen en slechts bij 

2% van 5065 ziekenhuismedewerkers die werkten met besmette personen (5). Ondanks de lage 

infectiviteit blijft het virus toch aanwezig in de menselijke populatie. Tot nu toe is er geen duidelijke 

oorzaak gevonden voor dit fenomeen (3). Het MERS-CoV heeft niet het potentieel om een pandemie 

te veroorzaken, behalve als het zou muteren.  

 

De recentste grote uitbraak vond plaats in Zuid-Korea van mei tot juli 2015. De belangrijkste oorzaak 

van deze infectie waren nosocomiale infecties nadat een man ziek werd na een reis naar het Midden-

Oosten. Op 14 juli 2015 waren er 185 gevallen gerapporteerd, waarvan 36 stierven. In 13 van de 86 

ziekenhuizen die MERS-patiënten opgenomen hebben, zijn er secundaire gevallen beschreven. 

Infecties werden gerapporteerd in ziekenhuizen in een groot deel van Zuid-Korea, onder andere in 

Seoul, Gyeonggi-do, Daejeon en Busan (38). Het grote aantal besmette ziekenhuizen kan verklaard 

worden door het feit dat het een gewoonte is in Zuid-Korea om verschillende ziekenhuizen te 

bezoeken vooraleer men zich laat behandelen. Dit werkt verspreiding van het virus in ziekenhuizen in 

de hand. In enkele weken tijd is Zuid-Korea van MERS-vrij geëvolueerd naar het land met het 2de 

hoogste aantal gevallen in de wereld (na Saudi-Arabië) (8). 

Dagelijks worden er nog nieuwe gevallen van MERS in Saudi-Arabië gemeld aan WHO. De laatste 

gevallen van de uitbraak in Zuid-Korea zijn gemeld eind juni 2015. Hierna is er maar 1 apart geval 

meer gerapporteerd op 25 oktober 2015 (39, 40). 

 

4. PATHOGENESE EN IMMUUNRESPONS 

4.1. GEVALLEN BIJ DE MENS 

4.1.1.  Virusintrede in het lichaam 

De pathogenese van het MERS-CoV is nog voor een deel onbekend. Een oorzaak hiervan is het 

gebrek aan autopsies en weefselstalen van mensen die overleden zijn aan de infectie, vooral omwille 

van culturele en religieuze redenen (2, 6). Een gevolg is dat de meeste informatie over de 

pathogenese gebaseerd is op diermodellen, afkomstig van experimenteel geïnfecteerde dieren. 

Echter, materiaal uit autopsies zou afkomstig zijn van zwaar zieke patiënten die verschillende 

therapieën gekregen hebben, met meestal een periode van mechanische ventilatie. Dit materiaal is 

niet representatief voor de meerderheid van de MERS-CoV infecties. Daarom zijn diermodellen 

essentieel in het bestuderen van de pathogenese van MERS zonder de interferentie van 

ondersteunende behandelingen of aanwezigheid van chronische ziektes zoals diabetes (21).  

 

Het virale glycoproteïne S is cruciaal voor de interactie van het virus met de gastheercel en voor het 

binnendringen in de gastheercel. Dit glycoproteïne S bestaat uit 2 delen. De S1 regio bepaalt het 

tropisme van het virus voor specifieke cellen en dus voor de specifieke receptor aan het oppervlak van 
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de gastheercel. De S2 regio speelt onder andere een rol bij het versmelten van membranen tijdens de 

virusintrede in de cel. In de S1 regio is er een RBD (receptor binding domain) geïdentificeerd, dat 

zorgt voor binding van het virus met de receptor.  

De cellulaire receptor voor het MERS-CoV is het dipeptidyl peptidase-4 (DPP4). Een andere naam 

voor deze receptor is CD26 (3). Dit proteïne heeft verschillende belangrijke functies in eukaryote 

cellen. Het speelt onder andere een rol in activatie van T-cellen, glucosemetabolisme, regelen van 

chemotaxis, celadhesie en apoptose (41). De DPP4 receptor wordt tot expressie gebracht aan het 

oppervlak van cellen van onder andere het ademhalingsstelsel. Deze receptor is cruciaal aangezien er 

geen infectie voorkomt in cellen die deze molecule niet tot expressie brengen aan hun oppervlak (6). 

De aanwezigheid van anti-DPP4 antistoffen in vitro resulteert in een remming van infectie van humane 

bronchiale epitheelcellen. Het adenosine deaminase is een natuurlijke antagonist van het MERS-CoV 

aangezien beiden in competitie gaan voor het DPP4. Deze receptor komt ook voor bij dromedarissen, 

runderen, schapen en geiten. In de laatste 3 diersoorten zijn echter geen antistoffen gevonden (17). 

Waarschijnlijk bindt het RBD met de DPP4-receptor, waardoor het virus wordt opgenomen via 

endocytose na structurele veranderingen in de celmembraan van de gastheercel. Vervolgens wordt 

het virale glycoproteïne S gekliefd door het furine, een cellulair enzyme dat eiwitprecursoren verteert. 

Deze klieving is belangrijk voor versmelting van de envelop van het virus met het membraan van het 

endosoom, waarna het virale RNA vrijkomt in het cytoplasma. Het virale RNA ondergaat transcriptie 

en translatie, waarna nieuw viraal RNA en virale eiwitten worden aangemaakt in het cytoplasma van 

de cel. Nieuwe viruspartikels komen vervolgens vrij uit de geïnfecteerde cel en infecteren nieuwe 

cellen (6, 22). In ex vivo respiratoir weefsel van mensen waren bronchiale epitheelcellen, alveolaire 

epitheelcellen en endotheliale cellen van de longbloedvaten zeer gevoelig. Er was massale apoptose 

bij deze cellen (42).  

 

De DPP4 receptor wordt ook tot expressie gebracht in organen buiten het ademhalingsstelsel zoals op 

T-cellen en in nier, placenta, lever, skeletspieren, hart, hersenen, endotheel en pancreas. De 

aanwezigheid van een geschikte receptor is echter geen bewijs dat het virus in deze organen zou 

vermeerderen. Daarenboven moet het virus vanuit de intredepoort tot in deze organen geraken. Dit is 

onwaarschijnlijk aangezien men geen infectieus virus heeft kunnen isoleren uit bloed, wat erop wijst 

dat het virus geen viremie veroorzaakt (43). Enkel viraal RNA, dus geen infectieus virus, kan 

teruggevonden worden in lage concentraties in bloed, urine en stoelgang bij sommige patiënten (2, 

42).  Men baseert zich vooral op in vitro en ex vivo studies om cellen aan te tonen die gevoelig zijn 

voor het MERS-CoV (42). Endotheliale cellen van bloedvaten in de longen, humane monocyt-

afgeleide dendritische cellen en humane T-cellen zouden ex vivo gevoelig zijn voor infectie. Uit deze 

bevindingen kan echter niet bewezen worden dat het virus zich ook in vivo in deze cellen zou 

vermeerderen, aangezien in vivo er veel lagere concentraties infectieus virus aanwezig zijn dan ex 

vivo en in vitro. Resultaten uit in vitro en ex vivo studies zijn dus niet representatief voor de situatie in 

vivo (43). Dieren kunnen wel experimenteel geïnfecteerd worden, maar dit zal niet volledig 

representatief zijn voor infecties bij de mens (42, 43). 
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4.1.2. Symptomen 

MERS veroorzaakt pathologie van het ademhalingsstelsel. De ergheid van de infectie kan variëren 

van asymptomatisch tot erge pneumonie met acuut respiratoir distress syndroom (ARDS), septische 

shock en meervoudig orgaanfalen dat leidt tot dood (2, 6). De diepere luchtwegen worden vaker en 

erger aangetast dan de bovenste luchtwegen (21). De meest voorkomende klinische symptomen zijn 

koorts, meestal droge hoest (9), pijnlijke keel, kortademigheid, spierpijn, pijn in de borst en algemene 

malaise. Minder voorkomende symptomen zijn: kouderillingen, piepende ademgeluiden, verwarring en 

hartkloppingen (1). Vaak is er ontwikkeling van een al dan niet erge pneumonie, dat kan evolueren tot 

ARDS. Radiografisch onderzoek van de thorax toonde in 86-100% van de gevallen abnormaliteiten ter 

hoogte van de longen en diepe ademhalingswegen, namelijk een acute virale pneumonie met 

celinfiltraten (21).  

 

Bij een MERS-CoV infectie zijn er ook symptomen buiten het ademhalingsstelsel. Het is niet geweten 

in hoeverre deze direct door het virus worden veroorzaakt (43). Er kon geen infectieus virus 

aangetoond worden in niet-respiratoire organen bij proefdieren. Deze resultaten kunnen aanleiding 

geven tot de hypothese dat MERS-CoV enkel in respiratoir weefsel vermeerdert (11, 43).  

Dertig procent van de patiënten had gastro-intestinale symptomen zoals diarree, braken en buikpijn 

(21). Frequente complicaties bij een infectie zijn acuut nierfalen, acuut leverfalen, hartritmestoornissen 

en diffuse intravasculaire coagulopathie (DIC). Dit kan leiden tot meervoudig orgaanfalen (5, 17). Een 

mogelijke verklaring voor de snelle progressie van de ziekte is dat het MERS-CoV een snellere piek in 

virale hoeveelheid in het lichaam ontwikkelt dan bijvoorbeeld het SARS-CoV (17). In 2015 zijn er 3 

gevallen gerapporteerd met neurologische symptomen die gerelateerd zouden zijn aan MERS-CoV 

infectie. Deze patiënten vertoonden onder andere verwarring, coma, ataxie en gelokaliseerde  

deficiëntie van de motoriek. Secundaire gevallen ontwikkelen vaak een mildere vorm van de ziekte of 

blijven asymptomatisch (3). Bloedonderzoek bij mensen geïnfecteerd met het MERS-CoV toont 

meestal lymfocytopenie, leukopenie en thrombocytopenie. Soms is er ook coagulopathie, hoge 

creatininegehaltes, hoge lactaat dehydrogenase en hoge leverenzyme concentraties, hoog alanine 

transaminase en hoog aspartaat transaminase (2, 6).  

Risicofactoren voor het ontwikkelen van erge ziekte zijn: chronische nierziekte inclusief nierfalen, 

chronische hartziekte inclusief hartfalen, recente operatieve ingrepen, hypertensie, chronische 

longziekte, astma, obesitas, roken en immunosuppressieve therapie (18, 21. Mensen zonder deze 

risicofactoren kunnen echter ook geïnfecteerd worden, maar ontwikkelen vaak minder erge ziekte (2). 

Doordat steeds meer mensen die contact hebben gehad met positieve personen getest worden, zijn 

veel individuen die geen risicofactoren hebben toch positief. Men besluit dat het MERS-CoV, net als 

de meeste andere respiratoire virussen, geassocieerd is met een grote variatie aan symptomen en 

mate van ergheid van de ziekte (18, 21). 

 

Mensen sterven meestal door progressief respiratoir falen of meervoudig orgaanfalen (3, 21). De 

meeste fatale gevallen zijn mensen ouder dan 60 jaar. Men heeft infecties teruggevonden bij leeftijden 

van 9 maanden tot 94 jaar (3). De ziekte komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen (64.5% 
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tegenover 35.5%) (6). MERS komt weinig voor bij kinderen. Tussen 1 september 2012 en 2 december 

2013 zijn er maar 11 gevallen bij kinderen beschreven, waarvan 9 asymptomatisch bleven, 1 kind 

ziekte ontwikkelde en 1 kind stierf. In Jordanië heeft men 1005 stalen genomen van kinderen in het 

ziekenhuis jonger dan 2 jaar, die koorts en/of respiratoire symptomen hadden. Niemand testte positief 

voor MERS-CoV RNA, alhoewel deze stalen verzameld zijn op hetzelfde moment als een grote 

uitbraak in een ziekenhuis in een naburige stad. Dit fenomeen kan niet verklaard worden (44). 

 

4.1.3. Prognose 

De incubatietijd voor ontwikkelen van ziekte wordt geschat op 5,2 dagen en kan variëren van 2 tot 14 

dagen. De algemene mortaliteit bedraagt 35.6% maar kan oplopen tot 70% bij heel zieke mensen en 

bij mensen waarbij één of meerdere risicofactoren aanwezig zijn. Het voorkomen van risicofactoren 

maakt de prognose dus aanzienlijk slechter. Bij patiënten waarbij er progressie was van de ziekte, 

waren er gemiddeld 5 dagen tussen het begin van de symptomen en opname in het ziekenhuis. 

Gemiddeld 7 dagen na het ziektebegin had de patiënt nood aan mechanische ventilatie en na 

gemiddeld 11 dagen volgde de dood. Men bleef gemiddeld 30 dagen in het ziekenhuis (2).  

 

4.1.4. Immuniteit bij een MERS-CoV infectie 

De eerste verdedigingslinie van het menselijke lichaam zijn de epitheliale cellen van het 

ademhalingsstelsel. Deze worden gestimuleerd om antivirale en pro-inflammatoire cytokines en 

chemokines te produceren die de binnendringende pathogenen uitschakelen. Men heeft studies 

uitgevoerd met humane respiratoire epitheelcellen en longweefsel ex vivo om de immuunreactie van 

deze cellen op een MERS-CoV infectie te onderzoeken. Het virus onderdrukte de inductie van 

antivirale interferonen (voornamelijk type I en type III IFN). Bij behandeling van deze cellen met type I 

en type III IFN werd de vermeerdering van het virus geïnhibeerd. Het MERS-CoV lokte een minder 

grote pro-inflammatoire cytokineresons uit, zoals minder vrijstelling van interleukine 1β (IL-1β), IL-8 en 

IL-6  (21, 42, 45, 46, 47, 48). Op basis van bovenstaande resultaten is er veel onderzoek gedaan naar 

de antagonistische werking van het MERS-CoV op de aangeboren immuunrespons.  

Men besluit dat MERS-CoV verschillende mechanismen ontwikkeld zou kunnen hebben om de 

afweermechanismen van de gastheer te onderdrukken. Dit zou de hoge pathogeniteit van het virus in 

de mens kunnen verklaren (42). 

 

Het MERS-CoV zou verschillende cellen van het immuunsysteem kunnen infecteren. In vitro zijn 

humane monocyt-afgeleide macrofagen, dendritische cellen en alveolaire macrofagen gevoelig voor 

infectie (49, 50). Dendritische cellen zijn een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem, aangezien 

ze pathogenen opsporen. Ze vormen een brug tussen het aangeboren en verworven immuunsysteem. 

Het MERS-CoV zorgt dat er geen inductie is van IFN-β en weinig inductie van IFN-α in geïnfecteerde 

dendritische cellen, alhoewel er meer expressie is van onder andere IFN-γ en IL-12. Daarnaast wordt 

de expressie van MHC klasse II en zijn co-stimulatie molecule verstoort. Deze bevindingen kunnen 

bijdragen aan de ontregeling van het immuunsysteem tijdens een infectie met het MERS-CoV.  
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Bij bloedonderzoek van een MERS-patiënt ziet men vaak lymfopenie, wat typisch is voor verschillende 

systemische virale infecties. De oorzaak hiervan is niet gekend. De interactie tussen het virus en T-

cellen is nog onbekend (42). Een recente studie (51) heeft onderzoek gedaan met een muizenlijn 

waarbij de DPP4 receptor aanwezig is. Bij T-cel deficiënte muizen persisteerde het virus in de longen 

terwijl het virus snel verwijderd werd bij normale en B-cel deficiënte muizen. Deze resultaten 

suggereren dat T-cellen een cruciale rol zouden spelen bij de controle van MERS-CoV infecties (42).  

 

4.2. EXPERIMENTELE INFECTIES BIJ PROEFDIEREN 

4.2.1. Kleine diersoorten 

Diermodellen zijn enorm belangrijk voor het beter begrijpen van de pathogenese van het MERS-CoV 

of om de pathogenese te onderzoeken zonder interferentie van ondersteunende behandelingen of 

aanwezigheid van chronische ziektes (21). De meest gebruikte proefdieren zoals goudhamsters, 

muizen en fretten blijken niet gevoelig te zijn voor het MERS-CoV, aangezien zij grote verschillen 

hebben in hun DPP4 receptoren. Hierdoor kan het virus niet binden met zijn S-proteïnen en dus niet 

binnendringen in de gastheercel.  

Gewone muizenlijnen werden intranasaal geïnfecteerd. Men kon geen infectieus virus terugvinden in 

de diepere luchtwegen en er werden geen laesies of tekenen van inflammatie gezien in de longen. 

Viraal RNA kon teruggevonden worden in de luchtwegen maar geen messenger RNA, wat erop wijst 

dat er geen actieve virusvermeerdering is. De dieren werden niet serologisch getest (11). 

Goudhamsters werden intratracheaal of via aërosolen geïnoculeerd. Er werd geen viraal RNA 

teruggevonden in nasale, orofaryngeale, urogenitale of fecale swabs. Geen enkel weefsel was positief 

voor viraal RNA. Er was geen verhoogde expressie van het Mx2 gen, dat een indicator is voor een 

aangeboren immuunrespons. Er werden geen antistoffen gevonden. Deze resultaten wijzen erop dat 

er geen virusvermeerdering is bij goudhamsters. 

Fretten werden intranasaal en intratracheaal geïnoculeerd. Viraal RNA kon enkel opgespoord worden 

in nasale en orofaryngeale swabs en enkel tot 2 dagen na infectie (11). 

Konijnen kunnen wel geïnfecteerd worden met het MERS-CoV. Deze dieren werden intranasaal en 

intratracheaal geïnoculeerd. Men kon infectieus virus detecteren in nasale swabs en in lage 

concentraties in de longen. Viraal RNA werd teruggevonden in het ademhalingsstelsel, centraal 

zenuwstelsel en milt, maar niet in nier, lever of darm. Microscopisch kon men beperkte necrose in het 

ademhalingsstelsel zien, samen met een milde ontsteking en matige proliferatie van het bronchus-

geassocieerde lymfoïd weefsel. Alle dieren bleven echter asymptomatisch. Seroconversie werd 

vastgesteld na 21 dagen. Deze resultaten tonen dat konijnen gevoelig zijn voor het MERS-CoV, maar 

dat ze altijd asymptomatisch zullen blijven, waarschijnlijk te wijten aan de geringe virusvermeerdering 

in het konijn (11, 43, 52). 

 

Om toch een geschikt diermodel te verkrijgen, werden er muizen gemaakt die de menselijke DPP4-

receptor tot expressie brengen in hun weefsels. Deze muizen werden op 2 manieren gecreëerd (11). 

Een eerste manier is door de dieren te infecteren met een recombinant niet-vermeerderend 

adenovirus die het humane DPP4 (hDPP4) in zijn genoom bevatte, waardoor dit ingebouwd werd in 
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het DNA van de gastheercellen van het respiratoir stelsel. Infectieus virus kon geïsoleerd worden uit 

het ademhalingsstelsel. De muizen ontwikkelden een pneumonie, die spontaan verdween 1 tot 2 

weken na infectie (42). Er was ook gewichtsverlies, maar geen mortaliteit (1). 

Een tweede manier om een gevoelige muizenlijn te maken was door vervanging van het muizen DPP4 

gen door het humane DPP4 gen. Hierdoor wordt het humane DPP4 gen gecontroleerd door de 

promotorregio van het muizen DPP4 gen. Na intranasale inoculatie vond men enorme 

virusvermeerdering in de longen, alhoewel geen enkele muis symptomen vertoonde. Twee andere 

muizenlijnen lieten het transgene humane DPP4 gen controleren door andere promotorregio’s 

(namelijk de β-actine promotor van de kip en de cytokeratine 18 promotor). Deze 2 muizenlijnen 

waren enorm gevoelig voor MERS-CoV infectie. De dieren ontwikkelden na intranasale inoculatie een 

progressieve pneumonie met fatale afloop. Infectieus virus werd teruggevonden in de long en 

hersenen, terwijl viraal RNA kan gevonden worden in onder andere hart, milt en darm. Virusisolatie uit 

deze organen was echter niet mogelijk (42). 

Transgene muizenlijnen die het humane DPP4 tot expressie brengen in hun weefsels hebben ons 

informatie verschaft over pathogenese van een MERS-CoV infectie. De resultaten van deze studies 

moeten echter voorzichtig geïnterpreteerd worden. Viraal RNA wordt teruggevonden in verschillende 

organen buiten het ademhalingsstelsel, maar virusisolatie is niet mogelijk uit deze organen. Er is dus 

geen bewijs dat het virus zich zou verspreiden naar organen buiten het respiratoir stelsel. De 

muizenlijnen worden ook gebruikt voor ontwikkeling van antivirale medicatie en vaccins (42). 

 

 4.2.2. Niet-humane primaten 

Twee niet-humane primaten modellen worden gebruikt om de pathogenese bij de mens beter te 

begrijpen, namelijk resusapen (Macaca mulatta) en marmoset-apen (Callithrix jacchus). Bij beide 

soorten is er virusvermeerdering maar er is ergere ziekte bij de marmoset-apen. 

Resusapen werden geïnoculeerd via een combinatie van verschillende wegen (intranasaal, 

intratracheaal, oraal en oculair) of enkel intratracheaal. Viraal RNA werd teruggevonden in nasale en 

orofaryngeale swabs en in de longen, conjunctiva, tonsillen, farynx, trachea, bronchi en mediastinale 

lymfeknopen. Er werd verder geen viraal RNA gedetecteerd in andere weefsels buiten het 

ademhalingsstelsel. Bij bloedonderzoek was er een stijging van de witte bloedcellen, voornamelijk 

neutrofielen. Anti-MERS-CoV antistoffen werden teruggevonden vanaf 7 dagen na infectie. Er waren 

milde tot matige klinische symptomen: verhoogde lichaamstemperatuur, verminderde eetlust, 

verhoogde ademhalingsfrequentie, hoest en een gebogen houding van het lichaam. Deze symptomen 

verdwenen spontaan na enkele dagen (11). 

Marmoset-apen werden geïnfecteerd via een combinatie van intranasale, intratracheale, orale en 

oculaire inoculatie. Viraal RNA werd gedetecteerd in nasale en orofaryngeale swabs, maar ook in alle 

andere onderzochte weefsels: ademhalingsstelsel, conjunctiva, lymfeknopen, spijsverteringsstelsel, 

nier, hart, bijnier, lever, milt, longen en bloed, met de hoogste virale hoeveelheid in de longen. Er 

wordt dus gesuggereerd dat er virusverspreiding is door het lichaam naar andere organen. Bij 

bloedonderzoek waren er geen veranderingen van de bloedcellen, maar wel een verhoging van het 
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alanine aminotransferase, aspartaat transferase en creatinine binnen de normale grenzen. Bij mensen 

is er in sommige gevallen ook een stijging van deze waarden buiten de normale grenzen. 

In vergelijking met resusapen ontwikkelen marmoset-apen veel ergere ziekte. Symptomen zijn een 

sterk verhoogde ademhalingsfrequentie, open mond ademhaling, verlies van eetlust, verminderde 

activiteit, niet reageren op stimulatie en aanwezigheid van bloederige schuimige mondvloei. Er werd 

ook een voorbijgaande daling van de lichaamstemperatuur opgemerkt. Er moesten enkele dieren 

geëuthanaseerd worden 4 dagen na infectie door aanwezigheid van erge klinische symptomen. Bij 

beide apensoorten was er een verhoogde expressie van genen geassocieerd met pro-inflammatoire 

processen en met rekrutering van pro-inflammatoire cellen (11). 

 

Beide apenmodellen verschaffen ons belangrijke informatie over ziekte bij de mens. Het model van de 

resusaap komt overeen met gevallen van milde tot matige infecties. De ziekte bij marmoset-apen komt 

overeen met erge MERS-infecties bij de mens met snelle progressie van de ziekte. Men ziet dezelfde 

veranderingen van de bloedwaarden die wijzen op lever- en nierfalen. Dit model is dus niet alleen 

belangrijk om de pathogenese van de ziekte beter te begrijpen, maar ook voor ontwikkeling van 

antivirale medicatie en vaccins (11). 

 

4.3. NATUURLIJKE EN EXPERIMENTELE INFECTIES BIJ KAMEELACHTIGEN 

Dromedarissen zijn waarschijnlijk een reservoirgastheer voor het MERS-CoV. Gemiddeld 80% van de 

dromedarissen zijn seropositief. Men vermoedt dat natuurlijke infecties zonder klinische symptomen 

verlopen of met milde symptomen van de bovenste luchtwegen zoals een zeer milde rhinitis. De 

eigenaar ziet vaak niets aan de dieren. Pas wanneer de eigenaar ziek wordt en positief test voor 

MERS-CoV, wordt zijn kudde onderzocht en ziet men dat deze dieren seropositief zijn (1). 

Dromedarissen die besmet werden met infectieus virus uit een menselijke patiënt ontwikkelden 

symptomen van een milde ademhalingsinfectie. Seronegatieve dromedarissen werden gelijktijdig 

intratracheaal, intranasaal en oculair geïnoculeerd. De dieren ontwikkelden rhinitis met neusvloei dat 

spontaan verdween na 2 weken. Een verhoogde lichaamstemperatuur kon opgemerkt worden tot 6 

dagen na inoculatie (11). Ondanks deze milde symptomen werden er toch hoge virusaantallen in het 

ademhalingsstelsel gevonden (42). Zowel infectieus virus als viraal RNA werden gedetecteerd in 

nasale en orofaryngeale swabs. In tegenstelling tot bij de mens werden bij dromedarissen hogere 

virusaantallen teruggevonden in de bovenste luchtwegen en minder in de diepere luchtwegen. Men 

kon geen viraal RNA of infectieus virus terugvinden in urine, bloed of fecale swabs of in weefsel dat 

niet behoort tot het ademhalingsstelsel, met uitzondering van de lymfeknopen. Microscopisch 

onderzoek van weefsels van het ademhalingsstelsel toonde een milde tot matige acute intra-

epitheliale en submucosale inflammatie. Deze laesies verdwenen 42 dagen na inoculatie. Viraal 

antigen werd aangetoond in epitheelcellen van de neusschelpen, larynx, trachea, bronchi en 

bronchioles maar niet in epitheelcellen van de alveoli. Dromedarissen maakten antistoffen aan vanaf 

14 dagen na infectie (11). 
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Dit dromedarismodel kan onder andere gebruikt worden om te onderzoeken of het vaccineren van alle 

dromedarissen een belangrijke preventieve maatregel kan zijn om de verspreiding van het MERS-CoV 

te verminderen (11). 

 

5. DIAGNOSE 

De World Health Organization (WHO) en de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

hebben gedefinieerd hoe de diagnose van een MERS-CoV infectie moet gebeuren. Dit is gebaseerd 

op een combinatie van klinische symptomen, epidemiologische factoren en aantonen van het virus (2). 

De hoogste virustiters komen voor in de diepere luchtwegen (2, 6). Daarom moet er bij een patiënt die 

verdacht wordt van een infectie sputum en tracheale aspiraten verzameld en onderzocht worden. 

Daarnaast moet er een broncho-alveolaire lavage uitgevoerd worden (6). Men raadt ook aan om 

stalen van de bovenste luchtwegen te nemen, namelijk een gecombineerde neus- en keelswab of een 

nasofaryngeaal aspiraat, aangezien dit minder invasief is voor de patiënt (21). RT-rtPCR wordt 

gebruikt om virale nucleïnezuren aan te tonen (2, 6). Deze test richt zich specifiek naar de upE en 

open reading frame (ORF) 1b genen van het virus, aangezien dit 2 specifieke genen zijn in het 

genoom van het virus (5, 53). Tijdens PCR worden deze kleine fragmenten van het genoom van het 

virus vermenigvuldigd, zodat men voldoende materiaal krijgt om te analyseren en zo het agens aan te 

tonen. Real time betekent dat tijdens de PCR de genen al gedetecteerd kunnen worden en niet na het 

einde van de vermenigvuldiging. PCR wordt enkel uitgevoerd op DNA. Daarom wordt bij aantonen van 

het virus reverse transcriptase gebruikt, aangezien dit een enzyme is dat RNA omzet naar DNA (5). 

Deze manier is zeer sensitief en specifiek en werd al bij de eerste uitbraken gebruikt. 

Het virus kan gekweekt en geïsoleerd worden in Vero cellen en in LLC-MK2 cellen (niercellen van 

Resusapen). WHO raadt aan om virusisolatie te doen met een epitheliale colorectale adenocarcinoma 

cellijn. RT-rt PCR blijft echter de meest gebruikte diagnostische techniek aangezien virusisolatie een 

trage, gespecialiseerde en ongevoelige methode is (24). 

 

Een andere diagnostische techniek is serologisch onderzoek, namelijk gepaarde sera met 14 tot 21 

dagen tussen de 2 stalen. Het eerste staal moet genomen worden in de eerste week van de ziekte (6). 

Vooral ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) wordt gebruikt om antistoffen op te sporen in 

de bloedstalen. Men gebruikt plaatjes gecoat met specifieke virale antigenen (S-proteïnen van het 

virus) waardoor de antistoffen uit het staal hierop zullen binden. Men voegt gelabelde antistoffen toe 

die zullen binden op de antistoffen uit het staal, waardoor er een kleurreactie ontstaat. Als men een 

bloedstaal neemt in de eerste week van de infectie zullen er geen antistoffen gevonden worden. Drie 

weken later is er wel aanwezigheid van antistoffen. Dit wil zeggen dat de patiënt seroconversie 

gedaan heeft en dus in de voorbije periode een infectie gehad heeft (54). Elke positieve ELISA moet 

gevolgd worden door een neutralisatie assay om de diagnose van MERS definitief te bevestigen (6). 

Men toont de aanwezigheid van antistoffen aan doordat het virus zijn infectiviteit verliest door binding 

aan deze antistoffen. Serologisch onderzoek is ook belangrijk voor screening van mensen waarmee 

een geïnfecteerde patiënt in contact is gekomen (2). De resultaten van serologisch onderzoek moeten 

echter kritisch bekeken worden, aangezien er kruisreactie kan zijn tegen andere coronavirussen (6). 
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Het ontwikkelen van een diagnostische kit, gebaseerd op het opsporen van viraal RNA, zou het in de 

toekomst mogelijk maken om sneller gevallen van een MERS-CoV infectie op te sporen (2, 55). 

 

Het ministerie van volksgezondheid in Saudi-Arabië heeft een definitie opgesteld waaraan een geval 

moet voldoen om bevestigd te worden als een officieel geval van MERS. De laboratoriumtesten 

moeten positief zijn en men moet voldoen aan 1 van de 4 voorwaarden: 1) koorts en pneumonie of 

acuut respiratoir distress syndroom gebaseerd op klinisch of radiografisch bewijs. 2) ziekenhuis-

geassocieerde pneumonie gediagnostiseerd op basis van klinische en radiografische bewijzen bij een 

gehospitaliseerde patiënt. 3) koorts, pijn, hoofdpijn, diarree of misselijkheid en braken, met of zonder 

respiratoire symptomen, leukopenie en thrombocytopenie. 4) (on)beschermd contact met een patiënt 

met een waarschijnlijke of bevestigde MERS-CoV infectie en ziekte van het ademhalingsstelsel binnen 

2 weken na dit contact (18).  

 

6. BEHANDELING 

Tot op heden bestaat er geen specifieke medicamenteuze behandeling of vaccinatie tegen MERS. De 

behandeling zal vooral symptomatisch en ondersteunend zijn, met waakzaamheid voor complicaties. 

De toestand van een zwaar zieke patiënt verbetert niet bij empirisch gebruik van antimicrobiële 

middelen (behalve bij aanwezigheid van secundaire bacteriële infecties) of bij gebruik van hoge 

dosissen steroïden (21). Erg zieke patiënten zullen mechanische ventilatie nodig hebben (2, 6). De 

kennis die men nu heeft over de therapeutische opties bij een MERS-CoV infectie is gebaseerd op 

ervaringen met het SARS-CoV, in vitro studies, diermodellen en een beperkt aantal observationele 

studies (56). Het doel van het ontwikkelen van een behandeling is zowel de symptomen als het 

overlevingscijfer verbeteren (11). 

 

Ribavirine is een breedspectrum antiviraal middel dat werkt als een purine nucleoside analoog,  

waardoor de synthese van guanosine trifosfaat geremd wordt en de virale RNA polymerase activiteit 

vermindert. Dit zorgde in vitro voor een verminderde virusvermeerdering, maar enkel bij hoge 

concentraties die niet haalbaar zijn in mensen. Bij behandeling van SARS-patiënten met ribavirine zag 

men in 71.4% tot 80% van de gevallen een verbetering van de klinische symptomen. De reductie in 

mortaliteit met deze behandeling varieerde echter tussen 5% en 42.8%. Er waren veel bijwerkingen, 

vooral hemolyse, dat gerapporteerd werd in 68.5% van de patiënten. Er is een te groot risico op 

bijwerkingen om ribavirine te gebruiken als monotherapie (2). 

Interferonen (IFN) zijn cytokines met een antivirale activiteit door interferentie met de vermeerdering 

van het virus. Een grote variatie aan IFN-producten worden gebruikt in ziekenhuizen als antiviraal 

middel. Vooral IFN-β heeft in vitro een groot inhiberend effect, terwijl dit effect bij IFN-α kleiner is maar 

wel aanwezig. De combinatie van IFN-α2b en ribavirine in resusapen verminderde de ergheid van de 

ziekte. Er waren minder longletsels en verminderde virustiters in de longen. Men bekwam het grootste 

effect als de behandeling snel na begin van de symptomen gestart werd. Deze combinatie werd ook 

getest in zwaar zieke patiënten, waarbij er een verbetering was in de overleving 14 dagen na begin 
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van de therapie. Er was echter geen overlevingsvoordeel 28 dagen na begin van de therapie. Deze 

combinatietherapie heeft dus geen effect op de algemene mortaliteit (2, 5). 

Mycofenolzuur is een immunosuppressieve molecule die T-cel proliferatie inhibeert. Deze molecule 

heeft echter ook een brede antivirale activiteit. Het mechanisme hiervan is niet volledig gekend. Het 

zou een directe en indirecte antivirale activiteit hebben door modulatie van de IFN-respons. 

Mycofenolzuur werkt inhiberend op vermeerdering van het MERS-CoV in vitro (56). 

Lopinavir en ritonavir zijn protease inhibitoren. Deze moleculen hebben een antivirale werking door 

het inhiberen van virale proteasen, waardoor de klieving van proteïneprecursoren, die nodig zijn voor 

productie van viruspartikels, niet kan doorgaan. De combinatie van lopinavir, ritonavir en ribavirine 

verbeterde de symptomen en verminderde de mortaliteit bij een SARS-CoV infectie. In vitro studies 

tonen aan dat deze combinatietherapie niet zo effectief is bij MERS-CoV als bij SARS-CoV (56). 

 

Een andere mogelijkheid is het ontwikkelen van inhibitoren die op de DPP4-receptor binden, 

bijvoorbeeld het adenosine deaminase. Een in vitro studie met cellen van fretten toonde aan dat deze 

molecule een natuurlijke antagonist is van het MERS-CoV (2). 

Een laatste mogelijkheid is de immuniteit van de gastheer verhogen. Een passieve immunotherapie 

zou helpen bij het herstel van een infectie (2). Men gebruikt hiervoor humane monoclonale 

neutraliserende antistoffen of serum van herstelde patiënten (convalescent plasma). Convalescent 

plasma reduceert de virustiters in de longen van hDPP4 gesensibiliseerde muizen (11). Deze therapie 

zou in de toekomst waardevol kunnen worden (6).  

 

Uit de weinige veldstudies besluit men dat hoe later de behandeling wordt opgestart, hoe meer kans 

er is dat de patiënten intussen multipele complicaties hebben ontwikkeld. Het gevolg hiervan is dat de 

therapie minder effect zal hebben. De beste behandeling is een combinatie van antivirale therapie en 

het geven van neutraliserende antistoffen (56). 

 

7. PREVENTIE 

7.1. PREVENTIEVE MAATREGELEN 

De preventiemaatregelen tegen een MERS-CoV infectie zijn officieel bepaald door de WHO, CDC en 

het Ministerie van Volksgezondheid van Saudi-Arabië. Preventie van infecties is cruciaal aangezien er 

geen specifieke behandeling of vaccinatie bestaat tegen MERS. Deze maatregelen zijn gebaseerd op 

een vroege detectie van geïnfecteerde mensen, isolatie van deze patiënten en het toepassen van 

controlemaatregelen. Hygiëne en desinfectie zijn cruciaal (2, 5). 

Het MERS-CoV is stabiel in aërosol vorm en kan gedetecteerd worden in diarree bij geïnfecteerde 

patiënten. Hierdoor moeten goede voorzorgsmaatregelen genomen worden bij contact met patiënten, 

vooral in ziekenhuizen. Medewerkers in ziekenhuizen in landen waar gevallen van MERS bekend zijn, 

moeten beschermende kledij dragen bij contact met (mogelijk) besmette patiënten. Voor het betreden 

van de kamer van de patiënt moet men een ziekenhuisjas aantrekken en terug uittrekken voordat men 

naar andere patiënten gaat. Het virus kan gedetecteerd worden in druppels die vrijkomen bij het 

hoesten of niezen. Daarom worden mond- en neusmaskers, oogbescherming en handschoenen 
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aangeraden bij benadering van een patiënt dichter dan één meter (2, 6). Aangezien het virus 

verspreid wordt via de lucht moeten er aanpassingen aan de kamer gebeuren. De lucht in de kamer 

moet gefilterd worden door luchtfilters met hoge efficiëntie. Deze lucht moet minimaal 6 keer per uur 

volledig gefilterd worden. Men raadt aan om deze preventieve maatregelen aan te houden tot 

minimum 48 uur na het verdwijnen van de symptomen (2).  

 

Mensen die in contact komen met dromedarissen zoals verzorgers, dierenartsen, medewerkers van 

races en slachthuismedewerkers moeten extra voorzorgsmaatregelen nemen. Men moet een goede 

persoonlijke hygiëne handhaven en vermijden van in de ogen, neus of mond te komen met de handen 

na contact met de dieren. Indien mogelijk gebruik maken van handschoenen en overalls. Men moet 

extra opletten met zieke dieren met ademhalingssymptomen (6). 

Volgens de WHO is de huidige situatie van MERS geen bedreiging voor de volksgezondheid op 

internationaal niveau. WHO legt daarom geen restricties op in verband met reizen naar en in het 

Midden-Oosten. Informatie over het aantal nieuwe gevallen in de wereld wordt continu opgevolgd door 

WHO en CDC (3). 

 

7.2. VACCINATIE 

Vaccinatie wordt in het algemeen gezien als de meest efficiënte manier om virusinfectie tegen te 

gaan. De hoge mortaliteit bij een MERS-CoV infectie maakt het essentieel om vaccins te ontwikkelen.  

Tot op heden zijn er geen vaccins geregistreerd tegen het MERS-CoV, alhoewel men intensief 

onderzoek hiernaar doet (23). Diermodellen spelen een essentiële rol in de ontwikkeling van vaccins. 

Vooral de muizenlijnen die het hDPP4 tot expressie brengen worden vaak gebruikt als eerstelijns 

model om bescherming tegen het virus te testen. Dit is heel belangrijk bij coronavirussen aangezien 

sommige vaccins tegen coronavirussen erge ziekte veroorzaken namelijk vaccin-geïnduceerde 

immunopotentialisatie (antibody-mediated disease enhancement, ADE). Dit betekent dat de immuniteit 

die opgeroepen wordt door het vaccin atypisch is en snel verdwijnt. Als het individu daarna 

geïnfecteerd wordt zal dit resulteren in meer pathologie dan bij dieren die niet gevaccineerd zijn. 

Ontwikkeling van deze vaccins moet op een voorzichtige manier gebeuren (11, 57, 58, 59, 60).   

 

Het virale S-proteïne, en dan vooral het receptor binding domain, zou het meest immunogeen zijn en 

zorgen voor inductie van hoog potente neutraliserende antistoffen. Gevaccineerde proefdieren waren 

beschermd na blootstelling aan het virus. Song et al gebruikte een recombinant-gemodificeerd 

vaccinia virus Ankara die de volledige lengte van het S-proteïne van het MERS-CoV tot expressie 

bracht. Er was inductie van hoge gehaltes aan antistoffen in gevaccineerde muizenlijnen die het 

hDPP4 tot expressie brengen (61). Bij fretten zou vaccinatie met de volledige lengte van het S-

proteïne dan weer leiden tot ADE. Daarom zou het beter zijn om vaccins te ontwikkelen specifiek 

gebaseerd op fragmenten van het S-proteïne, en dan voornamelijk op het receptor binding domain.  

Men kan vaccins ook baseren op andere virale proteïnen naast het S-proteïne. Er zijn echter weinig 

studies die hierover rapporteren. De oorzaak hiervan is dat MERS een relatief nieuwe ziekte is bij de 

mens en dat het tijd kost om vaccins te ontwikkelen. Recent is men erin geslaagd om een MERS-CoV 
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te ontwikkelen dat zich kan vermeerderen, maar zich niet kan verspreiden in het lichaam. Dit kan 

mogelijk gebruikt worden als een levend verzwakt vaccin (23).  

Ondanks de hoge mortaliteit is de transmissie van het MERS-CoV beperkt en ziet men vooral 

uitbraken in ziekenhuizen. Daarom is een wijde verspreiding van een vaccin in endemische gebieden 

op dit moment niet nodig. De focus moet liggen op individuen met het hoogste risico op infectie en 

verspreiding van het virus. Deze individuen zijn onderverdeeld in 2 groepen: enerzijds mensen met 

immunosupressie of andere lichaamstoestanden met een verhoogd risico zoals diabetes, en 

anderzijds mensen die vaak blootgesteld worden aan het virus via werkgerelateerde activiteiten zoals 

verzorgers of dierenartsen van dromedarissen of personeel van ziekenhuizen. Een andere manier van 

aanpak is vaccinatie van jonge dromedarissen zodat er een verminderde transmissie is van 

dromedarissen naar de mens (11). 

Ten slotte is het belangrijk om de bevolking te informeren over mogelijke risicofactoren voor infectie 

(21). 

 

8. VERGELIJKING VAN MERS-COV MET SARS-COV 

In de 21e eeuw zijn er al 2 uitbraken geweest van coronavirussen die pathologie van het 

ademhalingsstelsel veroorzaken: het MERS-CoV en SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus). Beide virussen hebben veel gelijkenissen, maar ook opmerkelijke verschilpunten. 

 

De eerste uitbraak van SARS werd gerapporteerd in Guangdong (China) in 2002. Het virus 

verspreidde zich snel naar omliggende landen en werd via reizen meegevoerd naar Europa en 

Amerika. Uiteindelijk zijn er 8096 patiënten geïnfecteerd in 30 landen verspreid over 5 continenten, 

waarvan 774 mensen gestorven zijn (9.5%). Na 2004 zijn er geen uitbraken van SARS meer 

gerapporteerd (62). De epidemie is snel een halt toegeroepen door agressieve publieke maatregelen 

gecombineerd met preventie van nosocomiale infecties (63). Plaatsen met een grote uitbraak van 

SARS werden volledig afgesloten, publieke evenementen in bepaalde regio’s werden afgelast en 

gecontamineerde scholen of ziekenhuizen werden gesloten en gedesinfecteerd. Zieke en mogelijk 

besmette patiënten werden in quarantaine geplaatst. Contacten van besmette personen werden 

nauwlettend in de gaten gehouden en moesten thuis blijven. Dagelijks werden updates gerapporteerd 

aan de WHO en CDC, zodat deze ook internationaal gepubliceerd werden. Deze controlemaatregelen 

zijn zeer effectief gebleken, aangezien men de epidemie in 1 jaar tijd onder controle kreeg (64).  

 

Vleermuizen zijn gekend als natuurlijke reservoirs voor zowel het MERS-CoV als het SARS-CoV. Voor 

beide virussen zijn intermediaire gastheerdiersoorten gekend, respectievelijk de dromedaris en de 

civet kat dat voorkomt in Zuidoost-Azië (62).  

De 2 virussen veroorzaken ongeveer dezelfde klinische symptomen. Er zijn echter belangrijke 

verschilpunten. MERS-CoV veroorzaakt vaak ergere ziekte met een hogere mortaliteit dan het SARS-

CoV (35.6% tegenover 9.5%). Een opmerking bij dit hoge mortaliteitscijfer is dat waarschijnlijk veel 

milde infecties niet worden opgemerkt en meegeteld in dit cijfer (27). Bij MERS is het risico op infectie 

en ontwikkeling van erge ziekte veel hoger bij oudere en mannelijke patiënten en bij aanwezigheid van 
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onderliggende ziekteproblemen. Men ziet ook dat er een veel snellere progressie is naar respiratoir 

falen en nierfalen bij MERS dan bij SARS. Een mogelijke verklaring voor het hoge aantal gevallen met 

erge ziekte zou zijn dat het MERS-CoV het aangeboren immuunsysteem kan ontwijken en kan 

onderdrukken. Het virus zou een ergere ontregeling van de cellulaire mechanismen veroorzaken 

waardoor er meer apoptose van cellen is (62).  

De transmissiewegen zijn waarschijnlijk dezelfde namelijk virusuitscheiding via respiratoire secreten. 

Beide virussen veroorzaken vooral ziekenhuis-geassocieerde uitbraken. Epidemiologische studies 

tonen aan dat het MERS-CoV zich minder makkelijk kan verspreiden tussen mensen en dus minder 

potentieel heeft om een pandemie te veroorzaken dan het SARS-CoV. Een oorzaak hiervan is niet 

gekend. Mogelijk zou dit iets te maken kunnen hebben met de verschillende cellulaire receptor van de 

2 virussen, aangezien het SARS-CoV bindt met zijn S-proteïne op het angiotensine-converting 

enzyme 2 (ACE2) (62).  

 

9. VOORUITZICHTEN EN CONCLUSIE 

Met het MERS-CoV heeft men voor de 2de keer op 10 jaar tijd te maken gehad met een hoog 

pathogeen coronavirus dat zware ziekte en sterfte kan veroorzaken bij de mens. Bij de eerste 

uitbraken van MERS in 2012 vreesde men voor snelle virusverspreiding en een wereldwijd probleem 

voor de volksgezondheid. Epidemiologische studies hebben echter aangetoond dat transmissie van 

het virus tussen mensen beperkt en sporadisch is en vooral geassocieerd met uitbraken in 

ziekenhuizen (21, 34) Een grote uitbraak van MERS vond plaats in Zuid-Korea in mei 2015. Sindsdien 

zijn er geen uitbraken meer gerapporteerd in dit land. Wekelijks worden er wel nog steeds nieuwe 

gevallen gemeld aan de WHO, vooral uit Saudi-Arabië (39). Deze gevallen worden onder controle 

gehouden door een combinatie van snelle diagnose, isolatie van de patiënt en preventieve 

maatregelen. WHO en CDC zorgen voor continue monitoring van het aantal en distributie van nieuwe 

MERS-CoV infecties. Dit is noodzakelijk aangezien coronavirussen een hoge graad van mutaties 

hebben, waardoor men vreest dat het virus zich beter zou verspreiden tussen mensen mochten er 

mutaties ontstaan (6). Deze vrees demonstreert de blijvende nood aan onderzoek naar de 

eigenschappen van het virus en ontwikkeling van geneesmiddelen. Men is intensief bezig met 

ontwikkelen van potentiele vaccins. In de nabije toekomst zal er waarschijnlijk een goed vaccin op de 

markt komen zodat de verspreiding van het MERS-CoV definitief beperkt kan worden (23).  

 

BESPREKING  

Deze literatuurstudie maakt duidelijk dat MERS een nieuwe ziekte is die wereldwijde aandacht 

verdient. De hoge mortaliteit in vergelijking met andere coronavirussen bij de mens, maakt dit virus 

uniek binnen zijn familie. Er wordt vrij veel onderzoek gedaan naar dit nieuwe virus. Toch zijn er 4 jaar 

na de ontdekking van het virus in 2012 nog veel zaken onbekend of tegenstrijdig. Omdat verschillende 

studies dezelfde resultaten bekomen, worden deze aanwijzingen beschouwd als juist. Dit geldt vooral 

voor de transmissie en pathogenese van het virus.  

Een punt van discussie is de seroprevalentie in mensen die veel of dicht contact hebben met 

dromedarissen. Men zou verwachten dat als dromedarissen effectief een reservoir gastheer zijn, dat 
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hoe meer contact er is met deze diersoort, hoe meer risico er is om geïnfecteerd te worden en ziekte 

te ontwikkelen. Er worden echter geen hogere aantallen zieke personen gerapporteerd in deze groep 

van mensen. Serologische studies geven tegenstrijdige resultaten. Er zijn geen studies die dit 

fenomeen kunnen verklaren.   

De meerderheid van de zieke mensen worden geïnfecteerd in ziekenhuizen, aangezien het virus zich 

makkelijker verspreid bij nauw contact. Een terechte vraag is waarom hetzelfde fenomeen niet opduikt 

tijdens de Hadj, waarbij duizenden pelgrims naar het Midden-Oosten trekken. Er is nog geen enkel 

geval van MERS gerapporteerd bij een pelgrim die terugkomt uit Saudi-Arabië. Daarnaast worden er 

geen anti-MERS antistoffen teruggevonden bij deze mensen. Er is geen verklaring voor waarom er 

geen infecties voorkomen tijdens deze reis, aangezien sommige pelgrims waarschijnlijk wel in contact 

komen met ziekenhuizen.  

 

Er zijn veel gelijkenissen tussen SARS en MERS. Desondanks gebeurt de bestrijding van beide 

virussen op een verschillende manier. De SARS epidemie van 2002-2004 is snel een halt 

toegeroepen door snelle diagnose en goede preventieve maatregelen, onder andere door sluiting en 

desinfectie van gebouwen. Bij MERS is men nooit zo ver gegaan waardoor het virus nog steeds 

circuleert in humane en dierlijke populaties, met verspreiding naar verschillende landen tot gevolg.   

Het is vreemd dat er niet vroeger ingegrepen is, aangezien men zich kon baseren op ervaringen en 

studies uitgevoerd bij de uitbraken van SARS. Met gelijkaardige maatregelen had men naar alle 

waarschijnlijkheid het virus al kunnen stoppen. Een mogelijke verklaring is een verschillende 

mentaliteit tussen landen uit het Midden-Oosten en China. Bij SARS heeft de Chinese overheid nauw 

samengewerkt met de WHO en CDC waardoor er snel controlemaatregelen geformuleerd werden. De 

overheid benadrukte het belang van deze maatregelen waardoor de bevolking overtuigd en 

gemotiveerd was om de richtlijnen op te volgen. In Saudi-Arabië is de situatie veel minder 

gedisciplineerd en  georganiseerd. De WHO adviseert verschillende maatregelen die nauwelijks 

gevolgd worden door de overheid, die geen duidelijk standpunt inneemt met betrekking tot bestrijding 

van het virus. Daarenboven is de mentaliteit van de inwoners traditioneler dan in China, waardoor men 

minder geneigd is om harde maatregelen te volgen. Culturele en religieuze redenen spelen meer een 

rol. Het feit dat er door deze tradities geen autopsies mogen gebeuren, veroorzaakt een gebrek aan 

kennis over de pathogenese van het virus in het menselijke lichaam. Deze kennis kan cruciaal zijn 

voor ontwikkeling van vaccins en antivirale middelen, waardoor meer fatale gevallen in de toekomst 

vermeden zouden worden. Het is jammer dat het belang van autopsies niet onderkend wordt in het 

Midden-Oosten.  

Na 4 jaar onderzoek is het duidelijk dat de dromedaris een reservoir gastheer is. Er is in het Midden-

Oosten echter veel weerstand tegen deze manier van denken. Dromedarissen hebben in deze regio’s 

een “beschermde” en “edele” status, waardoor men meer wil geloven dat de vleermuis een 

belangrijkere rol speelt. Het aantal personen dat besmet is geraakt door contact met dromedarissen 

ligt waarschijnlijk hoger dan nu aangetoond is, aangezien mensen niet willen dat hun dromedarissen 

eventueel afgeslacht worden. Preventieve maatregelen bij contact met deze dieren worden weinig 

nageleefd. De vele markten moeten beperkter worden, met minder invoer van dromedarissen uit 
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verschillende gebieden, zodat het virus minder spreidt in de dierpopulatie. Bij evenementen met 

dromedarissen moet er aandacht zijn voor preventie en moeten toeschouwers op de hoogte zijn van 

de risico’s bij contact met de dieren. Vaccinatie van jonge dromedarissen kan een meer duurzame, 

praktische en goedkopere oplossing zijn in plaats van het systematisch vaccineren van mensen. Zo 

wordt het virus geëradiceerd uit de reservoir diersoort en zal het risico op infectie van mensen 

verminderen. Ondanks goed bestudeerde mechanismen van de immuunrespons op een MERS-CoV 

infectie, is er nog geen vaccin op de markt dat de mens of dromedaris kan beschermen tegen infectie. 

Er wordt veel onderzoek gedaan naar vaccins door middel van experimenteel geïnfecteerde 

diermodellen. Dit heeft echter tot nu toe niet geleid tot een bruikbaar vaccin. Dit is jammer aangezien 

een goed vaccin een definitieve doorbraak kan zijn in de bestrijding van MERS. Zolang vaccinatie niet 

mogelijk is, moet de overheid benadrukken dat de maatregelen geformuleerd door de WHO 

nauwgezet gevolgd moeten worden. Weinig wetenschappers stellen de stroeve medewerking van het 

Midden-Oosten aan de kaak, alhoewel MERS ziekte heeft veroorzaakt in verschillende landen over de 

hele wereld. Internationale druk op de overheid van Saudi-Arabië is nodig om te zorgen dat er hardere 

maatregelen worden genomen zodat het virus definitief kan gestopt worden, zoals gebeurd is bij 

SARS in 2004. Zolang het virus circuleert, blijft het risico bestaan dat er ooit mutaties in het genoom 

van het virus ontstaan. Indien deze ervoor zorgen dat het virus zich beter kan verspreiden tussen 

mensen, kan dit leiden tot een pandemie met grote internationale gevolgen en sterfgevallen.  

 

De uitbraken van SARS en MERS hebben nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om snel 

en adequaat te reageren op nieuwe opkomende ziektes. Identificatie van het oorzakelijke agens moet 

zo snel mogelijk gebeuren zodat men de passende preventieve maatregelen kan nemen. Er bestaat 

een risico op snelle verspreiding van het pathogeen als men te lang wacht om in te grijpen. Het 

gebruik van sociale media om de bevolking goed te informeren over mogelijke besmettingswegen en 

preventie kan hierbij helpen. Ten slotte is internationale samenwerking tussen landen cruciaal om de 

verspreiding van infectieuze agentia te beperken. 
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