VOORTGANGSTOETS

Vraag

Is dat:

Een geneeskundestudent
op tropenstage in een
ruraal gebied in Sierra
Leone, belt u omdat hij is
gebeten door een aap.
Welk virus kan de
geneeskundestudent niet
hebben opgelopen via deze
beet?

a. simian T-lymfotropic
virus (STLV)
b. rabiësvirus
c. simian foamy virus
d. herpes B-virus
e. simian papilloma virus

Het juiste antwoord en de toelichting
lees je op pagina 185 e.v.
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Het juiste antwoord is: E
Zoönotische infecties van nonhumane
primaten
Zoönotische ziekten worden door de WHO
gedefinieerd als ‘iedere ziekte of infectie die natuurlijk
overdraagbaar is van gewervelde dier op mens’ [1].
Meer dan de helft (58 tot 61 procent) van alle humane
pathogenen is zoönotisch [2,3] en ongeveer drie kwart
van de ‘emerging infections’ bestaat uit zoönosen [2].
Factoren als ontbossing, klimaatverandering, groei
van de vleesindustrie, maar ook toenemend
reizigersverkeer wereldwijd, zorgen ervoor dat het
risico op het ontstaan van zoönosen en de verspreiding
ervan alleen maar zal toenemen. Het ontstaan van een
zoönose is afhankelijk van het pathogeen om zijn ‘host
range’ uit te breiden, maar ook van biologische
factoren zoals de immuunrespons van de host [4]. De
zogeheten ‘species barrier’ weerhoudt pathogenen om
zich grenzeloos tussen soorten te verspreiden. Hoewel
diverse factoren bij deze barrière betrokken zijn, blijft
genetica een van de hoofdrolspelers. Het is om die
reden geen vreemde gedachte dat apen - die een
genoom bezitten dat voor 99 procent overeenkomt met
die van de mens - pathogenen herbergen die ook de
mens ziek kunnen maken [5]. Zo kent hiv – wat nu een
strikt humaan pathogeen is – zijn oorsprong in het

simian immunodeficiëntievirus (SIV). SIV doorbrak de
species barrier en manifesteerde zich in de mens,
waarna het zich ontwikkelde tot hiv, een virus dat om
die reden een ‘remote zoönose’ wordt genoemd [6].
In Azië is een groot aantal tempels waar apen
rondlopen en fysiek contact hebben met mensen, dit
is een gekende toeristische attractie. Ook gebieden
met een ‘habitatoverlap’ waar mens en dier hetzelfde
leefgebied delen, vergroten de kans op contact en dus
ook pathogeentransmissie. De situatie in de casus
waarbij een persoon gebeten is door een aap, is een
serieus probleem; het is mogelijk dat er infectieziekten
worden overgedragen die een hoge mortaliteit kennen
bij de mens. Adequaat handelen in deze situatie kan
daarom van levensbelang zijn. Hoewel dit soort
casuïstiek zeldzaam is in Nederland, komt het zeker
voor dat er mensen terugkeren van vakantie met
apenbeten. In het licht van de tentamenvraag zullen
hier de meest relevante virale zoönosen afkomstig van
non-humane primaten (NHP) worden toegelicht.
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Herpes Bvirus
Het herpes B-virus (cercopithecine herpesvirus 1) is
een alfaherpesvirus dat bij makaken voorkomt [7]. Bij
deze aapsoort veroorzaakt het lichte klachten die
synoniem zijn met klachten door het herpexsimplexvirus bij de mens. Sinds de identificatie van het virus
in 1932 hebben zich ongeveer 50 gevallen met herpes
B-infecties voorgedaan bij de mens [8]; toch blijven
opsporing en behandeling ervan cruciaal gezien de
mortaliteit van 80 procent bij onbehandelde patiënten
[7]. Transmissie van het virus geschiedt via bijt- of
krabwonden; er is echter een enkele casus beschreven
van een laboratoriummedewerker die overleed aan
herpes B na contact met feces van een makaak [9]. Er
is geen bewijs dat mensen het virus asymptomatisch
bij zich kunnen dragen [9].
De kans op infectie na expositie wordt laag ingeschat;
er zijn jaarlijks duizenden bijt- en krabincidenten met
makaken; toch is er een lage incidentie van herpes B
terwijl de seroprevalentie onder makaken ontzettend
hoog is (20 tot 100 procent) [9]. Men moet wel bedacht
zijn op de mogelijke onderrapportage van encefalitis
door herpes B-virus.
Op basis van de beperkt aantal casussen wordt de
incubatietijd van het virus geschat op vijf dagen tot drie
weken [9]. Tot op heden zijn drie klinische varianten
van het beloop beschreven [9]:
- lokale ulceratieve en pijnlijke laesies rondom de
wond met lymfadenopathie;
- secundaire CZS-betrokkenheid na voorafgaande
malaise- en koortsperiode, die gepaard gaat met
conjunctivitis, hepatitis of pneumonie;
- directe CZS-betrokkenheid met een encefalitisbeeld. Uiteindelijk kunnen er convulsies ontstaan,
verlamming en respiratoir falen.
Na risico-expositie in het wild is men meer
terughoudend met profylaxe gezien de seroprevalentie
daar lager is vergeleken met makaken in
gevangenschap [9]. Toch dient er laagdrempelig
overlegd te worden met expertisecentra, men kan
hiervoor terecht bij het LCI, NVWA of het Erasmus MC.
Profylaxe na expositie geschiedt met valaciclovir
driemaal daags 1000 mg per os gedurende 14 dagen
[9].
Behandeling bij klinische herpes B-infecties is
gebaseerd op konijnenstudies. Infecties met CZSbetrokkenheid worden behandeld met intraveneus
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gancivlovir; indien er geen CZS-betrokkenheid is,
wordt acyclovir aangeraden [9]. Sinds de komst van
antivirale therapie is er zelfs geen mortaliteit meer
gerapporteerd in gevallen waar behandeling werd
gestart binnen 24 uur na expositie [10].

Retrovirussen
De aap staat er bekend om drager te zijn van enkele
zoönotische retrovirussen. Retrovirussen repliceren
met een hoge nucleotide-substitutieratio, waardoor zij
relatief veel mutaties ondergaan; dit maakt de kans op
overschrijding van een speciesgrens groter. Eerder is
het voorbeeld van SIV (simian immuundeficiëntievirus)
genoemd – ook een retrovirus – als voorloper van het
huidige hiv. Het volgen van retrovirussen en de
preventie van overdracht zijn cruciaal om de gevolgen
van een nieuw virus onder mensen te voorkomen. Het
simian foamy virus (SFV) is een voorbeeld van een
retrovirus dat bij bijna alle apensoorten voorkomt in
hoge seroprevalentie (44 tot 100 procent); het
veroorzaakt bij zowel aap als mens een latente infectie
zonder ziekteverschijnselen [11]. SFV kent een enorm
brede hostrange en celtropisme waarbij er ook
uitwisseling is van virusmateriaal tussen aviaire- en
zoogdiersoorten [11]; deze factoren vormen een enorm
risicopotentiaal om een nieuwe ‘emerging infectious
disease’ te vormen.
Een ander retrovirus onder apen is het simian Tlymfotroopvirus (STLV). Dit virus is genetisch gelinkt
met het humaan T-lymfotroopvirus (HTLV) dat bij
mensen voorkomt. HTLV is waarschijnlijk het gevolg
van een STLV-cross-speciesbesmetting tussen aap en
mens; vandaar dat HTLV en STLV ook primaat Tlymfotroopvirussen (PTLV) worden genoemd [12].
Deze virussen zijn – afhankelijk van het type – in staat
om onder andere T-cellymfomen en leukemie te
veroorzaken bij aap en mens [12].

Overige virale zoönosen
Rabiës – een lyssavirus behorende tot de familie van
rabdovirussen – is het meest gevreesde virus dat ook
door apenbeten kan worden overgedragen. Indien er
sprake is van klinische rabiës, bestaat er tot de dag
van vandaag een mortaliteit van nagenoeg 100 procent
vanwege het ontbreken van adequate behandeling
[13]. Patiënten die een hoog risico lopen, kunnen
gevaccineerd worden en pre-expositieprofylaxe

krijgen, met goede resultaten om rabiës te voorkomen.
In de casus van de tentamenvraag is er ook een rol
voor postexpositieprofylaxe. Meer informatie is te
vinden op de LCI-richtlijn van het rabiësvirus.
Andere zoönosen vanuit de aap met een grote impact
zijn de filovirussen marburg en ebola. Deze virussen
veroorzaken een hemorragisch syndroom met een
hoge mortaliteit bij zowel aap als mens . Ook gele
koorts – een flavivirus – kent een relatief hoge
mortaliteit bij de mens (15 procent), maar anders dan
de filovirussen waar transmissie voortkomt uit direct
contact met bloed- en lichaamsvloeistof van
geïnfecteerden, is de mug (Aedes sp.) de vector voor
het
gelekoortsvirus
[14].
Interessant
zijn
ontwikkelingen om apen te vaccineren in plaats van
mensen, om uitbraken van gele koorts te stoppen in
endemische gebieden. Aan deze ontwikkeling ligt de
verminderde bereidheid van mensen om zichzelf te
laten vaccineren, ten grondslag [15].
De optie ‘simian papilloma virus’ (E) in de tentamenvraag is een niet-bestaande entiteit en dus het
antwoord op de vraag.
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