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Begin 2009 werd via Michael Mähler, Biodoc Hannover, bericht ontvangen
van gevallen van koepokkenvirusinfectie bij de mens in Duitsland. Het betrof
na enige tijd ruim twintig gevallen; ook in Frankrijk werden twintig humane
gevallen vastgesteld. Het betrof zowel in Duitsland als Frankrijk infecties bij
kinderen of jongvolwassenen. Bron van de infecties bij de mens bleken ratten
die gekocht waren in dierenwinkels. Het spoor kon worden teruggevolgd naar
een Tsjechische handelaar. Deze heeft waarschijnlijk ook ratten geleverd aan
Nederlandse en Belgische dierenwinkels. Ratten met koepokvirusinfectie
werden ook aangetroffen in enkele Belgische dierenwinkels, wellicht door
aanvoer van besmette ratten uit Frankrijk.
Koepokkenvirusinfectie is een zoönose die veroorzaakt wordt door
een virus dat behoort tot de pokkenvirussen (Poxviridae; genus Orthopoxviridae). Het virus is endemisch bij verschillende soorten
knaagdieren in West-Europa (1), waaronder de rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus), de bosmuis (Apodemus sylvaticus, de aardmuis
(Microtus agrestis), huismuizen (Mus musculus) en lemmingen (Lemmus lemmus). Van bruine ratten (Rattus norvegicus) is aangetoond dat
deze de bron waren van infectie bij apen in een Nederlandse apenopvang (2).
Sporadisch worden mensen besmet door contact met besmette knaagdieren of andere diersoorten die besmet geraakt zijn via een knaagdier
(3). Ratten en katten vertonen weinig of geen ziekteverschijnselen
(Afb. 1). Besmetting bij de mens leidt na zeven á tien dagen tot laesies
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Afbeelding 1.
Ratten vertonen slechts weinig afwijkingen bij
koepokkenvirusinfectie.

Afbeelding 2. Laesies door
koepokkenvirusinfectie bij een humane patiënt
(nek en rug).

op de handen, de onderarm en het hoofd (4). De laesies bestaan uit lokale roodheid
en ulceratie in de huid (Afb. 2), zwelling van de regionale lymfeklieren, spierpijn en
koorts. Er zijn geen aanwijzingen dat de infectie van mens op mens wordt overgedragen.
De laesies genezen meestal na zes á twaalf weken; ernstiger verschijnselen kunnen
voorkomen bij mensen met immuundeficiëntie.
In België en Duitsland bestaat een meldingsplicht voor verdachte en geconstateerde
gevallen, in Nederland niet.
Preventie bestaat uit het vermijden van intensief contact met besmette knaagdieren
en katten. Vooral goede handhygiëne is belangrijk. Poxviridae zijn zogenoemde envelopvirussen en gevoelig voor vetoplossende middelen.
Voor diagnostiek beschikt men o.a. over elektronenmicroscopie, virusisolatie en moleculaire methoden (1). Voor epidemiologisch onderzoek kunnen de base-sequenties
van virussen worden gebruikt. Diagnostiek op humaan materiaal is mogelijk bij het
rivm en eu Rotterdam.
Over (een deel van) de humane infecties in Duitsland en Frankrijk is recent gepubliceerd (5, 6).
Het voorkomen van koepokkenvirusinfecties bij de mens wordt deels verklaard uit
het stoppen van vaccinatie tegen humane pokken (variola) nadat de ziekte in 1977
wereldwijd was geëradiceerd.
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