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Ze komen ’s nachts naar buiten, hangen het liefst ondersteboven en spe-

len in horrorfilms de hoofdrol: vleermuizen. Ondanks dat tegenwoordig 

over het algemeen bijgeloof is verdwenen dat vleermuizen verander-

en in bloeddorstige vampiers (of een glitterende Edward Cullens), weten deze 

dieren ons nog steeds angst aan te jagen. Alleen dit keer doen ze dat over het 

nieuws. Vleermuizen vormen het reservoir voor vele ziekten, waaronder vooral 

ook veel relatief nieuwe ziekten zoals SARS, MERS, Ebola, Marburg, Nipah en 

Hendra. Opvallend genoeg zijn dit allemaal RNA-virussen. Ebola, een dodelijke 

hemorragische ziekte, was recent nog onder de aandacht vanwege een humane 

uitbraak in West-Afrika. Deze uitbraak veroorzaakte wereldwijd paniek en 

heeft grote gevolgen gehad op beleid, economie en internationale be-

trekkingen. Waarom vormen vleermuizen zo vaak het reservoir voor 

deze nieuwe, schadelijke zoönosen?

Vleermuizen vormen met 1200 ver-
schillende soorten de tweede groot-
ste orde van het zoogdierenrijk. 
Daarnaast komen er vrijwel op elk 
continent vleermuizen voor1.Gedrag 
wordt vaak sterk beïnvloed door de 
seizoenen en geslacht. Sommige 
vleermuizen trekken net als vogels 
naar een andere plek bij seizoen-
swisseling. Ook leven vleermuizen 
afhankelijk van het seizoen, soort 
en geslacht in grote groepen of sol-
itair. Winterslaap, of ‘torpor’, treedt 
bij sommige soorten op bij voedsel-, 
water- of temperatuurgerelateerde 
stress. Ondanks dat er nog relatief 
weinig bekend is over het precieze 
gedrag van veel vleermuizen, lijkt 
gedrag een grote rol te spelen in 
hun geschiktheid als reservoir. In 
het geval van topor bijvoorbeeld, 

overwinteren in sommige 
gevallen niet alleen de 
vleermuizen, maar ook 
de pathogenen die zij bij 
zich dragen. Dit komt door-
dat de reproductie van het 
virus afneemt in deze periode, 
waardoor de incubatieperiode toe-
neemt. Daarnaast neemt ook de 
mortaliteit bij de gastheren hierdoor 
af. Vaak treedt enige tijd na deze 
winterslaap een geboortegolf op. Dit 
gebeurt bij sommige soorten vleer-
muizen in enorme grot-koloniën2. 
Er zijn op dat moment dus geïnfect-
eerde individuen aanwezig en een 
grote groep vatbare pups in een 
beperkte ruimte. Kortom, een ide-
ale situatie voor een virus om zich 
te verspreiden en binnen een pop-
ulatie te blijven bestaan. Een studie 
in 2011 in Colorado concludeerde 
dat dit een overlevingsmechanisme 
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zou kunnen zijn voor het rabiës-
virus in de populatie grote bruine 
vleermuizen daar. In een ander 
onderzoek in Duitsland bleken 

kolonievorming en geboortegol-
ven de aanwezigheid van corona-

virussen bij vleermuizen te laten 
toenemen2. 
Een ander aspect dat vleermuizen 
een goed reservoir maakt, is dat ze 
grote afstanden kunnen afleggen in 
de lucht. Er is een theorie dat de eb-
ola uitbraak in 2014 deels te verk-
laren is aan de hand van de migratie 
van vleermuizen naar bepaalde del-
en in West-Afrika. Rond die tijd was 

de productie van palmolie in 
dat gebied namelijk toege-

nomen en vleermuizen 
zijn aangetrokken 

tot deze plantages 
vanwege het voed-
sel en de schuil-
mogeli jkheden. 
E b o l a - d r a g e n -
de vleermuizen 
zouden hierdoor 
naar West-Afrika 
geëmigreerd kun-

nen zijn en zouden 
dus het virus kun-

nen hebben meege-
nomen vanuit Sub-Sa-

hara Afrika, waar het 
eerder is aangetoond3. Ech-

ter, ook het gebrek aan migratie 
door allerlei externe invloeden lijkt 
een effect te hebben. Op basis van 
een metapopulatie model bleek uit 
een studie in 2011 in Australië dat 
Hendra virus, een relatief zeldzame 
ziekte in Australië die morbiditeit en 
mortaliteit veroorzaakt in paarden 
en mensen, dat een afname in de 

migratie van vleermuizen zorgt voor 
heftigere maar kortere uitbraken2

Een ander bijzonder gegeven is dat 
vleermuizen niet tot nauwelijks ziek 
lijken te worden van ziekteverwek-
kers die bij de mens ernstige ziek-
teverschijnselen kunnen veroorzak-
en1. Dit lijkt te maken te hebben 
met het bijzondere immuunsysteem 
van vleermuizen. Vleermuizen lijken 
namelijk een veel minder actief ver-
kregen immuunsysteem te hebben. 
Echter, het aangeboren (of naïeve) 
immuunsysteem bij vleermuizen 
is vele malen uitgebreider dan bij 
andere zoogdieren zoals de mens. 
Dit komt doordat er bij vleermuizen 
meer diversiteit is van de immuno-
globulines IgM en dus dat er sneller 
een binding zal optreden tussen an-
tigeen en antilichaam. De oorzaak 
van deze vergrote diversiteit ligt, 
tot heden bekend, in de zware ket-
en van IgM. Deze keten kan globaal 
worden ingedeeld in V, D en J seg-
menten. In het DNA liggen meerdere 
genen voor V, D en J segmenten, die 
elk een beetje verschillen. 
Bij de mens 
zijn er
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Figuur 1:  Jonge vleermuis 
Bron: https://www.onegreenplanet.
org/environment/why-we-need-to-
save-bats/
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bijvoorbeeld 87 verschillende genen 
voor het V-segment, waarvan er on-
geveer 40 functioneel zijn1. Bij de 
ontwikkeling van de B-cel vindt er 
recombinatie van deze segmenten 
plaats en zal er op basis van ‘knip-
pen en plakken’ van het DNA een 
bepaalde VDJ-combinatie worden 
gemaakt, die uiteindelijk zal leid-
en tot de productie in de B-cel van 
een IgM met zijn eigen unieke affi-
niteit voor bepaalde antigenen4. De 
vergelijking kan getrokken worden 
met een fruitautomaat in het ca-
sino: Elk vakje heeft een bepaald 
aantal vaste mogelijkheden (aard-
bei, banaan, etc). Door aan de hen-
del te trekken zal een bepaalde 
combinatie ontstaan van figuurt-
jes. Bij de vleermuis zijn de aantal 
mogelijkheden per vakje verhoogd. 
Een vleermuis blijkt meer dan 250 
genen voor V-segmenten te hebben 
vergeleken met de eerder genoem-
de 87 bij de mens. Dit verhoogt het 
aantal mogelijke VDJ-combinaties 
dus enorm. Terwijl er bij de mens in 
totaal 5.760 combinaties mogelijk 
zijn, lijken er bij de vleermuis meer 
dan 73,632 mogelijke combinaties 
te zijn1.
 Naast zeer uitgebreide com-
binaties van VDJ in de zware keten 
van immunoglobulines, lijkt de vleer-
muis ook een andere bijzondere uit-
breiding van zijn immuunsysteem te 
hebben. In tegenstelling tot andere 
zoogdieren lijkt het interferon type I 
systeem van de vleermuis namelijk 
altijd ‘aan’ te staan1. Interferonen 
(IFN) zijn eiwitten die een cel maakt 
wanneer deze wordt aangevallen 
door een virus. Deze eiwitten waar-
schuwen andere omringende cellen 
dat er een virus aanwezig is, waar-
door de immuunrespons tegen het 
virus versterkt wordt. Een aantal 

eigenschappen van interferon 
type I is dat het deling van een 
virus binnen een cel vermin-
dert, antigeen en MHC klasse 
I receptor presentatie verhoogt 
en chemokines induceert. Verd-
er activeert het ook dendritische 
cellen, macrofagen en NK cellen5. 
Er is gebleken dat de expressie 
van genen die coderen voor type I 
interferonen, specifiek IFNα, ver-
hoogd is in vleermuizen6. Onbekend 
is of het aflezen van dit DNA direct 
leidt tot productie van interferonen 
of dat er een opslag van mRNA in 
de cel plaatsvindt die ten tijde van 
ziekte kan worden gebruikt voor een 
snelle productie van interferonen1. 
Een andere bijzondere eigenschap 
naast de verhoogde activiteit van 
IFN-genen is dat IFN-eiwitten niet 
aanzetten tot ontsteking, waardoor 
de vleermuis weinig tot geen ziekte-
verschijnselen zal vertonen6. 

Kortom, een vleermuis wordt vaak 
niet ziek van zijn ziekteverwekkers 
omdat zijn naïeve immuunsysteem 
zo uitgebreid is dat het massale 
replicatie van een virus voorkomt. 
Neem een denkbeeldig virus dat 
een vleermuis infecteert. Het virus 
komt het lichaam van de vleermuis 
binnen. Door de grote diversiteit van 
IgM zal het virus snel worden gede-
tecteerd in het lichaam en worden 
aangevallen door onderdelen van 
het niet-specifieke immuunsysteem. 
Daarnaast ligt in alle cellen een 
voorraad IFN’s of IFN-mRNA dat snel 
kan worden geactiveerd bij detectie 
van het virus. Het virus zal hierdoor 
niet snel geruimd worden, daarvoor 
is het verkregen immuunsysteem 
nodig, maar de massale deling van 
het virus wordt geremd. Het virus 
kan hierdoor lang aanwezig zijn 
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in het lichaam van de vleermuis 
zonder dat de vleermuis daar ziek 
van wordt, omdat het maar zeer 
beperkte schade aan kan richten. 
Daarnaast induceren de IFN’s ook 
geen ontstekingsreactie. De keer-
zijde van dit mechanisme is dat er 
door de vertraagde virusreplicatie 
ook een vertraagde specifieke im-
muunreactie op gang komt. Deze is 
dan ook minder noodzakelijk en lijkt 
bij sommige vleermuissoorten ook 
minder ontwikkeld te zijn1.

 De reden voor het ontwikkel-
en van dit bijzondere immuunsys-
teem zou het gevolg kunnen zijn van 
hun, al eerder genoemde, neiging 
om grote koloniën te vormen die be-
perkt zijn tot een kleine ruimte. In 
deze koloniën is de ziektedruk van-
zelfsprekend erg hoog. Een immu-
unsysteem als deze geeft deze dier-

en de mogelijkheid om die druk op 
een individueel niveau te verlagen 
in plaats van totaal te bestrijden. 
Het laatste zou namelijk veel meer 
energie kosten. 
 De werking van het immu-
unsysteem van vleermuizen heeft 
grote consequenties voor de mens 
en andere dieren. Een vleermuis 
kan doordat hij zelf niet ziek wordt 
namelijk langdurig virus uitschei-
den1. Daarnaast lijkt het interfer-
on-systeem van de vleermuis impli-
caties te hebben voor het effect dat 
overgesprongen infecties hebben 
op mensen. Een vleermuis lijkt bi-
jvoorbeeld niet ziek te worden van 
marburg virus, terwijl mensen er 
een ernstige hemorragische koorts 
door kunnen ontwikkelen. 

Figuur 2: VDJ 
segementen
Bron: https://www.
ohio.edu/plantbio/
staff/showalte/
MCB%20720/
aMCB%207200_
Ig%20gene%20
rearranegement.
pptx
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De hypothese hiervoor is dat virus-
sen die normaal gesproken alleen 
vleermuizen infecteren, systemen 
hebben ontwikkeld om langs het 
IFN-systeem van de vleermuis te 
komen1. Deze virussen lijken vooral 
de expressie van IFN type I te willen 
voorkomen. Bij een vleermuis zal 
een virale blokkade van een IFN-re-
spons niks veranderen aan de ba-
sale hoeveelheid IFNα, deze was 
immers al in grote hoeveelheden 
aanwezig in de cel. Echter, inductie 
van IFNα zal niet verder plaatsvin-
den. Vleermuizen lijken na 8 uur na 
infectie namelijk wel de productie 
van IFNα te verhogen6. Bij de mens 
is het door de lage basale concen-
traties IFN in de cel wel nodig om 
snel meer IFN te produceren. Echter, 
door de massale blokkade van de 
activatie van het IFN-systeem door 
virussen, zal bij de mens de reactie 
niet langzamer op gang komen en 
virusreplicatie veel sneller verlopen. 
Een aan vleermuizen gerelateerd vi-
rus zal bij oversprong daardoor veel 
schade veroorzaken bij de mens1. Of 
dit werkelijk zo is en hoe dit mecha-
nisme werkt is nog onbekend.

Kortom, de combinatie van gedrag, 
leefomgeving en immuunsysteem 
lijken de vleermuis tot een ideaal 
reservoir te maken voor pathoge-
nen die de mens en andere dieren 
kunnen infecteren. Seizoen lijkt ook 
een belangrijke risicofactor te zijn 
voor virale oversprong naar een an-
dere diersoort. Door het verdwijnen 
van het natuurlijke leefgebied van 
de vleermuis verhogen we de kans 
op zo’n oversprong. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan is het nipah vi-
rus. Nipah virus is voor het eerst 
geïsoleerd tijdens een uitbraak in 

1998 in Maleisië. Er wordt ge-
dacht dat deforestatie en het 
daaruit voorkomend gebrek 
aan voedsel er destijds toe ge-
leid heeft dat vleermuizen mas-
saal migreerden naar fruitboom-
plantages. Destijds nam zowel het 
aantal fruitboomplantages als het 
aantal varkensstallen enorm toe. 
Het feit dat deze vaak dicht naast 
elkaar zaten, zou er uiteindelijk toe 
geleid hebben dat de virale druk zo 
hoog werd dat het nipah virus van 
vleermuizen op varkens is overg-
esprongen en uiteindelijk via vark-
ens op mensen7.
 Op basis van dit artikel zou 
men natuurlijk tot de conclusie 
kunnen komen dat vleermuizen, 
aangezien ze een groot zoönotisch 
risico kunnen vormen, bestreden 
moeten worden. Echter, vleer-
muizen vormen een zeer belangrijke 
schakel in ecosystemen en het uit-
roeien van vleermuizen zou ernstige 
(economische) schade kunnen vero-
orzaken. Vleermuizen zorgen onder 
andere een rol in het bestuiven van 
planten, het verspreiden van zaden 
en het limiteren van de insectenpop-
ulatie8. Behoud en bescherming van 
het leefgebied en de vleermuis zelf 
én meer onderzoek naar de biolo-
gie, ecologie en immunologie van de 
vleermuis zijn veel effectievere mid-
delen om onszelf te beschermen te-
gen potentiële nieuwe ziekteverwek-
kers. Er is nog veel te weinig bekend 
over de vleermuis, maar algemeen 
bekend is dat knoflook en houten 
staken zullen ons niet meer zullen 
beschermen. Als we nu de risco’s en 
ecologische mechanismen in kaart 
brengen, zullen we grote rampen in 
de toekomst kunnen voorkomen.
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Figuur 3:  vliegen-
de vleermuizen
Bron: http://can-
moremuseum.
com/event/bat-
talk/ 


