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Samenvatting
Een Turkse man had in België een M. kansasii-infectie opgelopen. Hij woonde al vijf jaar in
België en werkte als zandstraler. Het duurde een aantal weken voor M. kansasii geïsoleerd
werd uit een sputumcultuur, hiervoor werd de man behandeld zoals een longtuberculosepatiënt. Na contactonderzoek bleek het resultaat van een tuberculinehuidtest bij zijn dochter en zijn zoon beiden positief. M. kansasii kan eveneens een positief resultaat opleveren
na een tuberculinehuidtest. De kinderen waren een jaar geleden verhuisd vanuit Turkije.
De patiënt had een caverneuze laesie en zuurvaste bacillen in zijn sputum. Een atypische
mycobacteriose is niet besmettelijk. Of dit absoluut zo is en altijd van toepassing is lezen
we in dit artikel.

Inleiding

en Engeland en Wales, de mijnstreken van continentaal Europa en voornamelijk de Tsjechische Republiek (2). Voor het ontstaan van de HIV-epidemie
kwam M. kansasii-infectie nagenoeg niet voor (5).
De prevalentie was 0,33/100.000 inwoners in de algemene bevolking van de Verenigde Staten tussen
1981 en 1983 (6). In Noord-Californië was de incidentie van M. kansasii-infecties 900 keer hoger bij patiënten met AIDS dan in de algemene bevolking (647
versus 0,75 /100.000 inwoners) in de periode 19921996 (5). Wereldwijd zien we dat de prevalentie van
deze non-tuberculeuze mycobacteriën, inclusief M.
kansasii, stijgt terwijl de prevalentie van tuberculose daalt (1). Er zijn geen gegevens over prevalentie
en incidentie van M. kansasii-infecties in België.

Bij een 44-jarige man van Turkse afkomst werd een
M. kansasii-infectie vastgesteld, die eerst werd aanzien als een M. tuberculosis-infectie waarvoor een
contactonderzoek werd verricht. Het bijzondere
aan deze casus was dat de twee kinderen van deze
man een positieve uitslag hadden na een tuberculinehuidtest.
Een M. kansasii-infectie geeft een klinische presentatie die lijkt op een infectie met tuberculose met
M. tuberculosiscomplex. Koorts, hoesten, sputumproductie, dyspnoe, thoracale pijn, hemoptoe en
nachtzweten zijn gekende symptomen van tuberculose maar dit zijn ook dezelfde verschijnselen van
M. kansasii-infecties. De ziekte kan ook een asymptomatisch verloop hebben (1-3).

Het belangrijkste verschil tussen M. kansasii-infecties
en M. tuberculosis-infecties is dat volgens de literatuur
M. kansasii-infecties niet besmettelijk zijn, meer
geassocieerd worden met onderliggende aandoeningen en een geografische distributie hebben (1).

M. kansasii is één van de non-tuberculeuze mycobacteriën die wijd verspreid zijn over de wereld.
Ze komen voor in aarde, stof en water. De bacterie kan zowel mensen als verschillende dieren infecteren. Een M. kansasii-infectie kan ook via de
luchtwegen verlopen. De incidentie van deze infectie hangt af van de aanwezigheid van deze
mycobacterium in de omgeving (4). De gebieden
met de hoogste incidentie zijn de centrale en zuidelijke steden van de Verenigde Staten van Amerika,

Alhoewel het klinisch beeld van beide infecties nagenoeg gelijk is, zijn de organismen structureel verschillend met implicaties voor de behandeling en voor de
volksgezondheid. M. kansasii-infecties behoren niet
tot de verplicht te melden infectieziekten en vereisen
ook geen contactonderzoek zoals bij tuberculose (4).
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Omdat men in het geval van een M. kansasiiinfectie geen andere besmettingen verwacht na een
contactonderzoek, is het merkwaardig dat we twee
positieve huidtesten vonden bij directe contacten
van de patiënt.

Casusbeschrijving
Een 44-jarige man van Turkse afkomst die al meer
dan vijf jaar in België verbleef, werd in september
2015 opgenomen op de afdeling longziekten wegens
een vermoeden van longtuberculose. Hij werd doorverwezen door de afdeling cardiologie waar hij was
opgenomen wegens intermitterende thoracale pijn
waarvoor geen cardiale oorzaak gevonden werd.
Zijn andere klachten waren thoracale pijn, nachtzweten, productieve hoest, en sterke vermagering.
Het klinisch onderzoek toonde geen bijzonderheden
aan. Naast radiculair lijden had deze man geen medische antecedenten. Uit de sociale anamnese leerden we dat hij samenwoonde met zijn dochter en
zoon die in 2014 vanuit Turkije verhuisd waren naar
België. In mei 2014 was hij twee weken naar Turkije
geweest. Hij werkt in België als zandstraler.
De CT-thorax vertoonde in de rechter longtop een
voor tuberculose zeer verdachte caverneuze laesie.
Vervolgens werd er een PET-CT gedaan die een beeld
gaf dat verenigbaar was met een hypercapterend
centraal necrotiserend letsel in de rechter longtop met kleine aanliggende noduli. De bronchoscopie vertoonde weinig bijzonderheden, er werd
sputum geaspireerd voor laboratoriumonderzoek.
Het sputumstaal liet zuurvaste bacillen met Ziehl-Neelsen-kleuring zien. Er werden culturen ingezet. Detectie van M. tuberculosis met PCR bleek
negatief. De tuberculinehuidtest was positief. Er
werd vierledige tuberculostaticatherapie opgestart met isoniazide, rifampicine, ethambutol, pyrazinamide. Na twee weken behandeling werd de
patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Bij contactonderzoek bleek de tuberculinehuidtest bij de
20-jarige zoon en de 16-jarige dochter positief. De
zoon had een type 2-reactie van 19 mm en de dochter een type 2-reactie van 16 mm. Ook de collega’s
van de indexpatiënt werden gescreend, maar de
resultaten waren negatief.
Drie weken nadat de tuberculosediagnose was gesteld, rapporteerde het referentielaboratorium dat
uit de culturen M. kansasii geïsoleerd was.
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Bespreking
Infecties met non-tuberculeuze mycobacteriën worden vaak verkeerd gediagnosticeerd als typische tuberculose. Hoewel de pathologie en de presentatie,
zowel klinisch als radiologisch, niet te onderscheiden is van M. tuberculosis-complex, heeft de atypische bacterie een ander metabolisme en een andere structuur waardoor de behandeling en opvolging
van elkaar verschilt (4).
Een M. kansasii-infectie staat in de literatuur bekend als niet besmettelijk (3). In deze casus echter
betreft het een geval van een M. kansasii-infectie
waarbij, via contactonderzoek twee positieve tuberculinehuidtesten gevonden waren bij nauwe
contacten. Een tuberculinehuidtest kan geen onderscheid maken tussen een infectie met M. kansasii
en M. tuberculosis (4). Heeft de M. kansasii-infectie
in dit geval dan toch een contactbesmetting veroorzaakt? Het lijkt erop dat M. Kansasii wel degelijk
van persoon op persoon kan worden overgedragen
als het letsel zich als een caverneus letsel manifesteert in de longen.
Een M. kansasii-infectie komt, zoals ook de andere non-tuberculeuze mycobacteriën, voornamelijk
voor bij immuungecompromitteerde patiënten, in
het bijzonder bij HIV-patiënten. Gezonde mensen
kunnen uitzonderlijk een non-tuberculeuze mycobacteriële infectie oplopen, maar meestal is er dan
een onderliggende pulmonaire pathologie (1, 2, 7-9).
Zandstralers ontwikkelen vaak silicose, de meest
courante vorm van pneumoconiose. Deze beroepsziekte tast de longen aan en wordt geassocieerd
met een verhoogd risico op tuberculose en nontuberculeuze mycobacteriële infecties (10-12). De betrokken patiënt was zandstraler van beroep. Door
het veelvuldig contact met zand zouden zijn longen
beschadigd kunnen zijn, waardoor hij meer risico
liep op een non-tuberculeuze mycobacteriële infectie (11, 12). Er waren echter geen aanwijzingen voor
een longaandoening en hij was HIV-seronegatief.
Beide kinderen van de patiënt waren, voor zover
ons bekend, volledig gezonde adolescenten.
De kinderen van de man waren geboren in Turkije
en woonden nog maar een jaar in België. Omdat het
BCG-vaccin in Turkije tot het standaard vaccinatieschema behoort, is het waarschijnlijk dat de kinderen
dit vaccin in hun geboorteland hadden gekregen (13).
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Gemiddeld reduceert een BCG-vaccinatie het
risico op tuberculose met 50% (14). Een tuberculinehuidtest bij personen die in het verleden een BCGvaccin hebben gehad, kan vals positief reageren.
Als de tuberculinehuidtest wordt afgenomen bij
personen die het BCG-vaccin als zuigeling hebben
gekregen en de test meer dan 10 jaar later wordt
uitgevoerd, is de kans op een vals positieve reactie
1% (15). De kans dat beide kinderen positief reageerden door een BCG-vaccin dat ze in Turkije als zuigeling hebben gekregen is volgens de kansrekening
0,01*0,01=0,0001 of 1/10.000. Vals positieve reacties ten gevolge van een BCG-vaccin zijn gewoonlijk
minimaal (15). De reacties die men bij de zoon en
de dochter heeft gedocumenteerd, zijn zeker niet
te beschouwen als minimaal. Bij de zoon is er bij
de tuberculinehuidtest een diameter geobserveerd
van 19 mm. Vanaf een diameter van 18 mm of meer
is de test sterk positief. De dochter had een reactie
met een diameter van 16 mm. Tussen 10 mm en 17
mm is de test positief in geval van nauw contact
met besmettelijke tuberculosepatiënten. De test is
twijfelachtig bij afwezigheid van risico en/of als er
antecedenten van recente (minder dan 5 jaar) BCGvaccinatie zijn. De hardheid van de reactie is ook van
belang. Hoe harder de induratie, hoe groter de kans
op een M. tuberculosis-infectie. Beide reacties
waren van het type II: hard (16). In deze casus viel te
overwegen of een Interferon-Gamma Release Assay
(IGRA) nuttig zou zijn geweest. Dit is een test die
specifieker is voor M. tuberculosis dan de klassieke tuberculinehuidtest. Een IGRA-test kan dus een
beter onderscheid maken tussen M. tuberculosis, de
non-tuberculeuze mycobacteriën en een BCG-vaccin
bij de detectie van tuberculose. Er zijn echter
een aantal non-tuberculeuze mycobacteriën die
ook een vals positief resultaat geven bij de IGRAtest. Deze non-tuberculeuze mycobacteriën zijn
M. kansasii, M. marinum en M. szulgai (17). Een IGRAtest zou dus in dit geval geen uitsluitsel geven. De
positieve tuberculinehuidtesten waren dus geen
BCG-reacties.

kinderen ook tuberculose konden krijgen in Turkije
22/100.000. Uit 20 positieve tuberculinehuidtesten
komt gemiddeld één actieve tuberculose voort. De
kans om een positieve tuberculinehuidtestuitslag
te krijgen in Turkije was in één jaar dus 44/10.000.
Bij benadering hebben deze kinderen ongeveer
20 jaar risico gelopen, dus was de kans 88/1000=
0,088. Als beide kinderen onafhankelijk van elkaar
risico zouden hebben gelopen, zouden volgens de
kansrekening de kans 0,088*0,088=0,0077 bedragen
dat beiden een positieve tuberculinehuidtestuitslag
ontwikkeld zouden hebben. Nu was het aannemelijk dat als zij besmet waren, dat door dezelfde bron
zou zijn gebeurd, waardoor aan de onafhankelijkheid getwijfeld moest worden. Was de bron in het
gezin te vinden, dan zou de kans aanzienlijk groter zijn geweest. Alleen als een familielid in Turkije
open tuberculose zou hebben gehad, was de kans
dat beiden een positieve tuberculinehuidtestuitslag
zouden hebben gehad, vrij klein. Een familielid met
tuberculose werd bij de anamnese niet gerapporteerd (18, 19).
Wat betreft de non-tuberculeuze mycobacteriën is er geen bewijs van transmissie van mensop-mens of dier-op-mens (9). De meeste infecties
worden opgelopen door blootstelling aan de omgeving maar de bron van infectie kan gewoonlijk
niet geïdentificeerd worden (20). Meestal is de bron
van infectie gecontamineerd water of aarde (8).
Het zou kunnen dat alle drie patiënten geïnfecteerd werden door dezelfde M. kansasii-bron. Er is
een studie geweest in Turkije naar de verspreiding
van non-tuberculeuze mycobacteriën in de omgeving. Hiervoor werden verschillende waterstalen
onderzocht en er werd in 1,96% van de stalen M.
kansasii gevonden (21). Van alle non-tuberculeuze
mycobacteriën die tussen 1991 en 1996 geïsoleerd
werden in Belgische laboratoria, betrof het in 2,9%
van de gevallen M. kansasii. In Turkije was dit 0% van
1995 tot 1996. De frequentie van isolatie van de verschillende species verandert echter met de tijd (22).
De toename van de atypische mycobacteria bij afname van tuberculose kan worden verklaard door kruisimmuniteit. Volgens een meta-analyse vertoonde
0,1-2,3% van de gezonde populatie een vals positief resultaat op de tuberculinehuidtest op basis
van kolonisatie door een non-tuberculeuze mycobacterie (15). De kans dat alle drie gezinsleden door
dezelfde bron werden besmet, moet zeer klein geacht worden. Als we de laagste en hoogste waarde uit de meta-analyse gebruiken is deze kans

Volgens de WGO is in Turkije de prevalentie van
tuberculose dubbel zo hoog als in België (in 2014:
22/100.000 inwoners in Turkije en 11/100.000 inwoners in België) (18). Het is mogelijk dat de zoon
en de dochter in Turkije een besmetting met
M. tuberculosis hebben opgedaan en daarom een
positieve reactie hadden op de tuberculinehuidtest. Ervan uitgaande dat de vader zijn kinderen
niet heeft besmet, was de jaarlijkse kans dat zijn
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respectievelijk 0,01-5,29/10.000.
Een laatste mogelijke hypothese is dat M. kansasii is
overgedragen van de vader op de kinderen. De man
had een caverneuze laesie en zuurvaste bacillen in
het sputum na rechtstreeks onderzoek. In geval van
een besmetting met M. tuberculosis zou deze man
zeer besmettelijk zijn geweest. Betrokkene heeft gedurende een periode gehoest en gaf fluimen op. De
kinderen hebben dus een reële blootstelling gehad
aan de aerosolen van de vader. Of deze aerosolen
M. kansasii bevatten, valt niet te achterhalen, maar
in het geaspireerde sputum waren wel zuurvaste
staven te zien. Als de vader besmettelijk zou zijn geweest, dan zou hij gemakkelijk de M. kansasii overgedragen kunnen hebben aan de rest van zijn gezin. Alle
elementen voor deze overdracht waren aanwezig,
behalve dat het niet bekend is in de literatuur. Uit een
studie is gebleken dat 58% van de patiënten met een
M. kansasii-infectie een positieve tuberculinehuidtest zullen hebben (1). Dit verklaart waarom de vader
een positieve tuberculinehuidtest had. Als de vader
M. kansasii heeft overgedragen op zijn kinderen, dan
is het zeer waarschijnlijk dat bij de kinderen deze
M. kansasii van hetzelfde subtype is en ze ook
positief reageerden op de tuberculinehuidtest. Trans-

missie van mens-op-mens met M. kansasii is echter
nog niet beschreven in de literatuur.

Conclusie
Er is nog geen besmetting met non-tuberculeuze
mycobacteriën beschreven in de literatuur. We concluderen dat positieve reacties niet mogelijk konden zijn door een BCG-vaccin. Een IGRA-test had
geen zekerheid kunnen geven, aangezien een IGRAtest vals positieve resultaten geeft bij onder andere
een M. kansasii-besmetting. De kans dat de betrokkenen alle drie door dezelfde bron zijn besmet is
extreem klein. De kans dat de vader een M. kansasiiinfectie had en dat de twee kinderen een positieve
tuberculinehuidtest vanuit een onbekende bron van
M. tuberculosis zouden hebben opgelopen is ook
klein, ook in Turkije. Alhoewel besmetting van persoon op persoon niet de courante besmettingsroute
is bij atypische bacteriën, lijkt ons deze besmettingsroute in dit geval niet uitgesloten. De besmetting
van de kinderen door de vader die een caverneuze
laesie en positief sputum had, lijkt de meest logische verklaring. De literatuur ondersteunt deze logische verklaring echter niet.

Summary
A possible transmission of M. kansasii in a Turkisch family
A Turkish man had contracted a M. kansasii infection in Belgium. He lived in Belgium for
5 years and worked as a sandblaster. It took some weeks before M. kansasii could be identified from the culture. Before that time he received treatment a regular pulmonary tuberculosis. Contact tracing revealed that his daughter and son were both skin-test positive.
M. kansasii gives a positive skin-test too. The children moved from Turkey to Belgium in
2014. The father had a cavernous lesion in the right lung apex and was smear positive. It
was considered improbable that both children should have reacted on another source of
infection than their father. In this case report the different possibilities were discussed.
Trefwoorden: Mycobacterium kansasii, non-tuberculeuze mycobacterie
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