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Tuberculose herkennen 
in COVID-tijden

De lockdown tijdens de coronapandemie heeft vele 
gevolgen, waaronder ook een mogelijke toename van het 
aantal personen met tuberculose. Wie op zoek is naar een 

heldere update over deze aandoening, kan het vijfde deel van 
het Compendium Geneeskunde 2.0 raadplegen. Hieronder 

vindt u een korte samenvatting van dit hoofdstuk.

Symptomen
Mycobacterium tuberculose veroor-
zaakt tuberculose (TBC), maar ook M. 
bovis en M. africanum zijn virulent 
voor de mens. In onze contreien is 
tuberculose vooral bekend als een pul-
monaire aandoening, maar 10 tot 15% 
van alle TBC-infecties manifesteert 
zich extra-pulmonaal met vorming van 
granulomen in de huid, hersenen/her-
senvliezen, maag-darm, bot, nieren en 
ook urogenitaal. De symptomatologie 
van de extra-pulmonale TBC is zeer 
aspeci ek en divers. Biopten van aan-
getaste organen tonen bij microsco-
pisch onderzoek zuurvaste staafjes. 
Ook bij het klinisch beeld van lymfa-
denopathie/lymfangitis komt tubercu-
lose terecht in het rijtje van differenti-
aaldiagnoses. 
Ook is er de progressieve, zeer ernsti-
ge vorm van TBC, miliaire tuberculo-
se, waarbij de bacillen in de bloed-
baan terechtkomen en uitzwermen 
naar de hersenen (meningitis), lever, 
nieren, beenmerg, of ogen. Onbehan-
deld is miliaire tuberculose dodelijk.

Verspreiding 
De tuberkelbacil verspreidt zich aero-
geen: in de uitgeademde lucht van 
een besmet persoon zweven de tuber-
kelbacillen die in de omgevingslucht 
blijven hangen en door andere perso-
nen ingeademd worden. 

Kleine, gesloten ruimtes waar meer-
dere mensen dicht op mekaar leven, 
faciliteren de aerogene verspreiding. 

Primaire infectie
Komt een tuberkelbacil in de longen 
terecht, dan komen de alveolaire 
macrofagen in actie via fagocytose. 
Maar door de grote hoeveelheid lipi-
den in de dikke celwand van M. tuber-
culosis is de bacterie in staat om 
intracellulair te overleven en zich te 
repliceren in de macrofaag. Er ont-
staat een cellulaire respons via T-lym-
focyten die ervoor zorgen dat geïn-
fecteerde macrofagen ingekapseld 
worden, waardoor granuloomvor-
ming optreedt. Dit is het verloop van 
een primaire infectie met M. tubercu-
losis bij 90% van de geïnfecteerden, 
met als eindresultaat: latente aanwe-
zigheid van tuberkelbacillen in granu-
lomen in het longweefsel. 
Op een radiogra e van de longen is 
een primaire infectie zichtbaar als 
een ‘gelokaliseerde verkazing’ in het 
longweefsel of in een hilaire lymfe-
klier. Haalt de immuniteit het van de 
virulentie van de tuberkelbacil, dan 
blijven geheelde laesies zichtbaar op 
een radiogra e van de longen; het 
zijn littekens zonder levensvatbare 
bacillen. Na het doormaken van een 
primaire tuberculose-infectie ont-
staan, naast litteken-laesies, ook 

latente laesies (met potentieel viru-
lente bacillen) in het longweefsel of 
extra-pulmonair.

Secundaire infectie
Kan het lichaam een primaire infectie 
met M. tuberculosis niet de baas, 
door de vorming van littekengranulo-
men of latente laesies, dan gaat deze 
primaire infectie over in een progres-
sieve primaire TBC. Er gebeurt een 
massale verspreiding via hematogene 
weg, met haarden in de lever en milt: 
miliaire TBC. Bij verminderde afweer 
is reactivatie van de latente tuberkel-
bacillen mogelijk, waardoor nieuwe 
granuloomvorming optreedt, maar 
ook brose en cavernes. 
Vanuit de longen kunnen andere orga-
nen aangetast worden. Dan spreekt 
men van secundaire TBC; ook een 
re-infectie met M. tuberculosis kan 
leiden tot een secundaire TBC die 
zich uit in gelokaliseerde, verkazende 
destructieve laesies in longen met op 
RX-thorax beelden van holtevorming. 
Ook een secundaire TBC kan, na 
hematogene verspreiding, uitmonden 
in een miliaire tuberculose. Verkazen-
de granulomen (necrose in de centra-
le zone van het granuloom) zijn 
typisch voor TBC en komen niet voor 
bij sarcoïdose. 



Uitgelicht
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Figuur: Pathofysiologie van tuberculose.
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Tuberculose (TBC)

*APC = Antigen Presenterende Cellen

Compendium 
Geneeskunde 2.0 

Bestel met 10% korting en 
 gratis verzendkosten via Acco!

Wat begon als een overzicht van 
de geneeskundeleerstof voor 
studenten, is het Compendium 
Geneeskunde uitgegroeid tot 
een uitgebreid en up-to-date 
naslagwerk voor zowel studen-
ten, artsen als specialisten.

In deze boekenreeks wordt met 
behulp van schema’s, tabellen en 
illustraties een duidelijk overzicht 
gegeven van de studie genees-
kunde, verdeeld over 35 discipli-
nes in vijf boeken. Om de kwa-
liteit te waarborgen is intensief 
samengewerkt met 122 artsen en 
specialisten vanuit 26 verschillen-
de ziekenhuizen.

Het Compendium Geneeskunde 
2.0 is compleet herzien, met 8 
nieuwe disciplines en 1700 illus-
traties. Aansluitend zijn actuele 
pockets beschikbaar over ver-
schillende disciplines. Begin juli 
zijn in deze reeks Traumachirur-
gie en Orthopedie en Oogheel-
kunde verschenen.

Ook de scheurkalender 2021 is 
opnieuw beschikbaar.

Leden van Domus Medica kun-
nen deze leerboeken, pockets 
en scheurkalender met 10% 
korting én gratis bezorging 
bestellen via www.acco.be/
domusmedica.be. Vermeld bij 
uw bestelling de kortingscode: 
‘DOME10GZ8887’.


