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Diagnostiek en behandeling van niet-
tuberculeuze mycobacteriële cervico-
faciale lymfadenitis bij kinderen

Auteur	 J.A.H. Lindeboom
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Op	 31	 oktober	 2006	 promoveerde	 drs.	 J.A.H.	
Lindeboom	aan	de	Universiteit	 van	Amsterdam	
op	 het	 proefschrift	 ‘Diagnosis	 and	 treatment	
of	 nontuberculous	 mycobacterial	 cervicofacial	
lymphadenitis	 in	 children’.	 Hij	 deed	 dit	 onder	
begeleiding	van	promotor	prof.	dr.	H.P.	van	den	
Akker,	hoogleraar	Mondziekten	en	Kaakchirurgie	

in	het	Academisch	Medisch	Centrum	te	Amster-
dam	en	copromotoren	dr.	J.M.	Prins	(Academisch	
Medisch	Centrum	te	Amsterdam)	en	dr.	E.J.	Kuij-
per	(Leids	Universitair	Medisch	Centrum).	Hier-
onder	zijn	de	belangrijkste	bevindingen	van	het	
onderzoek	weergegeven.	
(Tijdschr Infect 2007;2:74-7)

Samenvatting

Inleiding
In dit proefschrift werd de behandeling van niet-
tuberculeuze mycobacteriële lymfadenitis bij kinde-
ren en de diagnostische bijdrage van PCR, ‘purified 
protein derivate’ (PPD)-tests en echografie onder-
zocht. In aanmerking voor het onderzoek kwamen 
kinderen tussen 0-15 jaar met een verdenking op 
een niet-tuberculeuze mycobacteriële cervicofaciale 
lymfadenitis. Inclusiecriteria waren een langer dan 3 
weken bestaande, vergrote cervicofaciale lymfklier 
met een negatieve serologie voor andere infectieuze 
oorzaken (cytomegalovirus, epstein-barrvirus, ade-
novirus, Bartonella en toxoplasmose). Geëxcludeerd 
werden immuungecompromitteerde patiënten en 
patiënten die immuunsuppressiva gebruikten. 

Ontwikkeling	realtime-PCR
Voor het stellen van de diagnose niet-tuberculeuze 
mycobacteriële lymfadenitis werd een realtime-PCR 
ontwikkeld.1 ‘Primers’ en ‘probes’ voor de realtime-
PCR werden ontwikkeld op basis van een interne 
transcriptiespacersequentie, waardoor herkenning 
van het genus Mycobacterium en het speciës M. avium 
en M. tuberculosis mogelijk was. De realtime-PCR 

toonde een mycobacteriële infectie bij 71,6% van 
de patiënten aan, terwijl de auraminekleuring bij 31 
(46,3%) en de kweek bij 28 (41,8%) van de patiënten 
positief was. De realtime-PCR was sensitiever dan de 
conventionele kleurings- en kweektechnieken. Mon-
sters van een vergelijkbare leeftijdsgroep van 50 pa-
tiënten met door PCR aangetoonde kattenkrabziekte 
waren alle negatief in de realtime-PCR. Bij kinderen 
met lymfadenitis had de realtime-PCR een sensitivi-
teit van 72% en een specificiteit van 100% voor de 
detectie van atypische mycobacteriën.

PPD-huidtest
Het diagnostische nut van de M. tuberculosis 
PPD-huidtest in de screening voor een niet-tu-
berculeuze mycobacteriële infectie bij kinderen 
met een chronische cervicofaciale lymfadenitis 
werd onderzocht.2 Huidtests werden uitgevoerd 
met antigenen van M. tuberculosis, M. avium, 
M. kansasii en M. scrophulaceum. De referentie-
standaard voor een niet-tuberculeuze mycobac-
teriële infectie was een positieve kweek, PCR of 
beide. ‘Receiver Operating Characteristic’-ana-
lyse werd gebruikt om het optimale afkappunt te  
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identificeren. Op het optimale afkappunt voor een 
positieve test (5 mm) had de tuberculinehuidtest 
een sensitiviteit en specificiteit van 70% en 98%, 
een positieve voorspellende waarde van 98% en 
een negatieve voorspellende waarde van 64%.
 

Echografie
Op echografische beelden van een niet-tubercu-
leuze mycobacteriële lymfadenitis was zichtbaar dat 
de submandibulaire (87%) en pre-auriculaire (9%) 
regionen het meest waren aangedaan.3 85% van de 
patiënten presenteerde zich met een lymfklierfluc-
tuatie en een paarsrode huidverkleuring. Bij 92% 
van de patiënten was sprake van verweking met in-
tranodale cysteuze necrose, nodale vervlechting en 
wekedelenoedeem van het aangrenzende weefsel. 

Epidemiologie	M.	haemophilum
De karakteristieken van de klinische presentatie en 
mogelijke blootstelling aan omgevingsfactoren voor 
patiënten die geïnfecteerd waren met M. avium of 

M. haemophilum werden vergeleken.4 69,9% van de 
infecties werd veroorzaakt door M. avium, 23,7% 
door M. haemophilum en 6,4% door andere niet-
tuberculeuze mycobacteriële speciës. De mediane 
leeftijd van de met M. haemophilum geïnfecteerde 
kinderen was 72 maanden versus 41 maanden voor 
de kinderen die een M. avium-infectie hadden 
(p<0,001) bij een gelijke geslachtsverdeling. Mul-
tipele aangedane lymfklieren werden bij 56% van 
de met M. haemophilum geïnfecteerde patiënten 

gezien. Extranodale lokalisaties werden alleen ge-
zien bij patiënten die met M. haemophilum waren 
geïnfecteerd. Kinderen met een M. haemophilum-
infectie waren vaker van niet-Nederlandse afkomst 
(p=0,001), en hadden in de meeste gevallen con-
tact met zwemwater in de anamnese (p=0,03). M. 
avium-patiënten hadden in de meeste gevallen ge-
speeld in zandbakken (p=0,01). In de multivariate 
analyse waren de hogere leeftijd en de niet-Neder-
lands afkomst de enige overgebleven predispone-
rende risicofactoren voor M. haemophilum-infectie 
in vergelijking met een M. avium-infectie. 

CHIMED-studie
Honderd patiënten met microbiologisch aange-
toonde niet-tuberculeuze mycobacteriële cervico-
faciale lymfadenitis werden gerandomiseerd naar 
chirurgische excisie van de aangedane lymfklieren 

of antibiotische therapie die bestond uit claritro- 
mycine en rifabutine gedurende minstens 12 we-
ken: de Chirurgie-versus-Medicatie (CHIMED)-
studie.5 Primair eindpunt was genezing, gedefini-
eerd als afname van de grootte van de lymfklier 
met minstens 75%, of genezing van de fistel met 
volledige sluiting van de huid zonder lokaal re-
cidief of een de novo laesie na 6 maanden, zowel 
klinisch als echografisch beoordeeld. Secundaire 
eindpunten waren complicaties van de chirurgie of 
bijwerkingen van de medicatie. 
De intention-to-treatanalyse liet zien dat chirurgische 
excisie effectiever was dan antibiotische therapie (ge-
nezingsratio 48/50 (96%) versus 33/50 (66%), 95% 
betrouwbaarheidsinterval voor het verschil van 16 tot 
44%). Het falen van de behandeling kon niet worden 
verklaard door therapie-ontrouw of door verschillen 
in ‘baseline’ of verworven in-vitroresistentie voor cla-
ritromycine of rifabutine. Chirurgische complicaties 
werden gezien bij 14/50 patiënten (28%), inclusief 
6 Staphylococcus-wondinfecties en een permanente 
graad 2-disfunctie van de ramus marginalis van de 
nervus facialis bij 1 patiënt. De meerderheid van de 
patiënten uit de antibioticagroep rapporteerde bijwer-
kingen (39/50 patiënten, 78%), inclusief 4 patiënten 
die moesten stoppen met de behandeling. 

OSAS
Om de kwaliteit van het litteken na de behande-
ling te kunnen beoordelen, werd de ‘Observer Scar 
Assessment Schale’ (OSAS) gereviseerd.6 Digitale 
foto’s werden door 4 onafhankelijke, professionele 
beoordelaars bekeken op vascularisatie, pigmenta-
tie, dikte, oppervlak, plooibaarheid en grootte. De 
reproduceerbaarheid van de OSAS-items was behal-
ve voor het item plooibaarheid (intraclasscorrelatie 
(ICC) 0,34) uitstekend (ICC 0,71-0,80). De schaal-
scores konden worden geconverteerd in interval-
schaalmetingen van littekenkwaliteit, waardoor een 
verbeterde interpretatie van de esthetische uitkomst 
mogelijk was. 
Vervolgens werd de esthetische uitkomst tussen be-
handelde groepen na 1 jaar follow-up vergeleken.7 
Digitale kleurenfoto’s werden gemaakt tijdens de 
controle na 1 jaar en de esthetische uitkomst werd 
vergeleken met de gereviseerde en gewogen OSAS-
score. Schaalscores werden gepresenteerd als 0 (geen 
zichtbaar litteken) tot 100 (lelijkste litteken). De medi-
aan gewogen OSAS-score bij de chirurgische patiën-
ten was 41,5 (‘interquartile range’ (IQR) 22,8-54,5)  
vergeleken met 53,2 (IQR 24,8-74,5) voor patiënten 
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die behandeld waren met antibiotica en 51,4 (IQR 
18,8-77,0) voor kinderen die chirurgie ondergingen 
na het falen van de antibiotica (p=0,001). Verschil-
len in esthetische uitkomst waren vooral aanwe-
zig op de punten vascularisatie, plooibaarheid en 
grootte van het litteken. Een behandeling in een 
vroeg stadium, voordat de huid is aangedaan, had 
de beste esthetische uitkomst. Het optreden van een 
postoperatieve infectie had een negatief effect op de 
esthetische uitkomst.

Conclusie
Aan de hand van dit proefschrift kan het volgen-
de diagnostisch pad bij een kind met chronische 
cervicofaciale lymfadenitis worden aanbevolen. 
Bij een gezond, immuuncompetent kind met een 
anamnese van een vergrote cervicofaciale lymfade-
nitis die langer dan 3 weken bestaat en met een ne-
gatieve serologie voor andere infectieuze oorzaken 
van een chronische lymfadenitis (cytomegalovirus, 
epstein-barrvirus, adenovirus, Bartonella en toxo-
plasmose), zijn een PPD-huidtest en hoofd-hals- 
echografie geïndiceerd. 

De interpretatie van de PPD-test kan als volgt zijn: 
1. Een positieve reactie (>5 mm) zonder anamnese 
van tuberculosecontact of BCG-vaccinatie is erg 
suggestief voor een niet-tuberculeuze mycobacte-
riële infectie, en rechtvaardigt daarom een lymf-
klierexcisie. Hierdoor is chirurgische excisie van 
de aangedane lymfklieren mogelijk in een vroeg 
stadium, namelijk voor adherentie van de lymf-
klieren aan omgevende structuren en voordat 
sprake is van abcesvorming. De chirurgie wordt 
hierdoor eenvoudiger met minder morbiditeit en 
een betere esthetische uitkomst. Verder kan een 
positieve PPD-reactie een diagnose mogelijk ma-
ken in slechts 48 tot 72 uur, waardoor de arts de 
ouders kan geruststellen over het goedaardige ka-
rakter van de vergrote lymfklier. De PPD-huidtest 
alléén kan echter geen onderscheid maken tussen 
M. tuberculosis en een niet-tuberculeuze mycobac-
teriële  infectie, maar de klinische kenmerken van 
niet-tuberculeuze mycobacteriële cervicofaciale 
lymfadenitis en de hedendaagse epidemiologie in 
de genoemde leeftijdsgroep maken de diagnose 
waarschijnlijk. Echografische bevindingen kun-
nen additionele diagnostische aanwijzingen geven. 
Een verminderde echogeniteit in de vroege stadia 
is een universeel kenmerk van niet-tuberculeuze 
mycobacteriële lymfadenitis bij kinderen, met in-
tranodale verweking in de latere stadia. Een po-

sitieve kweek van excisiemateriaal kan het bewijs 
leveren voor de diagnose.
2. Een negatieve PPD-reactie sluit een niet-tuber-
culeuze mycobacteriële infectie niet uit. Een dun-
nenaaldpunctie moet dan worden uitgevoerd voor 
PCR-tests op mycobacteriële speciës en Bartonella 
henselae, kleuring op zuurvaste staven, kweek en 
cytologie. Chirurgische excisie is nog steeds geïndi-
ceerd als de PPD-test en de PCR-resultaten negatief 
zijn en geen alternatieve diagnose voor handen is. 
Kweek op mycobacteriën is de diagnostische gouden 
standaard voor mycobacteriële cervicofaciale lymfa-
denitis, maar een negatieve kweek sluit de diagnose 
niet uit. Histopathologie en immunohistochemie van 
het biopt kunnen een maligniteit uitsluiten, terwijl 
zeldzame oorzaken van een lymfadenopathie zoals 
de ziekte van Rosai-Dorfman, de ziekte van Kikuchi 
of de ziekte van Kimura gevonden kunnen worden. 
Chirurgie blijft de behandeling van keuze. Het is 
belangrijk om het typische klinische beeld van de 
niet-tuberculeuze mycobacteriële lymfadenitis snel 
te herkennen. Vrijwel alle laesies zonder aantasting 
van de huid kunnen primair geëxcideerd worden 
met een hoog genezingspercentage. De kinderen die 
zich in een later stadium presenteren, hebben een 
uitgebreid geïnfecteerde huid. Behandeling in een 
vroeg stadium vóór verkleuring van de huid leidt tot 
een beter esthetisch eindresultaat. Antibiotica moe-
ten worden gereserveerd voor faciale extranodale 
laesies, laesies met uitgebreide huidnecrose, of wan-
neer een groot risico op nervus facialisletsel bestaat. 
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