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Aanbevolen gebruik: 
 
Snelle detectiemethode van Mycobacterium tuberculosis complex DNA en gelijktijdige opsporing van 

mutaties thv het rpoB gen die aanleiding geven tot rifampicine resistentie. 

 
Methode:  
 
Semi-kwantitatieve, real-time PCR. 

 
Stalen: 
 
Sputumstalen, bronchusaspiraten en BAL-vochten genieten de voorkeur. 

Andere staaltypes worden toegelaten, maar deze werden niet uitvoerig gevalideerd en de gevoeligheid 
van de test voor deze alternatieve staaltypes ligt mogelijks een stuk lager. Het herhalen van de test op 
deze stalen kan aangewezen zijn indien het resultaat op het eerste staal negatief was. 

Verzendinstructies: 

Stalen dienen < 48h na afname op het labo toe te komen. In afwachting van verzending worden de 
stalen bij voorkeur bewaard tussen 2 en 8°C. Verzending kan op kamertemperatuur.  

Minimale hoeveelheid staal: 

1 mL 

Aan te vragen test: 

Mycobacterium tuberculosis PCR.  
(onder tabblad moleculaire microbiologie of op aanvraagformulier moleculaire microbiologie) 
 

Antwoordtijd: 
 
< 24h  

Reflextest: 

Bij elke aanvraag voor M. tuberculosis PCR zal ook steeds een zuurvaste kleuring, kweek en antibiogram 
uitgevoerd worden (zie ‘interpretatie’).  

Testfiche 
 

Mycobacterium tuberculosis complex / rifampicine gevoeligheid 
moleculaire detectie 



 

 

Klinische informatie: 

Het Mycobacterium tuberculosis complex bestaat uit M. tuberculosis (die veruit de meeste gevallen van 
humane tuberculose veroorzaakt), M. bovis (de belangrijkste oorzaak van tuberculose bij vee, maar kan 
ook de mens besmetten), M. bovis bacillus Calmette-Guérin (BCG, de vaccinstam), M. africanum (West-
Afrika) en M. microti. 

Naar schatting één derde van de wereldbevolking is besmet met M. tuberculosis (Tuberculosis. Lancet 
2016; 387(10024:1211)) en volgens cijfers van de WHO kregen in 2015 ruim 10 miljoen mensen 
tuberculose (TBC) en stierven 2 miljoen mensen aan de ziekte. In West-Europa is TBC vrij goed onder 
controle met naar schatting 25 gevallen per 100.000 inwoners.  
 
Longtuberculose (de meest voorkomende vorm) is een zeer besmettelijke aandoening (druppelinfectie) 
en overdracht van TBC binnen gezondheidsinstellingen is dan ook een belangrijk issue en zorgvuldige 
infectiecontrole en maatregelen op gebied van ziekenhuishygiëne zijn van groot belang om nosocomiale 
overdracht te vermijden. Gezien de grote besmettelijkheid, is een snelle en accurate diagnostiek van 
groot belang omwille van de grote impact op het snel instellen van isolatiemaatregelen en op het snel 
opstarten van tuberculostatica (die vaak zeer efficiënt zijn). De hoeksteen van de therapie is rifampicine 
en de andere meest gebruikte tuberculostatica zijn isoniazide, ethambutol en pyrazinamide. Rifampicine 
resistentie komt zelden geïsoleerd voor en is meestal een indicator voor resistentie tegen meerdere 
tuberculostatica. Bij multi-resistente kiemen komt rifampicineresistentie in 95% van de gevallen voor. 
Resistentie tegen rifampicine is een belangrijke indicator om verdere gevoeligheidsbepaling uit te 
voeren. Rifampicine resistentie is gelinkt aan mutaties in het rpoB gen. 
 
De klassieke cultuur voor M. tuberculosis wordt ten vroegste na 2 tot 4 weken positief, maar langere 
opkweektijd is geen uitzondering (M. bovis groeit nog trager).  
 

Interpretatie: 
 
Een positief resultaat duidt op de aanwezigheid van Mycobacterium tuberculosis complex DNA. Deze 
test laat niet toe om een onderscheid te maken tussen de verschillende species binnen dit complex. 
 
Een negatief resultaat wijst op de afwezigheid van detecteerbaar Mycobacterium tuberculosis complex 
DNA. Een negatief resultaat sluit de aanwezigheid van Mycobacterium tuberculosis complex DNA of 
actieve TBC echter niet uit omdat de bacteriële lading onder de detectielimiet kan liggen. De 
detectielimiet voor deze test ligt op ongeveer  130 CFU/mL. 
 
Rifampicine resistentie wordt gerapporteerd indien een mutatie werd vastgesteld in het rpoB gen van 
de bacterie.  
 
Opgelet:  
De PCR dient altijd gecombineerd te worden met een mycobacteriële cultuur (zal steeds als reflextest 
mee aangevraagd worden indien dit niet gebeurd is). Deze snelle PCR-test detecteert Mycobacterium 
tuberculosis complex DNA, ongeacht of de patiënt levende, ziekte-gerelateerde bacteriën bevat of 
achtergebleven DNA van een eerdere infectie. De kweek laat bovendien ook toe om een definitief en 
uitgebreid antibiogram uit te voeren. Testresultaten dienen steeds afgewogen te worden tegenover 
symptomen en de klinische presentatie vooraleer besloten wordt tot een definitieve diagnose. 
 
 
Deze test werd niet gevalideerd voor patiënten die worden behandeld met tuberculostatica en is 
daarom niet bruikbaar om genezing aan te tonen of therapierespons op te volgen. Er zijn geen gegevens 
beschikbaar over hoelang deze test positief blijft na behandeling voor TBC. 
 

Terugbetaling: 
 
De test wordt terugbetaald op respiratoire stalen waarin zuurvaste staven werden gezien.  
De test wordt per patiënt maximaal twee maal per jaar terugbetaald. 
 



 

 

Als een staal niet voldoet aan de terugbetalingsvoorwaarden zal een pseudonomenclatuurnummer 
aangerekend worden. 
 

Performantiekarakteristieken: 
 
Detectie Mycobacterium tuberculosis complex DNA: 
 
Sensitiviteit (bij zuurvaste kleuring positieve stalen): 97,8% 
Sensitiviteit (bij zuurvaste kleuring negatieve stalen): 73,1% 
Specificiteit: 99% 
 
Detectie van Rifampicine resistentie: 
 
Sensitiviteit: 97,2% 
Specificiteit: 98,3% 
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