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Casus beschrijving 
Vorige week kwamen 2 kanaries binnen uit een gezelschapsvolière. Er trad regelmatig sterfte 
op. Beide vogels vertoonden hetzelfde sectiebeeld: matige voedingstoestand, wat gezwollen 
lever, vrij grote wat bleke milt en glazige goed afgegrensde proliferaties in de longen (afb. 1). In 
afdrukpreparaten, gekleurd met Hemacolor®  die routinematig  van lever, milt, longen en darm 
gemaakt worden bleken grote aantallen ongekleurde bacteriën aanwezig. Dit beeld is typerend 
voor een infectie met mycobacterien en met een ZN kleuring werd aangetoond dat het hier 
inderdaad zuurvaste bacteriën betrof. Hiermee was de diagnose: mycobacteriële infectie rond. 
In de afgelopen jaren (2006-heden) zijn  er bij het NOIVBD tenminste 22 onafhankelijke gevallen 
van mycobacteriose vastgesteld bij vogels: zangvogels: kanarie 4x,  putter 3x,  Gould amadine, 
sijsjes, zwartkopsijs. Papegaai-achtigen: catharinaparkiet en Agapornis. Roofvogels: slechtvalk 
en kapgier. Overige:   toekan 3x, toerako 2x, arasari, koekabaroe,  en brilvogeltje. 

 
Discussie 
Mycobacteriosis wordt regelmatig 
gediagnosticeerd bij volièrevogels en 
papegaaien (Lennox, 2007). Op basis van 
PCR testen blijkt dat Mycobacterium a. avium 
en  Mycobacterium genavense de meest 
voorkomende stammen zijn. Het aantal 
gepubliceerde en bevestigende gevallen van 
humane of bovine tuberculose door 
Mycobacterium tuberculosis  of Mycobacterium 
bovis is zeer zeldzaam (Tell et al., 2001). 
 
Mycobacterium a. avium is een van de 
vertegenwoordigers van het Mycobacterium 
avium complex (MAC). De stammen van het 
MAC komen zeer wijd verspreid in het milieu 

voor. Ze worden regelmatig aangetoond bij veel vogels en zoogdieren, inclusief de mens  
(Inderlied et al., 1993). De belangrijkste vertegenwoordigers van het MAC zijn M. avium en  M. 
intracellulare. Verder worden M. chimaera  en enkele niet-specifieke Mycobacterium stammen  
er ook toe gerekend. Van de 28 beschreven MAC serotypen behoren serotypen 1–6, 8–11, 21 
tot  M. avium; de serotypen 7, 12–20 en 25 worden tot de M. intracellulare gerekend. Op basis 
van pathogeniteit, gastheerspectrum, fenotype en genotype worden de M. avium stammen 
onderverdeeld  in de subspecies: M. avium subsp. avium, M. a. subsp. hominissuis, M. a. subsp. 
paratuberculosis en M. a. subsp. silvaticum.  M. a. avium isolaten (serotype 1–3)  zijn reeds lang 
bekend als de voornaamste verwekkers van tuberculose in wilde en gedomesticeerde vogels en 
worden ook wel gevonden in andere diersoorten, maar zelden bij de mens (Thegerstrom et al., 
2005). Op basis van moleculaire technieken worden  deze M. a. avium stammen van vogels 

Afb. 1. Vergrote bleke milt en long met proliferaties 

door infectie met Mycobacterium genavense. 
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onderscheiden van  de stammen met serotype 4–6, 8–11, en 21. Deze laatste stammen worden 
ondergebracht in een apart taxon, genaamd M. a. hominissuis. Deze stammen komen ook voor 
in het milieu en zijn slecht zeer gering pathogeen voor vogels (Pavlik, 2005). Het zijn vooral 
opportunistische pathogene in zoogdieren en mensen (Matlova et al., 2002). 
 
In kleine zangvogels wordt de klassieke vorm van tuberculose zeer zelden gezien (Dorrestein, 
2009). Tuberculose of liever mycobacteriosis (ook wel  atypische tuberculose genoemd) wordt 
meestal bij “toeval” gevonden tijdens een sectie op kanaries en vinken. In deze gevallen wordt 

meestal Mycobacterium genavense via een 
PCR aangetoond. Deze Mycobacterium stam 
wordt ook regelmatig gevonden bij patiënten 
met AIDS (Hoop et al., 1996).  

Met name bij papegaaien worden zeer 
incidenteel infecties vastgesteld met M. 
tuberculosis of M. bovis. In de meeste gevallen 
presenteren deze infecties zich in de vorm van 
therapieresistente necrotiserende ontstekingen 
in mondhoek en/of tong (Afb. 2.).  Via een biopt 
of afkrabsel gekleurd vlg. ZN kunnen de 
zuurvaste staafvormige bacteriën gemakkelijk 

worden aangetoond. 

Bij sectie kan dus op basis van de aanwezige 
pathologische veranderingen onderscheid 
gemaakt worden in de veroorzaker van de 
mycobacteriosis. Bij M. a. avium infecties zijn 
vooral het maag-darmkanaal, lever en milt 
aangetast, maar ook in andere organen zoals 
respiratie apparaat, huid, spieren en botten, en 
andere organen kunnen de typische gele 
tuberculose necrose haarden vertonen (Afb. 
4). Bij infecties met M. genavense is het 
sectiebeeld vaak veel minder spectaculair en 
typisch. Er is meestal sprake van een vergrote 
lever en milt zonder duidelijke haarden (Afb. 1 

Afb. 2. Amazone papegaai met chronische 

ontsteking in de mondhoek met hierin M. 

tuberculosis. Onderste plaatjes een voorbeeld 

van een Hemacolor® en ZN kleuring. 

Afb. 3. Een brilvogeltje met atypische 

mycobacteriosis 



en 3.). Als de longen meedoen, dan kunnen daar macroscopisch haarden gezien worden (Afb. 
1) die histologisch zijn opgebouwd uit aggregaten van macrofagen met zeer grote aantallen 
zuurvaste staafvormige organismen in het cytoplasma.  

Een diagnose bij levende vogels is vaak niet mogelijk. Niet alle vogels zullen de mycobacterien 
via de ontlasting uitscheiden. In vrijwel alle gevallen werd de diagnose gesteld op basis van 
cytologie of histopathologie van biopsies van veranderd weefsel of bij sectie. De mogelijkheid 
van het gebruik van PCR en verbeterde kweek methoden hebben de trefkans van het aantonen 
van de infectie verhoogd (Tell et al. 2001). 

Zoönose aspecten 

Een behandeling (zeker bij zangvogeltjes en parkieten) wordt meestal niet ingezet. In het 
bijzonder voor de M. genavense is er een zoönotisch aspect, special voor mensen met een 
verminderde immunologische afweer. De gevallen waarbij de mens besmet wordt met M. avium 

is dit vrijwel altijd M. a. subsp. hominissuis (Matlova et al., 2002). Infecties met M. tuberculosis 

en M. bovis bij papegaaien zijn primaire zoönosen, dus ook voor gezonde mensen.  

Voor een uitvoerige beschrijving van de behandelingsmogelijkheden bij grotere papegaaien en 
andere vogels zie Lennox (2007). 

De bodem van besmette volières moet goed schoongemaakt en gedesinfecteerd worden. Het is 
bekend dat in een besmette bodem Mycobacterium spp. wel twee jaar of langer kan overleven. 

 

Afb. 4. Agapornis met het beeld van aviaire tuberculose (infectie met M. a. avium) met de 

karakteristieke tuberculeuze laesies. Links haarden in de lever en luchtzakken, midden de 

tuberculeuze milt en rechts de veranderingen in de dijspieren. 
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