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Therapiegerelateeerde myelodysplasie met evolutieve 
cytopenie na ALL (chromosoomafwijking monosomie 7)

Myocardinfarct en herseninfarct in 2009

Verschillende sepsisepisodes in 2010

Longembolen in 2010

Opname op 03/10/2016 voor allogene stamceltransplantatie 
op 11/10/2016 wegens evolutie naar AML

Koorts waarvoor antibiotica

DR, Vrouw , ° 15-03-1952



Progressieve bewustheidsdaling

Sinus cavernosus thrombose

Mogelijk meningitis/encefalitis

Hemodynamisch en respiratoir instabiel

Onder meropenem, ampicilline en amikacine

CT thorax: geen duidelijke infiltraten; wel bronchiale wandverdikking

Dus: neutropene sepsis?? CVA?? Encefalitis?? Meningitis?? 

Nierinsufficiëntie. Pancytopenie.

Beademing; maagsonde; + lipsomale amfo B, flucytosine, 

cotrimoxazole, aciclovir,…

MRI 21/10/2016: hersendood (herseninklemming)

Overname op ICU op 13/10/2016



Platelia Aspergillus antigen (galactomannan detectie):

– 06/10: serum:  0,05 index

– 13/10: plasma: 0,05 index

– 13/10: BAL:      0,05 index

– 17/10: plasma: 0,41 index (kweek aspiraat zwak positief voor 
Aspergillus fumigatus)

– 20/10: serum:   4,58 index

– 21/10: serum:    >5  index

Labotesten



Latex-Cryptococcus antigen detection system IMMY

– 13/10: serum: 1/128 titer

– 13/10: lumbaal vocht: 0

Verder: respiratoire multiplex op 13/10: negatief ook voor Aspergillus

Intestinale multiplex op 12/10 (diarree): negatief

Lumbaal vocht van 13/10: HSV 1 PCR zwak positief

Lumbaal vocht van 13/10 (Filmarray): C. neoformans en C. gattii PCR 

negatief

Kliniek: oesofagale, intestinale en respiratoire tractusletsels

Labotesten



Invasieve aspergillose?

Cryptococcose?

Herpes simplex encefalitis?

Hersenen opgestuurd naar Antwerpen voor anatomopathologisch

onderzoek: resultaat: sterke autolyse, geen evidente schimmels (PAS, 

Masson, Grocott). Sinusthrombose.

Rest APO (Brugge): geen diagnose. Dus ook geen aspergillose van de 

longen.

QUID?
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836 x CID 2001:32 (1 March) x BRIEF REPORTS
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Ging alleen over kruisreacties met andere fungi

De literatuur



Verschil in gevoeligheid (gebruik pronase bij testen van serum)

“the number of false positives was highest with the Immy kit”

Maar de titers waren vrij laag bij de vals positieven

Vals positieve resultaten bij andere mycosen, bindweefselaandoeningen, 
reumafactor, “syneresis vloeistof”, bacteriën, maligniteiten,…..

In de beschreven casus was er duidelijk ook sprake van mucositis (“Mucosal
barrier injury”) 

De literatuur



Ga niet voor één enkele positieve test

Bevestigingstesten (rechtsreeks onderzoek, kweek, …) zijn nog altijd een 

must

En waarom niet overgaan op een “betere” antigen detectietest: the 

cryptococcal antigen lateral flow assay

En de doodsoorzaak nu? 

De boodschap




