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Latentná tuberkulózna infekcia

 Postihuje asi 1/3 ľudstva, zdroj TB hlavne pri 
oslabení obranných funkcií organizmu 
(imunosupresiii)

 V krajinách s nízkou incidenciou tuberkulózy –
rezervoár vzniku nových TB infekcií. 

 Identifikáciou a preventívnou liečbou – znížiť 
počet TB, zabrániť šíreniu TB v populácii.



Identifikácia latentných foriem TB

 Klinické vyšetrenie

 Rtg vyšetrenie

 Bakteriologické vyšetrenie

 Tuberkulínový kožný test

 Imunologické vyšetrenie – IGRA testy u 
kontaktov: u zdravotníckych prac. 
vystavených otvoreným formám TBC a u 
rizikových skupín.  



Kožné testy

= Tuberkulínový test
= PPD (purifikovaný proteínový derivát)
test

= Mantoux II test 
 Celosvetovo akceptovaný spôsob dg latentnej 

formy TB infekcie
 Slúži na určenie oneskoreného typu 

hypersenzitívnej reakcie – IV. typu podľa 
Coombsa a Gella: Hypersenzitivity 
sprostredkovanej bunkami



IV. typ: hypersenzitívnosť 
sprostredkovaná bunkami 

 T lymfocyty po kontakte s mikróbnym Ag 
prezentovaným antigén prezentujúcimi 
bunkami uvoľňujú do prostredia početné 
cytokíny (najmä IL-2, IFN, TNF a iné), 
ktoré vyvolávajú zmeny typické pre tieto 
reakcie. V zápalovom ložisku sú infiltráty 
makrofágov a lymfocytov. Maximum 
reakcie za 24-72 hod., preto „oneskorený“





Hypersenzitivita



Postup aplikácie kožného 
tuberkulínového testu

 Injekčne 0,1 ml (5 tuberkulínových 
jednotiek) PPD do hornej vrstvy pokožky 
predlaktia bez abnormalít, bez prítomnosti 
žíl (prísne intradermálne, bezprostredne 
pod povrch kože)

 Správna aplikácia vedie k vzniku šrámu = 
diskrétne bledé zvýšenie kože 6-10 mm v 
priemere, kt. sa rýchlo vstrebáva.
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Odčítanie kožného testu

 Indurácia =hmatná, vyvýšená stvrdnutá plocha v okolí miesta 
vpichu je reakcia na tuberkulín

 Hodnotí sa prítomnosť a priemer indurácie

 Priemer sa meria priečne (kolmo k dlhej osi predlaktia) v mm za 48-
72 h po injekcii

 Po viac ako 72 h je výsledok už skreslený 

 Začervenanie, podliatina sa nemerajú





Interpretácia kožného testu

 Pozitívny test:
- Indurácia (zhrubnutie, stvrdnutie kože)
- Červeň
- Svrbenie
- Pľuzgieriky naplnené tekutinou
- Narušenie celistvosti kože v mieste vpichu
špecificita (pravdepodobnosť, že test bude negatívny u osôb bez choroby) u BCG 

vakcinovanej populácie: 46-73 %, senzitivita 
(pravdepodobnosť, že test bude pozitívny u chorých) 77 % (Pai M, Zwerling A, Menzies D. Systemic Review: T-

cell–based Assays for the Diagnosis of Latent Tuberculosis Infection: An Update. Ann Intern Med. 2008;149:177-
184) http://www.mayomedicallaboratories.com/articles/communique/2010/01.html





Osobitná pozornosť
 Priemer indurácie je interpretovaný ako pozitívny 

výsledok v závislosti od istých okolností:

 Zdravý imunitný systém – viac alebo rovné 15 
mm

 Oslabený imunitný systém – viac alebo rovné 5 
mm

 Pri ochorení obličiek, DM, zdrav.prac., kontakt s 
aktívnou TBC, bezdomovci, väznice – viac alebo 
rovné 10 mm

Pozitívny test podporuje dg latentnej TB nákazy, 
no môže ísť aj o aktívnu formu



 Falošne pozitívne výsledky

- Po BCG vakcinácii

- Pri infekcii atypickými mykobaktériami

- Patologicky zmenenou kožou...

 Falošne negatívne výsledky

- Po prekonanej vírusovej infekcii

- Po očkovaní živou vírusovou vakcínou

- Po imunosupresívnej terapii

- Po kortikosteroidovej terapii

- U pacientov s HIV...



IGRA test = Interferon gamma 
release assay 

Je imunologický test in vitro

 Schválený ako pomoc pre detekciu 
latentnej TB infekcie

 Tri komerčne dostupné IGRA: T-SPOT.TB, 
QuantiFERON-TB Gold, QFTGIT

 Má menej falošne pozitívnych výsledkov 
ako kožný test

 Založený na kvantifikácii interferónu gama 
uvoľneného zo senzibilizovaných T 
lymfocytov v krvi ako reakcia na antigény





 IGRA testy – imunologické vyšetrenie

- U zdravotníckych pracovníkov vystavených 
otvoreným formám TBC

- U rizikových skupín obyvateľstva:

- Utečenci

- Vojaci pôsobiaci na misiách v oblastiach s 
vysokou prevalenciou TBC

- Väzni

- Pred začatím biologickej liečby prípravkami 
anti TNFα



Quantiferon-TB Goldtest

 Odber krvi venepunkciou

 16-24 h. inkubácia heparinizovanej krvi s 
Ag ESAT-6, CFP-10 a TB7.7 a kontrolným 
mitogénom.

 Detekcia IFN gama v plazme pomocou 
ELISA testu alebo ELISPOT



 Mykobakt.proteíny ESAT-6, CFP-10 a 
TB7.7 sa vyskytujú iba v M.tbc (nie sú v 
žiadnom z kmeňov používaných v BCG 
vakcinácii, ani v atyp. mykobaktériách -s 

výnimkami)

 Využitie QFT-G testu na dg latentnej a 
aktívnej TBC u populácie očkovanej BCG 
vakcínou.



 Výhody QFT-G testu

- Jedna návšteva u lekára, netreba sa 
vracať na kontrolu

- Nevzniká subjektívna chyba pri odčítaní 
výsledku

- Nie je ovplyvnené predchádzajúcou BCG 
vakcináciou



 Nevýhody QFT-G testu

- Spracovanie vzorky nutné do 12 h.po odbere

- Obmedzené údaje o použití testu u detí, osôb 
vystavených M. tbc, imunokompromit.osôb, pri 
imunosupres.liečbe, hematol., obličk., och., 
silikóze, malignitách, DM

- Obmedzené údaje o použití testu u osôb s 
rizikom rozvoja TBC

- Chyba pri odbere, preprave...

- Falošne poz.výsledky- M.szulgai, kansassi, 
marinum



 Odobratie krvi do 3 skúmaviek s farebne označenými 
vrchnákmi (sivý-Nill Control, červený-TB Antigen, 
modrofialový-Mitogen Control)po 1 ml krvi po čiernu 
rysku na skúmavke.

 ihneď 10-krát premiešať, aby sa uvoľnili 

mitogény naviazané na skúmavkách, celá 

vnútorná stena musí byť pokrytá krvou





Lange C et al. (2007) Rapid immunodiagnosis of tuberculosis in a woman receiving anti-TNF therapy Nat Clin Pract 
Rheumatol 3: 528–534 doi:10.1038/ncprheum0571

Detekcia IFN gama v plazme pomocou ELISA testu alebo ELISPOTu, následné                                                      
počítačové spracovanie



 IGRA test je presnejší ako kožný test
Špecificita (pravdepodobnosť, že test bude negatívny u osôb bez choroby) u 

nevakcinovaných 99 %, u vakcinovaných BCG 
96 %.

Senzitivita (pravdepodobnosť, že test bude pozitívny u chorých) 76 %. (Pai M, Zwerling A, Menzies D. 

Systemic Review: T-cell–based Assays for the Diagnosis of Latent Tuberculosis Infection: An Update. Ann Intern 
Med. 2008;149:177-184) http://www.mayomedicallaboratories.com/articles/communique/2010/01.html

 Je však drahý
 Odporúča sa preto najskôr kožný test a v 

prípade, že je pozitívny, tak test IGRA
 Negatívny výsledok znamená, že infekcia TBC je 

nepravdepodobná
 Pozitívny výsledok znamená, že infekcia TBC je 

pravdepodobná – pre potvrdenie sú následne 
potrebné ďalšie medicínske a diagnostické 
vyšetrenia 


