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Резюме. Огляд присвячений проблемі діагностики латентної туберкульозної інфекції (ЛТІ). Наведені дані про існуючі тести для скринінгу на ЛТІ: їх чутливість, специфічність, переваги й недоліки. Більш детально розглянуті можливості застосування квантиферонового тесту для діагностики
ЛТІ. Надана інформація щодо методики його проведення, інтерпретації результатів і факторів, що
можуть впливати на отримані результати. Розглянуті питання діагностичних можливостей квантиферонового тесту в особливих категорій пацієнтів: дітей, ВІЛ-інфікованих, вагітних тощо. Розглядаються питання хибно-негативних результатів і факторів, що можуть впливати на такі результати.
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За даними ВООЗ, туберкульоз залишається однією
з 10 провідних причин смерті у світі і є однією з провідних причин смерті серед ВІЛ-інфікованих. При цьому
понад 95 % випадків смерті від туберкульозу реєструються в країнах із низьким і середнім рівнем прибутку
[1]. Кінцевої метою ВООЗ на сьогодні є викоренення
туберкульозу у всьому світі [2]. Захворюваність на туберкульоз у світі знижується на 1,5 % на рік, але для
глобального викоренення туберкульозу такі темпи
замалі. Експертами визначено, що досягти цієї мети
неможливо, якщо займатись лише активними випадками туберкульозу й ігнорувати випадки латентної туберкульозної інфекції (ЛТІ). Глобальний звіт ВООЗ із
туберкульозу за 2016 рік визначає, що лікування ЛТІ є
ключовим фактором профілактики нових випадків активного туберкульозу [1, 3].
За визначенням ВООЗ, ЛТІ — це стан стійкої імунної відповіді на антигени мікобактерій туберкульозу
(МБТ), що потрапили в організм раніше, за відсутності клінічних проявів активної форми туберкульозу [4].

ЛТІ є одним з найбільш поширених інфекційних станів, що впливають на людство. За експертними оцінками, близько 1/3 населення світу інфіковано туберкульозом [5].
На даний час методи прямого вимірювання ступеня
інфікування людського організму МБТ відсутні. У переважної більшості інфікованих осіб немає ознак або
симптомів туберкульозу, але є ризик розвитку активної
форми туберкульозу, що збільшується під впливом різноманітних чинників (табл. 1). Цей ризик можна знизити за допомогою профілактичного лікування [4, 6, 7].
Головним шляхом передачі туберкульозу є аерозольний: мікобактерії туберкульозу переносяться в
ядрах повітряно-патогенних крапель, що утворюються
при кашлі хворої на туберкульоз легень людини. Патогенні часточки залишаються в повітрі у вигляді аерозолю й можуть потрапити в організм здорової людини
при вдиху [8]. Близько 90 % інфікованих пацієнтів можуть нормально реагувати на МБТ-інфекцію шляхом
формування гранульоми, без виявлення клінічних
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симптомів активного туберкульозу, у стані, що називається ЛТІ. Проте в 5–10 % інфікованих пацієнтів із
різними імунологічними станами МБТ починають неконтрольовано розмножуватись, а ЛТІ переходить в
активний туберкульоз [3, 9]. У більшості таких осіб туберкульоз розвивається протягом перших п’яти років з
моменту первинного інфікування [10, 11]. Передача туберкульозу в суспільстві відбувається в нескінченному
повторюваному циклі контакту з хворим, інфікування
й розвитку активного захворювання [4].

Діагностика латентної туберкульозної
інфекції
На сьогодні у світі використовуються такі методи
діагностики ЛТІ (рис. 1):
— туберкуліновий шкірний тест (ТШТ) — проба
Манту;
— тести продукції гамма-інтерферону (IGRA —
Interferon Gamma Release Assays): квантифероновий
тест (КФТ; QuantiFERON TB Gold, QuantiFERON TB
Gold In tube) та ELIAPOT/T-SPOT.TB.
IGRA-тести засновані на визначенні продукції гаммаінтерферону, що секретується СD4-лімфоцитами у відповідь на стимуляцію специфічними антигенами МБТ.
Але існуючі діагностичні тести на ЛТІ не можуть розрізнити стан після повністю вилікуваного туберкульозу,
активного й латентного туберкульозу. Тому на додаток до
позитивного тестування на ЛТІ необхідне виключення наявності активної туберкульозної інфекції в організмі [11].
ВООЗ рекомендує в країнах із високим та вищим
від середнього рівнем доходів, у яких захворюваність
не перевищує 100 випадків на 100 тис. населення,
проводити систематичне тестування на ЛТІ у ВІЛ-

інфікованих, дорослих і дітей, які мали контакт із хворими на легеневу форму туберкульозу, у пацієнтів, які
починають лікування препаратами фактора некрозу
пухлини, пацієнтів, які отримують гемодіаліз, готуються до трансплантації, а також у пацієнтів із силікозом.
Для тестування на ЛТІ рекомендується проводити тести IGRA або ТШТ (проба Манту). Рекомендується розглянути можливість систематичного тестування на ЛТІ
та лікування для осіб, які перебували в місцях позбавлення волі, працівників системи охорони здоров’я,
іммігрантів із країн з високим тягарем туберкульозу,
безхатченків та осіб, які вживають наркотичні препарати. При цьому ВООЗ не рекомендує проводити
систематичне тестування для хворих на цукровий діабет, тих, хто не зловживає алкоголем, палінням, осіб із
дефіцитом ваги (за умови, що ці особи не належать до
вищеперерахованих категорій). Для діагностики ЛТІ
рекомендується використовувати IGRA або ТШТ [4].
Для країн з обмеженими ресурсами й для інших
країн із середнім рівнем прибутків рекомендовано проводити лікування ЛТІ ВІЛ-інфікованим і дітям у віці
до 5 років, які тісно контактували з хворими на туберкульоз, за умови виключення активного захворювання на туберкульоз. ВООЗ не рекомендує замінювати
туберкулінову шкірну пробу (проба Манту) аналізом
IGRA у країнах із низьким півнем прибутків. Перед
проведенням тестування на ЛТІ необхідно провести
опитування пацієнта щодо скарг, характерних для туберкульозу, виконати оглядову рентгенограму органів
грудної порожнини для виключення активних форм
туберкульозу легень. При виявленні скарг, характерних для туберкульозу, та/або змін на рентгенограмі слід
провести додаткові обстеження [4].

Таблиця 1. Фактори ризику розвитку активного туберкульозу при латентній туберкульозній інфекції
(Vernon A., 2013)
Фактори ризику

Оцінка відносного ризику*

СНІД (без застосування антиретровірусної терапії)

110–170

Добре контрольована ВІЛ-інфекція (прийом антиретровірусної терапії,
ефективність якої підтверджена даними лабораторних досліджень)

50–110

Трансплантація

20–74

Силікоз

30

Хронічна ниркова недостатність, що потребує проведення гемодіалізу

10–25

Злоякісне ураження голови й шиї

16

Нещодавнє інфікування МБТ (< 2 роки)

15

Тривала терапія системними кортикостероїдами

5

Лікування препаратами фактора некрозу пухлини α

2–9

Цукровий діабет

2–4

ЛТІ у ранньому віці (0–4 роки)

2–5

Кахексія (індекс маси тіла < 20 кг/м2)

2–3

Паління (1 пачко-день)

2–3

ЛТІ без наявних факторів ризику й без патологічних змін на оглядовій
1
рентгенограмі органів грудної порожнини
Примітка: * — коефіцієнт збільшення ризику розвитку активного туберкульозу порівняно з популяцією без
цих факторів ризику.
Vol 6, No 4, 2018
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В Україні донедавна найчастіше використовувався
лише ТШТ — проба Манту [12]. Проба Манту — це шкірний тест із 2 ТО туберкуліну, що визначає специфічну
сенсибілізацію організму до МБТ. Чутливість до туберкуліну розвивається протягом 2–10 тижнів після зараження. Результат проби Манту оцінюється через 72 години.
Реакція вважається:
— негативною — при повній відсутності інфільтрату
(папули) чи гіперемії або за наявності лише реакції на
укол (0–1 мм);
— сумнівною — при інфільтраті розміром 2–4 мм
або тільки гіперемії будь-якого розміру без інфільтрату;
— позитивною — за наявності інфільтрату діаметром 5 мм і більше [12].
Безперечною перевагою проби Манту є можливість
діагностувати за її допомогою як латентну, так і активну
туберкульозну інфекцію [10, 12]. Щорічне виконання
проби Манту допомагає відстежити динаміку реакції
у вакцинованих БЦЖ дітей, вчасно виявити первинне
інфікування — віраж туберкулінової реакції і призначити лікування. Проба Манту є стандартом діагностики
ЛТІ у дітей і дорослих у країнах із середнім та низьким
рівнем доходу [4]. Перевагами цього тесту є дешевизна
й доступність для населення. Але цей метод має багато
недоліків: спостерігається високий відсоток хибнопозитивних і хибнонегативних результатів, позитивний
результат виникає на вакцинні штами БЦЖ і нетуберкульозні мікобактерії, протипоказане проведення
проби при гострих респіраторних вірусних інфекціях,
шкірних захворюваннях, алергії, загостренні хронічних
захворювань, вакцинації тощо. Хибнонегативні результати є наслідком недостатньої імунологічної відповіді
через коінфікування ВІЛ, прийом цитотоксичних препаратів, імуносупресорів і при інших імунодефіцитних

станах. Тяжкі форми туберкульозу легень, генералізований туберкульоз також можуть тимчасово знижувати
інформативність проби. Хибнопозитивні результати
можуть бути зумовлені сенсибілізуючим ефектом на
імунну систему або вакцинації БЦЖ, або інфікування
іншими мікобактеріями нетуберкульозного комплексу.
Крім того, оцінювання результату тестування необхідно
проводити в певні терміни — через 48–72 год. Якщо пацієнт не з’явився вчасно на прийом, то довіряти отриманим результатам не можна [12].
Не так давно в Україні з’явилась можливість призначати для діагностики ЛТІ квантифероновий тест.
КФТ заснований на виявленні in vitro продукції гамма-інтерферону сенсибілізованими Т-лімфоцитами
пацієнта, стимульованими in vitro специфічними
протеїнами мікобактерій туберкульозу, що входять
до комплексу Micobacterium tuberculosis, — ESAT-6 і
CFP-1. Ці антигени характерні для комплексу Micobacterium tuberculosis: M.tuberculosis, M.bovis, M.africanum, а
також для нетуберкульозних мікобактерій: M.kansasii,
M.szulgai і M.marinum [13]. Безсумнівною перевагою
КФТ є те, що його виконання проводиться in vitro.
Для
виконання
квантиферонового
тесту
QuantiFERON-TB Gold Plus використовуються 4 пробірки для забору зразків цільної крові. Упродовж 16–24
годин кров у пробірках інкубується. Наступним етапом
є виділення плазми й дослідження наявності в ній гамма-інтерферону методом ELISA.
Принцип аналізу:
— перша пробірка — NUL Tube: негативний конт
роль, що дозволяє регулювати фоновий шум;
— друга пробірка — TB1 ANTIGEN Tube: включає
специфічні антигени Mycobacterium tuberculosis ESAT-6/
CFP-10 і пептиди для виявлення CD4-відповіді;

Рисунок 1. Принцип імунологічних тестів для виявлення ЛТІ
Примітки: ТNF-α — фактор некрозу пухлини альфа; IFN-γ — гамма-інтерферон; IL-8 — інтерлейкін-8.
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— третя пробірка — TB2 ANTIGEN Tube: включає специфічні антигени Mycobacterium tuberculosis
ESAT-6/CFP-10 і пептиди для виявлення CD4- і CD8відповіді;
— четверта пробірка — Mitogen Tube: позитивний
контроль, дозволяє перевіряти функціональність імунної системи, а саме ідентифікувати людей з ослабленою
імунною системою. Окрім того, ця пробірка може бути
використана для контролю правильності поводження
з пробірками.
Результати у пробірках вимірюються в МО/мл. Тест
вважається негативним при нормальних значеннях у
всіх пробірках. Позитивний результат фіксують у разі,
якщо значення гамма-інтерферону в одній або обох
пробірках з антигеном перевищує значення у нульовій
пробірці. При цьому низький показник у пробірці з мітогеном (менше від 0,5 МО/мл) свідчить про сумнівний результат. Значення гамма-інтерферону в нульовій
пробірці віднімається від значення гамма-інтерферону
в пробірках з антигеном і пробірці з мітогеном [14].
Інтерпретація результатів QuantiFERON-TB Gold
Plus під час скринінгу на ЛТІ (табл. 2):
— негативний КФТ: ЛТІ малоймовірна;
— позитивний КФТ: ЛТІ вельми вірогідна;
— невизначений результат КФТ означає, що імунна
система пацієнта ослаблена. Подібний результат дуже
інформативний і говорить про необхідність спеціального обстеження пацієнта. Невизначений результат
може також бути наслідком неправильного поводження зі зразком, що повинен бути верифікований перед
інтерпретацією результатів.
При інтерпретації результатів КФТ необхідно враховувати:
— КФТ не відповідає на питання, чи є позитивна
відповідь результатом ЛТІ або активного туберкульозу;

— КФТ — це якісний тест, а це означає, що числове
вираження в пробірках з антигенами ніяк не корелює зі
ступенем ймовірності активного туберкульозу.
Для порівняння клінічної значимості КФТ і проби
Манту доцільно вивчити їх чутливість, специфічність і
діагностичну ефективність (табл. 3):
1. Чутливість — це відсоток тих, хто хворіє й кого
дійсно виявлено за допомогою тесту. Стовідсоткова
чутливість говорить про те, що методика ніколи не має
хибнонегативних результатів.
2. Специфічність — параметр, що характеризує розпізнавальні можливості тест-системи щодо саме цього
захворювання, яке вона «не плутає» з іншими. Стовідсоткова специфічність говорить про те, що методика
ніколи не дає хибнопозитивний результат.
3. Діагностична ефективність — це параметр, що
характеризує можливості даної тест-системи одночасно правильно визначати позитивні проби як позитивні, а негативні проби — як негативні.
Діагностична значимість різних тестів для виявлення
латентної туберкульозної інфекції варіює в різних дослідженнях, але загалом КФТ демонструє майже стовідсоткову специфічність, що дає можливість виключити вірогідність хибнопозитивних результатів [8, 9, 11, 12].
Перевагами КФТ є висока специфічність, відсутність протипоказань до його проведення, відсутність
побічних реакцій, відсутність впливу людського фактора на інтерпретацію результатів. За допомогою КФТ
можна диференціювати інфекційну й поствакцинальну алергію. Алергічні стани й захворювання не впливають на результати КФТ.
До недоліків можна віднести нестовідсоткову чутливість і, внаслідок цього, можливість хибнонегативних результатів, високу собівартість дослідження
й необхідність дотримання умов забору крові: забір

Таблиця 2. Інтерпретація результатів QuantiFERON-TB Gold Plus
Нульова
пробірка

ТБ1

ТБ2

Мітоген

Примітка

Норма

Норма

Норма

Норма

Результат негативний

Норма

Вище від норми

Вище від норми Норма

Результат позитивний

Норма

Вище від норми

Норма

Норма

Результат позитивний (дефіцит за СD8+)

Норма

Норма

Вище від норми Норма

Результат позитивний (дефіцит за СD4+)

Вище від норми

Норма

Норма

Норма

Невалідний (підвищена спонтанна продукція гамма-інтерферону) — консультація
імунолога

Норма

Норма

Норма

Нижче від
норми

Невалідний (знижена відповідь на мітоген,
імунодефіцитний стан) — консультація
імунолога

Таблиця 3. Діагностична значимість тестів для виявлення ЛТІ, %
КФТ

Проба Манту

Чутливість

72–95,3

64–84

Специфічність

90–100

19,6–57

82,2

64–84,1

Діагностична ефективність
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крові проводять тільки рано-вранці натще (або не раніше ніж через 8 годин після останнього прийому їжі).
Суперечливими залишаються питання можливості
використання й вірогідності результатів КФТ в особливих клінічних ситуаціях.

Квантифероновий тест для скринінгу
на ЛТІ
У 2017 році опубліковані результати іспанського дослідження, у якому оцінювалась користь
QuantiFERON-TB Gold іn Tube для скринінгу на ЛТІ в
дорослих, які були вакциновані вакциною БЦЖ. Було
порівняно 2 стратегії скринінгу контактних із хворими
на туберкульоз: 1) використання тільки ТШТ — проби
Манту; 2) використання ТШТ і КФТ. У результаті було
визначено, що додаткове використання КФТ зменшувало гіпердіагностику ЛТІ без збільшення ризику подальшого розвитку туберкульозу [15].
Використання тесту QuantiFERON-TB Gold іn Tube
для скринінгу осіб, контактних із хворими на туберкульоз, і його прогностичне значення щодо ризику розвитку активного туберкульозу вивчалось у дослідженні
2015 року. У дослідженні взяли участь 625 людей, контактних із хворими на туберкульоз. Період спостереження в середньому становив 637 днів. 168 осіб мали
позитивний результат КФТ і 457 мали негативний результат КФТ. Серед пацієнтів із позитивним КФТ упродовж періоду спостереження була виявлена активна
форма туберкульозу в 10 осіб (6 %), а в групі з негативним КФТ захворіли на активну форму туберкульозу 2
пацієнти (0,4 %). Отже, контактні особи з позитивним
результатом КФТ мають більший ризик захворювання
на активний туберкульоз, ніж особи з негативним КФТ,
що підтверджує ефективність цього тесту для відбору
осіб для проведення профілактичного лікування [16].
Отже, КФТ має беззаперечні переваги при скринінгу на ЛТІ. Для країн із низьким і середнім рівнем
доходів, у яких ВООЗ не рекомендує КФТ як рутинну методику скринінгу, КФТ може бути додатковим
інструментом для зменшення гіпердіагностики ЛТІ в
осіб із позитивним ТШТ.

Квантифероновий тест у діагностиці
активних форм туберкульозу
Дискутабельне питання про хибнонегативні результати КФТ у хворих з активним туберкульозом легень
(підтвердженим бактеріологічними методами) ставило
під сумнів можливість використання КФТ у процесі
проведення диференціальної діагностики змін у легенях. Але останніми роками проведено декілька досліджень, які вивчали фактори, що впливають на такі
результати. Так, у 2013–2015 рр. американськими спеціалістами проводилось дослідження факторів, що впливають на негативні результати КФТ у хворих на туберкульоз легень. Використовуючи дані спостереження за
хворими на туберкульоз легень у Техасі (США), автори
виділили характеристики, що впливають на отримання
негативного результату КФТ на момент діагностики туберкульозу. Серед 1527 хворих, яким на етапі діагнос176

тики туберкульозу виконувався КФТ, 87,7 % мали позитивний результат і 12,3 % мали негативний результат.
Із негативним результатом КФТ корелювали:
— похилий вік,
— коінфекція туберкульозу/ВІЛ,
— неіспаномовна біла раса.
Окрім того, було встановлено, що серед пацієнтів
із негативними результатами КФТ були зафіксовані
більш високі показники смертності [17].
Схожі результати були отримані й іншими авторами: вірогідність хибнонегативних результатів підвищувалась у хворих із тяжкими формами туберкульозу
(наприклад, при міліарному туберкульозі) і при станах
із вираженою лімфоцитопенією [18].

Квантифероновий тест у дітей
Досі залишається спірним питання використання КФТ у дітей молодшої вікової групи через побоювання щодо незрілої імунної відповіді в дітей. У дослідженні Т. Bielecka та ін., опублікованому у 2018 році,
з’ясовувалось, чи є достатньою продукція гамма-інтерферону в дітей віком до 5 років для того, щоб розглядати
КФТ як діагностичний тест при скринінгу на ЛТІ дітей
віком від 0 до 17 років із підозрою на інфікування туберкульозом. Їм виконувалась проба Манту та КФТ. У мітогенних пробірках середній рівень гамма-інтерферону
був вищим у дітей, старших від 5 років, але в пробірках
TB ANTIGEN Tube показники були вищими в молодшій
групі. Була визначена позитивна кореляція між рівнем
гамма-інтерферону і віком у мітогенних пробірках і негативна кореляція в пробірках TB-антигену. У пацієнтів із
ЛТІ кореляція виявилася ще більш сильною. Тому автори
дійшли висновку, що найменші діти виділяють достатню
кількість гамма-інтерферону у відповідь на туберкульозні антигени, тому КФТ може бути корисним інструментом для діагностики ЛТІ в цій віковій групі [19].
Подібні ж результати були отримані в ретроспективному аналізі результатів дослідження 517 дітей віком від 0 до 14 років, яким виконували скринінг на ЛТІ.
Кількісна відповідь гамма-інтерферону на специфічні
для Mycobacterium tuberculosis антигени істотно не відрізнялась у дітей з активним туберкульозом і ЛТІ, хоча
медіанне значення були вищим у першій групі. У дітей
віком до 5 років з активним туберкульозом отримували
значно більш високі рівні гамма-інтерферону в пробірках TB ANTIGEN (у середньому 10 МО/мл), ніж у
пацієнтів із ЛТІ (медіана 1,96 МО/мл). Реакція в пробірках TB ANTIGEN збільшувалася з віком [20].
У дослідженні, яке проводилось у дитячому медичному центрі іранської лікарні серед дітей і їхніх опікунів, визначено, що було менше позитивних результатів тесту IGRA, ніж позитивних результатів шкірного
туберкулінового тесту (33 % проти 56 %) серед дітей.
Серед дорослих (опікунів) шкірний туберкуліновий
тест та IGRA були позитивними у 41 і 40 % відповідно. Результати дослідження показали, що тест IGRA
має більш високу специфічність, ніж TШT, особливо
в дітей, на той час як частота позитивних результатів
при обох тестах у дорослих була однаковою. З огляду на
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хибнопозитивні результати TШT авторами вважається
доцільним замінити TШT тестом IGRA у дітей [21].
Отже, використання КФТ можливе в усіх вікових
групах дітей.

Квантифероновий тест у вагітних
Своєчасне виявлення як активного, так і латентного туберкульозу у вагітних дозволяє не тільки зменшити негативні наслідки для жінки, але й унеможливлює
в подальшому зараження дитини. Найбільш актуальними питаннями є вирішення ситуацій тісного сімейного контакту із хворим на туберкульоз легень і відбір
ВІЛ-інфікованих вагітних для проведення профілактичного лікування.
У великому дослідженні 829 ефіопських вагітних
жінок (5,9 % ВІЛ-позитивних) були протестовані за
допомогою КФТ. 287 жінок (33 %) мали позитивний
результат КФТ (ВІЛ-позитивні — 16/49 (33 %), ВІЛнегативні — 261/780 (33 %)). ВІЛ-позитивні жінки
мали нижчий рівень абсолютного гамма-інтерферону порівняно з ВІЛ-негативними жінками. ВІЛінфіковані жінки з позитивним КФТ, які були протестовані на пізніх стадіях вагітності, продемонстрували
нижчу здатність продукувати гамма-інтерферон, тому
у ВІЛ-інфікованих вагітних жінок можна враховувати
нижчий рівень для визначення позитивності КФТ [22].
У іншому дослідженні доведено, що частота невизначених результатів КФТ була вищою під час вагітності (16 %) порівняно з післяпологовим обстеженням
(0 %) через меншу реакцію мітогену. Окрім того, за допомогою КФТ було виявлено у 2 рази більше жінок з
ЛТІ порівняно з пробою Манту під час вагітності та
після пологів. Реакція на мітоген під час вагітності порівняно з післяпологовим рівнем вказує на те, що ймовірні зміни, пов’язані з вагітністю, можуть впливати на
ефективність тестування ЛТІ [23].
Загалом доведено, що вагітність без ВІЛінфікування не змінює суттєво результати КФТ, а отримання невизначеного результату є показанням для повторного обстеження пацієнтки.

Квантифероновий тест
у ВІЛ-інфікованих
Використання безпечних та ефективних методик для
діагностики ЛТІ у ВІЛ-інфікованих пацієнтів залишається одним з актуальних питань сучасної фтизіатрії. Дефіцит
CD4-лімфоцитів і пов’язані з цим зміни у функціонуванні
імунної системи ставлять під сумнів вірогідність результатів імунологічних методів скринінгу на туберкульоз. Згідно з існуючими даними, як у когортах ВІЛ-негативних,
так і в когортах ВІЛ-позитивних пацієнтів ТШТ сприяють гіпердіагностиці ЛТІ. Застосування КФТ (або як
самостійного методу, або в поєднанні із ТШТ) в обох
когортах пацієнтів дозволяє зменшити гіпердіагностику
ЛТІ [24–27]. При аналізі встановлено, що тести продукції
гамма-інтерферону дозволяли вірогідно зменшити гіпер
діагностику у хворих, вакцинованих БЦЖ.
Вірогідність хибнонегативних результатів КФТ у
ВІЛ-інфікованих пацієнтів підвищується при зменшенVol 6, No 4, 2018

ні рівня CD4-лімфоцитів у крові нижче від 200 кл/мл.
Такі дані були отримані в іспанському дослідженні 2010
року після дослідження 150 ВІЛ-інфікованих пацієнтів
за допомогою тестів T-SPOT.TB, КФТ і ТШТ. Серед пацієнтів із рівнем CD4-лімфоцитів менше від 200 кл/мл
був отриманий лише 1 позитивний результат T-SPOT.
TB, а КФТ та ТШТ були негативними в усіх пацієнтів.
У пацієнтів із рівнем CD4-лімфоцитів понад 200 кл/мл
частка позитивних результатів становила: T-SPOT.TB —
10,9 % (6/55), КФТ — 9,1 % (5/55) і ТШТ — 16,4 % (9/55).
Отже, при проведенні скринінгу на ЛТІ у ВІЛінфікованих пацієнтів із рівнем CD4-лімфоцитів понад
200 кл/мл можна застосовувати такі ж підходи до інтерпретації результатів, як і у ВІЛ-негативних пацієнтів. При
нижчому рівні CD4-лімфоцитів у крові доцільно враховувати можливість хибнонегативних результатів [26].

Квантифероновий тест у хворих
на цукровий діабет
Використання КФТ у рутинній практиці для проведення скринінгу на ЛТІ у хворих на цукровий діабет,
у яких не було підтвердженого контакту з хворими на
легеневий туберкульоз, не рекомендовано. Окрім того,
існує думка, що цукровий діабет спотворює результати
тестів, чутливість яких може залежати від умов імунної
дисрегуляції. Саме з цієї причини захворювання на цукровий діабет може збільшити частоту невизначених
результатів IGRA [28].
Для підтвердження або спростування цієї гіпотези
групою вчених був проведений ретроспективний аналіз карток усіх пацієнтів, які пройшли тестування КФТ:
37,3 % мали позитивний результат КФТ, 7,8 % мали
невизначений результат, 54,9 % мали негативний результат. Багатофакторний аналіз показав, що системне
застосування кортикостероїдів, туберкульоз, лімфоцитопенія, низький рівень альбуміну й високий рівень
С-реактивного білка в сироватці були значно пов’язані
з невизначеними результатами КФТ. Після додаткового
статистичного аналізу встановлено, що цукровий діабет
не асоціювався з невизначеними результатами КФТ [29].
Отже, проведення КФТ під час скринінгу на ЛТІ необхідно здійснювати за показаннями з метою виявлення
осіб, яким необхідно призначати профілактичне лікування, і виключення гіпердіагностики. КФТ є ефективним
доповненням і/або альтернативою туберкуліновим тестам. Майже стовідсоткова специфічність і висока чутливість забезпечують високий рівень вірогідності отриманих
результатів. Безсумнівною перевагою КФТ є виключення
людського фактора при інтерпретації результатів.
Конфлікт інтересів. Не заявлений.
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Латентная туберкулезная инфекция: возможности квантиферонового теста
Резюме. Обзор посвящен проблеме диагностики латентной могут влиять на полученные результаты. Рассмотрены вопросы
туберкулезной инфекции (ЛТИ). Приведены данные о существующих тестах скрининга на ЛТИ: их чувствительности, специфичности, преимуществах и недостатках. Более подробно рассмотрены возможности применения квантиферонового теста
при диагностике ЛТИ. Представлена информация о методике
его проведения, интерпретации результатов и факторах, которые

диагностических возможностей квантиферонового теста у особых категорий пациентов: детей, ВИЧ-инфицированных, беременных и пр. Рассматриваются вопросы ложнонегативных результатов и факторов, которые могут влиять на такие результаты.
Ключевые слова: туберкулез; латентная туберкулезная инфекция; квантифероновый тест; гамма-интерферон
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Latent tuberculosis infection: the possibility of quantiferon test
Abstract. The review deals with the problem of diagnosis of affect the results. The questions about the diagnostic limitations
latent tuberculosis infection (LTI). The article presents information about LTI screening tests: their sensitivity, specificity,
advantages and disadvantages. The possibilities of using quantiferon test during the diagnosis of LTI are discussed in more detail.
The article provides information on the methodology for its implementation, the interpretation of results and factors that may
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of quantiferon test in special categories of patients: children,
HIV-infected persons, pregnant women were discussed. Issues of
false negative results and factors that may affect such results are
considered.
Keywords: tuberculosis; latent tuberculosis infection; quantiferon
test; interferon gamma
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