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Η χορήγηση αγωγής σε αυτά τα 
άτομα μειώνει τις πιθανότη-
τες να αναπτύξουν νόσο στο 

μέλλον, ενώ επιπρόσθετα αποτελεί 
μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας στα 
πλαίσια της προσπάθειας ελέγχου 
της νόσου σε εθνικό και παγκόσμιο 
επίπεδο. 

Σε μία πρόσφατη προοπτική μελέτη 
που πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο 
της Γερμανίας έγινε σύγκριση των με-
θόδων που διαθέτουμε για να ανιχνεύ-
σουμε τους πάσχοντες από λανθάνου-
σα φυματιώδη λοίμωξη (latent tubercu-
losis infection, LTBI). Στις μεθόδους αυ-
τές ανήκουν: α) η δοκιμασμένη για δε-
καετίες δερματική δοκιμασία φυματίνης 
(Tuberculin Skin Test, TST), γνωστή και 
ως mantoux και β) οι μέθοδοι ανίχνευ-
σης της απελευθέρωσης ιντερφερόνης-γ 
(interferon-γ release assays, IGRAs) που 
χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια στα 
αντιφυματικά κέντρα. 

Από τις διαθέσιμες IGRAs στη σύγκρι-
ση χρησιμοποιήθηκαν οι περισσότερο 
διαδεδομένες διεθνώς QuantiFERON-TB 
Gold In Tube Assay (QFT) και T-spot TB 
test (T-spot). Γνωρίζοντας την υψηλή ευ-
αισθησία του TST στην ανίχνευση των πε-
ριστατικών με LTBI και σύμφωνα με τις ο-
δηγίες του National Institute for Health 
and Clinical Excellence για τη φυματίω-
ση, μόνο οι θετικοί στο TST (>5 mm) ε-
ξετάστηκαν με τις μεθόδους QFT και T-
spot. Συνολικά εξετάστηκαν και με τις 3 
μεθόδους 812 άτομα με TST > 5 mm. Τα 
άτομα αυτά είχαν έρθει σε στενή επαφή 
με πάσχοντες από φυματίωση επιβεβαιω-
μένη με θετική καλλιέργεια πτυέλων (εί-
τε με θετικό είτε με αρνητικό επίχρισμα 
πτυέλων). Παράλληλα μελετήθηκαν οι 
παράγοντες που είναι δυνατό να επηρε-
άζουν την πιθανότητα κάποιος που έχει 
έρθει σε στενή επαφή με πάσχοντα να έ-
χει μολυνθεί. 

Βρέθηκαν πέντε παράγοντες που βοη-

θούν σημαντικά στην πρόβλεψη νόσησης 
σε άτομα με θετική απάντηση σε IGRA. 
Τέτοιοι είναι η ηλικία, η καταγωγή και ο συ-
νολικός χρόνος έκθεσης των ατόμων που 
μελετήθηκαν, το θετικό επίχρισμα πτυέλων 
και/ή η παρουσία βήχα του πάσχοντα με 
τον οποίο είχαν έρθει σε επαφή. 

Από τα άτομα που μελετήθηκαν το 30.2% 
ήταν θετικό στο QFT και το 28.7% στο T-
spot. Τα αποτελέσματα των δύο δοκιμασι-
ών ήταν σύμφωνα στο 93.9% των περιπτώ-
σεων. Ως πάσχοντες από LTBI θεωρήθηκαν 
όσοι είχαν θετικό τόσο το QFT, όσο και το 
T-spot. Σε αυτές τις περιπτώσεις το TST > 
10 mm είχε ευαισθησία 72% και το TST 
> 15 mm 39.7%. 

Η μελέτη που περιγράφηκε είναι πολύ 
σημαντική καθώς είναι η μοναδική που 
συγκρίνει σε τόσο μεγάλο αριθμό περι-

πτώσεων τo TST με τις μεθόδους IGRA, 
καθώς και τις μεθόδους IGRA μεταξύ τους, 
στην ανίχνευση των περιστατικών με LTBI 
μετά από στενή επαφή με πάσχοντά από 
φυματίωση. 

Γνωρίζουμε ότι το TST με όριο τα 5 mm 
έχει μεγάλη αρνητική προγνωστική αξία 
που βοηθά στον αποκλεισμό της LTBI. 
Γνωρίζουμε, όμως, επίσης ότι έχει χαμη-
λή ειδικότητα, γιατί το αποτέλεσμά του ε-
πηρεάζεται από το ιστορικό εμβολιασμού 
με BCG, καθώς και από τη μόλυνση των 
εξεταζόμενων από μη φυματιώδη μυκο-
βακτηρίδια. 

Σε αντίθεση με το TST, οι δοκιμασίες 
IGRA δεν επηρεάζονται από τους παρα-
πάνω παράγοντες και έχουν υψηλή ειδι-
κότητα, ενώ παράλληλα έχουν συγκρίσι-
μη ευαισθησία με το TST. 

Από τη μελέτη φαίνεται ότι οι δύο πιο 
διαδεδομένες IGRA (QFT και Τ-spot) συμ-
φωνούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό μεταξύ 
τους, χωρίς κάποια από τις δύο να υπερ-
τερεί. Το σημαντικότερο εύρημα βέβαια 
της μελέτης είναι ότι με τη χρήση των 
IGRA μειώνονται κατά 70% οι περιπτώσεις 
LTBI που ανιχνεύονται στον πληθυσμό 
που ήρθε σε στενή επαφή με πάσχοντες 
από φυματίωση και χρήζουν περαιτέρω 
έλεγχο. Ο βασικός περιορισμός της μελέτης 
ήταν ότι εξετάσθηκαν μόνο ανοσοεπαρκή 
άτομα. Επίσης, σε ότι αφορά στις μεθό-
δους IGRA, το κόστος είναι ακόμα υψη-
λό ενώ και η διαθεσιμότητά τους δεν εί-
ναι ακόμα σε ικανοποιητικά επίπεδα, α-
κόμα και στις ανεπτυγμένες χώρες, όπως 
και στην χώρα μας.
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Σύγκριση μεθόδων ανίχνευσης ατόμων που μολύνθηκαν 
από πάσχοντες από ενεργό φυματίωση

Κάθε ασθενής που πάσχει από ενεργό φυματίωση, ιδιαίτερα αν έχει θετικό 
επίχρισμα πτυέλων, είναι δυνατό να έχει διασπείρει τη νόσο σε όσους έχουν 
έρθει σε στενή επαφή μαζί του. Η ανίχνευση αυτών που πάσχουν είναι σημα-
ντική για την άμεση χορήγηση θεραπείας. Όμως, εξίσου σημαντική είναι και η 
ανίχνευση αυτών που δεν πάσχουν αλλά έχουν μολυνθεί από το μυκοβακτη-
ρίδιο της φυματίωσης. 

Η μελέτη που περιγράφηκε είναι πολύ 

σημαντική καθώς είναι η μοναδική που 

συγκρίνει σε τόσο μεγάλο αριθμό περι-

πτώσεων τo TST με τις μεθόδους IGRA, 

καθώς και τις μεθόδους IGRA μεταξύ 

τους, στην ανίχνευση των περιστατι-

κών με LTBI μετά από στενή επαφή με 

πάσχοντά από φυματίωση

Εικόνα 1. Η γνωστή σε όλους μας Mantoux.


