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Сравнителни проучвания
на диагностичните възможности
на TST, T SPOT TB и QFT in tube при деца
с различни форми на туберкулозно
заболяване
Д-р Светлана Велизарова, д-р Албена Спасова
Детска клиника, СБАЛББ „Света София“

Резюме
Целта на настоящото проучване бе да се сравнят
диагностичните възможности на туберкулинова проба,
T SPOT TB и QFT. В Университетска детска клиника по белодробни болести СБАЛББ „Света София”, бяха изследвани 25 деца с различни форми на туберкулоза и 5 деца с
ЛТБИ, като едномоментно бяха изследвани с туберкулинова проба, T SPOT TB и QFT.
8% от децата, изследвани с туберкулинова проба на
Манту, бяха отрицателни, докато броят на нормергичните бе 40% и хиперергичните бяха 52%.
Броят на отрицателните на T SPOT TB бе 28%, на
позитивните 72% и 1 дете с неопределим тест.
При QFT това са съответно отрицателни 27.6% и
позитивни 72.4%.
И при двата IGRA теста се установи правопропорционална зависимост между възрастта и позитивните
проби. Това показва, че с нарастване на възрастта нараства вероятността за позитивни проби при IGRA
тестовете.
Ключови думи: туберкулоза при деца, лечението на
туберкулоза, T SPOT TB, IGRAs тестове.
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Abstract
The aim of the study was nastoyashteta to dryavnyat diagnostic capabilities of the tuberculin test, T SPOT TB and QFT. At
the University Children’s Clinic of Pulmonary Diseases SBALBB St.
Sofia. Were examined 25 children with various forms of tuberculosis and 5 children with LTBI as ednomomentno were tested
with tuberculin test, T SPOT TB and QFT. 8% of children tuberculin
tested with a sample of Mantua were negative, while the number

of normergichnite was 40% and 52% were hiperergichnite.
Number of negative T SPOT TB were 28% positive 72% and 1
child with indeterminate test.In QFT this is relevant negative 27.6
percent and 72.4 percent positive. In both IGRA tests to establish
straightforward relationship between age and positive samples.
This shows that with increasing age increases the likelihood of
positive samples in IGRA tests.
Key words: tuberculosis in children, treatment of TB, T SPOT
TB, IGRAs tests.

Туберкулозата е заболяване, което търпи
ренесанс в последните години. Една трета от
световното население е инфектирано. Над 8
млн. се разболяват всяка година и между 2–3
млн. умират от туберкулоза.
В Европейския регион има открити 450 000
нови случая и 69 000 са починали само през 2004 г.
В Европа 50 човека са в риск и 8 умират на всеки
час от туберкулоза. 15% от болните са резистентни на туберкулостатици.
Има голяма разлика между заболеваемостта
в Източна и Западна Европа – от 4/100000 в
Швейцария до 177/100000 в Турция. В България и
Румъния съответно 53/100000.
Непрекъснато се търсят нови диагностични методи за ранно поставяне на диагноза
туберкулоза. IGRA (продукция на гамаинтерферон) тестовете дават нов оптимизъм не само
в ранното откриване на заболяването, но и в
проследяване ефекта от терапията.1, 6
Последните открития в имунологията позволиха класирането на Т-клетките в две групи:
ефекторни Т-клетки и Т-клетки на паметта.
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T-клетки с памет носят на организма дългосрочен имунитет или „памет” за инфекция, причинена от патогена и се получават след всяка
инфекция. T-ефекторните клетки се борят с
патогена пряко и в различни форми и са предназначени да убиват различни патогени по
различни начини. Повечето са с краткотраен
живот и умират, когато патогенът се изчиства от организма. Поради краткия живот на
ефекторните T-клетки, тяхното присъствие
посочва клетъчен имунен отговор в момента
и борбата срещу патоген някъде в тялото.
Измерването на присъствието на ефекторни
T-клетки в проба следователно диагностицира
текуща инфекция. Най-ефективният метод за
установяване на този процес е технологически
да може да се измерва гама-интерферона. След
новите открития в областта на имунологията и генезиса на туберкулозния бактерий като
алтернативен на туберкулиновия тест се оказа преброяването на Т-клетките, продуциращи
гама-интерферон. Две фирми едновременно
откриха метод за изолиране на специфичните
антигени и стимулиране с тях на Т-ефектортите клетки за продукция на гама-интерферон.
Това са тестовете Quantiferon Gold (Celestis,
Australia) и T SPOT TB (Oxford imunotec UК).9, 14
Цел на настоящето проучване бе да сравним
диагностичните възможности на IGRA тестовете в детската възраст предвид много малкото публикации за едномоментно изследване с
туберкулинова проба, T SPOT TB и QFT.

Материал и методика
В Университетска детска клиника по белодробни болести СБАЛББ „Света София” бяха
изследвани 25 деца с различни форми на туберкулоза и 5 деца с ЛТБИ, като едномоментно
бяха изследвани с туберкулинова проба, T SPOT
TB и QFT.
Резултати и обсъждане
При изследването относителният дял на момичетата бе по-голям – 62.1%. При децата на
0–3 години бяха изследвани 10, от 4–7 години – 6,
и над 8 години – 9 деца.
48% от изследваните деца бяха с туберкулоза на трахеобронхиалните лимфни възли, 12%
с първичен туберкулозен комплекс, 28% с извънбелодробна туберкулоза, с хематогенно-дисеминирана туберкулоза бе изследвано 1 дете и
с казеозна пневмония 2 деца поради редкостта
на тези нозологични единици (фиг. 1).
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Фиг. 1. Разпределение на диагнози

Запазва се тенденцията за преобладаване на
децата без белег от БЦЖ (68%).
Децата с контакт с туберкулозно болни бацилоотделители бяха 60% и съответно децата бацилоотделители в тази група бяха 32%,
което е значително по-високо от средното за
страната, което се дължи на това, че в клиниката се лекуват най-тежките форми на туберкулоза в детската възраст.
8% от децата, изследвани с туберкулинова
проба на Манту, бяха отрицателни, докато
броят на нормергичните бе 40% и хиперергичните бяха 52%.
Броят на отрицателните на T SPOT TB бяха
28%, позитивните – 72%, и 1 дете с неопределим тест.
При QFT това са съответно отрицателни
27.6% и позитивни 72.4%.
При децата в първата възрастова група, изследвани с TST, нормергичните бяха 60%, а хиперергичните 40%. При T SPOT TB отрицателните бяха 50%, а позитивните 50%. При QFT
отрицателните бяха също 50%, а позитивните 50%.
При втората възрастова група 4–7 години
при TST относителният дял на отрицателните е 16.7%, на нормергичните 33.3%, а хиперергичните – 50%. При T SPOT TB отрицателните
бяха 16.7%, а позитивните 83.3%. При QFT всички бяха позитивни.
При групата над 8 години при туберкулинова
проба на Манту относителният дял на отрицателните е 11.1%, на нормергичните 22.2%, а
хиперергичните – 66.7%. При T SPOT TB отрицателните бяха 11.1%, а позитивните 88.9%. При
QFT всички бяха позитивни.
И при двата IGRA теста се установи правопропорционална зависимост между възрастта
и позитивните проби. Това показва, че с нарастване на възрастта нараства вероятността
за позитивни проби при IGRA тестовете.
При туберкулоза на трахеобронхиалните
лимфни възли всички деца реагираха на тубер-
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Фиг. 2. Относителен дял на реакциите при туберколоза на трахеобронхиалните лимфни възли

кулонова проба на Манту, като 41.7% бяха нормергични, а 58.3% хиперергични. При T SPOT TB
отрицателните бяха 16.7%, 8.3% реагираха на
ESAT6, 16.7% на CFP10 и 58.3% на двата антигена. И при тази нозологична единица се повтаря
тенденцията за по-голям процент реагирали на
CFP10, но най-голям е процентът на двата антигена, което показва че тази нозологична единица се диагностицира при по-дълга експозиция
с туберкулозни бактерии. При QFT-позитивни
бяха 91.7% и само 8.3% отрицателни (фиг. 2).
При първичния туберкулозен комплекс всички
деца реагираха на TST, като 66.7% бяха нормергични, а 33.3% хиперергични, което още веднъж
демонстрира от колко голямо значение е качествената интерпретация на туберкулиновата проба. При T SPOT TB относителният дял
на отрицателните беше същия като при туберулиновата проба, 33.3% реагираха на ESAT6,
което демонстрира, че тази нозологична единица се развива след продължителна инфекция с
туберкулозни бактерии. Големият процент на
отрицателните е поради тежестта на само120%
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Фиг. 3. Относителен дял на реакциите при първичен туберколозен
комплекс

TST

T SPOT TB

пол

отр.

общо

CFP10

пол

отр.

QFT

14.3%

0.0%

0%
общо

неопр.

0.0%
двата

CFP10

ESAT6

отр.

хип.

норм.

отр.

0.0%

ESAT6

20%
0.0%

28.6%

40%

отр.

33.3%

33.3%

хип.

40%

33.3%

норм.

33.3%

неопр.

66.7%

двата

80%

0%

то заболяване, което води до срив в клетъчния
имунитет. При QFT 100% бяха отрицателни
(фиг. 3).
С хематогенно-дисеминирана туберкулоза беше изследвано само едно дете, което бе
отрицателно на трите имунологични теста,
което доказва че при тежките форми на туберкулозно заболяване и трите тестта нямат
диагностична стойност.
При извънбелодробните форми на туберкулоза всички деца реагираха на туберкулонова
проба на Манту, като 14.3% бяха отрицателни,
14.3% бяха нормергични, и 71.4% хиперергични.
При ESAT6 отрицателните бяха 14.3%, 28.6%
реагираха на ESAT6, 28.6% на CFP10 и 28.6% на
двата антигена. При QFT позитивни бяха 100%.
Това показва по-големите диагностични възможности на QFT теста (фиг. 4).
Двете деца с казеозна пневмония дадоха позитивни реакции на двата IGRA теста. При изследване на БЦЖ статуса при тези деца не се
установи разлика между реакциите на TST при
децата с белег и без белег. При T SPOT TB 35.3%
са отрицателни при децата без белег и 12.5%
при децата с белег от БЦЖ. При QFT се повтаря тази зависимост 29.4% срещу 10%, но не се
намира статистическа зависимост.
Всички контактни деца реагираха на туберкулиновия тест на Манту като 60% бяха
нормергични и 40% хиперергични, като има
статистически значима зависимост между контакта и реакциите на Манту Likelihood Ratio
9,204-df2-p0,010. Интересно е, че при IGRA тестовете относителният дял на реагиращите с
отрицателни проби е по-голям при контактните деца, което от една страна може да се обясни с по тежките форми на туберкулоза в тази
група, а от друга с малката възраст на децата,
при които е установено, че реактивността
спрямо IGRA тестовете е по-ниска.
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Фиг. 4. Относителен дял на реакциите при извънбелодробна
туберколоза
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Разбира се, за нас най-интересно бе отношението на трите теста помежду им. При TST и
T SPOT TB процентът на конкорданс беше 84%,
а карра 0.632, което говори за много добра корелация между двата теста.
При TST и QFT тест процентът на корконданс е 72%, а карра 0.286, което говори за слаба
корелация между двата теста.
Най-изявена бе корелацията между двата
IGRA теста – процент на коркорданс 80%,
а карра 0.490, което говори за добра корелация
между двата теста, но най-добро е между TST
и T SPOT TB, което e избраната методика за нашето проучване.
Прави впечатление, че при използване на
TST и T SPOT TB имаме позитивни резултати в
88.2%, при TST и QFT – 88.2%, а при двата IGRA
теста 94.1%. Всичко това показва, че при използване на комбинация от тестове имаме
много високи диагностични резултати.
Броят на изследваните деца е сравнително
малък, поради което изводите ни по отношение на диагностичните възможности на трите теста не могат да бъдат категорични.
Необходими са мащабни проучвания в тази
посока преди въвеждането на IGRA тестовете
в клиничната практика.
При ЛТБИ 80% от децата, реагиращи на туберкулинова проба на Манту, са нормергични и
20% хиперергични. Нормергичните проби са с
качествени белези на вирулентност. 83.3% бяха
отрицателни на T SPOT TB и само 16.7% позитивни. При QFT тест 50% са отрицателни и
50% позитивни.
Децата в тази група са само 5, тъй че получените резултати не могат да се интерпретират.
В резултат на изложеното до тук си позволихме да направим следните изводи:
1. Двата IGRA теста са почти еднакви при
извънбелозробни форми на туберкулоза.
2. QFT има по-високи диагностични възможности при туберкулоза на трахеобронхиалните лимфни възли и при първичен туберкулозен
комплекс.
3. При TST и T SPOT TB процентът на конкорданс беше 84%, а карра 0.632, което говори
за много добра корелация между двата теста.
4. При TST и QFT тестове процентът на
конконданс е 72%, а карра 0.286, което говори за
много слаба на корелация между двата теста.
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5. Най-изявена бе корелацията между двата
IGRA теста. Процентът на коркорданс е 80%, а
карра 0.490, което говори за добра корелация.
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