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Abstract
Introduction: Over 8000 cases of tuberculosis (TB) are diagnosed annually in Poland. People infected with Mycobacterium
tuberculosis (MTB) have a risk of active disease around 10% during whole life, the risk is biggest in the first two years after
infection. Recognizing infection before TB disease occurred enables prophylaxis against its activation and ceases transmission of infection. Knowledge about proportion of infected people in the population is crucial to predict the number of new
cases of active disease.
Material and methods: Prevalence of latent TB infection (LTBI) was tested in 700 healthy adult inhabitants of Mazovia Region
in different age groups, using both tuberculin skin test (TST) and interferon gamma release assay (IGRA). Commercial test
QuantiFERON®-TB-Gold In Tube (QFT) was used. All participants were mandatory BCG vaccinated according to Polish
vaccination schedule.
Results: Twenty three per cent of participants tested positively for QFT, which was significantly less than positive results of
TST (50.3%). Prevalence of positive QFT result increased with age, as does the incidence of TB in Poland. Positive QFT was
most frequent in the oldest age group (48.8%) and rare in the youngest (7.1%). On the contrary, positive TST occurred more
often in younger participants (45%), who rarely suffer from TB. Among people over 60, who have the highest TB incidence
rate, only 33.8% tested positively with TST. Concordance between both tests was low, with kappa value 0.198. Prevalence
of LTBI defined as positive QFT among health care workers (HCW) was significantly higher than in other participants (32.2%
v. 20.4%, p < 0.01).
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Conclusions: LTBI was diagnosed in 23.3% of tested population of Mazovia Region. QFT is a better tool for diagnosing LTBI
as it shows positive correlation with age, the same as incidence of TB disease does. Concordance between both tests is
low. Prevalence of LTBI in HCW is higher than in other participants.
Key words: latent tuberculosis infection, tuberculin skin test, interferon gamma release assay, QuantiFERON®-TB-Gold In Tube
Pneumonol. Alergol. Pol. 2011; 79, 6: 407–418

Streszczenie
Wstęp: W Polsce na gruźlicę zapada rocznie około 8000 osób. Osoby zakażone prątkiem gruźlicy są obciążone ryzykiem
zachorowania, które wynosi do 10% w ciągu całego życia i jest największe w ciągu pierwszych 2 lat po zakażeniu.
Wykrywanie zakażenia u osób, u których nie doszło jeszcze do rozwoju choroby pozwala na podejmowanie działań profilaktycznych, których celem jest zapobieganie zachorowaniu i przerwanie transmisji zakażenia. Określenie odsetka populacji
zakażonej gruźlicą ma podstawowe znaczenie w prognozowaniu liczby zachorowań.
Materiał i metody: W grupie 700 zdrowych dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego w różnym wieku
zbadano częstość występowania zakażenia gruźlicą za pomocą odczynu tuberkulinowego (OT) i testu wydzielania interferonu
gamma (IFNg) pod wpływem antygenów swoistych dla Mycobacterium tuberculosis. Używano testu QuantiFERON®-TB-Gold In Tube (QFT). Wszyscy badani byli szczepieni przeciwko gruźlicy zgodnie z obowiązującym w Polsce kalendarzem
szczepień.
Wyniki: Wykazano, że dodatni wynik QFT występował znacznie rzadziej (23,3%) niż dodatni wynik OT (50,3%). Częstość
występowania dodatniego wyniku QFT była zależna od wieku, zgodna z tendencją do zapadalności na gruźlicę, najwyższa
w grupie osób powyżej 60. roku życia (48,8%), a najniższa w grupie osób młodych, do 24. roku życia (7,1%). Dodatni wynik
OT stwierdzano najczęściej (> 50%) w najmłodszej grupie wiekowej, o najmniejszym wskaźniku zapadalności. W grupie
osób powyżej 60. roku życia, w której zapadalność jest najwyższa, OT był dodatni u 33,8% osób. Zgodność wyników OT
i testu QFT w całej badanej grupie była bardzo mała, wartość kappa wynosiła 0,198. Częstość występowania zakażenia
gruźlicą wśród pracowników służby zdrowia mierzona za pomocą testu QFT była istotnie wyższa niż u osób spoza tej grupy
(32,2% v. 20,4%, p < 0,01).
Wnioski: Zakażenie prątkiem gruźlicy stwierdzono u około 1/4 badanej populacji województwa mazowieckiego. Test QFT
jest lepszym narzędziem do wykrywania zakażenia niż OT, gdyż częstość wyników dodatnich zwiększa się wraz z wiekiem
badanych, zgodnie z narastaniem wskaźnika zapadalności na gruźlicę. Zgodność obu testów jest niska. Pracownicy służby
zdrowia są częściej zakażeni prątkiem gruźlicy niż inne osoby.
Słowa kluczowe: gruźlica utajona, odczyn tuberkulinowy, test wydzielania interferonu gamma, QuantiFERON®-TB-Gold
In Tube
Pneumonol. Alergol. Pol. 2011; 79, 6: 407–418

Wstęp
W Polsce na gruźlicę choruje co roku około
8000 osób. Blisko połowa z nich prątkuje i jest źródłem zakażenia dla innych. Osoby zakażone prątkiem gruźlicy stanowią pulę, z której wywodzą się
zachorowania. Najważniejszym celem programów
zwalczania gruźlicy jest wykrywanie chorych w jak
najkrótszym czasie od zachorowania, aby poprzez
szybkie rozpoczęcie leczenia i izolację zahamować
transmisję zakażenia na osoby zdrowe. Ryzyko
zachorowania osoby zakażonej nie przekracza
10%, jest największe w ciągu 2 pierwszych lat po
zakażeniu i utrzymuje się przez całe życie. Wraz
z poprawą sytuacji epidemiologicznej gruźlicy, czyli
obniżaniem się wskaźników zapadalności i chorobowości, aktywność programów zwalczania gruźlicy przesuwa się w kierunku wykrywania zakażenia wśród osób zdrowych. Pozwala to na podejmowanie działań profilaktycznych, których celem
jest zapobieganie rozwojowi gruźlicy u osób już
zakażonych Mycobacterium tuberculosis.
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Od 100 lat zakażenie prątkiem gruźlicy wykrywa się za pomocą odczynu tuberkulinowego (OT).
Osoby zakażone po śródskórnym wstrzyknięciu
tuberkuliny reagują wytworzeniem nacieku
w miejscu wstrzyknięcia, czyli mają dodatni OT.
Wielkość średnicy nacieku jako kryterium dodatniego wyniku jest przyjmowana umownie, różnie
w różnych populacjach, zwykle między 5 a 15 mm.
Twierdzenie, że dodatni OT świadczy o zakażeniu
gruźlicą, jest prawdziwe tylko w tych populacjach,
w których nie stosuje się szczepień przeciw gruźlicy, to znaczy szczepionki BCG (bacille Calmette-Guerin) [1]. Wyniki metaanalizy wielu badań pozwalającej na zebranie tysięcy obserwacji osób
szczepionych i nieszczepionych BCG wykazały, że
szczepienie, szczególnie jeżeli było wykonane po
okresie niemowlęcym, tak jak to powszechnie stosowano do niedawna w Polsce, powoduje większy
i utrzymujący się latami dodatni OT [2]. Główną
przyczyną fałszywie dodatnich OT jest to, że tuberkulina jest mieszaniną około 200 antygenów,
które występują nie tylko u prątków kwasoopor-
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nych gatunku M. tuberculosis, ale również u stosowanego do szczepień szczepu prątków BCG oraz
u innych gatunków prątków niegruźliczych powszechnie występujących w otoczeniu człowieka,
na przykład w wodzie wodociągowej.
Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie w testach wykrywających zakażenie gruźlicą
takich antygenów, które są swoiste dla M. tuberculosis i nie występują w szczepie BCG i u większości prątków niegruźliczych. Takimi antygenami są ESAT-6 i CFP-10.
Od niedawna dostępne są testy, w których do
stymulacji limfocytów w próbce krwi pobranej od
osoby, u której podejrzewa się zakażenie prątkiem
gruźlicy używa się antygenów ESAT-6 i CFP-10.
Miarą odpowiedzi jest wytwarzanie interferonu
gamma (IFNg) przez pobudzone limfocyty. Testy
oceniające wytwarzanie IFNg przez limfocyty pod
wpływem stymulacji antygenami swoistymi dla
M. tuberculosis są ogólnie nazywane IGRA (interferon gamma release assay). Ich zaletą jest to, że
wcześniejsze szczepienie BCG nie ma wpływu na
wynik [3–6]. Określenie częstości występowania
zakażenia prątkiem gruźlicy w danej populacji ma
podstawowe znaczenie w prognozowaniu zachorowalności (zapadalności) na gruźlicę w przyszłości. Może więc pomóc w planowaniu postępowania zmierzającego do eliminacji gruźlicy w naszej
populacji. Wiarygodny test na wykrywanie zakażenia prątkiem gruźlicy u osób zdrowych pozwala na
selekcję tych, u których można zastosować postępowanie profilaktyczne, mające na celu niedopuszczenie do zachorowania osoby zakażonej. Takie
postępowanie jest coraz częściej stosowane w krajach o małym odsetku zakażonych w populacji.
Celem opisywanego projektu była prospektywna ocena występowania zakażenia prątkiem gruźlicy w grupach zdrowych osób dorosłych pochodzących z różnych środowisk za pomocą testu bazującego na uwalnianiu IFNg pod wpływem swoistych, rekombinowanych antygenów prątka
(ESAT-6 i CFP-10) oraz OT. Drugim celem była
ocena wartości diagnostycznej testu QuantiFERON®-TB-Gold In Tube (QFT) w wykrywaniu zakażenia prątkiem w różnych grupach badanych
w porównaniu z OT.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono w 3 grupach zdrowych dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy po udzieleniu pisemnej i ustnej informacji o celach i istocie badania wyrazili
na piśmie świadomą zgodę na udział w nim. Autorzy projektu uzyskali zgodę Komisji Bioetycznej

Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie na
wykonanie badań.
Badano osoby z następujących środowisk:
1. krwiodawcy i osoby zdrowe zarejestrowane
w praktyce lekarza rodzinnego (indywidualnej praktyce lekarskiej w woj. mazowieckim),
2. pracownicy służby zdrowia,
3. osoby osadzone w zakładzie karnym.
Po uzyskaniu zgody u badanych ochotników
wykonywano następujące procedury w podanej
kolejności:
1. wywiad dotyczący aktualnych chorób, zakażenia wirusem HIV, przyjmowania leków upośledzających odporność, aktualnego kontaktu
z chorymi na gruźlicę, przebytej gruźlicy
i szczepień BCG,
2. pobranie krwi na test QFT,
3. odczyn tuberkulinowy.
Do badania nie kwalifikowano osób, u których
na podstawie wywiadu stwierdzano choroby lub
stany mogące istotnie wpływać na odporność, takie jak ciąża, cukrzyca insulinozależna, niewydolność nerek, choroby nowotworowe, zakażenie wirusem HIV, przyjmowanie leków immunosupresyjnych, w tym glikokortykosteroidów.

Test QuantiFERON®-TB-Gold In Tube
Używano dostępnych w handlu zestawów
QuantiFERON®-TB-Gold In Tube firmy Cellestis
(Australia). Wszystkie procedury testu wykonywano zgodnie z instrukcją producenta.
Krew żylna była pobierana przez wykwalifikowany personel do 2 heparynizowanych probówek wchodzących w skład zestawu: jednej zawierającej opłaszczone na ściankach antygeny
ESAT-6, CFP-10 i TB7.7 oraz drugiej — zawierającej
czystą sól fizjologiczną z buforem fosforanowym
(kontrola ujemna). Próbki były oznaczane kodem
numerycznym. Diagnosta wykonujący oznaczenia
i pielęgniarz odczytujący OT nie znali wyników innych badań ani danych zawartych w ankiecie.
Po pobraniu krwi probówki kilkakrotnie odwracano dnem do góry, tak aby krew dokładnie
obmyła ścianki naczynia, na których są osadzone
antygeny swoiste dla Mycobacterium tuberculosis.
Natychmiast po pobraniu próbki umieszczano
w przenośnej cieplarce (TROPICOOL-CLASSIC, model TC-18UG-12 firmy MOBICOOL), gdzie były one
inkubowane w temperaturze 37°C przez 16–24
godziny w pozycji pionowej. Następnie krew była
wirowana przez 15 minut w temperaturze +4°C
z prędkością 3000 RPM (wirówka High Speed Brushless Centrifuge MPW-350R, MPW Med. Instruments). Próbki przechowywano w temperaturze –
40°C do czasu wykonania oznaczenia stężenia IFNg
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metodą ELISA. Test był wykonywany przez wykwalifikowanego diagnostę laboratoryjnego według
zaleceń producenta.
Obliczenia stężenia IFNg w badanych próbkach dokonywano na podstawie krzywej wzorcowej przy użyciu oprogramowania KC junior firmy
Bio-Tek Instruments 1998–2001. Ostateczny wynik uzyskiwano po odjęciu wartości próbki zerowej od wartości próbki badanej. Wartości ujemne
przyjmowano jako zero. Za dodatni wynik testu
uznawano stężenie IFNg 0,35 IU/ml lub więcej,
zgodnie z zaleceniem producenta. Wynik nieokreślony podawano, jeśli stężenie IFNg w kontroli
negatywnej wynosiło 8,0 IU/ml lub więcej.

Odczyn tuberkulinowy
Odczyn tuberkulinowy wykonywano, wstrzykując śródskórnie 0,1 ml — 2 j. tuberkuliny PPD
RT23 na grzbietowej powierzchni przedramienia.
Używano tuberkuliny produkcji Statens Serum
Institute (Kopenhaga, Dania). Wynik odczytywano po 72 godzinach, mierząc średnicę nacieku
poprzecznie do osi długiej przedramienia. Tuberkulinę wstrzykiwała i odczytywała odczyn zawsze
ta sama przeszkolona osoba z wieloletnim doświadczeniem, wykonująca rutynowo OT w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

Analiza statystyczna
Statystyki opisowe dla badanych zmiennych
przedstawiono w tabelach jako dane liczbowe oraz
odsetki.
Częstości dodatnich testów w grupach wyznaczonych przez badane czynniki porównywano za
pomocą testu c 2 lub dokładnego testu Fishera
(w przypadku zbyt małej liczebności komórek w tabeli kontyngencji uniemożliwiającej stosowanie
testu c2). Przeprowadzono również analizę czynników wpływających na szansę występowania zakażenia. W tym celu posłużono się analizą regresji logistycznej. Analizę prowadzono w podziale na
3 podgrupy: 1) ZDR — zdrowi niezwiązani ze
służbą zdrowia, 2) SŁZ — pracownicy służby zdrowia i 3) ZKR – osadzeni w zakładzie karnym (więźniowie). W pierwszym etapie analizy zbadano
wpływ płci i wieku. Wpływ pozostałych czynników
badano, uwzględniając w modelu wpływ wieku
i płci. Wyniki przedstawiono w postaci tabel zawierających iloraz szans, jego 95-procentowy przedział
ufności oraz wartość p. Przyjęto poziom istotności
statystycznej dla p £ 0,05.
Ocenę poziomu istotności związku między
wynikami OT i testu QFT przeprowadzono przy
użyciu współczynnika zgodności k. Wartości k
poniżej 0 oznaczają brak zgodności, 0–0,2 — zgod-
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ność bardzo słabą, 0,21–0,4 — zgodność słabą,
0,41–0,6 — umiarkowaną, 0,61–0,8 — istotną, zaś
powyżej 0,81 — doskonałą.
Obliczenia zostały wykonane za pomocą pakietów statystycznych SPSS for Windows 12.0
(SPSS, Inc., Chicago, Illinois).

Wyniki
W badaniu wzięło udział 700 osób. Z powodu
niekompletnych danych demograficznych 43 osoby wyłączono z analizy. Spośród pozostałych 657
osób wynik testu QFT uzyskano u 621. Powodem
braku wyniku u 36 osób był brak możliwości pobrania krwi lub losowe zniszczenie próbki (29 przypadków) i nieokreślony wynik testu (7 przypadków). Spośród 657 badanych wynik OT uzyskano
u 487 osób. Powodem braku wyniku OT u 170 osób
był brak zgody na wstrzyknięcie tuberkuliny (u 154)
oraz niezgłoszenie się na odczytanie wyniku próby, pomimo jej założenia (16 osób). U 452 z 657 osób
uzyskano wynik zarówno testu QFT, jak i OT.
W badanej grupie 657 osób były 404 kobiety
(61,5%) oraz 253 mężczyzn (38,5%). W grupach
wiekowych 0–24 lata, 25–44 lata, 45–59 lat, 60 lat
i powyżej znajdowało się odpowiednio 12,9%,
44,3%, 30,1% i 12,6% badanych. Badane osoby
należały do 3 różnych środowisk, którym dla
uproszczenia tekstu i opisu tabel przyporządkowano odpowiednie skróty:
1. grupa ZDR: krwiodawcy zgłaszający się do
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Warszawie oraz osoby
zdrowe zarejestrowane w praktyce lekarza rodzinnego (indywidualnej praktyce lekarskiej
w woj. mazowieckim) — 374 osoby, co stanowiło 56,9% całej grupy badanej. Wiek badanych w tej grupie w latach wynosił (średnia
± SD) 43,8 ± 17,0 lat;
2. grupa SŁZ: pracownicy służby zdrowia — pracownicy laboratoriów mikrobiologicznych
opracowujący materiał od chorych na gruźlicę oraz lekarze stykający się z chorymi na
gruźlicę — 145 osób, co stanowiło 22,1% całej grupy badanej. Wiek badanych w latach
wynosił (średnia ± SD) 42,1 ± 9,8 roku;
3. grupa ZKR: osadzeni w zakładzie karnym
w Warszawie — 138 osób, co stanowiło 21,0%
całej grupy badanej. Wiek badanych więźniów
w latach wynosił (średnia ± SD) 36,8 ± 12,8 roku.
Wszystkie badane osoby uznano za szczepione BCG. Bliznę na skórze ramienia, która mogła
odpowiadać bliźnie po szczepieniu przeciw gruźlicy, stwierdzono u 95% osób. U pozostałych 5%
badanych na podstawie wywiadu nie można było
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wisk (tab. 1). Dodatni wynik testu QFT stwierdzono u 20,4% osób z grupy ZDR, 23,5% osób z grupy
ZKR i 32,2% z grupy SŁZ. Odsetek dodatnich wyników testu QFT w grupie SŁZ (pracownicy służby zdrowia) był istotnie wyższy niż w grupie ZDR
(p < 0,01), natomiast częstość zakażenia prątkiem
gruźlicy oceniana za pomocą testu QFT w grupie
więźniów była taka sama jak w grupie ZDR, czyli
osób zdrowych spoza służby zdrowia i zakładów
karnych.
Analizę zależności wyniku testu QFT od wieku dla całej badanej grupy przedstawiono w tabeli
2. Odsetek osób z dodatnim wynikiem QFT wzrastał wraz z wiekiem: od 7,1% w najmłodszej grupie wiekowej do 48,8% powyżej 60. roku życia

wykluczyć szczepienia BCG. Należy zaznaczyć, że
począwszy od 1955 roku kalendarz szczepień przewidywał wielokrotne szczepienia BCG od wieku
noworodkowego do 18. roku życia. Od 2006 roku,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia,
szczepienie jest jednorazowe w 1. dobie życia.

Ocena częstości zakażenia prątkiem gruźlicy
na podstawie testu QFT
Dodatni wynik testu QFT stwierdzono u 23,3%
całej badanej populacji. Porównano częstość występowania dodatnich wyników testu QFT między
grupami badanych: więźniów, pracowników służby zdrowia narażonych w pracy na kontakt z prątkami gruźlicy i osób zdrowych spoza tych środo-

Tabela 1. Wyniki testu QFT w badanych grupach
Table 1. QFT results in different groups
Test QFT/QFT test
Ujemny/Negative
Grupa

SŁZ/Health care workers

Group

Liczebność/Number
%

ZDR/Healthy voluntiers

Liczebność/Number
%

ZKR/Correctional inmates

Liczebność/Number
%

Ogółem

Liczebność/Number

Total

%

Ogółem/Total

Dodatni/Positive

80

38

118

67,8%

32,2%

100,0%

292

75

367

79,6%

20,4%

100,0%

104

32

136

76,5%

23,5%

100,0%

476

145

621

76,7%

23,3%

100,0%

p = 0,03 SŁZ v. ZDR p < 0,01 ZKR v. ZDR p = 0,46
Wyjaśnienia skrótów w tekście/abbreviations in the text

Tabela 2. Wyniki testu QFT w różnych grupach wiekowych (SŁZ + ZDR + ZKR)
Table 2. QFT results in different age groups (all participants)
Test QFT/QFT test
Ujemny/Negative
Grupa wiekowa (lata)

£ 24

Age group (years)

Liczebność/Number
% z grupy wiekowej/% of age group

25–44

Liczebność/Number
% z grupy wiekowej/% of age group

45–59

Liczebność/Number
% z grupy wiekowej/% of age group

≥ 60

Liczebność/Number
% z grupy wiekowej/% of age group

Ogółem
Total

Liczebność/Number
% z grupy wiekowej/% of age group

Ogółem/Total

Dodatni/Positive

78

6

84

92,9%

7,1%

100,0%

229

36

265

86,4%

13,6%

100,0%

127

63

190

66,8%

33,2%

100,0%

42

40

82

51,2%

48,8%

100,0%

476

145

621

76,7%

23,3%

100,0%

p < 0,001
Wyjaśnienia skrótów w tekście/abbreviations in the text
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(p < 0,001). Podobne tendencje obserwowano we
wszystkich badanych grupach rozpatrywanych osobno. Obserwacja, że zakażenie prątkiem gruźlicy wśród
osób młodszych jest rzadsze niż wśród starszych jest
zgodna ze wskaźnikami zachorowalności na gruźlicę
w populacji Polski. Badano również ryzyko zakażenia ocenianego na podstawie dodatniego testu QFT
w grupie ZDR w zależności od wieku i płci (tab. 3).
Stwierdzono, że płeć nie miała istotnego wpływu na
wynik testu, natomiast szansa dodatniego wyniku testu QFT wzrastała z wiekiem w sposób znamienny
statystycznie. Zakażenie prątkiem gruźlicy występowało prawie 5-krotnie częściej wśród osób powyżej
45. roku życia (p = 0,003) i 12 razy częściej wśród osób
powyżej 60. roku życia (p < 0,001) w porównaniu z
osobami w wieku do 24 lat.
Na podstawie wskaźników zapadalności na
gruźlicę z dodatnim wynikiem badania bakterioskopowego można oszacować roczne ryzyko zakażenia
i na tej podstawie przybliżony odsetek zakażonych
osób w populacji w zależności od ich wieku (roku
urodzenia). Zgodnie z wynikami badań Styblo i wsp.
[7], w populacji, gdzie wskaźnik zapadalności na
gruźlicę potwierdzoną prątkowaniem w bakterioskopii wynosi 50/100 000, roczne ryzyko zakażenia prątkiem gruźlicy wynosi 1%. Szacunkowe dane dotyczące odsetka osób zakażonych gruźlicą w Polsce,
wyliczone na podstawie danych Centralnego Rejestru Gruźlicy [8, 9], przedstawiono w tabeli 4.
Przyjmując tak oszacowane roczne ryzyko zakażenia, odsetek zakażonych wśród osób w wieku 20 lat

Tabela 3. Szansa bycia zakażonym szacowana na podstawie dodatniego wyniku testu QFT w grupie ZDR
w zależności od wieku i płci
Table 3. Odds ratio of being infected based on positive
QFT result in the group of healthy voluntiers
(ZDR) adjusted for age and gender
OR

95% przedział
ufności dla OR/95% CI for OR
Dolna granica
Lower limit

Kobieta/Woman

1,000

Mężczyzna/Man

1,006

Wiek £ 24 lat
Age £ 24 yrs

1,000

Wiek 25–44 lat
Age 25–44 yrs

1,362

0,454

4,081

0,581

Wiek 45–59 lat
Age 45–59 yrs

4,626

1,672

12,803

0,003

Wiek ≥ 60 lat
Age ≥ 60 yrs

12,126

Nie istnieją uniwersalne wytyczne co do interpretacji OT. Według polskich zaleceń zawartych
w Narodowym Programie Zwalczania Gruźlicy [10]
OT przyjmuje się za dodatni począwszy od średnicy 10 mm, natomiast w niektórych badaniach
[11] i w wytycznych amerykańskich opracowanych
przez Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) razem z American Thoracic Society (ATS)
przyjęto, że w przypadku osób, które nie są w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania, za dodatni uznaje się OT od średnicy 15 mm lub większej
[12]. W tabeli 5 przedstawiono odsetki chorych
z OT o średnicy większej niż 10 mm oraz większej

Tabela 4. Wskaźniki zapadalności na gruźlicę potwierdzoną
obecnością prątków w badaniu bakterioskopowym i szacowane na tej podstawie roczne
ryzyko zakażenia gruźlicą w populacji
Table 4. Incidence of smear-positive pulmonary tuberculosis and estimated annual risk of infection in the
population
Rok
Year

Zapadalność na gruźlicę
BK+ w bakterioskopii*
Incidence of
smear-positive cases

Szacowane roczne
ryzyko zakażenia**
Estimated annual risk
of infections

1972

28,3

0,57

1980

21,9

0,44

1990

12,0

0,25

2000

8,7

0,17

2008

7,8

0,16

*Liczba zachorowań na 100 000 ludności na rok/Incidence
**Ryzyko zakażenia wyrażone w % na rok/Annual risk of infection in % per year

0,982

Tabela 5. Częstość dodatnich odczynów tuberkulinowych
(OT) dla kryterium 10 mm i 15 mm w badanej
grupie i w poszczególnych podgrupach (n = 487)
Table 5. Positive TST results (cut off 10 and 15 mm) in
the whole group and subgroups
Badana grupa
Group tested

4,362

Wyjaśnienia skrótów w tekście/abbreviations in the text
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1,747

Odczyn tuberkulinowy

p

Górna granica
Upper limit

0,58

nie powinien przekraczać 5%, a w wieku 45 lat — 25–
–28%. Częstości te są zbliżone do danych uzyskanych
na podstawie testu QFT w badanej populacji.

33,713 < 0,001

Liczba osób
Number (n)

OT ≥ 10 mm
OT ≥ 15 mm
liczba (%)
liczba (%)
TST ≥ 10 mm TST ≥ 15 mm
n (%)
n (%)

Cała grupa/Whole group

487

245 (50,3)

ZDR*

213

86 (40,4)

34 (16)

SŁZ*

143

88 (61,5)

52 (36,4)

ZKR*

131

71 (54,2)

40 (30,5)

Skróty jak w tabeli 1/abbreviations as in Table 1

www.pneumonologia.viamedica.pl

126 (25,9)

Jan Kuś i wsp., Ocena częstości występowania zakażenia prątkiem gruźlicy

niż 15 mm w całej badanej grupie oraz w poszczególnych podgrupach.
Jeżeli za kryterium dodatniego OT uznać zgodnie z zaleceniami polskimi naciek o średnicy 10 mm
lub więcej, to okazuje się, że u ponad 50% wszystkich badanych osób należałoby rozpoznać zakażenie gruźlicą, a w grupie zdrowych u 40,4% osób.
W tabeli 6 przedstawiono częstość dodatniego OT dla kryterium powyżej 10 mm i powyżej
15 mm w poszczególnych grupach wiekowych
w całej badanej populacji. Odczyn tuberkulinowy
większy niż 10 mm występował z porównywalnie
dużą częstością we wszystkich grupach wiekowych
(33,8–54,4%). Natomiast OT większy niż 15 mm

Tabela 6. Częstość dodatnich odczynów tuberkulinowych
(OT) dla kryterium 10 mm i 15 mm w poszczególnych grupach wiekowych (cała badana grupa,
n = 487)
Table 6. Positive TST results (cut off 10 mm and 15 mm)
in different age groups
Grupa wiekowa
Age group

Liczba osób
Number (n)

OT ≥ 10 mm OT ≥ 15 mm
liczba (%)
liczba (%)
TST ≥ 10 mm TST ≥ 15 mm
n (%)
n (%)

£ 24

43

22 (51,2)

9 (20,9)

25–44

192

105 (54,7)

49 (25,5)

45–59

174

91 (52,3)

57 (32,8)

≥ 60

78

27 (34,6)

11 (14,1)

Razem/Total

487

245 (50,3)

126 (25,9)

stwierdzano rzadziej, jednak również bez istotnych
różnic w grupach wiekowych do 24 lat, 25–44 lata,
45–59 lat (20–32,8%). W zestawieniu zwraca uwagę bardzo mała częstość dodatnich OT o średnicy
15 mm i więcej w grupie osób w wieku 60 lat i starszych (14,1%) w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi, co dowodzi, że test ten nie jest
tak czuły w przypadku osób starszych.

Analiza zgodności wyników odczynu
tuberkulinowego o średnicy 10 mm i 15 mm
z wynikami testu QFT
Analizę zgodności obu testów przeprowadzono dla 452 osób, u których dostępne były wyniki
zarówno testu QFT, jak i OT. Analizowano zgodność testu QFT i OT dla kryterium 10 mm i więcej
(tab. 7) oraz 15 mm i więcej (tab. 8) w całej badanej grupie chorych. W prezentowanym badaniu
zgodność wyniku OT i testu QFT była bardzo mała,
jeżeli za dodatni uznano wynik OT o średnicy
10 mm lub większej (k 0,198), natomiast wyraźnie
większa, gdy OT uznawano za dodatni od średnicy 15 mm (k 0,323).
Analizowano czułość i swoistość OT w potwierdzeniu zakażenia definiowanego jako dodatni wynik testu QFT (ryc. 1). Wraz ze wzrostem
średnicy OT traktowanego jako dodatni wynik próby wzrastała swoistość testu, ale istotnie spadała
jego czułość. Z przebiegu krzywej ROC wynika, że
OT nie jest optymalnym testem w rozpoznawaniu
zakażenia gruźlicą.

Tabela 7. Zgodność wyników odczynów tuberkulinowych (OT) o średnicy 10 mm lub więcej z wynikami testu QFT
Table 7. Concordance between TST (cut off 10 mm) and QFT results
Test QFT/QFT test

Ogółem/Total

Ujemny/Negative Dodatni/Positive
OT [mm]/TST [mm]

0–9

Liczebność/Number

10+

Ocena zgodności
Assesment of agreement

N

41

227

81,9%

18,1%

100,0%

% z QFT 0,35/% with QFT 0,35

57,1%

32,5%

50,2%

Liczebność/Number

Ogółem/Total

Miara zgodności
Assesment of agreement

186

% z OT 10/% with TST 10

Kappa

140

85

225

% z OT 10/% with TST 10

62,2%

37,8%

100,0%

% z QFT 0,35/% with QFT 0,35

42,9%

67,5%

49,8%

326

126

452

% z OT 10/% with TST 10

Liczebność/Number

72,1%

27,9%

100,0%

% z QFT 0,35/% with QFT 0,35

100,0%

100,0%

100,0%

Wartość
Value

Asymptotyczny błąd
standardowy
Standard error

T(b)

p

,198

,041

4,674

,000

452
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Tabela 8. Zgodność wyników odczynów tuberkulinowych (OT) o średnicy 15 mm lub więcej z wynikami testu QFT
Table 8. Concordance between TST (cut off 15 mm) and QFT results
Test QFT/QFT test
Ujemny/Negative
OT [mm]/TST [mm]

0–14

15+

Ogółem
Total

Liczebność//Number

271

65

336

% z OT 15/% with TST 15

80,7%

19,3%

100,0%

% z QFT 0,35/% with QFT 0,35

83,1%

51,6%

74,3%

55

61

116

% z OT 15/% with TST 15

47,4%

52,6%

100,0%

% z QFT 0,35/% with QFT 0,35

16,9%

48,4%

25,7%

326

126

452

Liczebność//Number

Liczebność//Number
% z OT 15/% with TST 15

72,1%

27,9%

100,0%

% z QFT 0,35/% with QFT 0,35

100,0%

100,0%

100,0%

Ocena zgodności
Assesment of agreement
Miara zgodności
Assesment of agreement

Ogółem/Total

Dodatni/Positive

Kappa

N

Wartość
Value

Asymptotyczny błąd
standardowy
Standard error

p

,323

,049

,000

452

znacznie niższy i nie przekraczał 10% w grupie do
24 lat oraz 20% w grupie 25–44 lata.
W przypadku, gdy za dodatni wynik OT przyjęto wartości 15 mm i więcej, obserwowano
większą zgodność między wynikami OT a QFT
w poszczególnych grupach wiekowych niż dla OT
o średnicy 10 mm i większej.

Omówienie

Rycina 1. Krzywa ROC wielkości odczynu tuberkulinowego (OT)
względem wyniku testu QFT
Figure 1. ROC curve for TST diameter versus QFT results

Analizowano również zgodność między wynikiem testu QFT a OT o średnicy 10 mm lub większej
(tab. 9) i 15 mm lub większej (tab. 10) w poszczególnych przedziałach wieku. Najmniejszą zgodność
między obydwoma testami obserwowano w młodszych grupach wiekowych (0–24 lata i 25–44 lata),
gdzie odsetek osób z dodatnim OT był wysoki i przekraczał 50% dla średnicy 10 mm, natomiast odsetek osób z dodatnim testem QFT w tych grupach był
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Jednym z najważniejszych wskaźników sytuacji epidemiologicznej gruźlicy jest roczne ryzyko zakażenia i odsetek osób w populacji zakażonych prątkiem gruźlicy, ponieważ stanowią oni
pulę, z której wywodzą się zachorowania. Dobry
test na wykrywanie utajonego zakażenia gruźlicą
powinien identyfikować osoby, u których ryzyko
zachorowania na gruźlicę w przyszłości jest wysokie. Warunek ten spełniają testy oparte na pomiarze wydzielania interferonu przez limfocyty
badanego, stymulowane antygenami swoistymi
dla prątka gruźlicy (IGRA). Higuchi i wsp. [13]
stwierdzili, że w czasie ponad 3-letniej obserwacji
spośród 84 osób, które miały bliski kontakt
z chorym na gruźlicę i dodatni OT, ale ujemny QFT,
żadna nie zachorowała na gruźlicę. W badaniach
Diel i wsp. [4] w czasie prawie 2-letniej obserwacji
osób, które miały kontakt z gruźlicą zachorowało na
nią tylko 2,3% osób z dodatnim OT i aż 14,6% z dodatnim wynikiem testu QFT. W grupie z ujemnym
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Tabela 9. Analiza zgodności wyników odczynów tuberkulinowych o średnicy 10 mm lub więcej z wynikami testu QFT
w grupach wiekowych
Table 9. Condordance between TST (cut off 10 mm) and QFT results in different age groups
Ocena zgodności
Assesment of agreement
Grupa wiekowa (lata)

£ 24

Age group/Years
25–44
45–59
≥ 60

Wartość
Value

Asymptotyczny błąd
standardowy
Standard error

p

,086

,317

,051

,002

,070

,000

,103

,003

k

,087

N

43

k

,163

N

166

k

,273

N

166

k

,322

N

77

Rycina 2. Odsetki zakażonych prątkiem gruźlicy określane za pomocą testu QFT i odczynu tuberkulinowego (OT) w porównaniu
z zapadalnością na gruźlicę w poszczególnych grupach wiekowych
Figure 2. Percentage of infected based on positive QFT and TST results related to the incidence of TB different age groups

QFT i dodatnim OT nikt nie zachorował na gruźlicę, pomimo kontaktu z chorym prątkującym, przy
czym dodatni wynik testu QTF nie zależał od tego,
czy wcześniej chorzy byli szczepieni BCG [4].
Jeżeli test QFT jest swoisty dla zakażenia prątkiem gruźlicy, to powinien wykazywać istotną zależność od wieku, ponieważ w krajach o systematycznie zmniejszającej się zapadalności na gruźlicę zachorowania przesuwają się w kierunku starszych grup wiekowych [8, 9]. Do takich krajów
należy Polska, gdzie dane uzyskane z rejestru zachorowań na gruźlicę wskazują na zdecydowanie
niższą zachorowalność w młodszych grupach wiekowych niż w starszych. Wskaźnik zapadalności
w woj. mazowieckim dla osób w grupie wiekowej
15–19 lat jest blisko 7 razy niższy niż dla osób
w wieku powyżej 65 lat [8, 9].

W badanej populacji dodatni wynik testu QFT
stwierdzono u 23,3% badanych. Odsetek osób
z dodatnim wynikiem testu QFT zwiększał się z wiekiem w sposób znamienny statystycznie (od 7,1%
w grupie do 24 lat do 48,8% w grupie 60 lat i więcej). W analizie regresji wieloczynnikowej
stwierdzono, że iloraz szans, czyli możliwość bycia zakażonym prątkiem gruźlicy, był 5-krotnie
większy wśród osób powyżej 45. roku życia
i 12-krotnie większy wśród osób powyżej 60. roku
życia w porównaniu z osobami w wieku do 24 lat.
Na korzyść testu QFT jako wartościowego narzędzia
wykrywania zakażenia gruźlicą przemawia tendencja do zwiększania się częstości dodatnich wyników
wraz z wiekiem. Jest ona zgodna z tendencją do zachorowalności, zaś w przypadku częstości występowania dodatnich OT jest odwrotnie (ryc. 2).
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Tabela 10. Zgodność wyników odczynów tuberkulinowych o średnicy 15 mm lub więcej z wynikami testu QFT
w grupach wiekowych
Table 10. Concordance between TST (cut off 15 mm) and QFT results in different age groups
Ocena zgodności
Assesment of agreement
Grupa wiekowa (lata)

£ 24

Age group/Years
25–44
45–59
≥ 60

Asymptotyczny błąd
standardowy
Standard error

p

,174

,133

,083

,000

,076

,000

,076

,006

k

,205

N

43

k

,393

N

166

k

,364

N

166

k

,213

N

77

Wyniki przeprowadzonych przez autorów niniejszej pracy badań wskazują, że test QFT wykazuje dużą zgodność z szacunkową oceną liczby
osób zakażonych w Polsce.
Analizę wartości OT w rozpoznawaniu zakażenia gruźlicą przeprowadzono w badanej populacji dla dwóch progów: 10 mm i powyżej oraz
15 mm i powyżej. Dodatni OT o średnicy 10 mm
i więcej występował znacznie częściej niż dodatni
wynik testu QFT (50,3% v. 23%). Ponadto był
stwierdzany z podobnie dużą częstością w najmłodszej i średniej grupie wiekowej. Zbliżone
wyniki uzyskiwano w innych ośrodkach [14, 15],
co można tłumaczyć występowaniem dodatniej
reakcji na tuberkulinę na skutek kontaktu z prątkami niegruźliczymi w środowisku lub przebytym
wielokrotnym szczepieniem BCG. Szczepienia
przeciwko gruźlicy powodują ograniczenie swoistości OT [16]. W populacji, w której zgodnie
z kalendarzem szczepień stosowano wielokrotne
szczepienia BCG, a tak do niedawna było w Polsce, swoistość OT jest szczególnie niska. W badaniu Pai i wsp. [17] wynosiła ona 59%. W bardzo
dużej metaanalizie badań obejmujących łącznie
ponad 250 000 osób wykazano, że OT jest rzadko
dodatni po 10 latach od szczepienia w populacji
osób szczepionych tylko raz, bezpośrednio po urodzeniu (u 1%), ale aż u 21,2% jest dodatni 10 lat
po szczepieniu, jeżeli było ono powtarzane po
1. roku życia [18]. Na podstawie tych badań można
wnioskować, że rewakcynacja BCG wykonywana
po 1. roku życia jest przyczyną utrzymywania się
dodatniego OT przez wiele lat. Taka właśnie sytuacja ma miejsce w Polsce, gdzie według kalendarza szczepień obowiązującego do 2005 roku szczepienie BCG było powtarzane co kilka lat do
18. roku życia. Z uwagi na fałszywie dodatnie od-
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Wartość
Value

czyny poszczepienne oraz wynikające z kontaktu
z prątkami niegruźliczymi wartość OT w rozpoznawaniu zakażenia gruźlicą jest oceniana krytycznie.
Istnieją dane wskazujące, że im większa średnica nacieku, tym większe prawdopodobieństwo
zakażenia, stąd wielu autorów przyjmuje za dodatni odczyn o średnicy 15 mm lub większy. Wyniki
prezentowanego w niniejszej pracy badania, w którym wykazano większą zgodność dodatniego OT
o średnicy 15 mm niż 10 mm z dodatnim wynikiem
testu QFT potwierdzają, że odczyn 15 mm jest bardziej swoisty. Metaanaliza badań nad wpływem
szczepień BCG na wielkość OT wykazała, że odczyn
o średnicy 15 mm lub więcej jest wynikiem zakażenia prątkiem gruźlicy, a nie szczepienia BCG [2].
Należy jednak dodać, że wraz ze wzrostem średnicy OT jako kryterium dodatniego wyniku próby
wzrasta jego swoistość, ale istotnie spada czułość,
co pokazuje krzywa ROC w badanym materiale.
W opisywanym badaniu wykazano, że w przeciwieństwie do testu QFT, odczyn tuberkulinowy
był częściej ujemny w grupie osób powyżej 60.
roku życia w porównaniu z młodszymi grupami
wiekowymi. Odczyn o średnicy 15 mm lub więcej
występował tylko u 14,1% osób w wieku 60 lat lub
starszych. Jest to wynik zdecydowanie niższy od
szacowanego odsetka zakażeń.
Zanikanie reakcji tuberkulinowej u osób starszych jest znane z piśmiennictwa [12, 19] i tłumaczone gorszą sprawnością układu immunologicznego osób starszych oraz gorszą reaktywnością samej
skóry [12, 19, 20]. Leung i wsp. [21] w badaniach
przeprowadzonych u chorych na silikozę wykazali, że u osób starszych powyżej 65. roku życia wynik OT jest częściej ujemny niż w grupie osób młodszych, natomiast wynik testu IGRA był dodatni podobnie często u osób starszych i młodszych.
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Odczyn tuberkulinowy nie był więc w badanej przez autorów niniejszej pracy populacji dobrym wskaźnikiem zakażenia gruźlicą, gdyż odsetek dodatnich wyników znacznie przewyższał szacunkowy odsetek zakażonych oceniony na podstawie rejestru zachorowań, nie wykazywał zróżnicowania wiekowego i wyraźnie spadał powyżej
60. roku życia, chociaż teoretycznie utajone zakażenie prątkiem gruźlicy powinno być częstsze wśród
starszych osób. Dowodzi to, że w naszej populacji
wartość dodatniego OT o średnicy 10 mm jako
wskaźnika zakażenia gruźlicą jest bardzo mała.
Znaczenie prognostyczne OT zależnie od jego
wielkości jest niejasne [22]. W badaniach kanadyjskich dotyczących kontaktów chorych prątkujących wykazano, że ryzyko zachorowania wzrasta
wraz ze wzrostem wielkości OT, co wskazuje, że
wielkość odczynu może mieć takie znaczenie, jednakże dokładniejsza analiza wykazała, że najważniejszy jest kontakt z chorym prątkującym. Ryzyko zachorowania po bliskim, domowym kontakcie
było wysokie nawet przy małym odczynie 0–4 mm,
zaś w przypadku kontaktu poza domem istotny był
odczyn o średnicy 10 mm lub więcej [23].
W prezentowanym badaniu zgodność wyniku
OT i testu QFT była bardzo mała, jeżeli za dodatni
uznawano OT o średnicy 10 mm lub więcej
(k 0,198), natomiast wyraźnie większa, gdy za dodatni uznawano OT o średnicy 15 mm lub więcej
(k 0,323). Najmniejszą zgodność między obydwoma
testami obserwowano w młodszych grupach wiekowych (£ 24 lata i 25–44 lata), gdzie odsetek osób
z dodatnim OT był wysoki i przekraczał 50% dla OT
o średnicy 10 mm lub więcej, natomiast odsetek osób
z dodatnim testem QFT był znacznie niższy i nie
przekraczał 10% w grupie wiekowej do 24 lat oraz
20% w grupie 25–44 lat. Bardzo mała zgodność między wynikami OT a wynikami testu QFT była opisywana przez innych autorów [3, 20, 24, 25].
Jednym z celów projektu było zbadanie wpływu czynników środowiskowych na częstość zakażenia gruźlicą. W pracy wykazano, że największy odsetek osób zarówno z dodatnim wynikiem QFT, jak
i OT (niezależnie od jego wielkości granicznej) dotyczył pracowników służby zdrowia i był istotnie większy niż w grupie ZDR (QFT 32,2% v. 20,4%; p < 0,01).
Natomiast częstość zakażenia prątkiem gruźlicy oceniana za pomocą testu QFT w grupie więźniów była
taka sama jak w grupie ZDR, czyli osób zdrowych
spoza służby zdrowia i zakładów karnych.
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Wnioski
1.

2.

Utajone zakażenie prątkiem gruźlicy zdefiniowane na podstawie dodatniego wyniku testu

QFT występowało w badanej próbie znacznie
rzadziej niż gdy kryterium rozpoznania był
dodatni wynik OT. Częstość utajonego zakażenia definiowanego jako dodatni wynik testu
QFT była zbliżona do szacunkowych danych
wyliczonych z rejestru zachorowań na gruźlicę według reguły Styblo.
Częstość zakażenia prątkiem gruźlicy oceniana na podstawie testu QFT była zależna od
wieku, istotnie niższa wśród osób młodych
(7,1%) niż u starszych (48,8%) i zgodna z tendencją do zapadalności na gruźlicę.
Wartość OT w diagnostyce utajonego zakażenia gruźlicą była niska. Przyczyną mogą być fałszywie dodatnie odczyny poszczepienne,
szczególnie w młodych grupach wiekowych,
oraz fałszywie ujemne odczyny u osób starszych, związane najprawdopodobniej z anergią.
Zgodność wyniku OT i testu QFT była bardzo
mała, jeżeli zgodnie z polskimi zaleceniami za
dodatni uznawano OT o średnicy 10 mm lub
więcej, natomiast większa, gdy OT był uznawany za dodatni od średnicy 15 mm.
Częstość występowania utajonego zakażenia
gruźlicą wśród pracowników służby zdrowia
mierzona za pomocą testu QFT była istotnie
większa niż wśród osób spoza tej grupy (32,2%
v. 20,4%; p £ 0,01).

11.

Pai M., Riley L.W., Colfordt J.M. Interferon-gamma assay in the
immunodiagnosis: a systematic review. Lancet Infect. Dis. 2004;
4: 761–776.
Wang L., Turner M.O., Elwood R.K., Schulzer M., FitzGerald
J.M. A meta-analysis of the effect of Bacille Calmette-Guerin
vaccination on tuberculin skin test measurements. Thorax
2002; 57: 804–809.
Diel R., Loddenkemper R., Meywald-Walter K., Gottschalk R.,
Nienhaus A. Comparative performance of tuberculin skin test,
Quantiferon-TB-Gold in Tube assay, and T-spot.TB test in contact investigations for tuberculosis. Chest 2009; 135: 1010–1018.
Diel R., Loddenkemper R., Meywald-Walter K., Niemann S.,
Nienhaus A. Predictive value of a whole blood IFN-g assay for
the development of active tuberculosis disease after recent infection with Mycobacterium tuberculosis. Am. J. Respir. Crit.
Care Med. 2008; 177: 1164–1170.
Diel R., Ernst M., Döscher G. i wsp. Avoiding the effect of BCG
vaccination in detecting Mycobacterium tuberculosis infection
with a blood test. Eur. Respir. J. 2006; 28: 16–23.
Mori T., Sakatani M., Yamagishi F. i wsp. Specific detection of
tuberculosis infection. An interferon-gamma-based assay using
new antigens. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2004; 170: 59–64.
Styblo K., Meijer J., Sutherland I. The transmission of tubercle
bacilli. Its trend in a human population. Bull. Int. Union Tuberc. 1969; 42: 5–104.
Korzeniewska-Koseła M. Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2008 roku. Instytut Gruźlicy i Chorób
Płuc, Warszawa 2009.
Szczuka I. Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce
w 2000 roku. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 2001.
Jakubowiak W., Korzeniewska-Koseła M., Kuś J. i wsp. Podręcznik gruźlicy — zalecenia NPZG. Instytut Gruźlicy i Chorób
Płuc, Warszawa 2001.
Aissa K., Madhi F., Ronsin N. i wsp. Evaluation of a model for
efficient screening of tuberculosis contact subjects. Am. J.
Respir. Crit. Care Med. 2008; 177: 1041–1047.

www.pneumonologia.viamedica.pl

417

Pneumonologia i Alergologia Polska 2011, tom 79, nr 6, strony 407–418

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

418

American Thoracic Society. Diagnostic standards and classification of tuberculosis in adults and children. Am. J. Respir.
Crit. Care Med. 2000; 161: 1376–1395.
Higuchi K., Harada N., Mori T., Sekiya Y. Use of QuantiferonTB Gold to investigate tuberculosis contacts in a high school.
Respirology 2007; 12: 88–92.
Carvalho A.C.C., Pezzoli M.C., El-Hamad I. i wsp. QuantiferonTB Gold test in the identification of latent tuberculosis infection in immigrants. J. Infection 2007; 55: 164–168.
Franken W.P.J., Timmermans J.F., Prins C. i wsp. Comparison
of Mantoux and Quantiferon TB Gold tests for diagnosis of
latent tuberculosis infection in army personnel. Clin. Vac. Immunol. 2007; 14: 477–480.
Mack U., Migliori G.B., Sester M. i wsp. LTBI: latent tuberculosis infection or lasting immune responses to M. tuberculosis? A TBNET consensus statement. Eur. Respir. J. 2009; 33:
956–973.
Pai M., Zwerling A., Menzies D. Systematic review: T-cell-based
assays for the diagnosis of latent tuberculosis infection: an update. Ann. Intern. Med. 2008; 149: 177–184.
Farhat M., Greenaway C., Pai M., Menzies D. False-positive
tuberculin skin tests: what is the absolute effect of BCG and
non-tuberculous mycobacteria? Int. J. Tuberc. Lung Dis. 2006;
10: 1192–1204.
Stead W.W., To T. The significance of the tuberculin skin test
in elderly persons. Ann. Intern. Med. 1987; 107: 837–842.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Nienhaus A., Schablon A., Diel R. Interferon-gamma release
assay for the diagnosis of latent TB infection — analysis of
discordant results, when compared to the tuberculin skin test.
PLoS ONE 2008; 3: 42665.
Leung C.C., Yam W.C., Yew W.W. i wsp. Comparison of T-Spot
TB and tuberculin skin test among silicotic patients. Eur.
Respir. J. 2008; 31: 266–272.
Menzies D., Gardiner G., Farhat M., Greenaway C., Pai M.
Thinking in three dimensions: a Web-based algorithm to aid
the interpretation of tuberculin skin test. Int. J. Tuberc. Lung
Dis. 2008; 12: 498–505.
Moran-Mendoza M., Marion S.A., Elwood K. i wsp. Tuberculin
skin test size and risk of tuberculosis development: a large
population-based study in contacts. Int. J. Tuberc. Lung Dis.
2007; 11: 1014–1020.
Conell T.G., Ritz N., Paxton G.A., Buttery J.P., Curtis N., Ranganathan S.C. A three-way comparison of tuberculin skin testing,
Quantiferon-TB Gold and T-Spot.TB in children. PLoS ONE
2008; 3: e2624.
Vinton P., Mihrshahi S., Johnson P., Jenkin G.A., Jolley D.,
Biggs B.A. Comparison of Quantiferon-TB Gold In-Tube test
and tuberculin skin test for identification of latent Mycobacterium tuberculosis infection in healthcare staff and association between positive test results and known risk factors of infection. Inf. Control Hosp. Epidemiol. 2009; 30:
215–221.

www.pneumonologia.viamedica.pl

