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REZUMAT
În 2014 Organizaţia Mondială a Sănătăţii a adoptat o nouă strategie de control a tuberculozei – boala 

infecţioasă cu cea mai mare mortalitate în lume după SIDA. Această nouă strategie – The End TB Strategy – 
are ca ţinte reducerea îmbolnăvirilor prin tuberculoză cu 90% în fi ecare an şi a mortalităţii prin tuberculoză 
cu 95% în fi ecare an la nivel mondial, astfel încât până în 2035 tuberculoza să nu mai fi e considerată o 
problemă mondială de sănătate publică. În Raportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind tuberculoza 
publicat în 2014 se estimează că aproximativ o treime din populaţia lumii este infectată cu Myc. tuberculosis 
(cca 2 miliarde locuitori); dintre aceştia 5-10% vor dezvolta boala activă, alimentând astfel pandemia de TB. 
Este deci un obiectiv esenţial să diagnosticăm aceste cazuri de infecţie latentă prin tuberculoză şi să stabilim 
criterii precise de tratament al acestei infecţii. Testul tuberculinic este un procedeu important de evidenţiere 
a infecţiei TB într-un organism, iar rezultatele obţinute în ultimii ani în genomica micobacteriană şi în 
imunologia celulară umană au condus la punerea la punct a altor teste care detectează infecţia tuberculoasă, 
dintre care cel mai frecvent utilizat este testul care măsoară eliberarea de IFN-γ (Interferon gamma releasing 
assay-IGRA). Orice pacient cu risc crescut de progresie a infecţiei către boală şi care are un test cutanat sau 
IGRAs pozitiv este un candidat pentru tratament. Pacienţii imuno-compromişi (infectaţi HIV, în tratament 
cu anti-TNF, transplant de organ, medicaţie imunosupresoare) cu ILTB au un risc mai ridicat de reactivare. 
Pacienţii imuno-compromişi cu ILTB ar trebui să primească un tratament preventiv.

Cuvinte cheie: infecţia tuberculoasă latentă, persoane cu risc, diagnostic, tratament

ABSTRACT
In 2014 the World Health Organization adopted a new strategy for tuberculosis control – infectious dis-

ease with the highest mortality in the world aft er AIDS. This new strategy – The End TB Strategy – is aimed 
to reducing tuberculosis disease by 90% and tuberculosis mortality by 95%, so that by 2035 TB is no longer 
considered a problem global public health. The World Health Organization report on tuberculosis published 
in 2014 is estimated that about one third of the world population is infected with M. tuberculosis (approx. 
2 billion); 5-10% of them will develop active disease, thus fullfi ling the TB pandemia. It is therefore an es-
sential objective to diagnose these cases of latent tuberculosis infection and to establish precise criteria of the 
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latent TB infection treatment. Tuberculin skin test is the most important test for emphasis of TB infection 
in an organism. The results obtained in recent years in mycobacterial genomics and human cell immunol-
ogy have led to the development of other tests that detect tuberculosis infection, of which the most com-
monly used is the test that measures the release of IFN-γ (Interferon gamma-releasing assay IGRA). Any 
patient with increased risk of infection to disease progression and who has a positive skin test is a candidate 
for treatment. Immuno-compromised patients (HIV infected, treatment with anti-TNF, organ transplan-
tation, immunosuppressive medication) with LTBI have a higher risk of reactivation. Immuno-compromised 
patients with LTBI should receive treatment.

Keywords: latent tuberculosis infection, group at risk, diagnostic, treatment

În Raportul Organizaţiei Mondiale a Sănă tăţii 
privind tuberculoza publicat în 2014 se esti  mează 
că aproximati v o treime din populaţia lumii 
este infectată cu Myc. tuberculosis (cca. 2 mi-
liarde); în 2013 s-au înregistrat aproximati v 9 
mi lioane de cazuri noi tuberculoză, dintre care 
95% în ţările în curs de dezvoltare şi 1,5 milioane 
de decese prin tuberculoză esti mate, dintre care 
1,1 milioane între pacienţii HIV-ne gati v, iar 0,4 
milioane între pacienţii HIV-po ziti vi. De altf el, 
pandemia HIV/AIDS alimentează încă o creştere 
importantă a cazurilor noi – s-a esti mat că 13% 
(360.000 de cazuri) din cazurile noi de TB înre-
gistrate în 2013 au fost HIV-poziti ve. O altă mare 
problemă a endemiei TB este numărul în creş-
tere al cazurilor cu MDR-TB: 480.000 de cazuri 
noi cu MDR-TB, 210.000 de decese cu MDR-TB 
(1,2).

Infecţia latentă cu tuberculoză (ILTB) este de-
fi nită ca persistenţa răspunsului imun la sti mu-
larea determinată de Myc. tuberculosis, fără 
existenţa manifestărilor clinice caracteristi ce tu-
ber culozei acti ve sau a modifi cărilor radiologice 
caracteristi ce. Persoanele infectate nu prezintă 
semne sau simptome de tuberculoză acti vă, dar 
au risc crescut de progresie a infecţiei către boala 
acti vă. (4,6). 

După contactul infectant cu o persoană cu TB 
pulmonară cu examen de spută poziti v în mi-
cros copie pentru bacilul acid-alcoolo-rezistent, 
30% din indivizii expuşi se infectează cu bacilul 
Koch. Dintre aceşti a, numai 5-10% vor face tu-
berculoză acti vă în primii 2 ani după infecţie 
(tuberculoza primară), restul rămân cu infecţie 
latentă cu TB – o stare de echilibru în care in-
dividul gazdă este capabil să controleze infecţia, 
dar nu să eradicheze micobacteria. (6) S-a esti -
mat că riscul de boală pe întreaga viaţă pentru 
un individ cu infecţie latentă cu tuberculoză do-
cumentată este de 5-10%, majoritatea dezvol-
tând boala în primii 5 ani de la primoinfecţie, 
acesta fi ind mecanismul patogenic al TB acti ve 
în ţările cu incidenţă scăzută a tuberculozei. (5)

 Managementul infecţiei latente TB implică 
identi fi carea și testarea indivizilor cu risc în 
vederea diagnosti cării ILTB, tratamentul efi -
cient şi fără reacţii adverse importante, moni-
torizarea şi evaluarea tratamentului. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii stabilește 
ca acti vităţi prioritare în controlul tuberculozei 
diagnosti cul și tratamentul preventi v al noilor 
contacţi infectaţi şi determinarea riscului de 
îmbolnăvire la populaţia asimptomati că, dar cu 
infecţie latentă, precum şi prevenirea evoluţiei 
spre boală acti vă. (4)

Diagnosti carea indivizilor cu infecţie tuber-
cu loasă latentă şi cu risc evoluti v crescut și tra-
ta mentul acestora sunt elementele cheie al con-
trolului tuberculozei în ţările cu endemie scăzută 
a tuberculozei. (7)

În ţările cu endemie înaltă a TB, în care prin-
cipalul mecanism patogenic de dezvoltare a TB 
acti ve este contactul infectant, controlul TB pre-
su pune orice tratament care previne sau reduce 
riscul de progresie a infecţiei la boală. Trata-
men tul infecţiei latente presupune diagnos ti  ca-
rea infecţiei subclinice, fără a se putea stabili cu 
exacti tate data contactului infectant. Se im pune 
astf el profi laxia primară – terapie pe pe rioada 
expunerii, a contactului cu cazul „sursă“, fără 
evi denţa infecţiei sau profi laxia secundară – cu 
scopul de a reduce riscul de recidivă a TB la 
pacienţii imunocompromiși (8).

Strategia Naţională de Control al TB 2015-
2020 prevede diagnosti carea a cel puţin 85% din 
toate cazurile esti mate cu tuberculoză sensi bilă şi 
MDR şi îmbunătăţirea capacităţii siste mului sa-
nitar de a controla tuberculoza, ceea ce impune 
măsuri pentru depistarea ILTB la toate categoriile 
de populaţie la risc. Prin acelaşi docu ment, se 
sti pulează necesitatea ca guvernul României să 
asigurare accesul universal la meto dele rapide de 
diagnosti c pentru tuberculoză până în 2020, să 
întreprindă depistarea acti vă a ILTB prin screening 
sistemati c şi să asigure trata ment preventi v pen-
tru toate grupurile relevante la risc mare. (9)
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ESTIMAREA RISCULUI DE DEZVOLTARE 
A BOLII ACTIVE

Există două categorii de persoane cu risc de 
boală acti vă: indivizii cu risc crescut de expunere 
la persoane cu boală acti vă, eliminatoare de 
bacili Koch (contacţii strânşi ai persoanelor cu 
tu berculoză, imigranţi recenţi din ţările cu pre-
valenţă înaltă, rezidenţi şi angajaţi ai insti tuţiilor 
cu risc înalt: închisori, spitale, insti tuţii de în-
grijire a bătrânilor, a pacienţilor cu SIDA sau a 
celor fără adăpost) şi indivizii cu afecţiuni clinice 
sau ce prezintă factori asociaţi cu riscul crescut 
de progresia a ILTB la tuberculoză acti vă: in-
fectaţii HIV, uti lizatorii de droguri injectabile, 
per soane cu sechele TB evidente radiologic, 
indice de masă corporală mic (10% sub ideal), 
pacienţii cu silicoză, diabet zaharat, insufi cienţă 
renală cronică sau hemodializaţi, gastrectomie 
sau by-pass jejuno-ileal, neoplazii, transplant de 
organ, tratament prelungit cu corti costeroizi 
orali, citostati ce sau anti -TNF alfa, persoane cu 
conversia recentă a testului cutanat la tuber cu-
lină sau copii sub 5 ani cu rezultat poziti v al 
acestui test (10-12).

Sunt citaţi ca factori de risc înalt de progresie 
a infecţiei la boală: infecţia cu HIV (riscul de 
boală acti vă este maxim atunci când numărul de 
CD4 scade sub 200/mm3; tuberculoza este ade-
sea prima manifestare a infecţiei HIV, iar frec-
venţa acesteia crește când CD4 scad sub 500/
mm3), transplantul de organe (asociat cu terapia 
imunosupresoare), silicoza, insufi cienţa renală 
asociată cu dializa, carcinomul de cap sau de 
gât, infecţia recentă cu tuberculoză (în primii doi 
ani de la infecţie), modifi cările radiologice pul-
monare fi bronodulare; risc moderat prezintă 
pacienţii în tratament cu glucocorti coizi (echi-
valentul a mai mult de 15 mg/zi de prednison 
ti mp de cel puţin o lună) sau inhibitori de TNFα, 
pacienţii cu diabet, subponderali (IMC sub 20), 
vârstă foarte tânără de infectare (0-4 ani), fu-
mători (1 pachet/zi) (10,12)

DIAGNOSTICAREA ILTB

Din cauza imposibilităţii de a identi fi ca sau a 
cuanti fi ca numărul bacililor în cazul persoanelor 
cu infecţie latentă cu Myc.tuberculosis, în pre-
zent se practi că identi fi carea ei prin apre cierea 
răspunsului imun celular indus de această in-
fecţie. Markerul indirect al ILTB este sensi bi-
lizarea limfocitelor T și eliberarea citokinelor ca 
răspuns la sti mularea prin anti geni de la M. 
Tuberculosis. (11)

Există două teste, ambele imunologice pen-
tru diagnosti cul infecţiei latente, „in vivo“ – 
testul cutanat la tuberculină, iar „ex vivo“ IGRA – 
pentru depistarea IFN-γ, amândouă disponibile 
în prezent în România, nici unul dintre ele ne-
fi ind însă capabil să disti ngă infecţia latentă de 
boala acti vă sau de sechelele de tuberculoză. 
(11-15)

Indivizii infecţati  cu Myc.tuberculosis au în 
sângele lor limfocite T cu memorie, care re-
cunosc anti genele micobacteriene. Procesul de 
recunoaștere implică sinteza de IFN-γ, o cito kină 
specifi că pentru răspunsul imun mediat ce lular.

În testul tuberculinic (test in vivo) intervin 
limfocitele T (CD4 si CD8), bazofi le și macrofage, 
pe când în testul IFN-γ (test in vitro) intervin 
numai limfocitele T (CD4 și CD8).

Testul tuberculinic este un procedeu im-
portant de evidenţiere a infecţiei TB într-un or-
ga nism. Serveşte pentru detectarea infecţiei 
atât individual, cât şi pe plan comunitar pentru 
calcularea unor indici epidemiologici. Reacţia 
poziti vă sau semnifi cati vă la tuberculină suge-
rează că individul este infectat, fără să se pre-
cizeze dacă infecţia este veche sau recentă şi 
dacă s-a produs pe cale naturală (prin contact cu 
un bolnav de TB pulmonară, deci cu bacili viru-
lenţi) sau pe cale vaccinală (vaccinare BCG). (10)

Testul cutanat la tuberculină (TCT) a fost 
ti mp de 100 de ani metoda standard pentru 
diagnosti cul imunologic al infecţiei cu M.tu ber-
culosis (atât tuberculoza acti vă, cât şi infecţia 
latentă). (10)

Lipsa de sensibilitate şi specifi citate conduce 
însă la rezultate fals poziti ve şi fals negati ve. Re-
zultatele fals negati ve se pot datora atât fac-
torilor tehnici (aplicare, citi re sau păstrare im-
proprie a PPD), cât şi factorilor biologi (mal-  
nu triţie, infecţie, medicaţie imunosupresoare, 
malignitate, vârstă, stres); rezultatele fals po-
ziti ve se datoreză vaccinării BCG sau infecţiei cu 
micobacterii non-tuberculoase.

Specifi citatea redusă se datoreză faptului că 
PPD este obţinut din fi ltratul culturii de M. tu-
berculosis şi este un amestec de peste 200 de 
anti gene, unele prezente în vaccinul BCG sau în 
multe micobacterii non-tuberculoase). Astf el, 
indivizii vaccinaţi BCG, dar neinfectaţi cu M.tu-
berculosis pot avea un test tuberculinic fals 
poziti v. (10,11)

Testarea cutanată tuberculinică presupune 
injectarea strict intradermică de anti gene din 
MTB (denumite PPD = derivat de proteină 
purifi cată). Se injectează intradermic 0,1 ml 
PPD, care realizează de obicei o papulă ischemică 
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de 5-6 mm cu aspect de „coajă de portocală“. 
Este provocată o reacţie de hipersensibilitate în-
târziată care constă în acumularea locală de 
limfocite și macrofage şi se exprimă macroscopic 
printr-o induraţie la locul injectării. (9-12)

Interpretarea testului cutanat la tuberculină 
(TCT) la populaţiile vaccinate BCG este difi cil de 
efectuat. Ea se realizează fi e în funcţie de dia-
metrul reacţiei, fi e în funcţie de rezultatul la 
testări succesive, astf el (9-12):

– În funcţie de diametrul reacţiei: Reacţia 
tuberculinică ≤ 5 mm este considerată negati vă. 
Dacă diametrul induraţiei este 5-9 mm, este 
con siderată negati vă în general, dar poziti vă la 
cei cu risc mare de progresie spre boală prin 
imuno depresie (infectaţi HIV, transplant de 
organe, tratament imunosupresor) sau îndo iel-
nică în cazul unui contact recent și repetat cu un 
caz de TB pulmonară BK(+). Reacţia tuberculinică 
≥ 10 mm este considerată poziti vă. Tabelul 1 
prezintă Clasifi carea reacţiei poziti ve a testului 
cutanat la tuberculină conform CDC/OMS.

În funcţie de rezultatele la testări succesive, 
putem depista virajul tuberculinic, adică pozi ti -
varea reacţiei cutanate la tuberculină, care sta-
bilește diagnosti cul de infecţie tuberculoasă re-
centă și saltul tuberculinic (creșterea cu mi nimum 
10 mm a diametrului reacţiei cutanate la tuber-
culină), care are o semnifi caţie incertă. (10-12)

Rezultatele obţinute în ulti mii ani în genomica 
micobacteriană şi în imunologia celulară umană 
au condus la punerea la punct a altor teste care 
detectează infecţia tuberculoasă. 

Interferon gamma releasing assay-IGRA se 
bazează pe detectarea interferonului γ sinteti zat 
și eliberat că limfocitele T ale indivizilor infectaţi 
atunci când sunt sti mulate cu anti gene mico bac-
teriene. Există două teste IGRA disponibile: 
Quanti feron TB Gold (Cellesti s) şi T-SPOT. TB 
(Oxford Immunotec). 

Descoperirea anti genelor imunodominante, 
proteinele ESAT-6 (early secretory anti genic 

target 6) și CFP-10 (culture fi ltrate protein 10) au 
condus la o alternati vă promiţătoare, testul in 
vitro de dozare a IFN-γ. Aceste proteine, ESAT-6 
și CFP-10, codifi cate în regiunea RD1 (region of 
diff erence 1) din genomul M.tuberculosis, sunt 
specifi ce bacilului Koch comparati v cu PPD (care 
este un amestec de aprox. 200 anti gene) și nu 
dau reacţii încrucișate cu vaccinul BCG sau cu di-
verse specii de micobacterii non-tuberculoase. 
(11) 

În urma intradermoreacţiei sunt secretate 
citokinele IL-4, IL-10, IL-12, TNF-α și IFN-γ, pe 
când sti mularea limfocitelor cu anti gene mico-
bacteriene duce numai la sinteza unei singure 
citokine – IFN-γ. Detectarea şi cuanti fi carea ul-
te  rioară a IFN-γ se face din sângele venos in-
cubat cu anti gene de My. Tuberculosis prin teh-
nica ELISA – testul Quanti feron TBGold-IT (11, 
12,15-19).

În cazul testului T-SPOT.TB, celulele mono nu-
cleate din sângele periferic sunt incubate cu 
pro teine specifi ce de My. Tuberculosis (ESAT-6, 
CFP-10), iar numărul de celule T care au produs 
INF γ este determinat prin reacţia ELISPOT. 
(11,12,15-19)

Testarea IFN-γ prezintă o serie de avantaje 
comparati v cu testul tuberculinic: pare să aibă o 
specifi citate mare şi nu dă reacţii încrucişate cu 
vaccinul BCG; diferenţiază infecţia cu Myc. tu-
berculosis de cea cu micobacteriile nonTB; se 
corelează cu intensitatea expunerii; sensi bili ta-
tea IGRA este similară testului tuberculinic la su-
biecţii imunocompetenţi și mai bună decât 
testul tuberculinic la pacienţii imuno-com pro-
miși, persoane în vârstă și sugari; întrucât testul 
IFN-γ nu implică măsurători ale induraţiei, rezul-
tatele sunt mai puţin subiecti ve și necesită o 
sin gură vizită a pacientului; rezultatele sunt 
rapide şi disponibile a doua zi; testarea repetată 
nu cauzează boosti ng-efect. (11)

Deși ambele teste, testul tuberculinic și 
Quanti feron TB Gold-IT, au o bază imunologică 

TABELUL 1. Clasifi carea reacţiei poziti ve a testului cutanat la tuberculină conform CDCOMS (preluat după A. Socaci, 
G. Popescu, C. Marica, Infecţia tuberculoasă latentă, 2014)

≥ 5 mm ≥ 10 mm ≥ 15 mm
• HIV poziti v
• Contact recent cu persoană cu 
   TB acti vă 
• Modifi cări fi broti ce (sechele TB) 
   pe radiografi a toracică
• Pacienţi cu transplant de organe/
   alte imunodepresii*
• *> 15 mg prednison ti mp de cel 
   puţin 1 lună sau anti  TNF-alfa

• Imigranţi din zone cu prevalenţă ridicată
• Uti lizatorii de droguri injectabile 
• Locuitorii sau angajaţi cu risc ridicat (închisori, insti tuţii de 
   îngrijire pentru bătrâni, spitale și alte facilităţi de îngrijire a 
   sănătăţii, insti tuţiile rezidenţiale pentru pacienţii cu SIDA și 
   homeless) 
• Personalul din laboratoarele de microbiologie
• Persoanele cu condiţii clinice asociate (silicoză, diabet 
   zaharat, insufi cienţă, renală cronică sau hemodializă, 
   gastrectomie, by-pass jejunoileal)
• Copii < 4 ani expuși la adulţi cu un risc crescut pentru TB

• Persoane care 
   nu prezinţă 
   factori de risc 
   cunoscuţi 
   pentru TB
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ele nu măsoară aceleași componente ale răs-
pun sului imun și nu se pot substi tui (IDR: celule 
T de memorie cu ti mp de reacţie 72 h, IGRA: 
celule T efectoare cu ti mp de incubaţie 8-12 h). 
IGRA poate îmbunătăţi performanţa testului 
tuberculinic, însă validarea lui este difi cilă din 
cauza lipsei unui standard diagnosti c (gold stan-
dard) pentru infecţia tuberculoasă latentă (11). 

Caracteristi cile celor două teste sunt prezen-
tate în Tabelul 2.

Există şi o serie de limite ale ambelor teste 
(TCT şi IGRA): nu diferenţiază infecţia recentă de 
cea veche, nu confi rmă boala acti vă, nu dife-
renţiază infecţia de boala acti vă. Testele IGRA au 
un cost mai ridicat şi nu pot fi  uti lizate pentru 
tes tarea de serie (intrarea în colecti vitate, 
screening de ruti nă).

În concluzie, ce test ar trebui folosit și când? 
Conform recomandărilor CDC/OMS (citate de A. 
Socaci, G. Popescu, C. Marica, Infecţia tuber cu-
loasă latentă, 2014), TCT ar fi  indicat în cazul 
testării copiilor cu vîrsta sub 5 ani, contact re-
cent cu persoane cu tuberculoză și pentru 
screeningul periodic al persoanelor cu expunere 
profesională la tuberculoză. În ulti mele două 
cazuri se poate uti liza (limitat) și testul Quanti -
feron TBGold-IT. Testele IGRA sunt recomandate 
a fi  folosite în cazul celor vaccinaţi BCG și al celor 
la care nu se va putea realiza citi rea rezultatului 
la 72 de ore de la administrarea testului. În cazul 
indivizilor infectaţi cu HIV sau cu alte imuno de-
presii, în cazul în care suspectăm boala acti vă 
sau la persoanele cu risc scăzut de infecţie, dar 
la care TCT posibil fals poziti v, se recomandă 
combinarea celor două teste (12).

Cui se adresează testarea şi tratamentul pentru 
Infecţia Latentă TB (ILTB)?

Strategia OMS post 2015 (the End TB 
Strategy), aprobată la sfârșitul lunii mai 2014, 
are ca obiecti ve reducerea incidenţei TB cu 90% 
și a mortalităţii TB cu 95% în 2035 com parati v cu 
2015, unul din instrumentele pentru îndeplinirea 
acestor obiecti ve fi ind și reducerea numărului 
de cazuri noi de TB provenite din ca zurile de 
infecţie latentă TB și prevenirea reac ti  vării TB 
prin tratament preventi v ţinti t (scă derea gru pu-
lui de cazuri viitoare) (2).

În Strategia Naţională de Control al TB 2015-
2020 se menţionează faptul că Programul Naţio-
nal de Control al Tuberculozei (PNCT) nu consi-
deră că programele de identi fi care acti vă a 
ca  zurilor sunt cost-efi ciente, nedezvoltând până 
în prezent strategii dedicate depistării acti ve a 
tuberculozei pentru grupurile vulnerabile. În 
ceea ce privește prevenirea transmiterii infecţiei 
TB, principalele măsuri sunt vaccinarea BCG și 
detecţia ti mpurie a celor care au intrat în contact 
cu un caz, fără a exista însă un sistem de înre gis-
trare și urmărire a acestora din urmă (care pot 
chiar refuza evaluarea) (9).

Cu ajutorul a trei analize sistemati ce ale stu-
diilor din literatură, în 2015 OMS a identi fi cat 15 
grupe de persoane cu risc, la care se impune 
diag nosti carea și tratamentul ITBL: contacţii pa-
cienţilor cu TB (adulţi și copii); lucrătorii din sis-
temul sanitar, inclusiv studenţii; persoanele cu 
infecţie HIV; pacienţii dializaţi; imigranţii din ţă-
rile cu prevalenţă înaltă a TB; pacienţii la care se 
iniţiază terapie anti -TNF; uti lizatorii de droguri; 
deţinuţii; persoanele fără adăpost; pacienţii 

TABELUL 2. Diferenţele dintre TCT şi testele IGRA (preluat după Mack U., Migliori G.B., Lange C. – LTBI: latent 
tuberculosis infecti on or lasti ng immune responses to M. tuberculosis? A TBNET consensus statement, 
Eur Respir J 2009)

TCT IGRA
T-SPOT.TB Quanti FERON-TB Gold In-tube

Control intern Nu Zero sau Phytohemagluti nina Zero sau Phytohemagluti nina
Anti genul PPD Pepti de din CFP-10 și ESAT-6 Pepti de din CFP-10 și 7.7
Locul de aplicare a testului Piele Celule mononucleate din 

sângele periferic
Sânge

Timpul necesar până la 
obţinerea rezultatului

48-72 ore 24 de ore 24 de ore

Celule implicate Neutrofi le, limfocite T 
CD4 și CD 8

Limfocite CD4 Limfocite CD4

Citokine implicate IFN-γ, TNF-β, TNF-α IFN-γ IFN-γ
Interpretare Diametrul induraţiei 

dermului
Numărul de celule T secretante 
de IFN-γ

Concentraţia IFN-γ secretat de 
celulele T în plasmă

Efectul tratamentului 
asupra testului

Niciunul În scădere, dar cu mare 
variaţie a procentului 
diminuării între indivizi

În scădere, dar cu mare variaţie 
a procentului diminuării între 
indivizi
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trans plantaţi; cei cu silicoză; pacienţii cu diabet; 
consumatorii de alcool în exces; fumătorii și in-
divizii subponderali (4).

Pentru ţările cu incidenţa TB sub 100%ooo, 
cum este cazul României, Ghidul pentru mana-
gementul ILTB publicat de OMS anul acesta re-
comandă testarea sistemati că (TCT sau IGRA) și 
tratarea indivizilor ţintă cu un risc mai mare 
decât populaţia medie de a fi  infectaţi: infectaţi 
HIV, contacţii cazurilor sursă de TB pulmonară 
(copii și adulţi), pacienţii cărora li se iniţiază 
tra tament cu inhibitori ai TNF, pacienţilor diali-
zaţi, celor cu silicoză și pacienţilor ce urmează 
să benefi cieze de transplant de organ sau he-
matologic (4).

În funcţie de nivelul endemiei, politi cile lo-
cale, bugetul alocat, se recomandă și testarea sis-
te mati că prin TCT sau IGRA și tratarea deţi nuţilor, 
lucrătorilor din sistemul sanitar (in clu siv stu-
denţilor), imigranţilor din ţări cu inci den ţă înaltă 
a TB (fără însă a limita infl uenţa procesul, pro-
cedura sau statutul acestora), a per soa nelor fără 
adăpost și a uti lizatorilor de dro guri.

Studiile uti lizate în întocmirea acestui ghid 
nu au relevat benefi ciul testării sistemati ce și a 
tratării pacienţilor cu diabet zaharat, alcoolici, 
fu mători sau subponderali, exclusă fi ind situaţia 
în care acești a fac deja parte din unul din gru-
purile citate mai sus. (4)

Pentru ţările cu resurse limitate este obli-
gatorie tratarea indivizilor infectaţi HIV și a co-
piilor sub 5 ani care au intrat în contact cu cazuri 
TB și la care, după o evaluare clinică riguroasă, 
se infi rmă diagnosti cul de tuberculoză acti vă, 
dar sunt depistaţi cu infecţie TB (4). 

Tratamentul infecţiei latente TB se va ad mi-
nistra la persoanele depistate a fi  infectate cu 
Myc. tuberculosis, dar care nu sunt bolnave TB.

În prealabil, cazurile ce urmează a fi  supuse 
terapiei preventi ve vor fi  supuse unui algoritm 
(Figura 1) ce presupune o anamneză riguroasă, 
un examen clinic şi un examen radiografi c pen-
tru excluderea unei TB acti ve şi pentru obţinerea 
de informaţii asupra chimiosensibilităţii Myc. 
Tuberculosis a sursei de infecţie.

Conform OMS, regimurile terapeuti ce folo-
site includ hidrazida și/sau rifampicina. 

Regimul standard folosit: HIN 5 mg/kgc 
(maxi mum 300 mg), 10 mg/kgc la copii, în ad-
ministrare zilnică, ti mp de 6 luni (9-12 luni la 
HIV+) este comparati v ca efi cienţă și hepato toxi-
citate cu rifampicină sau rifampicină + isoniazidă 
ti mp de 3-4 luni. Pentru pacienţii HIV+ se va 
uti liza rifabuti n + izoniazidă săptămânal ti mp de 
3-4 luni (11).

Pentru contacţii cazurilor cu MDR TB, lipsa 
evidenţelor privind efi cienţa tratamentelor pre-
venti ve, OMS recomandă observaţia clinică 
stric tă și urmărirea debutului unei eventuale tu-
berculoze acti ve pentru cel puţin doi ani de la 
expunere ca fi ind preferabilă tratamentului (4).

În cazul contacţilor cu risc mare de progresie 
a infecţiei latente cu germeni multi drog rezis-
tenţi spre boală (status imunitar defi citar) se 
recomandă: PZM (25-30 mg/kg corp zi) + EMB 
(15-25 mg/zi) sau PZM (25-30 mg/kg/zi) + 
chinolonă cu acti vitate anti tuberculoasă (Cipro-
fl oxacin, Ofl oxacin sau Levofl oxacin) ti mp de 12 
luni. 

În ţările în care riscul de infecţie și îmbolnăvire 
TB este redus (< 1% și, respecti v, <10%ooo), de-
tec tarea infecţiei latente impune iniţierea unui 
tratament constând în asocierea de mini mum 3 
medicamente anti tuberculoase (4).

Monitorizarea efectelor adverse

Este recomandată în cazul terapiei ILTB, având 
în vedere că tratamentul insti tuit nu este al unei 
boli acti ve, în consecinţă calitatea vieţii pacien-
tului nu trebuie infl uenţată, pentru efectuarea 
tratamentului pe toată durata acestuia. 

Cele mai frecvente efecte adverse sunt, în 
cazul izoniazidei, creșterea nivelului transa mi-
na zelor serice, hepatotoxicitate și neuropati e 
pe  ri ferică, iar în cazul rifampicinei și rifapenti nei 
reacţii cutanate, intoleranţă gastrointesti nală și 
hepatotoxicitate. 

OMS subliniază insufi cienţa argumentelor și 
uti  lizarea monitorizării prin teste de laborator 
(cu excepţia pacienţilor cu factori de risc cum ar 
fi : consumatorii cronici de alcool, boala cronică 
de fi cat, infecţie HIV, vârstă peste 35 de ani, sar-
cină sau perioada imediat postpartum), dar re-
co mandă examinarea clinică lunară și reeva lu-
area tratamentului în cazul apariţiei simptomelor 
ca inapetenţă, greaţă, vărsături, disconfort ab-
do minal, fati gabilitate, urini hipercrome, scaune 
decolorate și icter. 

Dacă AST sau ALT au valori de 5 ori mai mari 
decât normalul ori pacienţii sunt simptomati ci 
(anorexie, greţuri, vărsături, fi cat sensibil la pal-
pare), se va întrerupe administrarea medica-
mentelor (4).

În ceea ce privește riscul de a dezvolta rezis-
tenţe la drogurile uti lizate pe parcursul trata-
mentului ILTB, nu există asociere semnifi cati vă 
între dezvoltarea rezistenţelor la HIN și RMP și 
uti lizarea lor în tratamentul ITBL (4,20-22).

În ceea ce privește aderenţa la tratament, 
aceasta depinde de 10 factori: apariţia efectelor 
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adverse, durata lungă a tratamentului, statutul 
de imigrant, distanţa mare de furnizorul de ser-
vicii medicale (spital, dispensar, medic de fami-
lie), istoric de reţinere de libertate, insufi cienta 
per cepţie a riscului, existenţa sti gmatului, con-
su mul excesiv de alcool și droguri, șomajul și du-
rata de ti mp între diagnosti c și tratament (4).

CONCLUZII

În condiţiile obiecti velor Strategiei Naţionale 
de Control a Tuberculozei în România 2015-
2020, act normati v recent aprobat de guvernul 
României (scăderea incidenţei globale a bolii de 

la 72,9 cazuri la 100.000 locuitori în 2013, la mai 
puţin de 50 de cazuri la 100.000 de locuitori în 
2020; scăderea numărului de decese de la 5,3 la 
100.000 de locuitori în 2013, la mai puţin de 5 la 
100.000 locuitori, în 2020; scăderea numărului 
total de pacienţi de la 15.523 cazuri noti fi cate în 
2013, la mai puţin de 10.000 cazuri în 2020) se 
impune depistarea acti vă și tratarea cazurilor cu 
infecţie latentă TB la categoriile de persoane cu 
risc înalt de progresie a ILTB la boală acti vă.

Sunt uti le elaborarea și implementarea unor 
ghiduri de diagnosti c, tratament și monitorizare 
a ILTB specifi ce fi ecărei condiţii determinante 
de risc pentru ILTB (copii, persoane cu infecţie 

FIGURA 1. Algoritm de selecţie a suspecţilor cu ILTB (preluat din WHO Guidelines on the management of latent 
tuberculosis infecti on)
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HIV, pacienţi cu afecţiuni imunosupresoare (leu-
cemii, limfoame), bolnavii cu afecţiuni cronice 
cu risc important de imunodepresie sau cu 
imuno supresie medicamentoasă, lucrători în 
reţeaua sanitară, cu precizarea metodelor de 
diagnosti c uti lizate și standardizarea terapiei 
uti lizate și a condiţiilor de iniţiere a acesteia. 

Se impune atât obligati vitatea controlul con-
tacţilor cazurilor cu TB, cât și implementarea 
mă surilor de control al infecţiei cu TB în colec-
ti vităţi cu risc (deţinuţi, lucrători cu expunere la 
infecţia TB).
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