УПРАВЛІННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ

QuantiFERON™-TB Gold In-Tube
Як люди заражаються туберкульозом?
Туберкульоз (ТБ) передається повітряно-краплинним
шляхом від однієї людини до іншої. Бактерії
туберкульозу потрапляють у повітря щоразу, коли
хворий на туберкульоз легень кашляє або чхає. Люди
навколо можуть вдихнути ці мікроби та заразитися.

Що таке тест QuantiFERON?
QuantiFERON (також званий
QFT) — це аналіз крові
для виявлення зараження
туберкульозом. Для аналізу
медичний працівник візьме
трохи крові (менше ніж чайну
ложку) з вашої вени. Потім кров
відправляють до лабораторії для
тестування.

Коли я отримаю
результат тесту?
У чому різниця між латентною
туберкульозною інфекцією та
захворюванням на туберкульоз?
Люди з латентною туберкульозною інфекцією (також
званою ЛТБІ) інфіковані збудником туберкульозу,
але не почуваються хворими та не мають жодних
симптомів. Вони не можуть заразити туберкульозом
інших, оскільки збудник туберкульозу спить і не
є активним. Єдиною ознакою ЛТБІ є позитивна
реакція на пробу шкіри на туберкульоз або аналіз
крові на туберкульоз, такий як QuantiFERON.
Без лікування ЛТБІ може перейти в ТБ. Це
відбувається, коли «сплячі» мікроби прокидаються
й активно ростуть і розмножуються. Через це людина
може почати почуватися погано, і це може бути
серйозним. У людини можуть бути такі симптоми, як
кашель, лихоманка та втрата ваги. Деякі хворі на ТБ є
заразними і можуть передавати ТБ іншим людям.

Як дізнатися, чи піддавався я
зараженню туберкульозом?
Щоб з'ясувати, чи ви інфіковані туберкульозом,
використовують шкірну пробу на туберкульоз
або аналіз крові на туберкульоз (QuantiFERON
або QFT).
Для отримання додаткової інформації найкраще
зв'язатись із вашою медичною клінікою чи окружним
департаментом охорони здоров'я.

Результат тесту буде готовий
через 5–7 днів.

Як інтерпретують
результати тесту?
Якщо тест позитивний, можливо,
ви заразилися туберкульозом
і у вас латентна туберкульозна
інфекція (ЛТБІ).
Необхідно зробити рентген
грудної клітки, щоб
переконатися, що у вас немає
туберкульозу у легенях.
QuantiFERON, як і шкірна
проба на туберкульоз, іноді
може давати хибні результати.
Проте на відміну від шкірної
проби туберкульозу, цей
аналіз не буде позитивним
після попередніх щеплень
БЦЖ, які зазвичай роблять в
інших країнах. Рекомендуємо
обговорити результати тесту зі
своїм лікарем, який допоможе
вам зрозуміти, що означає ваш
результат QuantiFERON у вашій
конкретній ситуації.

Продовження на наступній сторінці
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