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Συχνή θετικοποίηση των δοκιμασιών ελέγχου (mantoux, igras) για φυματίωση σε 
ασθενείς που υποβάλλονται σε anti-TNF αγωγή
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Οι δοκιμασίες ελέγχου για λοίμωξη από το Μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης (Mantoux, 
IGRAs) έχουν καθιερωθεί στον έλεγχο πρό έναρξης αγωγής με anti-TNF παράγοντες. Ο ρόλος τους 
στην τακτική παρακολούθηση των ασθενών κατά τη διάρκεια της αγωγής παραμένει άγνωστος 
Σκοπός της μελέτης: Να μελετηθεί η συχνότητα εμφάνισης θετικών δοκιμασιών για φυματίωση 
κατά τη διάρκεια αγωγής με anti-TNF παράγοντες σε ασθενείς με αρνητικό προθεραπευτικό 
έλεγχο. 
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 70 ασθενείς (ΡΑ n=33, σπονδυλοαρθρίτιδες n=33, άλλες 
παθήσεις n=4) με αρνητικό έλεγχο πριν την έναρξη anti-TNF αγωγής [Mantoux < 5 mm, IGRAs: 
T.Spot®-TB και QuantiFERON®-TB Gold In Tube/QFT-GIT (-)]. Ένα έτος μετά την έναρξη anti-TNF 
(adalimumab n=27, etanercept n=14, infliximab n=16, golimumab n=8, certolizumab pegol n=5) 
όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε επανέλεγχο (Mantoux, IGRAs). 
Αποτελέσματα: Σε 20 ασθενείς (29%) θετικοποιήθηκε μία τουλάχιστον δοκιμασία: 9 ασθενείς 
(13%) εμφάνισαν θετικοποίηση της Mantoux (≥ 5 mm), 7 (10%) του T.Spot®-TB και 5 (7%) της QFT-
GIT. Ένας ασθενής θετικοποίησε ≥1 δοκιμασίες ενώ ένας ασθενής με διαπιστωμένη έκθεση σε 
M.Tb κατά τη διάρκεια της αγωγής, θετικοποίησε το T.Spot®-TB. Σε πολυπαραγοντιακή ανάλυση, 
μόνο η λήψη Infliximab συσχετίσθηκε με μειωμένη συχνότητα θετικοποίησης κάποιας δοκιμασίας 

(p=0.017). Ενεργός ΤΒ δεν αναπτύχθηκε σε κανέναν από 
τους ασθενείς (40% έλαβαν αγωγή με ισονιαζίδη) κατά τους 
27 ± 12 μήνες της παρακολούθησης. 
Συμπεράσματα: Περίπου 1/3 των ασθενών με αρνητικό 
προθεραπευτικό έλεγχο για TB θετικοποίησε μία τουλάχιστον 
δοκιμασία για ΤΒ κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Τα 
ευρήματα αυτά πρέπει να αξιολογηθούν για το σχεδιασμό 
της κατάλληλης στρατηγικής παρακολούθησης ασθενών 
για ΤΒ υπό anti-TNF αγωγή.
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απΟμυελινώΣή και αλλεΣ νευρΟλΟγικεΣ ανεπιθυμήτεΣ ενεργειεΣ μετα απΟ αντι-tnf-α θεραπεια
dEmyElination and othEr nEuroloGical sidE EffEcts aftEr anti-tnf-α trEatmEnt

Frequent conversion of screening tests for tuberculosis (Mantoux, IGRAs) in patients on 
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ABSTRACT
Objective. Sceening test for tuberculosis (Mantoux, IGRAs) are established tests before the 
initiation of anti-TNF treatment. Their role in the follow up of patients remains unknown. The aim 
of the study was to investigate the frequency of positive screening tests for tuberculosis during 
treatment with anti-TNF agents in patients with negative tests
Materials and methods. We studied 70 patients (RA, n=33, spondyloartritides, n=33, other 
diseases, n=4) with negative screening tests before the initiation of anti-TNF treatment (Mantoux 
< 5mm, IGRAs: IGRAs: T.Spot®-TB and QuantiFERON®-TB Gold In Tube/QFT-GIT (-)]. One year 
after the initiation of anti-TNF (adalimumab n=27, etanercept n=14, infliximab n=16, golimumab 
n=8, certolizumab pegol n=5) all patients underwent in re-screening (Mantoux, IGRAs). 
Results. In 20 patients (29%) there was a conversion of at least one test: 9 patients (13%) had 
positive Mantoux (≥ 5 mm), 7 (10%) positive T.Spot®-TB and 5 (7%) had positive QFT-GIT. One 
patient was positive for ≥1 tests, while one patient with confirmed exposure to M.Tb during 
treatment had positive T.Spot®-TB. In multivariable analysis, only Infliximab correlated with 
decreased frequency of positivity of a test (p=0.017). Active ΤΒ was not detected in any patient 
(40% of patients received isoniazid) during 27 ± 12 months of follow up. 
Conclusion. Approximately 1/3 of patients with negative pro-treatment screeing test for TB had 
at least a positive ΤΒ test during treatment. These findings should be evaluated for the appropriate 
strategy of follow up of patients under anti-TNF treatment. 
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