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ÚVOD 
 

Interferon-γ release assays (IGRA) jsou laboratorní testy založené na schopnosti lymfocytů stimulovaných specifickými antigeny nebo mitogeny 
produkovat interferon gama (IFN- γ – je produktem aktivovaných Th1, cytotoxických T lymfocytů a NK buněk). V rutinní praxi se IGRA testy 
využívají především pro diagnostiku tuberkulózy. V současnosti jsou dostupné komerční soupravy QuantiFERON-TB Gold a T-SPOT® TB.  
Zatímco QuantiFERON-TB Gold je v českých laboratořích rutinně používán mnoho let, T-SPOT® TB si razí cestu do českých laboratoří pomalu. T-
SPOT® TB vychází z metody ELISPOT, založené na průkazu specifických efektorových T-buněk odpovídajících na stimulaci specifickými antigeny 
(ESAT-6 a CFP10) tvorbou  IFN- γ.  
T-SPOT® TB je vhodný pro nepřímou diagnostiku latentní i aktivní infekce M. tuberculosis, především, jako test druhé volby při nejasných, resp. 
nejednoznačných výsledcích testu QuantiFeron®-TB Gold a pacientů s poruchou imunity. 
Novinkou v rámci IGRA testů je Lyme-Spot. Jde o doplňující test k diagnostice infekce Borrelia burgdorferi. Metoda provedení testu je obdobná 
jako u T-SPOT TB, používají se však odlišné antigeny, které jsou specifické pro B. burgdorferi (Borrelia B31 a Borrelia OSP-mix). Lyme-Spot vychází 
ze zcela odlišného principu detekce infekčního agens  resp. nepřímého průkazu infekce, než metody stanovující protilátky (ELISA, WB) čímž 
doplňuje často jen velmi obtížně interpretovatelnou sérologickou diagnostiku. Uplatnění je možné zejména v pozdních stadiích lymské choroby 
včetně hodnocení eventuálních pozdních následků. 

MATERIÁL A METODY 
 

Vzorky krve byly zpracovávány na oddělení 
imunologie a alergologie ZÚ Ostrava dle 
návodu výrobce. Nutný je odběr nesrážlivé 
krve za užití Li-heparinu jako antikoagulans. Na 
rozdíl od testu QuantiFERON-TB Gold je 
v případě metody ELISpot nutno izolovat 
mononukleární buňky, které jsou následně 
inkubovány se specifickými antigeny. Po 
inkubaci probíhá test jako standardní ELISA – 
obr. č. 1. Porovnání metodik QuantiFERON-TB 
Gold (dále QFN) a T-SPOT TB (dále T-SPOT) 
demonstruje obr. č. 2. Vyhodnocení testu T-
SPOT viz obr. č. 3. (obdobné je vyhodnocení i 
testu Lyme-Spot). 

Obrázek č.1: Princip T-SPOT Obrázek č.2: Porovnání  T-SPOT x QFN Obrázek č.3: Vyhodnocení testu T-SPOT TB 

VÝSLEDKY T-SPOT TB 
 

Výsledky vyšetření T-SPOT viz. tabulka č. 1. 
Korelační tabulka s metodou QFN u pacientů, 
kde byly provedeny oba testy viz tabulka č. 2.  

SUMA 39 

Hraniční 2 

Negativní 28 

Pozitivní 5 

Nehodnotitelný 4 

QFN 

T-SPOT 

  Pozitivní Negativní 

Pozitivní 3 4 

Negativní 0 10 

VÝSLEDKY LymeSpot 
 

 Výsledky vyšetření LymeSpot viz. tabulka č. 3. 
Porovnání se sérologickými testy demonstruje 
tabulka č. 4. 

SUMA 14 

Hraniční 1 

Negativní 7 

Pozitivní 5 

Nehodnotitelné 1 

Sérologie 

LymeSpot 

  Pozitivní Negativní 

Pozitivní 5 2 

Negativní 1 2 
DISKUSE A ZÁVĚR 
 

T-SPOT: K jednoznačným závěrům vzhledem k počtu provedených vyšetření nelze dospět (především k porovnání testů z hlediska 
senzitivity a specifiky QFN x T-SPOT). Za bližší pohled stojí čtyři diskrepantní výsledky: QFN pozitivní a T-SPOT negativní. Po podrobnější 
analýze výsledků QFN byly hodnoty testů v rozmezí 0,35 – 0,60 (antigen TB – Negativní kontrola). Dle našich zkušeností by bylo vhodné 
zařadit v rámci hodnocení QFN i položku hraniční, a to pro rozmezí výsledků 0,35 – 0,80 (antigen TB – Negativní kontrola). Opakované 
testování metodou QFN resp. T-SPOT potvrdí negativitu testu. Hraniční výsledky testu QFN mohou být důsledkem nedodržení preanalytické 
fáze metody, kdy zejména nepřesnost odběru může porušit poměry jednotlivých reakčních složek přítomných ve zkumavce a ovlivnit 
konečný výsledek. 
LymeSpot: Skupina pacientů s výsledky testů LymeSpot je zatím velmi málo početná – 14 pacientů. Z dosavadního zhodnocení malého 
souboru včetně revize anamnézy, posouzení sérologických testů, molekulárně biologických vyšetření, pomocných vyšetření (exprese 
CD57/NK...) se zdá, že Lyme Spot má vysokou negativní prediktivní hodnotu. Podstatně rezervovanější jsme zatím u výsledků pozitivních.  

Tabulka č. 1: Výsledky vyšetření T-SPOT  Tabulka č. 2: Korelace T-SPOT x QFN 

Tabulka č. 3: Výsledky vyšetření LymeSpot  Tabulka č. 4: Korelace LymeSpot x Sérologie 

TESTY: T-SPOT TB (Oxford Immunotec, Oxfordshire, UK); LymeSpot (AID Diagnostika GmbH, Straßberg, D) 

http://oxfordimmunotec.com/international/wp-content/uploads/sites/3/Principlesoftheassay1.gif
http://www.tspot.com/about-the-test/attachment/results/
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