
ТУБЕРКУЛОЗА ВО ДЕТСКАТА  ВОЗРАСТ - ПРЕДИЗВИК ЗА ДИЈАГНОЗА 

 

АВТОРИ: КАТЕРИНА БОШКОВСКА1, ГОРИЦА ПОПОВА1, МИРЈАНА ДИЛБЕРОВСКА1, 
ДРАГАН ДАЦЕВСКИ1, ТАТЈАНА БАЕВСКА-ВУЧКОВИЌ2 

1Институт за белодробни заболувања кај децата-Козле, Скопје 

2ЈЗУ Здравствен дом, Скопје  

 

АБСТРАКТ 

Туберкулозата (ТБ) според СЗО е заразна болест предизвикана од M.tuberculosis. Според 
најновиот извештај на СЗО, во 2017 година заболеле околу десет милиони, од кои 1 милион 
деца, а 1,3 милиони починале од туберкулоза. Во 2017 година, во нашата земја имало 
вкупно 219 случаи со ТБ. Децата претставуваат 5 до 15 % од случаите со туберкулоза во 
целиот свет, тие почесто се подложни на инфекција и имаат потешки форми на болеста. 
 
Дијагностиката на ТБ кај децата се заснова на: историја за контакт со активна ТБ, рентген на 
граден кош, директни примероци од спутум(ARB), цврсти и течни култури, туберкулински 
тест(TST), Interferon-Gamma Release Assays(IGRA), по потреба  бронхоскопија, ултразвук 
или компјутеризирана томографија.  Дијагнозата кај децата претставува посебен предизвик  
бидејќи симптомите често  се дискретни; директните примероци се позитивни во 10 до 15%; 
а позитивни култури се добиваат во 30 до 50%. Ниската сензитивност на директните 
микроскопски препарати укажува на потребата од нови дијагностички тестови. Во повеќе 
студии од последните неколку години се зборува за потенцијалната улога на тестови на 
амплификација на нуклеински киселини, како што е Xpert MTB/RIF.   
 
Латентната туберкулозна инфекција (ЛТБИ) е дефинирана како состојба на перзистентен 
имун одговор на стимулација со антигени на M. tuberculosis, без клинички манифестна 
активна ТБ.  
Заедничко за ТБ и ЛТБИ е позитивниот TST и IGRA тест. Децата со ЛТБИ се резервоар на 
идни болни, заради што истите треба да се  откриваат и да се превенираат. Кај децата со 
ЛТБИ помали од пет години, ризикот за развој на ТБ  две години по инфекцијата е 20-40 %.  

Заклучок: Навремената дијагноза и правилен третман на туберкулозата како и откривањето 
и превенцијата на ЛТБИ е од особено значење за контрола и елиминација на туберкулозата 
во нашата земја.  
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ABSTRACT 

Tuberculosis (TB) according to the WHO is an infectious disease caused by M. tuberculosis. 
According to the latest WHO report, in 2017 about ten million people became ill, of which 1 million 
children and 1.3 million died of tuberculosis. In 2017, there were 219 cases of TB in our country. 
Children represent 5 to 15% of TB cases worldwide, they are more likely to be infected and have 
severe forms of the disease.  

The diagnosis of TB in children is based on: history of contact with active TB, chest X-ray, direct 
sputum samples (ARB), solid and liquid cultures, tuberculin skin  test (TST), Interferon-Gamma 
Release Assays (IGRA) and bronchoscopy, ultrasound, or computed tomography if needed. 
Diagnosis in children is a challenge because symptoms are often discrete; direct samples are 
positive in 10 to 15%; and positive cultures are obtained in 30 to 50%. The low sensitivity of direct 
microscopic samples indicates the need for new diagnostic tests. In several studies of the last few 
years, the potential role of nucleic acid amplification tests, such as the Xpert MTB / RIF, is 
discussed. 

Latent tuberculosis infection (LTBI) is defined as a state of persistent immune response to M. 
tuberculosis antigens without a clinically manifest active TB. 

Common for TB and LTBI is the positive TST and IGRA test. Children with LTBI are a reservoir of 
future actite TB patients, because of that  they need to be detected and prevented. In children with 
LTBI less than five years, the risk of developing TB for two years after infection is 20-40%. 

Conclusion: Timely diagnosis and proper treatment of tuberculosis as well as the detection and 
prevention of LTBI is extremely important for the control and elimination of tuberculosis in our 
country. 

Key words: children, latent tuberculosis infection, tuberculosis 

 


