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Слухачі дізнаються відповіді на 
запитання:

Кому призначати LAM-тест?

Як проводити тестування?

Що робити за результатами?



LAM-тест у діагностиці туберкульозу:
Рекомендації ВООЗ

• LAM-тест може застосовуватися для 
діагностики ТБ в стаціонарних або 
амбулаторних умовах у ВІЛ-позитивних 
дорослих пацієнтів з симптомами та 
ознаками ТБ (легеневого та/або 
позалегеневого), в яких вміст СD-4 менше 
або дорівнює 100 кл/мл, або ВІЛ-
позитивних пацієнтів з тяжкими проявами 
хвороби, не зважаючи на концентрацію 
СD-4, або за невідомої концентрації 
(умовна рекомендація, низька якість 
доказів)

• LAM-тест може застосовуватися у  ВІЛ-
позитивних дітей з симптомами та 
ознаками ТБ (легеневого та/або 
позалегеневого).
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LAM-тест у діагностиці туберкульозу:
Рекомендації ВООЗ

• НЕ СЛІД  застосовувати 
LAM-тест в якості 
скринінгового тесту на ТБ
(наполеглива 
рекомендація, низька 
якість доказів).

Стан вважається тяжким при 
наявності чотирьох 
загрожуючих ознак:

1. частота дихання > 30 за хв,
2. температура > 39° C, 
3. пульс > 120 ударів на хв. 
4. нездатність йти без 

сторонньої допомоги 2016



Принцип методу

• LAM 
(ліпоарабіманнан) -
компонент клітинної
стінки мікобактерії

• У хворих на СНІД за 
низького рівня CD4
складаються умови 
для значного вмісту 
мікобактерій у крові 
(бактеріємії)

• Після руйнування 
мікобактерій у 
нирках, вивільнений 
LAM потрапляє у
сечу 2016



Діагностичні можливості методу TB 
LAM
Наскільки покращиться виявлення захворювання:

Чого очікувати?
Результати діагностики відносно комплексного 
діагноcтичного стандарту



Чутливість і специфічність методу

Чутливість = d/(b+d)
Специфічність = a/(a+c)



Діагностичні можливості методу TB-
LAM

Діти Дорослі 
CD<100

Дорослі 
CD4<200

Чутливість 47% 49% 56%

Специфічність 82% 90% 90%



Чого не може LAM-тест

Визначати чутливість збудника туберкульозу

Проводити диференційну діагностику між 
туберкульозними і нетуберкульозними мікобактеріями

Діагностувати туберкульоз у людей з рівнем CD4 більше
200 кл/мкл



Важливі деталі
Краще застосовувати ранкову сечу

Не можна використовувати вологі, забрудненні 
тести, або тести у пошкодженій упаковці

Для тестування застосовується лише сеча 



Алгоритм виявлення туберкульозу у ВІЛ-позитивного пацієнта з 
тяжкими проявами хвороби та/або вмістом CD-4 менше 100 кл/мкл

2016

Дослідження за методoм Xpert MTB/RIF:
 мокротиння 
 за наявності менінгеальних проявів - СМР
 за наявності збільшених лімфатичних вузлів – пункційний матеріал

MTB-RIF- MTB+RIF-

MTB+RIF+

Немає ефекту антибактеріальної терапії впродовж 3-х днів

Лікування ТБ

Культуральне
дослідження на 

рідкому і 
щільному 

середовищі з 
ідентифікацією 

мікобактерій

LAM –
тест у 
сечі

Активне 
вивлення
симптомів 

позалегеневого
туберкульозу 

КТ органів і 
черевної 

порожнини
Дослідження 

з метою 
виявлення 

інших СНІД-
індикаторних 
захворювань

Результат 
негативний

Результат 
позитивний

Результат усіх 
тестів негативний 

Результат хоча б одного з 
тестів позитивний 

Повторне дослідження за методом Xpert
MTB/RIF, культуральне дослідження з 
ідентифікацією на рідкому середовищі 

через 2 тижні

Лікування ТБ

Лікуван-
ня 

іншого 
захворю
-вання



Про що слід пам’ятати

Тест ТB-LAM застосовується для діагностики 
туберкульозу у ВІЛ-позитивних хворих з тяжким 
перебігом захворювання або низьким вмістом CD4

Позитивний результата тесту ТB-LAM з високою 
імовірністю свідчить про туберкульоз, утім 
негативний не виключає захворювання

Тест ТB-LAM не застосовується для скринінгу у 
безсимптомних пацієнтів,  а також у ВІЛ-негативних 
осіб

Тест ТB-LAM можна застосовувати лише для сечі



АЛГОРИТМ ПРОГРАМНОГО КОМПОНЕНТУ 50M
«Забезпечення виявлення активного туберкульозу серед
ЛЖВ за допомогою інноваційних LF-LAM тестів»

Проведення імунохроматографічного тесту на виявлення 
ліпоарабіноманнану (LF-LAM) у сечі

ВІЛ-позитивний пацієнт з ознаками та 
симптомами ТБ (легеневої та 

позалегеневих форм)*,
з показником CD4, що менше чи

дорівнює 100 кл/мкл

ВІЛ-позитивний пацієнт, з ознаками та 
симптомами ТБ (легеневої та 

позалегеневих форм)* з тяжкими 
проявами хвороби**,

незалежно від показника CD4 чи з 
невідомим показником CD4

не виключає інші методи діагностики

Результат позитивний Результат негативний

ВИХІД З ПРОЕКТУ

Динамічний нагляд 
лікарем-інфекціоністом 

(скринінг ТБ)

Супровід до фтизіатра на обстеження

Діагностика ТБ на рівні тубслужби

ДІАГНОЗ ТБ 
ПІДТВЕРДЖЕНО 

Мотивування до початку 
лікування

ДІАГНОЗ ТБ НЕ 
ПІДТВЕРДЖЕНО

Перенаправлення на проведення 
первинної діагностики туберкульозу 

(на рівні Центру профілактики та 
боротьби зі СНІДом/ЦРЛ/ПМСД)

Туберкульоз не 
виключено/ не

виявлено***
Туберкульоз 
виключено



Місто Охоплення 
пацієнтів 

(квота)

Організаці-я переможець конкурсу, що реалізовує проект в 2019 р.

Вінниця 300 Вінницьке обласне відділення "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"

Дніпро 2000 «Благодійне товариство «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» м. Дніпро»

Запоріжжя 200 Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" м. ЗАПОРІЖЖЯ"

Київ 240 ГО "ДИТИНСТВО-БЕЗ СНІДУ"
Київ 1200 БО "100 відсотків життя. Київський регіон"
Київ 500 ВБО "ЧАС ЖИТТЯ ПЛЮС"
Кропивницький 300 Кіровоградське обласне відділення БО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ""

Львів 300 Благодійне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" м.. ЛЬВІВ"

Мелітополь 100 БО "БФ "ВСЕ МОЖЛИВО"
Миколаїв 400 Громадська організація "Суспільного здоров'я та позитивних дій "Час життя"
Новоград-Волинський 200 БФ "Нехай твоє серце б`ється"
Одеса 600 БО "100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. ОДЕСА"
Одеса 900 ГО «Клуб взаємодопомоги «Життя плюс»
Полтава 200 БО "Світло надії"
Рівне 200 Благодійна організація "Мережа 100 відсотків життя Рівне"
Рубіжне 300 "Луганське обласне товариство "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"
Слов'янськ 500 ГО "НАША ДОПОМОГА"
Суми 200 СОГО "КЛУБ ШАНС"
Ужгород 100 БО"Закарпатське БТ БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"
Харків 400 БО «Мережа 100 відсотків життя» м. Харків»

Хмельницький 200 Хмельницьке обласне відділення БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»

Херсон 150 ХМГО "АСОЦІАЦІЯ 21 СТОЛІТТЯ"
Каховка 150 БО "100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. ХЕРСОНСЬКИЙ РЕГІОН"
Маріуполь 400 "КЛУБ МАЙБУТНЄ"
Черкаси 300 Благодійна організація "Від серця до серця"
Чернівці 100 БО "Чернівецьке БТ БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"
Донецьк 800 ГО "ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ВІЛ-ІНФІКОВАНИМ"


