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ІММУНОХРОМАТОГРАФІЧНІ
ТЕСТИ - ІХТ:
Point-of-care тести
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ІМУНОХРОМАТОГРАФІЧНИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ІМУНОГЛОБУЛІНІВ  
КЛАСІВ G (IgG) ТА M(IgM) ДО ГРИБКІВ РОДУ ASPERGILLUS  

Evaluation of a new immunochromatographic test for anti-Aspergillus antibodies detection. AAA conference, 
Lisboa 01-03 Feb 2018. Raphaël Piarroux, Romain Thomas, Martin Aurélie, Stéphane Ranque, et al.) 

МЕТА 
Хронічний пульмонарний аспергільоз — це серйозне захворювання, яке вражає приблизно 
3 мільйони людей як у країнах з високим, так і з низьким рівнем доходів. Клінічні та рентгенологічні 
ознаки хронічного пульмонарного аспергільозу є досить неспецифічними, а виявлення специфічних 
антитіл до грибків роду Aspergillus є ключовим діагностичним критерієм. За останні десятиліття 
було розроблено численні методи від історичного трудомісткого імуноелектрофорезу до нових 
автоматизованих тестів імуноферментного аналізу (ІФА). Проте жоден доступний на ринку тест не 
відповідає критеріям «ASSURED» ВООЗ (доступний, чутливий, специфічний, зручний, швидкий та 
надійний тест, який не потребує додаткового обладнання, і результат якого отримує безпосередньо 
кінцевий користувач), оскільки всі доступні тести або занадто дороговартісні, або вимагають 
складного обладнання, яке не підходить для лабораторій з нестачею ресурсів. У цій публікації 
наведені попередні результати оцінки нового імунохроматографічного тесту (ІХТ), який дозволяє 
виявляти антитіла до грибків роду Aspergillus у сироватці крові людини менш ніж за 30 хвилин та 
потребує мінімального лабораторного обладнання.  

МЕТОД Два клінічні дослідження проводилися одночасно: 

. 4-місячне одноцентрове проспективне клінічне дослідження; 

. Багатоцентрове ретроспективне клінічне дослідження, в якому чотири французькі експертні 
лабораторії на базі лікарень надавали для аналізу сироватки пацієнтів із діагнозом аспергільоз. 

В обох дослідженнях «золотим стандартом» була остаточна діагностика аспергільозу, що ґрунтувалась 
на сукупності клінічних та лабораторних критеріїв. Аспергільоз класифікували таким чином: хронічна 
колонізація грибками роду Aspergillus у хворих на муковісцидоз; алергічний бронхопульмонарний 
аспергільоз (АБПА); хронічний пульмонарний аспергільоз (включаючи аспергілому, фіброзуючий та 
кавітуючий пульмонарний аспергільоз); підгострий інвазивний аспергільоз та рідкісні форми, 
наприклад, аспергільозний синусит та тяжка астма з сенситизацією до грибків або аспергільозом. 

РЕЗУЛЬТАТИ 
Проспективне клінічне дослідження: у період з липня до середини вересня 183 пацієнти пройшли 
аналіз на антитіла до грибків роду Aspergillus. З дослідження було виключено 11 дітей. У 139 з      
172 учасників було виявлено відповідні антитіла, а у 33 було діагностовано аспергільоз. 
Імунохроматографічний тест продемонстрував чутливість на рівні 88% (29/33) та специфічність на 
рівні 97% (136/139). 
Ретроспективне клінічне дослідження: до кінця жовтня у двох центрах до дослідження було 
включено 113 пацієнти з аспергільозом і 68 пацієнтів було включено до групи контролю. У 113 з них 
результат імунохроматографічного тесту був позитивним (чутливість = 91%). Попередні результати, 
отримані у третьому дослідницькому центрі (набір учасників триває на момент публікації), показали, 
що у 13 з 14 пацієнтів, що страждають на муковісцидоз із колонізацією грибками роду Aspergillus та 
алергічний бронхопульмонарний аспергільоз, результат імунохроматографічного тесту був 
позитивним. 
Резюме: було включено 156 пацієнтів з аспергільозом. У 144 учасників результат 
імунохроматографічного тесту був позитивним (чутливість = 92%). Імунохроматографічний тест 
продемонстрував чутливість на рівні 92%, 100%, 92%, 81% відповідно для алергічного 
бронхопульмонарного аспергільозу, хронічного пульмонарного аспергільозу, колонізації грибками 
та всіх інших форм аспергільозу, об’єднаних в одну групу. Найменша чутливість (75%, n = 12) 
спостерігалася у випаду підгострого інвазивного аспергільозу. У 202 з 207 пацієнтів у контрольній 
групі результат імунохроматографічного тесту був негативним (специфічність 98%). 
ВИСНОВКИ 
Новий імунохроматографічний тест для виявлення аспергільозу демонструє перспективні попередні 
результати з високою чутливістю та специфічністю. Він також відповідає критеріям «ASSURED» 
(доступний, чутливий, специфічний, зручний, швидкий та надійний тест, який не потребує 
додаткового обладнання, і результат якого отримує безпосередньо кінцевий користувач), що робить 
цей тест придатним для використання у країнах з середнім та низьким рівнями доходів. 


