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Автори: А. І. Божков,  О. М. Клімова. 

 

Опис: кількість аутоімунних патологій неухильно зростає. Діагностика цих 

захворювань трудомістка, дорога і не завжди ефективна, тому що заснована 

на виявленні значимих відхилень імунологічних показників від норми. 

Розроблено високочутливий клітинний біосенсор, який дозволяє фіксувати 

появу в організмі пацієнтів низьких концентрацій (які важко виявити 

аналітичними методами) цитотоксичних сполук. Поява цих цитотоксичних 

сполук в організмі запускає каскад імунологічних реакцій, які приводять до 

формування патологій і зокрема міастенії. Принцип діагностичного методу 

заснований на тому, що цитотоксичні сполуки, взаємодіють з клітинним 

біосенсором і призводять до зміни його характеристик. Результати зміни 

біосенсора обробляються за розробленою програмою, і на підставі цього 

робиться висновок про наявність аутоімунної патології та стадії її розвитку. 

Час тестування займає від 30 до 60 хв. Для проведення аналізу необхідно 50 

мкл сироватки крові пацієнта. 

 

Інноваційні аспекти та переваги: запропонований спосіб дозволяє за 

наявністю цитотоксичних факторів визначити наявність аутоімунної та 

інших патологій. Дана розробка відповідає світовому рівню. Аналогів немає. 

 

Поточна стадія розвитку: дослідний зразок. 

 

Права інтелектуальної власності: 1. патент на корисну модель №19128, 

Україна Процес діагностики і прогнозу клінічного перебігу патологічного 

процесу / Клімова О. М., Божков А. І., Бойко В. В.; опубл. 15.12.06, Бюл. 

№12.;  2. патент на винахід № 79573, Україна. Спосіб оцінки біологічних 

станів, заснований на інтелектуальному аналізі даних множини вимірюваних 

показників / Бодянський Є. В., Божков А. І., Бондаренко М. Ф., Дьомін О. О., 

Клімова О. М., Кушнарьов В. М., Лєонтьєва Ф. С., Попов С. В.; 

опубл.25.06.07, Бюл.№ 9. 3. Патент на корисну модель № 48134, Україна. 

Спосіб біосенсорної індикації цитотоксичних факторів біологічної і хімічної 

природи / Клімова О. М., Божков А. І., Бойко В. В., Кордон Т. І., Дроздова Л. 

А., Лавінська О. В.; опубл.10.03.10, юл. №5. 

 

Існуючі та потенційні сфери застосування: медицина. 

 

Тип потрібної співпраці: ліцензійна угода, комерційна угода з технічним 

сприянням. 


