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Ми в змозі зробити 

наших дітей 

щасливими!!!





Індукція імунної відповіді на слизових 

оболонках

Індукція синтезу секреторних 

антитіл класу А на слизових 

оболонках після пероральної 

імунізації
Holmgren J. and Czerkinsky C., Nature Medicine – 2005. – Vol. 11. – N 4 Suppl. – pp. S45–53.

Індукція синтезу секреторних антитіл класу А на 

слизових оболонках після імунізації різними шляхами
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Характеристика poly(lactide-co-glycolide) (PLGA) часток

PLGA

poly(lactic-co-glycolic acid)

полі(лактид-ко-гліколід)

 Здатні до іммобілізації на своїй поверхні

білкового антигену (рекомбінантного

похідного субодиниці В дифтерійного

токсину).

 Здатні взаємодіяти з макрофагоподібними

клітинами лінії J744.

 Не є токсичними по відношенню до клітин

ліній L929 та U937.

- синтезована частка на основі PLGA

- нетоксичний фрагмент ДТ

-таргетна молекула



Дифтерійний токсоїд(DT) 

як модельний антиген

Diphtheria toxin

Рекомбінантна нетоксична

субодиниця B (SbB) дифтерійного

токсину мічена зеленим

флуоресцентним білком (EGFP)

EGFP-SbB

Subunit B

of DT

Subunit A

of DT



За результатами досліджень 

опубліковано статтю

Cellobiose-coated poly (lactide-co-

glycolide) particles loaded with diphtheria 

toxoid for per os immunization.

Tetyana Chudina, Andrii Labyntsev, Kyrylo

Manoilov, Denys Kolybo, Serhiy Komisarenko.

Croat Med J., 2015. 



Переваги пероральної вакцинації

 багато інфекційних та паразитичних агентів проникають в 
організм через слизову кишечника і наявність специфічного 
місцевого імунітету дозволить максимально ефективно та 
безпечно для організму попереджувати проникнення патогену; 

 застосування пероральної вакцини не вимагає інвазивного
втручання, а, отже, ризик ускладнень для пацієнтів значно 
знижується; 

 вимоги до стерильності та чистоти пероральних вакцин є менш 
строгими, ніж до вакцин, які вводяться у вигляді ін’єкцій, що, 
відповідно позначається на вартості виробництва; 

 при пероральній вакцинації розвивається переважно 
гуморальний імунітет; 

 пероральна вакцинація може використовуватись не лише для 
профілактики інфекцій, але й для лікування ряду патологічних 
станів.



Препарат розрахований на вітчизняний ринок, медичні і лікувально-

профілактичні заклади. В подальшому планується виведення продукту

на міжнародні ринки, зокрема, шляхом продажу ліцензій

фармацевтичним компаніям.



Nils Lycke, Nature reviews – 2012. – vol 12. – pp. 592-605  



Таким чином потреби України у

вакцинах проти дифтерії наразі

складають 3,3 млн доз на рік!!!



ЦІЛІ НАШОГО ПРОЕКТУ

 Виготовлення прототипу дослідного зразка 

для проведення доклінічних випробувань –

500 тис.грн

 Проведення доказових доклінічних випробувань 

 Проведення усіх етапів клінічних випробувань

З майбутніми можливостями:

 Розробка та виготовлення новітніх вакцин 

 Продажу ліцензії на препарат

 Розробка біопрепарату  для підвищення специфічного 

імунітету
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НАША КОМАНДА



НАШІ РОЗРОБКИ

Тест-система



Дякую за Вашу увагу!


