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Гепатит є однією з найбільш розповсюджених хвороб сьогодення. У світі 

близько 150 мільйонів людей хронічно інфіковані вірусом гепатиту C і 

піддаються ризику розвитку цирозу печінки або раку печінки. Щорічно 3-4 

мільйони чоловік інфікуються вірусом гепатиту C, а понад 350 тисяч осіб 

помирають від пов'язаних з ним хвороб печінки. В Україні рівень інфікування 

вірусом гепатиту С серед деяких груп значно перевищує середньосвітові 

показники і сягає 40–60%.  

За допомогою противірусних препаратів можна виліковувати приблизно 

90 % людей з інфекцією гепатиту С і, таким чином, знижувати ризик смерті, 

але рівень доступу до діагностики та лікування залишається низьким.  

Клінічна діагностика  гепатиту C проводиться такими методиками: 

антитіла IgM до вірусу визначаються за допомогою ІФА та РИБА, а також 

виявленням в крові вірусної РНК за допомогою ПЛР.  

ІФА є найбільш дієвим, доступним і розповсюдженим завдяки високій 

чутливості, специфічності та можливістю визначати антитіла в широкому 

діапазоні концентрацій та різних класів імуноглобулінів. Серед недоліків 

методу:  хибні результати внаслідок “імунологічного сліду” вже перенесеної 

інфекції. 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що наукові розробки 

імунобіологічних препаратів та розробки в галузі діагностики інфекційних 

захворювань є шляхом до зниження швидкості поширення гепатиту С та при 

своєчасному виявленні вірусу зменшення його руйнівних наслідків для 

хворих. 

 Мета роботи ‒  розробити технологію виробництва імуноферментної 

тест‒ системи для виявлення антитіл до гепатиту С, підібрати кращі умови для 

культивування необхідного штаму E. coli. 

Завданням дипломного проекту було:  

1. Охарактеризувати продуцент для виробництва тест-системи для 

виявлення гепатиту С; 



2. Провести аналіз методів створення високопродуктивних промислових 

продуцентів, обґрунтувати схему отримання продуценту, що 

використовується у проекті; 

3. Розглянути основні фізико-хімічні характеристики кінцевого продукту та 

біохімічні основи його виробництва; 

4. Скласти матеріальний баланс виробництва, обрати технологічну і 

апаратурну схему; 

5. Обгрунтувати вибір конструкції апарату, здійснити технологічний та 

конструктивний розрахунки. 

Перший розділ представляє собою характеристику біологічного об’єкта – 

Escherichia coli PLT90, продуцента рекомбінантних білків для ІФА. У ньому 

стисло описані систематичне положення продуцента, морфологічно-

цитологічні ознаки, культуральні, фізіолого-біохімічні ознаки та серологічні 

ознаки. А також поширення його у природі. 

Серед основних морфолого-цитологічних ознак можна виділити те, що E. 

coli є грамнегативною, непатогенною рухомою паличкою, яка має розміри 

2ˣ0,5 мкм. Факультативний анаероб, не утворює ендоспор. Клітини мають 

паличковидну форму та злегка закруглені кінці, у деяких штамів наявні 

жгутики, які розташовані перетрихіально. Капсули наявні, чохли відсутні.  

Стислими культуральними ознаками продуцента є те, що він зростає на 

щільних поживних середовищах округлими колоніями, з гладким краєм.  На 

МПА колонії прозорі з сірувато-блакитним відливом, легко зливаються між 

собою. На середовищі Ендо утворюють плоскі червоні колонії середньої 

величини. Червоні колонії можуть бути з темним металевим блиском.  

У підпункті про фізіолого-біохімічні ознаки наводиться інформація про 

середовища на яких розмножується E. сoli, склад їх іонів, мікроелементів та 

інших речовин, що є необхідними для вирощування продуцента. Також 

зазначається, що штам, який використовується для виробництва –  PLT90 – має 

низький рівень деградації білків, синтезованих з використанням промоторів 

фага лямбда. 



У підпункті про серологічні ознаки описана антигенна структура E. сoli,  

що включає О-, К- і Н-антигени. 

Середовищем її існування є кишківник людини, але вона також може бути 

отримана методом посіву із ґрунту та води. 

Другий розділ дипломного проекту містить інформацію про біохімічні 

основи виробництва тест-системи. Він поділяється на підрозділи в яких 

вказані: характеристика кінцевого продукту, характеристика компонентного 

складу біотехнологочіного препарату, що був отриманий у ході реалізації 

продукції, методи очистки цільового продукту, механізм впливу цільового 

продукту на біохімічні процеси. 

Кінцевий продукт отримуємо у вигляді білку-антигену —  

макромолекулярного компоненту E. coli, що несе ознаки генетично 

чужорідної інформації і викликає утворення специфічних реакцій з 

антитілами. Тобто отриманню білка передує процес культивування E. coli і 

його біосинтезу. 

Потім клітини виділяють із культурального середовища 

центрифугуванням або фільтрацією, клітини руйнують, видаляють клітинні 

рештки і виділяють білок. 

Набір тест-систем складається з імуносорбента та імуноферментний 

кон'югата. Вироблений білок це один з компонентів кон'югату. Кон'югат - 

моноклональні антитіла проти імуноглобулінів класу ІgG людини, 

кон'югованих з пероксидазою хрому.  При внесенні в лунки планшета зразків 

досліджуваних сироваток антитіла, специфічні до вірусу гепатиту С, 

зв'язуються з рекомбінантними антигенами на твердій фазі, 

утворюючи комплекси антиген-антитіло. Утворені комплекси 

виявляють за допомогою специфічного імуноферментного 

кон'югату.  

У підрозділі “Механізм впливу цільового продукту на біохімічні 

процеси” надана повна чотирьохетапна схема проведення аналізу. 



Третій розділ описує генетичні методи, що застосовуються для 

отримання промислових продуцентів. Підпункти даного розділу описують 

генетичну вивченість біологічного об’єкту, загальні методи створення 

високопродуктивного промислового продуценту, використання природного та 

штучного добору для отримання промислових продуцентів, використання 

гібридизації для створення промислових продуцентів біологічно-активних 

речовин та схему отримання продуцентів, що використовується в роботі. 

Для Е. соli відомі молекулярні механізми реплікації ДНК. транскрипції і 

трансляції, регуляції активності різних генів, найкраще розроблені прийоми 

генетичного конструювання in vivo і in vitro. Тому для створення промислових 

штамів мікроорганізмів використовується саме вона. У E. Coli відносний вміст 

різних білків варіює в дуже широких межах (від менш ніж 0.1% до 2%) в 

залежності від їх функцій; при цьому кожен білок в хромосомі E. coli кодується 

єдиним геном. Відбір по проводять по продуктивності, для розмноження 

відбираються найбільш продуктивні колонії. Для створення промислового 

продуценту було використано трансформацію. Також при отриманні антигена 

використовують експресію еукаріотичної ДНК. У підрозділі зі схемою 

отримання продуцентів наведена схема отримання рекомбінантної ДНК. 

Четвертий розділ – це технологічна частина проекту. В ньому 

наводиться характеристика кінцевої продукції виробництва, характеристика 

сировини, матеріалів та напівпродуктів, що використовуються у виробництві, 

опис технологічного процесу та матеріальний баланс стадії підготовки 

поживного середовища. 

П’ятий розділ являє собою розрахунок обладнання для проведення 

технологічного процесу. У ньому наведене обґрунтування вибраної 

конструкції, підбір конструкційних матеріалів та окремих компонентів 

апарату, представлені технологічний, конструктивний та тепловий 

розрахунки, здійснюється вибір загальнозаводського обладнання та 

наводяться вимоги до охорони праці та навколишнього середовища. 



Дипломний проект у своєму складі також містить схеми: технологічну 

схему всього процесу виробництва, апаратурну схему, що відповідає стадіям 

технологічної схеми та схему ферментера на 10 л для біосинтезу Е. соli. 

В результаті роботи було спроектовано виробництво імуноферментної 

тест-системи для виявлення специфічних антитіл до вірусу гепатиту С.  

1. Обґрунтовано вибір Е. coli як продуценту рекомбінантного білку, як 

найбільш вивченого мікроорганізму та такого, який легко 

культивується.  

2. Враховуючи особливості технології тест-системи, розроблені 

технологічна	 та апаратурна схеми лінії виробництва та наведені 

параметри контролю, виконання яких забезпечує належну якість 

продукції та безпеку персоналу. 

3. Для біосинтезу Е. соli було підібрано та розраховано ферментер об’ємом 

10 л, який забезпечує оптимальні умови для розмноження 

мікроорганізму та накопичення їм необхідного білку. Технологічний, 

конструктивний та гідравлічний розрахунки апарату підтверджують 

надійність обраної конструкції.	

4. Проект виконано з урахуванням вимог охорони праці, пожежної та 

екологічної безпеки, проаналізовано шкідливі та небезпечні фактори 

виробництва та запропоновано методи їх попередження та уникнення в 

умовах виробництва. 

 

 

 

 


