
ЕЛЕКТРОХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНИЙ СЕНСОР ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ 
ЛЕГЕНЬ 

Опис пропозиції 
Суттю нашої пропозиції є розробка нового фотонного 
сенсорного пристрою для аналізу біологічних рідин з 
метою ранньої діагностики туберкульозу (ТБ). Даний 
метод базується на поєднанні декількох головних ідей: 
електрохемілюмінесцентного (ЕХЛ) методу 
детектування; нанотехнологічному ЕХЛ сенсорі, 
електроди якого вкриті тонкими молекулярними 
плівками квантових точок, реєстрації аналітичного 
сигналу від маркерів туберкульозного процесу.  
Метод ЕХЛ аналізу володіє: a) високою чутливістю 
завдяки реєстрації оптичного сигналу, межа виявлення 
якого складає один фотон, б) висока селективність 
аналізу забезпечується використанням квантових точок 
різного діаметру, а також в) двоканальний метод 
реєстрації, тобто одночасний запис електрохімічного та 
оптичного ЕХЛ сигналів.  
Використання квантових точок (КТ) різного розміру в 
якості люмінофорів – реагентів плівок, що осаджені на 
електрод, дозволяє нам визначати різні ТБ маркери 
(органічні молекули A середньої молекулярної маси) в 
біологічних зразках таких як сироватки. Для створення 
тонких плівок та осадження їх на робочому електроді 
запропонованого сенсорного пристрою був використа-
ний високотехнологічний метод Ленгмюра-
Блоджетт. Він дозволяє формувати однорідні впоряд-
ковані наноструктуровані молекулярні ансамблі напів-
провідникових КТ з заданою контролюємою структу-
рою.  
Запропонований сенсор призначений для детектування 
певних органічних маркерів мікобактерії туберкульозу 
в біологічних рідинах (сироватка крові), що є необхід-
ним для раннього виявлення даного захворювання.  
Інноваційні аспекти 
Протеолізна активність є результатом накопичення зна-
чної кількості продуктів розпаду білкових молекул. 
Деякі з цих речовин є унікальними та можуть бути ви-
користаними в якості маркерів на будь-які форми тубе-
ркульозу, незалежно від штаму та генотипу. Аналітич-
ний сигнал сенсорного пристрою є вільним від фоново-
го шуму, що викликаний помилковими взаємодіями 
характерними для ЕХЛ методу реєстрації. Повний кон-
троль над процедурою реєстрації дозволяє автоматизу-
вати процес для більшої кількості досліджень, включа-
ючи принцип проточного аналізу.  
Головні переваги 
 - використання нового в нанотехнології в поєднанні з 
електрохемілюмінесцентним методом реєстрації;  
 - рання діагностика туберкульозу;  
 - діагностика активного туберкульозу та латентних 
форм; 
 - швидка та проста процедура аналізу;  
 - проста пробопідготовка (~ 1-2 хвилини, необхідний 
час лише на одного пацієнта); 
 - незначний об’єм зразку (~20 мкл); 
 - низька вартість аналізу. 
Галузі використання 
 - медицина;  
 - харчова промисловість;  
 - фармакологія; 
 - екологія. 

 
 
Рис. 1. Структура напівпровідникової квантової 
точки 
 

  
 

Рис. 2. Робочий електрод ЕХЛ сенсору: структура 

 
Рис.3. Стадії ЕХЛ детектування маркеру ТБ 
 
Стадія розробки 
Стадія розвитку – технологія та лабораторне  
дослідження зразків. 
 
Контактна інформація 
Микола Рожицький, професор, докт. фіз-мат. наук,  
академік Академії Прикладної Радіоелектроніки,  
Науковий керівник лабораторії  
«Аналітичної оптохемотроніки». 
Олена Галайченко, канд.техн.наук,  
старш.наук.співроб. 
 
Адреса: Україна, 61166, Харків, пр. Леніна, 14,  
Харківський національний університет  
радіоелектроніки, каф. Біомедичних електронних  
приладів та систем, лабораторія «Аналітичної  
оптохемотроніки» 
Тел./факс: +380 57 7020-369  
e-mail: rzh@kture.kharkov.ua  
web: http://electrohim.kture.kharkov.ua 

 

mailto:rzh@kture.kharkov.ua
http://electrohim.kture.kharkov.ua/

