Реєстраційна картка технології (РКТ)
5436. Державний реєстраційний номер: 0621U000015
5517. № Держреєстрації НДДКР: 0118U003026
5256. Особливі позначки: 5
9000. Походження технології: С
9159. Договір: Договір № 35.П3/2020/330 від 15.01.2020 з Національною академією медичних
наук України на підставі Закону України від 25.08.2020 р. № 822 - IX "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та Довідки Міністерства фінансів
України № 928 від 01.09.2020. Договір відноситься до пункту 3 статті 1107 Цивільного кодексу
України.

Відомості про заявника технології
2459. Код ЄДРПОУ (або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб): 02011893
2151. Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)
1 - українською мовою
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Відомості про технологію
9027. Назва технології
1 - українською мовою
Технологія прогнозування серцевої недостатності у хворих з міокардитом
3 - англійською мовою
Technology of heart failure prognostication in patients with myocarditis
9125.Опис технології
1. Мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію
Покращення якості прогнозування перебігу серцевої недостатності у хворих з міокардитом
2. Основна суть технології
Суть технології полягає у створенні математичної моделі, за допомогою якої у пацієнтів з міокардитом можна в
відсотковому відношенні в 1-й місяць від початку захворювання розрахувати вірогідність наявності серцевої
недостатності через 12 місяців спостереження
3. Анотований зміст
В основі способу лежать 2 рівняння, за допомогою яких вже в перший місяць від дебюту міокардиту можна оцінити
вірогідність того чи іншого варіанту перебігу захворювання: Y1 - для наявності другого або вище ФК СН через 12 місяців,
Y0 - для наявності І ФК СН або її відсутності через 12 місяців. Y1 = -66,5 + 1,12×титр АТм + 9,24×АТ до КМ + 15,4×АТ до β1-АР +
2,88×РБТЛм + 3,10 × TLR2 + 4,65 × TLR4 - 0,42×ФВ ЛШ - 1,48×ПГСД - 1,41×ЦГСД + 0,17×ІКДО ЛШ +17,3 при ≥6 СЗЗ + 14,9 при ≥5
СФЗ Y0 = -53,2 + 1,22×титр АТм + 9,44×АТ до КМ + 16,0×АТ до β1-АР + 2,99×РБТЛм + 3,03 × TLR2 + 4,55 × TLR4 - 0,51×ФВ ЛШ 1,52×ПГСД - 1,32×ЦГСД + 0,16×ІКДО ЛШ +16,5 при ≥6 СЗЗ + 15,9 при ≥5 СФЗ Вірогідність наявності ІІ-го або вище ФК СН
через 12 місяців оцінюється формулою: Y1/(Y1 + Y0)×100% Вірогідність наявності І-го ФК СН або її відсутності через 12
місяців оцінюється формулою: Y0/(Y1 + Y0)×100%
4. Проблеми, які технологія дає змогу вирішувати
Технологія дає змогу удосконалити раннє прогнозування тяжкого перебігу міокардиту і своєчасно оптимізувати тактику
ведення хворого
5. Ознаки новизни технології
Вперше розроблено математичну модель для раннього прогнозування тривалої персистенції серцевої недостатності у
хворих з міокардитом, що дозволило удосконалити моніторинг клінічного стану пацієнта в динаміці
6. Складові технології
Технологію складають 2 рівняння, розроблені за допомогою дискримінантного аналізу, що включають показники
імунного статусу пацієнта, результати ехокардіографії, холтерівського моніторування електрокардіограми, магнітнорезонансної томографії серця.
Опис технології англійською мовою
The technology consists of 2 equations developed using discriminant analysis, including indicators of the patient's immune
status, echocardiography results, Holter monitoring of the electrocardiogram, magnetic resonance imaging of the heart. These 2

equations give an opportunity in the 1st month from the beginning of clinical symptoms of myocarditis to predict in percentage
presence existence of heart failure of the II or higher functional class after 12 months.
9127. Технічні характеристики
Чутливість моделі - 88,1%, специфічність - 72,9%, позитивна прогностична цінність - 84,6%, негативна прогностична
цінність - 78,4%.
9128. Техніко-економічний чи соціальний ефект
Модель дозволяє зменшити час перебування пацієнта в стаціонарі в середньому на 72 години
5490. Об'єкти інтелектуальної власності
Патент України на винахід № 116864 МПК А61В5/0402 (2006.01). Заявник і власник патенту: "ДУ "ННЦ "Інститут кардіології
ім. акад. М.Д. Стражеска" НАМН України. Обєктом патентування є математична модель, створена для прогнозування
серцевої недостатності у хворих з міокардитом. Дія патенту поширюється на Україну.
9156. Основні переваги порівняно з існуючими технологіями
неінвазивність, висока точність прогнозування, можливість застосування в рутинній клінічній практиці
9155. Галузь застосування
медицина, кардіологія потенційні споживачі продукції - кардіологічні і терапевтичні стаціонари, спеціалізовані
кардіологічні центри
9158. Інформація щодо потенційних ринків збуту технології
Україна
9160. Інформація щодо потенційних ринків збуту продукції, виробленої з використанням технології
Україна
9157. Ступінь відпрацювання технології
– якщо технологічну документацію розроблено за результатами приймальних випробувань дослідного зразка - 9157/О1
– 9157/TRL5 - перевірено прототип в робочому середовищі користувача, технологію перевірено у відповідному робочому
середовищі (на виробництві)
5535. Умови поширення в Україні
44 - за оголошеною вартістю
5211. Умови передачі зарубіжним країнам
64 - за оголошеною вартістю
6012. Орієнтовна вартість технології та витрат на впровадження: 10 тис. грн.
6013. Особливі умови впровадження технології
немає
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