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Реферат. 

Сравнительное изучение  in vitro антибактериальных свойств плазмы 

крови  и плазмы, обогащенной растворимыми факторами тромбоцитов 

человека: 56 страниц, 9 рисунков, 6 таблиц, 62 источника. 

Релизат тромбоцитов/РТ, лизат тромбоцитов/ЛТ, плазма обогащенная 

тромбоцитами, бактерии S. aureus , E. coli , P. aeruginosa, питательная среда, 

антибактериальные свойства  

 

Цель работы: изучение вопросов антибактериальных свойств тромбоцитов и 

выделяемых ими растворимых факторов, оценка способности угнетать рост 

in vitro бактерий у препаратов растворимых факторов тромбоцитов/РФТ, 

полученных с использованием различных технологий.   

 

Методы исследований:  лабораторные, морфологические; экологические; 

статистические. 

 

Полученные результаты и их новизна. Показано, что растворимые 

факторы, выделяемые из тромбоцитов при их активации и/или разрушении, 

участвуют в регенеративных процессах. Рассмотрены основные направления 

клинического применения препаратов РФТ человека содержащих 

растворимые факторы тромбоцитов (РФТ). Проведенные эксперименты 

выявили способность исследуемых образцов РФТ вызывать подавление роста 

бактерий, наиболее выраженное в отношении S. aureus. В меньшей степени 

отмечалась бактерицидность препаратов РФТ в отношении P. aeruginosa и E. 

coli. По степени угнетения роста S. Aureus частота выявления детектируемой 

антибактериальной активности среди приготовленных препаратов РФТ 

составляет 20-40% без существенных различий между препаратами. 

Использование исследований влияния РФТ на здоровье человека, имеет не 

только практический интерес для медицины, но и дает возможность 

применять специализированную местную терапию для борьбы с длительно 

незаживающими ранами кожи.  

Результаты работы могут быть использованы в медицине для лечения 

сложных открытых переломов, для лечения инфицированных длительно 

незаживающих ран. 

Область применения. Образование, экология, медицина. 

 



Реферат. 

Параўнальнае вывучэнне in vitro антыбактэрыйных уласцівасцяў 

плазмы крыві і плазмы, узбагачанай растваральнымі фактарамі 

трамбацытаў чалавека: 56 старонак, 9 малюнкаў, 6 табліцы, 62 крыніцы. 

 Рэлизат трамбацытаў / РТ, лізата трамбацытаў / ЛТ, плазма узбагачаная 

трамбацытаў, бактэрыі S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, пажыўнае асяроддзе, 

антыбактэрыйныя ўласцівасці  

Мэта працы: вывучэнне пытанняў антыбактэрыйных уласцівасцяў 

трамбацытаў і выдзяляюцца iмi растваральных фактараў, ацэнка здольнасці 

прыгнятаць рост in vitro бактэрый у прэпаратаў растваральных фактараў 

трамбацытаў / РФТ, атрыманых з выкарыстаннем розных тэхналогій. 

Метады даследаванняў: лабараторныя, марфалагічныя; экалагічныя; 

статыстычныя. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Паказана, што растваральныя фактары, 

якія выдзяляюцца з трамбацытаў пры іх актывацыі і / або разбурэнні, 

удзельнічаюць у рэгенератыўных працэсах. Разгледжаны асноўныя напрамкі 

клінічнага прымянення прэпаратаў РФТ чалавека змяшчаюць растваральныя 

фактары трамбацытаў (РФТ). Праведзеныя эксперыменты выявілі здольнасць 

доследных узораў РФТ выклікаць прыгнечанне росту бактэрый, найбольш 

выяўленае ў дачыненні да S. aureus. У меншай ступені адзначалася 

Бактэрыцыднае прэпаратаў РФТ ў дачыненні да P. aeruginosa і E. coli. Па 

ступені прыгнёту росту S. Aureus. Частата выяўлення дэтэктаваных 

антыбактэрыйнай актыўнасці сярод прыгатаваных прэпаратаў РФТ складае 

20-40% без істотных адрозненняў паміж прэпаратамі. Выкарыстанне 

даследаванняў ўплыву РФТ на здароўе чалавека, мае не толькі практычны 

цікавасць для медыцыны, але і дае магчымасць прымяняць спецыялізаваную 

мясцовую тэрапію для барацьбы з доўга незагойных ранамі скуры. 

Вынікі работы могуць быць выкарыстаны ў медыцыне для лячэння 

складаных адкрытых пераломаў, для лячэння інфіцыраваных працягла 

незагойных ран. 

Вобласць прымянення. Адукацыя, экалогія, медыцына. 



Abstract. 

 

Comparative study in vitro of antibacterial properties of blood plasma and 

plasma enriched with soluble factors of human platelets: 56 pages, 9 figures, 9 

tables, 62 sources. 

 

Platelet release / RT, platelet lysate / LT, platelet enriched plasma, S. aureus 

bacteria, E. coli, P. aeruginosa, nutrient medium, antibacterial properties. 

 

Objective: to study the issues of antibacterial properties of platelets and their 

soluble factors, to assess the ability to inhibit the growth of in vitro bacteria in 

soluble platelet / RHT preparations obtained using a variety of technologies. 

 

Methods of research: laboratory, morphological; ecological; statistical. 

 

The results obtained and their novelty. It is shown that soluble factors released 

from platelets during their activation and / or destruction are involved in 

regenerative processes. The main directions of the clinical use of human RFT 

products containing soluble platelet factors (RRT) are considered. The conducted 

experiments revealed the ability of the studied RFT samples to cause suppression 

of bacterial growth, the most pronounced in S. aureus. To a lesser extent 

bactericidal activity of RFT preparations against P. aeruginosa and E. coli was 

noted. By the degree of growth inhibition S. Aureus. The frequency of detection of 

detectable antibacterial activity among the prepared RFT preparations is 20-40% 

without significant differences between the preparations. The use of research on 

the effects of RFT on human health is not only of practical interest for medicine, 

but also makes it possible to apply specialized local therapy to combat long-lasting 

non-healing skin wounds.  

 

The results of the work can be used in medicine for the treatment of complex open 

fractures, for the treatment of long-term non-healing wounds.  

 

Application area. Education, ecology, medicine 
 


