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РЕФЕРАТ  

 

 

Дипломная работа 46 стр., 3 главы, 31 источников, 10 рисунков, 6 таблиц. 

Ключевые слова:ГЕМОСОРБЕНТЫ, УГОЛЬНЫЕ СОРБЕНТЫ, 

СОРБЦИОННАЯ ЁМКОСТЬ, БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАЗМЫ. 

Объект исследования: биохимические параметры и свойства угольных 

сорбентов. 

Цель исследования:оценка сорбционных характеристик угольных 

гемосорбентов. 

Методы исследования: титрометрические, спектрофотометрические, 

статистические. 

Полученные результаты: в работе рассмотрены сорбционные 

характеристики угольных гемосорбентов трѐх различных производителей 

(Carbon, Q28, Кокосовый уголь (производитель Тайвань)), а также их влияние 

на такие биохимические показатели плазмы крови человека как креатинин, 

общий и прямой билирубин и мочевина. 

Активность углеродного материала можно определить путѐм измерения 

его адсорбционной способности по отношению к различным красителям. 

Изучалась адсорбция метиленового голубого и йода, была вычислена 

сорбционная ѐмкость и исходя из данного критерия была произведена проверка 

выбранных гемосорбентов на способность уменьшать содержания билирубина 

(общий, прямой), креатинина и мочевины. Результаты показали значительное, 

статистически значимое уменьшение концентрации данных веществ по 

сравнению с контрольной плазмой крови человека. 

Практическая значимость исследования и область применения: 

Результаты исследования могут найти применение для дальнейшей разработки 

устройств и методов, обеспечивающих извлечение из крови патогенных 

соединений (гемосорбция). Широкое внедрение в лечебную практику методов, 

способствующих связыванию и ускоренному транспорту токсичных веществ к 

системе органов биотрансформации и экскреции, позволяет расширить 

возможности современной медицины в лечении различных патологий, 

механизм воздействия которых, состоит в избыточном образовании и 

накоплении в организме или попадании в него биологически активных или 

токсичных веществ 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствования из 

источников сопровождаются ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 

 

 

Дыпломная работа46 стар., 3 главы, 31 крыніц, 10 малюнкаў, 6 табліц. 

Ключавыя словы: ГЕМАСАРБЕНТЫ, ВУГАЛЬНЫЯ САРБЕНТЫ, 

САРБЦИЙНАЯ ЁМIСТАСЦЬ, БIЯХIМIЧНЫЯ ПАКАЗЧЫКI ПЛАЗМЫ. 

Аб'ект даследавання: бiяхiмiчныя параметры і ўласцівасцівугальных 

сарбентаў. 

Мэта даследаванняацэнка сарбцыйных характарыстык вугальных 

гемасарбентаў. 

Метады даследавання: титрометрычныя, спектрафотаметрычныя, 

статыстычныя. 

Атрыманыя вынікі: у рабоце разгледжаны сарбцыйныя характарыстыкі 

вугальных гемасарбентаўтрох розных вытворцаў (Carbon, Q28, Какосавы вугаль 

(вырабнік Тайвань)), а таксама іх уплыў на такія біяхімічныя паказчыкі плазмы 

крыві чалавека як креатініна, агульны і прамой білірубін і мачавіна. 

Актыўнасць вугляроднага матэрыялу можна вызначыць шляхам вымярэння 

яго адсарбцыйнай здольнасці ў адносінах да розных фарбавальнікаў. 

Вывучалася адсорбцыя метіленавага блакітнага і ѐду, была вылічаная 

сарбцыйных ѐмістасць і зыходзячы з дадзенага крытэра была праведзена 

праверка выбраных гемосорбентов на здольнасць памяншаць ўтрымання 

білірубіну (агульны, прамы), креатініна і мачавіны. Вынікі паказалі 

статыстычна значнае памяншэнне канцэнтрацыі дадзеных рэчываў у 

параўнанні з кантрольнай плазмай крыві чалавека. 

Практычная значнасць даследавання і вобласць прымянення.  

Вынікі даследавання могуць знайсці прымяненне для далейшай распрацоўкі 

прылад і метадаў, якія забяспечваюць выманне з крыві патагенных злучэнняў 

(гемысорбцыя). Шырокае ўкараненне ў лячэбную практыку метадаў, якія 

спрыяюць звязванню і паскоранаму транспарце таксічных рэчываў да сістэмы 

органаў биотрансформации і экскрэцыі, дазваляе пашырыць магчымасці 

сучаснай медыцыны ў лячэнні розных паталогій, механізм ўздзеяння якіх, 

складаецца ў залішняй адукацыі і назапашванні ў арганізме ці трапленні ў яго 

біялагічна актыўных або таксічных рэчываў 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял правільна і 

аб’ектыўна адлюстроўвае стан даследнага працэсу, а ўсе запазычанні з 

літаратурных і іншых крыніц суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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SUMMARY  

 

 

Diploma project 46 pp., 3 chapters, 31 sources,10 figures,6 tables. 

Keywords:HEMOSORBENTS, COAL SORBENTS, SORBTION 

CAPACITY, BIOCHEMICAL PLASMA INDICATORS. 

The object of the study: biochemical parameters and properties of coal 

sorbents. 

The aim of the research is to evaluate the sorbtion characteristics of coal 

hemosorbents. 

Methods used in the research:titrometric, spectrophotometric, statistical. 

Results: the sorbtion characteristics of coal hemosorbents of three different 

manufacturers (Carbon, Q28, Coconut coal (manufacturer Taiwan)), as well as their 

effect on such biochemical parameters of human blood plasma as creatinine, total and 

direct bilirubin and urea, are considered. 

The activity of a carbon material can be determined by measuring its 

adsorption capacity with respect to various dyes. The adsorption of methylene blue 

and iodine was studied, the sorption capacity was calculated and, based on this 

criterion, the selected hemosorbents were tested for the ability to reduce the content 

of bilirubin (total, direct), creatinine and urea. The results showed a significant, 

statistically significant decrease in the concentration of these substances compared 

with the control plasma of human blood. 

The practical value of the research and spheres of application. The results of 

the study can find application for the further development of devices and methods for 

extracting pathogenic compounds from the blood (hemosorption). The widespread 

adoption in medical practice of methods that promote the binding and accelerated 

transport of toxic substances to the system of organs of biotransformation and 

excretion, allows expanding the capabilities of modern medicine in the treatment of 

various pathologies, the mechanism of action of which is the excessive formation and 

accumulation in the body of biologically active or toxic substances. 

The author of the paper confirms that the material correctly and objectively 

reflects the state of the investigated process and all borrowed theoretical, 

methodological and methodical concepts from literature and other sources are 

accompanied by links to their authors. 

 

 


