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 Державна Фармакопея України (ДФУ) 

Державна Фармакопея України –  

      правовий акт, який містить: 

•         загальні вимоги до лікарських засобів 

•         індивідуальні монографії на лікарські засоби 

•         методи контролю якості лікарських засобів 

Вимоги ДФУ до лікарських засобів є обов'язковими для 

всіх фармацевтичних підприємств та установ України 

незалежно від їх форми власності. 

Якість лікарського засобу - сукупність властивостей, 

які надають лікарському засобу здатність задовольняти 

споживачів відповідно до свого призначення і 

відповідають вимогам, встановленим законодавством 



Європейська Фармакопея (Ph. Eur.)  

 
• Ph. Eur. – керівний документ, що використовується 

в більшості країн Європи для контролю якості фарм

ацевтичної  продукції.  

 

• Ph. Eur. узгоджується з положеннями Міжнародної 

фармакопеї та конкретизує їх стосовно особливосте

й європейських країн.  

 

• Ph. Eur. створена на основі Конвенції та розробляєт

ься Європейським директоратом (що входить до скл

аду Ради Європи, м. Страсбург, Франція) з якості  

лікарських засобів для охорони здоровяۥ. 



Історична довідка  

 • 29.12.1997 р. – Україна стала офіційним спостерігачем в Ph.Eur. 

• 1998 р. – почалась розробка ДФУ, гармонізованої із Ph.Eur. 

• 2002 р. – Закон України «Про Концепцію Загальнодержавної  
програми адаптації законодавства України до законодавства Єв
ропейського Союзу» 

• 16 жовтня 2012 р. – Закон України «Про приєднання України до 
Конвенції про розробку Європейської Фармакопеї із поправками, 
внесеними відповідно до положень Протоколу до неї»  

• 01.01.2013 р. – Україна повноправний член Ph.Eur. 

• 2015 р. – в Порядку реєстрації ЛЗ в Україні введений паритет Ph
.Eur. та ДФУ 

• 27.06.2019 р. Наказ МОЗ України № 1528 «Про затвердження  

• змін до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріал
ів на лікарські засоби…» (додаток 10, п.1.1. Лікарські засоби, отр
имані з плазми) 

• Видано 12 томів ДФУ 

• Зараз діє ДФУ другого видання (ДФУ 2.0 – 3 томи; ДФУ 2.1, Д
ФУ 2.2; ДФУ 2.3) 

 



Гармонізація ДФУ з Ph. Eur. 

 

• У виданнях ДФУ максимально врахований стиль 
побудови Ph. Eur. 

• Для збереження гармонізації з Ph. Eur. здійсню- 
ються перевидання та доповнення ДФУ. 

•  ДФУ враховує національні особливості України,  
рівень її промисловості та контрольно-дозвільної  
системи. 

• Тексти Фармакопеї не суперечать один одному. 

• Кожен том Фармакопеї разом із попередніми утво- 
рює несуперечну та самодостатню нормативну базу. 

•  Фармакопея спирається на власну систему фармако
пейних стандартних зразків (Ph. Eur. та ДФУ). 



Діючі доповнення ДФУ та їх співвідношення з Ph.Eur. 

 

2015 2016 2017 2018 



Посилання на регуляторні документи 

• Монографії та загальні статті можуть містити  

посилання на документи, видані медичними  

уповноваженими органами, наприклад, на директиви 

та додатки до керівництв Європейського Союзу  

• Ці посилання призначені для інформування 

користувачів Фармакопеї 

• Наявність такого посилання не змінює статус  

документів, на які дається посилання 

• Ці документи можуть бути обов'язковими або можуть 

мати рекомендаційний характер.  

 



   Можуть бути задіяні тільки дбайливо відібрані, здорові  
донори, наскільки це можна довести медичними  
дослідженнями, лабораторними випробуваннями крові  
та вивченням історій хвороб донорів. Кров цих донорів 
не має містити хвороботворних агентів, що передаються 
через лікарські засоби, одержані із плазми. 

• Рекомендації щодо цього розроблено Радою Європи  
[Рекомендації Nо. R (95) 15 щодо приготування, викор
истання та забезпечення якості компонентів крові,  
або подальші перегляди]; 

• Директива Європейського Союзу із цього питання:  
Директива 2004/33/ЄC від 22 березня 2004 року, на 
виконання Директиви 2002/98/ЄC Європейського  
парламенту та Ради Європи щодо певних технічних 
 вимог до крові та компонентів крові. 

Посилання на регуляторні  

документи щодо донорів  



• Імунізація донорів для одержання імуноглобулінів зі  

специфічними активностями може бути проведена, як

що достатня кількість матеріалу належної якості не 

 може бути одержана від природно імунізованих  

донорів. 

• Рекомендації щодо такої імунізації розроблені ВООЗ. 

    Вимоги щодо збору, обробки та контролю якості  

крові, компонентів крові та лікарських засобів, що  

одержують із плазми // ВООЗ Technical Report Series. 

- 1994. - № 840 або подальші перегляди). 

Посилання на регуляторні  

документи щодо імунізації донорів  



Гармонізація законодавства України  

з законодавством ЄС 

• Уряд ухвалив Стратегію розвитку національної системи крові в  
Україні 

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. 
№ 120-р «Про схвалення Стратегії розвитку національної сис
теми крові на період до 2022 року та затвердження плану захо
дів щодо її реалізації» 

• Завдяки втіленню Стратегії будуть впроваджені європейські  
стандарти та практики діяльності системи крові, адже ці зміни 
 запроваджуються, в тому числі, в рамках наближення України  
до ЄС. 

• Існуюча проблема вимагає наближення законодавства України у с
фері донорства крові та її компонентів до законодавства ЄС. 

• «Ратифікувавши Угоду про асоціацію між Україною, з однієї стор
они, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони,  
Україна підтвердила свої наміри про виконання вимог цієї Угоди 
щодо доступності, безпеки і якості донорської крові та її  
компонентів.» 

http://moz.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011


   Закон України «Про донорство крові та її компонентів»  
(239/95-ВР  28.06.2015) 

• Стаття 23. Дія міжнародних договорів  
Якщо  міжнародним  договором,  згода  на обов’язковість якого  
надана  Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті,  
що  визначені  цим Законом, то застосовуються правила міжнародного  
договору. 

   Проект Закону України від 28.12.2018 р. N 9452 «Про донорство крові та 
її компонентів і національну систему крові» 

• Стаття 2. Законодавство України про донорство крові та її компонентів, на
ціональну систему крові та надання послуг з трансфузії компонентів крові 

• Законодавство України про донорство крові та її компонентів і національ-н
у систему крові базується на Конституції України і складається з цього  
Закону та інших актів законодавства, а також ратифікованих міжнародних 
договорів України. 

• Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила,  
ніж ті, які містяться в цьому Законі, то застосовуються правила  
міжнародного договору. 

Гармонізація законодавства України  

з законодавством ЄС                                               

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html


Наказ МОЗ України № 1528 від 27.06.2019 “Про затвердження змін до Порядку  

проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються  

на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про  

внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення” 

 
додаток 10: 

 1.1. Лікарські засоби, отримані з плазми 

Плазма-Мастер-Файл має містити інформацію про плазму, що використовувал
ася як   вихідний матеріал/сировина, а саме: 

• походження плазми: 

• інформація про центри або установи, у яких проводиться відбір крові/ 
плазми, включаючи дані про проведені інспекції та отриману акредитацію, 
а також епідеміологічні дані про інфекції, які передаються через кров; 

• інформація про центри або установи, у яких проводиться дослідження 
 зразків донорської крові і пулів плазми, включаючи дані про проведені  
інспекції та отриману акредитацію; 

• критерії відбору донорів крові/плазми; 

• прийнята система, що дає можливість відстежити шлях кожного  
донорського зразка від закладу, де здійснюється забір крові/плазми, до  
готового лікарського засобу і навпаки; 

• якість та безпека плазми: 

• відповідність монографії Європейської фармакопеї або ДФУ; 

• контроль відібраної донорської крові/плазми та пулів на наявність  
збудників інфекцій, включаючи опис методів аналізу та у разі пулів  
плазми — дані з валідації використаних методів аналізу; 



• технічні характеристики контейнерів для відбору крові та плазми,  
включаючи інформацію про використані розчини антикоагулянтів; 

• умови зберігання та транспортування плазми; 

• процедура будь-якого карантинного зберігання та/або період  
карантину; 

• характеристика пулу плазми; 

• інформація про систему взаємодії між виробником одержаного з  
плазми лікарського засобу та/або підприємством, що здійснює 
фракціонування/обробку плазми, з однієї сторони, та центрами або 
установами з відбору крові/плазми та контролю, з іншої сторони,  
яка визначає умови їхньої взаємодії та погодження специфікацій. 

     Додатково ПМФ має також містити перелік лікарських засобів,  
отриманих з цієї плазми, інформацію про реєстрацію цих лікарськи
х засобів або про те, що вони ще перебувають у процесі реєстрації, 
включаючи лікарські засоби, виготовлені для клінічних  
випробувань. 
 

Наказ МОЗ України № 1528 від 27.06.2019 “Про затвердження змін до Порядку  

проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються  

на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про  

внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення” 

 



Цілі видання ДФУ 

 • Досягнення основної мети ДФУ — сприяння  
встановленню в Україні європейських і сучасних 
міжнародних стандартів якості лікарських засобів 
та інтеграції до світового фармацевтичного ринку 
передбачає реалізацію таких цілей: 

• — введення нових текстів, які раніше не  
входили до ДФУ; 

• — перегляд текстів ДФУ відповідно до змін 
 в Ph.Eur.; 

• — перегляд текстів ДФУ відповідно до  
набутого вітчизняного досвіду. 

 



Концепція ДФУ щодо монографій на субстанції 

 

• Згідно із концепцією Фармакопейного центру в  
доповненнях до ДФУ 2.0 не вводяться нові редакції  
монографій Ph. Eur. на субстанції. 

• Відповідно, актуалізація таких монографій на 
 субстанції, що введені до ДФУ 2.0, не здійснюється. 

• У разі необхідності, монографії на субстанції можуть  
бути розроблені та введені до ДФУ, зокрема за  
зверненням виробників лікарських засобів. 

• Фармакопейний центр готовий до співпраці з даного 
 питання із зацікавленими особами.  

 



Лікарські засоби, отримані з компонентів крові 

ДФУ 

 

21 

Ph. Eur. 

 

40  



Лікарські засоби, отримані з компонентів крові 

(ДФУ 2.0, Т.2) 

 1. Плазма людини (у пулах і оброблена для інактивації вірусів) с. 538 

2. Плазма людини для фракціонування с. 541 

3. NПлазма для лабораторної діагоностики in vitroN 

4. Альбуміну людини розчин с. 24 

5. Імуноглобулін людини анти-D с. 268 

6. Імуноглобулін людини анти-D для внутрішньовенного введення с. 269 

7. Імуноглобулін людини нормальний с. 270 

8. Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення с. 273 
9. Імуноглобулін людини проти вітряної віспи с. 276 

10. Імуноглобулін людини проти вітряної віспи для внутрішньовенного введення с. 276 

11. Імуноглобулін людини проти гепатиту A с. 277 

12. Імуноглобулін людини проти гепатиту B с. 278 

13. Імуноглобулін людини проти гепатиту B для внутрішньовенного введення с. 278 

14. Імуноглобулін людини проти кору с. 279 

15. Імуноглобулін людини проти краснухи с. 279 

16. Імуноглобулін людини проти сказу с. 280 

17. Імуноглобулін людини протиправцевий с. 282 

18. Інтерферону альфа-2 розчин концентрований с. 310 

19. Інтерферону бета-1а розчин концентрований с. 314 

20. Інтерферону гамма-1b розчин концентрований с. 317 



Лікарські засоби, отримані з компонентів крові 

(Ph. Eur. 10.0) 

 1. Fibrin sealant kit     04/2019  

2. Human C1-esterase inhibitor     04/2016  

3. Human albumin solution      01/2013 

4.  Human alpha-1-proteinase inhibitor     01/2014  

5. Human anti-D immunoglobulin     01/2015  

6. Human anti-D immunoglobulin for intravenous administration  01/2008  

7. Human coagulation factor IX rDNA concentrated solution   01/2018 

8.  Human coagulation factor IX rDNA powder for solution for injection  01/2018  

9. Human coagulation factor VIIa rDNA concentrated solution   01/2015  

10. Human coagulation factor XI     04/2016  

11. Human antithrombin III concentrate     01/2012 

12.  Human coagulation factor IX     01/2011  

13. Human coagulation factor IX rDNA concentrated solution  01/2018 

14.  Human coagulation factor IX rDNA powder for solution for injection  01/2018  

15. Human coagulation factor VII     01/2011  

16. Human coagulation factor VIII     07/2013  

17. Human coagulation factor VIII rDNA     01/2008 

18.  Human coagulation factor VIIa rDNA concentrated solution   01/2015  

19. Human coagulation factor XI     04/2016  

20. Human fibrinogen      01/2011 



21. Human haematopoietic stem cells     04/2019  

22. Human hepatitis A immunoglobulin     01/2015 

23.  Human hepatitis B immunoglobulin     01/2015  

24. Human hepatitis B immunoglobulin for intravenous administration  01/2015  

25. Human measles immunoglobulin     01/2015  

26. Human normal immunoglobulin for intramuscular administration  01/2015  

27. Human normal immunoglobulin for intravenous administration  01/2012  

28. Human normal immunoglobulin for subcutaneous administration  01/2015 

29. Human plasma for fractionation     01/2014  

30. Human plasma pooled and treated for virus inactivation  07/2017 

31. Human prothrombin complex     01/2011  

32. Human rabies immunoglobulin     01/2015  

33. Human rubella immunoglobulin     01/2015  

34. Human tetanus immunoglobulin     01/2015  

35. Human varicella immunoglobulin     01/2015  

36. Human varicella immunoglobulin for intravenous administration  01/2008  

37. Human von Willebrand factor     07/2013  

38. Interferon alfa-2 concentrated solution   07/2015 

39. Interferon beta-1a concentrated solution   01/2009 

40. Interferon gamma-1b concentrated solution   07/2014 

 

Лікарські засоби, отримані з компонентів крові 

 (Ph. Eur. 10.0) 



Розробка монографій для включення до 

ДФУ 

 

Human haematopoietic stem cells  

   (Стовбурові гемопоетичні клітини людини)  

 

Плазма для лабораторної діагностики in vitroN 

 

Fibrin sealant kit  

   (Фібриновий клей) 



Плазма для лабораторної діагностики in vitroN 

• Плазма для діагностики in vitro – це рідка частина  
крові людини, яка залишається після відокремлення  
клітинних елементів крові, зібрана у приймач, що 
 містить антикоагулянт, або розділену безперервною ф
ільтрацією або центрифугуванням під час аферезу. 

• Плазма для діагностики in vitro призначена для  
виготовлення медичних виробів для діагностичних  
цілей in vitro (тест-системи, тест-набори, тест-смужки
, експрес-тести, діагностикуми, калібратори, контро- 
льні речовини, тощо).  

• Плазма для діагностики in vitro не призначена для  
застосування у людини або для виробництва  
лікарських засобів, які застосовують у людини. 

• Плазма для діагностики in vitro має відповідати  
вимогам статті «Плазма людини для фракціонування»  

 



Для виробництва плазми для діагностики in vitro можуть  
використовуватись продукти донорської крові зазначені 
в «Порядку контролю за дотриманням показників  
безпеки та якості донорської крові та її компонентів»  
(Наказ Міністерства охорони здоров'я України 
 від 09.03.2010 N 211. Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України 8 червня 2010 р. за N 368/17663) або 
 подальші перегляди чи інші діючі законодавчі акти. 

 

Це такі продукти донорської крові: 

• - плазма заморожена; 

• - плазма свіжозаморожена; 

• - плазма, збіднена кріопреципітатом (кріосупернатантна  
   плазма); 

• - плазма лейкофільтрована; 

• - кріопреципітат заморожений. 

 

Плазма для лабораторної діагностики in vitroN 



Лабораторні випробування.  

Лабораторні випробування мають проводитися для  
кожної донації крові на такі вірусні маркери: 

•     1. антитіла проти вірусу 1 імунодефіциту людини  
(anti-HIV-1); 

•     2. антитіла проти вірусу 2 імунодефіциту людини  
(anti-HIV-2); 

•     3. поверхневий антиген гепатиту В (HBsAg); 

•     4. антитіла проти вірусу гепатиту С (anti-HCV). 

Використовувані методи випробувань мають бути 
 достатньо чутливими та специфічними та відповідати 
діючим нормативним документам. 

Якщо виявляється повторний позитивний результат  
будь-якого випробування, донація не приймається. 

Плазма для лабораторної діагностики in vitroN 



Кількісні випробування 

 

   Випробування проводять, використовуючи пул 
із не менше 10 одиниць плазми.  

 

• Загальний білок.  

    Вміст загального білка має бути не менше  
50 г/л. 

• Фактор згортання крові людини VIII. 

    Активність має бути не менше 0.5 МО/мл. 

Плазма для лабораторної діагностики in vitroN 



Стовбурові гемопоетичні клітини людини  

• Ця монографія надає стандарт підготовки та контролю  
якості стовбурових гемопоетичних клітин людини, які викорис- 
товуються в терапії. 

• Ця монографія поширюється на стовбурові гематопоетичні кліти-
ни, які не зазнали культивування або генетичної модифікації, та  
призначені для забезпечення успішного прищеплення, що приз- 
водить до постійного відновлення всіх ліній вироблення клітин  
крові до достатнього рівня та функціонування у реципієнта, гема-
топоез якого був компрометований, наприклад, хворобою або  
високими дозами хіміотерапії та / або променевої терапії, або  
повинен бути замінений за певних вроджених захворюваннь.  

• Стовбурові гематопоетичні клітини можуть походити від  
реципієнта (аутологічні) або від іншої особи (алогенні). 

• Мембранний маркер CD34 зазвичай використовується для успіш-
ної ізоляції / очищення стовбурових гемопоетичних клітин від  
неочищених препаратів та як показник вмісту гематопоетичних  
стовбурових клітин під час рутинного контролю якості. 



ЗБИРАННЯ 

     Стовбурові клітини периферичної крові.  

• Відокремлюють цитаферезом після мобілізації з кісткового мозку в
веденням факторів росту та / або лікуванням аутологічних донорів ц
итотоксичними речовинами. 

• Клітини можуть бути оброблені для вибору відповідної популяції,  
та можуть бути кріоконсервовані. 

     Кістковий мозок.  

• Кістковий мозок збирають відсмоктуванням клітин з порожнин  
порожнистих кісток, потім видаленням кісткових фрагментів  
фільтрацією і, якщо необхідно, відокремленням клітин від лейко- 
цитарної плівки центрифугуванням або цитаферезом із застосуван-
ням комерційних наборів. 

• Клітини можуть бути оброблені для вибору відповідної популяції,  
та можуть бути кріоконсервовані. 

     Пуповинна кров. 

• Гематопоетичні клітини крові плаценти збирають з плаценти із  
пуповинної вени. Потім клітини кріоконсервують. 

Стовбурові гемопоетичні клітини людини  



  Гарантія якості.  

  Якість речовин, що використовуються у виробництві, 
може бути вирішальним щодо якості, безпеки та 
 ефективності кінцевого лікарського засобу, особливо 
щодо речовин біологічного походження.  

  Це має особливе значення для: 

• - білків, включаючи ферменти та антитіла; 

• - кріоконсерваційних реагентів; 

• - реагентів для очищення. 

   Усі речовини мають виготовлятись у рамках визнаної с
истеми управління якістю з використанням  
відповідних виробничих потужностей. 

Стовбурові гемопоетичні клітини людини  



Для кожної речовини має бути представлена відповідна  
специфікація якості: 

• - ідентифікація; 

• - активність (де це можливо); 

• - чистота; 

• - бактеріальні ендотоксини (2.6.14) (де застосовується) 
 (ДФУ 2.0, Т. 1, с. 269); 

• - мікробіологічна чистота (загальна кількість життєздатних мі
кроорганізмів, випробування на окремі мікроорганізми))  
(Мікробіологічний контроль клітинних продуктів, 2.6.27) 

      (ДФУ 2.0, Т. 1, с. 303); 

• - стерильність (2.6.1) (де застосовується) (ДФУ 2.0, Т. 1, с.234) 

• - вірусна безпека (5.1.7) (ДФУ 2.0, Т. 1, с 794) 

• - мінімізація ризику передачі збудників трансмісивних спонгі
формних енцефалопатій тварин через лікарські засоби для  
застосування людиною та у ветеринарній медицині (5.2.8) (ДФ
У 2.3, с. 124). 

Стовбурові гемопоетичні клітини людини 



Випробування 

    Для різних випробувань встановлюються цільові  
специфікації, але вони не використовуються як  
жорсткі критерії прийнятності. 

• Підрахунок гемопоетичних клітин CD34/CD45+  
(2.7.23) (ДФУ 2.1, с. 52) 

• Проточна цитометрія (2.7.24) (ДФУ 2.0, Т. 1, с. 363) 

• Кількісне визначення колонієутворюючих клітин- 
попередників гемопоетину людини (2.7.28) 
 (ДФУ 2.0, Т. 1, с. 368) 

• Підрахунок ядерних клітин та їх життєздатність  
(2.7.29) (ДФУ 2.0, Т. 1, с. 369) 

• Мікробіологічний контроль клітинних продуктів  
(2.6.27), (ДФУ 2.0, Т. 1, с. 303) 

Стовбурові гемопоетичні клітини людини 



Контейнери для крові та компонентів крові 

Контейнери мають відповідати вимогам 

щодо скляних контейнерів (3.2.1)  

або пластмасових контейнерів (3.2.3)  

для крові та компонентів крові. 

 



Скляні контейнери (3.2.1) 

• Скляні контейнери для фармацевтичного застосування — вироби зі 
скла, що безпосередньо контактують із лікарськими засобами. 

• Безбарвне скло має високу світлопроникність у видимій області  
спектра. 

• Забарвлене скло одержують додаванням невеликої кількості  
оксидів металів, вибраних відповідно до необхідного  
спектрального поглинання. 

• Нейтральне скло являє собою боросилікатне скло, що містить  
значну кількість бору оксиду, алюмінію оксиду, оксидів лужних  
і/або лужноземельних металів. Завдяки своєму складу нейтральне  
скло характеризується високою термічною і високою гідролітичною 
стійкістю. 

• Силікатне скло — скло на основі кремнію діоксиду, що містить  
оксиди лужних металів, в основному натрію оксид, і оксиди лужно- 
земельних металів, в основному кальцію оксид. Завдяки своєму  
складу, силікатне скло характеризується тільки середньою гідролі- 
тичною стійкістю. 



Скляні контейнери (3.2.1) 

Відповідно до гідролітичної стійкості скляні  
контейнери класифікуються таким чином. 

•— Контейнери зі скла класу I.  
Виготовлені з нейтрального скла і мають  
високу гідролітичну стійкість внаслідок  
складу самого скла. 

•— Контейнери зі скла класу II.  
Виготовлені звичайно із силікатного скла і  
мають високу гідролітичну стійкість  
внаслідок відповідної обробки поверхні. 

•— Контейнери зі скла класу III.  
Виготовлені звичайно із силікатного скла і  
мають помірну гідролітичну стійкість. 



Скляні контейнери (3.2.1) 

• Контейнери зі скла класу І придатні для всіх  
лікарських засобів, призначених як для  
парентерального, так і для непарентерального 
 застосування. 

• Контейнери зі скла класу II придатні для кислих і 
 нейтральних водних лікарських засобів,  
призначених як для парентерального, так і для непа- 
рентерального застосування. 

• Контейнери зі скла класу III в основному придатні  
для неводних лікарських засобів для парентерального 
застосування, для порошків для парентерального  
застосування (окрім ліофілізованих лікарських засобів), 
а також для лікарських засобів для непарентерального  
застосування. 



• Скляні контейнери для лікарських засобів не можуть  
бути використані повторно, за винятком контейнерів зі  
скла класу I. 

• Контейнери для крові людини та компонентів крові  
також не можна використовувати повторно. 

• Контейнер вибирають таким чином, щоб скло не виділяло  
речовини у кількостях, що можуть вплинути на стабільність  
препарату або становити ризик токсичності. 

• При обґрунтуванні детальні дані щодо складу скла можуть  
бути необхідними для оцінки його потенційної небезпеки. 

• Лікарські засоби для парентерального застосування звичайно 
випускають у контейнерах із безбарвного скла, однак для  
субстанцій, чутливих до світла, можна використовувати  
забарвлене скло. 

• Для інших лікарських засобів можна використовувати як  

• безбарвне, так і забарвлене скло. 

Скляні контейнери (3.2.1) 



• Рекомендується, щоб скляні контейнери для  
рідких лікарських засобів і порошків для  
парентерального застосування дозволяли  
візуально контролювати вміст. 

• Внутрішня поверхня скляних контейнерів  
може бути спеціально оброблена для поліпшен-
ня гідролітичної стійкості, надання волого- 
захисних властивостей і т.п.  

• Зовнішня поверхня також може бути оброблена, 
наприклад, для зниження тертя і підвищення  
стійкості до стирання.  

• Обробка зовнішньої поверхні не має призводи- 
ти до забруднення внутрішньої поверхні конте-
йнера. 

Скляні контейнери (3.2.1) 



• Пластмасові контейнери для забору, зберігання, переробки і 
введення крові та її компонентів виробляють з одного або  
кількох полімерів, якщо необхідно, з використанням добавок. 

• Склад матеріалу і умови виробництва контейнерів реєстру- 
ються уповноваженими органами згідно з відповідним  
національним законодавством і міжнародними угодами. 

• Матеріали, відмінні від наведених у Фармакопеї, можуть  
бути використані за умови, що їх склад затверджений  
уповноваженим органом і що вироблені з них контейнери  
відповідають вимогам, встановленим для стерильних  
пластмасових контейнерів для крові людини та компонентів к
рові. 

• За звичайних умов використання матеріали не мають  
виділяти мономери або інші речовини у кількості, що могла б 
бути шкідливою або викликати аномальні зміни крові. 

• Контейнери можуть містити розчини антикоагулянтів,  
залежно від їх передбачуваного використання, і постачаються 
стерильними. 

Пластмасові контейнери (3.2.3) 



• Місткість контейнерів пов'язана з номінальним 
об'ємом, встановленим національними  
органами, та з відповідним об'ємом розчину  
антикоагулянту. 

Номінальний об'єм — об'єм крові, яку  
належить зібрати в контейнер. 

• Контейнери повинні мати таку форму, щоб  
після їх наповнення забезпечувалася  
можливість центрифугування. 

• Заповнений контейнер має містити не більше 
5 мл повітря. 

Пластмасові контейнери (3.2.3) 



• Контейнери мають бути забезпечені відповідним  
пристроєм для підвішування або фіксації, який не 
 перешкоджає забору, зберіганню, переробці або  
введенню крові. 

• Контейнери мають бути упаковані в герметичні захисні  
оболонки. 

• Контейнер має бути достатньо прозорим для візуального 
дослідження вмісту до і після взяття крові та достатньо  
еластичним для того, щоб забезпечити мінімальний опір 
у процесі наповнення і звільнення від вмісту за  
нормальних умов застосування. 

• Контейнери закривають так, щоб запобігти забруднення. 

• Якщо дві або більше одиниць плазми об'єднують перед  
заморожуванням, операції виконуються за допомогою  
стерильного з'єднувального пристрою або в асептичних 
умовах із використанням контейнерів, що раніше  
не використовувались. 

Пластмасові контейнери (3.2.3) 



• Зараз введено в дію 220 фармакопейних статей та монографій 

– Загальні монографії - 10 

–  Індивідуальні монографії на субстанції – 45 (20) 

–  Монографії на вакцини та імуносироватки (у тому числі дл
я застосування у ветеринарній медицині) - 84 

– Методи аналізу – 59 (розділ 2.6 - 27; розділ 2.7. - 32) 

– Загальні тексти на біологічні лікарські засоби - 10 

–  Загальні тексти з мікробіології - 11 

–  Статистичний аналіз результатів біологічних випробувань 
та кількісних визначень 

–  Кількісне визначення інтерферонів 

–  Геномодифіковані лікарські засоби для застосування  
людиною 

Планується введення близько 25 нових фармакопейних  
статей у наступне доповнення 

Контроль біологічних лікарських засобів у ДФУ 



2.6. Біологічні випробування 

• 2.6.1. Стерильність 

• 2.6.8. Пірогени  

• 2.6.9. Аномальна токсичність  

• 2.6.14. Бактеріальні ендотоксини 

• 2.6.20. Анти-А- та анти-В-гемаглютиніни  

• 2.6.21. Методи ампліфікації нуклеїнових кислот  

• 2.6.22. Активовані фактори згортання крові  

• 2.6.26. Тест на анти-D-антитіла в імуноглобуліні л
юдини  

• 2.6.27. Мікробіологічний контроль клітинних прод
уктів  

• 2.6.30. Випробування на активацію моноцитів  
 
 

 



2.7. Біологічні методи кількісного визначення 

2.7.1. Імунохімічні методи  

2.7.4. Кількісне визначення фактора згортання крові людини VIII  

2.7.5. Кількісне визначення гепарину 

2.7.9. Випробування імуноглобуліну на Fc-функцію  

2.7.10. Кількісне визначення фактора згортання крові людини VII  

2.7.11. Кількісне визначення фактора згортання крові людини IX  

2.7.12. Кількісне визначення гепарину в факторах згортання крові  

2.7.13. Кількісне визначення анти-D-імуноглобуліну людини  

2.7.17. Кількісне визначення антитромбіну III людини  

2.7.18. Кількісне визначення фактора згортання крові людини II 

2.7.19. Кількісне визначення фактора згортання крові людини Х  

2.7.21. Кількісне визначення фактора фон Віллебранда людини 

2.7.22. Кількісне визначення фактора згортання крові людини ХI  

2.7.23. Підрахунок гемопоетичних клітин СД34/СД45+  

2.7.24. Проточна цитометрія  

2.7.25. Кількісне визначення інгібітора плазміну людини  

2.7.28. Кількісне визначення колонієутво-рюючихклітин-попередників гемопоетину людини 

2.7.29. Підрахунок ядерних клітин та їх життєздатність 

2.7.30. Кількісне визначення білка C  

2.7.31. Кількісне визначення білка S 

2.7.32. Кількісне визначення інгібітора -1-протеїнази людини 

 
 



Ампліфікації нуклеїнових кислот (2.6.21) 

• Більшість аналітичних методик, заснованих на ампліфікації  

нуклеїнових кислот – якісні випробування на наявність  

нуклеїнових кислот.  

Існує також декілька тестів для кількісного визначення. 

• Найбільш важливими характеристиками для валідації  

якісних аналітичних методик на основі ампліфікації  

нуклеїнових кислот є cпецифічність, межа виявлення, 

робасність  

• Найбільш важливими показниками для валідації  

методики кількісного визначення МАНК є точність,  

прецизійність, специфічність, межа кількісного  

визначення, лінійність, діапазон та робасність  

 

 

 



Ампліфікації нуклеїнових кислот (2.6.21) 

Використання 

 

•якісні аналітичні методики 

оцінка забруднення пулів плазми РНК HCV  

 

•методики кількісного визначення   

наявність ДНК вірусу В19 (В19V) та її порогову 

 концентрацію 

 

 

 

 



Статистична обробка результатів  

біологічних випробувань 

 

• Для обробки результатів випробувань  
використовують звичайні методи статистич- 
ного аналізу (наприклад, що наведені в  
статті 5.3 ДФУ 2.3) 

 

• 5.3. Статистичний аналіз результатів  
біологічних випробувань та кількісних  
визначень  



Дякую за увагу 

http://sphu.org/ 

ДП “Фармакопейний центр” 

 

nelkish@gmail.com 

Кишинець Неля 


