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Гемотрансфузіологія 
інтегральна область медичної науки, 

яка забезпечує потреби охорони 

здоров’я компонентами та 

біопрепаратами плазми крові  

Створення та виробництво кровозамінних 

розчинів, гемокомпонентів та білкових 

біопрепаратів – частина загальної 

стратегії, направленої на збереження 

національної безпеки України.  



Актуальність 

   Донорська кров, її компоненти та 

препарати вкрай необхідні при проведенні 

різноманітних хірургічних, акушерсько-

гінекологічних втручань, хіміотерапії, при 

гематологічних, інфекційних та інших 

захворюваннях. Особливо вони потрібні 

хірургам, які працюють в екстремальних та 

надзвичайних ситуаціях, коли необхідна 

велика кількість крові та її 

вірусінактивованих компонентів.   

 



Актуальність 

   На жаль, на сьогодні Україна не може 

пишатися тим, що вона має достатню 

кількість активних безоплатних донорів 

для забезпечення всіх запитів практичної 

медицини. За критеріями ВООЗ, кожна 

країна має отримувати щорічно 15 мл 

донорської крові на одного мешканця. Ми 

ж одержуємо 7-8 мл на одного мешканця 

на рік, а іноді й менше. 

 



Актуальність 

   Чисельність донорів скорочується  із року в 

рік. Так з 2014 р. кількість донорів зменшилася 

з 504 959 осіб до 385 353 у 2018 р.  

  Через агресію РФ втрачені 

Севастопольська, Сімферопольська та 

Луганська СПК.  

  Кількість донацій на 1000 осіб також 

скоротилася до 13,05, а абсолютний брак у   

2018 р. становив 4 378,7 л. 

 



Структура 

гемотрансмісивних 

інфекцій 
      

      З позицій сучасних уявлень про структуру 
гемотрансмісивних інфекцій, їх розподіляють на чотири 
великі групи: бактеріальні (збудники сифілісу, 

бруцельозу, малярії, бабезіозу та ін.); вірусні (вірус 
імунодефіциту людини (ВІЛ) І і ІІ типів; віруси гепатитів 
А, В, С, D, E, F, G, TTV, SEN-V; віруси герпесу (вірус 
простого герпесу І і ІІ типів, цитомегаловірус, вірус 
Епштейна-Барр), парвовірус В19 тощо); зумовлені 
гельмінтами (шистосомоз, філяріоз та ін.), а також 
інфекції, що можуть бути значущими в майбутньому як 
гемотрансмісивні захворювання (пріонові та ін.). Але 
головне місце серед інфекційних агентів, що передаються 
при трансфузіях компонентів крові та її біопрепаратів, 
займають гемотрансмісивні віруси. 



 Цитомегаловірусна 

інфекція спостерігається у 50 % 

пацієнтів, яким була виконана 

трансплантація кісткового 

мозку, причому у 15-20 % 

випадків закінчується 

летально, причиною є розвиток  

РТПХ 



Згідно з Наказом МОЗ України від 01.08.2005 р.       

№ 385  “Про інфекційну безпеку донорської крові та 

її компонентів”  донорська кров обстежується 

тільки на маркери     

гепатитів В і С, ВІЛ 1 і 2 типів та сифілісу.  

Інші гемотрансмісивні віруси (наприклад, віруси 

гепатитів D, Е, F, G, ТТ, віруси родини герпес, 

Західного Нілу, парвовірус В19 та ін.) вітчизняною 

службою крові не визначаються (за винятком, по 

життєвим показанням). Тривалість “Фази 

негативного вікна” для різних видів інфекції 

коливається від 22 до 193 днів.  

 



Тривалість «фази негативного вікна»  

для різних вірусів 
(за даними М.І. Афоніна, 2003) 

Назва віруса «Фаза вікна»,  

дні 

Діапазон 

коливання, дні 

ВІЛ (HIV-1) 22 6-38 

Гепатит С (HCV) 82 54-193 

Гепатит В (HВV) 59 37-81 

Гепатит D (HDV) 35 7-63 

Т-клітинна 

лімфома (HTLV) 

51 36-72 



На превеликий жаль, через 

економічні трудності  

в Україні майже                        

не проводиться тестування 

донорської крові за допомогою 

генної ампліфікації на основі 

полімеразно-ланцюгової 

реакції (ПЛР), що знижує 

інфекційну безпеку такого 

цінного компонента крові, 

як плазма 



Сучасні методи забезпечення  вірусної 

безпеки при   гемотрансфузіях містять 

такі заходи 

• Ретельний відбір донорів 

• Лабораторне обстеження крові на гемотрансмісивні віруси 

з використанням скринінгових методів тестування з 

наступними підтверджуючими пробами 

• Зберігання плазми із забороною її використання протягом 

6 місяців (так зване карантинне збереження) 

• Вірусна інактивація або деконтамінація плазми 

• Для служби крові України пропонуються різні методи 

вірусінактивації, які майже не застосовуються в ЦПК для 

вірусінактивації тромбоцитів, еритроцитів і плазми крові. 



Методи інактивації вірусів у крові  

та її препаратах 

Методи  

інактивації 

Режими інактивації Препарати, до яких 

застосовуються ці 

методи 

Теплова 

обробка 

1. Пастеризація 10 год при 60 оС у рідкому стані в 

присутності стабілізаторів. 

2. Пастеризація 72 год  при 60 оС у ліофілізованому вигляді. 

3. «Жорстке» прогрівання окремих доз плазми, 

ліофілізованих препаратів при 80 оС протягом 72 год. 

Альбумін, 

плазма, 

концентрати факторів 

згортання 

Хімічні 

способи  дії 

1. Сольвент-детергентний метод. 

2. Використання метиленового синього. 

3. Використання хлорита натрію в низьких концентраціях у 

поєднанні з молочною кислотою. 

Плазма, 

внутрішньовенний  

γ-глобулін, 

препарати факторів 

згортання, 

концентрат 

еритроцитів. 

Фізико-

хімічні 

способи дії 

1. «Бережлива» фотоінактивація – комбіноване світлове 

опромінення в поєднанні з фотосенсибілізаторами. 

2. Холодова стерилізація - β-пропіолактон та 

ультрафіолетове опромінення. 

Цільна кров, 

концентрати 

еритроцитів і 

тромбоцитів, 

препарати факторів 

згортання 

Фізичні 

способи 

1. Сольове осадження. 

2. Ультрафільтрація. 

3.  γ-опромінення. 

Еритроцити, 

лейкоцити. 



Фотодинамічний (фізико-хімічний) 

метод інактивації – це метод 

знезараження, при якому 

застосовуються хімічні речовини 

(фотосенсибілізатори) і дозоване 

опромінення певної довжини хвилі 

світлового спектра 



У теперішній час фірмою 

„MacoPharma” (Франція) 

пропонується фотодинамічна 

система інактивації вірусів у 

плазмі крові „Макотронік” (ФС - 

метиленовий синій), яка 

використовується в Центрах крові 

Австрії, Німеччини, Греції, Італії, 

Іспанії, Литви, Норвегії, Польщі, 

Сербії, Хорватії, Російської 

Федерації та ін. 
 



 У останній час для Служби 

крові пропонуються нові системи 

фотодинамічної інактивації 

патогенів у плазмі крові і 

тромбоцитах: 

- “Interсept” (Cerus 

Сorporation,США) – 

використовується в якості ФС 

Амотосален 

- “Mirasol”(Caridian BCT, США) – 

використовується в якості ФС 

рібофлавін (віт. В2)  



 

ПЕРЕВАГИ ФОТОДИНАМІЧНОГО 

МЕТОДУ ІНАКТИВАЦІЇ ВІРУСІВ  

Дозволяє значно скоротити втрати плазми через брак 

 

Підвищує рівень безпеки реципієнтів і запобігає  

трансмісії широкого спектра нетестованих вірусів 

 

Зменшує затрати на проведення карантинізації плазми 

 

Скорочує витрати на лікування вірусних інфекцій у  

медичних установах 

 

Дозволяє оперативно реагувати і в короткі терміни 

створювати запаси тромбоцитів, еритроцитів,  

„безпечної” плазми крові при виникненні надзвичайних  

ситуацій  



 

 

Велику увагу слід звертати на інфузійну і 

гемотрансфузійну терапію у осіб віком                      

від 60 років і старше 
% від усього населення України 
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У похилому віці слід застосовувати в 

післяопераційному періоді 

еритроцитарну масу, збіднену 

лейкоцитами, що зменшує у хворих 

із геморагічним шоком: 

 - частоту післятрансфузійних ускладнень; 

 - інфекційні захворювання; 

- смертність 



Гостра крововтрата сприяє: 

- зниженню артеріального тиску, 

- «заболоченню еритроцитами» капілярів 

периферичного русла легенів та інших 

органів, 

- судинному стазу, 

-підвищенню гемокоагуляції, тобто  

сприяє виникненню інсультів та  

інфарктів різних органів 



Гіповолемія  – одна з основних ланок 

патогенезу багатьох критичних 

станів в похилому віці: 

•гострої крововтрати,  

•сепсису, 

•шокових станів різної 

етіології та ін. 



При трансфузії в похилому 

віці необхідно: 

•Віддавати перевагу препаратам з більшим 

вмістом L-амінокислот; 

 

•Пам‘ятати, що перевага замінних амінокислот 

при дефіциті незамінних викликає підсилення 

процесів катаболізму, тобто сприяє розпаду 

наявних специфічних і неспецифічних  білків 

плазми крові. 



У пацієнтів похилого віку спостерігають: 

•   вікові зміни в кістковому мозку  - 2/3 його 

замінено жировою тканиною;  
 

•   у шлунку – до 81 % випадків діагностують 

атрофічні гастрити різного ступеня тяжкості; 
 

•   зниження абсолютного числа лімфоцитів (Т-

хелперів), клітинного імунітету, специфічних 

імуноглобулінів, вмісту гемоглобіну, кількості та 

якості еритроцитів; 
 

•   дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, що 

призводить до виникнення гемолітичної анемії.  



У хворих похилого віку  гематологічні 

ускладнення виникають внаслідок 

тривалого застосування: 

- диуретиків,  

- анальгетиків,  

- антидепресантів,  

- снодійних та заспокійливих засобів,  

- антибактеріальних препаратів,  

- стероїдів,  

- транквілізаторів,  

- протипухлинних препаратів,  

- ацетилсaліцилової кислоти,  

- фуранових препаратів  



Хворим 60 років показано призначати 

комплексний інфузійний препарат Ксиліт,  

по 400-600 мл протягом 3-5 днів для:  

•зменшення інтоксикації,  

•покращення мікроциркуляції, 

•корекції кислотно-лужного стану  

•в передопераційному періоді, 

•в післяопераційному періоді, 

•після крововтрати, 

•при затяжних гнійних процесах,  

особливо у хворих на цукровий 

діабет. 



• Об’єм трансфузії колоїдних розчинів до 500 мл 

(5-7 мл/кг на добу) не проявляється або не 

виходить за межі гемодилюції. 

 

•  З погляду геморагічних ускладнень дуже 

небезпечні масивні переливання (1500-2000 мл) 

синтетичних колоїдних розчинів.  

 

• Особливо виражені тромбогенні ускладнення 

(інфаркти, інсульти) при трансфузії препаратів 

модифікованого желатину (гелофузину) 



Значні за об’ємом трансфузії у 

похилому віці небезпечні розвитком: 

• набрякового синдрому, 

 

• гіперволемії,  

 

• артеріальної 

гіпертензії,  

 

• підвищення 

проникності капілярів  



Розчини гідроксиетилкрохмалю 

 

Препарати  

 

Молекуляр

на маса 

 

В’язкість 

плазми  

 

Агрегація 

еритроцитів 

Високо-

молекулярні  
450/0,7  збільшують збільшують 

 

Середньо-

молекулярні  
200/0,5 практично не 

змінюють  

практично не 

змінюють  

Низькомо-

лекулярні  

(рекомендовано 

пацієнтам 

похилого віку) 

70/0,5  зменшують  зменшують  



Слід пам’ятати, що у пацієнтів похилого віку 

частіше, ніж у інших вікових групах, 

зустрічається хронічна ниркова недостатність 

різного ступеня вираженості та генезу 

судинні ураження більш часті при: 

•цукровому діабеті,  

•опіках,  

•гіпертонічній хворобі.  



 За необхідності переливання значної 

кількості плазми, сольових розчинів  

(до 1,5-2,0 л) слід остерігатися значного 

розведення формових елементів крові та 

проводити переливання розчинів із 

трансфузіями 100-200 мл відмитих 

еритроцитів (за показаннями) для 

покращення кисневотранспортної 

функції 



Імовірність виникнення анафілактичних 

реакцій при введенні колоїдних 

кровозамінників 

Кровозамінник Імовірність виникнення, 

% 

альбумін 0,014 

декстран 7 

желатиноль 0,115 

гелофузін 0,0077 

гідроксиетилкрохмаль 0,047 

Для профілактики цих реакцій проводять біологічну 

пробу 



Порушення клітинного метаболізму усувають 

сучасні розчини антигіпоксантів: 
• гемопюр,  

• геленпол, 

• реамберін, 

• тівортін, 

• поліоксифумарат 

• фумарат 

 (по 400-600 мл в комплексному лікуванні): 

- вони відновлюють клітинний метаболізм, активуючи 

адаптацію клітин до нестачі кисню, за рахунок участі в 

реакціях зворотного окислення та відновлення янтарної 

кислоти у циклі Кребса; 

- мають резервну лужність і тому швидко корегують 

метаболічний ацидоз (нормалізує рН крові) 



Необхідно звертати увагу на 

функціональні резерви серцево-судинної 

системи у хворих похилого віку: 

•до шоку, 

•після шоку, 

•під час проведення інфузійної 

терапії, 

•контролювати рівень молочної 

кислоти, вміст кисню у венозній 

крові та насичення гемоглобіну 

киснем 



У пацієнтів похилого віку при 

широких оперативних втручаннях 

і масивних транфузіях необхідно 

підвищувати вимоги до клінічних і 

лабораторних методів контролю 

гемостазу, функції нирок, 

гемодинаміки та 

гіперкоагуляційного стану для 

профілатики  інфарктів та 

інсультів 



 

 

 

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


