
Корокіна Ірина,

біолог лабораторного відділення



Зважаючи на значимість компонентів крові

в сучасній гемотерапії, необхідно

забезпечити їх імунологічну безпеку,

ефективність та якість, враховуючи сучасні

технічні підходи.

За надання якісної гемотрансфузійної

допомоги несе відповідальність весь

персонал як закладів служби крові, так і

закладів охорони здоров'я.



 Наявність нормативної бази з питань 
імуногематології.

 Розробка стандартних операційних 
процедур (СОП)

 Кваліфікаційні вимоги до персоналу.
 Вимоги до обладнання.
 Вимоги до реагентів.
 Відповідність досліджень вимогам 

нормативних документів.
 Ведення документації згідно вимог 

нормативних документів.



 Наказ МОЗ України від 05.07.1999 року № 164 «Про 
затвердження інструкцій, регламентуючих 
діяльність закладів служби крові України».

 «Порядок проведення імуногематологічних 
досліджень крові донорів і реципієнтів у закладах 
служби крові та лікувально-профілактичних 
закладах» Методичні рекомендації Київ 2010

 “Імунологічні дослідження в трансфузійній 
медицині” Житомир - 2018 рік





• Наказ МОЗ від 04.01.2001 р. № 1 «Про 
затвердження форм медичної облікової 
документації, що використовується в лабораторіях 
лікувально-профілактичних закладів» 

• (форма N 206/о Направлення для дослідження 
крові на пробу Кумбса і результат дослідження 
форма N 207/о Направлення для дослідження 
крові на резус-приналежність і резус-антитіла)

• Наказ МОЗ від 07.07.03р. № 301 «Про 
затвердження форм медичної облікової 
документації, що використовується в закладах 
служби крові» 

• («Журнал реєстрації відміток у документах 
групи крові і резус-належності», форма 465/о; 
заявка на трансфузійні середовища – форма 
459/о)



Визначення групи крові за системою 
АВ0;

Визначення групи крові за системою 
Резус;

 Типування еритроцитів за антигенами системи 
Резус або інших систем;

Визначення антиеритроцитарних
алоантитіл (скринінг та ідентифікація):

- виявлення резус-антитіл;

- виявлення імунних антитіл системи АВ0 
(повної та неповної форми).



Лікарі, які виконують 

імуногематологічні дослідження, 

повинні мати спеціальну підготовку і 

відповідний сертифікат.

Попередній та технічний етапи 

проведення досліджень може 

виконувати підготовлений лаборант під 

керівництвом лікаря-лаборанта

Заключний контроль і оцінка результату 

проводиться тільки лікарями-

лаборантами.



Все обладнання та реагенти, що

використовуються в лабораторії, мають

бути зареєстровані в Україні.

Обладнання повинно проходити обов'язковий

метрологічний контроль за встановленою

періодичністю, реагенти - відповідний

контроль якості.



Необхідне обладнання та устаткування для 

виконання імуногематологічних досліджень:

 термостат (37°С)

 апарат для інактивації сироватки (50-90°С)

 водяна баня (47°С)

 лабораторна центрифуга

 мікроскоп

 побутовий холодильник

 напівавтоматичні, автоматичні імуногематологічні 

аналізатори



Бані водяні лабораторні БВ серия 

«Універсал»

Баня водяна одномісна ВБ-2 (2 літра) 

Діапазон робочих температур  +30 - +100 °С. 



• білі порцелянові або інші пластини,

• пробірки (бажано використовувати 
пластикові,  вакуумні пробірки 
одноразового використання);

• штативи

• піпетки Пастера (бажане використання 
одноразових пластикових); 

• пісочний годинник;

• скляні палички.



моноклональні антитіла (МКА) для 
визначення груп крові за системою АВ0:

анти –А та анти – В двох різних серій або 

анти – А, анти – В та анти – АВ однієї серії; 

МКА для визначення резус належності 
крові або стандартні сироватки анти – резус 
відповідної специфічності;



 стандартні еритроцити для:

- визначення групи крові за системою АВ0 
перехресним методом;

- скринінгу та ідентифікації алоімунних антитіл;

- контролю якості моноклональних антитіл (МКА);



Технічні описи методик знаходяться в наказах 

МОЗ України, інструкціях по застосуванню, що 

додаються до реагентів, відповідних 

методичних рекомендаціях, затверджених МОЗ 

України.

Усі методики, що використовуються, повинні 

бути дозволені МОЗ України. Для досліджень 

використовують реагенти, дозволені для 

використання у встановленому законодавством 

порядку (зареєстровані та сертифіковані в 

Україні)

Повинні бути розроблені стандартні операційні 

процедури (СОП).



 Відсутність сертифікатів на проведення 
імуногематологічних досліджень 

 Відсутність електричних водяних бань

 Відсутність або неправильне ведення 
облікової документації



Дуже часто відсутні:

 МКА анти-А і анти-В двох серій;

 Стандартні еритроцити

 10% розчин желатину.



Лабораторна служба

 визначення груп крові за системою АВ0 тільки 

прямою реакцією (з використанням тільки МКА);

 визначення груп крові за системами АВ0 за 

допомогою тільки однієї серії анти-А та анти-В;



Лабораторна служба

визначення антитіл до антигенів 

еритроцитів в сироватці крові тільки 

резус – негативних пацієнтів (кров 

донорів, вагітних жінок і хворих у 

випадку проведення планової трансфузії 

рекомендовано досліджувати на 

наявність антитіл до антигенів 

еритроцитів незалежно від їх резус –

належності).



 У донорів для того, щоб бути впевненим, что заготовлена

кров або її компоненти не містять антитіл, здатних

викликати гемолиз еритроцитів реципієнтів.

 У реципієнтів перед гемотрансфузією, щоб уникнути

гемотрансфузій, несумісних по антигенам еритроцитів

донора з антитілами реципієнта.

 У вагітних жінок для виявлення можливого

імунологічного конфлікту з плодом за антигенами

еритроцитів (для діагностики гемолітичної хвороби

новонароджених).



Пологові будинки

Відсутність діагностики гемолітичної хвороби 
новонароджених (ГХН):

 проведення прямої проби Кумбса;
 виявлення імунних анти-А і анти-В антитіл у сироватці 

крові породіль.



1) чітко дотримуватись вимог до проведення 
імуногематологічних досліджень (СОП).

2) звертати увагу на якість реагентів, які 
використовуються для досліджень, в тому 
числі на умови та терміни їх зберігання.

3) розбіжності результатів досліджень у 
відділеннях стаціонару та КДЛ є не тільки 
поводом для повторного дослідження, але й 
предметом для аналізу причин, якими були 
викликані помилки при проведенні цього 
відповідального дослідження, що стане кроком 
у профілактиці післятрансфузійних ускладнень



 Дослідження на встановлення групи крові за системою АВО

 Дослідження на встановлення резус фактору

 Визначення фенотипу за системою Резус

 Визначення антирезус антитіл неповної форми (реакція

конглютинації із застосуванням желатину)

 Визначення антирезус антитіл неповної форми (гелевий метод,

непряма проба Кумбса)

 Визначення антитіл фіксованих на еритроцитах (пряма проба

Кумбса)

 Індивідуальний підбір компонентів донорської крові

 Обстеження венозної крові на тромбоеластографі (аналіз

гемостазу, спостереження за згортальною системою крові та аналіз

клінічного стану гемостазу пацієнта)



Вимоги до зразка крові для 

консультативних досліджень

1. Вказати на одноразової пробірці прізвище ім'я

по батькові пацієнта

2. Для дорослих 5мл крові, для дітей 1-3 мл

3. Заповнити супровідну документацію

(напрямок на ті аналізи, які потрібно виконати)

Вказати в напрямку, які результати отримані в

вашій лабораторії

4. Транспортувати зразок в ХОЦСК в

спеціальному контейнері з дотриманням

холодового ланцюга.

5. Напрямок упаковується окремо, не

допускається обертання спрямування навколо

пробірки



6. Критеріями для відмови в 

консультативному дослідженні є:

• Відсутність маркування на пробірці

• Відсутність направлення на аналіз

• Невідповідність маркування пробірки і 

даними в супровідній документації

• Занадто маленький обсяг крові

• Порушення правил транспортування

• Наявність гемолізу або хілеза



Направлення має бути затвердженої 

форми (форма №206/о “ Направлення для 

дослідження крові на пробу Кумбса ”, форма №207/о 
“ Направлення для дослідження крові на резус-

приналежність і резус-антитіла (необхідне підкреслити), 

форма №200/о “ Направлення на аналіз ”, 

затверджені наказом МОЗ України від 04.01.2001 №1) .



Печатка закладу

Лікарня  Дата

Відділення До імунологічної лабораторії

ХОЦСК

Направлення

на індивідуальний підбір

Прізвище, ім’я та по-батькові

Дата народження

Адреса проживання

Діагноз

Група крові АВ0, Rh ________

Імунні антитіла

Реципієнт: першоразовий, багаторазовий; вагітності

(потрібне підкреслити)

Дата останнього переливання

Дата і година взяття зразка крові

Назва компоненту крові та його кількість

П.І.Б. особи, яка взяла зразок 

крові реципієнта _______________

П.І.Б. лікуючого лікаря

Контактний номер тел.



Проба на тромбоеластографію повинна 

бути заготовлена у пробірку з цитратом 

натрію та доставлена  у центр служби крові 

не пізніш, ніж за 40 хвилин.



 У разі відсутності затвердженої форми, 

скласти направлення самостійно та 

обов’язково вказати:

- ПІБ пацієнта;

- Діагноз або причину направлення;

- Контактний телефон.

Направлення має містити штамп закладу та 

підпис лікаря.




