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Нормативно-правові акти в 
клінічній трансфузіології

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

Наказ МОЗ України № 211 від 09.03.2010р. « Про 
затвердження Порядку контролю за дотриманням показників безпеки 
та якості донорської крові та її компонентів »

Наказ МОЗ України № 1112 від 12.03.2011р. « Про 
затвердження Положення для установи переливання крові (щодо 
організації управління системою якості і безпеки донорської крові та 
її компонентів) »

Наказ МОЗ України № 1093 від 17.12.2013р. « Про 
затвердження Інструкції з виготовлення, використання та 
забезпечення якості компонентів крові »



Застосування компонентної терапії

потребує вирішення чотирьох проблем

- визначення  чітких і обґрунтованих показань до 
призначення трансфузії; 

- отримання необхідних компонентів крові; 

- забезпечення максимально тривалих термінів 
морфологічної та функціональної 
повноцінності перелитих клітин в організмі 
реципієнта;

- профілактика алосенсібілізації та 
посттрансфузійних реакцій і ускладнень.



Еритроцитовмісні компоненти 

Наказ МОЗ України № 211 від 09.03.2010р. « Про затвердження Порядку 
контролю за дотриманням показників безпеки та якості донорської крові та її 

компонентів »
• Еритроцити
• Еритроцити у додатковому розчині

• Еритроцити з видаленим ТЛШ

• Еритроцити з видаленим ТЛШ у зважувальному розчині

• Еритроцити збіднені на лейкоцити

• Еритроцити збіднені на лейкоцити у зважувальному розчині

• Відмиті эритроцити

Цілі трансфузії переносників газів крові:

• Заповнення об’єму циркулюючих еритроцитів;

• Підтримка нормальної кисневотранспортної функції

крові при анемії



Правила зберігання эритроцитовмісних

компонентів

Транспортування при 
температурі

від +2 ºС до +6 ºС

Максимальний час 
перевезення 24 години

Зберігання прпи температурі:

від +2 ºС до +6 ºС

Максимальний термін зберігання

від 21 до 42 діб

з перемішуванням  контейнерів 

2 раза на добу

з обов’язковим моніторингом 

температури 



Розморажування/підогрів контейнерів 

перед трасфузіями

- еритроцити на 31-35 ºС (від +2 

до +6 ºС);

- тромбоцити на 13-15 ºС 

(від+22 до +24 ºС);

- СЗП і кріопреципітат

заморожений не менш ніж на 

55 ºС (от -18 ºС та нижче) 

Трансфузійні середовища 

повині мати температуру 

відповідну температурі тіла 

37 ºС
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Характеристика еритроцитовмісних компонентів

Еритроцити - трансфузійне середовище с Ht 80 %, які отримують

із консервованої крові шляхом центрифугування, термін зберігання

від 21 до 42 діб, в залежності від гемоконсерванта

Еритроцити у додатковому розчині – компонент, який
отримують із консервованої крові шляхом центрифугування і  
додаванням додаткового розчину

Переваги:
 добре зберігається функціональна повноцінність еритроцитів; 

 зменшується концентрація плазмових білків;

 хороші реологічні властивості;

 збільшується  термін придатності компонента.

Імунобезпечні еритроцитовмісні компоненти:

Відмиті еритроцити

Еритроцити, збіднені на лейкоцити (у додватковому розчині

Еритроцити з видаленим ТЛШ (у додатковому розчині) 



Переваги відмитих еритроцитів

 Максимальне видалення білків плазми, лейкоцитів, тромбоцитів, 
мікроагрегатів клітин, елементів строми зруйнованих елементів крові

 Покращення умов зберігання еритроцитів, за рахунок зниження  
мембранотропних (гемолітичних) дій протеолітичних ферментів
лейкоцитів

Переваги еритроцитів, збіднені на  лейкоцити

• Сприяє підвищенню лікувальної ефективності гемотрансфузій;

• Різко знижується ймовірність передачі вірусних інфекцій, особливо 

ЦМВ; 

• Потреба в трансфузіях еритроцитів скорочується в 1,5-2 рази;

• На 1-1,5 тижня коротшає тривалість перебування на стаціонарному 

лікуванні;

• У 2 рази збільшується період ремісії  основного захворювання.



Показання до переливання імунобезпечних

компонентів крові

 Багаторазові трансфузії;

 Переливання у хворих, які мали посттрансфузійні
ускладнення ;

 Гемотрансфузії у педіатричній и геріатричній
практиці;

 Трансфузії вагітним, під час пологів і 
післяпологовому періоді;

 Гемокомпонентна терапія у хворих з обтяженим
алергологічним та імунологічним анамнезом



Основними відносними критеріями для 

проведення гемотрансфузій являются:

 Порушення свідомості;

 Незадовільний діурез(< 30 мл/час);

 Виражена тахікардія на тлі зниження 
артеріального тиску (орієнтовно ЧСС > 100–130 
уд/хв);

 виражена гіпервентиляція (орієнтовно ЧДД > 35 
дих/мин на фоні яскравих клінічних ознак участі в 
диханні допоміжною мускулатури);

 ОЦК < 30%, Ht < 10–13%. 



Трансфузія еритроцитів

1. Показання, обгрунтування трансфузії

2. Збір трансфузійного анамнеза

3. Збір акушерсько-гінекологічного
анамнеза

4. Вибір еритроцитів

5. Розрахунок числа доз  

6. Належність по АВО, резус, Келл

7. Інформаційно-добровільна згода

8. Проби перед трансфузією

9. Стан після трансфузії



Оцінка клінічного стану пацієнта
 Оцінка клінічного стану пацієнта 

 за показниками основних фізіологічних

 систем: 

 - стану ЦНС (рівень свідомості),

 - серцево-судинної (ЧСС, АТ), 

 - дихальної (ЧД), 

 - сечо-видільної (стан діурезу); 

 - розрахунок обсягу крововтрати непрямим методом за Moore; 

 - розрахунок дефіциту об’єму циркулюючої крові (ОЦК) (перехресне 

використання методів Сидори і Альговера); 

 - оцінка ступеня дефіциту ОЦК (за Marino),

 - розрахунок фактичного об’єму циркулюючої плазми (ОЦП), 

 - оцінка станів водно-електролітного і кислотно-лужного балансів (види 

порушення); 

 На основі проведеної комплексної оцінки вищевказаних показників 

обґрунтування трансфузії, її об’єму та складу



Трансфузія еритроцитів

(Вибір еритроцитів)

Параметри
Анемія

Гостра Хронічна

Термін

зберігання/придатності

≤3/21; ≤ 5/35 

≤ 7/42

≥7/21; ≥ 10/35

≥ 15/42

ПТО – не було будь-які еритроцити

ПТО в анамнезі:

гіпертермічна

негемолітична реакція (1:100) 

Відмиті еритроцитикропив'янка (1:100)

Анафілактичний шок (1:20.000)

Трансфузійно–асоційоване

пошкодження легенів (TRALI) 

(1:5000)



Трансфузія еритроцитів

(Вибір еритроцитів)

Параметри
Анемія

Гостра Хронічна

Профілактика ПТО:

Еритроцити,  збіднені

на лейкоцити

(< 1х106/доза)

HLA-алоімунізація (<1-5х106/доза)

Гіпертермічна

негемолітична реакція (< 5х108/доза)

Тромбоцитарно-рефрактерні (< 1х106/доза)

Імуносупресія (< 1х106/доза)

ЦМВ-інфекція (< 1х106/доза)

Інфекційний мононуклеоз 

(Вірус Эпштейна –Барр ) (< 1х106 доза)



Трансфузія еритроцитів

(Вибір еритроцитів)

Параметри
Анемія

Гостра Хронічна

Профілактика ПТО:

Респіраторний-дистрес

синдром
Трансфузія через 

мікроагрегатні фільтри

Реакція "трансплантат проти

господаря» (>1х104/доза)

Гамма-опромінення

Эр 15-25 Гр



Пристрій для переливання крові ПК 23 -01 з 

мікрофільтром

Цей пристрій підтримує роздільну затримку
макро- і мікрозгустків розміром 20-40 мкм з 
ефективністю затримки 99%

Еритроцитовмісні компоненти

слід вводити в / в крапельно зі швидкістю 50 
- 60 крапель в хвилину



Трансфузія еритроцитів

(Розрахунок кількості доз)

1 доза еритроцитів

Збільшує Hb на 10 г/л 

Ht на 3 %

Очікуване підвищення Hb може бути нижче

при наявності у реципієнта:

• триваючої кровотечі

• гемодилюції

• алоімунізації (непряма реакція Кумбса)

• аутоімунізації (пряма реакція Кумбса)



Критерії ефективності еритроцитовмісних

компонентів

 Ефективність трансфузійної терапії
переносниками газів крові може і повинна 
бути оцінена практично при кожному 
переливанні

 В якості критеріїв можуть бути використані
клінічні дані, показники транспорту кисню, 
кількісне збільшення рівня Hb і об'єму
циркулюючої крові.



Критерії ефективності еритроцитовмісних

компонентів

- ефективність гемотрансфузій оцінюється за 
змістом еритроцитів і гемоглобіну в 
периферичній крові хворих

- через 1 годину і через 12-24 години після 
трансфузії еритроцитів;

- переливання еритроцитів супроводжується 
зменшенням задишки, тахікардії, 
підвищенням рівня гемоглобіну, гематокриту 
та кількості еритроцитів.



Критерии эффективности 

эритроцитсодержащих компонентов

 При отсутствии продолжающегося 

активного кровотечения эффективное 

переливание 250 мл эритроцитов спустя час 

после его окончания приводит к 

увеличению объема циркулирующей крови 

на эту же величину. Однако уже через 24 

часа объем циркулирующей крови 

возвращается к первоначальному уровню. 
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Спасибо за внимание

Всеукраїнська асоціація донорства крові та 

трансфузійної допомоги

transfusiology.com.ua



Профилактика цитратной интоксикации

Введение 10 %-ного р-ра глюконата кальция 

(10 мл на каждый литр цитратной крови).

При трансфузии больших объемов с высокой 

скоростью (500 мл/мин) целесообразно вводить 

10 мл 10 %-ного р-ра глюконата кальция до и 

после каждых 500 мл крови. 



Трансфузии тромбоцитов 

(Расчет числа доз)

на 1 л ОЦК 0,7-1,0 х 1011/л;

на 10 кг массы тела 0,5 - 0,7 х 1011/л;

На 1 м2 поверхности тела 

2,0 – 2,5 х 1011/л тромбоцитов



Стандартная терапевтическая 
доза донорских тромбоцитов

4,0 х 1011/л

тромбоконцентрат вводят со скоростью 
50-60 капель в минуту 

в течение 30-40 минут.



Трансфузии тромбоцитов 

(Выбор)

Параметры

ПТО – не было Любые тромбоциты

ПТО в анамнезе:

- Крапивница (1:100)

Взвешенные в 

консервирующем 

растворе

- Анафилактический шок 

(1:20.000)

- Трансфузионно–

ассоциированное повреждение 

легких   (TRALI) (1:5.000)



Трансфузии тромбоцитов 

(Выбор)

Параметры

Профилактика ПТО:

Тромбоциты, обедненные 

лейкоцитами

(< 1х106/доза)

HLA-аллоиммунизация (<1-5х106/доза)

Гипертермическая

негемолитическая реакция (< 5х108/доза)

Тромбоцитарно-рефрактерные 

(< 1х106/доза)

Иммуносупрессия (< 1х106/доза)

ЦМВ-инфекция (< 1х106/доза)

Инфекционный мононуклеоз 

(Вирус Эпштейна –Барр ) (< 1х106 доза)

Реакция «трансплантат против хозяина» 

(>1х104/доза)

Гамма-облучение Тр 15-25 Гр

Инактивация патогенов



Критерии эффективности 

трансфузии тромбоцитов

Клиническая оценка геморрагичного синдрома в 

динамике (купирование, уменьшение или усиление 

геморрагий, без изменений)

- Подсчет количества тромбоцитов до трансфузии, 

через 1 час, 18-24 час. после трансфузии

- Подсчет количества тромбоцитов по формуле 

ожидаемого прироста тромбоцитов (ОПТ)



Отсутствие эффекта 

от переливания тромбоцитов

Ожидаемое повышение может быть ниже 

при наличии у реципиента:

1. Продолжающегося кровотечения

2. Потребления при остром ДВС, 

спленомегалии, гемодилюции

3. Аллоиммунизации

4. Инфекционных осложнениях


