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І. Актуальність теми. 

Практика переливання крові має давню історію. В результаті у лікарів 
сформувалась психологія відношення до переливання крові. Кров застосовували 
при різноманітних захворюваннях, при крововтраті,  для стимуляції різних 
органів і систем, дезінтоксикації, гемостазу, парентерального живлення. Наукові 
досягнення останніх років сприяли розвитку і впровадженню в практику 
гемокомпонентної терапії. Наприклад, еритроцитарну масу консервують за 
допомогою консервантів “Еритронаф”, “Модежель” та ін., які дають змогу 
подовжити термін зберігання до 35–42 днів. Кожна гемотрансфузія небезпечна 
для хворого і за можливості необхідно застосовувати альтернативні методи. 
Головною небезпекою для хворого є ризик зараження  інфекційними та вірусними 
захворюваннями (гепатит, ВІЛ-інфекція, цитомегаловірус, сифіліс), гемолітичні 
реакції та ускладнення з розвитком гострої ниркової недостатності, що робить  
актуальною проблему переливання крові та кровозамінників.  

II. Цілі лекції.  
1. Висвітлити питання історії розвитку гемотрансфузії. 
2. Охарактеризувати групи крові людини, резус-фактор, методи їх 

визначення. Сучасний стан проблеми. 
3. Ознайомити з показання та протипоказання до переливання крові та 

препаратів з компонентів крові, оволодіти методами гемотрансфузії. 
4. Ознайомити з класифікацією груп кровозамінників, показами та 

протипоказами до їх застосування. 
5. Висвітлити профілактичні заходи щодо запобігання  ускладненням під 

час гемотрансфузії та методи їх лікування .  
6. Надати інформацію про службу крові в Україні. 
III. План лекції. 

1. Історія гемотрансфузії. 
2. Групи крові людини, резус-фактор та методи їх визначення. 
3. Показання та протипоказання до переливання крові, проби на сумісність. 
4. Компоненти крові. Показання та протипоказання до переливання. 
5. Диференційоване використання донорської крові, її компонентів та 

препаратів. 
6. Групи кровозамінників. Показання до застосування. 
7. Ускладнення при гемотрансфузії. 
8. Служба крові в Україні. 
 

1. Історія гемотрансфузії. 

Перші спроби переливання крові належать до глибокої давнини, але після 
того, як було створено вчення про групи крові, спосіб переливання крові був 
науково обґрунтований і його почали широко застосовувати без ризику чи з 
мінімальним ризиком для хворого. 
         У розвитку  вчення про переливання крові можна виділити три періоди: 
перший – від стародавніх часів до відкриття Гарвеєм закону про кровообіг (1628), 
другий –  з 1628 р. до відкриття Ландштейнером груп крові (1901), третій – з 1901 
р. до наших днів. 
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У першому періоді, який охоплює тисячоліття, були спроби 

використовувати кров здорової людини для лікування при різноманітних 
захворюваннях. Повідомлення про застосування крові для лікування знайдено у 
пам’ятках Стародавнього Єгипту (2000–3000 рр. до н.е.), у Плінія, Цельса, Гомера 
та ін.  

Відкриття Гарвеєм закону кровообігу заклало підґрунтя методики 
переливання крові, в різних країнах почали проводити дослідження з вливання у 
вену крові та інших рідин. Вперше здійснив переливання крові ягняти людині 
Дені в 1667 р. (Франція). 

Незнання біологічних особливостей крові, законів гемаглютинації 
призводило в більшості випадків до невдач. З огляду на численні невдачі, у 
Франції в 1670 р. вийшов  наказ, що забороняв  переливання крові без згоди 
Академії наук. Однак це не зупинило дослідників, і вони продовжували пошуки з 
метою вдосконалення техніки та ефективності методу переливання крові. 

Технічно переливання крові проводили безпосередньо із вени у вену за 
допомогою срібних трубочок, що з’єднували обидві вени. Використовували також 
і непрямий метод переливання за допомогою шприців. Методика була дуже 
примітивною, кількість перелитої крові вимірювали за зменшенням маси тіла 
ягняти. Під час переливання рекомендували негайне припинення його, якщо у 
хворого з’являлись симптоми збудження, тремтіння, отже  тогочасним лікарям 
була  вже відома картина гемолітичного шоку. 

На початку ХІХ ст. у літературі з’являються описи окремих випадків вдалих 
переливань крові. 

Перше переливання крові від людини до людини здійснив Блондель у 1819 
р. До 1875 р. було проведено всього 347 гемотрансфузій та 123 гетеротрансфузій. 

У 1830 р. у російському військово-медичному журналі було опубліковано 
статтю В. Хотовицького, в якій він стверджував, що переливання крові у багатьох 
випадках є чи не єдиним засобом порятунку породіль, які втратили під час 
пологів багато крові. В 1832 р. з успіхом провів гемотрансфузію петербурзький 
акушер Вольф, який перелив кров породіллі. 

У 1848 р. вийшла в світ монографія про переливання крові професора 
Московського університету О. Філомафітського «Трактат про переливання крові 
як єдиний  засіб врятувати згасаюче життя, складений в історичному, 
фізіологічному і хірургічному відношенні». У своїх експериментах О. 
Філомафітський близько підійшов до розуміння небезпеки згортання крові під час 
її переливання. 

І.В. Буяльський, Х.Х. Саломон, С.П. Коломнін та багато інших вчених 
розробляли  теоретичні та практичні питання переливання крові. Коломнін одним 
із перших застосував переливання крові у військово-польовій хірургії під час 
сербсько-турецької війни. 

Віденський бактеріолог К. Ландштейнер встановив у здорових людей певну 
закономірність реакціі аглютинації і виділив три групи крові. В 1907 р. Я. 
Янський виявив ще одну, четверту, групу крові і позначив їх римськими цифрами 
в такому порядку, який визнаний нині в усьому світі. Вчення про групи крові 
сприяло підвищенню безпеки переливання крові як лікувального методу. 
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У 1914 р. Густін, Розенгард та Юревич рекомендували додавати до крові з 

метою запобігання ії згортанню цитрат натрію. Це відкриття відіграло важливу 
роль у розробці непрямого методу переливання крові.  

У 1926 р. в Москві було засновано Центральний інститут гематології та 
переливання крові,  а також мережу його філіалів та станцій переливання крові. 

Науковою розробкою питань гемотрансфузії займалися багато вчених – 
О.О. Богомолець, С.І. Спасокукоцький, В.Н. Шамов та ін. 

Під час Великої Вітчизняної війни було проведено близько 5 млн 
гемотрансфузій. Сотні тисяч поранених було врятовано завдяки відмінній 
організації служби переливання крові. 

З’ясування суті імунітету, аглютинації та гемолізу дали змогу розкрити 
механізми дії перелитої крові, причини летальних наслідків після переливання. 

Сьогодні переливання препаратів крові та кровозамінників є одним із 
важливих методів терапії в усіх галузях практичної медицини.  

 

2. Групи крові людини, резус-фактор та методи їх визначення 

Група крові людини є генетично зумовленою біологічною ознакою і 
визначається набором антигенів, які містяться у формених елементах крові і 
білках плазми даного індивіда. 

Ізосерологічні властивості крові визначаються наявністю аглютиногенів у 
еритроцитах та аглютинінів у плазмі крові. У разі взаємодії однойменних 
аглютиногенів еритроцитів однієї людини з аглютинінами плазми (або сироватки) 
іншої людини відбувається склеювання еритроцитів, тобто реакція 
ізогемаглютинації. 

Нині прийнято позначати групи крові римськими цифрами та за вмістом 
аглютиногенів в еритроцитах, який позначаються великими літерами А, В та 0.  

Група І (0) – в еритроцитах немає аглютиногена, а в плазмі (сироватці) є 
аглютиніни αβ. Повна формула І (0)αβ. 

Група II (А)β – в еритроцитах міститься аглютиноген А, в сироватці – 
аглютинін β. Повна формула ІІ (А)β. 

Група III (В)α – в еритроцитах міститься аглютиноген В, а в сироватці –
аглютинін α. Повна формула III (В)α. 

Група ІV(АВ) – в еритроцитах містяться аглютиногени А і В, а в сироватці 
аглютинінів немає. Повна формула ІV(АВ)0. 

Слід зазначити, що у людей з II та IV групами виділяють ще підгрупи за 
аглютиногеном А: А1 (95% випадків); А2 (5%). Таким чином, умовно можна 
вважати, що існують шість груп крові. 

Серед населення планети спостерігається така частота розподілу людей за 
груповою належністю: І (0) –  41%, ІІ(А) –  38%, ІІІ(В) –  18%, ІV(АВ) – 3%. 

 
Методи визначення групової належності крові 
За стандартними сироватками 

I. Вимоги до стандартних сироваток: 
- сироватка повинна бути прозорою без ознак гниття; 
-  на кожній ампулі повинна бути позначка групи (0, А, В);  
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- титр сироватки повинен бути не нижче 1:32 (зазначається також 

термін придатності та місце виготовлення); 
-  маркування сироваток: 
I(0) – на етикетці смуг немає;  
II(А) –  дві смуги синього кольору;  
III(В) – три смуги червоного кольору;  
ІV (АВ) – чотири смуги жовтого кольору.  
Температура зберігання – 4–10 °С.  
Перші ознаки аглютинації мають з’явитися через 30 с при температурі 15–

25 °С. 
II. Методика визначення:  
у лунки спеціальної тарілки  наносять по краплині сироватки І, II, III груп 

крові двох різних серій, поряд – краплю крові, що досліджується. Співвідношення 
крові до сироватки 1:10 (1 частина крові, 10 частин сироватки – щоб зберегти 
необхідний титр антитіл). Змішують ці дві краплини (аглютинація пмає відбутися 
через 30 с). 

Холодова панаглютинація (температура нижче 17–18 °С ). Відмінності від 
справжньої аглютинації– настає пізніше (через 5–15 хв). При енергійному 
погойдуванні або додаванні 1-2 краплин 0,9% NaCl  аглютинація зникає. 

У разі сумнівних реакцій аглютинації необхідно повторити визначення 
групи крові.  

III. Результати: 
- І група – якщо аглютинації в 1–3-й лунках не відбувається; 
- II група – аглютинація спостерігається в лунках І та III груп, але не в лунці   

II групи; 
- III група – аглютинація із сироватками І та II груп; 
- IV група – аглютинація із сироватками всіх трьох груп.  Для виключення 

неспецифічної аглютинабільності еритроцитів, необхідне додаткове визначення із 
стандартною сироваткою IV групи. Відсутність аглютинації з цією сироваткою 
підтверджує IV групу крові. 

Можливі помилки: 
Для виключення можливості помилки щодо реакції аглютинації слід:  
1. Використовувати стандартні сироватки з високим титром аглютинінів 

(1 : 64). 
2.  Брати кров, що визначається, в об'ємі,  в 5–10 разів меншому за об'єм 

стандартної сироватки.  
3. Спостерігати за аглютинацією не менше ніж 5 хв. 
4. Проводити визначення групи крові в добре освітленому приміщенні за 

температури повітря 15–25° С. 
Визначення за стандартними еритроцитами 
I. Методика визначення. 
З вени хворого беруть 3-4 мл крові в пробірку та центрифугують, на  

тарілку   в   лунки   (згідно з  позначками   груп)   вносять   по   краплині   
сироватки реципієнта, до кожної лунки додають  стандартні еритроцит в об’ємі, в 
10 разів меншому за об'єм сироватки. 
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ІІ. Можливі чотири варіанти реакції аглютинації:  
-  аглютинація відсутня з еритроцитами І групи і   визначається з 

еритроцитами ІІ та ІІ груп – досліджувана кров І(0) групи;  
- аглютинація відсутня з еритроцитами І та ІІ груп і визначається з 

еритроцитами ІІІ групи – досліджувана кров ІІ(А) групи;  
- аглютинація відсутня з еритроцитами І і III груп та визначається з 

еритроцитами ІІ групи – досліджувана кров ІІІ(В) групи; 
-  аглютинація відсутня з еритроцитами І–ІІІ груп – досліджувана кров 

IV(АВ) групи. 
Визначення груп крові за системою АВО за допомогою моноклональних 

антитіл анти-А та анти-В (цоліклони анти-А та анти-В) 
Цоліклони   анти-А   та   анти-В   використовують   для   визначення   групи   

крові замість стандартних гемаглютинуючих сироваток. Виготовляють з мишиних 
антитілоутворюючих В-лімфоцитів з клітинами мишиної мієломи – це  розведена 
асцитична рідина    мишей, що містить імуноглобулін М проти антигенів А та В. 

I. Методика визначення  
- температура повітря у приміщенні має становити 15–25 °С; 
-  на тарілку наносять по 1 краплі цоліклонів анти-А і анти-В;  
- поряд наносять по 1 краплі крові (її об’єм має бути у 10 разів меншим 

за об’єм краплі цоліклона), змішують; 
- спостерігають 2,5 хв; 
- реакція настає через 3–5 с. 
II. Можливі варіанти:  
- аглютинація відсутня з цоліклоном анти-А і анти-В (кров не містить 

аглютиногенів А і В) – кров І(0)αβ групи;  
- аглютинація виникає з цоліклоном анти-А – кров містить аглютиноген 

А – кров ІІ(А)β групи; 
- аглютинація виникає з цоліклоном анти-В – кров містить аглютиноген 

В – кров ІІІ(В)α групи;  
- аглютинація виникає з цоліклонами анти-А і анти-В – кров IV(АВ)0 

групи.  
Визначення крові на Rh-фактор 

          У 1940 р. Ландштейнер та Вінер відкрили Rh-резус фактор. 
85% людей мають в еритроцитах антигенний фактор, який називають резус 

фактором – Rh(+). У решти він відсутній – Rh(-). У резус-системі наявний генний 
комплекс із шістьма антигенами (D, C, E, d, c, e), які містяться не лише в 
еритроцитах, а й в лейкоцитах та тромбоцитах, рідинах організму і 
навколоплідних водах. Під час гемотрансфузій найчастіше спричинює імунізацію 
антиген D (Rho). Доведено, що в еритроцитах резус-позитивних осіб наявний 
антиген D, а в у резус-негативних він відсутній. При повторному переливанні 
резус-позитивної крові   резус-негативній людині виникає тяжка 
посттрансфузійна реакція, що може призвести до смерті, а у разі  вагітності – до 
викидня. 

Визначення Rh-фактора 
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1. Кров, що досліджують, об’ємом 2-3 мл беруть у суху пробірку, яка не 

містить  стабілізатора.  
2. На дні пробірки утворюється згусток, з якого беруть завись 

еритроцитів (5–10%).  
3. У чашку Петрі наносять по 2 краплі сироватки антирезус (дві серії) і 

до них додають по 1 краплі зависі еритроцитів.  
4. Змішують їх, чашку Петрі  на водяній бані підігрівають впродовж 7–

10 хв при температурі 45 °С.  
5. Якщо кров аглютинується обома серіями сироватки–антирезуса,  то 

вона резус-позитивна. 
Індивідуальна проба на Rh-сумісність 
1. У чашку Петрі наносять  1  краплю сироватки крові хворого, якому 

переливають кров, та 1 краплю крові, що переливають (у співвідношенні 1 : 10). 
2. Краплі змішують та підігрівають чашку Петрі на водяній бані 

впродовж 10 хв  при температурі 42–45 °С. 
3. Якщо відбулася аглютинація, то  кров несумісна за Rh-фактором, її 

переливати не можна. 
Таким чином для переливання крові необхідно провести  5 проби на 

сумісність: 

1. Проба на сумісність за системою  АВО. Визначення групи крові донора і 
реципієнта за системою АВО – групова належність крові з пальця або вени 
визначають за стандартним сироваткам, стандартними еритроцитами та 
моноклональними цоліклонами. 

2. Пробу на індивідуальну сумісність проводять при  температурі 18–25° С  
Методика: 
1) з вени хворого беруть кров (2-3 мл) у пробірку з 0,3 мл 6% цитрату 

натрію 
2) центрифугують кров реципієнта, беруть сироватку і змішують з 

краплиною крові (10:1). Спостерігають 5 хв. Якщо аглютинація відсутня – кров 
індивідуально сумісна. 

3. Проба на Rh-належність хворого і донора.  
4. Проба на індивідуальну сумісність за Rh-фактором.  
5. Проба на біологічну сумісність.  
Методика: 
Перші 75 мл вливають струминно в три прийоми по 25 мл з інтервалом 3–5 

хв. Поява ознак гемолітичного шоку (нудота, блювота, різке погіршення стану)  є 
протипоказанням для переливання крові. 

 

3. Показання та протипоказання до переливання крові 

I. Показання до переливання крові визначаються необхідністю: 
- заміщення об’єму втраченої крові (субституція); 
- активації захисних сил організму (стимуляція); 
- зменшення інтоксикації (дезінтоксикація); 
- підвищення згортання крові для зупинки кровотеч. 
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Абсолютні показання – стани, при яких використання суцільної крові 

неможливо замінити іншими методами лікування, а відмова від переливання крові 
може призвести до різкого погіршення стану хворого або навіть до його смерті. 
До таких станів належать:  

1. Гостра крововтрата (понад 21 % об’єму циркулюючої крові). 
2. Травматичний шок ІІ-ІІІ ст. 
3. Тяжкі травматичні операції. 
4. Хвороби крові. 
Відносні показання: 
1. Анемія (гемоглобін < 80 г/л, гематокрит < 30 %). 
2. Передопераційна підготовка.  
3. Хронічне недокрів’я. 
4. Інтоксикації при гнійно-септичній патології. 
5. Кровотеча, що триває. 
6. Порушення згортальної системи крові. 
7. Зниження імунного статусу організму. 
8. Деякі види отруєння. 

 
Протипоказання до переливання крові 
І. Абсолютні протипоказання – гостра серцево-легенева недостатність 

(набряк легенів). Однак при значній крововтраті та травматичному шоці ІІ-ІІІ ст. 
абсолютних протипоказань до переливання крові не існує, кров слід переливати 
завжди. 

ІІ. Відносні протипоказання. 
1. Свіжі тромбози та емболії. 
2. Тяжкі порушення мозкового кровообігу. 
3. Ішемічна хвороба серця. 
4. Септичний ендокардит. 
5. Міокардити з недостатністю кровообігу ІІІ ст. 
6. Тяжкі функціональні порушення печінки та нирок. 
7. Гіпертонічна хвороба ІІІ ст. 
8. Алергійні захворювання (бронхіальна астма, полівалентна алергія). 
9. Гострий та дисемінований туберкульоз. 
10. Ревматизм. 

 

4. Компоненти крові. Показання та протипоказання до переливання 

Клітинні компоненти крові 

І. Еритроцитна маса (ЕМ) – це трансфузійне середовище, що містить не 
менше 70% еритроцитів і є оптимальним для терапії анемічного синдрому. За 
рівних об'ємів  порівняно з кров'ю ЕМ містить більшу кількість еритроцитів при 
значно меншій кількості цитрату, продуктів розпаду клітин, клітинних та 
плазменних антигенів і антитіл. Трансфузію ЕМ застосовують для поповнення 
вмісту еритроцитів при анемічних станах. Показання до застосування 
еритроцитної маси:  

- гострі постгеморагічні анемії (травми з крововтратою, шлунково-
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кишкові кровотечі, крововтрати при оперативних втручаннях, пологах); 

- залізодефіцитні анемії тяжкого ступеня з порушенням гемодинаміки; 
- корекція анемій перед ургентною операцією, яка пов’язана  з ризиком 

великої крововтрати, чи перед пологами; 
- корекція  анемій тяжкого  ступеня при хронічних захворюваннях 

травного каналу,   інтоксикаціях,   отруєннях,   опіках,   гнійних інфекціях; 
- корекція анемій при депресії еритропоезу (гострі та хронічні лейкози, 

апластичний синдром, мієломна хвороба). 
Необхідно затосовувати диференційований підхід до призначення 

трансфузії. При цьому враховують, крім ступеня анемії, вираженість 
циркуляторних порушень. У разі поєднання цих двох критеріїв показання до 
трансфузії є абсолютним. Наприклад, при гострій крововтраті рівень гемоглобіну 
і гематокріт протягом доби можуть бути задовільними, тому трансфузію не 
провадять. Але вкрай небезпечне зниження об'єму циркуляторної крові дає чітку 
картину циркуляторних порушень і задишку, тахікардію, зниження 
артеріального тиску при блідості шкіри та слизових оболонок. Цей стан вимагає 
трансфузії ЕМ. 

 3 іншого боку, гемоглобін < 80 г/л та гематокріт < 0,25 при хронічних 
крововтратах та недостатньому гемопоезі, також є показанням для переливання 
ЕМ, але для хворих похилого віку при клініці циркуляторних порушень. Таким 
чином, підхід до показань є індивідуальним, а вказані цифри – орієнтовними. 

ЕМ отримують з консервованої крові шляхом видалення.  Вона містить 
лише незначну кількість тромбоцитів та лейкоцитів, що зумовлює її меншу 
реактогенність. Використовують такі види еритроцитної маси: 

а) нативна еритроцитна маса з гематокритом 0,7-0,8; 
б) еритроцитний завись – це еритроцитна маса з додаванням 

ресуспендувального консервувального розчину (містить сахарозу, глюкозу, 
цитрат натрію і левоміцитин чи  “Глюгіцид”, “Еритронаф” та ін); 

в) еритроцитна маса, що містить невелику кількість лейкоцитів та 
тромбоцитів; 

г) еритроцитна маса розморожена і відмита (гіпоімуногенна). 
ЕМ може застосовуватися  в комплексі з плазмозамінниками і 

препаратами плазми, це ефективніше, ніж переливання крові, оскільки в ЕМ 
низький вміст цитрату, позаклітинного калію, а також мікроагрегацій 
зруйнованих клітин та денатурованих білків плазми, що  особливо важливо для 
профілактики синдрому масивних трансфузій. 

ЕМ зберігають при температурі +4 °С. Термін зберігання визначається 
типом консерванту чи ресуспендувального розчину. Так, ЕМ з крові, 
консервованої розчинами "Глюгіцид" чи "Цитроглюкофосфат", зберігається до 
21 доби; з крові, заготовленої на розчині "Циглюфад" – до 35 діб; ЕМ, 
ресуспендована розчином "Еритронаф", також зберігається до 35 діб. 

E процесі зберігання ЕМ еритроцити тимчасово втрачають здатність до 
перенесення і віддачі кисню тканинам організму. Ця здатність відновлюється 
через 12–24 год їх циркуляції в організмі реципієнта. Тому в лікуванні масивної 
гострої постгеморагічної анемії зі значними проявами гіпоксії, коли необхідно 
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терміново відновити кисневу ємкість крові, слід використовувати ЕМ 
свіжозаготовлену або невеликого терміну зберігання. А при помірній крововтраті, 
хронічній анемії можливе застосування ЕМ тривалішого зберігання. 

За наявності вираженого анемічного синдрому абсолютних 
протипоказань до переливання ЕМ немає. З обережністю і врахуванням життєвих 
показань слід призначати трансфузію ЕМ при гострій нирковій та печінковій 
недостатності, тромбозах та тромбоемболії. В цих випадках краще переливати 
відмиті еритроцити. 

Хворим з реологічними та мікроциркуляторними порушеннями 
(коагулопатії, ангіопатії тощо) в кожну дозу ЕМ перед трансфузією додають  
50–100 мл 0,9% розчину хлориду натрію. 

II. Відмиті еритроцити (ВЕ). Отримують з крові після видалення плазми, з 
ЕМ чи заморожених еритроцитів шляхом їх відмивання в ізотонічному 
розчині чи в спеціальних відмиваючих середовищах. У процесі відмивання 
вилучаються білки плазми, лейкоцити, тромбоцити, мікроагрегати клітин та 
продуктів їхнього розпаду. Тому ВЕ як ареактогенне трансфузійне середовище 
особливо показане для лікування хворих, у яких в анамнезі є посттрансфузійні 
реакції негемолітичного типу, а також для хворих, сенсибілізованих до антигенів 
білків плазми, тканинних антигенів та антигенів лейкоцитів і тромбоцитів. Це 
переважно пацієнти з імунопатологічними станами, елементами автоімунної 
агресії та з імуносупресією після  трансплантації органа. 

Трансфузії відмитих еритроцитів показані в лікуванні глибоких анемій у 
хворих із синдромом "масивної трансфузії" або з нирковою, печінковою 
недостатністю. 

При використанні відмитих еритроцитів   ризик зараження вірусним 
гепатитом нижчий, ніж при застосуванні інших препаратів крові. Цей ризик 
найнижчий у реципієнтів, щеплених генно-інженерною вакциною "Енджерікс 
Бі" (за необхідності лектор нагадує про суть вакцинації проти гепатиту "Б" та 
показання до неї). Термін зберігання відмитих еритроцитів при температурі 
+4°С – 24 год з моменту приготування. 

III. Тромбоцитна маса (ТМ). Одержують центрифугуванням плазми 
донорської крові. Термін зберігання при 22°С – до 3 діб. Мінімальна 
терапевтична доза становить 3×1011 тромбоцитів, її отримують з крові одного 
донора. 

Показання до трансфузії ТМ: 
а) недостатність утворення тромбоцитів – амегакаріоцитарна 

тромбоцитопенія 40×109/л і менше – стан, характерний для лейкозів, 
апластичної анемії, гострої променевої хвороби, депресії кістковомозкового 
кровотворення після променевої чи цитостатичної терапії; 

 б) підвищена потреба   в тромбоцитах при синдромі дисемінованого 
внутрішньосудинного згортування  у фазі гіпокоагуляції; 

в) функціональна неповноцінність тромбоцитів при тромбоцитопатіях 
(синдроми Бернара–Сульє, Віскотта–Олдріга, тромбоцитастенія Гланцмана, 
анемія Фанконі). 
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У призначенні переливання ТМ застосовують диференційований підхід. 

Сам по собі низький рівень тромбоцитів не є показанням до трансфузії ТМ без: 
спонтанних кровотеч (травний канал, ніс, матка, сечовий міхур), геморагій 
(петехій, екхімозів), геморагій очного дня (небезпека розвитку мозкових 
кровотеч). Трансфузію ТМ також проводять у хворих з низьким чи глибоким 
рівнем тромбоцитопеній (40–20*109/л і менше) на тлі проведення 
цитостатичної терапії чи перед виконанням оперативного втручання. 

Переливання ТМ не застосовують при тромбоцитолітичних 
(імунних) тромбоцитопеніях. Запідозрити цей стан можна, спостерігаючи 
ізольовану тромбоцитопенію без анемії та лейкопенії, а підтвердити діагноз 
дозволяє дослідження пунктату кісткового мозку: нормальна чи навіть 
підвищена кількість мегакаріоцитів свідчить про тромбоцитоліз. У цьому 
випадку необхідна терапія стероїдними гормонами чи імунокорекція (можливо, з 
комплексним алогомеопатичним підходом до проблеми з дослідженням 
етіопатогенезу та індивідуальних особливостей  хворого). 

 Ефективність використання ТМ визначається за підвищенням кількості 
тромбоцитів крові реципієнта через 1 год і через 18–24 год після трансфузії. 
Так, наприклад, якщо через годину кількість тромбоцитів збільшилась до 50-60-
10% , то спостерігається гемостатичний ефект. 

Першу дозу вливання розраховують так: 0,5-0,7×1011 тромбоцитів на 
кожні 10 кг маси тіла (залежно від тяжкості клінічної картини) або відповідно 
2,0-2,5-1011 на 1 м2 поверхні тіла. 

 На етикетці ТМ зазначають такі самі дані, що й на етикетці донорської 
крові, а також кількість тромбоцитів у контейнері. Підбір пари "донор-реципієнт" 
також здійснюють за системою АВО та резус-належністю (лікар звіряє 
відповідність даних етикетки даним за системою АВО та резуса реципієнта). 
Біологічну пробу не виконують. 

У разі багаторазових трансфузій ТМ виникає алоімунізація до 
донорських антигенів. У крові реципієнта з'являються антитромбоцитарні та анти-
НLА-антитіла. Після переливання ТМ підвищується температура тіла, не настає 
гемостатичний ефект (кровотечі тривають), а показник тромбоцитів через 1 
год і через 18 год значно знижується. В таких випадках можна виконати 
лікувальний плазмаферез, скоригувати імунопатологічний стан і в подальшому 
(у разі виникнення необхідності в ТМ) підбір пари донор–реципієнт 
здійснювати з урахуванням антигенів підсистеми НЬА (один з антигенів 
системи тканинної сумісності) МНС (Маjоr Ніstocompatifility Complex). Бажано, 
щоб донорами ТМ були кровні родичі хворого. 

Профілактика реакцій "трансплантат проти хазяїна": для реципієнтів з 
імунодефіцитним станом (СНІД, цитостатична чи променева терапія, 
імуносупресивна терапія тощо) кожний контейнер з ТМ опромінюють дозою 15 
Гр (1500 рад), тому, що в ТМ не виключена присутність імунокомпетентних та 
імуноагресивних Т- і В-лімфоцитів. 

IV. Лейкоцитна маса (ЛМ). Це концентрат лейкоцитів (з них не менше 50% 
– гранулоцити) з домішкою тромбоцитів і незначною кількістю еритроцитів. 
Термін придатності – одна доба. Терапевтична доза – 10-15-10%, отримують з 
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однієї порції крові одного донора. ЛМ отримують за допомогою сепаратора 
клітин крові чи рефрижераторного центрифугування у пластикатні 
контейнери. Правила переливання і темп переливання (50–60 крап./хв), 
маркування етикетки, опромінення ЛМ – такі самі, як у ТМ. Біологічну пробу не 
виконують. 

Частота  трансфузій  ЛМ – не  рідше  трьох     разів   на  тиждень – дає 
найкращий клінічний ефект. Показання: 

а) лейкоцитопенія при мієлотоксичній депресії кровотворення, коли 
виникає загроза інфекційних ускладнень, некротичної ентеропатії, септицемії; 

б) цитобластична терапія при гемобластозах; 
в) неефективність антибактеріальної терапії інфекційного ускладнення 

(сепсис,   пневмонія,   некротична   ентеропатія)   на  тлі  мієлотоксичного 
агранулоцитозу (рівень гранулоцитів нижчий за 0,75–10%). 

 
Препарати плазми крові. 
 Плазма – рідка частина крові, що містить велику кількість білків, 

ліпідів, вуглеводів, ферментів, гормонів та інших необхідних для життя 
інгредієнтів, у хворої людини вона насичена токсичними метаболітами, 
антитілами, імунними комплексами, вазоактивними речовинами (БАР – 
біологічно активні речовини), що відіграють головну роль у патофізіології 
клінічних проявів більшості захворювань. Тому за допомогою сепаратора клітин 
крові (безперервнопротоковим методом), рефрижераторних центрифуг 
(порційно) або  методом фільтрування проводять лікувальний плазмаферез – 
одну з головних трансфузіологічних операцій, власне – цільове плазмозаміщення. 
Плазмаферез показаний при імунокомплексних (автоімунних) захворюваннях, 
тяжких інтоксикаціях, синдромі дисемінованого внутрішньосудинного згортання, 
сепсисі, васкулітах, гострій та хронічній нирковій і печінковій 
недостатності. Одночасно з видаленням плазми хворого йому виконуюь 
трансфузію свіжозамороженої плазми, реологічних плазмозамінників, а за 
показаннями –  еритроцитної маси. В клініці плазмаферез, плазмосорбція, 
гемосорбція, асцентентний плазмаферез, реінфузія асцитичної рідини з 
асцитоферезом,  ультрафіолетове та лазерне опромінення крові увійшли в 
арсенал лікувальних заходів для тяжкохворих та пацієнтів у критичному стані з 
поліорганною патологією. 

І. Нативну (рідку) плазму готують шляхом відстоювання чи 
центрифугування і відділення від еритроцитів. Термін придатності – 2-3 год 
після приготування. Процес приготування  значною мірою знижує лікувальні 
якості нативної плазми, тому клінічне використання малоефективне та обмежене. 

II. Ліофілізована (суха) плазма готується з нативної методом 
заморожування і висушування у вакуумі. Термін зберігання – 5 років. 
Ліофілізована плазма втрачає свої лікувальні якості ще більше, ніж нативна, тому 
вона клінічно малоефективна і майже не використовується. 

III. Свіжозаморожену плазму отримують методом плазмаферезу чи 
центрифугування з донорської крові у перші 2–6 год з моменту її взяття у 
донора. Її заморожують і зберігають при температурі -20 °С. За такої технології 
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більшість лікувальних ефектів та вміст інгредієнтів плазми не знижуються. 
Термін зберігання – до 1 року. 

Безпосередньо перед переливанням контейнер свіжозамороженої плазми 
слід для відтанення занурити у воду з температурою +37 °С. Після відтанення  
у плазмі можлива поява пластівців фібрину, тому переливання слід здійснювати 
через системи, що мають фільтри. 

Поява помутніння, масивних згортків свідчить про недоброякісність 
плазми, таку плазму переливати не можна. 

Розморожена плазму до використання можна зберігати не більше  1 
год. Повторне її заморожування недопустиме. 

Свіжозаморожена плазма має бути однієї групи з кров'ю хворого за 
системою АBО. В ургентних випадках при відсутності одногрупної плазми 
можливе переливання плазми А(ІІ) або плазми В(Ш) – реципієнту 0(I) і плазми 
АВ(ІV) – реципієнтам усіх груп крові. 

Пробу на групову сумісність не виконуються. 
Мета переливання свіжозамороженої плазми – нормалізація об'єму 

циркулюючої крові  і корекція порушеної гемодинаміки.     Показання до 
застосування свіжозамороженої плазми:      

а) опікова хвороба; 
б) гнійно-септичні процеси; 
в) коагулопатії з дефектом ІІ, V, VII та XIII факторів згортання крові; 

особливо перед операцією чи пологами; 
г) гострі гемофілічні (типу А і В) кровотечі і крововиливи будь-якої 

локалізації (хоч у цьому випадку доцільнішим є використання кріопреципітату): 
у дозі 300 мл 3-4 рази на добу до зупинки кровотечі; 

д) тромбози на тлі синдрому дисемінованого внутрішньосудинного 
згортання: введення свіжозамороженої плазми в цьому випадку поєднують з 
ін'єкціями гепарину (фраксипарину чи інших гепариноїдів); 

е) порушення мікроциркуляції (ангіопатії, некротичні ураження при 
ендартеріїті та ін.): введення свіжозамороженої плазми поєднують з 
введенням реологічно активних препаратів (реополіглюкін, глюкозо-інсулін-
новокаїнова суміш та ін.). 

Свіжозаморожену плазму переливають внутрішньовенно крапельно чи 
струминно (при синдромі дисемінованого внутрішньосудинного згортання). 

Переливання   свіжозамороженої плазми   протипоказане    хворим,    
сенсибілізованим    щодо парентерального введення білка. Тому спершу 
необхідно виконати біологічну пробу, як і при переливанні донорської крові.  

IV. Альбумін. Це білкова фракція плазми донорської крові. Має високу 
онкотичну активність (підтримує об'єм циркулюючої плазми), виконує 
транспортну і трофічну функції; підвищує артеріальний тиск за рахунок 
утримання тканинної рідини, води в кров'яному руслі (волемічний ефект). У 
клінічній практиці застосовують 5%, 10% і 20% розчини, термін зберігання при 
температурі +8 °С – 3 роки, при температурі +2 °С – 5 років. 

V. Антистафілококова плазма  (може бути нативною, свіжозамороженою чи 
сухою). Цю гіперімунну плазму отримують методом плазмаферезу від донорів, 
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імунізованих стафілококовим анатоксином. Антистафілококова плазма містить 
велику кількість специфічних антистафілококових антитоксичних антитіл. 
Трансфузії антистафілококової плазми (125 та 250 мл) виконують 1 раз на 
добу з інтервалами 2-3 дні, на курс – 2–4 трансфузії. В 1 мл антистафілококової 
плазми міститься щонайменше 5 МО (міжнародних одиниць) антитіл; на 1 кг 
маси тіла вводять не менше 18 МО (3 мл антистафілококової плазми). Дітям до 12 
років – до 30 МО (5 мл) на 1 кг маси тіла. 

Антистафілококову плазму призначають при стафілококовому сепсисі, 
септикопіємії, остеомієліті, пневмонії, перитоніті, абсцесах, флегмонах, 
омфалітах, стафілодерміях, отитах та інших захворюваннях зі стафілококовою 
мікрофлорою в етіопатогенезі. 

При тромбоемболіях та сенсибілізації до парентерального введення білків 
антистафілококову плазму призначають лише місцево (флакони по 2 мл і 10 мл). 

VI. Гамма-глобуліни неспецифічні готують з донорської чи плацентарної 
плазми, високоефективної щодо кору. Вводять внутрішньом'язово у дозі 
1,5 мл  або 3 мл. Термін зберігання – 3 роки. 

VІІ. Гамма-глобуліни специфічні  містять імуноглобуліни спрямованої дії 
(протистафілококові, протиправцеві, протигрипозні та ін.). Термін зберігання – 3 
роки. 

VІІІ. Сироватка – це дефібринована плазма після згортання донорської 
крові і ретракції згортка. Показання: гіперкоагуляції та фібриногенемії. 

IX. Імуноглобулін + сахароза + KСl (мономерний ІgG, димерний ІgА, 
ІgМ). Період напіввиведення – 21 день. (Упаковка по 16, 33, 100, 200 мл, 
Біохем, Австрія). 

Показання: 
а) всі форми дефіциту антитіл (агаммаглобулінемія чи 

гіпогаммаглобулінемія вроджені або набуті); 
б) пасивна імунізація проти гепатиту А та кору, краснухи, епідпаториту, 

вітряної віспи; 
в) вірусна інфекція із септикотоксичними ускладненнями разом з 

антибіотикотерапією та ін. 
3% розчин в 0,9% NаСl, вводити 10–20 крап./ хв. 
Протипоказання: наявність антитіл до ІgА (селективний дефіцит ІgА) –

можлива анафілактична реакція (у такому разі – преднізолон 250–1000 мл 
внутрішньовенно чи інші кортикостероїди) + адреналін 0,05–0,1 мг 
внутрішньовенно + гемодилюція. У разі контакту з інфікованим хворим–
імуноглобулін у дозі 0,1–0,2 г/10 кг вводити до 5 днів після контакту – гепатит А, 
краснуха та інша інфекція - 2 г/10 кг маси тіла. 

Коректори згортання крові 
I. Кріопреципітат. Це  концентрат антигемофільного (VIII) фактора 

згортання крові. Існує в двох формах: в сухій (ліофілізованій) і рідинній 
(замороженій). Сухий кріопреципітат при +4°С зберігається  10 місяців, 
заморожений при -25°С – 6 місяців. Клінічно ефективніший за антигемофільну 
плазму. 
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II. Антигемофільний глобулін, крім VIII фактора згортання містить  

фібриноген І та інші компоненти. Термін придатності ліофілізату – 2 роки. 
III. Протромбіновий комплекс – це білковий препарат плазми, що 

містить II, VII, IX, X фактори згортання крові; при температурі  +4°С зберігається 
до 1 року. 

IV. Фібриноген є ліофілізатом білкової плазми донорської крові у 
вигляді білої чи кремової пористої маси. Виявляє гемостатичну дію, забезпечує 
згортання крові. Форми випуску – флакони по 1 і 2 г ємністю відповідно 250 та 
500 мл. Зберігається при температурі +2…10°С до 2 років, але температура, 
вища за +10°С, спричиняє його денатурацію. Переливання виконують через 
систему з фільтром. 

Показання: 
а) гіпо- та афібриногенемії, особливо в травматологічній, хірургічній та 

онкологічній клініках; 
б) операції з використанням апарату штучного кровообігу; 
в) масивні кровотечі в акушерсько-гінекологічній клініці (передчасне 

відшаровування плаценти, затримка мертвого плоду, пологи на тлі гіпо-   чи 
афібриногенемії); 

г) підвищений фібриноліз. 
Гемостатична віскоза, губка на рани та віск на кісткові розрізи. 
Фібринні плівки мають розмір від 8x8 см до 12×35 см; фібринна губка 

випускається в металевих коробках, запакованих у целофан. Застосовують 
місцево. Перед аплікацією промивають фізрозчином, фурациліном чи розчином 
антибіотика. Сухий тромбін у пробірках застосовують місцево для гемостазу.   

5. Диференційоване використання донорської крові, її компонентів та 

препаратів  

Трансфузійна терапія при гострих кровотечах 
На тлі гострої крововтрати в організмі людини розвиваються 

патологічні процеси, які призводять до розвитку геморагічного шоку. Ці 
процеси зумовлені: 

- зменшенням об'єму циркулюючої крові; 
- спазмом периферійних судин; 
- перерозподільними реакціями на рівні капілярів; 
- підвищенням згортання крові; 
- підвищенням в'язкості крові; 
- явищем внутрішньосудинної агрегації формених елементів крові; 
- утворенням мікроелементів і мікротромбів. 
Порушення  капілярного     кровообігу призводить  до  гіпоксії тканин, 

накопичення недоокиснених продуктів обміну речовин, інтоксикації. Завдання 
трансфузійної терапії при гострій крововтраті: 

а) поповнити дефіцит об'єму крові в організмі; 
б) вплив   на   фізико-хімічні   властивості   крові   хворого  для 

поліпшення умов капілярного кровообігу; 
в) підтримання онкотичного тиску плазми; 
г) запобігання внутрішньосудинній агрегації та мікротромботизації; 
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д) дезагрегація і ресеквестрація еритроцитів; 
е) збереження водно-електролітної та кислотно-основної рівноваги; 
є) дезінтоксикація. 
Ці складні завдання неможливо вирішити трансфузіями донорської крові 

або еритроцитів. 
Трансфузійна терапія при гострих крововтратах залежить від величини 

крововтрати, її інтенсивності, ступеня і стадії порушеної гемодинаміки, 
тривалості кровотечі, реактивності хворого. В будь-якому випадку терапію 
потрібно починати з переливання плазмозамінників реологічної дії, тобто таких, 
що поліпшують властивості текучої крові. Препарати, які понижують в'язкість 
крові хворого, підвищують електростатичний заряд мембран формених 
елементів, підтримують на оптимальному рівні онкотичний тиск, сприяють 
дезагрегації, називають гематокоректорами. До них належать: реополіглюкін, 
желатиноль, поліглюкін. 

 При крововтраті до 15 мл/кг маси тіла (до 1 л крові) рекомендується 
обмежитися інфузією реополіглюкіну або желатинолю в дозі 12–15 мл/кг (до 1000 
мл) у комбінації із сольовими розчинами (ізотонічний розчин хлориду натрію, 
розчин Рінгера–Локка) в дозі 8–10 мл/кг (500–700 мл). Сольові розчини 
створюють резерв інтерстиціальної рідини, запобігають розвитку 
внутрішньоклітинного ексикозу. 

Якщо крововтрата дорівнює 16–25 мл/кг (1,0–1,75 л), то переливають 
кровозамінники і кров у співвідношенні 2:1. Доза сольових розчинів збільшується 
до 15 мл/кг. 

При крововтраті до 30–35 мл/кг (2,0–2,5 л) співвідношення розчинів і 
крові – 1:1. У випадку більш значної крововтрати – 1:2. Загальна доза препаратів 
трансфузійної терапії повинна перевищити крововтрату на тим більшу 
величину, чим пізніше було почато лікування і чим значніше дефіцит об'єму 
циркулюючої крові. Рекомендовано перевищувати крововтрату в середньому на 
20–30% (іноді на 50–75%). 

При крововтраті з вираженою гіпотонією для трансфузії 
використовують поліглюкін, 10% розчин альбуміну для підвищення 
онкотичного тиску і запобігання колапсу. 

 При кровотечах у травний канал трансфузійна терапія має свої 
особливості: в кишечнику всмоктується рідка частина крові, що зумовлює 
втрату лише еритроцитів, тому рекомендується переливати еритроцитарну масу 
у співвідношенні з плазмозамінниками 2:1. 

Для визначення дефіциту об'єму циркулюючої крові при кровотечі в 
травний канал можна використати номограму М.А. Уманського та співавт. (1971): 
Гематокрит, об.% 12 16 20 24 28 32 36 
Дефіцит об'єму циркулюючої крові, 
мл/кг 

50 36 26 21 17 14 12 
Для дорослого (маса тіла 70 кг) 
абсолютна крововтрата, мл 

3500 2450 1820 1470 1190 980 840 

Трансфузійна терапія за об'ємом має відповідати або перевищувати дефіцит 
об'єму циркулюючої крові. 
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При крововтраті необхідно підтримувати центральний венозний тиск у 

межах 50–120 мм вод. ст. 
Трансфузійна терапія при травматичному шоці 
Трансфузійна терапія при травматичному шоці повинна бути 

спрямована на: 
а) поліпшення процесів мікроциркуляції; 
б) відновлення загальної та системної гемодинаміки; 
в) збільшення об'єму циркулюючої крові; 
г) поліпшення реологічних властивосте крові; 
д) запобігання агрегації формених елементів крові; 
е) профілактику мікротромбозу; 
є) дезінтоксикацію. 
Основу трансфузійної терапії складають плазмозамінники гемодинамічної 

та реологічної дії – реополіглюкін, поліглюкін, желатиноль, протеїн. 
Терапію починають проводити вже в автомобілях швидкої допомоги: 
- при еректильній фазі шоку, а також при шоці І-ІІ ст. – 400 мл 

реополіглюкіну або поліглюкіну, 600-1000 мл ізотонічного розчину хлориду 
натрію; 

- при шоці III–ІV ст. – 800 мл реополіглюкіну або поліглюкіну, 1000– 
1500 мл ізотонічного розчину хлориду натрію. 

У стаціонарі: 
- при еректильній фазі шоку загальна доза трансфузійних препаратів має 

становити 25 мл/кг (1750 мл), із них колоїдні розчини – 16 мг/кг (1120 мл), 
сольові – 9 мл/кг (630 мл); 

- при шоці І-ІІ ст. – загальна доза 30 мл/кг (2100 мл), із них колоїдні 
розчини – 20 мг/кг (1400 мл), сольові – 8–10 мл/кг (700 мл); 

- при шоці III ст. – загальна доза 40–45 мл/кг (2800–3150 мл), із них 
колоїдні розчини – 30 мг/кг (2100 мл), сольові – 10–15 мл/кг (700–1050 мл); 

- при шоці IV ст. трансфузійну терапію збільшують  залежно  від стану 
хворого та ефективності попередньої трансфузії. Терапію в цих випадках   
краще починати з протеїну, поліглюкіну (підняти онкотичний тиск), потім – 
реополіглюкін, желатиноль   (поліпшити  реологію   крові)   та  сольові   
розчини.   Показано введення 10% розчину альбуміну в дозі 3–6 мл/кг (210–420 
мл); 

- при комбінації травматичного шоку і кровотечі, яка перевищує 
20 мл/кг (4100 мл), в трансфузійну терапію включають кров у дозі 25%   від 
інших трансфузійних препаратів. Кров вводять після поліпшення реологічних 
властивостей крові. 

Після виведення хворого із шоку трансфузію продовжують розчином 
Рінгера, розчином 10% глюкози. Для стимуляції діурезу і виведення 
токсичних продуктів метаболізму використовують 2,4% розчин еуфіліну – 10 мл 
кожні 4–6 год, лазикс у дозі 1 мг/кг (70 мг) – форсований діурез. 

Гемодилюція (розбавлення крові) при шоці сприяє виведенню організму із 
тяжкого стану, запобігає ускладненням – пневмонії, "шоковим легеням", 
печінковій і нирковій недостатності. 
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Трансфузійна терапія при дефіциті клітинних елементів крові 
Терапія має замісний характер. При дефіциті еритроцитів вливають 

еритроцитну масу (анемія еритроцитів < 3*1012/л, гемоглобіну <80 г/л) по 7-8 
мл/кг (490–560 мл) кожен день або через день. 

Хороший антианемічний ефект дають відмиті еритроцити. При відмиванні 
еритроцитної маси з неї видаляють лейкоцитарні, тромбоцитарні та білкові 
антигени, електроліти, консервант. У зв'язку з цим відмиті еритроцити не дають 
пірогенних реакцій. 

Розморожені еритроцити також високоефективні при анеміях. 
Для поповнення дефіциту тромбоцитів застосовують трансфузії 

тромбоцитарної суміші або маси (рівень тромбоцитів < 60 000 в 1 мм3 
(внутрішньовенно відповідно 150–300 мл тромбоцитарної суміші або 60–80 мл 
тромбоцитарної маси). Повторно можна вводити 4–6 разів протягом 10 днів. 

Для відновлення рівня лейкоцитів вводять лейкоцитарну суміш (якщо 
лейкоцитопенія < 3000/мм3) або розморожені лейкоцити. 

Трансфузійна терапія при дефіциті білків плазми 
Замісна терапія: суха та нативна плазма, протеїн, 10% альбумін. 

Показання: набряк та набухання мозку (з подальшим введенням еуфіліну та 
лазиксу), гіпопротеїнемія, підтримання онкотичного тиску. 

Трансфузійна терапія з метою гемостазу: 
- антигемофільна плазма (заморожена або ліофілізована) при гемофілії 

В i  С;  
- антигемофільний глобулін-концентрат VIII фактора (при гемофілії А): 
- фібриноген. 
Антидотом гепаріну (при його передозуванні) є протамінсульфат 1% – 6,0 

мл. 
У всіх випадках геморагічного синдрому крововтрату необхідно 

поповнювати свіжоцитратною донорською кров'ю або проводити пряме 
переливання крові. Також застосовуються препарати кальцію, вікасол, 
амінокапронова кислота та інш. 

Трансфузійна терапія при інтоксикаціях 
Мета трансфузійної терапії при інтоксикаціях: 
- зв'язати токсичні речовини в крові; 
- знизити їхню концентрацію в крові; 
- посилити доставку їх до органів природної дезінтоксикації (печінка); 
- вивести із організму. 

 Призначають дезінтоксикаційну терапію: 
1. Альбумін 10% 2-3 мл/кг (140–210 мл): зв'язує токсичні   речовини, 

зменшує  їхню  концентрацію,   сприяє  виходу  в  судинне  русло     рідини  із 
міжклітинного   простору;   розбавляє  токсини,   посилює  дезінтоксикаційну 
функцію печінки і нирок, поліпшує мікроциркуляцію, збільшує діурез. 

2. Протеїн у дозі 3–5 мл/кг (210–350 мл). 
3. Гемодез у дозі 6-7 мл/кг (420–490 мл). Його можна вводити 2-3 рази на 

добу. 
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4. Сольові розчини – ізотонічний хлориду натрію, Рінгера–Локка, 5% 

розчин глюкози. 
5. Компенсан, неокомпенсан. 
Форсований діурез: наводнюється організм (сольові речовини), потім –

еуфілін 2,4% – 10,0 мл внутрішньовенно + 1 мл лазиксу. 
Переливання крові для стимуляції (чого?) 
Не застосовується на даний час. Використовують інші біостимулятори 

(алое, ФІБС та ін.). 
Підвищення імунобіологічної реактивності 
Антистафілококовий імуноглобулін: 
- дітям до 1 року: по 1 мл кожен день або через день, 8–10 доз; 
- дітям старше 1 року: по 2–4 мл кожен день або через день, 8–10 доз; 
- дорослим: по 3–5 мл кожен день або через день, 5–15 доз. 
Антистафілококова плазма: 
- дітям: 5–10 мл/кг; 
- дорослим: 200–250 мл кожен день або через день,  до 10 доз. 
Імунні антистафілококові препарати нейтралізують у крові токсин, 

стимулюють імунні системи організму, посилюють дію антибіотиків. 
Назначають у гострий період стафілококового захворювання. 

Обов'язково  антибіотики. 
Після закінчення курсу лікування імунними антистафілококовими 

препаратами рекомендується провести активну імунізацію стафілококовим 
анатоксином. 

 
6. Групи кровозамінників. Показання до застосування 
Кровозамінники – це фізично однорідні трансфузійні середовища із 

спрямованою дією на організм. Усі кровозамінники поділяють на п'ять груп: 
- гемодинамічні (чи протишокові); 
- дезінтоксикаційні; 
- регулятори водно-електролітного та кислотно-основного балансу; 
- гемокоректори та препарати комплексної дії (включаючи різні моделі 

"штучної крові"); 
- препарати парентерального живлення. 
Гемодинамічні кровозамінники 
Реополіглюкін – це 10% колоїдний розчин декстрину (полімер глюкози) з 

молекулярною масою 30 000–40 000 на 0,9% розчині хлориду натрію  
(Реомакроденс, Вахter) чи на 5% розчині глюкози. Реополіглюкін зменшує 
в'язкість крові, поліпшує мікроциркуляцію; запобігає агрегації елементів крові, 
відновлюючи їхню суспензійну стійкість. 70% його виводиться з нирками в 
першу добу після введення, решта – захоплюється 
ретикулоендотеліальною системою, де він розкладається до глюкози і 
утилізується. 

Реополіглюкін (як і всі гемодинамічні кровозамінники) є гіперосмотичним 
колоїдним розчином – 1 г зв’язує 20–25 мл тканинної рідини в систему 
кровообігу.   
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Показання до застосування: 
а) для профілактики і лікування травматичного, опікового та інших 

видів шоку; 
б) поліпшення артеріального і венозного кровообігу для профілактики та 

лікування тромбозів, тромбофлебітів, ендартеріїтів, хвороби Рейно; 
в) для додавання до перфузійної рідини в апарати штучного кровообігу) під 

час операцій на серці та для консервації органів і тканин (наприклад, повний 
шкірно-підшкірнирй трансплантат на судинній "ніжці"); 

г) дезінтоксикація при опіках, перитоніті, панкреатиті, тяжких отруєннях з 
коагулопатією чи синдромом дисемінованого внутрішньосудинного згортання та 
ін. 

Протипоказання:   
а) тромбоцитопенії; 
б) захворювання нирок з анурією; 
в) серцева недостатність, особливо у поєднанні з артеріальною 

гіпертензією. 
Реоглюман – 10% розчин декстрану з молекулярною масою 40 000–50 000 

на 0,9% розчині хлориду натрію з додаванням 5% розчину маніту. Крім 
властивостей реополіглюкіну, реоглюман виявляє діуретичний ефект. Це 
розширює показання і зменшує кількість протипоказань до застосування цього 
декстрану порівняно з реополіглюкіном. Так, реоглюман показаний при нирковій 
та нирково-печінковій недостатності зі збереженою фільтраційною здатністю 
нирок та при посттрансфузійних ускладненнях, включаючи переливання 
несумісної крові. 

 Як і реополіглюкін, реоглюман та інші декстрани застосовують 
внутрішньовенно крапельно зі швидкістю до 40 крап./хв. Вливання негайно 
припиняють при появі алергійних проявів. 

Поліглюкін – 6% розчин декстрану з молекулярною масою 50 000–70 000 в 
0,9% розчині хлориду натрію. 

Різко підвищує артеріальний тиск, але часто спричиняє алергійні реакції. 
Тому проводять біологічну пробу: вливають 10 крапель – пауза 3 хв. – вливають 
30 крапель – пауза 3 хв – за відсутності реакції – повне крапельне чи струминно-
крапельне введення під контролем пульсу, артеріального і центрального 
венозного тиску. 

Головні показання – травматичний, післяопераційний чи опіковий шок. 
Дезінтоксикаційні кровозамінники 
Гемодез – 6% розчин низькомолекулярного полівінілпіролідону 

(молекулярна маса 12 600±2 700). Містить також іони натрію, калію, кальцію та 
хлору. 

Гемодез зв'язує токсини крові і видаляє їх через нирки. Діуретично 
активний – посилюючи нирковий кровообіг, підвищує клубочкову 
фільтрацію; також ліквідує стаз у капілярах при інтоксикаціях. 

За 12–24 год видаляється нирками з організму. 
Показання: 
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а) токсичні     форми     шлунково-кишкових     захворювань     (харчова 

токсикоінфекція, харчова інтоксикація, дизентерія тощо); 
б) опікова хвороба в стадії інтоксикації (зазвичай 2–5 днів після опіку); 
в) гостра променева хвороба; 
г) гемолітична хвороба новонароджених; 
д) внутрішньочеревна інфекція і токсемія плоду та новонароджених; 
е) перитоніти та кишкова непрохідність у передопераційному лікуванні;  
є) гостра ниркова недостатність з інтоксикацією будь-якого генезу; 
ж) тиреотоксикоз; 
з) токсикоз вагітних; 
і) сепсис та септичні стани;  
к) гостра та хронічна печінкова недостатність; 
л) інфекційні    захворювання   з   тяжкою    інтоксикацією    (дифтерія, 

скарлатина тощо).  
Побічні дії – часті алергії, порушення функцій проксимальних та звитих 

ниркових канальців, гіпотонія. Це звужує показання та тривалість лікування 
гемодезом. 

Полідез – 3% розчин полівінілового спирту з молекулярною масою 10 
000 в ізотонічному 0,9% розчині натрію хлориду. За дією аналогічний гемодезу. 
За 24 год повністю виводиться нирками. Не є енергетичним засобом,  тому 
можна вводити разом  з розчинами глюкози,  гідролізатів білків та ін.   Темп  
інфузії –  20–40  крап./хв.   При  нудоті  та запамороченні – знизити темп 
введення. Випускають у флаконах ємністю 100, 250 і  450 мл. 

Дітям грудного віку доза гемодезу становить 5–10 мл/кг маси тіла, від 2 до 5 
років – 100 мл/добу, від 5 до 10 років – 150 мл, від 10 до 15 років - 200 мл 
максимально на добу. 

Ентеросорбенти    "Белосорб П",    "Ентеродез",    "Ентеросгель", "Мікотон".   
Гемосорбенти (вугільний, мікрофільтрові високої технології "Белосорб"). 

Регулятори водно-сольового та кислотно-основного балансу 
Розчин натрію хлориду ізотонічний (0,9%). Вводять під шкіру, 

внутрішньовенно, в клістирах при великих втратах рідини та інтоксикаціях для 
гемодилюції. Швидко виводиться з організму, тому самостійно при шоку 
неефективний.    Термін   його   циркуляції   в   крові   подовжує   одночасна 
трансфузія желатинолю. 

Використовують також для промивання ран, очей, слизових оболонок. 
Розчинник лікарських засобів, зокрема для краплинного введення. 
Введення надмірного об'єму (понад 3 л на добу) 0,9% NaCl призводить до   

хлоридного   ацидозу,   гіпергідратації,   посилення   виведення   калію   з 
організму. 

Розчин Рінгера–Локка. 
Склад: 
9 г хлориду натрію 
0,2 г натрію гідрокарбонату 
0,2 г кальцію хлориду 
0,2 г калію хлориду 
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1 г глюкози 
1 л води для ін'єкцій 
Більш фізіологічний, ніж 0,9% розчин NaCl.  
Санасоль, Трисоль, Хлосоль, Ацесоль, Диполь, Лактасол, 3% розчин калію 

хлориду – сольові розчини, за концентрацією солей та іонів близькі до 
фізіологічних. 

Трисамін (синоніми – тріоламін, трисбуфер) – буферний розчин, який при 
внутрішньовенному введенні підвищує основний резерв крові. 

Показання: хірургічні втручання, опіки та інші стани, що супроводжуються 
ацидозом, запальні процеси, інтоксикації, діабетичний ацидоз, отруєння 
саліцилатами, барбітуратами. 

250 мл 3,66% розчину трисаміну вводять внутрішньовенно повільно (до 
120 крап./хв). Швидший темп (понад 500 мл/год) спричиняє пригнічення 
дихання, зниження в крові вмісту іонів натрію та калію, рівня глюкози крові. 
Повторне введення можливе не раніше ніж через 48 год після першого. У разі 
необхідності масивного вливання трисаміну до нього додають натрію хлорид 
(1,75 г/л) та калію хлорид (0,372 г/л) і одночасно 5%–10% розчин глюкози з 
інсуліном з розрахунку 1 ОД (одиниця дії) на 4 г глюкози. 

Протипоказання – порушення видільної функції нирок. 
Регідрон  – містить суміш необхідних солей (КаСl,  КСl,  СаСl тощо) та 

глюкозу. Дозований порошок по 18,9 г для розчинення в 1 л  води на прийом 
протягом доби перорально.  Застосовують при перших проявах дегідратації 
для запобігання її прогресуванню при ясній свідомості пацієнта (найчастіше – у 
разі ентероколітів, кишкових інфекцій з виснажливою діареєю у першу-другу   
добу   захворювання).   Особливо   рекомендований  дітям,   що потребують 
регідратації після проносів. 

Гемокоректори та "штучна кров" – перфторан (пояснить) 
Парентеральне живлення  
Хоча втрата маси тіла найчастіше спостерігається у госпіталізованих 

хворих, але недостатність харчування у багатьох випадках є наслідком стресу 

(біль, страх, операції, соціально-побутові причини та ін.) та порушеного обміну 

речовин (ракове виснаження у поєднанні з кишковою непрохідністю при 
раковій пухлині товстої кишки з метастазами в печінку і порушенням 
печінкового біохімізму). 

Стан харчування впливає на перебіг захворювань усіх систем організму і 
водночас відображує діяльність усіх систем і органів (патофізіологічне 
"зачароване коло"). Існує пряма залежність між порушенням стану харчування і 
частотою післяопераційних ускладнень (включаючи летальний наслідок) у 
хворих хірургічного профілю. Серед хворих, які втратили 20% маси тіла, 
рівень передопераційної смертності становить 30%, а при втраті 50% маси тіла –
наближається до 100%. У разі втрати вже 10% маси тіла частота ускладнень 
(включаючи гнійно-септичні, поліорганну недостатність, гіпореактивність з 
різким уповільненням загоєння післяопераційних ран та нерідко їх діастазом) 
становить майже 100%. 
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Ризик операції у тяжкохворого після корекції стану харчування значно 

нижчий, ніж ризик великої хірургії у непідготовленого парентеральним 
харчуванням хворого. Будь-який із наведених нижче показників може свідчити 
про підвищений ризик операції: 

а) рівень альбуміну сироватки крові <35 г/л (3,5 г/100 мл);   
б) рівень трансферину сироватки крові < 1800 мг/л; 
в) позитивний шкірний тест на антигени Сапдісіа. 
Формула 50%-ної післяопераційної летальності (прогноз): 
Альбумін (г/100 мл) – шкірний тест (1 – позитивний, 2 – негативний) – 1,7 

(коефіцієнт дискримінації) = 0. 
 г) вміст лімфоцитів крові < 1500/мм3. 
Препарати для парентерального харчування 
Гідролізати білків. 
Розчин гідролізину – продукт кислотного гідролізу білків крові великої 

рогатої худоби з додаванням глюкози. 
Протипоказання: шок будь-якого генезу, декомпенсація серцевого 

захворювання, гостра і хронічна печінкова та ниркова недостатність, 
тромбоемболічні захворювання, стан збудження. Флакон 450 мл. 

З протипоказань випливає, що цей розчин може не нашкодити хіба що 
здоровій людині. Проте навіть у неї він може спричинити анафілактичний шок. 
Тому значення гідролізатів білків скоріше історичне, ніж практичне. 

Гідролізат казеїну – продукт кислотного гідролізу білка молока – казеїну. 
Містить велику кількість алергенних і гаптенових пептидів. 

Амінопептид – продукт ферментативного гідролізу білків крові великої 
рогатої худоби. 

Фібриносол – продукт неповного гідролізу фібрину крові великої 
рогатої худоби та свиней. 

Теоретично і на практиці внутрішньовенне вливання гідролізатів, котрі 
містять сенсибілізуючі пептиди, невиправдано ризиковане, а значить, 
недоцільне. За наявності більш ефективних і порівняно безпечних препаратів 
(переважно елементарного складу). 

Розчини амінокислот 
 Фреамін – це 8,5% непірогенний гіпертонічний розчин для інфузій, до 

складу якого входять кристалічні амінокислоти. У 500 мл розчину міститься 6,5 г 
азоту (еквівалент 41г  білка) у перерахунку на амінокислоти. 

Фреамін складається з біологічно утилітарних амінокислот у 
фізіологічному співвідношенні, необхідному для синтезу білка. При 
використанні з глюкозою, жировою емульсією, електролітами, вітамінами та 
мінералами Фреамін може бути найважливішим компонентом повного 
парентерального харчування. 

Крім амінокислот, містить іони фосфату, хлориду натрію, ацетат, 
антиоксидант, натрію бісульфіт та воду для ін'єкцій. 

Зберігають при кімнатній температурі. Заморожування робить Фреамін 
непридатним до використання. 
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Протипоказання: анурія, печінкова кома, печінкова енцефалопатія, 

дефекти амінокислотного метаболізму вроджені, гіперчутливість до будь-якої з 
амінокислот та гіперчутливість хворих на астму до натрію бісульфіту. 

Процедура інфузії має супроводжуватись моніторингом стану хворого 
(пульс, тиск, частота дихання, рівень свідомості тощо). 

Розрахунок добової потреби: хворі діти потребують 2-3 г білка/кг 
маси тіла, дорослі – 0,9–1,5 г/кг. У 500 мл фреаміну міститься умовно 41г білка. 
Дозу вираховують так: 

(1,5–2,0 г) · N(кг) 
Х(мл) =  ---------------   ·500 мл 

41г 
 

де Х – доза; N – маса тіла. 
Флакон (500 мл) Фреаміну має бути краплинно введений протягом не 

менше 8 год  рівним темпом з паралельним введенням інших елементів 
парентерального харчування. 

Нефрамін  – 5,4% розчин незамінних амінокислот для інфузій. Флакони по 
500 мл. 

Показання – харчова підтримка і лікування хворих з нирковою 
недостатністю та всі стани недостатнього харчування. 

Перед інфузією 250 мл Нефраміну розчиняють у 500 мл 70% розчину 
декстрози. Ця комбінація: 

- знижує швидкість підвищення рівня азоту сечовини крові у хворих з 
гострою та хронічною нирковою недостатністю; 

- зменшує чи усуває гіперкальціємію; 
- зменшує чи усуває збільшення вмісту фосфору та магнію в сироватці 

крові; 
- забезпечує синтез білка для поліпшення метаболічного балансу 

клітин у хворих з гострою та хронічною нирковою недостатністю; 
- забезпечує   відновлення   функцій   нирок   при   гострій   нирковій 

недостатності. 
750 мл цього розчину містить 13,5 г незамінних амінокислот, 1190 

небілкових калорій. 
Останні   розробки   препаратів   парентерального харчування мають 

програмовані завдання і показання. Це саме стосується  розчинів "Інфезол",  
препарату "Поліамін", суспензії жирних кислот "Ліпофундин" ("Інтраліпід")   та   
інших   новітніх   розробок   у   галузі парентерального харчування. 

Моніторинг режиму харчування  
Щоденно: 
- маса  тіла; 
- водний баланс; 
- кількість їжі; 
- сечовина та електроліти крові; 
- глюкоза крові; 
- осмолярність плазми; 
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- аналіз сечі на електроліти та азот; 
- кислотно-основний баланс крові. 
Тричі на тиждень: 
- кальцій у сироватці крові, магній та фосфат; 
- протеїни плазми; 
- печінкові проби (білірубін, аспартатамінотрансфераза, 

аланінамінотрансфераза); 
- час згортання крові. 
Кожні десять днів: 
- вміст ціанокобаламіну (В12) у сироватці крові, фолатів, заліза, лактату та 

тригліцеридів; 
- вміст мікроелементів. 
Клінічні   показання  до   моніторингу   і   включення   парентерального 

харчування до схеми лікування: 
- передопераційне виснаження; 
- післяопераційні ускладнення (сепсис, кишкова непрохідність більше 4 діб 

у разі неефективності інших заходів на тлі різкого ослаблення); 
- кишкові фістули; 
- великий об'єм резекцій товстої кишки; 
- комплексне    лікування    панкреатиту,     синдрому    мальабсорбції, 

виразкового коліту, радіаційного ентериту, пилоростенозу; 
- неврогенна анорексія (втрата апетиту, відмова від їжі); 
- невпинна рвота різної етіології; 
- щелепно-лицьова травма; 
- травматична кома; 
- множинна травма (політравма); 
- опікова хвороба; 
- онкологічний хворий у стадії виснаження (кахексії); 
- гостра ниркова та печінкова недостатність; 
- клапанні вади серця. 
 У разі неможливості застосування ентерального харчування (перорально 

чи крізь зонд або стому), найчастіше – у пацієнтів з кишковою непрохідністю та з 
багатодобовою втратою чи зниженням свідомості – проводять повне 
внутрішньовенне парентеральне харчування. Приблизна схема: 

1. "Вамін-9", з ним 10%-20% розчин глюкози з інсуліном та сольовим 
плазмозамінником (кристалоїд). 

2. "Синтамін-14" з додаванням 500 мл 0,9% NаСl  та 50 мл 3% розчину КСl 
(додавання вітамінів та мікроелементів за показаннями). 

3. "Аміноплекс-14" з желатинолем чи реополіглюкіном, з буферним 
розчином (трисамін або розчин Рінгера–Локка) – по 500 мл. 

4. Інтраліпід 20% – 500–1000 мл, попередньо зробити ін'єкцію 
фраксипаріну, гепаріну чи інших його похідних (еноксапарін, фрамапарін, 
варпарін). 
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Розчини вводять краплинно з короткими перервами протягом доби, тому 

потребують забезпечення "центральною веною" – шляхом пункції і 
катетеризації підключичної вени або через венесекцію. 

Комплексні кровозамінники – препарати багатофункціональної дії. 
Поліфер – 6% розчин частково гідролізованого хімічно модифікованого 

декстрану з молекулярною масою 60 000, що містить 0,015% заліза 
(залізодекстрановий комплекс) на 0,9% розчині хлориду натрію. Крім виконання 
гемодинамічної дії, стимулює гемопоез. 

При вливанні 400–1200 мл поліферу збільшується об’єм циркулюючої крові 
без порушення кислотно-основного та електролітного балансу, білкового складу 
та згортальної системи крові. 60% препарату виводиться в першу добу через 
нирки, 15% – відкладається в ретикулоендотеліальній системі і метаболізується. 

Показання: геморагічний шок, гостра крововтрата, опікова хвороба, 
операційний шок, профілактика шоку і стимуляція гемопоезу в 
післяопераційному періоді. 

Перед інфузією виконують біологічну пробу (10 крап. – 3 хв пауза – 30 
крап. – 3 хв пауза – інфузія). 

Протипоказання: черепно-мозкова травма з підвищеним 
внутрішньочерепним тиском, набряк легень, асцит. 

Перфторхлорвуглеводнева емульсія – одна з багатьох моделей штучної 
крові. В експериментах на тваринах дає ефект "штучної крові" – після заміни 
крові на перфторхлорвуглеводневу емульсію теплокровні тварини живуть до 2 
тижнів. Японські дослідники розробили "Гемалекс-691", що  подовжує термін 
виживання тварин зі штучною кров’ю до 4 місяців.  

 

7. Ускладнення при гемотрансфузії 
Пірогенні реакції (внесення в організм пірогенів з кров’ю, консервантами, 

проникнення спрофітів під час заготовлення крові, недостатня обробка систем для 
переливання крові). Пірогени продукуються бактеріями. Ендогенні пірогени – 
низкомолекулярні протеїни  інтерлейкін 1, інтерферон, фактор некрозу пухлин – 
стимулюють синтез простагландинів у гіпоталамусі. 

Клінічна картина: загальна втома, лихоманка, знеболювання, головний біль. 
Алергійні реакції. 
Спостерігаються у 3% випадків унаслідок сенсибілізації до антигенів 

плазмових білків, імуноглобулінів, антигенів лейкоцитів і тромбоцитів. Ці реакції 
зумовлені відповіддю IgE тучних клітин на перелитий специфічний антиген 
донора. Клінічно – задуха, задишка, нудота, блювота, набряк обличчя, уртикарні 
висипання на шкірі. 

Анафілактичні реакції. 
Розвиваються після переливання декількох мілілітрів крові або 

кровозамінників (поліглюкін, реоглюман, реомакродез, ХЕС-стерил та ін.) і 
характеризуються різкою зміною стану хворого. Хворі неспокійні, біль за 
грудниною, тяжкість дихання, спазми в череві. Шкірні покриви ціанотичні, з 
уртикаріями, зудом, акроціаноз, холодний піт, дихання шумне, свистяче, пульс 
частий, діарея.  Підвищується температура, лихоманка. Артеріальний тиск дуже 
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низький або аускультативно не визначається. Вважають, що реакція зумовлена 
взаємодією між донорськими антигенами IgA і специфічними анти IgA  в плазмі 
реципієнта. Є два типи людей, у яких спостерігають анафілактичні реакції: 

- зі зниженою кількістю IgA та строго специфічними антитілами анти-IgA; 
- з нормальним вмістом IgA і менш специфічними антитілами анти-IgA. У 

таких пацієнтів в анамнезі були переливання крові  або вагітності у жінок. 
Слід враховувати, що IgA міститься в препаратах альбуміну.  
Цитратна та калієва інтоксикація. 
Гіпокальціємія розвивається при переливанні великих доз крові, особливо 

при переливанні цільної крові та плазми, заготовлених з використанням цитрату 
натрію, з великою швидкістю (150–50 мл/хв).  Рівень іонізованого кальцію 
повертається до норми після припинення переливання крові, що спричинює 
мобілізацію кальцію із ендогенних депо та його метаболізм у печінці. Особливу 
увагу слід приділяти пацієнтам з гіпопаратиреозом, D-авітамінозом,  хронічною 
нирковою недостатністю, цирозом печінки, активним гепатитом, вродженою 
гіпокальціємією у дітей, панкреатитом, тромбофлебітичною хворобою, у 
постреанімаційному стані,  у разі тривалої терапії гормонами та цитостатиками.  

У плазмі консервованої крові  міститься 1 мг% цитрату, а під час масивних 
трансфузій рівень лимонної кислоти в крові може сягати 100мг%. Патологічні 
зміни в організмі пов’язані також із підвищенням рівня калію та рН. У дорослих 
ознаки цитратної інтоксикації розвиваються при переливанні 1л за 10–12 хв. Слід 
мати на увазі, що кальцію глюконат містить 9% кальцію, а кальцію хлорид  – 37%. 

Гіперкаліємія виникає при масивному переливанні тривало збереженої 
крові. Клінічна картина: після короткого періоду збудження настає апатія, 
сонливість, в’ялість, парестезії, корчі, брадикардія, зниження артеріального тиску, 
аритмія, порушення дихання аж до зупинки. 

Лікування: кальція хлорид 10% – 10 мл, 20 хлориду натрію,  100–200 мл 
40% р-ну глюкози, з інсуліном, відміна калійвмісних і калійзберігаючих 
препаратів. 

Негемолітичні реакції.  Здебільшого зумовлені взаємодією між 
високоімуногенними антигенами лейкоцитів, тромбоцитів, білків плазми і 
відповідними антитілами. В результаті активується комплімент, який призводить 
до вивільнення вазоактивних субстанцій. Загибель перелитих лейкоцитів 
супроводжується  виділенням ендогенних пірогенів із фагоцитуючих клітин, 
внаслідок чого у реципієнта розвивається фібрильна реакція з лихоманкою і 
почервонінням обличчя. При видаленні 90% лейкоцитів такі реакції не 
спостерігаються. Таким чином була доведена роль HLA-антитіл у розвитку 
фібрильних трансфузійних реакцій. 

Посттрансфузійна тромбоцитопенійна пурпура. 
Це рідке, але тяжке укладення спостерігається переважно у жінок, 

імунізованих проти тромбоцитарних алоантигенів. Синдром розвивається через 
5–12 днів після трансфузії тромбоцитів. У клінічній картині на тлі вираженої 
реакції негемолітичного типу (температура, лихоманка) має місце тяжка імунна 
тромбоцитопенія з інтенсивними кровотечами. Лікування: плазмообмін до 2 л. 

Посттрансфузійний гемосидероз. 
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При спадковій анемії (таласемія, серпоподібно-клітинна) повторна 

тривала трансфузійна терапія небезпечна переобтяженням залізом. При трансфузії 
100 мл крові реципієнт отримує 85 мг заліза. Повторні трансфузії можуть 
призвести до порушення обміну заліза в організмі та депонування його в 
паренхіматозних органах. Клінічно: темний колір шкіри, підвищений вміст 
сироваткового заліза і феритину, значне підвищення вмісту заліза в тканинах 
печінки, селезінки, лімфатичних вузлах. Лікування: десферал 8–12 днів у дозі 40–
60 мл/кг, використання молодих еритроцитів (неоцитів). 

Залежно від тяжкості клінічного перебігу, температури тіла  і тривалості 
порушень розрізняють посттрансфузійні реакції трьох ступенів: легкі, середньої 
тяжкості і тяжкі. 

Легкі реакції: виникають через 20–40 хв після переливання крові і 
супроводжуються підвищення температури тіла на 1°С , болями в м’язах кінцівок, 
болем у голові, ознобом, слабкістю. Ці клінічні прояви короткочасні (1-2 год) і 
переважно минають без яких-небудь спеціальних лікувальних заходів. 

Реакції середньої тяжкості виявляються підвищенням температури тіла на 
1,5–2,0 °С, сильною лихоманкою, що наростає, підвищенням частоти пульсу 
(тахікардія) і дихання (тахіпное), нудотою, блювотою, інколи кропивницею. 
Клінічні явища зникають у перші години. 

При тяжких реаціях температура тіла підвищується більш ніж на 2 °С, 
спостерігаються слабкість, сильна лихоманка, ціаноз губ, нудота, блювота, 
інтенсивний головний біль, біль у поясниці, задишка, кропивниця, іноді набряк 
Квінке. Клінічні прояви зникають через декілька годин, іноді – через добу. 

Реакція виникає через 20–40 хв після переливання крові і триває від 
декількох хвилин до доби. Хворі з посттрансфузійними пірогенними реакціями 
потребують обов’язкового лікарського догляду і своєчасного лікування. 

Лікування пірогенних реакцій:  
- зігріти хворого (грілка), напоїти гарячим чаєм; 
- антигістамінні препарати (1% дімедрол, 2% супрастин, 2,5% піполфен); 
- аналгетики (у тяжких випадках – наркотичні); 
- протишокова терапія (інгаляція кисню, преднізолон, серцеві глікозиди: 

0,5–1 мл 0,5 % розчину строфантину або 1 мл 0,6% корглікону в 20 мл 5%–20%–
40% розчині глюкози, для боротьби з бронхоспазмом 2,4% еуфілін). У разі 
набряку легень  –  трахеостомія, штучна легенева вентиляція;  

- при корчовому синдромі – 0,5% розчин седуксену; 
- при ацидозі 20–40% розчин гідрокарбонату натрію.  
Легкі та середні реакції не потребують спеціального лікування. 
Ускладнення, зумовлені порушенням в методиці трансфузії  
Повітряна емболія. 
1. Неправильне заповнення системи для трансфузій. 
2. Несвоєчасна зупинка трансфузій при використанні нагнітальної 

апаратури. 
3. Неправильний монтаж апаратури та систем для трансфузій. 
Клініка: раптове і різке погіршення стану хворого (шиплячий звук), задуха, 

тривога, відчуття стиснення за грудниною і болю, ціаноз губ та обличчя. 
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Тромбоемболія. 
Клінічні прояви легеневого інфаркту: після переливання – біль у грудній 

клітці, кровохаркання, лихоманка. У разі потрапляння великого згортка, який 
відразу закупорює легеневу артерію, ускладнення перебігає за типом гострої 
повітряної емболії. 

Причини – недостаня або неправильна стабілізація крові, яка призводить до 
часткового її згортання, погана пункція вени, неправильна техніка заготовлення 
крові. 

Лікування  із застосуванням активаторів фібринолізу: гепарин у легеневу 
артерію – від 24  до 40 тис.ОД/добу. 

Тромбофлебіт. 
Виникає при багаторазових венепункціях і трансфузіях, що тривають понад 

7 год. 
Синдром гострої легеневої недостатності.  
Макроагрегати мають розмір від 10 до 200 мкм. Складаються із цілих 

клітин або їхніх частин, тромбоцитів і лейкоцитів, фібрину та денатурованого 
білка. Спричиняють емболізацію легеневих капілярів і розвиток “шокової” легені. 

Некардіогенний набряк легень зумовлений гіперволемією у дітей та старих 
людей.  

Циркуляторне переобтяження. 
Переобтяження правого серця великою кількістю швидко влитої у венозне 

русло крові або іншого трансфузійного препарату призводить до порушення 
коронарного кровотоку, провідності та скорочення міокарда аж до його зупинки. 

Синдром масивних трансфузій. 
Під масивною трансфузією розуміють трансфузію 40–50% від об’єму 

циркулюючої крові за добу.  
1. Клініка: ускладнення зі сторони серцево-судинної системи. 

Судинний колапс, асістолія, брадикардія, зупинка серця, фібриляція шлуночків. 
2. Зміни в крові – зсув рН, метаболічний ацидоз, гіпокальціємія, 

геркаліємія, підвищення в’язкості крові, гіпохромна анемія з лейко- і 
тромбоцитопенією, зниження вмісту гамма-глобуліну та альбуміну. 

3. Порушення в системі гемостазу: спазм периферійних судин, ДВЗ, 
кровоточивість рани, зниження рівня фібриногену, протромбіну, акцелеріну, 
проконвертину, тромбоцитів і підвищення фібринолітичної активності. 

4. Ускладнення з боку нирок, печінково-ниркова недостатність. 
5. Зниження імунобіологічної активності реципієнта, титру 

аглютинуючих антитіл у периферійній крові, погане загоєння післяопераційної 
рани. 

Посттрансфузійна імуносупресія та її профілактика. 
Зміни в організмі хворого – анергія, імунологічна толерантність, 

неможливість розвитку високої імунної відповіді – трапляються частіше, ніж 
клінічно значуща алосенсибілізація. Імуносупресивна дія гемотрансфузій була 
виявлена завдяки тому, що алогенні ниркові трансплантати зберігалися довше у 
хворих, які отримували гемотрансфузії (G. Opelz et al., 1973). Подальші 
дослідження довели, що гемотрансфузії можуть порушувати імунну відповідь у 
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разі пухлин і інфекцій. 

Інфекції. 
Післяопераційні інфекції спостерігають у 5% хірургічних хворих і у 20% 

хворих, які отримували гемотрансфузії (N. Blumberg et al., 1988). Реципієнти 
автологічної крові мають таку саму частоту інфекцій, як і нетрансфузійні хворі (C. 
Mezrow et al., 1992). При використанні лейкоцитарних фільтрів частота 
хірургічних інфекцій знижується з 20 до 2%. Крім передачі інфекції під час гемо 
трансфузії, можлива реактивація та генералізаці латентних вірусних інфекцій, що 
призводить до подальшого пригнічення протиінфекційної резистентності (E. 
Sloand et al., 1994). 

Онкогенез. 
При аналізі ефективності хірургічного лікування пацієнтів з 

колоректальним раком встановлено збільшення рівня летальності в групі, яка 
отримувала гемотрансфузії в передопераційному періоді.  

У клінічних і експериментальних дослідженнях встановлено значну 
варіабельність пухлинного росту (від посилення до інгібування) при проведенні 
алогенних гемотрансфузій (M. Blajman et al., 1993). Імуносупресія виявлена навіть 
при поодиноких переливаннях відмитих еритроцитів або алогенної крові, при 
цьому встановлено зв’язок із дозою та типом застосованого гемокомпонента.  
Використання автологічних гемокомпонетів асоціюється зі сприятливішим 
перебігом післяопераційного періоду, а за деякими даними, зі зниженням частоти 
рецидивів колоректального раку. 

Механізм посттрансфузійної імуносупресії. 
Трансфузійно зумовлена хвороба  (“ трансплантат проти хазяїна”) 
Розвивається після переливання та приживлення 107 клітин (Т-лімфоцитів). 

Рівень смертності – до 90%.  
Групи ризику: 
- недоношені новонароджені; 
- з гемолітичною хворобою; 
- зі специфічним та неспецифічним імунодефіцитом; 
- хворі гемобластозами із супресією кісткового мозку; 
- хворі після хіміотерапії. 
Профілактика – гамма-опромінювання трансфузійних середовищ та 

алогенних лейкоцитів. 
ІІ. Посттранфузійний шок. 
Причини: 
- переливання несумісної за групою або резус-фактором крові; 
- переливання сумісної, але недоброякісної крові (інфікованої, 

перегрітої, гемолізованої, з денатурацією білків плазми у разі тривалого 
зберігання); 

- неврахування стану хворого (протипоказань); 
- індивідуальна несумісність білків донора та реципієнта. 
Патогенез. Перелиті донорські еритроцити, несумісні з кров’ю реципієнта, 

при контакті з антитілами в присутності комплемента спочатку склеюються, а 
потім гемолізуються. Гемоліз еритроцитів донора в кров’яному руслі реципієнта є 
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основною причиною гемодинамічних та метаболічних порушень, які лежать в 
основі гемолітичного шоку. 

Агрегати еритроцитів і строма зруйнованих клітин крові спричиняють 
подразнення інтерорецепторів, розташованих у стінках судин. Окрім цього, із 
гемолізованих клітин в кров’яне русло реципієнта потрапляє велика кількість 
судинноактивних речовин (катехоламіни, серотонін, гістамін, брадикинін, 
активатори протеолітичних ферментів). Під впливом цих чинників виникає спазм 
периферійних судин, який швидко змінюється їх паралітичним розширенням. 
Спазм судин, а потім їхній колапс зумовлюють порушення процесів 
мікроциркуляції і призводять до кисневого голодування тканин.  Недоокиснені 
продукти обміну речовин, які накопичуються в тканинах, ще більше поглиблюють 
порушення мікроциркуляції. Порушення периферійного кровообігу спричиняють 
також агрегати еритроцитів, їх стомальні компоненти і мікротромби, які блокують 
кровообіг у широких зонах капілярної сітки тканин і внутрішніх органах. 
Судинний колапс є причиною виключення із кровообігу певного об’єму 
циркулюючої крові. 

Невідповідність між відносним зниженням об’єму циркулюючої крові, що 
розвивається, із збільшенням об’єму судинного русла призводить до зменшення 
припливу крові до серця, падіння хвилинного об’єму кровообігу і коронарного 
кровотоку, тахікардії і розвитку вторинної серцевої слабкості. Зменшення 
хвилинного об’єму серця посилює циркуляторні порушення, що спричиняє 
ацидоз. Підвищення проникності судинної стінки супроводжується виходом 
рідкої частини крові за межі судиного русла, згущенням крові, підвищенням її 
в’язкості, набряком тканин. Погіршення реологічних властивостей крові посилює 
порушення процесів мікроциркуляції, підвищує навантаження на серце. Серцева 
слабкістьспричиняється також гіперкаліємією, що розвивається внаслідок 
гемолізу еритроцитів. 

Внаслідок загальних гемодинамічних порушень і погіршення реологічних 
властивостей крові порушуються функції нирок. На тлі шоку розвивається 
стійкий спазм ниркових артеріол, кровообіг крізь капіляри зменшується в 10–20 
разів. Це призводить до порушення клубочкової фільтрації, кисневого голодання. 

На тлі локальних порушень ниркового кровообігу в кислому середовищі 
канальців вільний гемоглобін, що циркулює в плазмі після  руйнування 
еритроцитів, перетворюється на кристали солянокислого гематину, які 
закупорюють канальці і збільшують спазм ниркових судин. У результаті можуть 
виникнути дегенеративні зміни в нирках з розвитком гострої ниркової 
недостатності.  

Одним із наслідків внутрішньосудинного гемолізу може бути гострий 
фібриноліз (активація фібринолітичної системи)  з розвитком геморагічного 
діатезу (геморагії в рану, внутрішні органи). Гострий фібриноліз часто є 
безпосередньою причиною смерті хворих. 

Клініка. Під час гемотрансфузії або відразу  після неї спостерігається різка 
слабкість, головокружіння, позноблювання, сильний біль за грудниною і в 
поясниці, тупий біль в епігастральній ділянці, нудота, рвота, ціаноз слизових 
оболонок, підвищення температури тіла, похолодання дистальних частин 
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кінцівок, тахікадія, зниження артеріального тиску, задишка, руховий неспокій. 

У клінічній картині посттрансфузійного шоку виділяють три періоди: 
а) первинних судинних реакцій (власне шок): різкі болі в поясниці (спазм 

судин нирок та їхня ішемія), неспокій, відчуття стиснення в грудях 
(коронароспазм), головокружіння, нудота, рвота, задишка, позноблювання, 
холодний піт, почастішання пульсу, падіння артеріального тиску, гематурія, 
зниження діурезу. Перший період триває більше 3 год; 

б) період ниркової і частково печінкової недостатності триває до 8 і більше 
діб. Гемодинаміка нормалізується. Розвивається олігурія або анурія, жовтяниця 
переважно гемолітичного походження, до якої приєднується жовтяниця внаслідок 
недостатності функції печінки. Поступово наростають явища азотемії (в крові 
збільшуються показники азоту і калію), олігурія, анурія. Сеча брудно-червоного 
кольору з великою кількістю кристалів гемоглобіну, зернистих циліндрів та ін. 
Поступово розвивається уремічна (азотемічна) кома, яка закінчується смертю на 
7–10-й день і навіть раніше; 

в) період відновлення функції нирок і печінки (або смерть). 
Клініко-лабораторні ознаки гемолізу: 
- високий рівень гемоглобіну в сироватці крові; 
- рожевий колір сироватки крові; 
- червона або бурого кольору сеча; 
- білірубінурія; 
- гемоглобінурія (кристали солянокислого гематину); 
- зруйновані або незмінені еритроцити в крові; 
- білок у сечі. 
Для диференціювання олігонурії та анурії, слід пам’ятати, що доросла 

людина в нормі при звичайному раціоні їжі за 1 хв виділяє 1 мл сечі, у разі  
олігурії  – 50–400 мл сечі на добу,  анурії – до 50 мл. 

Лікування. 
До недавнього часу вважали основним в лікуванні гемотрасфузійного шоку 

обмінне переливання крові, яке в багатьох випадках давало хороший ефект. 
Дослідження останніх років засвідчили, що трансфузія великих доз крові 
небезпечна через імовірність виникнення низки тяжких ускладнень. Так, 
"синдром масивного переливання", або "синдром гомологічної крові", виникає 
при введенні за 24 год в кров’яне русло реципієнта до 2,5–3,0 л цільної крові від 
багатьох донорів (більше  40–59% циркулюючої крові). 

Негативний вплив масивної трасфузії цільної крові полягає в розвитку 
синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові і 
"посттрансфузійної" ("шокової") легені.  

При синдромі дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові 
виникають дрібні крововиливи в органах, зумовлені мікротромбами, які 
складаються з еритроцитів і тромбоцитів. Синдром масивних трансфузій, за 
винятком травматичних крововтра, є результатом переливання цільної крові у разі 
розвитку синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, коли 
необхідно переливати багато свіжезамороженої плазми (1-2 л і більше).  

Лікування: 
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- припинити переливання несумісної крові; 
- ін'єкції серцево-судинних, спазмолітичних та антигістамінних засобів (2 

мл кордіаміну, 1 мл 0,06 % розчину корглікону в 20 мл 40% розчині глюкози, 2-3 
мл 1% р-ну димедролу, 125–200 мг глюкортикостероїдів, преднізолону або 
метипреду або 250 мг гідрокортизону внутрішньовенно; 

- внутрішньовенне  введення 1000 мл фізрозчину з діуретиками; 200–400 мг 
5% гідрокарбонату натрію; при стійкій гіпотонії – реополіглюкін, реоглюман; 

- внутрішньовенне краплинне введення гепарину 50–70 ОД/кг маси тіла в 
100–150 мл ізотонічного розчину хлориду натрію (за відсутності джерел кровотечі 
або в комбінації з пентоксифіліном у дозі 500–1000 мг/добу, дипіридамолу – 150–
200 мг/добу, простагландинів – 3 мг/добу; 

- якщо діурез збережений (0,5 мл /хв)   – спроба форсованого  діурезу: 
фурасемід внутрішньовенно  – 80–100 мг, через годину 40–60 мг, а потім 
внутрішньовенно по 40 мг через 2–4 год або лазикс 250 мг + 300 мл 40% глюкози і 
2,4% еуфіліну внутрішньовенно по 10 мл 2 рази через год; 

- введення 200–400 мл 15% манітолу внутрішньовенно при відсутності 
ефекту і розвитку анурії повторно вводити манітол небезпечно через розвиток 
гіпергідратації позаклітинного простору, з гіперволемією, набряком легень та 
дегідратацією тканин. 

Якщо стимуляція дає ефект, його слід підтримувати протягом 2–3 днів 
шляхом внутрішньом’язового введення фурасеміду по 20–40 мг кожні 4–8 год під 
контролем водного балансу. Добовий діурез 2,5–3,0 л.  

 

8. Служба крові в Україні 

В нашій країні створена чітка організаційно-штатна структура служби 
крові, включаючи Інститут гематології та переливання крові, обласні та міські 
станції переливання крові, відділення переливання крові, кабінети та пункти 
переливання крові. 

Інститут гематології і переливання крові та обласні станції 
переливання крові проводять наукові дослідження в галузі гематології та 
переливання крові і здійснюють організаційно-методичне керівництво 
закладами служби крові. 

Обласні та міські станції переливання крові планують, комплектують 
донорські кадри, здійснюють медичний контроль, заготівлю крові, одержують із 
крові компоненти і препарати, розподіляють трансфузійні препарати серед 
лікувальних закладів, контролюють правильність їх використання. 

Відділення переливання крові заготовляють свіжу донорську кров, 
організують та проводять трансфузійну терапію в лікувальному закладі. Такі 
відділення є в кожній лікарні і клінічних науково-дослідних інститутах, де є 150 
і більше ліжок. 

Кабінети переливання крові є організаційно-методичним центром з 
трансфузіології в лікувальних закладах, які не мають відділення переливання 
крові. У багатьох лікарнях кабінети переливання крові реорганізовані у 
відділення переливання крові. 
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Співробітники відділення переливання крові не займаються 

безпосередньо заготівлею крові. Їх завданням є: організація трансфузійного 
забезпечення лікарні, постачання відділень лікарні кров'ю, її компонентами, 
препаратами крові і кровозамінниками, стандартними     сироватками     або    
цоліклонами     анти-А     та     анти-В, консультативна допомога і контроль за 
проведенням трансфузійної терапії в лікарні. 

Пункти переливання крові організують на базі великих поліклінік для 
амбулаторного переливання крові, останнє особливо ефективне у гематологічних 
хворих. Пунктом переливання крові керує досвідчений лікар-трансфузіолог. 

В Україні налагоджено виробництво гемокоректорів-кровозамінників і 
плазмозамінників. 

Уряд України дбає про розвиток служби крові з урахуванням кращих 
світових досягнень. Серед законів, постанов та наказів слід відзначити такі: 

1. Закон України "Про донорство крові та її компонентів" від 23 червня 
1995 р. 

2. Наказ МОЗ України від 19.09.2005 р. № 504 “Про інфекційну безпеку 
донорської крові та її компонентів”. 

3. Наказ МОЗ України від 07.07.2003 р. № 301 “Про затвердження форм 
медичної облікової документації, що використовується в закладах служби крові”. 

4. Наказ МОЗ України від 06.02.2007 р. № 55 “Про обстеження донорської крові 
на наявність cor-антитіл до вірусу гепатиту В”. 

5. Наказ МОЗ України від 26.07.1996 р. № 184 “Про затвердження форм 
облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-
профілактичних закладів”.  

6. Указ Президента України від 12.12.2007 № 1208/2007 “Про додаткові 
невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні”. 
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