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iУIa.ntti,Tirt L.l, 1.. }l;:t;i;r.,l.r<Yrl,r {J. ii., С,tободяr-l -л. П", i_)r_т;lхова I.i, fu4.

Iapi,lli;r ,j,r ]-i . лл.,], ill.j,l !!r;,-1l c,lyl*riir; lrрtлlзi

()днiеlоiзlзit>l<,ti..iгlll.Лlirtlt-, 1едri.,ласitоТlрагlсф,r.зir.л,tог.iiсвиlлвдс:ллtl.,t., 
,

:ЗllТlО(lit':iНГlЯi IIcl)r_'д::iLli г._,iil.,l l).ll.cMicttrHtix эll.\iI]i]ijIOllaiiL licpc:] tioilliii)itl,,
]-и 1,i1 tlPCililpa,l-I,l, I]],1гоl,Овлсrli З лоrtорськсri KpoBi. llptзбuicПlir iirфеt,цiirIrL,i
беЗltеКlr Т'РаrlСфl'Зiilгi14х СсредоlJrlщ ('i'С) на сь()l,одlл,i ilцl,vi:}дt,}la 1.а BI.1l[;l l

licI;() l];]жлиl}i].
Р<lзлltиilснгut :JHaItl, гlро гемсэтраltсьtiсивнi iнфекцi[ (Гi) спрrrя,tL} 1()]\l\,,

lц(J заклl/\аNrrIслужбИ крlltз[локлltЛаютьсЯ:tttа,tнiзуси^^)l 4^я зме!|Ult,нl!.I
I)[1зикч виrIикl-tснtля 1,aKOI,o тrIпу Ilостl,раr{сфузiйrrr.lх yCKлtlAHcHb, у зв'.lllзtiч
З ЧИNl, lla piBHi з IJдосконал(,ttняпt tlбс,гсження дсltttllliв, Rикоl)истоl]уIt)ll,(,)l
метоАи Bipycrloi itrактиlзаllii компонентiв кlэtltзi на с,гапах ix заготiвлi.

N,Iе,гоА вiрус-iнактИвацii rtлазМи меl,иле}IОвим синiм AoCTaTIll,(l
IUирокО застосову€Т,ься в усьоМу cBiTi, цей мстоЛ успiruно Аопов}]I()(,
каранr,инiзаrlirо у rзiдноШrенrri донорiв, якi не прOхоАять troBTclpHe обсr,t:
N(ення' irле вiдсутrIiсть LlормilтИвнсri базИ ,гlt зн;tчнi фirrаrrсовi затрат,1,1 II{,

PcllIKoД',t{;tl()1,I) ttIlpot]aд)Kc}lHK) йот,сl на,r.ерит.орif Украiни.
}{а сьогсlлt,ti, Il YKplrHi осtIовни]чl метоАOм, lll() нс AollycKac lIоширс}{IIrl

iнфс:кцiЙ через AotIOPct,Ky кроВ с обсrв'.*tзкоВа карirнr,иtriЗttцiя лпазми, ttlt,
означа€ ii чтримаttнЯ i:з зtrбороноЮ викорrlстанНя IIро'ягом б мiс.rrцrв.

iltlа;lt,rючИ llil ,г(,, IllO t<iлькiстЬ с),tlасниХ ltllсокtll'ехl{Олоl,iчних OIl(,PJTlJlt
них втручаНь в кардiохiРургii, ортопедii, онкtl,tогiI постiйно пiдвиulуе,r.ьс-ll,
зрост,ае потреба в об'смах використ"ання д\онорськоi rrлазми, Яка ПовИt{}lil
lзiдlIовiдати yciMr стаlIдартам яксlстi та iнфекцiйноi безгtеки.

з 2006 pclKy, ,tiKyBa,tbHi зак,tадИ MicTa Харкова та областi забезпечукlr,ь
ся т'iztl,ки карант,l,tнiзсrв.lн()к) свiжt.llзltморожсttою 1l^азмою (сзп), Вся rrла,l
Mil, :]аготовЛена в мiс:тi,га оСlластi, карантl4нiзу€,I ься на базi Харкiвськсlгrl
обл;rсного [{ентру сl,ужби KpoBi (XOt{Ci().

(lункцii IlровсАеннЯ каllантинiзацii донорсьКо] ttлазмtt ltOKлaAeH() Illl
вiддiЛ ексrIелицii, в ,iKoMy оргllнiзсlваtlО пiдроздi,r v ск,tадi пiкаря, двох I\{(,

АI"1чниХ cecTcl), молсlдiltоi меличttоi сестрИ та TexHiKa. ý,tя зiлбезtrечеtttIlI
:зберiгаl-tня IIлазмИ видi,^енi oKpcMi lIpl,tMirrlcHHя, якi vc:T;tT,KoBaHi низLt<tl
темпсратvРН1,1]Vt Х()1r0}IIАыttrпt rlб,tа,lНlllIl-tяtrl. У нtrявнtlс,ri З7 холtlди,tt нttl.
ltри,tirвкiв <ýнiпро N"lTO - .]00,400' 500> iз темIIсратурою -45 С' Тз. HLlijl;
котемtlерtl-гурна моDозильна KaМepi1 rta 2,5 тиt_-. л з 1,е]\,1псраlтурсllо -З7 С',
якt1 оснtltцеIlа пристро€l\t звуковrri t,tlr,нllлi:зацii v випilАl{у пiдвиttlення ,rervi

l82

ператури. Проводиться цirrодобовиЙ монiторинг температурного режи-
му, передбачено аварiЙне енергозабезпечення.

П,цазма заморожу€ться на протязi однi€i години з моменту первин-
ного фракцiонування, або плазмаферезу в заморожувача <ýнiпро МТО-
З00, з температурою -75 С' , що дозволя€ в оптимальному спiввiдношеннi
зберегти фактори згортання KpoBi.

Обстежена i замороженадонорськаI]лазмав металевихсiткахпереда€ться
на дizrьницю карантинiзацii згiдно спискiв та накладних для подальшого
зберirання на перiод карантинiзацii. Пiсля закiнчення строку карантинiзацii
плазма знiмаеться з карантину згiдно з iнформацi€ю, яка поступа€
з вiддiл,у комплектацii донорських кад\рiв i видасться у вiддi,л, експедицii
д,rя видачi в лiKyBarrbHi заклади та на виготовлення препаратiв KpoBi.

У 2008 роцi бу.л.о закладено на карантинiзацiю 8272 tlС3П, в середньо-
му на карантинi знаходиться 5,5 тис. ,r, С3П.

Брак карантинiзованоi С3П

рого.
Вся п.tазма, яка пiд час карантинiзацii визнана непридатною для вико-

ристання у зв'язку з наявнiстю iнфекцiйних агентiв, негайно вилуча€ться,
знешкоджу€ться та \ти,riзу€ться. Так у 2008 роцi бупо вилучено 60,4 л плаз-
ми, що пiдтвердило доцiльнiсть застосування карантинiзацii донорськоi
плазми i дозво,rило запобiгти iнфiкуванню багатьох реципi€нтiв.

Протягом 2008 року, в перiод карантинiзацii пtrазми буrtо виrrучено
60,4 л (0,8 % вiд зага.л.ьноi кiлькостi виданоi плазми) в порiвняннi з 30,5 л
(0,4 %) в 2007 роцi.

В cTpyKTypi бракiв СЗП, обумовлених серопозитивними результатами
донорiв на гемотрансфузiйнi iнфекцii, основне мiсце в 2008 роцi займа€

N9

зlп Причина браку
2О07 piK 2008piK

абс. о/о абс. о/о

1 Сифiлiс 9.5 0.1 24,9 з,0
) Гепатит С в,3 0,1 25,6 з,l

Гепатит В
поверхневий антиген HBsAs 4,0 0,05 qn 0,1

серцевинний антиген HBcor 4,0 0,05

4 вIд/снiд
5 Алт

6
Порушення герметичностi
контейнерiв, носiйство

4,7 0,06 0,9 0,01

Всьоrо: 30,5 0,4 60,4 0,в
OKpiM того метод карантинiзацii дозволя€ рмувати оЬ €ми

карантинiзованоi плазми вiд од,ноrо донора (0,8-5,0 ) ,r для одного хво-

183

г



t-

виявдення антитiл до Bipycy rепатиту С - 25,6 ь (3,L %) проти 8,З л (0,1 7о)
в минулому роцi, значно зрiс брак по сифi,riсу - 24,g л (3,0 %) у 2008 роцiпроти 9,5 л (0,1 %) в мину,пому, виявлення антитiл до Bipycy гепатиту В
в абсо.,t ютних величинах знаходиться майже на однаковому piBHi (8,09 п
в2007 роцi i 9,0.1у 200В роцi (0,1 7о).

зростання браку обумовлено зростанням кiлькостi кадрових донорiв,вiдповiдно збiльшенням кiлькостi донацiй i заготiвлi плазми BiA цих, та-
кож у 2008 роцi на карантинiзацiю було заклаАецо на 4,6 о/о бiльше СЗП
у порiвняннi з 2007 роком.

Карантинiзована свiжозаморожена плазма
заклади для гемотрансфузiй та надходила на.
KpoBi.

Використанця караЕтинiзованоi С3П

видавалась у niKyBa,tbHi
виробництво препаратiв

В 2008 роц
шилася на piBHi минулого року.

Висновок
1. Впровадження центраrriзованоi, единоi по областi, карантинiзацii

СЗП в обzr,асному IJeHTpi с,'rУжби KpoBi, Аозволя€ Аотримати единий
технологiчний стандарт карантинiзацii та оптимально забезпечити по-
треби Bcix АПЗ MicTa та об,tастi в повцому обсязi.

2, Метод карантинiзацii знижуе ризик передачi гемотрансмiсивних
iнфекцiй вiд донора до реципiента, шляхом вилучення забракованоi плаз-
ми.

3. В процесi карантинiзацii формуються великi об'еми карантинiзованоi
плазми вiд одного донора, дотримуеться принцип <один донор-один
реципiент>.
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Плазма, виготовлена в XOIJCK, л
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