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I. П Л А Н   ЗАНЯТТЯ. 

 

 

№ Розділи Час у хвилинах 

1. Показання та протипоказання до переливання крові 

та її компонентів 

20 

2.  Донорство та основні гемотрансфузійні середовища 20 

3. Компоненти і препарати крові 

 

25 

4. Методи і техніка виконання гемотрансфузії 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тривалість 

заняття 

МЕТА 

2 г Підвищення рівня знань з питань переливання крові та кровозамінників 

 

 

 

II. ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

«Переливання крові та кровозамінників» 

І. Актуальність теми: переливання крові і кровозамінників є одним із найважливіших досягнень 

сучасної медицини. Гемотрансфузійна терапія, що проводиться з урахуванням суворих чинників, за умови 

виконання усіх вимог, є безпечним методом і, не тільки поліпшує наслідки оперативного і консервативного 

лікування хворих, але й в чисельних випадках дозволяє врятувати життя пацієнтів. Використання ж 

кровозамінників, в свою чергу, стало невід’ємним елементом лікування хворих майже у всіх галузях 

медицини. 

 ІІ. Навчальні цілі: 

Знати: поняття про групи крові і резус-належність; методики визначення груп крові і резус-

належності; препарати крові і умови їх зберігання; загальні правила переливання крові; механізми дії 

перелитої крові; ускладнення можливі при переливанні крові; групи сучасних кровозамінників.   

Вміти:  проводити визначення груп крові за системою АВО; проводити визначення резус-

належності; проводити оцінку доброякісності препаратів крові; виконувати пробу на індивідуальну 

сумісність; проводити пробу на резус-сумісність; виконувати біологічну пробу. 

ІІІ. Самостійна позааудиторна робота: 

1. Скласти таблицю основних лабораторних показників крові. 

2. Скласти таблицю серологічної характеристики груп крові за системою АВО. 

3. Скласти схему можливих варіантів аглютинації при визначенні групи крові з використанням 

стандартних сироваток. 

4. Скласти алгоритм переливання крові. 

      5. Занотувати класифікацію компонентів крові і кровозамінників. 

 

ПОКАЗАННЯ І ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ 

 

       До переливання цільної крові слід ставитись як до трансплантації живої алогенної тканини. Вона має 

призначатися за суворими показаннями. Ос¬новна мета гемотрансфузії — відновити дефіцит формених 

елементів крові і білкових факторів плазми. 

      Показаннями до переливання цільної крові є гостра крововтрата, що перевищує 15 % обсягу 

циркулюючої крові, а також гіповолемія з ознаками гіпоксії. Абсолютними показаннями до переливання 

крові вважаються гостра крововтрата, шок, кровотеча, важкі травматичні операції, в тому числі зі штучним 

кровообігом У плановій хірургії цільну кров перелива¬ють за наявності вираженого дефіциту всіх її 

компонентів У інших випад¬ках показано переливання компонентів і препаратів крові, а також 

крово¬замінників і гемокоректорів. Останні є меншою небезпекою для усклад¬нень, ніж переливання 

цільної крові. Їх широко застосовують у післяопераційний період за наявності важких інтоксикацій, гнійно-

запаль¬них хвороб, анемії різного походження, хвороб крові. 

       Оцінюючи протипоказання до переливання крові, лікар має знати алер¬гологічний і трансфузійний 

анамнез (алергічні захворювання, ускладнення і реакції, що виникають унаслідок переливання крові). Слід 

також вияви¬ти групу небезпечних реципієнтів, до яких належать хворі з різними ус¬кладненнями після 

переливання крові, жінки, які мають в анамнезі вики¬день, важкі пологи або народження дітей з 

гемолітичною хворобою і жов¬тяницею, хворі з хворобами крові, тривалими гнійними процесами, 

злоякісними новоутвореннями, що розпадаються. 

       Протипоказаннями до переливання крові є декомпенсація серцевої ді¬яльності при хворобах серця, 

міокардиті, міокардіосклерозі; важкі пору¬шення функції печінки та нирок (гострі гепатит, нефрит), 

септичний ендо¬кардит; гіпертонічна хвороба III стадії; тромбоемболія; захворювання ле¬генів (набряк, 



активний туберкульоз); загальний амілоїдоз; крововилив у мозок і важкі травми черепа; алергічні стани і 

захворювання (бронхіальна астма, гостра екзема тощо). 

 Слід, однак, підкреслити, що у невідкладній хірургії за життєвими по¬казаннями (гостра крововтрата, шок 

тощо) навіть за наявності протипока¬зань вдаються до переливання крові. У такому разі рекомендується 

комбі¬нувати її з кровозамінниками спрямованої дії, використати ті компоненти і препарати крові, котрі 

мають найменшу антигенну дію (відмиті і розмо¬рожені еритроцити) Для запобігання ускладненням 

уводять попередньо десенсибілізувальні засоби, серцеві препарати, знеболювальні. 

  

Донорство та основні гемотрансфузійні середовища 

 

        Для переливання крові та виготовлення її компонентів і препаратів ви¬користовують кров, узяту в 

донорів, автокров, узяту в самого хворого пе¬ред операцією, або кров, узяту у хворих із внутрішніми 

кровотечами, пуповинноплацентарну кров, кров, отриману внаслідок лікувальних крово¬пускань, трупну 

кров 

      Донором може бути кожний здоровий громадянин у віці від 18 до 55 років. Він підлягає ретельному 

обстеженню. Протипоказаннями до взят¬тя крові є туберкульоз, вірусний гепатит, малярія, сифіліс, СНІД. 

Встановлено, що взяття 350—400 мл крові не спричиняє ніяких шкідливих порушень в організмі. Кількість 

взятої крові відновлюється протягом 31 днів. 

     Залежно від показань у клініці застосовуються різні трансфузійні середовища. 

       Цільна кров. Переливання цільної крові здійснюється за допомогою апаратів для прямого переливання 

крові безпосередньо від донора реципієнтові. Цей метод застосовується у хворих із важкою інтоксикацією, 

порушенням згортання крові, з опіковою хворобою, шоком, різними септични¬ми станами, в дитячій 

практиці. 

      Свіжоцитратна кров використовується відразу або в найближчі годиш після її заготовки. Як 

стабілізувальний розчин використовують 6 % розчин натрію цитрату з розрахунку 10 мл розчину на 100 мл 

крові. 

        Консервована кров. Забір крові від донора попередньо здійснюють у спеціальний посуд з 

гемоконсервантом, потім використовують, залежно від терміну зберігання. Консервована кров готується на 

одному із стабілізувальних розчинів, роль консерванта (стабілізатора) в них відіграє натрію цитрат, який 

зв'язує іони кальцію і запобігає згортанню крові Найбільш поширеними консервуючими розчинами є 

ЦОЛІПК №7, ЦОЛІПК №8, ЦОЛІПК №12, ЦОЛІПК №76 та ін. У деяких з них крім консервантів містяться 

левоміцетин, глюкоза. Співвідношення консерванта і крові складає 1:4. Термін зберігання 21 день. Однак 

для переливання доцільно використовувати кров невеликих термінів зберігання (1—5 днів) 

       У практиці заготовки крові знайшов застосування також метод стабілі¬зації крові без додавання до неї 

хімічних речовин. Стабілізація досягаєть¬ся шляхом вилучення іонів кальцію з крові за допомогою 

іонообмінників. Трансфузія сорбентної крові показана у разі непереносності цитрату, масивних і обмінних 

переливань. 

       Протягом останнього десятиріччя розроблено такі ефективні розчини для консервування крові, як 

"Цитоглюкофосфат" і "Глюцигір", успішно досліджено сорбент із фосфору целюлози. Вдосконаленню 

процесу консервування крові і розділення її на компоненти сприяло створення нової чотирикомпонентної 

полімерної тари — "Гемакон-500/300" і "Компопласт 300/300". Впроваджується в практику заморожування і 

зберігання крові за умов ультранизької температури (-196 °С) і помірно низьких темпера¬тур (-60 °С...-40 

°С). Метод кріоконсервування дає можливість створити запас великої кількості крові рідкісних груп. 

Зберігання крові в умовах глибокого холоду дозволяє збільшувати тривалість життя клітин крові від 2 до 10 

років. 

       Гепаринізовану кров використовують для заповнення апаратів штучно¬го кровообігу під час 

оперативних втручань на серці і великих судинах Як консервант використовують гепарин з глюкозою і 

левоміцетином. Мак¬симальний термін зберігання гепаринізованої крові 1 доба за температури +4 °С. 

       Пуповинно-плацентарна кров дає досить позитивний лікувальний ефект у зв'язку з її складом і вмістом 

гормонів Забір такої крові здійсню¬ють стерильно після відділення плода. 

      Кров, яку отримують унаслідок лікувальних кровопускань у хворих на гіпертонічну хворобу, епілепсію, 

з травмою черепа, можна консервува¬ти і після дослідження переливати хворим 

       Автокров — свіжа кров, яку збирають під час проведення оперативних втручань з приводу внутрішніх 

кровотеч (розрив печінки, легенів тощо) Її фільтрують, додають 6 % розчин натрію цитрату, після чого вона 

може бути перелита тому самому хворому. Цей метод називають у клініці реінфузією. Автотрансфузія крові 

і її компонентів у хірургії включає застосу¬вання власної крові, еритроцитної маси, плазми з метою 

відновлення кро¬вовтрати, підтримання обсягу крові та інших ланок гомеостазу. Для автогемотрансфузії 

кров заготовляють від хворих заздалегідь або безпосередньо на операційному столі на початку операції. 

Забір здійсню¬ють у кількості 30—40 % обсягу циркулюючої крові, використовують ко¬лоїдні 

плазмозамінники та альбумін, які і переливають хворому наприкін¬ці операції. 

 Трупна кров придатна до використання в перші 6 год після раптової смер¬ті від закритих ушкоджень за 

відсутності ран і травм порожнинних органів (кров протягом 6 год після смерті не згортається). Кров беруть 

у стерильних умовах з яремної вени без додавання натрію цитрату. Після ретельного дос¬лідження кров 



можна переливати хворим за існуючими правилами. Трупну кров зберігають у холодильнику за температури 

+2...+4 °С 

 

 

 Компоненти і препарати крові 

 

     Еритроцитна маса. Переливання еритроцитної маси показане при різ¬кому зниженні кисню в крові 

(наявна анемія, надлишкова інфузійна гемодилюція, недостатність кровотворення тощо) Еритроцитну масу 

отриму¬ють з цільної крові після відділення плазми шляхом відстоювання або цен¬трифугування. Вона 

відрізняється від донорської крові меншою кількістю плазми і високою концентрацією еритроцитів. 

Випускається у флаконах або пластикових мішках, термін зберігання 21 день за температури +4...+6 °С. 

Протипоказанням до переливання еритроцитної маси є гемоконцентрація і гіперкоагуляція крові. 

      Еритроцитна суспензія являє собою суміш еритроцитної маси і консерву¬ючого розчину ЦОЛІПК Х°8 

Термін зберігання 14 днів за температури +4 +6 °С. Показанням до переливання еритроцитної суспензії є 

гостра кро¬вовтрата, захворювання кровотворних органів, анемія і септичні стани. 

        Відмиті і розморожені еритроцити отримують шляхом вилучення лей¬коцитів, тромбоцитів і білків 

плазми. Заморожування еритроцитів здій¬снюють в електрохолодильниках за температури -196 °С. Термін 

зберіган¬ня 8—10 років Для розморожування еритроцитів контейнер опускають у водяну баню температури 

+45 °С, а потім відмивають від наявного розчину. Після розморожування еритроцити зберігають за 

температури +4 °С не більше ніж 1 добу. Перевагою розморожених еритроцитів є відсутність 

сенсибілізувальних чинників, чинників згортання, вільного гемоглобіну, калію, серотоніну. У зв'язку з цим 

відмиті нативні або розморожені еритроцити переливають хворим із наявною несумісністю за 

лейкоцитарними антигенами системи HLA або сенсибілізованими і плазмовими білками, із серцевою та 

нирковою недостатністю, алергічними захворюваннями. 

        Тромбоцитна маса отримується з цільної консервованої донорської крові шляхом фракціонування. 

Показанням до Ті переливання є геморагічний діатез, що виник унаслідок тромбоцитопенії глибокого 

ступеня, що не піддається іншим методам гемостатичної терапії. Зберігається за температури +4...+22 °С 

протягом 1 доби. Тривалість життя перелитих тромбоцитів 7-9 днів. Під час трансфузії враховується групова 

сумісність (АВО), сумісність за резус-фактором і біологічна проба. 

       Лейкоцитна маса отримується методом фракціонування, зберігається у флаконах або пластикових 

мішках за температури +4...+6 °С протягом 1 доби. Під час переливання слід враховувати групову і резус-

належність донора і реципієнта. Трансфузії лейкоцитної маси показані хворим з лей¬копенією різного 

походження, агранулоцитозом, сепсисом, із сповільне¬ним кровотворенням, спричиненим променевою та 

хіміотерапією. 

        Плазма крові містить білки, вітаміни, ферменти, гормони, антитіла. Її отримують шляхом фракційного 

розділення крові. Плазму використову¬ють одразу після отримання або не пізніше ніж через 2—3 год після 

нього, Для зберігання використовують заморожування або висушування (ліофілізація). Заморожену плазму 

зберігають за температури -25 °С протягом 90 днів, за температури -10 °С протягом ЗО днів. Перед 

застосуванням її ро¬зморожують за температури +37...+38 °С. Суху плазму можна зберігати до 5 років. 

Випускається у флаконах місткістю 100, 250, 500 мл. Перед зас¬тосуванням її розводять дистильованою 

водою або ізотонічним розчином натрію хлориду. Показаннями до трансфузії є шок, масивна крововтрата, 

гемофілія, опікова хвороба, перитоніт, сепсис, гнійно-запальні захворю¬вання. Трансфузія плазми не 

повинна бути масивною (не більше як 1,5 л), аби не спричинити ускладнень (синдром масивних трансфузій 

тощо). 

        Із плазми крові виготовляють гемостатичні препарати місцевої дії — тромбін, гемостатичну губку, 

біологічний антисептичний тампон тощо. У клінічній практиці великого поширення набув фібриноген — 

гемостатич¬ний препарат загальної дії. 

        Фібриноген виготовляють із свіжої донорської крові шляхом її висушу¬вання. Він містить активний 

антигемофільний глобулін. Випускають у флаконах по 250—500 мл, які містять 1—2г фібриногену. 

Зберігають за температури +2...+10 °С протягом 1—2 років. Перед застосуванням фібриноген розчиняють у 

бідистильованій воді і вводять внутрішньовенне кра¬пельним методом. 

       Фібриноген у поєднанні з переливанням крові застосовують для зупин¬ки кровотеч, пов'язаних зі 

зниженням його вмісту в організмі при різних захворюваннях, травматичному шоку і складних операціях, 

які супровод¬жуються значною крововтратою. 

 Альбумін отримують шляхом фракціонування плазми. У 100 мл розчи¬ну міститься 5, 10, 20 г білка, який 

на 97 % складається з альбуміну. Ви¬пускається у вигляді 5, 10, 20 % розчину у флаконах місткістю 50, 100, 

250, 500 мл. Препарат показаний хворим із різними видами шоку, опіко¬вою хворобою, гіповолемією, гіпо- 

і диспротеїнемією, гіпергідратацією тканин, порушеннями функції печінки внаслідок різних інтоксикацій. 

До¬сить позитивний терапевтичний ефект дає альбумін у поєднанні з трансфу¬зією крові і еритроцитної 

маси у хворих із крововтратою, шоком, постгеморагічною анемією. 

       Протеїн готують із плазми або сироватки крові. Він складається із 75— 80 % альбуміну і 20—25 % 

стабільних а - і Р -глобулінів. Випускається у флаконах по 250—500 мл у пастеризованому вигляді. 



Застосовується у хворих із крововтратою, шоком, для компенсації білкової недостатності. Добова доза 

250—500 мл. У разі масивної крововтрати доза може бути збільшена до 2000 мл. 

 

      Альбумінат — білковий препарат, виготовлений із плазми людської-крові. Містить 8—10 % плазмових 

білків (75—80 % альбумінів і 20—25 % глобулінів). Випускають у флаконах по 150 мл. Застосовують за 

тими са¬мими показаннями, що й альбумін, внутрішньовенне або внутрішньокістково в дозах 150—450 мл 

крапельним методом. Зберігають за кімнатної температури. 

      Сироватковий поліглобулія містить 8,5—10 % р- і γ-глобулінових фракцій. Його виготовляють із 

сироватки крові донорів. Випускають в ам¬пулах по 3 мл, зберігають у холодильнику за температури +2...+8 

°С. Пре¬парат застосовують внутрішньом'язово в дозі 3—9 мл одноразово і повтор¬но для профілактики і 

лікування інфекційних захворювань — кору, ін¬фекційного гепатиту, дизентерії та поліомієліту. Його 

призначають також хворим із гіпоглобулінемією та зниженням імунної реактивності організму. 

       γ-Глобулін — 10 % розчин білка — отримують із сироватки плацентар¬ної або донорської крові. Він 

містить антитіла проти різних інфекцій. Ви¬готовляють γ-глобулін протикоровий, для профілактики і 

лікування кок¬люшу, віспи, правця, поліомієліту, опіків і гнійно-септичних процесів, ге¬молітичної 

хвороби новонароджених і антистафілококовий. 

       γ-Глобулін випускають в ампулах, які містять 3 мл 10 % розчину. Пре¬парат уводять по одній ампулі 

внутрішньом'язово. 

       Фібринолізин — активний протеолітичний фермент, який має здатність розчиняти щойно утворені 

тромби. Він належить до еуглобулінової фрак- 

       ції білків плазми Фібринолізин утворюється за допомогою активації профібринолізину, що міститься в 

плазмі крові, різними ферментами (трип¬сином, стрептокіназою, урокіназою) Випускається в сухому 

вигляді у флаконах по 250—500 мл, які містять 10 000—30 000 ОД Зберігається за температури +2+10 °С 

        Препарат уводять внутрішньовенне крапельним методом у поєднанні з гепарином (20 000 ОД 

фібринолізину і 10 000 ОД гепарину) Добова доза фібринолізину - 20 000-40 000 ОД 

 

 Методи і техніка виконання гемотрансфузії 

 

      Існує 2 основних методи гемотрансфузії прямий, коли кров перелива¬ється безпосереднє від донора до 

реципієнта за допомогою апаратів ПКП-210, ПКПУ або шприца, і непрямий, тобто переливання 

консервованої крові. Кров можна переливати внутрішньовенне, внутрішньоартеріально, 

внутрішньокістково. 

       Напередодні переливання крові хворому визначають групу крові і ре¬зус-фактор, причому групу крові 

перевіряють перед кожною черговою трансфузією, проводять клінічний аналіз крові і сечі. Кров 

переливають натще. Перед гемотрансфузією хворий має спорожнити сечовий міхур, йо¬му необхідно 

визначити пульс, температуру тіла і артеріальний тиск Далі перевіряють придатність крові до переливання. 

Вона має розділитися на З шари: зверху — прозорий солом'яно-жовтий шар плазми, внизу — тем¬но-

червоний шар еритроцитів, а між ними лейкоцити у вигляді тонкої сі¬руватої плівки. Усі шари мають бути з 

чіткими межами. Якщо у крові є згустки, плазма рожева або мутна, з пластівцями, така кров непридатна для 

переливання. Флакон із кров'ю має бути герметичне закритий, на ети¬кетці позначено дату заготовки крові. 

        Далі визначається група крові у флаконі і проводяться проби на інди¬відуальну сумісність, а також 

біологічна проба. Вони є обов'язковими при переливанні кожного флакона крові. Окремо перевіряються 

сумісність за групою крові і за резус-фактором. 

        Проба на сумісність за групою крові системи АВО. Кров беруть із вени хворого в кількості 10 мл, 

поміщають її у пробірку і центрифугують. Отриману сироватку наносять на тарілку і додають кров донора у 

співвід¬ношенні 10:1. Спостерігають протягом 5 хв, погойдуючи тарілку. Проба проводиться за кімнатної 

температури. За наявності аглютинації кров не¬сумісна . 

        Проба на резус-сумісність. Краплю сироватки крові хворого змішують у чашці Петрі з кров'ю донора у 

співвідношенні 10:1, ставлять на водяну баню температури +46...+48 °С на 10 хв. За наявності аглютинації 

кров несумісна і є непридатною для переливання . 

 Біологічна проба полягає в потрійному струминному переливанні 15— 20 мл крові з інтервалами 3—5 хв; 

стежать за станом хворого У разі по¬яви симптомів посттрансфузійних ускладнень лікар має одразу 

припинити переливання крові і, не виймаючи голку з вени, розпочати купірування розладів, що виникли. 

Якщо останні відсутні, проводиться переливання необхідної кількості крові крапельне зі швидкістю 50—60 

крапель за 1 хв. 

        Наприкінці переливання у флаконі залишають 10—15 мл крові і збері¬гають її в холодильнику 

протягом 1 доби для дослідження, якщо раптом виникнуть ускладнення. Оформляється протокол 

переливання крові, який разом з етикеткою, що була на флаконі, підклеюють в історію хвороби. 

        Хворий після переливання крові перебуває під наглядом лікаря і медсес¬три. Протягом 8 год через 

кожні 2 год вимірюються температура тіла, арте¬ріальний тиск, підраховуються пульс, дихання, 

визначаються кількість і ха¬рактер сечі. Наступного дня клінічний аналіз крові і сечі повторюють. 

 



ІV. Контрольні питання теми: 

1. Антигенна характеристика груп крові. 

2. Визначення резус-належності. 

3. Загальні правила переливання  препаратів крові. 

4. Механізми дії перелитої крові. 

5. Препарати крові. 

6. Макроскопічна оцінка доброякісності крові. 

7. Методи переливання крові. 

8. Проба на індивідуальну сумісність. 

9. Проба на резус-сумісність. 

10. Біологічна проба. 

11. Ускладення при переливанні крові. 

12. Групи кровозамінників. 

V. Самостійна робота на занятті (див. алгоритм дій): 

1. Визначення групи крові з допомогою стандартних сироваток. 

2. Визначення резус-належності. 

3. Підготовка системи для переливання крові. 

4. Проведення проби на індивідуальну сумісність. 

5. Проведення проби на резус-сумісність. 

6. Проведення біологічної проби. 
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