
Конспект лекції на тему: «Інфузійна терапія» 
 

Історія переливання крові 
Застосування крові в древні часи 
Історія переливання крові включає 4 етапи. На першому етапі кров 

використовували лише всередину. Життєве значення крові відомо людству з 
древніх часів. Уже тоді помітили, що поранені звірі разом з кров’ю втрачають і 
життя. Гіппократ, наприклад, вважав, що кров може змінити душевні сили хворого, 
і тому рекомендував пити кров хворим, які страждали на захворювання психіки. У 
ті часи найкращим методом лікування епілепсії вважали прийом крові всередину. 
Так, наприклад, у древньому Римі для підсилення душевних сил пили кров 
загиблих гладіаторів. Або ж , за свідченням істориків, у 1492 році було проведено 
"переливання крові" хворому папі Інокентію VIII. "Лікар узяв кров десятирічних 
хлопчиків, приготував з цієї крові хімічним способом ліки й дав пити хворому" Але, 
незважаючи на все, хворий помер. 

Перші вдалі спроби переливання крові  
Другий період після відкриття Гарвеєм законів кровообігу характеризується 

вивченням можливостей переливання крові в експерименті на тваринах і уведення 
крові тварин хворим людям. Так, дослід переливання крові на тваринах провів 
англійський анатом Річард Лоуер у лютому 1666 року, коли він успішно перелив 
кров одного пса іншому. А вже в 1667 році Жан Батіст Дені провів переливання 
крові від ягнят хворим людям безпосередньо із сонної артерії в вену хворого. 
Хворий швидко поправився. Але після цього пішла серія невдалих переливань 
крові, і медичний університет поставив поза законом переливання крові. 

Противники переливання крові жартували: "Для переливання крові потрібно 
три барани – одного, від якого переливають, другого, якому переливають, і 
третього, який переливає..." 

 
 
Відкриття груп крові і резус-фактора 
З початку XX століття вчені, які займалисяпереливанням крові, прийшли до 

висновку. що для того, щоб застосувати цей метод на практиці, потрібно розв’язати 
дві проблеми: 
- встановлення причини смертельних реакцій, які наступають у езультаті 

переливання крові; 
- знешкодити фактор згортання крові таким хімічним реактивом, який би 

був безпечним для хворого. 
Вивчаючи проблеми імунітету, чений Ерліх зацікавився даними про 

склеювання кров’яних тілець одних хворих сироваткою інших людей. Він вивчав 
цей феномен на тваринах і вперше встановив наявність у рові тварин певних 
речовин (аглютинінів ). Він же зайшов в еритроцитах ті ж елементи, які вступають 
у реакцію з аглютинінами. Розпочату Ерліхом справу продовжив австрійський 
вчений К. Ландштейнер, який у 1901 році виділив перших три групи крові. У 1906 
році чеський вчений Ян Янський відкрив четверту групу крові, опублікував свої 
результати в чеському журналі “Клінічний збірник“. 



1921 р. В.Н. Шамов, І.Р. Петров, Н.Н. Єланський одержали стандартні 
сироватки для  визначення групи крові. 

1930 р. В.Н. Шамов уперше перелив трупну кров. 
У 1940 році Ландштейнером і Вінером в еритроцитах людини були знайдені 

невідомі білкові частинки, які ідентичні аглютиногену крові мавпи макака резус. 
Цей фактор є спадковим і міститься в крові у 85% здорових осіб незалежно від груп 
крові. В інших 15% людей цей фактор відсутній. 

 
Шляхи уведення інфузійних засобів 

Інфузії –це уведення в організм людини різних рідин. 
Трансфузїі – це уведення крові та її компонентів. 
Внутрішньовенний – проводять шляхом пункції чи катетеризації 

периферійної (ліктьової, променевої) або центральної вени (підключична, верхня 
порожниста). 

Внутрішньоартеріальний – при тяжкому шоку, при клінічній смерті з 
метою реанімації. Використовують стегнову, променеву або задньогомілкову 
артерії. Після оголення артерії роблять її пункцію проти течії крові й під тиском 
160-180 мм рт ст вводять 100-150 мл крові. 

Внутрішньокістковий – під місцевою анестезією вводять кров у грудину. 
Використовують рідко. 

 
Адекватний кровообіг як необхідна умова життя 

Життя людини залежить від стану системи кровообігу, тобто від нормальної 
циркуляції крові від серця до всіх органів і зворотного повернення до серця. 
Показниками адекватності кровообігу є : 

- звичайний колір шкірних покривів; 
- частота пульсу в межах 60-80 уд/хв; 
- добре наповнення пульсу; 
- АТ у межах 140-110/90-60мм рт. ст.; 
- добре самопочуття хворого. 
Вирішальну роль відіграє тут ОЦК – об’єм циркулюючої крові, який складає 

в середньому 2,5-5,0 л (ОЦК = маса тіла х 50). Значні зміни об’єму циркулюючої 
крові, що найчастіше спостерігається при крововтраті, небезпечні для життя 
людини. 

Найбільш чутливі до крововтрати діти та люди похилого віку. 
Погано переносять її виснажені, голодні, утомлені люди. Якщо доросла 

здорова людина може майже не відчувати втрату 300-400мл крові, то для дітей така 
ж втрата крові може стати смертельною. Отже, кровотеча є прямою небезпекою 
життю людини. 

 
 
 
 

Показання й протипоказання до переливання крові та її 
компонентів 



Показання до переливання крові  
1. Гостра крововтрата. 
2. Травматичний і операційний шок. 
3. Хронічне малокрів'я. 
4. Місцеві й загальні гнійні процеси. 
5. Гнійна інтоксикація, сепсис, деякі інфекційні захворювання, злоякісні 

новоутворення, геморагічний діатез. 
6. Гострі отруєння (фенолом, аніліном, чадним газом, наркотичними 

речовинами).  
Протипоказання до переливання крові 
1. Тяжкі порушення функції печінки й нирок. 
2. Декомпенсація серцевої діяльності, ендокардити, гострі тромбофлебіти. 
3. Алергічні захворювання. 
4. Активний туберкульоз. 
5. Крововилив у мозок і тяжка травма черепа. 
 

Система груп крові АВ0 та система резус 
З вищенаведеного нарису про історію переливання крові стає зрозумілим, що 

успіх переливання крові тісно пов’язаний з розвитком учення про групи крові. 
Шляхом складних експериментів встановлено. що аглютинаційні властивості крові 
залежать від наявності чи відсутності в еритроцитах певних аглютиногенів і 
аглютинінів сироватки крові. За загальноприйнятою класифікацією, яка базується 
на принципі аглютинації з позначенням аглютиногенів великими буквами А і В та 
аглютинінів малими буквами грецького алфавіту альфа і бета розрізняють чотири 
групи крові:  

0ав (I); Ав ( II ); Ва ( III ); АВ0 ( IV ). 
Група крові є постійною протягом життя. Кров вважається несумісною, якщо 

при змішуванні в ній є однойменні аглютиногени та аглютиніни А--а і В--в. При 
цьому наступає реакція ізоаглютинації. Групова належність таким чином 
обумовлена наявністю в еритроцитах і сироватці крові групових аглютиногенів та 
аглютинінів; 

1. У людей з I групою крові еритроцити не містять аглютиногенів А і В, а в 
сироватці крові є аглютиногени А і В. 

2. Група II характеризується наявністю в еритроцитах аглютиногену А і в 
сироватці крові аглютиніну в. 

3. Група III – містяться в еритроцитах аглютиноген В і в сироватці крові 
аглютинін а. 

4.  Люди з IV групою крові мають в еритроцитах аглютиногени А і В, а 
сироватка крові не містить аглютинінів узагалі. 

Резус-фактор (білкової природи речовина) містять еритроцити 85% людей. 
Цей фактор відіграє дуже важливу роль під час гемотрансфузій і тому потребує 
визначення як у донора (людина, у якої беруть кров для вливання іншій),  так і в 
реципієнта (людина, якій вливають донорську кров чи компоненти крові). 

 
Визначення груп крові за системою АВ0 



Алгоритм №1 
Визначення групи крові з допомогою цоліклонів анти-А і анти-В 

  
Зміст і матеріальне забезпечення 

Візьміть скарифікатор, спирт, вату, тарілку, скляні  палички, цоліклони анти-А, 
анти-В, дві ампули з розчинником, предметні скельця. 
1.Розкрийте ампулу цоліклону анти-А та анти-В і дві ампули з розчинником. 
2.Змішайте. 
3.Нанесіть на тарілочку дві краплі цоліклону анти-А та дві краплі цоліклону 
анти-В на протилежному боці. 
4.Змішайте різними краями предметного скла досліджувану  кров з цоліклонами 
у співвідношенні 1:10.  
5.Через 2-3 хв. оцініть результат. 

 
Реакція еритроцитів з цоліклонами Група крові 

 Анти-А Анти-В  
1 « – » « – » 0 ( I ) 
2 « +  » « – » А ( II ) 
3 « – » « +  » В ( III ) 
4 « +  » « +  » АВ (IV) 

 
Алгоритм №2 

Визначення групи крові за допомогою стандартних сироваток 
 

Зміст і матеріальне забезпечення 
Візьміть скарифікатор, спирт, вату, тарілку, предметні скельця, скляні 
палички, сироватки 2-х серій 3-х груп, піпетки, 0,9% розчин NaCl. 
1.Поставте на чистій тарілці зліва вгорі й справа написи груп крові: І(О), ІІ(А), 
ІІІ(В). 
2.Нанесіть під кожним написом окремо краплі стандартних сироваток двох 
серій.  
3.Обробіть м’якоть кінцевої фаланги ІV пальця лівої руки ваткою з спиртом. 
4.Проколіть скарифікатором шкіру. 
5.Заберіть першу краплю крові ватною кулькою. 
6.Нанесіть з допомогою окремої скляної палички кров на тарілку поряд з 
сироваткою (у співвідношенні 1:10). 
7.Змішуйте кожну краплю крові й сироватки між собою окремою скляною 
паличкою. 
8.Спостерігайте за реакцією аглютинації протягом 3 хв. 
9. Додайте по 1 краплі 0,9% розчину NaCl. 
10.Оцініть результати через 2-3 хв. 

 
 

Група крові Аглютиноген Аглютинін 
Ι 0 α,β  



II А β  
III В α 
IV А,В 0 
 
Визначення груп крові базується на знаходженні за відомими аглютинінами 

аглютиногенів (за допомогою стандартної сироватки) і навпаки (за допомогою 
цоліклонів анти-А і анти-В). 

 
Вимоги для визначення груп крові: 
1. Добре освітлене приміщення. 
2. Температура в приміщенні 15-20° С. 
3. Перевірити придатність стандартних сироваток чи цоліклонів. 
4. Співвідношення каплі крові та сироватки (цоліклонів) – 1:10. 
5. Кожну краплю крові та сироваток перемішувати окремими кутами 

предметних скелець. 
6. Додавання краплі фізіологічного розчину хлориду натрію. 
 
Правило Оттенберга 
При переливанні крові реакція аглютинації відбувається між аглютиногенами 

еритроцитів крові донора й аглютинінами сироватки хворого (реципієнта). 
Аглютиніни крові донора не вступають у реакцію аглютинації з аглютиногенами 
еритроцитів реципієнта, оскільки кров, що переливається, значною мірою 
розводиться в крові реципієнта (правило Оттенберга ). 

У зв’язку з цим люди з першою групою крові є універсальними донорами: 
першу групу крові можна переливати всім без винятку хворим. Хворим з першою 
групою крові можна переливати тільки однойменну кров.  

Хворі, що мають IV групу крові, є універсальними реципієнтами Їм можна 
переливати кров усіх груп. Донорську кров IV групи можна переливати тільки 
особам з однойменною групою крові.  

Та при значних крововтратах і переливаннях великих доз крові в I групі 
можлива зворотня аглютинація, між аглютинінами донорської крові й 
еритроцитами реципієнта. Тому при великих крововтратах слід переливати кров 
тільки однойменної групи. 
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Поняття про резус - фактор 



- Резус-фактор – це речовина білкового походження, знаходиться в 
еритроцитах і виконує функцію антигену. 
- Залежно від його наявності або відсутності всі люди поділяються на резус-

позитивних (85%) і резус-негативних (15%). 
- У резус-негативних осіб після переливання резус-позитивної крові 

виробляються антитіла. 
- Такі ж антитіла можуть вироблятися у вагітних жінок, якщо їх кров є резус-

негативною, а кров плоду – резус-позитивною. У таких випадках можуть бути 
викидні або діти будуть народжуватися мертвими. 

 
Визначення резус-належності крові експрес-методом зі стандартним 

універсальним реагентом у пробірці без підігріву 
 

- На дно центрифужної пробірки (10мл) наносять 1 краплю антирезусної 
сироватки групи АВ (IV), що містить 33% поліглюкіну. 

- Потім до неї додають 1 краплю досліджуваної крові.  
- Круговими рухами похитують пробірку так, щоб її вміст розтікся по стінках. 
- Через 2-3хв. додають ізотонічний р-н натрію хлориду. 
- Наявність аглютинації (великі пластівці на фоні світлої рідини) свідчать 

про резус-позитивну кров.  
 

Визначення резус-належності крові експрес-методом зі 
стандартним універсальним реагентом на площині без 

підігріву 
 

- На білій пластинці пишуть прізвище та ініціали особи, кров якої 
досліджують. 

- На лівому краю пластинки пишуть “сироватка-антирезус”, на правому –
”контрольна сироватка” (розведена альбуміном сироватка АВ (IV), яка не 
містить тіл антирезус. 

- Відповідно до напису додають 1-2 краплі “реактиву антирезус” і контрольної 
сироватки. 

- До обох крапель додають досліджувані еритроцити. 
- Розмішують, похитують, через 3-4 хв. додають ізотонічний р-н, знову 5-6 хв. 

Похитують. 
- Аглютинація в краплі зліва – кров резус-позитивна. 
- Аглютинація відсутня – кров резус-негативна. 
- Результат вірогідний лише за відсутності аглютинації в правій 

(контрольній) краплі. 
 
 

Визначення резус-належності крові експрес-методом 
цоліклональними D і С реагентами 

 



- На пластинці змішують велику краплю реагенту анти-D супер з маленькою 
краплею крові. 

- Через 20-30 хв. похитують пластинку. 
- Через 2-3 хв. відбувається пелюсткова аглютинація. 
- Якщо кров резус-негативна, аглютинація відсутня. 
- Якщо резус-фактор виявляють у донора, то в разі негативної реакції 

аглютинації обов’язково проводять дослідження крові з реагентом анти-С 
супер (аналогічно, як із реагентом анти-D супер ). За відсутності 
аглютинації з анти-С супер кров можна вважати резус негативною.  
 
Підготовка хворого до переливання крові та компонентів крові 
Тепер переливання крові розцінюють як операцію трансплантації тканин. 

Тому для проведення гемотерапії допускаються лише той середній медичний 
персонал, який пройшов курси підвищення кваліфікації при СПК (станціях 
переливання крові). Він працює під безпосереднім керівництвом лікаря. У першу 
чергу це стосується визначення груп крові та проведення проб на сумісність, які 
проводить згідно з вимогами. 

 
Підготовка хворого до проведення гемотерапії включає: 
1. Вияснення алергологічного та гемотрансфузійного анамнезів. 
2. Визначення протипоказів до переливання – тут слід виявити групу 

небезпечних пацієнтів (вагітних, повторні вагітності, де в анамнезі викидні, 
наявність в анамнезі частих абортів, звертати увагу на хворих із сепсисом, алергією 
(цим пацієнтам значно зменшують дозу крові для переливання, а найкраще 
перелити компоненти крові). 

3. Визначення придатності крові до переливання (кров у флаконі 
розділюється на чіткі три шари – внизу рівномірний шар еритроцитів, на яких 
плавають лейкоцити, і шар світло-жовтої плазми). 

4. Визначення групи крові за допомогою стандартних сироваток або 
цоліклонів і завірення результату дослідження в лікаря, який розписується в історії 
хвороби; 

5. Визначення резус-належності хворих, яке здійснюється в лабораторії 
лікувального закладу підготовленим фахівцем за допомогою стандартних 
сироваток анти-Д або моноклональних антитіл анти-Д і анти-С. 

6. Вимірювання температури, пульсу, АТ, частоти дихання хворого. 
7. Проведення проби на індивідуальну сумісність. 

 
 
 
 

 
 

Алгоритм №4 
Визначення індивідуальної сумісності крові перед переливанням 

 
Зміст і матеріальне забезпечення 



Візьміть тарілочку, піпетку, шприц, спирт, голку, джгут, валик, вату, кров 
донора, центрифугу, пробірку. 

1. Візьміть 5 мл крові з вени хворого. 
2. Відцентрифугуйте кров (або поставте в холодильник на 12 год., щоб 

відстоялась) для отримання сироватки.  
3. Нанесіть піпеткою 1-2 краплі сироватки хворого на тарілочку. 
4. Змішайте кров донора з сироваткою хворого у співвідношенні 1:10.  
5. Спостерігайте за реакцією 5 хв., похитуючи тарілочкою. 
6. Оцініть результат. 
 
8. Проведення проби на резус-сумісність крові. 

 
Алгоритм №5 

Визначення резус-сумісності крові перед переливанням 
 

Зміст і матеріальне забезпечення 
Візьміть чашку Петрі, піпетки, шприц, спирт, голку, джгут, валик, вату, кров 
донора, центрифугу, пробірки. 
1. Візьміть 5 мл крові з вени хворого.  
2. Відцентрифугуйте кров (або поставте в холодильник на 12 год., щоб 
відстоялась) для отримання сироватки. 
3. На чашку Петрі нанесіть піпеткою 1-2 краплі цієї сироватки. 
4. Потім змішайте кров донора з сироваткою хворого у співвідношенні 1:10.  
5. Чашку Петрі поставте на водяну баню при температурі 44-48° С на 10 хв. 
6. Читайте результат, поставивши чашку Петрі на білий фон. 

Донорська кров сумісна, якщо у вказаних робах не спостерігається реакція 
аглютинації. 

9. Перед переливанням флакон з кров’ю, компонентами крові слід витримати 
після взяття з холодильника упродовж 30-40 хвилин, а в термінових випадках – у 
термостаті або на водяній бані протягом 10-15 хвилин при температурі не вище 
37°С. Слід пам’ятати, що після розмороження повторне вживання замороженої 
плазми неприпустиме. 

10. Порадити хворому випустити сечу. 
11. Проведення біологічної проби (з цією метою внутрішньовенно струминно 

увести 10-15 мл донорської крові, компонентів крові чи препаратів крові з 
інтервалом у 3 хвилини триразово й під час пауз контролюючи стан хворого – 
пульс, частоту дихання, АТ, розпитуючи у хворого, чи немає болей у попереку чи 
за грудиною). При переливанні декількох середників з кожним із них проводять 
біологічну пробу. При проведенні біологічної проби дітям їм уводять стільки 
мілілітрів крові, скільки дитині років. 

 
 
Під час проведення трансфузії заборонено: 
1. Виконувати переливання крові чи компонентів у забруднених поміщеннях. 
2. Проводити переливання із флакона "відкритим способом", однією 

системою, однією системою декільком хворим. 



3. Підігрівати кров, інші препарати перед переливанням вище 37° С. 
4. Проводити підбір крові декільком хворим одночасно. 
5. Виконувати гемотрансфузію декільком хворим з різною групою та резус-

належністю в одному приміщення і в той же час. 
6. Ліквідовувати флакони із залишками крові. які перелиті хворому раніше, 

чим через 48 годин після трансфузії. 
7. Залучати до проведення операції переливання крові медичний персонал, 

який не має відповідної підготовки. 
8. Переливати кров, еритромасу без проведення всіх, передбачених 

інструкцією, проб на сумісність крові. 
 
Спостереження за хворим під час і після переливання крові та 

компонентів крові 
Після переливання крові чи компонентів крові слід організувати 

спостереження за хворим : 
– дотримання постільного режиму й голоду впродовж 2-х годин після 

гемотрансфузії; 
– вимірювання температури тіла через 2 години після переливання крові, а 

при її підвищенні повторювати вимірювання щогодини протягом 4-х годин; 
– медичний контроль за загальним станом. пульсом, величиною АТ, 

частотою дихання, кількістю й характером сечі в перші 6-12 годин після 
гемотрансфузій, про що робиться відмітка в історії хвороби; 

– розпитують у хворого, чи немає скарг на болі в ділянці попереку чи за 
грудиною; 

– лабораторний контроль за загальним аналізом сечі та крові на наступний 
день. 
 

8.Донорство та його джерела 
 

Донорство крові та її компонентів − добровільний акт волевиявлення 
людини, що полягає в даванні крові або її компонентів з метою подальшого 
безпосереднього використання їх для лікування, виготовлення відповідних 
лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях.  

На жаль, донорство в нашій країні, як правило, стало проблемою хворих та 
лікарів, а не справою суспільства. Населення недостатньо обізнане в питанні 
донорства крові у зв’язку з недостатнім висвітленням цієї проблеми. Про гостру 
потребу донорської крові більшості нашого населення стає відомо лише тоді, коли 
біда стукає в двері їх дому − близька людина потрапляє на операційний стіл, у 
дружини тяжкі пологи, дитині необхідна багаторазова гемотрансфузія. Ряд країн 
спирається на родинне донорство, це також одне із значних джерел поповнення 
запасів крові. 

Відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів» 
донором може бути здорова людина віком від 18 років. Основною й найбільш 
повноцінною групою донорів є особи вікової категорії від 20 до 40 років, 
кровотворна система яких здатна швидко поновлювати крововтрату, а серцево-



судинна, нервова, гормональна системи сформовані та стабільні. Донорами цієї 
вікової групи комплектуються основні категорії кадрових донорів (донори плазми 
крові, клітин крові, кісткового мозку, імунні та ізоімунні донори). Незважаючи на 
наявність біологічних і конституційних відмінностей між чоловіками та жінками, 
різниці в термінах фізіологічного поновлення крові після кроводачі не виявлено. 
Разом з тим, відмічено, що жінки спокійніше сприймають процедуру кроводачі й 
переносять її значно краще, ніж чоловіки. Проте при формуванні контингенту 
донорів необхідно враховувати деякі фізіологічні особливості жіночого організму. 
Так, в період місячних, вагітності, лактації донори-жінки тимчасово 
відсторонюються від виконання донорських функцій. 

Донорами можуть бути особи різних професій. Не виявлено різниці між 
кроводачами донорів розумової та фізичної праці. З метою адаптації організму до 
крововтрати чинним Законом України передбачено звільнення донора від роботи в 
день кроводачі і на наступний день після неї зі збереженням середньої місячної 
заробітної плати. Особливу увагу при формуванні донорських кадрів необхідно 
приділяти режиму праці особи, яка виявила бажання стати донором.  

Не рекомендується допускати до кроводачі донорів, які відпрацювали в нічну 
зміну, працювали в гарячому цеху або після сильного емоційного потрясіння та 
важкої фізичної праці. Ця категорія осіб може бути залучена до донорства лише 
після повноцінного сну й належного відпочинку. При відборі донорів необхідно 
звертати увагу на наявність надмірної маси тіла (ожиріння ІІ–ІІІ ступеня), що є 
протипоказанням до виконання донорської функції, та недостатньо розвинуті 
підшкірні вени ліктьового згину, з яких проводять ексфузію крові. 

З метою заохочення населення до здачі крові або плазми крові законодавчо 
передбачені відзнаки та нагороди особам, які беруть активну участь у донорському 
русі. Донори, які безкоштовно здали кров у кількості 40 разових максимально 
допустимих доз або плазму крові в кількості 60 разів, відповідно до статті 12 
Закону України «Про донорство крові та її компонентів» нагороджуються 
відзнакою «Почесний донор України». Донорам, які здали кров або плазму крові 
100 і більше разів, присвоюється звання «Заслужений донор України». На сьогодні 
посвідчення «Почесний донор України» мають майже 100 тис. донорів, звання 
«Заслужений донор України» − 60 осіб. А донору з Дніпропетровська Володимиру 
Костянтиновичу Ніколаєву, який здав кров та плазму крові більше 500 разів, 
присвоєно звання «Герой України». 

Взяття крові в осіб віком старше 60-ти років вирішується індивідуально. У 
цієї категорії донорів інтервали між кроводачами мають бути збільшені в часі. Це 
пояснюється тим, що фізіологічне поновлення показників крові й адаптація 
організму у відповідь на кроводачу у них є уповільненими. 

Мета дослідження − на основі аналізу показників діяльності закладів служби 
крові України за 1991–2007 рр. з’ясувати стан донорства та визначити основні 
завдання його покращання. 

Донорство − єдине джерело одержання алогенної крові. Незважаючи на те, 
що донорство в Україні регламентоване чинними нормативними актами, воно 
переживає спад, пов’язаний зі складним соціально-економічним станом, 
погіршенням демографічних показників, значним зменшенням пропаганди 



донорства в засобах масової інформації, украй незадовільним фінансуванням 
закладів та установ служби крові. 

Відповідно до Директив Європейського Парламенту та Ради Європейського 
Союзу для забезпечення держави кров’ю та її компонентами потрібно 40–60 
донорів на 1 тис. населення країни або 4,0–6,0%. Водночас в Україні цей показник 
становить лише 14–15 донорів на 1 тис. Населення. Дані свідчать, що відсоток 
донорів від загальної кількості населення в Україні за 17 років зменшився більше 
ніж у 2 рази. Так, у 1991 р. нараховувалося 2,83% осіб, а у 2007 р. − 1,39%. За 
останній рік спостерігалося збільшення донорів на 0,6% порівняно з 2006 р. 
Законом України «Про донорство крові та її компонентів», наказами МОЗ України 
від 19.08.2005 р. № 415 «Про удосконалення добровільного консультування і 
тестування на ВІЛ-інфекцію» та від 01.08.2005р. № 385 «Про інфекційну безпеку 
донорської крові та її компонентів» передбачено ретельний відбір донорів, який 
продовжує залишатися важливим етапом у забезпеченні вірусної безпеки 
гемотрансфузійних середовищ. Основною вимогою передтестового 
консультування донорів є виключення з їх числа осіб, які належать до груп ризику. 
Так, у 2006 та 2007 р. було відведено від виконання донорської функції відповідно 
10,4 та 10,5% осіб (Перехрестенко П.М., Назарчук Л.В., 2008а; 2009). Основними 
причинами недопущення донорів до кроводачі були: наявність у сироватці крові 
донора поверхневого антигену вірусу гепатиту В, антитіл до вірусу гепатиту С, ВІЛ 
1-го та 2-го типу, блідої спірохети та ін. 

У зв’язку із загостренням проблеми інфекційної безпеки донорської крові та 
її компонентів в Україні щорічно відводяться від кроводачі біля 10,0% донорів і 
вибраковується понад 5,0% усієї заготовленої крові. Найбільше забраковано з 
причин виявлення антитіл до вірусу гепатиту С, поверхневого антигену вірусу 
гепатиту В,  антитіл до блідої спірохети,  ВІЛ 1-го та 2-го типу.  Зростає кількість 
ВІЛ-інфікованих осіб серед кандидатів у донори. Тому проблема профілактики 
передачі гемотрансмісивних інфекцій є вкрай актуальною, потребує постійної 
уваги та вирішення. 

Водночас завдяки зусиллям трансфузіологів щорічно зменшується частка 
трансфузій консервованої крові. Так, у 1991 р. в Україні трансфузії крові становили 
17,8%, а у 2007 р. − лише 0,26%.  

 

Організація служби крові в України. 

Служба крові — одна з головних галузей національної системи охорони 

здоров'я — побудована за регіонально-територіальним принципом і складається з 

68 станцій переливання крові (СПК), з них:  

- 1 республіканська СПК,  

- 24 обласні СПК,  

- 2 обласних центри крові (ЦК), міський ЦК,  

- 40  міських СПК та 600  відділень трансфузіології (ВТ),  які входять до 

структури лікувальних закладів.  



Служба крові в Україні має організаційно-штатну структуру, в якій 

можна виділити три основні ланки. 

Перша ланка — спеціалізовані установи служби крові — підпорядковані 

Академії медичних наук (АМН) України, Інститут гематології та трансфузіології 

АМН України (Київ) та Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН 

України (Львів).  

Друга ланка — спеціалізовані заклади служби крові: республіканські, 

обласні та міські СПК і ЦК, підпорядковані управлінню охорони здоров'я обласної 

або міської державної адміністрації.  

Третя ланка — ВТ, що є структурним підрозділом медичного закладу на 150 

і більше ліжок. 

 

- Донорство. Донорами можуть бути здорові люди віком від 18 до 55 років. Їх 

обстежують на захворювання: tbc, сифіліс, малярію, СНІД, хворобу Боткіна, 

проводять аналіз крові, сечі. Після здачі крові донорам дають калорійну їжу й 

звільняють від роботи на дві доби. Повторно беруть кров через 6-8 тижнів. 

- Пуповинно-плацентарну кров отримують стерильно після відділення плода. 

Дуже цінна завдяки її складу й умісту гормонів. 

- Трупна кров. Її беруть у стерильних умовах з яремної вени у перші 6 год. 

(протягом 6-ти год. трупна кров не згортається) після раптової смерті від 

закритих ушкоджень, при відсутності інфекційних захворювань, поранень та 

розривів внутрішніх органів. Переливають після ретельного обстеження. 

- Автокров. Беруть під час операції з приводу розриву селезінки, позаматкової 

вагітності, поранення легені, яка не забруднена вмістом великих бронхів і 

порожнистих органів черевної порожнини. Змішують зі стабілізатором, 

старанно фільтрують і переливають тому ж хворому (реінфузія). 

- Останніми роками проводять переливання крові, яку заздалегідь беруть у 

хворого. Її беруть до операції (400-600 мл), консервують і переливають 

хворому під час операції. 

- Штучна кров. По суті, кровозамінник, який виконує основну функцію крові 

– перенос кисню. 



9. Кров, що використовується для переливання, її консервація 
та зберігання 

Переливання крові слід розцінювати як серйозну операцію трансплантації 

тканин, коли імунний конфлікт практично неминучий. Тому переливання крові має 

свої негативні риси: 

– можливість приєднання захворювань (малярія, сифіліс, СНІД); 

– сповільнюються процеси мікроциркуляції крові, погіршуються реологічні 

властивості крові, що призводить до утворення мікрозгустків крові; 

– при зберіганні крові погіршуються функціональні властивості крові, 

накопичуються шкідливі продукти обміну речовин; 

– можливі гемотрансфузійний, цитратний шоки. 

Тому зараз переважає компонентна теорія переливання крові – 

переливання замість цільної крові компонентів крові. Причому еритроцитарна маса 

є основним засобом для лікування анемії.  

Стабілізатори крові 

Консервування крові – це створення умов для її збереження протягом довгого 

періоду часу в повноцінному стані, який придатний для трансфузії. 

Існують два практичних методи зберігання крові: 

1) у рідкому стані при температурі вище або нижче 0°С; 

2) у замороженому стані при температурі нижче 0°С. 

Кров, яка вже не має можливості згортатися, називається стабілізованою. 

Стабілізація крові в незгорненому вигляді досягається зв’язуванням або 

руйнуванням одного із компонентів згортання крові. Найширше використовується 

з цією метою лимоннокислий натрій (цитрат натрію). Причому через 20-30 

хвилин після уведення цитратної крові не менше 90% уведеного цитрату натрію 

виводиться із організму реципієнта. Але в силу тих чи інших причин накопичення 

цього стабілізатора в організмі може спричинити виникнення небезпечних для 

життя ускладнень (цитратного шоку), які пов’язані зі зниженням рівня іонів 

кальцію в крові. Токсичною дозою для організму людини вважається 0,2-0,3 грама 

на 1кг маси тіла. Тому при швидкому введенні 500,0 крові реципієнту слід увести 



внутрішньовенно 0,5г хлориду чи глюконату кальцію (10 мл 5% розчину) для 

вирівняння дефіциту іонів кальцію. 

Представником іншої групи стабілізаторів, які пригнічують дію тромбіну, є 

гепарин. Додавання 50-60 мг гепарину на 1 літр крові забезпечує її добру 

стабілізацію. Але уведена в кров’яне русло гепаринізована кров тимчасово (на 

чотири години) пригнічує згортальну здатність крові. Тому антикоагулюючу дію 

гепарину нейтралізують уведенням протамінсульфату. На практиці гепаринізовану 

кров використовують для створення системи штучного кровообігу. 

 
Методи консервування крові 

Для консервації крові застосовують такі розчини: 

1) 5% розчин цитрату натрію з розрахунку 10мл на 100мл крові.; 

2) глюкозоцитратний розчин – 10 мл 5% розчину цитрату натрію й 1 мл 25% 

розчину глюкози на 90 мл крові; 

3) розчин №7 (ЦОЛІПК) – натрію цитрату – 2г, глюкози – 3г, натрію 

сульфацилу – 0,5г, етакридину лактату – 0,003г, двічі дистильованої води – до 

100мл. Розчин стерилізують і використовують з розрахунку 20мл на 80мл крові; 

4)  розчин №76  (ЦОЛІПК),  у якому замість сульфацилу натрію міститься 

0,015г левоміцетину; 

5) глюгіцир (гемоконсервант ЦОЛІПК №7б) – без левоміцетина, причому 

розчин стерилізують в автоклаві при температурі 120°С – 30 хвилин. 

Термін придатності при використанні даних стабілізаторів – 21 день , але за 

рядом клінічних показань (гіпоксія, важкий загальний стан) доцільно використати 

для трансфузії кров протягом 10 днів з часу заготовки. Консервовану кров 

зберігають у холодильниках, дотримуючись правил асептики, при температурі 

+2...+6°С. 

 

10. Компоненти та препарати крові, їх клінічне застосування 
Вибір трансфузійного середовища 

Від правильного вирішення питання про вибір трансфузійного середовища, 

дози, методу й способу введення буде залежати успіх гемотрансфузійної терапії і її 



безпечність. Переливання крові для лікування анемій, лейкопенії, тромбоцитопенії, 

порушень системи зсідання крові, коли відмічається дефіцит окремих компонентів 

крові, не виправдане, бо для поповнення окремих факторів витрачаються інші, у 

введенні яких необхідності немає. Лікувальний ефект крові в таких випадках 

нижчий, імовірність виникнення ускладнень зростає, а витрата крові значно 

більша, ніж при уведенні концентрованих компонентів крові чи препаратів крові. 

Так, при гемофілії хворому необхідно ввести лише фактор VIII. Щоб покрити 

витрати організму в ньому за рахунок крові, необхідно увести декілька літрів 

свіжої крові, тоді як цю потребу можна забезпечити лише декількома мілілітрами 

антигемофільного глобуліну кріопреципітату. 

Із компонентів крові найбільше поширення має переливання еритроцитарної 

маси, відмитих еритроцитів, свіжозамороженої плазми. 

 

Характеристика компонентів крові 

Еритроцитарна маса є оптимальною в терапії анемічного синдрому. Вона 

містить цю ж кількість гемоглобіну й еритроцитів, що й кров, але в значно 

меншому об’ємі (гематокрит 70-75), а також менше цитрату, калію, амонію, 

розчинених антигенів і антитіл, білкових факторів плазми , що й зумовлює її 

меншу реактогенність. Транфузії еритроцитарної маси показані хворим з серцево-

судинною недостатністю, сенсибілізованими антигенами. Основним показанням до 

застосування еритроцитарного компоненту є значне зниження числа еритроцитів у 

результаті гострої або хронічної крововтрати. Еритроцитарна маса може 

застосовуватися в комплексі з кровозамінниками й препаратами плазми, причому 

поєднання з плазмозамінниками чи свіжозамороженою плазмою більш ефективне, 

ніж застосування цільної крові. З метою зменшення в’язкості еритромаси хворим з 

реологічними порушеннями й мікроциркуляторними порушеннями безпосередньо 

перед трансфузією у флакон з еритромасою можна додати 50-100 мл стерильного 

фізіологічного розчину, або реополіглюкіну, чи 5% розчину альбуміну. 

Відмиті еритроцити – це відмиті 1-3 разово у фізіологічному розчині 

(після видалення плазми) донорські еритроцити. Це аректогенна трансфузійна 

рідина. Показання: набуті форми гемолітичної анемії, алергопатії, глибокі анемії у 



хворих з печінковою та нирковою недостатністю. Термін зберігання відмитих 

еритроцитів 24 години з моменту заготівлі (у холодильнику), краще переливати в 

перші три години. 

Свіжозаморожена плазма – найбільш ефективний вид плазми, що 

практично повністю зберігає свої біологічні функції, зокрема більшість факторів 

зсідання крові . Показання: при масивних гострих кровотечах, які викликані 

порушеннями зсідання крові, особливо в акушерській практиці, при гострих 

кровотечах із шлунково-кишкового тракту, при тромботичних процесах, при 

опіковій хворобі. ЇЇ переливають внутрішньовенно, крапельно або струминно, при 

вираженому синдромі внутрішньосудинного згортання крові – переважно 

струминно в дозі 300-2000мл. При наявності клінічних ознак анемізації 

переливання поєднують з переливанням еритроцитарної маси (краще відмиті 

еритроцити). 

Інші види плазми клінічно малоефективні й використовуються лише при 

відсутності умов для використання свіжозамороженої плазми. 

Препарати крові 
1. Альбумін 5-10-20% р-н. Показання до переливання: шок, крововтрата, 

парентеральне харчування, гіпопротеїнемія. Строк зберігання 3-5 років при 

кімнатній температурі. 

2. Протеїн 4,3-4,8% р-н. Показання до переливання як для альбуміну. Строк 

зберігання 10 років при 25° С 

3. Імуноглобуліни 10% р-н. Носії антитіл загальної й направленої дії: 

протистафілококовий, протикоклюшний, противісповий тощо. 

4. Фібриноген 1-2г сухої речовини. Розводять 150-200мл дистильованої 

води. Служить для лікування та профілактики гіпо- та афібриногенемій. 

5. Фібринолізин. Флакони по 250-500мл, ліквідує свіжі тромби. 

Документація гемотрансфузій 
В історії хвороби вказуються: 
1. Дата й час переливання. 
2. Показання до переливання. 
3. Метод переливання. 
4. Паспортні дані з флакону. 



5. Група крові хворого АВО. 
6. Група крові донора АВО. 
7. Сумісність крові за АВО. 
8. Сумісність крові резус. 
9. Біологічна проба результат. 
10. Підпис лікаря. 

11. Характеристика кровозамінників гемодинамічної 
протишокової дії 

Поліглюкін – використовують внутрішньовенно крапельно або струминно 

(звичайно для підняття тиску вище критичного рівня – 80 мм рт. ст.). Доза й 

швидкість уведення – відповідно до стану хворого, середня разова доза 400,0-

1500,0. При різкому зниженні АТ (нижче 60 мм рт. ст.) доцільне 

внутрішньоартеріальне уведення препарату в дозі до 400,0. При великій 

крововтраті, анемізації хворого переливання поліглюкіну доцільно поєднувати з 

переливанням еритроцитарної маси, крові. 

Реополіглюкін – уводиться тільки внутрішньовенно краплинно в дозі від 

400,0 до 1000,0 і разом з ним доцільно уводити кристалоїдні розчини в такій 

кількості, щоб поповнити й підтримати рідинний і електролітний баланс. Це 

особливо важливо при лікуванні обезводнених хворих і після важких хірургічних 

операцій. 

Желатиноль – уводять внутрішньовенно краплинно, струминно й 

внутрішньоартеріально. Одноразова доза до 2л. За лікувальною ефективністю 

поступається поліглюкіну. 

Характеристика кровозамінників дезінтосикуючої дії 

Неогемодез – швидкість уведення 20-40 крапель за 1 хвилину, при 

необхідності повторне уведення допускається до 3-х разів на день. 

Гемодез – уводять внутрішньовенно тільки краплинно. Швидкість уведення 

не повинна перевищувати 40-60 крапель за хвилину. Одноразова доза 5-10 мл на кг 

маси тіла для дітей і до 300мл для дорослих (максимальна доза 400,0). Повторні 

вливання проводять через 12 годин після попереднього уведення. Вливання з 

підвищеною швидкістю може призвести до зниження АТ. За останніми 

отриманими даними гемодез не досить ефективно виводить зв’язані токсини з 

організму, тому доцільніше використовувати інші препарати даної групи. 



Характеристика кровозамінників для парентерального харчування 

Гідролізат казеїну (або розчин гідролізину, амінопептид, амінокровін) 

уводять внутрішньовенно лише крапельно. Струминне переливання їх 

протипоказане. Інфузії потрібно починати з 10-15 крапель за хв. з поступовим 

підвищенням частоти крапель до 40-50 за хвилину. Чим повільніше уводиться 

препарат, тим краще він засвоюється. Більш швидке уведення може бути причиною 

реакції. Добова доза при повному виключенні перорального харчування – 1500,0-

2000,0, а при частковому обмеженні орального харчування допустимо знизити 

добову кількість до 500,0-1500,0. При уведенні препаратів даної групи бажано 

призначати одночасно засоби, які підвищують утилізацію азоту – 5% розчин 

глюкози, вітамін В1, анаболічні препарати. Білкові гідролізати можна уводити 

також підшкірно, внутрішньом’язово, внутрішньокістково, ендоназально. 

Жирові емульсії – при їх переливанні проводиться розтягнена біологічна 

проба: протягом перших 10 хвилин препарати уводять зі швидкістю 10-20 крапель 

на хв., а при відсутності реакції їх продовжують уводити зі швидкістю 20-30 

крапель на хвилину. 

 

Характеристика кровозамінників комплексної дії 

Реоглюман – уводять внутрішньовенно лише краплинно. У перші 10-15 хв. 

(після біологічної проби) швидкість уведення не повинна перевищувати 5-10 

крапель на хвилину. При відсутності ознак реакції доводять швидкість уведення до 

40 крапель на хвилину. Одноразова доза 200,0-400,0-800,0, залежно від показань. 

Поліфер – уводять внутрішньовенно крапельно й струминно. Одноразова 

доза 200,0 до 1200,0-2000,0. Крім поліфункціональної дії, стимулює гемопоез. 

 

 

 

12. Постгемотрансфузійні ускладнення 
При переливанні крові можливі пірогенні й алергічні реакції та 

гемотрансфузійні реакції. 



1. Пірогенні реакції виникали в минулому доволі часто при використанні 

системи для багаторазового користування й розвивалися внаслідок попадання в 

організм хворого з кров’ю так званих пірогенних частинок – продукти 

життєдіяльності бактерій і розпаду білків плазми крові та лейкоцитів. Вони на 

відміну від мікробів не інактивуються при стерилізації і з допомогою антибіотиків. 

Тому вони залишалися на стінках системи для переливання крові. 

Клінічна картина цих реакцій типова: через 15-30 хвилин після переливання 

крові хворий скаржиться на недомагання, слабкість, підвищення температури тіла 

до 38-39° С, приєднання болів у ділянці попереку. При температурі до 40° С хворий 

скаржиться на мерзлякуватість, сильні головні болі, порушення кровообігу. 

2. Алергічні реакції виникають унаслідок попадання в кров різних 

подразників, наприклад, чужорідного білка. Ця реакція проявляється підвищенням 

температури тіла, мерзлякуватістю, тахікардією, блюванням і подекуди навіть 

розвитком анафілактичного шоку. 

Інтенсивна терапія при анафілактичному шоці 

Зміст і матеріальне забезпечення 

Візьміть джгут, міхур з льодом, кисневу подушку, серветки, шприци, голки, 

ватні кульки, спирт, пінцет, системи для внутрішньовенного уведення, рушник, 

медикаменти: адреналін, гормональні препарати, антигістамінні, еуфілін, 

кальцію хлорид. 

1. Негайно припиніть уведення лікарського препарату. 

2.У разі повного припинення кровообігу й за наявності ознак клінічної смерті 

покладіть хворого на спину, закиньте голову назад, висуньте нижню щелепу 

вперед, щоб запобігти западанню язика, і здійсніть серцево-легеневу 

реанімацію. 

3. Накладіть вище місця ін’єкції або укусу комахи джгут. 

4. Прикладіть вище місця ін’єкції або укусу комахи міхур з льодом. 

5. Розведіть 1мл 1% розчину адреналіну гідрохлориду в 10 мл ізотонічного 

розчину натрію хлориду. 

6. Обколіть місце ін’єкції 5-10мл отриманого розчину адреналіну гідрохлориду. 



7. Уведіть 0,5мл 0,1% розчину адреналіну гідрохлориду в 5мл ізотонічного 

розчину натрію хлориду внутрішньовенно струминно. 

8. Уведіть суміш: 150мг преднізолону або 200-250мг гідрокортизону і один з 

антигістамінних препаратів: 

1мл 1% розчину димедролу, або 2мл 2% розчину супрастину,  

або 2мл 2.5% розчину піпольфену. 

При наявності бронхоспазму: 10мл 2,4% розчину еуфіліну в 500,0 0,9% 

розчинухлориду натрію внутрішньовенно краплинно зі швидкістю 40-60 

крапель за хвилину. 

В умовах ФАПу гормональні препарати можна увести внутрішньом’язово або 

внутрішньовенно струминно. 

9. Проведіть оксигенотерапію. 

10. При стійких гемодинамічних розладах уведіть: 

а) 5мл 0,5% розчину дофаміну на 250мл 0,9% розчину натрію хлориду в\в 

краплинно; 

б) 400мл реополіглюкіну або поліглюкіну в\в краплинно. 

11. Уведіть 10мл 10% розчину кальцію хлориду в\в струминно. 

12. Після проведення перечислених заходів хворого госпіталізуйте в 

реанімаційне відділення й спостерігайте протягом 24-48 годин, продовжуючи 

вводити гормональні препарати, антигістамінні, серцево-судинні засоби. 

ПРИМІТКА:  

Якщо анафілактичний шок виник при введенні лікарського препарату 

внутрішньовенно краплинно, то припиніть його введення, а голку залишіть у 

вені для введення препаратів, необхідних для інтенсивної терапії. 

Якщо алерген потрапив крізь шкіру або слизову оболонку, промийте її 

проточною водою й збризніть 0,1% розчином адреналіну. 

Якщо алерген потрапив в організм перорально – промийте шлунок. 

       3. Гемотрансфузійний шок (резус несуміснісна кров). 

Проявляється в перші 12 годин після переливання такими ознаками: 

– блідість; 
– задишка; 



– озноб; 
– тахікардія; 
– гіпотонія; 
– підвищення температури до 38-40° С; 
– нудота, блювання; 
– мимовільний сечопуск. 
 

4. Гемотрансфузійний шок (несумісність груп крові).  

Проявляється після вливання перших 25- 50мл крові. Хворі скаржаться на 

наростаючі болі в попереку, за грудиною, блювання, у них з’являється тахікардія, 

різке падіння артеріального тиску. У важких випадках хворі втрачають свідомість. 

З 2-3-ї доби починає розвиватися гостра ниркова недостатність (олігурія, сеча 

кольору "м’ясних помиїв"). 

При появі перших ознак несумісності крові слід одразу ж припинити 

гемотрансфузію, увести кордіамін, корглікон, димедрол, анальгін (промедол), 

преднізолон, лазикс, еуфілін, реополіглюкін, кровозамінники різних груп. При 

розвитку недостатності нирок потрібно транспортувати хворого в нирковий центр 

для підключення до апарату "штучна нирка". 

5. Цитратний шок виникає при переливанні великих доз крові й 

потраплянні в кров’яне русло хворого надмірної кількості цитратів (консервантів). 

У хворого розвивається цитратна інтоксикація: судоми, збудження , знижується 

артеріальний тиск, розвивається серцева недостатність. 

Тому при швидкому вливанні великих доз крові хворому слід для 

профілактики цитратного шоку ввести на кожних 500,0 крові – 5,0 10% розчину 

кальцію хлориду. 

6. Гостре розширення серця. 

- Розвивається при швидкому переливанні великих доз консервованої крові 

або нагнітанні крові під тиском. Клініка: задуха, ціаноз. Різко підвищується 

венозний тиск, падає АТ, пульс частий, слабкого наповнення, аритмія, біль у 

ділянці печінки. 

- ПМД й лікування. Термінове кровопускання, уведення норадреналіну, 

мезатону, ефедрину. 

 



7. Синдром гомологічної крові. 

Розвивається при переливанні більше 50% крові хворого. При цьому 

вводиться велика кількість чужорідних білків, лейкоцитів, тромбоцитів, які 

зумовлюють тканинну несумісність. Утворюються мікрозгустки, які порушують 

мікроциркуляцію крові, кров депонується в паренхіматозних органах, порушуючи 

їх функцію. Клініка: падіння АТ, гіповолемія, блідість, задуха, ціаноз. 

Профілактика: об’єм гемотрансфузії не повинен перевищувати 50% ОЦК хворого. 

Замість цільної крові слід уводити еритроцитарну масу, колоїдні та кристалоїдні 

розчини у великих кількостях, які покращують мікро- та макроциркуляцію крові. 

8. Емболія. Розрізняють повітряну та тромбоемболію. Клініка залежить від 

розміщення тромбу. 

9. Передача інфекції. Під час трансфузії можна заразитися сифілісом, 

малярією, туберкульозом, тифом, гнійною інфекцією, вірусним гепатитом Б, 

СНІДом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


