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Згідно сучасних рекомендацій Всесвітньої Ор�

ганізації Охорони Здоров'я та директивних ор�

ганів країн Європейської Економічної Спільноти

використанню похідних плазми крові для ліку�

вання різноманітних патологій надається перева�

га перед застосуванням цільної крові. Лікування

похідними плазми крові ефективніше, економіч�

но обгрунтоване та безпечніше [1].

На сьогоднішній день традиційні методи

фракцінування плазми за Коном вдало поєднують

з сучасними хроматографічними методами одер�

жанням білкових препаратів. Завдяки цьому в

промислових масштабах одержують ряд достатньо

очищених препаратів крові [2, 3].

Але якщо в минулому основна увага приділя�

лась методам одержання та збереженням актив�

ності препаратів крові, то останніми роками на

перше місце вийшла проблема противірусної без�

пеки, так як спиртовий метод фракціонування

Кона практично не впливає на активність вірусів,

особливо таких патогенних як віруси гепатитів,

ВІЛ, герпесу, цитомегаловірусів, токсоплазмозу і

т.д.

На даний момент ідентифіковано понад 30 000

вірусів. Багато з них є патогенними для людсько�

го організму й можуть існувати в крові та переда�

ватись при трансфузії препаратів крові. І такий

перелік, на жаль, із кожним днем поповнюється.

Тому важливим завданням є розробка надійних

методів інактивації відомих вірусів. Ці методи по�

тенційно здатні також знизити ризик передачі

інших вірусів, про існування яких на сьогодніш�

ній день не відомо.

Все більшого поширення набуває метод соль�

вент�детергентної (СД) інактивації вірусів, роз�

роблений Нью�Йоркським Центром Крові у 1985

році [4]. Суть методу полягає в додаванні до робо�

чих розчинів на певних етапах фракціонування

неіонного детергенту та розчинника, які руйну�

ють перш за все ліпідні оболонки вірусів, інакти�

вуючи їх. Введений в виробничі процеси, метод
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Резюме. Створена технологічна схема одержання препаратів згортання крові та фібринолізу з фракцій

I, ІІ+ІІІ та ІІІ плазми крові за Коном, яка включає попереднє фракціонування, сольвент�детергентну

обробку та афінну хроматографію на кремнеземному сорбенті. Дана схема дозволила одержати високо�

активні з високим рівнем антивірусної безпеки препарати, придатні в діагностичних чи лікувальних

цілях.

Ключові слова: плазма крові, фракціонування за Коном, афінна хроматографія, сольвентно�детергентна

обробка, лікувальні та діагностичні препарати.
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Резюме. Создана технологическая схема получения

препаратов свертывания крови и фибринолиза из

фракций I, ІІ+ІІІ и ІІІ плазмы крови по Кону, ко�

торая включает предварительное фракционирова�

ние, сольвент�детергентную обработку и аффин�

ную хроматографию на кремнеземном сорбенте.

Данная схема позволила получить высокоактивные

с высоким уровнем антивирусной безопасности

препараты, пригодные для диагностических или

лечебных целей.

Ключевые слова: плазма крови, фракционирование

по Кону, аффинная хроматография, сольвентно�де�

тергентная обработка, лечебные и диагностические

препараты.

USING OF SOLVENT-DETERGENT METHOD 
AS ANTIVIRAL TREATMENT FOR BLOOD 

PLASMA PREPARATIONS.
M.I. Voronyak, T.V. Danysh

Summary. Technological process of receipt of blood

coagulation and fibrinolytic factors from plasma Kohn

fractions I, II+III and III, which includes the previous

fractionating, solvent�detergent treatment and affinity

chromatography on silica sorbents was created. This

chart allowed to get high activity with high anti�virus

strength security preparations, suitable in diagnostic or

medical aims.
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