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Важливим завданням виробничої трансфузіо�

логії є створення розчинів для ресуспендування

еритроцитів донорської крові, які давали б мож�

ливість більш тривалий час зберігати морфофунк�

ціональні властивості еритроцитарної маси [1]. 

Як відомо, при розділенні крові на компонен�

ти, та після повного видалення плазми, лейко�

цитів та тромбоцитів виникає задача — консерву�

вання еритроконцентрату з гематокритом 0,85–

0,95 л/л. Для такого середовища необхідне не

тільки консервування, але і ресуспендування пе�

ред трансфузією. Такий еритроконцентрат можна

ресуспендувати і в ізотонічному розчині натрію

хлориду, однак термін зберігання становитиме ли�

ше 24 год. Якщо ж вказаний еритроконцентрат

ресуспендувати в спеціальному розчині, тоді таку

суспензію можна зберігати до 21 дня.

В практиці служби крові США та країн Європи

використовуються розчини для ресуспендування

еритроцитів, до складу яких у різних комбінаціях

входять: лимонна кислота, глюкоза, натрій фос�

форнокислий, манітол, натрію хлорид, тощо. 

В Україні до цього часу відсутні вітчизняні роз�

чини для ресуспендування еритроцитної маси

після їх консервування як при позитивній темпе�

ратурі, так і після замороження.

З метою розробки нових розчинів цього класу,

нами був проведений аналіз складу вже існуючих

препаратів�аналогів. Майже всі розчини (за вик�

люченням розчину  «AdSol AS�I» (США) та

«SAGM» (Швеція) містять натрію фосфат, який

діє як буфер, необхідний для нормального

протікання процесів метаболізму. Фосфати вклю�

чаються також у вуглеводно�фосфорний обмін,

що сприяє кращому збереженню клітин та їх при�

живленню [2]. 

До складу більшості зарубіжних розчинів

включено аденін (вітамін В4), який забезпечує

підтримання концентрації аденозинтрифосфату

(АТФ) та 2,3 дифосфогліцерату (2,3�ДФГ) у про�

цесі зберігання еритроцитів, а також їх прижив�

лення після трансфузії [3]. Розчини, які були роз�

роблені в Україні («Еритроцифоніт» та «ЛьвІПК�

16») не містять цього компоненту, що значно зни�

жує їх консерваційні властивості.

Для підтримання структури й функції еритро�

цитів із перенесення кисню до складу розчинів

включалися енергетичні субстрати — глюкоза,

маніт, сахароза тощо.

Деякі розчини для ресуспендування еритро�

цитів у своєму складі містять стабілізатор лимон�

ну кислоту або її натрієву сіль (натрію гідроцит�

рат). Стабілізатор при контакті з кров'ю запобігає

її згортанню завдяки блокуванню аніонами цит�

рату катіонів кальцію, в результаті чого утво�

рюються комплексні недисоціюючі сполуки, які

залишаються в розчині [4, 5]. 
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Резюме. Представлены результаты создания техно�

логии и изучения свойств растворов для ресуспен�

дирования эритроцитов Сахарофосфоксила и Глю�

кофосфоксила в процессе  длительного хранения.

Токсикологические исследования показали, что

растворы принадлежат к группе безвредных ве�

ществ и не обладают кумулятивными свойствами.

Ключевые слова: консервирование крови, ресуспен

дирующие растворы для эритроцитов.
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Summary. The results of technology creation and

researching the properties of solutions for erythrocyte

resuspendation Sacharophosphoxyl and Glucophos�

phoxyl while it's long conservation are presented. To�

xicological researches showed, that  solutions belong to

group of harmless substances, and don't have cumula�

tive properties. 

Key words: blood conservation, solutions for resuspenda

tion erythrocytes.

�����	 ��� ���!"�	���: �������	
�� . �. 

79013, �	���, ���.�����-�����	
��� 8/8

���� ����� ��� �
����
��������

��������� ���

�.�. �����	
#��, �.$. ���	����, �.�. �	��	���, �.�. �����, �.�. �	�	�, 
�.�. ����
#�	, �.�. ���������, �.�. ������#�	, �.�. �����, �.�. ���	�

�������� �������� «�������� ��������� 
���� �� �����!�"����� #������� $%� &
�����», �	���  

Резюме. Представлені результати створення технології та вивчення властивостей розчинів для ресус�

пендування еритроцитів Сахарофосфоксилу та Глюкофосфоксилу в процесі довготривалого зберігання.

Токсикологічні дослідження показали, що розчини належать до групи нешкідливих речовин і не мають

кумулятивних властивостей.
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