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Плазма — рідка частина крові, яка здійснює в

організмі транспорт поживних та життєво важли�

вих речовин до тканин та органів, приймає участь в

захисних, насамперед імунних, реакціях та коагу�

ляції, а також в виведенні продуктів обміну. Плазма

за об'ємом займає майже половину всієї маси крові. 

Заготівля плазми може здійснюватись кілько�

ма методами:

1) центрифугуванням дози консервованої

крові та виділенням з неї нативної плазми;

2) методом плазмаферезу — повторним взят�

тям дози крові у одного донора, центрифугуван�

ням її, виділенням плазми та поверненням донору

еритроцитарної маси;

3) методом автоматичного плазмаферезу —

виділенням плазми з безперервного потоку крові

донора, що надходить в автоматичний сепаратор.

На сьогоднішній день заклади служби крові

можуть заготовлювати декілька видів плазми: 

1) плазма нативна, 

2) плазма свіжозаморожена, 

3) плазма, бідна фактором VІІІ, 

4) плазма ліофілізована. 

Методом фракціонування плазми отримують:

1) комплексні препарати (альбумін, протеїн);

2) коректори згортаючої системи (тромбін,

кріопреципітат, протромбінів комплекс, фібрин�

ну плівку, фібринолізин та інше);

3) препарати імунологічної дії (різноманітні

імуноглобуліни: гама�глобулін для профілактики

кору, гама�глобулін анти стафілококовий, антире�

зусний гама�глобулін, гама�глобулін протигри�

позний, гама�глобулін протиправцевий.

Мета дослідження — аналіз проведення проце�

дури автоматичного методу плазмаферезу та ма�

нуального у донорів плазми Вінницької обласної

станції переливання крові (ВОСПК) за період з

ІV.2004 по VІ.2008 рр. Визначення переваг авто�

матичного методу.

Завдання дослідження — довести перевагу ав�

томатичного методу плазмаферезу.
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Всього проведено 5791 процедура плазмафере�

зу за період з ІV. 2004 по VІ. 2008 рр. 

Забір плазми виконувався згідно з Наказом

МОЗ України від 01.08.2005 р. №385 «Порядок ме�

дичного обстеження донора крові та (або) її ком�

понентів» [8] на апараті для плазмаферезу

«Autopheresis — C» фірми «Baxter».

На Вінницькій обласній станції переливання

крові в квітні 2004 р. підключений перший апарат

для плазмаферезу «Autopheresis — C» фірми

«Baxter», а в лютому 2005 р. вже й другий.

Аутоферезіс�С — це автоматична система для

проведення плазмаферезу, в якій використовуєть�

ся мембранний сепараційний устрій ПЛАЗМА�

СЕЛ�С. Цей устрій є частиною стерильного одно�

разового комплекту.

Процедура передбачає виконання однієї вене�

пункції і складається в послідовному виконанні

������������ ���� ���������� —
���� ������
�.�. ������	, 
.�. ������ 

��������	 
��	�	 �	���� �������	��� ��
��  

Резюме. Після проведення 5791 процедури плазмаферезу мануальним та автоматичним методами у

2004–2008 рр., проаналізовано якість операцій та кількість зібраної плазми, та надано перевагу апарат�

ному методу, тому що при виконанні майже однакової кількості заборів плазми ним отримано в 4 рази

більше якісної плазми.

Ключові слова: донори, плазмаферез автоматичний.

����������
�� ���� ���������� —
�� ����������

�.�. ������	, �.�. ������ 
Резюме. После проведения 5791 процедуры плаз�

мафереза мануальным и автоматическим метода�

ми в 2004–2008 гг., проанализировано качество

операций и количество собранной плазмы, и от�

дано предпочтение аппаратному методу, потому

что при выполнении практически одинакового

количества заборов плазмы им получено в 4 раза

больше качественной плазмы.

Ключевые слова: доноры, плазмаферез автомати�

ческий.

AUTOMATIC METHOD OF PLASMAPHERESIS —
HIS ADVANTAGES

V.S. Malanich, I.S. Burkova  
Summary. After conducting of a 5791 procedure of

plasmapheresis by manual and automatic methods in

2004–2008, quality of operations and amount of the

taken plasma is analysed, and advantage a vehicle

method is given, because during conducting of almost

identical amount of taking of plasma more high�quali�

ty plasma is got in 4 times them.
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