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Проблема вірусної безпеки плазми крові до�

норів та виготовлених із неї біопрепаратів є гост�

роактуальною проблемою виробничої транс�

фузіології у всьому світі. Тому пошук нових ефек�

тивних методів знезараження плазми крові має

велике соціальне і медичне значення. Одним із

найбільш ефективних і недорогих методів вірус�

інактивації плазми, що використовується євро�

пейськими трансфузіологами при виготовленні

препаратів із плазми крові, є фотодинамічне її

знезараження з використанням фотосенсибіліза�

торів і опромінення променями певної довжини

хвилі світлового спектра [1].

В ДУ "Інститут гематології та трансфузіології

АМН України" протягом останніх 8 років були

проведені дослідження з вивчення ефективності

фотодинамічного метода знезараження гемо�

трансмісивних вірусів (віруси гепатитів В і С) у

плазмі крові донорів для визначення найбільш

ефективних режимів їх інактивації. Проведеними

попередніми дослідженнями показана висока

ефективність цього методу вірусінактивації і мож�

ливість його застосування у виробничій транс�

фузіології служби крові України для знезараження

плазми крові донорів, але вплив факторів фотоди�

намічної вірусінактивації на лабільні білки плаз�

ми крові нами був не з'ясований. 

Метою дослідження було вивчити вплив фото�

динамічної вірусінактивації на лабільні білки

плазми крові (показники системи гемостазу), яка

вибраковується в Центрах крові України.
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У дослідах використовували зразки свіжозамо�

роженої донорської плазми (СЗП),  яка  отримана

з Київського міського Центру крові. Ця плазма

згідно «Закону України про донорство крові та її

компонентів» № 239/95�ВР від 23.06.1995 була по�

передньо протестована на антитіла до ВІЛ 1 і 2 ти�

пів, вірусного гепатиту С (анти�HCV), поверхне�

вий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg). Для дос�

лідження були взяті зразки інфікованої вірусами

гепатитів В і С плазми донорської крові.

В якості фотосенсибілізатора (ФС) використову�

вали фенотіазиновий барвник метиленовий синій

(МС) із молекулярною масою 374 а.о.м. («Merck»,

Німеччина). УФ�опромінення біопроб плазми до�

норської крові проводили на експериментальній

моделі «Пристрою для знезаражування рідини», яка

захищена деклараційним патентом України № 7835

(від 15.07.2005 р.) [2]. Даний пристрій, на відміну

від аналогів, дозволяє використовувати дозоване

УФ�опромінення з довжиною хвилі 254 нм. 

Дозу опромінення, яке застосовувалось для

фотодинамічної обробки зразків донорської плаз�

ми, розраховували за формулою: 

Н = Еповн
×× tопр,

де Н — доза опромінення біопроб, Дж; 

Е
повн

— повна енергетична освітленість, Вт; 
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Резюме. У статті наведені дані щодо впливу різних режимів вірусінактивації плазми крові донорів із зас�

тосуванням фотосенсибілізатора метиленового синього й опромінення ультрафіолетовим та видимим

світлом на показники системи гемостазу.
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Резюме. В статье приведены данные о влиянии

различных режимов вирусинактивации плазмы

крови доноров с применением фотосенсибилиза�

тора метиленового синего и облучения ультрафи�

олетовым и видимым светом на показатели систе�

мы гемостаза.

Ключевые слова: плазма крови доноров, вирусинак�

тивация, система гемостаза, фотосенсибилизатор,

ультрафиолетовое облучение, видимый свет.
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Summary. The data about to influence of different

regimes of the virus inactivation of donor blood plasma

with used of photosensitizer methylene blue and ultra�

violet irradiation and visible light irradiation upon the

indicators of system of haemostasis are given in the

article.
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