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Плазма для лабораторної діагностики in vitro — це рідка частина крові людини, яка 

залишається після відокремлення клітинних елементів крові, зібрана у контейнер, що 

містить антикоагулянт, або розділена безперервною фільтрацією, або центрифугуванням 

під час аферезу. 

Плазма для лабораторної діагностики in vitro призначена для виготовлення медичних 

виробів для in vitro діагностичних цілей (тест-системи, тест-набори, тест-смужки, 

експрес-тести, діагностикуми, калібратори, контрольні речовини, тощо) та не призначена 

для застосування у людини з лікувальною метою або для виробництва лікарських 

засобів, які застосовують у людини. 

ВИРОБНИЦТВО 

Для виробництва плазми для лабораторної діагностики in vitro можуть 

використовуватись продукти донорської крові від донорів або інші продукти донорської 

крові, непридатні для терапевтичного та ін'єкційного застосування у людини, наприклад, 

плазма, яка пройшла цикл(и) замороження-розмороження, у якої закінчився термін 

придатності, яка за будь-якими іншими показниками якості (окрім наявності інфекційних 

маркерів) не відповідає вимогам до лікарських засобів для застосування у людини) та 

продукти, зазначені в «Порядку контролю за дотриманням показників безпеки та якості 

донорської крові та її компонентів» (Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 

09.03.2010 N 211) або у подальших переглядах чи інших діючих законодавчих актах. Це 

такі продукти донорської крові: 

 плазма заморожена; 

 плазма свіжозаморожена; 



 

 

 плазма, збіднена кріопреципітатом (кріосупернатантна плазма); 

 плазма лейкофільтрована; 

 кріопреципітат заморожений. 

Плазма для лабораторної діагностики in vitro може містити антикоагулянт (наприклад, 

АСDA, CPD, CPDA-1, CP2D, CPD2 тощо). 

ДОНОРИ 

Плазма для лабораторної діагностики in vitro має відповідати вимогам статті «Плазма 

людини для фракціонування» щодо донорів, забору крові та ведення записів. 

КОНТЕЙНЕРИ 

Контейнери мають відповідати вимогам щодо скляних контейнерів (3.2.1) або 

пластмасових контейнерів (3.2.3) для крові та компонентів крові. Контейнери закривають 

так, щоб запобігти забруднення. 

Якщо дві або більше одиниць плазми об'єднують перед заморожуванням, операції 

виконуються за допомогою стерильного з'єднувального пристрою або в асептичних 

умовах із використанням контейнерів, що раніше не використовувались. 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

В замороженому стані щільна затверділа маса від прозорої до злегка каламутної, без 

видимих ознак гемолізу; від світло-жовтого до зеленого кольору. 

ВИПРОБУВАННЯ 

Інфекційні маркери. Для продуктів крові, які використовують для виготовлення плазми 

для лабораторної діагностики in vitro, мають бути продемонстровані негативні 

результати лабораторних випробувань у відношенні блідої спірохети (Treponema 

pallidum) та для кожного з зазначених нижче вірусних маркерів: 

 антитіла до 1-го типу вірусу імунодефіциту людини (anti-HIV-1) або геном; 

 антитіла до 2-го типу вірусу імунодефіциту людини (anti-HIV-2) або геном; 

 поверхневий антиген гепатиту В (HBsAg); 

 антитіла до вірусу гепатиту С (anti-HCV) або геном. 

За необхідності демонструють також відсутність таких вірусних маркерів: 

 внутрішній антиген гепатиту B (HBcAb); 



 

 

 антитіла до 1-го типу Т-лімфотропного вірусу людини (anti- HTLV 1); 

 антитіла до 2-го типу Т-лімфотропного вірусу людини (anti- HTLV 2). 

Методи, які використовують під час лабораторних випробувань, мають бути достатньо 

чутливими, специфічними та відповідати діючим нормативним документам. 

Загальний білок. Випробування проводять, як наведено нижче.  

Відповідний об'єм лікарського засобу розводять розчином 9 г/л натрію хлориду Р до 

одержання розчину із концентрацією білка близько 15 мг в 2 мл. 2.0 мл одержаного 

розчину поміщають у круглодонну центрифужну пробірку, додають 2 мл розчину 75 г/л 

натрію молібдату Р і 2 мл суміші сірчаної кислоти, вільної від азоту, Р та води Р (1:30), 

струшують і центрифугують протягом 5 хв. Відбирають надосадову рідину, пробірку 

перевертають на фільтрувальний папір для видалення рідини. Визначають азот у залишку 

методом мінералізації сірчаною кислотою (2.5.9). Вміст білка обчислюють, помноживши 

одержаний результат на 6.25.  

Випробування на вміст білка допускається проводити іншим методом, який наведено у 

статті «Загальний білок» (2.5.33). 

Фактор згортання крові VIII. Випробування проводять, як наведено нижче.  

Розморожують зразки, якщо необхідно, за температури 37 °С. Кількісне визначення 

фактора згортання крові VIII (2.7.4) проводять, використовуючи стандартну плазму, 

калібровану за міжнародним стандартом фактора згортання крові VIII у плазмі.  

Випробування активності фактора згортання крові VIII допускається проводити іншим 

придатним валідованим методом. 

КЛАСИФІКАЦІЯ 

Плазму для лабораторної діагностики in vitro відносять до того чи іншого класу, залежно 

від терміну зберігання та/або кількісного вмісту загального білка та/або активності 

фактору згортання крові VIII та/або змін зовнішнього вигляду (ідентифікації). 

1 клас – термін зберігання до 12 місяців включно; активність фактора згортання крові 

VIII – не менше 0.5 МО/мл; вміст загального білка – не менше 45 г/л. 

2 клас – термін зберігання до 24 місяців включно; активність фактора згортання крові 

VIII – не менше 0.4 МО/мл; вміст загального білка – не менше 45г/л. 



 

 

3 клас – термін зберігання 36 місяців і більше; активність фактора згортання крові VIII – 

не менше 0.3 МО/мл; вміст загального білка – не менше 45г/л.. 

4 клас – плазма, що пройшла цикл(и) розморожування/заморожування, термін зберігання 

– не регламентується; активність фактора згортання крові VIII – 0.5 МО/мл і менше; 

вміст загального білка – 45г/л. і менше; зміни зовнішнього вигляду та інші 

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ 

Заморожену плазму зберігають і транспортують в умовах, що забезпечують 

температуру –20 °С або нижче; під час зберігання та транспортування випадково 

температура зберігання може піднятися вище –20 °С один або більше разів, але плазма 

вважається придатною для застосування, якщо виконуються вимоги, зазначені у розділі 

«Класифікація». 

МАРКУВАННЯ 

Має відповідати вимогам нормативної документації щодо маркування продуктів крові. 

На маркуванні обов’язково має бути зазначене таке: 

 дата заготівлі (де доцільно, час заготівлі); 

 назва закладу, що здійснював заготівлю/виготовлення; 

 назва продукту згідно зі встановленим переліком; 

 індивідуальний номер та штрих-код донації, передбачений автоматизованою 

комп’ютерною системою; 

 об’єм; 

 назва та склад консервуючого розчину; 

 групу крові за системою АВ0, Rh; 

 позначку про результати випробувань щодо інфекційних маркерів; 

 індивідуальний номер та штрих-код продукту, передбачений автоматизованою 

комп’ютерною системою; 

 умови зберігання; 

 термін придатності. 


