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Сучасні підходи з трансплантації гемопоетичних стовбурових 
клітин (ГСК) пуповинної крові активно розвиваються та дозволяють 
підібрати донорів для великої групи пацієнтів. Вже виконано понад 
25000 трансплантації ГСК, де в якості джерела виступала пуповинна 
кров. На сьогодні пуповинна кров знаходиться в центрі уваги науков-
ців завдяки багатьом своїм перевагам: відсутні несприятливі впливи 
на донора при заборі, зручне зберігання та швидке використання 
клітин при потребі, допустимість певного ступеня невідповідності за 
HLA, низький ризик передачі патогенів та відносно низька частота 
розвитку реакцій «трансплантат проти хазяїна» (РТПХ). 

З іншого боку, деякі обмеження використання пуповинної крові 
все ще існують. Недостатня кількість клітин є причиною повільного 
заселення кісткового мозку, що через тривалу нейтропенію підвищує 
сприйнятливість пацієнтів до розвитку небезпечних для життя інфек-
цій [1, 2]. Проте зараз у фазі клінічного випробування перебувають 
багато нових методик, покликаних подолати такі обмеження [3]. 
Цього можна досягнути за рахунок збільшення кількості введених 
CD34+ клітин (подвійна трансплантація пуповинної крові); покращу-
ючи хоумінг (за рахунок інгібіторів дипептидилпептидази IV, компо-
нента системи комплементу C3a); розмножуючи стовбурові клітини 
з факторами росту і цитокінами ex vivo; впливаючи на мікрооточення 

кісткового мозку (внутрішньокісткова інфузія, ко-трансплантація ме-
зенхімальних стовбурових клітин); підтримуючи недиференційова-
ний стан прогеніторних клітин (ліганди Notch, нікотинамід, хелатори 
міді, антагоністи аріл-карбонових рецепторів) та інших методів, таких 
як маніпуляції з α-1,3-фукозилтрансферазою VI та простагландином 
E2 [4-12].

Забір кордової крові є легкою та безпечною процедурою без ри-
зиків для донора. Кров збирають за допомогою спеціального набору 
інструментів шляхом пункції судин пупочного канатика після пересі-
кання пуповини. Зібрані клітини піддають обробці, кріоконсервують 
в рідкому азоті, їх можна застосовувати навіть через 23,5 роки [13]. 
Попередня оцінка пуповинної крові як біологічного матеріалу для 
трансплантації базується на визначенні отриманого об’єму та кіль-
кості лейкоцитів в одиниці об’єму (мкл). Проте остаточна оцінка 
може бути зроблена лише після визначення точної кількості CD34+ 
клітин.

Перша спроба трансплантації пуповинної крові була зробле-
на в 1970 році хлопчику для лікування лейкозу. Йому було пере-
саджено вісім одиниць пуповинної крові з інтервалом біля десяти 
днів з попередньою хіміотерапією енкортоном та 6-меркаптопу-
рином без будь-якого режиму підготовки [14]. Перша ж успішна 
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трансплантація була виконана E. Gluckman з ініціативи H. Broxmeyer 
та J. Kurtzberg. Пацієнт – 5-річний хлопчик з анемією Фанконі – отри-
мав пуповинну кров від своєї новонародженої сестри [15]. На даний 
час стан здоров’я пацієнта залишається задовільним. Перша неро-
динна алогенна трансплантація стовбурових клітин була проведена 
через п’ять років у двох пацієнтів з високим ризиком лейкозу [16]. 
Перша аутологічна трансплантація гемопоетичних стовбурових клі-
тин пуповинної крові була виконана в Бразилії: реципієнтом була ді-
вчинка з нейробластомою, кордова кров якої була збережена з ме-
тою лікування її старшого брата з лейкозом [17]. 

Показання для трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин 
пуповинної крові такі ж, як і для клітин кісткового мозку та перифе-
ричної крові. Європейська Група з трансплантації крові та кісткового 
мозку (EBMT) опублікувала свої перші два звіти без розподілу типів 
джерел ГСК [18,19]. В 2002 EBMT вперше офіційно виділила три дже-
рела стовбурових клітин і описала умови, які потрібно виконувати 
при заборі пуповинної крові [20]. Пуповинна кров як альтернативне 
джерело стовбурових клітин використовується для лікування різно-
манітних злоякісних та доброякісних патологічних процесів, в тому 
числі і гематологічних хвороб. Передостанній звіт EMBT в 2006 році 
підтвердив прийнятність і для пуповинної крові рекомендацій щодо 
трансплантації ГСК кісткового мозку та периферичної крові [21]. 
Згідно з дослідженням Gratwohl, більшість випадків трансплантації 
гемопоетичних клітин кордової крові у Європі були пов’язані з добро-
якісними захворюваннями (лідирують в групі родинних транспланта-
цій), гострим лейкозом (лідирують в групі неродинних транспланта-
цій) та лімфопроліферативними захворюваннями [22]. 

В даний час, кількість пацієнтів після трансплантацій кордової 
крові продовжує зростати. Згідно з даними Eurocord, на кінець 
2011 року трансплантація ГСК кордової крові проведена у 8007 
пацієнтів, з використанням 10651 одиниць крові. Кількість тран-
сплантацій у всьому світі на кінець 2012 року перевищила вже 
25000 процедур [23].

Група компаній FamiCord Group надавала пуповинну кров для 
13 трансплантації. Ми хотіли б поділитись нашим досвідом клініч-
ного використання стовбурових клітин, отриманих з пуповинної 
крові.

Перша трансплантація від FamiCord Group була також першою 
в Польщі трансплантацією  з приватного банку (Польський Банк стов-
бурових клітин – PBKM S.A.). Процедура проведена в березні 2007 
року у відділі дитячої онкології, гематології та трансплантації кістко-
вого мозку медичного університету міста Вроцлав. Пацієнткою була 
8-річна дівчинка з 4-ю стадією нейробластоми. Захворювання було 
діагностовано у 2003 році, а у 2006-му виявлено ураження кістко-
вого мозку. Кількість стовбурових клітин, отриманих з пуповинної 
крові молодшої сестри пацієнтки, була недостатня на одиницю маси 
хворої. Додаткові клітини було отримано з кісткового мозку того 
ж донора в день трансплантації. Пацієнтка пройшла курс кондиціо-
нування треосульфаном та циклофосфамідом. Стовбурові клітини 
були сумісні за HLA та групою крові, життєздатність складала від-
повідно 90 і 98% в обох одиницях кордової крові. Відновлення рів-
ня нейтрофілів (більше 0,5•109/л) спостерігали через 16 днів, проте 
рівень тромбоцитів досяг більше 50•109/л лише за 30 днів. У пацієнтки 
розвинулась шкірна форма РТПХ, яка зникла після імуносупресивної 
терапії кортикостероїдами та препаратом CellCept (Mycophenolate 
Mofetil). На 23-й день після процедури у хворої з’явились симптоми 
BKV-позитивного геморагічного циститу, що потребував інтенсивної 
терапії. Дівчинці виконана катетеризація сечового міхура, проведено 
лікування ципрофлоксацином та препаратом Vistide (Cidofovir). Паці-
єнтка була виписана в задовільному стані через 58 днів після тран-
сплантації клітин [24]. 

Друга трансплантація проведена у відділі дитячої гематології 
та онкології медичного коледжу університету Миколи Коперника. 
Реципієнтом була 5-річна дівчинка з раннім рецидивом гострого 
лімфобластного лейкозу. Стовбурові клітини отримані в 2007 році 
від спорідненого донора, підготовлені та кріоконсервовані в кріобан-
ку PBKM S.A. У донора була виявлена відповідність за HLA, але невід-
повідність за системою AB0. Процедура проведена в січні 2008 року 
з попереднім кондиціонуванням препаратом Busilvex (Busulfan) та 
циклофосфамідом. Рівень нейтрофілів відновився на 19-й день, 
тромбоцитів – на 30-й. Після трансплантації не було виявлено жодних 
негативних ефектів, РТПХ не розвивалась. Пацієнтка була виписана 
в задовільному стані через 48 днів після трансплантації [25]. 

Третя трансплантація стала вже першою аутологічною. Вона 
проведена у 16-місячної дитини з гіпоксично-ішемічною енцефало-
патією, у якої за 7 місяців до того була зупинка серця. Останні екс-
периментальні дослідження показали, що трансплантація пуповинної
крові людини може виступати в якості нового методу лікування ін-
сульту. Процедура була схвалена етичним комітетом та проведена 
в Інституті здоров’я дітей Варшави. Пацієнтка перебувала в постійному 
вегетативному стані, що супроводжувався важкими епілептичними 
приступами із незадовільним медикаментозним контролем. Клітини 
аутологічної пуповинної крові були культивовані протягом 10 днів 
у середовищі з нейрогенними факторами. Для відслідковування при-
живлення клітин за допомогою магнітно-резонансної томографії їх 
було помічено наночастинками оксиду заліза. Пацієнтка отримала 
три серійні ін’єкції по 1,2•106 клітин в об’ємі 0,5 мл в бічний шлуночок 
мозку з інтервалами 1 місяць. Крім транзиторної гарячки до 38 oС, 
не спостерігалось жодних побічних ефектів. На магнітно-резонансній 
томографії виявлено гіпоінтенсивні області, що з’являлись відразу 
після ін’єкції та зберігалися до 4 місяців після процедури. Невроло-
гічний статус дитини дещо покращився протягом 6-місячного спо-
стереження: вона відповідала з посмішкою на голос матері, судоми 
зменшились на 50%, менш вираженим був і ністагм, а спастичність 
м’язів – помірною. Хоча дитина залишалась досить важкою, діа-
гностичні критерії вегетативного стану більше не проявлялись. Для 
встановлення інших позитивних наслідків даного підходу потрібні по-
дальші дослідження[26]. 

Четверта трансплантація пуповинної крові з кріобанку PBKMS.A. 
мала місце в січні 2009 року у відділі дитячої гематології, онкології та 
трансплантології медичного університету Любліна. Реципієнтом був 
5-річний хлопчик з мієлодиспластичним синдромом та моносомією 
хромосоми 7. Пуповинна кров була зібрана в квітні 2008 року від мо-
лодшого брата, сумісного за HLA та групою крові. Пацієнт підлягав 
курсу кондиціонування треосульфаном, циклофосфамідом і мелфа-
ланом та отримав 0,75•105 CD34+ клітин на 1 кг ваги тіла. Відновлен-
ня рівня нейтрофілів було відмічене на 28-й день, тромбоцитів – на 
34-й. Дослідження химеризму продемонструвало 100% походження 
клітин від донора. Жодних побічних ефектів в перитрансплантацій-
ний період не спостерігали, і пацієнт був виписаний в задовільному 
стані [27].

Наступна трансплантація виконана клітинами у вересні 2010 року. 
Реципієнтом була 1,5-річна дівчинка з перебудовою гену MLL, яка 
пролікована за протоколом IC-BFM 2002 відповідно до групи висо-
кого ризику гострого лімфобластного лейкозу. В якості донора ви-
ступила її молодша сестра. Після проведення процедури, за резуль-
татами дослідження химеризму, була виявлена наявність 95% клітин 
донорського походження, а пізніше – 100%.

Ще одна трансплантація проведена знову у відділі дитячої он-
кології, гематології та трансплантації кісткового мозку медичного 
університету Вроцлава у січні 2011 року. Пацієнтом була 12-річна ді-
вчинка з анемією Фанконі. Режим кондиціонування включав бусуль-
фан, флударабін, антитимоцитний глобулін та муромонаб-CD3. Вона 
отримала відповідні за HLA та системою AB0 клітини пуповинної 
крові молодшого брата в дозі 3,98•106 CD34+ клітин на 1 кг ваги тіла. 
Відновлення кількості нейтрофілів відбулось на 18-й день, попередні 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ



32 Клітинна та органна трансплантологія    листопад 2013

дослідження вказували на повний химеризм донорського по-
ходження. Перитрансплантаційний період був ускладнений BKV-
асоційованим геморагічним циститом і асимптоматичною реактива-
цією цитомегаловірусу. При цьому було виявлено змішаний химе-
ризм із зростанням кількості аутологічних клітин, у зв’язку  з чим на 
139-й день після трансплантації пацієнтка отримала інфузію донор-
ських лімфоцитів в дозі 1•106 CD3 клітин на 1 кг ваги тіла. 

Друга в Угорщині трансплантація клітин з публічного кріобанку 
виконана у квітні 2011 року дівчинці з трисомією по 21-й хромосо-
мі. У дитини з тромбоцитопенією від народження діагностовано мі-
єлодиспластичний синдром, який через 3 місяці трансформувався
в мінімально диференційований гострий мієлоїдний лейкоз. Паці-
єнтка була пролікована за протоколом AML-BFM-98 і переведена 
в ремісію, проте мінімальна залишкова хвороба збереглася. Дівчин-
ці була показана трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин, 
HLA-ідентичним донором яких виступив брат, тому було запланова-
но збереження його пуповинної крові в якості джерела стовбурових 
клітин. Був застосований курс кондиціонування, що включав бу-
сульфан, флударабін та циклофосфамід та виконана транспланта-
ція CD34+ клітин в дозі 6,8•105/кг ваги тіла. Жодних ранніх побічних 
ефектів не відмічали. Враховуючи низький ризик РТПХ, в якості 
профілактики дитина отримувала лише циклоспорин без метотрек-
сату. Висока лихоманка спостерігалася на 7-й день після тран-
сплантації і емпірична терапія антибіотиками була змінена на один 
цільовий препарат. Дівчинка також отримувала антигіпертензивну 
терапію у зв’язку з головними болями, поєднаними з гіпертонією. 
Вміст нейтрофілів в крові відновився на 14-й день, проте ще деякий 
час хвора отримувала парентерально філграстим. З 29-го дня через 
симптоми обструкції нижніх дихальних шляхів пацієнтка застосо-
вувала інгаляційні бронходилятатори. У хворої виникли ураження 
шкіри як прояви РТПХ, тому було призначено метилпреднізон з по-
ступовим зменшенням дози та такролімус місцево. Лікування було 
припинено на 44-й день, коли не залишилось жодних дерматоло-
гічних симптомів. Пацієнтка була виписана в задовільному стані 
на 50-й день після трансплантації клітин. 

Ще одним реципієнтом клітин кордової крові був 5-річний 
хлопчик з раннім кістково-мозковим рецидивом гострого пре-B-
лімфобластного лейкозу. Донором виступав його молодший брат, 
сумісний за HLA. Процедура також виконана в медичному універ-
ситеті Вроцлава. Кондиціонування проводили з ТВІ та етопозидом, 
профілактику РТПХ забезпечували лише циклоспорином А. Доза 
трансплантованих CD34+ клітин становила 2,26•105/кг ваги, при 
життєздатності 98%. Відновлення рівня нейтрофілів зафіксова-
но на 20-й день, тромбоцитів – на 39-й. Дослідження химеризму 
виявило 98% клітин донорського походження. У хлопчика роз-
винулися гепатомегалія, набряки та тахікардія, що пояснювалось 
синдромом приживлення трансплантату. Вказані симптоми були 
усунуті на фоні терапії кортикостероїдами. Проте у хлопчика вини-
кли симптоми, пов’язані з токсичністю циклоспорину А, та інфекція 
Staphylococcus haemolyticus. 

У вересні 2011 року у відділі дитячої онкології, гематології та 
трансплантології університету медичних наук м. Познань була ви-
конана трансплантація клітин кордової крові 3-річному хлопчику 
з гістіоцитозом. Було введено 32•105 CD34+ клітин кордової крові 
HLA-сумісного молодшого брата (життєздатність клітин – 99%). 
На час написання статті через два роки після трансплантації пацієнт 
живий та залишається в повній ремісії хвороби.

Десятим пацієнтом був 7-річний хлопчик з хронічною гранулема-
тозною хворобою, яка проявилась пневмонією, отитом, ларингітом 
та хронічною лімфаденопатією у дворічному віці. Тоді ж були ви-
явлені численні гранульоми в легенях і кишечнику та діагностовано 
хронічну гранулематозну хворобу. Донором виступив HLA-сумісний 
за дев’ятьома з десяти антигенів молодший брат, підготовка, замо-
рожування та зберігання одиниці пуповинної крові якого проведені 
в кріобанку Варшави ще в 2007 році. Курс кондиціонування включав 

бусульфан, флударабін та алемтузумаб. В листопаді 2011 року 
хлопчик отримав 5,8•107 клітин/кг ваги тіла з життєздатністю 98%. 
Рівень нейтрофілів відновлено на 26-й день після трансплантації. 
В перитрансплантаційний період виявлено лише асимптоматичну 
реактивацію цитомегаловірусної інфекції. Тест оксидативного ви-
буху в нейтрофілах, як характеристика хронічної гранулематозної 
хвороби, на 63-й день був негативний, що підтверджує вилікову-
вання. Жодних симптомів РТПХ виявлено не було. Пацієнт живий та 
перебуває в повній ремісії. 

Ще одна трансплантація в Угорщині проведена у травні 2012 
року у відділі дитячої онкології та трансплантації стовбурових 
клітин університетського госпіталю м. Мішкольц. Пацієнтом був 
2,5-річний хлопчик з апластичною анемією.

Дванадцятий пацієнт – 7-річний хлопчик, що теж страждав на 
важку апластичну анемію. В січні 2013 року у Вроцлаві йому були 
трансплантовані HLA-сумісні клітини кордової крові від молодшої
сестри, кріоконсервовані за 3 тижні до того. Попереднє конди-
ціонування включало бусульфан, флударабін та препарат Mab-
Campath-1H. Відновлення нейтрофілів показано на 26-й день, 
а перитрансплантаційний період був ускладнений асимптоматич-
ною реактивацією цитомегаловірусної інфекції та шкірними симп-
томами РТПХ, які усунуті терапією стероїдами. Пацієнт перебуває 
в повній ремісії хвороби.

Нарешті, тринадцята трансплантація FamiCord Group мала місце 
в березні 2013 року в Університеті медичних наук Познані. Реци-
пієнтом була 3-річна дівчинка з гострим мієлобластним лейкозом 
в період першої ремісії. Підготовку, кріоконсервацію та зберіган-
ня клітин HLA-сумісного молодшого брата провів Польський банк 
стовбурових клітин за 4 місяці до того. Життєздатність клітин скла-
ла 98%. Відновлення вмісту нейтрофілів в крові відмічене на 16-й 
день після трансплантації, тромбоцитів – лише на 30-й день. На 
сьогоднішній день дівчинка перебуває в повній ремісії хвороби із 
задовільною клінічною картиною.

Трансплантації клітин пуповинної крові, проведені FamiCord 
Group, були першими як в Польщі, так і Угорщині, процедурами 
з клітинами, отриманими з приватного кріобанку. Окрім того, це 
був перший і другий в Польщі випадки комбінованого використання 
у дітей кордової крові та кісткового мозку від одного і того ж до-
нора. Цей вид процедури підтвердив свою безпеку та ефективність, 
а окрім того, забір кісткового мозку є менш травматичним для доно-
ра, оскільки потрібно отримати лише невелику додаткову кількість 
CD34+ клітин [29]. Серед проведених FamiCord Group трансплантацій 
дві були з контамінацією пуповинної крові в день доставки (у Поль-
щі – Propionibacterium acnes, в Угорщині – Streptococcus agalactiae). 
Жодних серйозних побічних ефектів та ознак присутності бактерій 
в периферичній крові реципієнта виявлено не було. 

Існує багато досліджень з приводу трансплантації гемопоетич-
них стовбурових клітин з контамінацією клітинного матеріалу, проте 
остаточне рішення про трансплантацію приймають в клініці індиві-
дуально для кожного пацієнта. Рішення про зберігання інфікованої 
кордової крові приймають батьки після консультації з лікарем, який 
у випадку бактеріального забруднення надає їм інформацію про вид 
мікроба та його антибіотикограму. Відомі результати трансплантації 
контамінованого клітинного продукту залишаються позитивними 
для більшості процедур [30]. Klein та ін. проаналізували клінічні 
результати трансплантації контамінованих препаратів гемопоетич-
них стовбурових клітин з 1990-го по 2004 рік. Всього 35 пацієнтів 
отримали інфікований матеріал з коагулаза-негативним стафіло-
коком, тому трансплантації передувала профілактична антибіоти-
котерапія. Всі пацієнти після трансплантації також отримали курс 
антибіотиків, оскільки один хворий з бактеріемією Pseudomonas 
помер від ускладнень [31]. Дослідження Kamble та ін. та і Kelly та ін. 
підтвердили, що профілактична антибіотикотерапія може бути не 
обов’язковою через досить рідкісні клінічні наслідки трансплантації 
контамінованих препаратів пуповинної крові [32, 33]. 
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ВИСНОВКИ

ПУПОВИННА КРОВ НА СЬОГОДНІ Є ВИЗНАНИМ ДЖЕРЕЛОМ ГЕМОПОЕТИЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН І ЇЇ ПОТЕНЦІЙНА КОРИСТЬ ПРО-
ДОВЖУЄ ЗРОСТАТИ. ПУПОВИННА КРОВ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО КЛІТИН ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ, ЯКИМ НЕДОСТАТНЬО 
ПРИЙНЯТНИХ ДОНОРІВ, АБО ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ В ПРОСПЕКТИВНИХ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАННЯХ. ЗРОСТАЮЧЕ ЧИС-
ЛО ТАКИХ ВИПРОБУВАНЬ ПІДТВЕРДЖУЄ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА БЕЗПЕКУ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПУПОВИННОЇ КРОВІ [28].

ОБЛАСТЬ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ГЕМОПОЕТИЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН КОРДОВОЇ КРОВІ ВСЕ ЩЕ ВІДНОСНО НОВА. ПОТРІБНО ПРОВО-
ДИТИ ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗШИРЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПУПОВИННОЇ КРОВІ ТА АНАЛІЗУ ВІДДАЛЕНИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ У СПЕЦИФІЧНИХ ГРУП ПАЦІЄНТІВ. НА СЬОГОДНІ У ВСЬОМУ СВІТІ ВІДОМО ПРО ПОНАД 400 КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ПУПОВИННОЇ КРОВІ, В ЯКИХ ЙДЕ ПОШУК НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ [34]. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ 
НАРОЩУВАННЯ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН, ПОДВІЙНОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ КЛІТИН ПУПОВИННОЇ КРОВІ АБО ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ГЕМОПОЕТИЧ-
НИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ІЗ ЗМЕНШЕННЯМ ІНТЕНСИВНОСТІ КОНДИЦІОНУВАННЯ, МОЖУТЬ РОЗШИРИТИ ВИКОРИСТАННЯ ПУПОВИН-
НОЇ КРОВІ І У ДОРОСЛИХ [35]. В МАЙБУТНЬОМУ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ МОЖЛИВІСТЬ ВНУТРІШНЬОМАТКОВОЇ АЛОГЕННОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ 
СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ПРИ ПРЕНАТАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАННЯ – ТРАНСПЛАНТАЦІЯ КЛІТИН IN UTERO [36]. 
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