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ІНТЕРВ’Ю З ПРОФЕСОРОМ 
АЛЕХАНДРО МАДРИГАЛЕМ – 
ПРЕЗИДЕНТОМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
АСОЦІАЦІЇ З ТРАНСПЛАНТАЦІЇ 
КІСТКОВОГО МОЗКУ 

Професор Алехандро Мадригал – всесвітньо відомий учений 
у галузі трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, вивчення 
основної системи гістосумісності людини та імуногенетики, який також 
зробив значний внесок у науку про імунобіологічні властивості пупо-
винної крові. Наукові досягнення проф. Мадригала в галузі імуногема-
тології значно вплинули на розвиток гематологічної трансплантології 
на етапі її становлення як науки та медичної спеціальності.

З 1995 р. по сьогоднішній день проф. Алехандро Мадригал ви-
конує обов’язки наукового директора Інституту Антоні Нолана в Лон-
доні (Великобританія), при якому діє перший і найбільший у світі 
Реєстр гемопоетичних стовбурових клітин. З 2010 р. проф. Алехан-
дро Мадригал очолює Європейську асоціацію з трансплантації кіст-
кового мозку.

Окрім активної наукової, клінічної та викладацької діяльності, 
проф. Алехандро Мадригал, як один із піонерів клітинної терапії 
в світі, багато часу і зусиль віддає становленню гематологічної тран-
сплантології та реєстрів гемопоетичних стовбурових клітин у моло-
дих країнах та країнах, що розвиваються. 

Ред.: Шановний пане Мадригал, відомо, що Європейська асо-
ціація з трансплантації кісткового мозку веде статистичний облік ви-
конаних у Європі трансплантацій гемопоетичних стовбурових клітин 
із різних джерел, аналізує їх ефективність і розробляє протоколи лі-
кування гематологічних та негематологічних захворювань на основі 
клітинної трансплантації. Було б цікаво дізнатися, як Ви, як президент 
Європейської асоціації з трансплантації кісткового мозку, на сьогод-
нішній день оцінюєте місце пуповинної крові серед інших джерел ге-
мопоетичних стовбурових клітин?

Алехандро Мадригал: У даний час у світі в публічних банках збе-
рігається близько 600000 зразків пуповинної крові, готових до клі-
нічного застосування, і ця цифра постійно збільшується. Також на 
сьогоднішній день у світі виконано понад 30000 трансплантацій ге-
мопоетичних стовбурових клітин пуповинної крові. Добровільна до-
нація пуповинної крові в публічні банки розглядається як дуже благо-
родний жест, що сприяє порятунку життів. Сучасна наука демонструє 
нам багато переваг пуповинної крові над кістковим мозком або мобі-
лізованими клітинами периферичної крові дорослих донорів. Відтак, 
крім негайної доступності трансплантатів пуповинної крові, викорис-
тання цього джерела стовбурових клітин супроводжується меншою 
частотою розвитку хронічної форми хвороби «трансплантат-проти-

хазяїна». Обмеженнями при застосуванні пуповинної крові є кількість 
клітин у зразку і сповільнене приживлення графту. Однак розробле-
но багато інноваційних методів подолання цих проблем, про які ми 
чули і на Всесвітньому Конгресі з пуповинної крові 2013. Маніпуляції 
з клітинами пуповинної крові, спрямовані на стимуляцію їх прижив-
лення, і експансія клітин – багатообіцяючі.

Ред.: Пане професоре, ми знаємо, що, крім Ваших успіхів у прак-
тичній трансплантології, Ви ще відомий учений в галузі дослідження 
імунологічних властивостей пуповинної крові та активно займаєтеся 
вивченням якраз Т-лімфоцитів пуповинної крові людини. Який стан 
сучасних наукових знань у цій області і як ми далеко від широкого 
впровадження клітинних препаратів, що містять T-лімфоцити пупо-
винної крові та відповідають GСP-вимогам, у практичну медицину? 
Також які, на Вашу думку, будуть показання для Т-клітинної імуно-
терапії?

Алехандро Мадригал: Реальність функціонування публічних бан-
ків пуповинної крові така, що приблизно лише 20% зібраних зразків 
придатні для подальшого зберігання та майбутнього використання. 
Таким чином, дуже багато зібраних зразків пуповинної крові утилізу-
ються. А це цінний біологічний матеріал, в якому міститься широке 
розмаїття клітин, які могли б бути корисними для клітинної терапії 
та імунотерапії. Адже, крім CD34+ і CD133+ клітин, в пуповинної крові 
містяться і Т-лімфоцити, клітини-натуральні кілери, а також відкри-
то популяцію дуже маленьких стовбурових клітин, схожих з ембріо-
нальними. Останні можуть бути корисними для диференціації в різні 
види тканин.  Розглядаються й інші різноманітні підходи щодо мето-
дологій, але вони є дискутабельними на даний час.

Щодо Т-клітин пуповинної крові, то остання містить велику 
кількість Т-клітин 2 популяцій: ефекторні та регуляторні клітини. 
І ми здатні виділяти ці клітини, маніпулювати ними і застосовувати 
в клініці для лікування посттрансплантаційних ускладнень і захво-
рювань імунної системи, наприклад системного червоного вовчака, 
ревматоїдного артриту і навіть цукрового діабету. Однак необхідна 
більша кількість експериментальних і клінічних досліджень для під-
твердження ефективності даного методу лікування. В даний час ми 
отримали грант від Європейського союзу на проект, мета якого ви-
вчити виділені з пуповинної крові Т-регуляторні клітини для лікуван-
ня хвороби «трансплантат-проти-хазяїна», рефрактерної до дії сте-
роїдів. На мій погляд, це дуже перспективно!

Бесіду вела Х. М. Насадюк, лікар-імунолог, канд. мед. наук 
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Ред.: А як Ви ставитеся до популярних нині iPS-клітин? На Ваш 
погляд, це відкриття має більш фундаментальне значення чи Ви роз-
глядаєте і можливість широкого клінічного застосування iPS-клітин 
для лікування захворювань у людей?

Алехандро Мадригал: iPS-клітини – це фантастичне відкриття! 
Адже показана можливість ретродиференціації клітини, що раніше 
вважалося неможливим! Це приголомшливе відкриття, яке відкри-
ває величезні можливості! Однак ми поки ще не навчилися шляхом 
диференціації отримувати з iPS-клітин те, що нам потрібно! Теоре-
тично з iPS-клітини можливо отримати, скажімо, тканину печінки, 
але ми поки не знаємо, як потім вимикати ці клітини. Тому відкриття 
iPS-клітин є багатообіцяючим з точки зору виробництва тканинних 

продуктів, але проблема в тому, що ці клітини дуже складно конт-
ролювати.

Ред.: Цікаво, що Ви знаєте про Україну? Чи доводилося Вам зу-
стрічатися на міжнародних конгресах з українськими фахівцями, і що 
б Вам хотілося побажати нашим ученим?

Алехандро Мадригал: Так, звичайно! Я багато знаю про Україну, 
і в цій країні у мене є друзі, ми ж і з Вами давно знайомі! Я дуже 
поважаю українських учених і високо ціную те, що вони роблять. 
Також у мене є титул Doctor Honoris Causa Одеського медичного 
університету. Колегам з України я передаю мої найкращі вітання 
і бажаю їм успіхів!

СТАТТЯ НА САЙТІ 
TRANSPLANTOLOGY.ORG

Рекомендована до друку на засіданні  
редакційної колегії після рецензування.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041F043E043B043804330440043004440438044704350441043A043E04350020043A043004470435044104420432043E005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F00200432044B0441043E043A043E043A0430044704350441044204320435043D043D043E0433043E00200434043E043F0435044704300442043D043E0433043E00200432044B0432043E04340430002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0412044B0441043E043A043E043500200440043004370440043504480435043D04380435005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


