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Захворювання травного тракту займають значне місце у струк-
турі загальної захворюваності в Україні та світі, негативно вплива-
ють на якість життя пацієнтів молодого віку та нерідко виступають 
причиною зниження працездатності та інвалідизації населення 
[1, 11, 21]. Сучасна фармакотерапія та хірургічне лікування вираз-
кової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, уражень печінки, 
підшлункової залози, хвороби Крона та неспецифічного виразково-
го коліту в багатьох випадках не дозволяють досягнути бажаного 
терапевтичного ефекту [1, 10, 21]. Захворювання травного тракту 
характеризуються хронічним перебігом, схильністю до рецидиву-
вання, розвитком функціональної недостатності органів та, нерідко, 
малігнізацією [1, 4, 32].

В останні роки значна увага вчених спрямована на дослідження 
біологічних характеристик стовбурових клітин травного тракту, їх 
участі у регенерації слизової оболонки шлунка, кишківника, печінки, 
а також ролі у процесах малігнізації та метастазування [4, 20, 22, 29, 
36]. Не менш важливим є питання мобілізації та можливого вклю-
чення циркулюючих стовбурових клітин кісткового мозку у процеси 
регенерації та канцерогенезу органів травного тракту [26, 33]. Водно-
час розробляються підходи до застосування клітинних та генних тех-
нологій у лікуванні патології травного тракту, а також імунобіологічна 
терапія, що передбачає застосування цитокінів (інтерлейкіну 12/23, 
інтерлейкіну-6R та ін.), моноклональних антитіл (зокрема до фактора 
некрозу пухлини-α), як і персоналізоване лікування з використанням 
наночастинок для транспортування лікарських засобів [8, 22, 24, 26]. 

Відновну дію стовбурових клітин, введених в кровоносне русло 
або локально, при захворюваннях травного тракту пояснюють їх пара-
кринним ефектом – стимуляцією регенеративних процесів як завдяки 
виділенню численних факторів росту, так і можливістю трансдифе-
ренціації [22, 35]. Терапевтичний ефект застосування мезенхімаль-
них стовбурових клітин у лікуванні фіброзу печінки та підшлункової 
залози, а також аутоімунних захворювань травного тракту, зокрема 
хвороби Крона та неспецифічного виразкового коліту, обумовлений 
їх вираженою імуносупресивною дією [6, 16, 22, 33]. Мезенхімальні 
стовбурові клітини також знайшли застосування у лікуванні хвороби 
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«трансплантат-проти-хазяїна» у реципієнтів кісткового мозку, при якій 
переважно уражуються слизові оболонки травного тракту [25, 33].

З розвитком тканинної інженерії стало можливим ендоскопічне 
застосування штучно вирощених фрагментів тканин з метою віднов-
лення ділянок кишки, уражених патологічним процесом [17].

Вважається, що терапія стовбуровими клітинами може застосо-
вуватися як альтернативний метод лікування хронічних пептичних ви-
разок [3]. Також клітинна терапія вважається наступним поколінням 
терапевтичних заходів у лікуванні системних запальних захворювань 
товстої кишки, особливо для пацієнтів із вторинною резистентністю 
до антицитокінової терапії [14, 22]. На сьогоднішній день накопичено 
значний клінічний досвід застосування стовбурових клітин у лікуван-
ні недостатності печінки та уражень підшлункової залози, а також 
генетично обумовлених захворювань кишківника, зокрема целіакії 
[5, 11, 16, 24, 29].

КЛІТИННА ТЕРАПІЯ У ЛІКУВАННІ ВИРАЗКИ ШЛУНКА 
Й ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
Загоєння виразкового дефекту – складний і багатостадійний 

процес, що включає запалення, проліферацію клітин, реепіталізіцію, 
ангіогенез та інші механізми, контрольовані цитокінами, зокрема ен-
дотеліальним та тромбоцитарним факторами росту, фактором росту 
кератиноцитів, трансформуючим фактором росту-β, васкулоендоте-
ліальним фактором росту, дією ангіопоетинів та ін. [35, 27, 28]. Та-
кож встановлено, що циркулюючі клітини-попередники, в тому числі 
похідні стовбурових клітин кісткового мозку, відіграють надзвичайно 
важливу роль у процесі загоєння виразкового дефекту слизових обо-
лонок, регенерації сполучної тканини, неоваскуляризації [27]. Відтак, 
показано, що місцева генна терапія із застосуванням васкулоендоте-
ліального фактора росту та Ang1 і/або SRF cDNAs значно прискорює 
загоєння виразок стравоходу та шлунка [28].

В експериментальних дослідженнях на моделі ацетатної виразки 
шлунка у щурів застосування аутологічних мультипотентних мезенхі-
мальних стромальних клітин кісткового мозку скорочувало фазу де-
структивного запалення та прискорювало загоєння виразки. Біорегу-
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лятивна активність стовбурових клітин кісткового мозку, що оселялися 
в ділянці виразки, спостерігали впродовж 30 днів після їх введення [4].

Регенеративну дію стовбурових клітин кісткового мозку показано 
й на моделі експериментальної виразки шлунка у щурів, викликаної 
дією етанолу [15]. Так, стовбурові клітини кісткового мозку трансген-
них щурів, що експресували зелений флуоресцентний білок, переса-
джували дослідним тваринам за 30 днів до індукції виразки шлунка. 
Після виведення тварин із експерименту мічені стовбурові клітини 
кісткового мозку виявлялися як у шлунково-кишковому епітелії, так 
і серед клітин інтерстицію, причому у щурів із індукованою виразкою 
шлунка кількість мічених стовбурових клітин у тканинах була значно 
вищою порівняно з тваринами без виразки [15].

КЛІТИННА ТЕРАПІЯ У ЛІКУВАННІ НЕСПЕЦИФІЧНОГО 
ВИРАЗКОВОГО КОЛІТУ ТА ХВОРОБИ КРОНА
Клітинна терапія системних запальних захворювань кишківни-

ка включає два напрямки: імуносупресивну терапію із подальшою 
трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин та системне або 
локальне застосування мезенхімальних клітин [22]. Останні зменшу-
ють активність аутоімунного запалення та чинять регенеративну дію 
[6, 7, 18, 22, 33].

Сучасними дослідженнями також показано, що у хворих на не-
специфічний виразковий коліт зменшена кількість клітин-ендоте-
ліальних попередників і досліджується ефективність інфузії цих клі-
тин з метою стимуляції регенерації слизових оболонок кишки [7].

У численних доклінічних та клінічних дослідженнях показано 
ефективність застосування мезенхімальних стовбурових клітин кіст-
кового мозку, жирової тканини, амніотичної рідини, пуповинної кро-
ві у лікуванні хвороби Крона та неспецифічного виразкового коліту 
[7, 18, 33]. Перевагами лікування мезенхімальними стовбуровими 
клітинами є відсутність імуногенності, що дозволяє їх більш широке 
алогенне застосування [33].

Клітинна терапія системних запальних захворювань кишківника 
дозволяє зменшити больовий синдром, прояви діареї та запалення, 
кровоточивість, стимулює процеси репарації [7, 18, 33]. Мезенхі-
мальні стовбурові клітини збільшують число Т-регуляторних лімфо-
цитів і зменшують кількість активованих ефекторних клітин у реци-
пієнта [7]. Одночасно відзначено регулюючий вплив мезенхімальних 
стовбурових клітин на перебіг імунних процесів у селезінці та мезен-
теріальних лімфатичних вузлах [18]. 

На сьогоднішній день у світі зареєстровано понад 200 клінічних 
досліджень із вивчення терапевтичної ефективності мезенхімальних 
стовбурових клітин, з яких 27 присвячені лікуванню уражень киш-
ківника [33]. Згідно даних літератури, у світі понад 1500 пацієнтів 
із запальними захворюваннями товстої кишки пройшли системне 
й локальне лікування із використанням мезенхімальних стовбурових 
клітин. Відтак, 1-а і 2-а фази проведених клінічних досліджень під-
твердили безпечність клітинної терапії у лікуванні уражень товстої 
кишки, а також її переваги над застосуванням фібринового клею 
у хворих із наявністю нориць [31, 33]. Як уже згадувалося вище, клі-
тинна терапія має особливе значення для лікування пацієнтів із ре-
зистентністю до антицитокінових препаратів [14]. 

КЛІТИННА ТЕРАПІЯ У ЛІКУВАННІ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ 
ТА ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ
На сьогоднішній день у світі доступні 3 терапевтичні підходи для 

корекції патологічних станів, пов’язаних із недостатністю печінки. Це – 
екстракорпоральна «штучна печінка», ін’єкції суспензій гепатоцитів, що 
посилюють регенерацію органа чи здійснюють метаболічну функцію, 
а також тканинна інженерія печінки [29]. Впровадження в клінічну прак-
тику альтернативного лікування, що базується на застосуванні стовбу-
рових клітин, на думку вчених, може забезпечити ефективне лікування 
багатьом пацієнтам із печінковою недостатністю [16, 19, 29, 34].

Встановлено, що клітини-попередники гепатоцитів містяться 
в кінцевих жовчних протоках (канали Герінга) між портальними і пе-

чінковими часточками [16]. Вважається, що саме ці клітини беруть 
участь у регенерації печінки, особливо якщо пошкодження органа 
значне і пов’язане з порушенням проліферації гепатоцитів [16, 19]. 
Клітини-попередники гепатоцитів вважаються перспективною біоло-
гічною сировиною для стимуляції регенерації печінки при хронічних 
захворюваннях. Відомо також, що клітини-попередники гепатоцитів 
можуть брати участь і в розвитку патологічних процесів у печінці, зо-
крема фіброзу [16]. 

Недавніми дослідженнями встановлено, що в регенерації печінки 
беруть участь і клітини кісткового мозку [34, 37]. Практичну цінність 
з огляду регенерації печінки мають 3 популяції стовбурових клітин кіст-
кового мозку: гемопоетичні та мезенхімальні стовбурові клітини, а та-
кож ендотеліальні клітини-попередники [34]. В доклінічних досліджен-
нях показано, що стовбурові клітини кісткового мозку включаються 
у процеси відновлення печінки через численні механізми, зокрема 
трансдиференціацію в гепатоцити, паракринну стимуляцію регенера-
ції гепатоцитів, пригнічення активованих зіркоподібних клітин печінки, 
підвищення фібролітичної активності матриксних металопротеїназ 
та неоваскуляризацію [34]. 

У мишей на моделі фіброзу печінки досліджено регенеративну 
здатність стовбурових клітин амніотичної рідини. Так, через 4 тижні 
після проведеного лікування дані морфологічного аналізу (площа ді-
лянки фіброзу, вміст гідроксипроліну, активність ферментів) підтвер-
дили ефективність клітинної терапії [23]. Також в експериментальних 
дослідженнях показано, що трансплантація стовбурових клітин пульпи 
зубів, диференційованих в гепатоцити in vitro, морфологічно й функ-
ціонально покращувала стан печінки у щурів із гострою печінковою 
недостатністю та вторинним біліарним цирозом. Вчені також повідом-
ляють, що при застосуванні культивованих стовбурових клітин пульпи 
зубів у даному дослідженні не виявлено ризику малігнізації [12].

Ефективність інфузії мезенхімальних стовбурових клітин у лі-
куванні цирозу печінки підтверджена і низкою клінічних досліджень 
[34, 37]. Відзначено покращення клінічних показників функціонально-
го стану печінки у хворих, яким проводилася клітинна терапія мезен-
хімальними стовбуровими клітинами кісткового мозку [34]. У хворих 
цирозом печінки й гепатитом В показано придатність, безпечність та 
ефективність застосування аутологічних гепатоцитів, культивованих in 
vitro із клітин кісткового мозку. Так, 12 пацієнтів із постгепатитним ци-
розом печінки і портальною гіпертензією, яким була показана спленек-
томія та періезофагальна деваскуляризація, було розділено на 2 групи. 
Групі I (6 хворих) упродовж 7 днів через печінкову артерію вводили 
аутологічні гепатоцити, отримані in vitro із клітин кісткового мозку, тоді 
як група ІІ отримувала фізіологічний розчин й таке ж хірургічне ліку-
вання, як і перша група. Упродовж 2-річного періоду спостереження за 
хворими не виявлено жодних побічних дій клітинної терапії і відзна-
чено покращення функціонального стану печінки порівняно з пацієн-
тами, яким вводили плацебо [19]. 

Спостереження протягом 1 року за 30 пацієнтами з декомпенсо-
ваним цирозом печінки, яким проводили лікування мезенхімальними 
стовбуровими клітинами пуповинної крові, не виявило побічних дій 
клітинної терапії і було відзначено значне покращення функціональ-
ного стану печінки, підвищення вмісту альбуміну та зниження рівня за-
гального білірубіну в сироватці крові, порівняно з контрольною групою 
хворих [37]. 

В Україні Інститутом клітинної терапії (м. Київ) проводяться клінічні 
дослідження із вивчення ефективності застосування стовбурових клі-
тин пуповинної крові у лікуванні вірусних гепатитів та цирозу печінки.

КЛІТИННА ТЕРАПІЯ У ЛІКУВАННІ ПАНКРЕОНЕКРОЗУ
Терапевтичні стратегії, пов’язані з трансплантацією у підшлунко-

ву залозу стовбурових клітин, упродовж багатьох років були спря-
мовані на відновлення продукції інсуліну бета-клітинами острівців 
Лангерханса. Проте в останні роки клітинні технології дедалі часті-
ше застосовуються і в лікуванні гострого та хронічного панкреатиту 
[2, 11, 24].



76 Клітинна та органна трансплантологія    Том 3, № 1, травень 2015

ОГЛЯДИ

Оскільки відомо, що у розвитку хронічного панкреатиту й фіб-
розу підшлункової залози важливу роль відіграє NF-kB сигнальний 
шлях, в експериментальних дослідженнях вивчається ефективність 
трансплантації мезенхімальних стовбурових клітин із інгібованим ге-
ном NF-kB. Так, на моделі хронічного панкреатиту у щурів показано, 
що інгібування NF-kB сигнального шляху знижує рівень прозапаль-
них цитокінів і активує апоптоз зіркоподібних клітин підшлункової 
залози, яким належить ключова роль у розвитку фіброзу й прогресу-
ванні недостатності підшлункової залози [24].

У щурів із гострим панкреатитом, викликаним 3% таурохолатом 
натрію, відзначено, що внутрішньовенне введення мезенхімальних 
стовбурових клітин пуповинної крові у дозі 1·107 клітин/кг приводило 
до зниження рівня активності амілази в сироватці крові на 1-й, 3-й 
і 5-й день після трансплантації, а також зниження активності ліпа-
зи на 3-й і 5-й день. Також у групі тварин, що отримувала лікування 
мезенхімальними стовбуровими клітинами пуповинної крові, спо-
стерігалося зменшення набряку, запальної клітинної інфільтрації під-
шлункової залози, крововиливів та ступеня некрозу [11].

У клінічних дослідженнях показано, що внутрішньовенне введен-
ня кордової крові сприяє зменшенню ступеня інтоксикації та анеміза-
ції хворих на некротичний панкреатит, нормалізації вмісту глюкози та 
білкового профілю крові, зменшує прояви цитолітичного синдрому, 
а саме спостерігається динамічне зниження активності аспартатамі-
нотрансферази, аланінамінотрансферази і гама-глутамілтранспепти-
дази, лактатдегідрогенази [2].

У 2012 р. МОЗ України схвалило методи лікування гострого пан-
креатиту із використанням стовбурових клітин пуповинної крові та 
тканини пупкового канатика, розроблені Інститутом клітинної терапії.

КЛІТИННА ТЕРАПІЯ У ЛІКУВАННІ ГЕНЕТИЧНО 
ОБУМОВЛЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТРАВНОГО ТРАКТУ
Трансплантація стовбурових клітин розглядається і як новий ме-

тод лікування генетично обумовлених уражень кишківника [22]. Дані 
літератури повідомляють про два клінічні випадки успішної транс-
плантації гемопоетичних стовбурових клітин після мієлоаблятивної 
терапії у лікуванні целіакії. Після проведеного лікування вживання 
глютен-вмісних продуктів не викликало клінічних, серологічних та 
гістологічних проявів захворювання впродовж 5-річного періоду спо-
стереження [29].

Відомо, що спадковий дефіцит інтерлейкіну-10 та його рецепто-
ра призводить до розвитку тяжкої форми коліту, що не піддається 
стандартним методам лікування. Ефективність трансплантації гемо-

поетичних стовбурових клітин відзначено у хворих колітом на тлі не-
достатності інтерлейкіну-10 [16].

КЛІТИННА ТЕРАПІЯ У ЛІКУВАННІ ЗЛОЯКІСНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ ТРАВНОГО ТРАКТУ
Дослідження молекулярних механізмів регенерації тканин за 

участі циркулюючих та тканинних клітин-попередників проливає 
нове світло на процеси канцерогенезу і створює передумови для 
розробки нових методів лікування злоякісних захворювань травно-
го тракту та профілактики метастазування [9]. В експериментальних 
дослідженнях показано, що мезенхімальні стовбурові клітини кіст-
кового мозку у кожному 4-му випадку беруть участь у розвитку нео-
пластичного процесу в шлунку, а в інших випадках має місце епіте-
ліально-мезенхімальне переродження тканин [4, 22]. Також доведе-
но, що інфікування Helicobacter pylori може призводити до розвитку 
раку шлунка шляхом індукції хронічного запалення в слизовій обо-
лонці за участі стовбурових клітин кісткового мозку [4, 22]. Хронічна 
інфекція й запалення призводять до порушення процесів регенерації 
і диференціації як з локальних епітеліальних стовбурових клітин, так 
і клітин, що походять із кісткового мозку. Це спричинює виникнен-
ня метаплазії та дисплазії, а додаткові мутації можуть призвести до 
появи ракових стовбурових клітин і розвитку злоякісної пухлини [4]. 
Також відомо, що стовбурові клітини раку чи циркулюючі пухлинні 
клітини відграють важливу роль у інвазії пухлини та розвитку резис-
тентності до протиракової терапії [20]. Є дані, що стовбурові клітини 
кісткового мозку можуть бути залучені в процеси розвитку карциноми 
верхніх відділів травного тракту – стравоходу та шлунка [32]. Тому на 
сьогоднішній день інгібування стовбурових клітин раку шлунка роз-
глядається як один із механізмів протипухлинної терапії [20, 36].

Є думка, що застосування стовбурових клітин кісткового мозку 
може підвищувати безпечність та ефективність хіміотерапії, хірургіч-
них маніпуляцій і радіотерапії у лікуванні гепатоцелюлярної карци-
номи [30].

В експериментальних дослідженнях на мишах із прищепленими 
в черевній порожнині злоякісними пухлинами шлунка й підшлунко-
вої залози людини показано ефективність застосування мієлоїдних 
клітин, отриманих із індукованих плюрипотентних стовбурових клі-
тин, що проявлялася значним сповільненням канцерогенезу [26].

Великим протипухлинним потенціалом володіють мезенхімаль-
ні стовбурові клітини, модифіковані секретувати білки-антагоністи 
HMGB1, ефективність застосування яких спостерігалася у досліджен-
нях на мишах із прищепленим раком товстої кишки [13] 

ВИСНОВКИ

Дані сучасної літератури свідчать, що впровадження клітинних технологій в гастроентерологію значно розширює можливості фармако-
терапії та хірургічного лікування захворювань травного тракту, створює передумови для підвищення ефективності їх лікування, запо-
бігання прогресуванню та розвитку ускладнень.
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