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Сьогодні у світі створена і успішно функціонує система надання 
трансплантаційної допомоги. Світовий досвід впровадження і засто-
сування методу трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин –  
ТГСК (hematopoietic stem cells transplantation – HSCT) налічує понад 
60 років. Нині у світі швидко зростає число трансплантаційних ко-
манд, які застосовують аутологічні і алогенні ТГСК родинних і не-
родинних донорів, мієлоаблятивні та немієлоаблятивні режими 
кондиціонування, а також різні джерела гемопоетичних стовбурових 
клітин (кістковий мозок, периферичну кров і пуповинну кров). Ріст 
числа реєстрів добровільних HLA-типованих донорів і донорських 
банків пуповинної крові в багатьох країнах світу дав імпульс для 
міжнародного співробітництва по пошуку і обміну гістосумісним 
донорським матеріалом для проведення алогенних ТГСК від неро-
динних донорів. Сьогодні це інноваційний, мультидисциплінарний 
та високотехнологічний метод лікування, який успішно застосову-
ється для лікування низки злоякісних і незлоякісних захворювань. 
Але шлях до успіху ТГСК був не легким. Для того щоб ТГСК стала 
пріоритетною терапевтичною стратегією у лікуванні вищенаведених 
захворювань, було подолано цілу низку проблем науково-технічного 
і прикладного характеру.

Розглянемо етапи розвитку ТГСК у світі в системно-історичному 
аспекті, поскільки на кожному з них відбувалися наукові відкриття, 
які можна вважати інноваційними для свого часу. Медичні наслід-
ки застосування ядерної зброї в Японії під час Другої світової війни 
підштовхнули дослідників до вивчення властивостей гемопоетичних 
стовбурових клітин (hematopoietic stem cells – HSC). Вчені розпочали 

Трансплантація гемопоетичних 
стовбурових клітин:  
системно-історичний аспект

УДК: 616.155.392-089.843:611.018.46]:330.34(477)+615.361 
doi:10.22494/cot.v6i2.85

Хоменко В. І.

e-mail: vikhom@i.ua

Київський центр трансплантації кісткового мозку, Київ, Україна

РЕЗЮМЕ

Історичний огляд охоплює понад 60-річний період розвитку трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (ТГСК) у світі: від експе-
риментів на тваринах та перших трансплантацій кісткового мозку у невиліковних хворих до широкого застосування ТГСК як ефектив-
ного методу лікування ряду гематологічних, онкологічних та інших захворювань. За цей період на шляху його розвитку було подолано 
цілу низку проблем науково-технічного і прикладного характеру. Автор акцентує увагу на досягненнях в багатьох суміжних галузях 
медицини і біології (гематології, онкології, імуногенетиці, фармакології, променевій терапії, трансфузіології, кріобіології та інших), які 
змінили роль ТГСК від терапії відчаю на термінальних стадіях захворювання до пріоритетної терапевтичної стратегії лікування ряду 
онкологічних та непухлинних захворювань на ранніх стадіях хвороби. Вивчення історичного досвіду буде корисним для України, яка 
відносно недавно розпочала впроваджувати метод ТГСК в клінічну практику. 
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ОГЛЯДИ

пошук способів захисту людей від опромінення. Результати перших 
експериментів, опублікованих у 1949 році Jacobson та співавтори  
показали, що миші, опромінені смертельною дозою іонізуючого ви-
промінювання, можуть вижити, якщо їх селезінки захистити екрана-
ми з свинцевої фольги [1]. У 1951 році Lorenz з колегами повідомив, 
що захисного ефекту від летальних доз іонізуючого випромінювання 
можна досягти за рахунок інфузії кісткового мозку або клітин селе-
зінки від здорових до смертельно опромінених тварин [2].

У 1956 році виникла ідея, що трансплантація кісткового мозку 
ТКМ (bone marrow transplantation – BMT) може проявляти додатко-
вий терапевтичний вплив на злоякісні пухлини. Barnes зі співавто-
рами описав антилейкозний ефект у мишей, які отримали летальні 
дози іонізуючого випромінювання з наступним введенням несинген-
ного кісткового мозку. Згодом тварини померли від «виснажливої 
хвороби», яку нині називають реакцією трансплантату проти хазяїна 
(РТПХ) [3].

Сучасний етап розвитку ТГСК у людей розпочався у 50-х роках 
минулого століття. Інформація про те, що функція знищеного ле-
тальними дозами іонізуючого випромінювання кісткового мозку 
може бути відновлена у тварин шляхом інфузії сингенного кістково-
го мозку, спонукала дослідників до подібного підходу при лікуванні 
лейкемій у людей.

У 1957 році Thomas з колегами опублікував першу статтю, в якій 
описав радикально новий підхід до лікування раку: променева терапія 
та хіміотерапія з наступним внутрішньовенним введенням кісткового 
мозку від здорового донора. Наприкінці 1950-х років в США Thomas 
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з колегами надав доказ цієї концепції. Було показано, що ТКМ від 
гістоідентичних близнюків може забезпечити відновлення гемопоезу 
у пацієнтів з гострим лейкозом після опромінення летальною дозою 
іонізуючого випромінювання всього тіла. Хоча у хворих спостеріга-
лось відновлення кровотворення, усі вони померли через декілька 
місяців від рецидиву захворювання [4, 5].

У 1959 році в Європі Mathé зі співавторами повідомив про спро-
бу лікування декількох пацієнтів, які постраждали від випадкового 
ураження іонізуючим випромінюванням. Хворим вводили алогенний 
кістковий мозок з метою відновлення кровотворення. Було відмічено 
тимчасове приживлення трансплантату у деяких пацієнтів. Але у тих, 
які вижили, спостерігалась аутологічна реконституція гемопоезу [6].

У 1958 році Kurnick з колегами повідомив про перші спроби  
аутологічних ТКМ при злоякісних захворюваннях. Вони провели за-
бір і кріоконсервацію клітин кісткового мозку у двох хворих з ме-
тастатичними ураженнями. Після високодозової променевої терапії 
розморожені клітини їх власного кісткового мозку були введені  
внутрішньовенно. Хоча автори не могли бути абсолютно впевнені, 
але вважали цілком імовірним, що відновлення гемопоезу пов’язано  
з аутологічною ТКМ [7].

У 1960-х роках проводились лабораторні та клінічні дослідження  
з метою удосконалення технології ТКМ. На початку 1960-х Thomas 
з колегами проводив ТКМ у собак з високими дозами опромінення. 
Дослідження дозволили визначити дозу радіації, яка необхідна для 
досягнення приживлення трансплантату. Були з’ясовані вимоги до 
гістосумісності донора і реципієнта з метою запобігання смертельним 
проявам РТПХ або відторгнення трансплантату. Була продемонстрова-
на здатність метотрексату адекватно пригнічувати гостру РТПХ [8-11].

Дослідження на собаках показали, що сумісність донора і ре-
ципієнта за системою лейкоцитарних антигенів собаки – DLA (dog 
leukocyte antigens) має важливу роль для успіху алогенної ТКМ  
[9, 11]. Усвідомлення ролі гістосумісності для довгострокового вижи-
вання пацієнтів при алогенній ТКМ та відкриття системи лейкоцитар-
них антигенів людини – HLA (human leukocyte antigens) Dausset та van 
Rood зі співавторами дало змогу досягти значного прогресу у галузі 
ТКМ [12-14]. Можливість відбирати HLA-сумісних братів і сестер як 
донорів для ТКМ була одним з головних досягнень, яке дало змо-
гу зменшити ризик відторгнення трансплантату і розвитку РТПХ. Це  
в кінцевому результаті привело до успіху алогенної ТКМ у людей.

Під час досліджень у 1950-1960-х роках було удосконалено тех-
нологію ТКМ, поліпшено підтримуючу терапію, що створило переду-
мови для перших успішних ТКМ у людей. У 1963 році в Парижі Mathe  
і співавтори повідомили про успішне приживлення алогенного кіст-
кового мозку [15]. Пацієнт жив протягом 2 років з проявами хроніч-
ної РТПХ до вчинення ним самогубства [16]. 

У 1965 році Mathé з колегами описує довгострокове приживлен-
ня кісткового мозку від брата пацієнта, демонструє химеризм, толе-
рантність та антилейкемічний ефект трансплантату. Хоча сама пере-
садка пройшла успішно, пацієнт страждав від РТПХ та помер через 20 
місяців від енцефаліту, викликаного вірусом герпесу [17]. 

У 1968 році в Міннеаполісі Gatti та Good зі співавторами повідо-
мили про успішну ТКМ дитині з важким комбінованим імунодефіци-
том від сиблінга [18]. Вважалося, що донор і реципієнт ідентичні за 
системою HLA. Однак наступне HLA-типування показало, що пацієнт і 
донор відрізняються за одним локусом. Дещо пізніше Bach зі співав-
торами, а також de Koning і van Bekkum з колегами інформують про 
дві аналогічні успішні трансплантації [19, 20]. Через 25 років потому 
була оприлюднена інформація про те, що усі троє пацієнтів живі [21]. 

У 1970 році Bortin узагальнив результати 203 трансплантацій, які 
були виконані в період з 1958 по 1968 рік. Лише троє хворих залиши-
лися живими на момент публікації статті [22]. Основними причинами 
смерті були відторгнення трансплантату, РТПХ і рецидив захворю-
вання. Після цих невтішних результатів число ТКМ у світі суттєво 
скоротилось. Не дивлячись на це, Thomas з колегами продовжує 
серію ТКМ з використанням HLA-сумісних сиблінгів як донорів для 

пацієнтів з термінальною стадією лейкемії та апластичної анемії. Усі 
пересадки проводились після того, як звичайна терапія виявилась 
невдалою [23, 24]. 

У 1975 році Thomas з колегами оприлюднює результати ТКМ  
у 37 пацієнтів з апластичною анемією і 73 з лейкемією. Приживлен-
ня трансплантату було успішним у частини пацієнтів з апластичною 
анемією. Також спостерігалось приживлення трансплантатів з досяг-
ненням ремісії у декількох пацієнтів з лейкемією [25]. 

У 1977 році Thomas з колегами повідомив про результати 100 
ТКМ від HLA-сумісних сиблінгів у хворих на гостру лейкемію, які 
перед трансплантацією отримували хіміотерапію та тотальне опро-
мінення всього тіла. На час доповіді 17 із 100 пацієнтів прожили від  
1 до 3 років після трансплантації [26, 27]. Відомо, що 8 з цих 17 паці-
єнтів були живі і понад 23 роки потому [28].

Виживання без ознак захворювання показало, що деякі пацієн-
ти з гострою лейкемією можуть бути вилікувані методом ТКМ. Але 
у 1970-х роках оцінити роль ТКМ в лікуванні лейкемій було важко. 
Адже майже всі хворі отримували ТКМ на термінальних стадіях за-
хворювання після провалу звичайної терапії. Успіх ТКМ у деяких па-
цієнтів на пізніх стадіях хвороби дозволив розглянути можливість її 
застосування до того, як наступить термінальна стадія. Наприкінці 
1970-х років трансплантації при лейкеміях в першій ремісії або при 
перших ознаках рецидиву значно поліпшили загальну виживаність 
[29, 30]. З перших 19 пацієнтів з гострою мієлоїдною лейкемією, які 
отримали ТКМ в першій ремісії, 8 були живі і здорові в 2000 році.  
На той час вони прожили від 19 до 21 років після ТКМ [28].

У 1980-х і 1990-х роках багато подібних спостережень швидко 
привели до застосування ТГСК на ранніх стадіях злоякісних захво-
рювань, які мають високу імовірність рецидиву після проведення 
звичайної терапії. ТКМ на ранніх стадіях незлоякісних захворювань 
також позитивно вплинула на результати лікування. Пересадка при 
цих захворюваннях, крім тяжких хвороб імунної системи, розпочала-
ся з пацієнтів, які страждали на апластичну анемію [24, 31]. У перших 
хворих виживання було дуже низьким. Негативну роль відігравали 
численні переливання компонентів крові та інші методи лікування, 
які застосовувались до ТКМ. Результати значно покращилися, коли 
пересадки почали проводити на ранніх стадіях хвороби [32]. Зго-
дом ТКМ стали успішно застосовувати при таласемії та серповидно- 
клітинній анемії [33-35].

На початку 1970-х років була усвідомлена важливість HLA-
сумісності для успішної ТКМ. До цього часу як донорів використову-
вали лише сиблінгів, що обмежувало застосування ТКМ у тих випад-
ках, коли був відсутній гістосумісний родинний донор. Можливість 
використання трансплантатів від неродинних HLA-сумісних донорів 
почали обговорювати на початку 1970-х років в Нідерландах, коли 
група лікарів запропонувала створити реєстр потенційних донорів-
волонтерів для того, щоб полегшити пошук гістосумісних неродин-
них донорів для ТКМ. 

У 1974 році у Великій Британії мати молодого пацієнта, який по-
требував ТКМ, заснувала перший в світі реєстр донорів кісткового 
мозку – Anthony Nolan Bone Marrow Registry (ANBMR). Реєстр зай-
мався залученням донорів-волонтерів для неродинних ТКМ та фор-
муванням бази даних для швидкого пошуку HLA-сумісної пари до-
нор-реципієнт. Перші успішні трансплантації від неродинних донорів 
відбулися в 1970-х роках [36-38]. У 1986 році ANBMR повідомив, що 
за його сприяння було виконано 14 ТКМ від неродинних донорів [36].

У 1987 році в Сполучених Штатах Америки (США), наслідуючи при-
клад Європи, Американський Червоний Хрест (American Red Cross), 
Рада громадських центрів крові (Council of Community Blood Centers) 
та Військово-морські сили США (United States Navy) заснували Націо-
нальний реєстр донорів кісткового мозку (National Bone Marrow Donor 
Registry) з метою сприяння неродинному донорству [36].

Завдяки ініціативі фахівців з США, Великої Британії та Нідерлан-
дів у 1986 році у місті Лейден (Нідерланди) була заснована міжнарод-
на пошукова cистема донорів кісткового мозку – Bone Marrow Donors 
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Worldwide (BMDW). У 1988 році фахівці з цих країн організували Ко-
оперативну програму донорів кісткового мозку (Cooperative Marrow 
Donor Program) для розробки керівних принципів та сприяння неро-
динному донорству у різних країнах світу. Це призвело до створення 
у 1994 році Всесвітньої асоціації донорів кісткового мозку – World 
Marrow Donor Association (WMDA) [36]. Сьогодні реєстри неродинних 
донорів з різних країн світу співпрацюють з WMDA з метою розши-
рення міжнародного обміну ГСК для трансплантацій. У 2016 році база 
даних ВМDW включала 76 реєстрів донорів ГСК з 53 країн світу та 
53 банки пуповинної крові з 36 країн. Станом на травень 2018 року  
в реєстрах світу налічувалось майже 31, 9 млн, потенційних донорів 
та понад 750 зразків кордової крові [39].

Історично основним і єдиним джерелом гемопоетичних стовбуро-
вих клітин для трансплантації був кістковий мозок, хоча було відомо 
про присутність ГСК в периферичній крові дорослих тварин і людини 
[40-43]. Подальші дослідження властивостей кровотворних клітин та 
досягнення в галузі кріобіології, фармакології (розробка колонієсти-
мулюючих факторів), а також розвиток медичних технологій в галузі 
гравітаційної хірургії крові дали можливість окрім кісткового мозку ви-
користовувати як джерело ГСК периферичну та кордову кров.

Перші повідомлення про успішне відновлення гемопоезу після 
трансплантації аутологічних ГСК периферичної крові були оприлюд-
нені у 1980-х роках у Великій Британії, США, Німеччині, Франції та 
Австралії. ГСК для цих трансплантацій отримувались з периферичної 
крові методом аферезу без мобілізації колонієстимулюючими фак-
торами та застосовувались після мієлоаблятивних режимів конди- 
ціонування [44-49]. Розробка колонієстимулюючих факторів ство-
рила передумови для мобілізації і забору ГСК з периферичної крові 
у здорових донорів. У 1990-х роках були проведені успішні клінічні 
дослідження щодо застосування алогенних ГСК периферичної крові 
для трансплантації [50-54].

Дослідження, проведені у 1980-х роках Broxmeyer та Gluckman  
зі співавторами, дозволили розглядати пуповинну кров як потенційне 
джерело ГСК для трансплантації людині. Перша трансплантація ГСК 
кордової крові відбулася у 1988 році. Дитині з анемією Фанконі була 
проведена трансплантація пуповинної крові від її сестри, яка успішно 
відновила гемопоез. Відомо, що пацієнт 15 років потому був живий 
і здоровий з повним відновленням донорського гемопоезу [55-58]. 
Успіх цієї трансплантації сприяв створенню у 1991 році першого до-
норського банку пуповинної крові. За ним почали відкриватися пу-
блічні банки пуповинної крові в багатьох країнах світу [36, 58-61]. 
Перші повідомлення про успішні трансплантації пуповинної крові від 
неродинних донорів були опубліковані в другій половині 1990-х років 
Kurtzberg, Wagner, Rubinstein зі співавторами [36, 62-66].

З метою поширення міжнародної кооперації в галузі донорства, 
банкінгу, обміну та клінічного застосування кордової крові створю-
ються міжнародні неурядові організації – EUROCORD (1996 рік) та 
NetCord (1998 рік), які взаємодіють з BMDA та BMDW [58, 61, 67]. 
Сьогодні у світі в донорських банках/реєстрах пуповинної крові на-
лічується понад 750 тисяч зразків [39].

Використання ГСК з різних джерел призвело до змін у терміно-
логії. Серед ТГСК (hematopoietic stem cells transplantation – HSCT)  
в залежності від джерела стали виділяти трансплантацію кісткового 
мозку – ТКМ (bone marrow transplantation – BMT), трансплантацію 
стовбурових клітин периферичної крові – ТСКПК (peripheral blood 
stem cells transplantation – PBSCT), а також трансплантацію кордо-
вої крові – ТКК (cord blood transplantation – СBT). Нині у світі голо-
вним джерелом ГСК для трансплантації є периферична кров (66 %), 
наступні місця посідають кістковий мозок (24 %) і пуповинна кров 
(10 %) [68].

В процесі розвитку ТГСК відбувалось удосконалення режимів 
кондиціонування з метою підготовки хворого до трансплантації. Су-
часні хіміотерапевтичні режими дали можливість відмовитись при 
ряді захворювань від додаткового застосування тотального опро-
мінення тіла пацієнта [69-72]. Впровадження немієлоаблятивних ре-
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жимів кондиціонування при ТГСК дозволило зменшити смертність, 
пов’язану з високою токсичністю високодозових мієлоаблятивних 
режимів, що створило передумови для застосовування цього методу 
лікування у ослаблених пацієнтів та хворих старшого віку [73-75].

Завдяки досягненням в імуногенетиці були впроваджені в клініч-
ну практику молекулярно-генетичні методи HLA-типування високої 
роздільної здатності. Підбір пар донор-реципієнт став відбуватися 
на більш високому якісному рівні у порівнянні з серологічними ме-
тодами HLA-типування, що суттєво покращило результати ТГСК від 
неродинних донорів [76-82].

Досягнення в галузі імунології сприяли розробці нових підходів 
до профілактики і контролю за РТПХ. Крім імуносупресантів, для за-
побігання РТПХ стали застосовувати деплецію Т-лімфоцитів. Вивчен-
ня феномену «трансплантат проти лейкозу» або «трансплантат проти 
пухлини» дозволило для боротьби з рецидивом лейкемії або лімфо-
проліферативних захворювань після алогенної ТГСК застосовувати 
внутрішньовенну інфузію донорських лімфоцитів [83-96]. Розробка 
засобів подолання HLA-бар’єру дозволила використовувати частково 
сумісних донорів та приступити до виконання алогенних ТГСК від га-
плоідентичних родинних донорів [97-104].

Багаторічна наполеглива робота багатьох дослідників, в першу 
чергу Thomas з колегами, привела до того, що метод ТГСК було ви-
знано у всьому світі, а сам дослідник отримав за свої досягнення 
Нобелевську премію у 1990 році. В Нобелевській лекції Thomas за-
значив, що своєчасне застосування ТГСК може суттєво покращити 
результати лікування у хворих зі злоякісними та незлоякісними за-
хворюваннями кровотворної та імунної системи, які раніше вважа-
лися невиліковними. Максимальний ефект від трансплантації мож-
на отримати тоді, коли метод застосовується своєчасно на ранніх,  
а не на пізніх стадіях хвороби. Зокрема, 5-річна безрецидивна ви-
живаність після ТГСК в першій або другій ремісії гострої лімфобласт-
ної лейкемії (30-60 %), першій ремісії гострої мієлоїдної лейкемії  
(45-70 %), ранній фазі хронічної мієлоїдної лейкемії (60-90 %) була 
значно вищою, ніж при рецидиві гострих лейкемій (10-30 %) та 
фазі акселерації або бластного кризу хронічної мієлоїдної лейкемії  
(10-30 %). Схожі результати отримані при лімфопроліферативних за-
хворюваннях (40-60 % проти 10-30 %), апластичній анемії (80-90 % 
проти 50-70 %), таласемії (85-95 % проти 60-85 %), імунодефіцитах 
(90-50 %) та інших захворюваннях [105].

Короткий історичний екскурс дає нам уявлення про те, що ТГСК  
є інноваційним, високотехнологічним та мультидисциплінарним ме-
тодом лікування, який увібрав в себе багато найновітніших досяг-
нень, які відбулися в різних галузях медицини, біології, фармаколо-
гії, імуногенетиці, а також медичній і лабораторній техніці. Зусилля 
декількох поколінь дослідників з багатьох країн світу змінили роль 
ТГСК від терапії відчаю на термінальних стадіях захворювання до 
пріоритетної терапевтичної стратегії лікування низки гематологічних, 
онкологічних та непухлинних захворювань на ранніх стадіях хвороби. 
Від першої ТКМ, яка відбулася у 1957 році, загальна кількість тран-
сплантацій у світі поступово збільшується: майже до 10 000 у 1985 
році, до 100 000 – у 1995 році, і, за прогнозними оцінками, мала до-
сягти 1 мільйона у 2012 році [106].

Розвивається інфраструктура, пов’язана з ТГСК. У 2012 році  
у 77 країнах світу функціонувало 1566 трансплантаційних команд, 
якими було виконано протягом року понад 68 тисяч ТГСК. Аутоло-
гічні ТГСК становили 53 %, алогенні – 47 % (24 % – від неродинних 
донорів та 23 % – від родинних). Зростання кількості гістотипова-
них донорів в реєстрах світу та зразків пуповинної крові привело до 
збільшення кількості алогенних ТГСК від неродинних донорів. Між-
державному обміну трансплантатами сприяли професійні неурядові 
організації – WMDA, BMDW та NetСord. З 2017 року функції, які рані-
ше виконували BMDW та NetСord, взяла на себе WMDA. Зростає ви-
користання гаплоідентичних донорів. В останні роки у світі кількість 
ТГСК від гаплоідентичних донорів перевищує кількість транспланта-
цій пуповинної крові [68, 106, 107].
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ВИСНОВКИ

Аналіз літературних джерел свідчить про те, що за відносно невеликий історичний період ТГСК пройшла шлях від експериментальних 
досліджень на тваринах до клінічного застосування у людини. Успіх клінічного застосування залежав від досягнень в багатьох суміж-
них галузях науки і техніки. Дослідження в імуногенетиці дозволили сформулювати вимоги до гістосумісності донора і реципієнта. Від-
криття в фармакології дали можливість створити ефективні протипухлинні хіміотерапевтичні та імуносупресивні препарати, розробити 
колонієстимулюючі фактори та нові антибіотики широкого спектру дії, противірусні, протигрибкові та інші терапевтичні засоби. Розви-
ток трансфузіології та методів гравітаційної хірургії крові дозволив отримувати ГСК з периферичної крові малоінвазивним методом 
аферезу та забезпечити адекватну замісну терапію компонентами крові (особливо тромбоконцентратом). Дослідження в кріобіології 
дозволили проводити кріоконсервацію ГСК та їх довгострокове зберігання при низьких температурах до моменту трансплантації. Впро-
вадження технології чистих приміщень дало змогу створити асептичні блоки з метою ефективної профілактики інфекцій. Створення 
реєстрів добровільних HLA-типованих донорів ГСК і донорських банків/реєстрів кордової крові в багатьох країнах світу дало імпульс 
для подальшого розвитку міжнародного співробітництва по пошуку і обміну гістосумісним донорським матеріалом для проведення 
алогенних ТГСК від неродинних донорів.
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