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— У ар га ніз ме кож на га ча ла ве ка 

ёсць не вя лі кі за пас ства ла вых кле так, 

але з уз рос там ён ро біц ца ўсё мен-

шы і мен шы. У но ва на ро джа на га су-

ад но сі ны ства ла вых кле так і ас тат ніх 

скла да юць 1:300, а ў мя не ўжо дзесь-

ці 1:300 000, — рас каз вае за гад чык 

ад дзе ла кле тач ных бія тэх на ло гій 

РНПЦ транс фу зі я ло гіі і ме ды цын скіх 

бія тэх на ло гій, га лоў ны па за штат-

ны спе цы я ліст Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя па кле тач ных тэх на ло гі ях, 

док тар ме ды цын скіх на вук, пра фе-

сар Мі ха іл ПА ТАП НЁЎ. — І ка лі мы 

за хва рэ лі, а по тым па пра ві лі ся, гэ та 

пра цу юць на шы ўнут ра ныя ства ла-

выя клет кі. Пры мя ня ю чы атры ма ныя 

ў ла ба ра то рыі клет кі, мы да па ма га ем 

ар га ніз му ад на віц ца. Але кле тач ная 

тэ ра пія эфек тыў ная там, дзе не да-

па ма гае пра цяг лы пры ём прэ па ра таў.

Та му яе на зы ва ем тэ ра пі яй рэ зер ву, 

або «тэ ра пі яй ад чаю». Тут ура чам да-

во дзіц ца ўзваж ваць, ка му пры мя няць 

та кое ля чэн не, а ка му не.

Роз ныя за хвор ван ні па тра бу юць 

роз най до зы ства ла вых кле так, а та му 

і коль касць ін' ек цый усю ды роз ная, як 

і ме та ды іх увя дзен ня. Кур сы ля чэн ня 

па жа да на праз ней кі час паў та раць.

Кле тач ная тэ ра пія да паў няе стан-

дарт ныя ме та ды ля чэн ня, ка лі браць 

тую ж ан ка ло гію. І ў па раў на нні з хі-

мі я тэ ра пі яй пе ра но сіц ца ня дрэн на. 

У па цы ен та бя руць кроў, вы рошч ва-

юць ства ла выя клет кі ў ла ба ра тор ных 

умо вах і ўвод зяць іх хво ра му.

Ад ным з лі да раў у пры мя нен ні ства-

ла вых кле так стаў Ін сты тут бія фі зі кі і 

кле тач най ін жы не рыі НАН Бе ла ру сі. Тут 

зай ма юц ца рас пра цоў кай, вы пра ба ван-

ня мі, вы твор час цю і за хоў ван нем ства-

ла вых кле так. Яны вы ка рыс тоў ва юц ца 

як для ме ду ста ноў, так і для ўлас на га 

пры мя нен ня. У ін сты ту це функ цы я нуе 

ад дзя лен не кле тач най тэ ра піі, дзе вя-

дзец ца ам бу ла тор ны пры ём. З па чат ку 

мі ну ла га го да тут пра ле ча на 200 па цы ен-

 таў, з іх 110 — на плат най асно ве.

— Ка ля 65 % па цы ен таў — з ан ка -

зах вор ван ня мі. Пры чым боль шая

іх част ка — з ра кам пад страў ні ка вай 

за ло зы, — рас каз вае ды рэк тар 

Ін сты ту та бія фі зі кі і кле тач най бія-

ін жы не рыі НАН Бе ла ру сі, кан ды дат 

ме ды цын скіх на вук, да цэнт Анд рэй 

ГАН ЧА РОЎ. — Боль шас ці з іх та кое 

ля чэн не да па ма гае пра доў жыць жыц-

цё на не каль кі ме ся цаў. Гэ та ня дрэн-

нае да сяг нен не. Рак пад страў ні ка вай 

за ло зы — цяж кае ан ка ла гіч нае за хвор-

ван не, дзе пер ша па чат ко ва пра гноз 

вель мі дрэн ны. У нас ёсць па цы ен ты 

з выяўленай 4-й ста ды яй, якія жы вуць 

не каль кі га доў.

Вы ка рыс тоў ва юц ца ства ла выя 

клет кі і для ля чэн ня за хвор ван няў, у 

асно ве якіх ля жыць за ліш ні імун ны ад-

каз. Яны пры гня та юць яго, а ра зам з 

ім і за па лен не.

— На ба зе НПЦ хі рур гіі і транс план-

та ло гіі пра хо дзіць клі ніч нае вы пра ба-

ван не вы ка ры стан ня на шых ства ла вых 

кле так для ля чэн ня сіс тэм най чыр во-

най ваў чан кі — цяж кай хва ро бы, якая 

за не каль кі га доў пры во дзіць да ін ва-

лід нас ці. Гэ та клет кі ад не каль кіх до-

на раў, і яны ва ло да юць вы со кай су-

праць за па лен чай іму на ма дэ лю ю чай 

ак тыў нас цю. Вы ні кі па куль вель мі ня-

дрэн ныя. Мы за ўва жы лі за па во лен не 

пра грэ сі ра ван ня хва ро бы, — ад зна чае 

Анд рэй Ган ча роў.

Па сло вах кі раў ні ка ін сты ту та, ак-

тыў на вы ка рыс тоў ва юц ца ства ла выя 

клет кі і ў ста ма та ло гіі. Пры чым пры мя-

ня юц ца як не ды фе рэн цы ра ва ныя, так і 

ды фе рэн цы ра ва ныя клет кі, якія ста но-

вяц ца ас но вай не толь кі мяк кіх тка нак, 

але і кас цей. У пры ват нас ці, у ме жах 

на ву ко ва га пра ек та та кое ля чэн не 

пры мя ня ла ся пры рэ цэ сіі (змян шэн ні 

аб' ёму) дзяс ны. З да па мо гай ства ла-

вых кле так уда ец ца да сяг нуць па ве лі-

чэн ня аб' ёму дзяс ны, і гэ та га эфек ту 

ха пае на 1—2 га ды. Дру гі на ву ко вы 

пра ект скі ра ва ны на ад наў лен не кас-

ця вой ткан кі.

Акра мя гэ та га, ін сты тут бія фі зі кі 

пра во дзіць клі ніч ныя вы пра ба ван ні па 

ля чэн ні ства ла вы мі клет ка мі хва роб ва-

чэй, апё каў, бяс плод нас ці, не тры ман ня 

ма чы ў муж чын пас ля пра ста тэк та міі. 

Пра цу юць тут над бія- і 3D-дру кам, у 

пры ват нас ці дру кам штуч най ску ры. 

Уся го ін сты тут су мес на з за ці каў ле-

ны мі пра во дзіць 26 клі ніч ных вы пра-

ба ван няў. Ужо за рэ гіст ра ва на ча ты ры 

бія ме ды цын скія кле тач ныя пра дук ты, 

тры вы ка рыс тоў ва юц ца без рэ гіст ра-

цыі (для ўлас ных па трэб).

— Мы шмат пра цу ем у кі рун ку іму-

на ло гіі. З па чат ку мі ну ла га го да ў нас 

ство ра на но вая ла ба ра то рыя іму на ло-

гіі. З на ступ на га го да бу дзе яшчэ ад на 

пад ра бо чай наз вай ма ле ку ляр най іму-

на ло гіі. Іх асноў ная за да ча — ля чэн не 

аў та імун ных за хвор ван няў,— па дзя ліў-

ся пла на мі Анд рэй Ган ча роў.

Пры ін суль тах і трам бо зах
Яшчэ ад на на ву ко вая ўста но ва, 

якая ак тыў на вы ка рыс тоў вае ства ла-

выя клет кі, — Ін сты тут фі зі я ло гіі НАН 

Бе ла ру сі. Пры ім ство ра ны Цэнтр моз-

га, які зай ма ец ца вы ву чэн нем роз ных 

спо са баў яго ад наў лен ня пры траў мах, 

па шко джан нях, ін суль тах.

— Тра ды цый ныя ме та ды ля чэн-

ня, якія пры мя ня юц ца пры ін суль тах 

і трам бо зах, не заў сё ды эфек тыў ныя. 

А коль касць па цы ен таў з та кі мі праб-

ле ма мі рас це, пры чым яны «ма ла-

дзе юць», — ка жа ву чо ны сак ра тар 

Ін сты ту та фі зі я ло гіі НАН Бе ла ру сі, 

кан ды дат бія ла гіч ных на вук Мар га-

ры та ДО СІ НА.

Яна ад зна чае, што тра ды цый на 

ства ла выя клет кі ўвод зяць у сіс тэм ны 

кры ва ток — артэ ры яль на ці ве ноз на. 

Але гэ ты ме тад мае іс тот ны не да хоп: 

клет кі раз гру поў ва юц ца па ўсім ар га-

ніз ме, да ся га ю чы га лаў но га моз га ў 

ма лой коль кас ці — уся го 1—3 %. Яшчэ 

адзін спо саб увя дзен ня — у зо ну па-

шко джан ня — так са ма мае іс тот ны 

не да хоп. Ён па тра буе да дат ко ва га 

хі рур гіч на га ўмя шан ня — трэ па на цыі 

чэ ра па, што не заў сё ды па ды хо дзіць 

па цы ен ту.

У ін сты ту це фі зі я ло гіі рас пра ца ва-

лі но вы спо саб увя дзен ня ства ла вых 

кле так. Ка лі траў ма ў пя рэд няй част цы 

моз га, то яны ўвод зяц ца праз слі зіс-

тую но са, ад куль за ста ец ца пе ра адо-

лець ня знач ную ад лег ласць да мес ца 

па шко джан ня. Ка лі траў ма ў за дняй 

част цы, то клет кі ўвод зяць у трай час-

ты нерв.

— Гэ ты спо саб па ка заў сваю эфек-

тыў насць. Праз 24 га дзі ны яны да-

ся га юць мэ ты і ла ка лі зу юц ца ў зо не 

траў мы. Гэ та най менш траў ма тыч ны 

спо саб для па цы ен та, — дзе ліц ца Мар-

га ры та До сі на. — З 2016 го да мы вя-

дзём су мес ныя да сле да ван ні з РНПЦ 

не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі. Больш чым 

50 па цы ен там бы лі па спя хо ва ўве дзе-

ны ства ла выя клет кі.

З гэ та га го да ін сты тут фі зі я ло гіі су-

мес на з РНПЦ траў ма та ло гіі і ар та пе-

дыі па чаў вы ву чэн не пры мя нен ня ства-

ла вых кле так пры па шко джан ні спін-

но га моз гу. Ка лі ме тад па ка жа сваю 

эфек тыў насць, з на ступ на га го да яго 

апра бу юць у клі ні цы.

Вы ка рыс тоў ва лі ся ме та ды кле тач-

най тэ ра піі і пры ля чэн ні COVІD-19. Як 

ад зна чыў Мі ха іл Па тап нёў, смя рот ных 

вы пад каў ад ка ра на ві ру са пас ля пры-

мя нен ня та ко га ме та ду не бы ло, але 

ён не з'яў ля ец ца па на цэ яй.

А вось пры мя нен не бія ме ды цын-

ска га кле тач на га пра дук ту для ама-

ла джэн ня ар га ніз ма ву чо ныя і ме ды кі 

на зы ва юць су мнеў най за ду май з іс тот-

ны мі фі нан са вы мі за тра та мі. У Швей-

ца рыі курс ама ла джэн ня каш туе 

15-16 ты сяч еў ра. Пры гэ тым эфект 

не ві да воч ны і яго ха пае на 1-2 га ды. 

Да та го ж па куль да кан ца не вы ву ча-

ны на ступ ствы гэ та га ме та ду, ме на ві-

та з ім не ка то рыя звяз ва юць вя лі кія 

праб ле мы са зда роў ем, у пры ват нас ці 

ан ка зах вор ван ні ў не ка то рых ра сій скіх 

зо рак.

— Вы ка ры стан не ства ла вых кле так 

для ама ла джэн ня — гэ та, па сут нас ці, 

псеў да на ву ка. Мы ёй не зай ма ем ся, — 

пад крэс ліў Анд рэй Ган ча роў.

Але на КРА ВЕЦ.

«ТЭ РА ПІЯ АД ЧАЮ» 
ЦІ БУ ДУ ЧЫ НЯ 
МЕ ДЫ ЦЫ НЫ?

А неА не шкодзь! шкодзь!

ГУЧ НЫЯ 
ЗА ТРЫ МАН НІ 
БРА КАНЬ Е РАЎ

Чым скон чы лі ся не ле галь ныя па хо ды на ка зуль і 

ла сёў, па ве дам ляе Дзяр жаў ная ін спек цыя 

па ахо ве жы вёль на га і рас лін на га све ту.

Поз на ноч чу ў вёс цы Вар га ны Док шыц ка га ра ё на ін-

спек та ры Глы боц кай між рай інс пек цыі і су пра цоў ні кі мі-

лі цыі спы ні лі аў та ма біль «Ні ва», на якім мяс цо вы жы хар 

пе ра во зіў больш за 200 кі ла гра маў мя са не за кон на зда-

бы та га ім ла ся, а так са ма тра фей ныя ро гі з ся мю ад га лі-

на ван ня мі. Муж чы на быў па ляў ні чым, у яго кан фіс ка ва лі 

за рэ гіст ра ва ную стрэль бу.

У той жа дзень у Ма гі лёў скім ра ё не раз гар ну ла ся 

па го ня за па ляў ні чы мі-не ле га ла мі. Іс тот ную да па мо гу 

ў іх за тры ман ні ака заў за ко на па слух мя ны прад стаў нік 

па ляў ні чай су поль нас ці. Рэй да вая гру па ін спек та раў 

пра ца ва ла ва ўгод дзях ка ля вёс кі Вен да раж, дзе су-

стрэ ла еге ра і па ляў ні ча га. Праз не ка то ры час егер 

па тэ ле фо не па ве да міў, што чуў па да зро ныя стрэ лы 

ў ле се, а яго кам пань ён пра па на ваў ін спек та рам сваю 

да па мо гу.

Пра ва ахоў ні кі за ня лі па зі цыю ка ля дзвюх да рог, па якіх 

маг лі б вы яз джаць мер ка ва ныя бра кань е ры. Не ўза ба ве з 

ле су на вя лі кай хут ка сці вы ска чыў аў та ма біль «Рэ но», за 

ім ру шыў услед на сва ім аў то па ляў ні чы, да яко га пад сеў 

ін спек тар. Спяр ша па ру шаль ні кі на ват не зда гад ва лі ся 

пра пе ра след, але ка лі на пад' ез дзе быў дру гі экі паж, ім 

пе ра га ра дзі лі да ро гу.

У «Рэ но» двое муж чын пе ра во зі лі част ко ва ра за бра-

ныя ту шы ла сі хі і ла ся ня ці-ся го лет ка. Як вы свет лі ла ся, 

жы вёл зда быў кі роў ца аў то. Ён па ляў ні чы, ад нак у той

дзень вы хо дзіў ва ўгод дзі з пу цёў кай на пту шак, зна-

 чыць, не меў пра ва стра ляць па ка пыт ных. Усве дам ля ю-

чы на ступ ствы свай го ўчын ку, муж чы на сха ваў стрэль бу 

на да чы ў зна ё ма га, які і да па мог яму з раз бо рам ла сёў. 

Абод вум па ру шаль ні кам па гра жае кры мі наль нае па ка-

ран не, а жа дан не па каш та ваць дзі чы ны абы дзец ца ў 

16,2 ты ся чы руб лёў.

У Ва ло жын скім ра ё не ін спек та ры Ма ла дзе чан скай між-

рай інс пек цыі ад пра цоў ва лі атры ма ную імі ін фар ма цыю: 

мяс цо выя жы ха ры не раз ба чы лі ва ўгод дзях ка ля вёс кі 

Ясь ма наў цы бе лы мік ра аў то бус, на якім, на іх дум ку, маг лі 

пе ра соў вац ца бра кань е ры. У той дзень ён зноў з'я віў ся — 

поз на ўве ча ры яго за ўва жыў і спы ніў экі паж ДАІ. Як толь кі 

па труль ныя за зір ну лі ўнутр і ўба чы лі пад бі тых ка зуль, двое 

па са жы раў кі ну лі ся на ўцё кі.

За тры ма ны кі роў ца ўзяў ві ну за не за кон нае па ля ван не 

на ся бе. Ня гле дзя чы на гэ та, за раз уста наў лі ва юц ца асо-

бы ўце ка чоў, якія пра яві лі на па ля ван ні асаб лі вую жорст-

касць. Ад на з дзвюх зда бы тых імі ка зуль бы ла яшчэ жы вая 

і моц на му чы ла ся — жы вё ле пра стрэ лі лі хры бет нік. На 

жаль, вы ра та ваць ка зу лю не ўда ло ся.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«І ка лі мы за хва рэ лі, а по тым 
па пра ві лі ся, гэ та пра цу юць 
на шы ўнут ра ныя ства ла выя 
клет кі. Пры мя ня ю чы 
атры ма ныя ў ла ба ра то рыі 
клет кі, мы да па ма га ем ар га ніз му 
ад на віц ца».

З да па мо гай ства ла вых кле так 
уда ец ца да сяг нуць па ве лі чэн ня 
аб' ёму дзяс ны, і гэ та га эфек ту 
ха пае на 1—2 га ды. Дру гі 
на ву ко вы пра ект скі ра ва ны 
на ад наў лен не кас ця вой ткан кі.
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