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РЕЗЮМЕ. Стволовые клетки привлекли научный, клинический и общественный интерес, поскольку способны 
восстанавливаться и развиваться в определенный тип клеток в зависимости от источника их происхождения 
и биологической пластичности. Сегодня исследуются несколько стратегий использования клеточной терапии. 

Стволовые клетки как перспективное терапевтическое направление 
лечения тяжелых заболеваний
Т.А. Спринсян
ОС «Ассоциация по интенсивному лечению инфекционных заболеваний» (INCURE), г. Киев, Украина
Конфликт интересов: отсутствует

РЕЗЮМЕ. Стовбурові клітини привернули науковий, клінічний і громадський інтерес, оскільки здатні відновлю-
ватися й розвиватися до певних типів клітин залежно від джерела їхнього походження та біологічної пластичності. 
Сьогодні досліджуються кілька стратегій використання клітинної терапії. Всього зареєстровано 8357 клінічних дослі-
джень різних стадій із використанням стовбурових клітин. Активно досліджуються можливості застосування мульти-
потентних мезенхімальних стромальних клітин у пацієнтів з ускладненнями при коронавірусній хворобі (COVID-19). 
Утім, серед продуктів стовбурових клітин Управління з контролю якості продуктів харчування та лікарських засобів 
США (FDA) поки що схвалило лише ті, що вироблені на основі пуповинної крові. На сьогодні в США та країнах Європи 
функціонують приватні клініки, які надають послуги із забору та культивування стовбурових клітин, переважно авто-
логічного походження. Такі медичні центри можуть стати осередками персоніфікованої медицини, зосередженими 
на потребах конкретного пацієнта та його можливостях отримати таргетну терапію щодо тяжких, маловиліковних 
станів за допомогою сучасних методів із залученням клітинних технологій. У статті представлено аналіз наявних 
стратегій терапевтичного використання стовбурових клітин і найперспективніших напрямів подальшого їх вивчення.
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ABSTRACT. Stem cells have attracted scientific, clinical and public interest because they can regenerate and develop 
in certain types of cells, depending on their source of origin and biological plasticity. Several strategies for the use of cell 
therapy are currently being explored. A total of 8357 clinical trials of various stages using stem cells have been registered. 
The possibility of using multipotent mesenchymal stromal cells in patients with COVID-19-induced complications is being 
actively investigated. However, among the stem cell products, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has so far 
approved only those that are produced from umbilical cord blood. In the USA and European countries, there are private 
clinics that provide services for the collection and cultivation of stem cells, mainly autologous. Such medical centers 
can become the point of concentration of personalized medicine, focused on the needs of a particular patient and his/
her possibilities of receiving targeted therapy for severe, difficult-to-treat conditions using modern methods in cellular 
technologies. The article presents an analysis of existing strategies for the therapeutic use of stem cells and the most 
promising directions for their further study.
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