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— Анд рэй Яў ге на віч, ня гле-

дзя чы на тое, што кле тач ныя 

тэх на ло гіі ў на шай кра і не пры мя-

ня юц ца не пер шы год, ва кол зга-

да най тэ мы шмат раз на стай ных 

не бы ліц і фан та зій. Ад ны ўпэў не-

ны, што ўсё гэ та шар ла тан ства, 

ін шыя — што мы ма ем спра ву 

з прын цы по ва но вым сло вам 

у на ву цы, дзя ку ю чы яко му пе-

ра мо жам са мыя цяж кія, на ват 

не вы леч ныя хва ро бы. Боль шая 

част ка па доб ных спрэ чак да-

ты чыц ца так зва ных ства ла вых 

кле так (СК). Ні бы та яны ней кія 

цу да дзей ныя. Дзе тут праў да?

— У ча ла ве чым ар га ніз ме звыш 

200 ты паў кле так. Кож ны від мае 

сваю спе цы я лі за цыю. Ад ны скла-

да юць нер во вую сіс тэ му, дру гія — 

кры вя нос ную, трэ ція фар мі ру юць 

кас ця вую ткан ку і гэ так да лей. 

Ства ла выя ж не ма юць ні я кай 

«спе цы я лі за цыі». Але яны здоль-

ныя пе ра тва рац ца ў лю бы тып кле-

так. І ро бяць гэ та на пра ця гу ўся-

го жыц ця ча ла ве ка ў за леж нас ці 

ад за па тра ба ван няў тых ці ін шых 

ор га наў. Па сут нас ці СК — бяс-

цэн ныя за па сныя част кі, без якіх 

ар га нізм не змог бы аб наў ляц ца 

і вель мі хут ка ста рэў бы і гі нуў. 

Ва ўлон ні ма ці кож ны з нас пас-

ля за чац ця ўяў ляў са бой адзі ную 

ства ла вую клет ку. Яна дзя лі ла ся, 

да ючы жыц цё не толь кі та кім жа, 

як яна, са ро дзі чам, але і ін шым ты-

пам кле так, з якіх па сту по ва бу да-

ва лі ся ўсе част кі це ла. Гэ ты пра цэс 

на гад вае ра да вое дрэ ва з моц ным 

ства лом, га лі на мі, ліс цем. Ад сюль 

і наз ва — ства ла выя клет кі. Чым 

ста рэй шы ча ла век, тым іх у яго 

менш. Я да ступ на тлу ма чу?

— Так, дзя куй, што з па ро-

га не «па та пі лі» ў пра фе сій най 

тэр мі на ло гіі. Трэ ба ра зу мець, 

ме на ві та гэ та ўлас ці васць ства-

ла вых кле так — пе ра тва рац ца ў 

лю бы, так бы мо віць, бу даў ні чы 

ма тэ ры ял на ша га ар га ніз ма — 

і на вя ла ву чо ных на дум ку вы ка-

рыс тоў ваць іх у ля чэн ні роз ных 

за хвор ван няў. Як гэ та вы гля дае 

на прак ты цы?

— Ну, на прык лад, уя ві це са бе 

ча ла ве ка, яко му зра бі лі скла да ную 

апе ра цыю на тра хеі. Бы вае, што 

ру бец за цяг ва ец ца вель мі дрэн на, 

вы клі ка ю чы роз ныя ўсклад нен ні. 

Ча сам па тра бу ец ца не раз і не два 

паў та раць хі рур гіч нае ўмя шаль-

ніц тва. Але мож на пай сці ін шым 

шля хам. Аб ка лоць ра ну ства ла вы-

мі клет ка мі. І яны ў лі ча ныя дні, на-

быў шы па трэб ную спе цы я лі за цыю, 

да па мо гуць за жы віць тое мес ца, 

дзе па пра ца ваў скаль пель хі рур га. 

СК не толь кі ды фе рэн цы ру юц ца ў 

па трэб ны тып кле так, але і пры-

му ша юць іх у па доб ных над звы-

чай ных сі ту а цы ях хут ка дзя ліц ца і 

ад наў ляць ткан ку. Та кім жа чы нам 

ле чац ца роз ныя траў мы, апё кі, яз-

вы, уз ні ка ю чыя на ску ры. Дзя ку ю-

чы па доб на му ме та ду па спя хо ва 

вя дзец ца ба раць ба з хва ро ба мі 

кры ві, сэр ца, пе ча ні, лёг кіх, страў-

ні ка ва-кі шач на га трак ту, мо ча па-

ла вой сіс тэ мы. Ска жу больш, з'я-

ві ла ся маг чы масць даць бой і тым 

за хвор ван ням, пе рад які мі су час-

ная ме ды цы на да гэ та га ча су бы ла 

прак тыч на бяс сіль ная. На прык лад 

пса ры я зу, рас се я на му скле ро зу, 

эпі леп сіі, дзі ця ча му цэ рэб раль на-

му па ра лі чу, хва ро бам Пар кін со на 

і Аль цгей ме ра. Ка ра цей ка жу чы, 

цэ ла му шэ ра гу аўта і мун ных па та-

ло гій ар га ніз ма, якія ха рак та ры-

зу юц ца тым, што імун ная сіс тэ ма 

дзей ні чае су праць сва іх жа зда-

ро вых кле так і бял ко вых злу чэн-

няў. СК у гэ тым вы пад ку, з ад на го 

бо ку, пад аў ля юць звыш агрэ сіў ны 

іму ні тэт, а з дру го га — ад наў ля юць 

раз бу ра ную нер во вую ткан ку.

— Ну, ка лі гэ та тэх на ло гія та-

кая цу да дзей ная, то ча му мы не 

пры мя ня ем яе ў шы ро кіх маш-

та бах?

— Па-пер шае, яна но вая і, ня-

гле дзя чы на ста ноў чыя вы ні кі, усё 

яшчэ вы клі кае ў мно гіх пэў ны скеп-

сіс. Па-дру гое, та кія іна ва цыі — 

спра ва не тан ная. Тлу ма чу схе му 

ра бо ты з па цы ен там. Каб увес ці 

яму ства ла выя клет кі, па трэб на 

мець іх да стат ко вую коль касць. 

У ар га ніз ме ча ла ве ка іх ма ла, хоць 

яны пры сут ні ча юць амаль у кож-

ным ор га не. За да ча — зда быць 

не вя лі кую част ку СК (звы чай на 

яны бя руц ца з тлу шча вай ткан кі 

на жы ва це) і на рас ціць іх бія ма су 

ў спе цы яль ных ла ба ра тор ных умо-

вах. На гэ та па трэб на ка ля трох 

тыд няў. Зра зу ме ла, пра во дзіц ца 

стро гі ана ліз якас ці ада бра на га 

ма тэ ры я лу. І вось ка лі мы ма ем 

яго не аб ход ную коль касць, мож на 

пры сту паць да ля чэн ня. Усё гэ та 

ад бы ва ец ца ў фі лі яле на ша га ін-

сты ту та — Рэс пуб лі кан скім на ву-

ко ва-ме ды цын скім цэнт ры «Кле-

тач ныя тэх на ло гіі». Там жа па цы-

ент па ві нен прай сці аб сле да ван не. 

Я рас каз ваю вель мі схе ма тыч на, 

але пра цэс да лё ка не прос ты і 

каш туе не ма лых гро шай.

— Коль кі ж трэ ба за пла ціць?

— Усё за ле жыць ад за хвор ван-

ня. Ка лі, на прык лад, ле чым тра-

фіч ную яз ву, то адзін се анс абы-

дзец ца пры клад на ў дзве ты ся чы 

руб лёў. Скажу «адзін» та му, што 

праз паў го да-год, звы чай на, пры-

хо дзіц ца паў та раць пра цэ ду ру, бо 

хва ро ба над звы чай не пад атлі вая. 

Тра ды цый ны мі спо са ба мі яе амаль 

ні ко лі не ўда ец ца пе ра маг чы. А з 

да па мо гай ста ва ла вых кле так ча-

ла век хоць на не ка то ры час мо жа 

за быц ца на сваю бя ду. Я пры вёў 

прык лад, ка лі аб кол ва юц ца толь-

кі мес цы па ра жэн ня ску ры — ла-

каль ны ме тад. А ёсць яшчэ больш 

скла да ны, сіс тэм ны, ка лі «прэ па-

рат» уво дзіц ца ўнут ры вен на. Та ды 

апла та ад трох да пяці ты сяч руб-

лёў. За ўва жу, што мож на вы ка-

рыс тоў ваць і до нар скі ма тэ ры ял. 

Эфект бу дзе той жа, бо ства ла выя 

клет кі вель мі доб ра пры жы ва юц ца 

і ў чу жым це ле.

— На коль кі шмат па цы ен таў 

пра хо дзіць у Бе ла ру сі праз па-

доб ныя «апе ра цыі»?

— Дак лад най ліч бы ня ма — не-

каль кі сот няў па цы ен таў у год. Да-

рэ чы, сён ня кле тач ныя тэх на ло гіі 

пры мя ня юц ца не толь кі ў на шым 

цэнт ры, але яшчэ ў не каль кіх уста-

но вах Мін ска, на прык лад у РНПЦ 

дзі ця чай ан ка ло гіі, ге ма та ло гіі і 

іму на ло гіі, Мін скім на ву ко ва-прак-

тыч ным цэнт ры хі рур гіі, транс план-

та ло гіі і ге ма та ло гіі. Дык вось ка-

лі ўсе ма гут нас ці пад клю чыць на 

поў ную моц, то ства ла вы мі клет ка-

мі ў кра і не што год мож на ля чыць 

да 20—30 ты сяч ча ла век. І гэ та не 

мя жа, бо па доб ныя цэнт ры мож на 

ар га ні за ваць не толь кі ў ста лі цы.

— А ін ша зем цы? Вы маг лі б 

за раб ляць ва лю ту.

— Дзе ля гэ та га трэ ба мець ве-

лі зар ныя срод кі на рэ кла му. У на-

ша га ін сты ту та іх ня ма. Крыўд на, 

што пра да сяг нен ні ай чын най кле-

тач най ін жы не рыі ні чо га не вя до ма 

на ват бе ла ру сам. Здзіў ля ю ся, ка лі 

чую, што вя дзец ца збор гро шай 

на ля чэн не ў Із ра і лі яко га-не будзь 

дзі ця ці. За мя жой та кая па слу га 

каш туе 50—100 ты сяч до ла раў. 

У нас — у дзе сяць ра зоў тан ней. 

І тым не менш на зі ра ем вось та кія 

па ра док сы. Пры тым што і якасць 

ака зан ня да па мо гі, і ква лі фі ка цыя 

пер са на лу ў нас не гор шыя. Аб гэ-

тым свед чаць вы ні кі ра бо ты.

— Не ма гу не за даць і та кое 

пы тан не. У СМІ шмат га во раць 

пра тое, што кле тач ныя тэх на ло-

гіі не су мя шчаль ныя з ма раль-

ны мі нор ма мі, а тым больш з 

рэ лі гій ны мі пе ра ка нан ня мі лю-

дзей. У чым тут спра ва?

— А ў тым, што трэ ба ўваж лі ва 

раз бі рац ца, хто на якіх прын цы пах 

ста іць. Да ка за на, што най больш 

ак тыў ныя і плас тыч ныя ства ла выя 

клет кі, якія здоль ныя пе ра тва рац-

ца ва ўсе ты пы кле так, зна хо дзяц-

ца ў эмб ры ё не. Яны так і на зы ва-

юц ца — эмб ры я наль ныя. Але ж 

мы пра цу ем толь кі з бія ла гіч ным 

ма тэ ры я лам да рос лых лю дзей, 

не пры чы ня ю чы ім ні я кай шко ды. 

Як мож на бы ло да ве дац ца з ма іх 

слоў, СК бы ва юць роз ных ві даў. 

Мы ў асноў ным вы ка рыс тоў ва ем 

ме зен хі маль ныя ства ла выя клет кі, 

якія ад бі ра ем з кас ця во га моз гу, 

слі зіс тай аба лон кі но са, або, што 

час цей за ўсё, з тлу шча вай ткан кі. 

Гэ тыя, так бы мо віць, бія ла гіч ныя 

адзін кі вы лу ча юц ца вель мі вы со-

кі мі якас ця мі і здоль ныя ля чыць 

мно гія за хвор ван ні, аб якіх ужо ка-

заў. Так што з ма раль на га пунк ту 

гле джан ня ў нас усё чыс та.

— Апош нім ча сам у су вя зі з 

кле тач ны мі тэх на ло гі я мі час та 

да во дзіц ца чуць пра бан кі пу па-

він най кры ві. Што гэ та за з'я ва 

та кая?

— Ёсць у Мін ску та кая па слу-

га. Сут насць вось у чым. Пад час 

на ра джэн ня дзі ця ці, як вя до ма, 

пе ра ра за ец ца пу па ві на. Яе по-

тым уты лі зу юць. Так ад бы ва ла ся 

спа кон ве ку, па куль ву чо ныя не 

вы яві лі, што кроў гэ та га ор га на 

змя шчае вя лі кую коль касць ства-

ла вых кле так. Ка лі іх за ха ваць, 

то гэ та бу дзе для но ва ро джа на-

га вы дат най стра хоў кай. Атры ма-

ныя клет кі мож на бу дзе вы ка рыс-

таць для яго ля чэн ня ў вы пад ку 

скла да най сі туа  цыі. Са мая вя лі-

кая каш тоў насць СК пу па він най 

кры ві ў тым, што, акра мя вя лі кай 

ак тыў нас ці, яны ма юць аб са лют-

ную ге не тыч ную ідэн тыч насць з 

ткан ка мі род на га ар га ніз ма. Та му 

мно гія баць кі пад піс ва юць да моў-

ле насць з ра дзіль ным до мам, каб 

во пыт ны аку шэр па ўсіх пра ві лах 

за браў кроў з пу па ві ны іх дзі ця-

ці і ад вёз у той са мы банк. Там з 

гэ та га бія ма тэ ры я лу вы дзя ля юць 

ства ла выя клет кі, змя шча юць у 

асоб ную ячэй ку і за ма рож ва юць у 

вад кім азо це. Ду маю, та кі ка пі тал, 

які ў за ма ро жа ным ста не здоль-

ны за хоў ваць свае якас ці мно гія 

дзя сят кі га доў, не пе ра шко дзіць 

ні ко му. Ужо сён ня пу па він ныя СК 

мо гуць эфек тыў на ля чыць дзя сят кі 

за хвор ван няў сва іх «гас па да роў». 

А што, ка лі праз ней кі час з іх да па-

мо гай ме ды кі і зу сім бу дуць ра біць 

неш та не ве ра год нае? На ву ка і тэх-

на ло гіі ця пер раз ві ва юц ца фан тас-

тыч ны мі тэм па мі.

— Ці ка ва. Ска жы це, мо жа 

дзя ку ю чы ства ла вым клет кам 

мы на рэш це змо жам пе ра маг-

чы і рак?

— На жаль, не. Ва ўся кім ра зе 

па куль. Спра ва ў тым, што яны 

ма юць ад ну ад моў ную ры су — 

падаў  ля юць іму ні тэт. А ў ба раць бе 

са зла я кас най пух лі най гэ та не да-

пу шчаль на. Але не трэ ба ад чай-

вац ца. Су праць ра ку ёсць ін шая 

іна ва цый ная тэх на ло гія, якая вы ка-

рыс тоў вае ўлас ці вас ці так зва ных 

дэнд рыт ных кле так. Іх ро ля — рас-

па зна ваць усіх во ра гаў, якія трап-

ля юць у наш ар га нізм, і да ваць аб 

іх дак лад ную ін фар ма цыю ін шым 

клет кам, якія пас ля атры ма на га сіг-

на лу па чы на юць зні шчаць чу жа коў. 

Та кая ж вай на па він на вес ці ся і су-

праць кле так ан ка ла гіч ных пух лін. 

Але яны па вод зяць ся бе на столь кі 

ка вар на, што імун ная сіс тэ ма дае 

збой. Да гэ тай па ры бі ё ла гі ні як не 

мо гуць на ву чыць яе дак лад на «ба-

чыць», дзе зда ро выя, а дзе ра ка-

выя ткан кі. Дык вось з да па мо гай 

дэнд ра цы таў гэ тая праб ле ма мо жа 

быць вы ра ша на. Ужо ёсць аб на-

дзей лі выя вы ні кі ў ля чэн ні дадзе-

ным ме та дам не ка то рых ві даў ан-

ка ло гіі. На прык лад, ра ку ма лоч най 

і пад страў ні ка вай за ло заў. Так што 

бу дзем спа дзя вац ца на пос пех.

— А ча го ча каць ад кле тач-

ных тэх на ло гій тым, хто хо ча 

ама ла дзіц ца?

— Ка лі якая-не будзь клі ні ка па-

абя цае вяр нуць вас у дні пер шай 

ма ла до сці — не вер це. Па куль та-

кіх маг чы мас цяў ня ма. Што мы га-

ран та ва на мо жам, дык гэ та іс тот на 

ад на віць ску ру ў лю бой част цы це-

ла. Ка лі, на прык лад, жан чы на па-

жа дае з да па мо гай фіб раб лас таў 

па зба віц ца ад мар шчын на тва ры, 

то, ка неш не, пас ля ад па вед ных 

пра цэ дур яна бу дзе вы гля даць га-

доў на пяць, а то і на дзе сяць ма-

ла дзей шай.

— Анд рэй Яў ге на віч, які мі Вы 

ба чы це перс пек ты вы кле тач ных 

тэх на ло гій?

— Гран ды ёз ны мі. Ра дуе тое, 

што дзяр жа ва ня дрэн на фі нан суе 

ра бо ту на ша га ін сты ту та. Зна чыць, 

ёсць ра зу мен не та го, што за кле-

тач най тэ ра пі яй бу ду чы ня. На жаль, 

да гэ тай па ры ні хто не зай ма ец ца 

пад рых тоў кай кад раў для гэ та га кі-

рун ку на ву ко ва-прак тыч най дзей-

нас ці. Да рэ чы, тут не аба вяз ко ва 

па він ны пра ца ваць ме ды кі, мо гуць 

і бі ё ла гі. Ад нак на сён няш ні дзень 

та кіх спе цы я ліс таў, якія ў ста не пра-

вес ці ля чэн не па цы ен та ства ла вы-

мі клет ка мі ад па чат ку і да кан ца, ў 

Бе ла ру сі на збі ра ец ца не больш за 

два дзя сят кі.

— Ка лі заўт ра аб' явяць, што ў 

ней кай кра і не са ства ла вых кле-

так вы рас ці лі ча ла ве чы ор ган, 

вы па ве ры це?

— Па ве ру. На 3D-прын та ры гэ та 

мож на зра біць хоць сён ня. Я толь кі 

не па ве ру, што та кое тва рэн не бу-

дзе пра ца ваць. Ча ла ве чы ор ган — 

не ку сок дзе ра вяш кі. Там столь кі 

кле так, тка нак, раз на стай ных бія-

ла гіч ных эле мен таў, што ства рыць 

іх штуч на і пры му сіць без збо яў 

уза е ма дзей ні чаць па між са бой па-

куль не рэ аль на. Хі ба праз не каль кі 

дзя сят каў га доў.

Гу та рыў Мі ха іл КА ВА ЛЁЎ.

ЦУ ДА ДЗЕЙ НЫ «СТВОЛ» 
ДРЭ ВА ЖЫЦ ЦЯ

«Ства ла выя клеткі здоль ныя 
пе ра тва рац ца ў лю бы 
тып кле так. І ро бяць гэ та 
на пра ця гу ўся го жыц ця 
ча ла ве ка ў за леж нас ці 
ад за па тра ба ван няў тых 
ці ін шых ор га наў. Па сут нас ці 
СК — бяс цэн ныя за па сныя 
част кі, без якіх ар га нізм не змог 
бы аб наў ляц ца і вель мі хут ка 
ста рэў бы і гі нуў».


