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І. Съкращения и основни понятия 

 

 

ХСК  - хемопоетични стволови клетки 

ХСКПК - хемопоетични стволови клетки от периферна кръв 

КПА – криопротективни агенти 

CD34 – гликопротеинов антиген с тегло 115 kD , експресиран от 1-2% от 
нормалните мононуклеарни клетки в костния мозък, който се определя 

чрез специфично моноклонално антитяло (анти-CD34), при употребата на 

стандартизираната терминология за (cluster of differentiation (CD))[1]. 

G-CSF - Granulocyte-colony stimulating factor (гранулоцитен колонио-

стимулиращ фактор) 

ДМСО – диметилсулфоксид 

СО – стандартно отклонение 

ХЕС  - хидроксиетил скорбяла (хидроксиетил амилопектин) 

ЧСА – човешки серумен албумин 

БИС – болнична информационна система 

7 ААД - 7 амино актиномицин Д  (7 - AAD) 

Виталност – жизненост на клетки, определена чрез изключване на 

багрило, отчетена с микроскопия или с поточна цитометрия  

Левкокрит – гъстота на левкоцитите в определен обем 

JACIE - Joint Accreditation Committee – ISCT and EBMT – Съвместна 

комисия за акредитация на Международното дружество по клетъчна 

терапия и Европейската група за трансплантации на кръв и костен мозък 

ISCT – International Society for Cellular Therapy – Международно 

дружество по клетъчна терапия 

EBMT – European Blood and Marrow Transplantation Group – Европейска 

група за трансплантация на кръв и костен мозък 

СБАЛХЗ – Специализирана болница за активно лечение на 

хематологични заболявания 
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ІІ. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 Основен начин на съхранение на хемопоетичните стволови клетки 

преди трансплантация е криоконсервирането. За криоконсервиране на 

хемопоетични стволови клетки най-често се използва криопротекторът 
диметилсулфоксид (ДМСО), който в повечето трансплантационни 

центрове се прилага в 10% крайна концентрация след смесването си с 

клетките [2]. При тази концентрация ДМСО има различни токсични 

ефекти както върху хемопоетичните клетки [3], така и върху пациентите, 

изразяващи се в сърдечно – съдови, белодробни, мозъчни и други 

нежелани реакции. Поради тези токсични ефекти в момента се търсят  
различни подходи за намаляването на количеството диметилсулфоксид, 

което се влива на пациентите. В някои центрове за тази цел се използва  

промиването на съхраняваните и размразени клетки преди тяхното 

преливане [4]. Това води до загуба на част от продукта, оскъпява 

обработката на клетките, повишавайки разходите за консумативи,  

допълнителна техника и персонал и е свързано с риск от контаминация [5].  

Съществуват и данни, че при пациенти, трансплантирани с промити ХСК, 

хематологичното възстановяване на неутрофилните гранулоцити [6] и 

тромбоцитите [7] е по-бавно.  

Поради това ние се насочихме към разработването на нов метод, при 

който да намалим количеството на ДМСО, което получава пациента без 
допълнителни  манипулации след размразяването на клетките.  

Възможен подход за това е понижаването на крайната концентрация 

в замразяваната суспензия, като в такива случаи обичайно се добавя  

екстрацелуларен криопротектор хидроксиетил скорбяла (ХЕС) в 

концентрация 6%, чийто механизъм на действие се обуславя от високия й 

вискозитет. Самата тя е чуждо за организма вещество, за което е 

установено, че увеличава риска от хеморагии, води до преходни 

нарушения на бъбречната функция, особено при пациенти в септично 

състояние, предизвиква и анафилактоидни реакции. За да намалим и 

концентрацията на ХЕС в криопротектиращия разтвор, ние добавихме 

една съставна част на човешката плазма, човешки серумен албумин 

(ЧСА), който също се отличава с висок вискозитет.  
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ІІІ. Литературен обзор  

 1. Източници и получаване на стволови хемопоетични клетки 

 

Трансплантацията на хемопоетични стволови клетки (ХСК) е 

утвърден метод за лечение на доброкачествени и злокачествени 

хематологични заболявания, който разширява показанията си и се прилага 

при все по-голям брой и все по-възрастни пациенти. Хемопоетичните 

стволови клетки се дефинират като недиференцирани клетки, способни да 

се делят като се самообновяват и създават потомство от високо 

специализирани клетки [8]. Ежегодно броят на автоложните и алогенните 

трансплантации на стволови хемопоетични клетки в Европа и в света 

нараства [9-11]. 

Като източници на  стволови хемопоетични клетки се използват  
костен мозък, периферна кръв или венозна кръв от пъпна връв [12]. Когато 

стволовите клетки се получават от самия пациент, те се наричат 
автоложни, а когато се ползват клетки от здрав дарител (родствен или 

неродствен), се наричат алогенни. 

 

Стволови клетки от костен мозък  
 

Първоначално за трансплантация на хемопоетични стволови клетки 

е използван костен мозък. Все още при определени заболявания  [13],  

както и при по-малка съвместимост между донор и реципиент, костният 
мозък е предпочитан източник на стволови клетки [14]. Обичайно се 

получават 10-15 мл/кг, но не повече от 20 мл/кг дарителско тегло костен 

мозък [12, 15].  

При автоложна трансплантация на ХСК минималната  доза, за която 

е прието че осигурява успешно прихващане на присадката, е 1,5 х 10
8
/кг.т. 

ядроносни клетки [9], а в зависимост от индикацията за трансплантация 

(левкемия, хемоглобинопатии  и вродени дефекти на метаболизма, 

апластична анемия) дозата е от 2 до 3 х 10
8
/кг.т. [9, 13]. В някои случаи  за 

постигане на по-високи дози, стволовите клетки се получават чрез 
аспирация на костен мозък след приложение на растежен фактор [16]. 

    

Стволови клетки от периферна кръв 
 

Все по-често като източник на хемопоетични стволови клетки за 

автоложни и алогенни трансплантации се използва периферна кръв [11, 

17], което води до по-бързо възстановяване на хемопоезата след 

трансплантация [18]. Освен по-бързото прихващане на присадката [19, 20], 

процедурата е по-малко инвазивна, което я прави по-поносима [17, 19], а в 
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някои  случаи при алогенни трансплантации се избира поради желание на 

самия донор [17].  

Получаването на стволови клетки от периферна кръв става след 

предварителното стимулиране (мобилизация) на пациента чрез прилагане 

на гранулоцитен колонио-стимулиращ фактор (G-CSF) самостоятелно или 

след провеждане на химиотерапия (хемомобилизация). Ако след тази 

стимулация броят на CD 34+ клетки е достатъчен (над 10/µL) [9, 21], чрез 
клетъчен сепаратор от донора се отделя клетъчна суспензия, богата на 

стволови хемопоетични клетки.  

Минималната прагова доза CD 34+  хемопоетични стволови клетки, 

осигуряваща стабилно прихващане е 2х10
6
/кг.т. на реципиента [9, 22], 

получени в суспензия с обем между 100 и 600 мл.  

Приблизително 10–20% от пациентите не могат да отделят 
достатъчно CD 34+  клетки в периферната си кръв т.е. са лоши 

мобилизатори, поради голям брой предхождащи курсове химиотерапия, 

облъчване, особено на тазовата област или по-напреднала възраст. Част от 
здравите дарители също са лоши мобилизатори, без за това да е 

установена конкретна причина [23].  

В такива случаи за достигане на желаната доза ХСК се налага 

обработване на повече кръв, повторни аферези, получаване на по-голям 

обем аферезен продукт. Това води до обемно натоварване на 

трансплантираните пациенти и до повече нежелани реакции от основния 

консервант при замразяване на ХСК – диметилсулфоксид (ДМСО) [24], а 

понякога от голямото количество гранулоцити [25].    

 

Стволови клетки от плацентарна кръв 
 

 Плацентарната кръв (cord blood) се утвърждава като алтернативен 

източник  на хемопоетични стволови клетки след 1988 година.  

Минималната доза  за алогенна трансплантация е 1.7 x 10
7
  ядроносни 

клетки  на килограм телесна маса на реципиента [12] или 1.7 x 10
5
/кг.т. 

CD34+ ХСК [26]. За улесняване и ускоряване на прихващането на 

присадката и намаляване на риска от рецидив на лекуваното с 

трансплантация заболяване, се опитва да се увеличи дозата на CD34+ и 

CD3+ клетки като се използват две или три единици плацентарна кръв с 

близка съвместимост или ex vivo култивиране на ХСК от пъпна връв, 

което  на този етап е с по-лоши резултати [27, 28]. 

Получените от костен мозък, периферна или плацентарна венозна 

кръв хемопоетични стволови клетки трябва да бъдат съхранени до 

момента на тяхната трансплантация. Те са с интензивен метаболизъм на 

нуклеинови киселини, белтъци, въглехидрати и липиди, поради което 

срокът за съхранението им при хладилни условия е кратък. В момента 

няма стандартизирано време за продължителност на съхранение на ХСК 
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при хладилни условия, а температурният диапазон е сравнително широк - 

от 2°C до 24°C [1, 29].  Различни  проучвания  показват, че при 

температури между + 4°C и +8°C хемопоетични стволови клетки могат да 

се съхраняват до 5 дни, но след това жизнеността им намалява значително 

[30-32]. 

Продължителното  съхранение на хемопоетичните стволови клетки, 

което е необходимо  при почти  всички автоложни и при част от 
алогенните трансплантации, е възможно само ако те се замразят.  

 

2. Основни механизми на увреждане на клетките при 

замразяване.  

 

Хемопоетичните стволови клетки са част от клетъчна суспензия, 

съдържаща различни левкоцитни популации (гранулоцити, лимфоцити, 

моноцити), еритроцити и тромбоцити. Те са морфологично близки до 

лимфоцитите, при които приблизително 71 ± 1.2 процента от теглото е 

вода [22], а извънклетъчната им среда е воден разтвор на електролити и 

неелектролити. Поради това ХСК са чувствителни към охлаждането до 

температури, при които водата претърпява фазов преход  - замръзване 

[33].  

Замръзване на водата е кристализацията при охлаждане до 

температура, при която настъпва равновесие между кристалите и течната 

й част. Точката на нейното замръзване се понижава чрез прибавянето на 

разтворими вещества [34].  

Формирането на леда при замръзването на водата изисква 

образуване на първоначално ядро (нуклеация), което се предизвиква от 
подреждането на хидрофилни зони върху частица или повърхност, 
наподобяващи подредбата на водните молекули в ледения кристал – 

хетерогенна кристализация [35]. При липса на зародиши водата може да се 

охлади без да замръзне до температура  – 40°C, докато радиусът на 

критичното ядро стане достатъчно малък, за да може спонтанното 

подреждане на водни молекули да доведе до замръзване чрез хомогенна 

кристализация [35]. В лед, съставен от много кристали с различен размер, 

повърхностното напрежение в по-малките е по-голямо и това ги прави по-

нестабилни от големите. Така настъпва процес, наречен рекристализация, 

протичащ по-бавно при по-ниски температури, при който водни молекули 

могат да преминат от по-малките към по-големите кристали [36]. При 

наличието на разтворени вещества, забавянето на водната дифузия може 

да потиска рекристализацията дори при  температура  – 20°C [35, 37].  

При много бързо замръзване или когато разтворимите вещества в 

системата са достатъчно концентрирани [35],  водата става много вискозна 

и при температура (Тв) настъпва втвърдяване, наречено витрификация[36] 

при която системата замръзва в аморфно състояние без да протече 
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кристализация. В това състояние системата проявява свойствата на твърдо 

тяло, но запазва молекулярната структура на течност [38, 39].  При 

затопляне над температурата на витрификация, в разтворите може да 

настъпи кристализация и рекристализация.  

Увреждането на клетките при замразяване най-често е директно от 
образувалите се вътреклетъчни ледени кристали и вторично, причинено от 
нарастването на концентрацията на разтворените вещества в 

екстрацелуларната среда, водеща до клетъчна дехидратация [40].  

 

 2.1. Увреждане на клетките  при бързо замразяване 

 

При бързо замразяване в клетките, в зависимост от скоростта на 

охлаждане може да  настъпи хомогенна кристализация, или витрификация. 

Всяка промяна в температурата на съхранение след бързо замразяване, 

както и бавното размразяване, увеличават възможността за настъпване на 

вътреклетъчна кристализация или рекристализация, при които клетките 

могат да се увредят от образувани с размер над 300 nm кристали [35, 41].  

Вътреклетъчен лед се образува в случаите, когато: 

1. има наличен извънклетъчен лед, който е в близък или дори в 

директен контакт с клетките, или те са плътно инкапсулирани 

с лед [42, 43] , 

2. при температура под – 30°C свръх охладената цитоплазма 

достигне температурата си на хомогенна кристализация, дори 

при липса на извънклетъчен лед [42, 44], 

3. клетките са свръх охладени до температура под тази на  

хомогенна нуклеация ако отвън се образува лед [42, 45],  

4. радиусът на нарастване на леда стане достатъчно малък, за да 

може той да проникне през порите на клетъчната мембрана 

[42] 

5. има увреждане на мембраната, позволяващо проникване на 

леда през по-големи мембранни дефекти.  

Оформеният вече лед може да увреди механично вътреклетъчните 

структури, въпреки че кристали с размер по-малък от 300 nm могат да 

бъдат толерирани от клетките [41]. Ако външен лед се формира при 

температура, която е по-висока от тази на вътреклетъчната нуклеация, 

клетките не замръзват, въпреки че тяхната вода е свръх охладена, т.е. 

вътреклетъчно ледообразуване не настъпва дори при наличието на външен 

лед. Температурата на замръзване се понижава с повишаването на 

концентрацията на екстрацелуларните разтворени вещества и това 

понижение не зависи от това дали веществата са непроникващи през 
клетъчната мембрана ( напр. NaCl ) или проникващи (напр. глицерол или 

Me2SO) [42].  
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Размразяването на замразени по този начин клетки също трябва да е 

много бързо, за да няма нарастване на едни кристали за сметка на други 

(рекристализация). Всяка промяна в температурата на съхранение след 

бързо замразяване може да доведе до рекристализация и увреждане на 

клетките [38]. Това изисква строг режим на съхранение, транспортиране и 

размразяване, с малки вариации в температурата, поради което е трудно 

приложимо в клиничната практика. 

Когато е необходимо продължително съхранение, би имало нужда от 
съхранение при  температура, по-ниска от тази на стъкловиден преход, 

при която молекулните процеси напълно прекъсват. Това може да  се 

постигне със съхранение в течната или газообразната фаза на течен азот. 
При съхранение на така замразени ХСК в азотни пари флуктуацията на 

температурата около фазата на витрификация може да бъде разрушителна 

[38, 46]. Съхранението в механичен фризер, осигуряващ температура на 

съхранение под – 135°С вече е надеждно и проучвания върху стволови 

клетки показват, че няма значителна разлика между него и съхранението в 

течен азот най-малко за средносрочен период – до 5 години [47].  

 

2.2.   Увреждане на клетките при бавно замразяване  
 

Формирането на вътреклетъчен лед може да бъде ограничено чрез 
бавно охлаждане на клетките. При бавни промени в температурата 

кристализацията на леда настъпва първоначално екстрацелуларно [34]. 

Основните фактори, увреждащи клетките при бавно замразяване, са 

осмотичният стрес и дехидратация и промяната в мембранната структура 

и функционалност.  
 

Осмотичен стрес и дехидратация 
 
При бавно замразяване, тъй като във вътреклетъчното съдържимо 

няма ефективни кристални зародиши, клетките могат да се охладят до        

–  40 °С, без интрацелуларно ледообразуване [44]. Лед се образува 

единствено в екстрацелуларното пространство [35, 48], при което 

концентрацията на електролитите в оставащата течна фаза се увеличава. 

Така повишеното осмотично налягане води до дехидратация на клетките, 

при което те се свиват и намаляват обема си. Дехидратацията с 

концентриране на вътреклетъчните разтворими предпазва клетките от 
формирането и нарастването на вътреклетъчен лед [34]. Същевременно 

при достигане на минимален критичен обем клетката не може да се свива 

повече без да загуби мембранни фрагменти. При  размразяване, под 

въздействие на променения в обратна посока осмотичен градиент, 
настъпва рехидратация, но намалената вече повърхност на клетъчната 
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мембрана не е достатъчна за да обхване вътреклетъчното съдържимо и 

клетката лизира [33, 35, 49, 50].  

Осмотичният  стрес и особено излагането на клетките на 

въздействието на хипо- или хиперосмотична среда могат да доведат до 

навлизането или излизането от тях на разтворени вещества, които  

обичайно не преминават през клетъчната мембрана [35]. 

Има критични концентрации на разтворимите вещества като NaCl, 

чието осмотично въздействие върху клетките води до клетъчна смърт [51].  

 

Увреждане на клетъчната мембрана 
 

При  ниски температури клетъчните мембрани могат да претърпят 
директно механично въздействие на ледените кристали. Поради 

различната флуидност на мембранните липиди, т.е. различната 

температура, при която те претърпяват преход от течно в твърдо 

състояние, понижаването на температурата води до промяна в 

подвижността им в двойния фосфолипиден слой. Това влияе на тяхното 

разпределение и връзките на хидрофилните и хидрофобните им области с 

протеините. Така мембранните протеини могат променят позицията си 

спрямо клетъчната мембрана, начина си на функциониране или да се 

отделят необратимо от мембраната [52-54], а при температура под 4°C да 

претърпят студова денатурация [35, 52]. 

 

3. Съхранение на хемопоетични стволови клетки с прибавяне на 

криопротектори 

 

Опити за замразяване на животински клетки се правят още в края на 

30-те години на 20 век чрез витрификация [55], а през 1949г  Polge, Parks и 

Smith  съобщават за успешно замразяване на птичи сперматозоиди след 

смесването им с разтвор на глицерол [56, 57]. През  1950 Smith съобщава, 

че  замразяването на еритроцити в разтвор на глицерол може да ги 

предпази от хемолиза [58]. През 1959 Lovelock и Bishop  първи описват 
употребата на диметилсулфоксид (ДМСО) като криопротективен агент, 
който прониква по-бързо сравнение с глицерола в различни видове клетки 

при температура над 4°C [59, 60]. На основата на тези първоначални 

резултати започва да се развива криоконсервирането на хемопоетични 

стволови клетки [40]. 

Криоконсервирането е процес, при който клетките, се замразяват и 

се съхраняват при такива температури под нулата (в парите и/или течната 

фаза на течен азот при температури между –135°С и –196°С или в 

механични фризери при температура  – 80°С), при които е ефективно 

спряна ензимната или химична активност, която може да причини тяхното 
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увреждане [35]. То най-често се осъществява чрез прибавянето към 

клетъчната суспензия на молекули, наречени криопротектори [35].  

Криопротекторите действат предимно чрез понижаване на точката 

на замръзване и намаляване на количеството лед, който се образува при 

отрицателни температури. Ако те са въведени в достатъчно количество, 

замръзването ще настъпи чрез витрификация без кристализация. Високите 

концентрации, при които се постига максималният им протективен ефект, 
са свързани с токсични увреждания, които са критични за избора на вида и 

количеството на криопротекторите при замразяването на клетки [35]. 

Криопротективните вещества се разделят на две основни групи – 

вътреклетъчни и извънклетъчни. 

 

3.1. Вътреклетъчни криопротектори 

 

Това са проникващи агенти, които в мултимоларни концентрации 

защитават живата клетка от увреждането при замразяване. За да се 

ограничи клетъчната дехидратация чрез намаляване на водния ефлукс се 

използват вътреклетъчни криопротектори, проникващи лесно през 
клетъчната мембрана. За да са такива, веществата трябва:  

а) да проникват през клетъчната мембрана, за да предпазват от  
осмотично увреждане и дехидратация при замразяване и 

 б) да не са токсични за клетките във високи моларни концентрации, 

при които те предотвратяват прекомерното ледообразуване.  

Такива криопротектори са  глицеролът, диметилсулфоксидът 
(ДМСО) и уреята [34], които осъществяват ефекта си чрез колигативни 

свойства, т.е. ефектът им зависи от броя на разтворимите частици, а не от 
химичния им състав. С колигативните си свойства те забавят замръзването 

на екстрацелуларната вода и концентрирането на непроникващите 

извънклетъчни разтворени вещества (например натриеви йони), пречейки 

на нарастването на осмотичния градиент [34]. Освен това, с големия си 

моларен обем те защитават клетката от прекомерна дехидратация [2]. Така 

докато клетката губи вода в екстрацелуларния лед, големият размер на 

молекулите на вътреклетъчния криопротектор отлагат намаляването на 

нейния обем, предпазвайки я от загуба на мембранни фрагменти [34]. Този 

ефект се засилва и от това, че глицеролът и ДМСО намаляват твърдостта 

на мембраната и увеличават нейния флуидитет [61]. 

Особено важна черта на диметилсулфоксида, даваща му предимство 

пред глицерола е значително по-високата му скорост на проникване в 

клетки, описана от Lovelock и Bishop [51].  При  37°C 

диметилсулфоксидът прониква през клетъчната мембрана за няколко 

секунди, при  22°C за няколко минути, докато при 2 - 5°C процесът се 

забавя [2, 62]. По-бързата дифузия на ДМСО през клетъчната мембрана в 

сравнение с глицерола и трудното отстраняване на последния преди 
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инфузия на клетките, което не е наложително при преливане 

диметилсулфоксид, правят ДМСО предпочитан криопротектор на 

хемопоетични стволови клетки [2].   

 

3.1.1. Диметилсулфоксид (ДМСО) 

 

Диметилсулфоксидът (ДМСО) е органосерно съединение, което е 

страничен продукт от обработката на хартия, въглища или нефт. Той е 

хигроскопично полярно вещество, със силна проникваща способност през 
биологични мембрани [51]. Чистият ДМСО е безцветна течност, като цяло 

без мирис [63], въпреки че при индустриално производство може да има 

силна миризма на сяра [2, 64].  

След като се абсорбира системно, ДМСО ((CH3)2SO) претърпява 

биотрансформация до диметилсулфон (DMSО2), и диметилсулфид (DMS). 

Непромененият диметилсулфоксид и диметилсулфонът се екскретират с 

урина и фецес, като серумният полуживот на ДМСО е около 20 часа, а 

този на отделяния през бъбреците метаболит диметилсулфон е 72 ч [64]. 

Полученият от редукцията на ДМСО диметилсулфид се отделя през 
кожата или се издишва през белите дробове за около 24 ч след 

прилагането на ДМСО и е отговорен за специфичната миризма след 

вливането му [2].  

Острата токсична доза при хората не е определена, но експерименти 

с животни за определяне на LD50 (количеството, необходимо да убие 50% 

от изследваните животни), дават основание да се счита, че тя значително 

надвишава обичайно използваната при замразяване на ХСК с 10% 

концентрация на ДМСО [2]. Въпреки това, дългогодишното клинично 

приложение на диметилсулфоксид при съхранение на хемопоетични 

стволови клетки е богат източник на информация за нежелани ефекти 

върху пациентите, както и за токсично увреждане на хемопоетични 

стволови клетки. 

 

 

3.1.1.1. Токсични ефекти на ДМСО върху клетки 

 

Диметилсулфоксидът е токсичен за клетки, в това число и за 

хемопоетични [3]. Данни за механизмите на клетъчно увреждане, 

предизвикано от въздействието на ДМСО има от експерименти, 

провеждани с различни видове клетки. При прибавянето му към клетъчни 

култури във високи концентрации, диметилсулфоксидът влияе върху 

клетъчното делене, предизвиквайки вакуолизация, особени митотични 

фигури, нарушения при образуването на делителното вретено и 

предизвиква образуването на атипични нуклеоли и псевдоподи [65].  
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Диметилсулфоксидът е токсичен за живи клетки при стайна 

температура и при 37°C –  температурата на размразяване на клетъчната 

суспензия при трансплантация на хемопоетични стволови клетки. При 

излагане на въздействието ДМСО в продължение на 60 минути след 

размразяване, жизнеността на клетките значително намалява, като това е 

по-изразено  между 30-60 минута в сравнение с 0-30 минута [66].  

Инкубирането  на клетки дори с малки количества ДМСО (0,2 и 

0,3%) намалява двукратно жизнеността им [67].  

Механизмите, по които диметилсулфоксидът проявява токсичните 

си действия са различни. Счита се, че основна причина е промяната или 

увреждането на различни структури и биохимични процеси в клетките. 

Има данни за токсични ефекти на ДМСО върху клетъчните мембрани и 

клетъчните белтъци [68]. ДМСО във високи концентрации (до 30%) 

предизвиква образуване на мехурчета в резултат на дисоциация между 

клетъчната мембрана и цитоскелета.  Той реагира с различни протеини и с 

глутатиона [69], може да окислява свободните тиолни групи на 

протеините и да промени тяхната функция [70, 71]. Тази  реакция  

намалява при по-ниски температури [68]. ДМСО потиска 

митохондриалното дишане и повишава цитозолния калций [72]. При 

изследвания с клетки е установено, че 1% ДМСО за 5 секунди предизвиква 
нарастване на  вътреклетъчния калций от два до шест пъти [73], което 

може да провокира програмирана клетъчна смърт (апоптоза) [74]. 

ДМСО взаимодейства с водата посредством водородни връзки [75], 

които са по-силни (около 30 килоджаула/мол) от водородните връзки 

между водните молекули (20 килоджаула/мол) [76]. Той отнема вода от 
вътреклетъчните молекули и по този начин да предизвикат денатурация на 

протеините [77]. Свързването на ДМСО с вода намалява с повишаването 

на температурата, като същевременно нараства пропускливостта на 

липидните мембрани [78]. Диметилсулфоксидът се локализира при по-

висока температура около полярните глави на фосфолипидните молекули, 

като същевременно концентрацията му в двойния слой на мембраните 

намалява, предизвиквайки осмотичен стрес което може да обясни по-

голямата му токсичност, свързана с повишаване на температурата [79].   

 

3.1.1.2. Токсични ефекти на ДМСО върху пациенти 

 

А) Не изискващи медицинско внимание 

 

Умерен  до тежък  дискомфорт, по време на прилагане, специфична 

миризма на дъха и кожата, специфичен вкус.  

 

Б) Обща токсичност 

Общи странични ефекти като гадене, повръщане, и коремни крампи  
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се срещат при до 50% от пациентите, като е възможно да са в резултат не 

само от действието ДМСО, а и на вагусови реакции от преливането на 

студени течности [24, 80].  

 

В) Сърдечно - съдови ефекти 

 

ДМСО има доза-зависим вазоконстриктивен ефект [80], който при 

преливане през периферен венозен път може да води до болка по време на 

инфузия [2]. Проучвания при животни показват, че бързото инжектиране 

на ДМСО в кръвоносните съдове може да доведе до вазоспазъм и/или 

ангионекроза [24, 81, 82].  

Наблюдавано е настъпване на хипотензия и брадикардия  [83] или 

по-рядко хипертензия и тахикардия, както и фатални аритмии [84].  

При инфузия на клетки често се наблюдават  хипертонични 

състояния. В проспективно многоцентрово проследяващо проучване на 

Ikeda и сътрудници, е открита неочаквано висока честота на тежки (≥3 

степен), свързани с инфузията, нежелани реакции. От наблюдавани 1125 

инфузии на продукти с ХСК, при 117 (10,4%) се установяват  ≥3 степен 

нежелани реакции, свързани с инфузията, като най-честата тежка 

нежелана реакция е хипертензия, изискваща прилагането на фуроземид 

или вазодилататор. Същевременно се установява, че честотата на 

хипертензивни реакции е по-висока при пациенти получаващи продукти с 

10% ДМСО, в сравнение с тези, при които ДМСО е 5% [85, 86].  

 

 

 

Г) Нежелани ефекти върху дихателната система 
 

ДМСО се отделя през дихателната система като диметилсулфид. 

Може да предизвика кашлица и бронхоспазъм [24]. Той предизвиква доза- 

зависима хиповентилация и понижен отговор към хипоксия при 

експерименти с  животни [87]. В някои случаи е възможно настъпване на 

тежка дихателна депресия и дори респираторен арест [88, 89] или дифузна 

алвеоларна хеморагия [90, 91]. 

 

Д) Невротоксичност 

 

Редица центрове описват случаи на неврологична токсичност като 

обратима левкоенцефалопатия  [92] епилептични пристъпи [93, 94], 

преходна глобална амнезия [95]  и мозъчен инфаркт [95, 96]. ДМСО може 

да действа невротоксично като улеснява настъпването на мозъчен оток, 

нарушавайки непропускливостта на кръвно-мозъчната бариера [87], което 

е доказано с модел при плъхове със запушване на средна мозъчна артерия 

[97]. 
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Патофизиологията на невротоксичността на ДМСО е неизяснена. 

Тъй като токсичната доза на ДМСО при хората не е определена, тежестта 

на токсичните прояви за мозъка и другите органи се счита, че тя зависи от 
количеството ДМСО в преливания трансплантат и скоростта на 

инфузията. Максимално препоръчаното количество на ДМСО за 

преливане на една сесия е 1g/kg  телесна маса или 10 ml/kg от 10% разтвор 

на  DMSO. Когато преливания обем надвишава тази граница, единият 
подход е да се раздели инфузията на няколко етапа в един ден или в два 

последователни дни, за редуциране на прелятото количество за 

определено време. Ако се наблюдава токсичност по време на инфузията, 

клетъчната суспензия може да се промие след размразяване, за намаляване 

на количеството преливано ДМСО [4].  

Въздействието с ДМСО върху развиващи се миши мозъци води до 

мозъчна дегенерация. Тази невротоксичност е установена при ниски дози 

като 0.3 mL/kg. Това е важно ниво, защото може да бъде  се надвишено 

при деца, на които се прелива ДМСО по време на трансплантация на 

хемопоетични стволови клетки [98].  

 

Е) Хемолиза 
 

Описани са и случаи на нарастване на нивата на лактат 
дехидрогеназа [99] и хемоглобинемия [100].  

Описаните различни нежелани ефекти върху пациентите са свързани 

с дозата и скоростта на вливането на ДМСО. В търсене на максималното 

безопасно количество, при многоцентровото проучване Windrum и 

сътрудници установяват, че в петдесет и седем центъра са приели горна 

граница за безопасност на  количеството ДМСО, вливано за един ден в 

както следва: 80 g (n=5), 60 g (n=9), 40 g (n=12), 20 g (n=2) и други (n=29). 

В групата на „другите“ са използвани 14 различни граници, от които най-

често цитирания лимит е 1 g/kg в тринадесет центъра. При останалите в 

тридесет и три центъра няма горна граница на дневната доза ДМСО, а пет 
не са отговорили [24]. По-ниска  честота на токсичност е наблюдава в 

центровете, в които клетките се промиват преди инфузия, или се използват 
по-ниски концентрации на ДМСО, т.е. токсичните ефекти са дозо-

зависими в повечето случаи. Счита се за обичайно в по-големите 

трансплантационни центрове, където се извършват повече трансплантации 

да има поне един случай годишно на тежка токсичност. Обичайната 

токсичност в повечето случаи е сърдечно-съдова или дихателна, но се 

наблюдават реакции от ЦНС и отделителната система, чернодробните 

реакции и анафилаксията са по-редки. Тъй като трансплантационната 

смъртност при автоложни трансплантации намалява, болестността, 

предизвикана от ДМСО придобива нарастващо значение [24].  
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3.1.1.3. Подходи за намаляване на токсичното въздействие на 

ДМСО върху пациенти и хемопоетични стволови клетки 

 

А) Промиване на клетките преди инфузия 

 

За намаляване на токсичния ефект на ДМСО, в някои центрове след 

размразяване промиват клетките с буферни разтвори от 0,9% натриев 

хлорид  и 2,5% човешки албумин. Това е трудоемък процес, свързан със 

загуба на клетки, поради допълнителното им излагане на осмотичен и 

механичен стрес [5] и с предизвикване на клетъчна агрегация [101]. 

Възможно е, макар и с минимален риск,  да настъпи контаминация на 

вливания материал, поради допълнителното му манипулиране [5, 101]. 

При това рискът от токсичност и нуждата от антихистаминова 

профилактика преди инфузията не са напълно предотвратени [101].  

 Akkök и сътрудници провеждат сравнително проучване при 

автоложни трансплантации, при които ДМСО се намалява от 10% до 

около 1% чрез промиване на размразените стволови клетки. 

Изследователите установяват понижаване на броя CD34+ клетки в 

промиваните автографти до 76,9% от първоначалната стойност, в 

сравнение с непромиваните, макар и крайното количество да е над 

минималната безопасна доза от 2х10
6
/кг. Това намаляване е по-изразено в 

клетъчните продукти, съдържащи повече CD34+ клетки. Установява се и 

загуба ядроносни клетки и неутрофили след промиване. Намаляването на 

жизнеността не е много по-голямо, в сравнение с не промиваните клетки, 

които само са размразени [7].  

Има разработени няколко апарата за автоматизирано промиване на 

клетки, след работата с които се постига висока степен на възстановяване 

на CD34+ и добър потенциал на прихващане, демонстрирани в различни 

проучвания за употребата им [102]. Проучването на Akkök и сътрудници 

обаче установява, че при пациентите, получили промивани автоложни 

клетки, макар и със значително по-малко нежелани ефекти при 

преливането, прихващането на тромбоцитите се забавя с два дни в 

сравнение с непромиваните [7] а Félix и сътрудници, установяват по-бавно 

прихващане на неутрофили (12 (8–22) срещу 11 (8–16) дни при 

непромивани клетки) [6].  

  

Б) Намаляване на крайната концентрация на ДМСО 

 

ДМСО е най-често използвания клетъчен криопротектор в 

клиничната практика и при проучвания с клетки, когато е необходимо те 

да се замразяват. Въпреки това няма консенсус върху оптималната му 

концентрация при замразяване. Дълго време за съхранение на клетки е 
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използван криопротективен разтвор с крайна концентрация на 

диметилсулфоксида 10%.  

Възможен подход за постигане на по-малко нежелани реакции, 

свързани с общото влято количество ДМСО е намаляване на 

концентрацията му в криопротективния разтвор, с който клетките се 

замразяват.  
 

3.2. Извънклетъчни  криопротектори 

 

Както споменахме във въведението, намаляването на ДМСО изисква 

добавянето на екстрацелуларни криопротектори.  

Ектрацелуларните криопротективни агенти са високомолекулни 

вещества, които не проникват през клетъчната мембрана [103] като 

протеини от автоложна плазма [104], хидроксиетил скорбяла [77], 

декстран, фикол 70 [105] и други. Когато  се ползват самостоятелно, те 

постигат своя защитен ефект при по-ниски моларни концентрации, но 

изискват по-бърза скорост на замразяване и размразяване [34].  

Ефектът на извънклетъчните криопротектори е изследван още през 
60-те години на 20-ти век. 

Прибавянето на поливинилпиролидон (РVР) към еритроцити 

позволява клетъчната преживяемост да се повиши до над 95% [34, 106]. 

Въпреки отличните резултати за съхраняване на еритроцити с него, 

полимерната му молекула пребивава в циркулацията дълго след инфузия, 

с потенциални нежелани ефекти при клиничното му приложение [107], 

поради което той не се е наложил в практиката. 

Захари и техни деривати са естествени криопротектори в растения и 

животни. Глюкоза, захароза и трехалоза са откривани в растения [108], 

жаби [109] и някои видове скариди (артемия) [110], които толерират ниски 

температури [77]. Има данни за  директно взаимодействие на захарите с 

клетъчната мембрана по време на замръзването [111-113]. Замразени  ХСК 

от пъпна връв с трехалоза и захароза в комбинация с ДМСО при 

концентрация под 10% постигат жизненост като тази на клетки, замразени 

с 10% ДМСО [113, 114]. Алтернатива на монозахаридите като 

криопротектори  са полизахаридите на основата на глюкоза. Полимери 

като декстран, трехалоза и хидроксиетилскорбяла (хидроксиетил 

амилопектин (ХЕС)), смесени с ДМСО подобряват криогенното 

съхранение на ХСК [113, 115-117], включително при по-високи 

температури (- 80°C)  [118]. ХЕС е синтетичен полимер на основата на 

пречистена скорбяла, модифицирана с хидроксиетилиране на въглеродни 

позиции C2, C3 или C6, чиито физични и химични свойства се определят 
от средното молекулно тегловно разпределение (200 000 или  450 000) [2] 

и степента на моларно заместване (измерено с хидроксиетилните групи) 

[77]. Първоначално е изследвана като криопротектор за еритроцити, 
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когато е установено че е ефективна и за съхранение на други видове 

клетки [41, 119]. Елиминирането на ХЕС извън организма започва още 

след тридесетата минута, става по ренален път и до 24 часа 90% от 
прелетия полимер е извън организма [118]. Ин виво ХЕС се метаболизира 

от гликолитични ензими, например алфа амилаза, която го разгражда до 

разнообразни по размер фрагменти с по-ниско относително тегло 

(обикновено под 40 kDa) които се екскретират с урината [107, 120-122].  

Предимството на полимерите пред моно- и дизахаридите при 

замразяване, е че те имат по-малък осмотичен ефект, не навлизат в 

клетките и са сред най-ефективните непроникващи вещества, улесняващи 

витрификацията. Повишавайки извънклетъчния вискозитет, те намаляват 
включването на водата в извънклетъчни кристали [123] и по този начин 

намаляват клетъчната дехидратация [41]. Оптимални  за клетъчно 

съхранение са тези от тях, които водят до витрификация при -20°C след   

бързо замразяване [35, 41, 124, 125]. Въпреки че полимерите пречат на 

загубата на клетъчна вода поради екстрацелуларна витрификация, при 

спадането на температурата вътреклетъчната вода продължава да се 

охлажда и при температура около -40°C  може да настъпи вътреклетъчна 

кристализация. Тя може да се предотврати чрез понижаване на 

температурата на хомогенна кристализация в клетките с прибавянето на 

вътреклетъчни криопротектори [35, 56]. При  комбинирана употреба на 

проникващи и извънклетъчни криопротектори за криоконсервиране е 

наблюдавана подобрена  преживяемост на клетките [126]. Ето защо 

основен фокус в проучването на криоконсервирането на ХСК с 

екстрацелуларни криопротектори е комбинирането им вътреклетъчни 

такива – например диметилсулфоксид [127].  

Хидроксиетилскорбялата, която досега е използвана в концентрация 

6% като извънклетъчен криопротектор [3], има токсични ефекти върху 

пациентите, променяйки вискозитета на кръвта и способността й за 

кислороден транспорт [77, 128]. Когато  ХЕС се използва като плазма 

експандер, се увеличава риска от хеморагии [116, 122], вероятно поради 

хемодилуция и инкорпориране на полимера във фибриновите съсиреци. 

Понякога води до преходни нарушения на бъбречната функция [129], 

особено при пациенти в септично състояние. От друга страна честотата на 

анафилактоидни реакции е значително по-малка  при употреба на ХЕС 

(приблизително 0,006%) , в сравнение с други плазма експандери [130].  

Наблюдавано е и благоприятно повлияване на жизнеността на 

хемопоетични стволови клетки при нарастваща концентрация на протеини 

в замразяваната суспензия [131].    
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ІV. Цел и задачи 

 
Цел: 

 

Да се разработи метод за нискотемпературното съхранение на 

човешки хемопоетични стволови клетки с по-ниска (5%) крайна 

концентрация на диметилсулфоксид чрез добавяне към криопротективния 

разтвор на високомолекулни екстрацелуларни криопротектори. Да се 

проучи клетъчната виталност и хематологичното възстановяване на 

пациентите след трансплантация с така съхранявани клетки, както и 

възможността за тяхното продължително съхранение при -80°C. 

  

Задачи:  

 

1. Да се изследва токсичното въздействие на 5% ДМСО върху клетки в 

зависимост от времето и температурата на експозиция след смесване 

без замразяване 

2. Да се изследва токсичното въздействие на 5% ДМСО върху клетки в 

зависимост от времето и температурата на експозиция след 

смесване, замразяване и размразяване 

3. Да се изследва протективното действие на извънклетъчни 

криопротектори върху ХСК 

4. Да се подбере оптимален криопротективен разтвор с ниска 

концентрация на ДМСО в комбинация с екстрацелуларни 

криопротектори  

5. Да се сравнят резултатите от жизнеността на клетките след 

размразяване чрез методите с трипаново синьо и поточна 

цитометрия  

6. Да се изследва ин витро ефекта от увеличаване на клетъчната 

концентрация при замразяване с подбрания криопротективен 

разтвор 

7. Да се разработи метод за непрограмирано замразяване на ХСК при   

- 80°C с подбрания криопротективен разтвор и да се изследва ефекта 

от криогенното съхранение с този режим чрез анализ на:  

• нежеланите реакции по време на инфузия  

• клетъчната жизненост  
• прихващането на присадката чрез проследяване на 

хематологичното възстановяване след трансплантация 

8. Да се изследват жизнеността на клетките и хематологичното 

възстановяване на пациентите при намаляване на обема на 

замразяваната суспензия, съответно вливаното при трансплантация 

количество ДМСО и свързаните с това нежелани реакции чрез 
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отстраняване на богатата на тромбоцити плазма (увеличен 

левкокрит*) 

9. Да се изследват клетъчната жизненост и хематологичното 

възстановяване на пациентите при замразяване на по-малък обем 

клетъчна суспензия след отстраняване на еритроцитите от 
цитаферезния продукт  

10. Да се изследва ефекта от криогенното съхранение на клетки с 

подбрания оптимален режим след различен период от време 

11. Да се изследва ефекта от криогенното съхранение на клетки с 

подбрания оптимален режим при алогенни трансплантации  

12. Да се направи фармакоикономически анализ на подбрания метод за 

нискотемпературно съхранение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*левкокрит – гъстота на левкоцитите в определен обем 
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V. Материали и методи 

 
1. Обработка на хемопоетични стволови клетки (ХСК) и 

определяне на клетъчна жизненост 

 

1.1. Обработка и замразяване на хемопоетични стволови клетки, 

получени от афереза  

 

1. Хемопоетичните стволови клетки от периферна кръв се получават 
чрез цитафереза с клетъчни сепаратори COBE Spectra, Fresenius AS.TEC, 

Fresenius COM.TEC и Spectra Optia. В края на цитаферезата се взема проба 

за определяне на концентрацията на клетките в милилитър от получената 

суспензия. След това сакът с получената клетъчна суспензия се 

центрофугира ((1280G за  8 мин) и надстоящата богата на тромбоцити 

плазма се отделя чрез затворена система в трансферен сак.  Обемът на 

клетките се намалява така, че да се постигне предварително изчислената 

желана крайна концентрация на клетките в съответния обем. 

2. Криопротективният разтвор се подготвя стерилно в ламинарен 

бокс. При смесването на отделните компоненти на разтвора, първоначално 

се смесват разтворът с  хидроксиетил скорбялата (охладена предварително 

в хладилник при 4°C) и диметилсулфоксидът, който се съхранява на 

стайна температура, защото под 18,5°C кристализира [63]. Албуминът се 

прибавя към разтвора след разреждането на ДМСО с ХЕС, защото при 

директния контакт на ЧСА и ДМСО с висока концентрация се получава 

преципитация на белтъка поради хипертермична реакция. Полученият 
криопротективен разтвор се поставя в хладилник на 4°C до момента на 

смесването му с клетките. 

3. Сакът със сгъстената клетъчна суспензия се свързва стерилно със 

сака с предварително подготвения охладен криопротективен разтвор и се 

смесват струйно при стайна температура в съотношение 1 част клетъчна 

суспензия към 4 части криопротективен разтвор, след което продуктът се 

разпределя в криосакове и криофиолки.  

4. Криосаковете се подлагат на непрограмирано замразяване чрез 
поставяне между твърди, термоизолационни плоскости, а криофиолките се 

поставят в стиропоров статив в механичен фризер на температура  – 80°C. 

След минимум 24 часа престой във фризера продуктът се поставя в друг 
фризер  на – 80°C за съхранение до момента на трансплантацията. 

5. По време на трансплантацията сакът се размразява при леглото на 

пациента при температура 37°C  с активно размесване до изчезване на 

последните кристали, след което преливането започва незабавно. 

Скоростта на вливане на клетките обичайно е 10мл/мин.  
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1.2. Определяне на виталност на хемопоетични стволови 

клетки с  трипаново синьо 

 

Взема се криофиолка със замразени хемопоетични стволови 

клетки. Размразява се на водна баня 37°C до изчезване на кристалчетата в 

суспензията. Пипетират се  200 µl от клетъчната суспензия в суха 

епруветка. Добавят се бавно капково (за 1 минута) 300µl буферен разтвор 

(PBS) или физиологичен разтвор с човешки албумин с 2% крайна 

концентрация. Добавят се бавно капково (за 2 минути) 500µl трипаново 

синьо 0,4% за 2 мин. Разбърква се добре. Инкубира се около 3 минути на 

стайна температура (22°C). Отчитането на жизнеността трябва да се 

извърши между третата и петата минута след смесването на клетъчната 

суспензия с разтвора с трипаново синьо. От получената оцветена клетъчна 

суспензия 9,8 µl се поставят в камера за преброяване (Hemacytometer, 

Bürker, Neubauer improved, и др.), разграфена така, че една и съща клетка 

да не се брои повече от един път. С микроскоп, по възможност 
бинокулярен, се преброяват клетките в един малък квадрат или минимум 

по 100 клетки (при по-ниска концентрация на клетките) в двата 

противоположни края на разграфената мрежа (виж фигурата). Преброяват 
се клетките, които са оцветени в синьо (това са клетки загубили 

мембранната си непропускливост за багрилото поради настъпила клетъчна 

смърт). Процентът на жизнените клетки се изчислява по формулата:  

 

 

 

      (общ брой клетки) - (брой оцветени в синьо 

клетки) 

Жизнени клетки (%) = ------------------------------------------------------------------ 

        100 

 

 

 

В случаите, когато се изследва жизненост на незамразявани клетки, 

те се смесват последователно с буферен разтвор (PBS) или физиологичен 

разтвор с човешки албумин с 2% крайна концентрация за една минута, 

след което за 2 минути бавно капково с трипаново синьо 0,4%, както е 

описано по-горе. Отчитането на жизнеността трябва да се извърши между 

третата и петата минута след смесването на клетките с багрилото, както е 

описано по-горе. 
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Фигура1.2.1. Схематично представяне на камерата  на Neubauer за 

изброяване на клетки. Всеки по-голям квадрат е с площ 1 кв.мм  и с обем 

10
-4

 мл   

 

 
  

 

 

 

2. Експериментални модели с клетки – токсично 

въздействие на ДМСО; подбиране на екстрацелуларни 

криопротектори; сравнение на методи за отчитане на 

клетъчна жизненост 
 

2.1. Изследване на токсичното въздействие на 5% ДМСО върху 

ХСК при различни температури за различен период от време след 

смесването им 

 

Получената чрез цитафереза клетъчна суспензия се редуцира по 

обем в затворена система чрез центрофугиране и отстраняване на 

надстоящата богата на тромбоцити плазма. След това сгъстените клетки се 
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смесват с криопротективен разтвор с крайна концентрация на ДМСО 5% и 

се инкубират  при различни температури от 4°C, 22°C и 37°C.  

Жизнеността  на клетките се отчита с метода с трипаново синьо веднага 

след смесване, след 30 минути, след 60 минути и след 24 часа. 

 

 

 

2.2. Токсичност на 5% ДМСО върху ХСК в зависимост от 

температурата и времето на експозиция след съхранение при – 80°°°°C    
 

Клетки, съхранявани при  - 80°C,  с криопротективен разтвор с  5% 

ДМСО се изследват по метода трипаново синьо след тяхното 

размразяване.  

Всяка криофиолка се размразява на водна баня 37°C,  до изчезване 

на последното кристалче в течността. След това се извършва тест за 

жизненост по метода с трипаново синьо и се отделят  проби в три 

епруветки за инкубиране на различна температура - в хладилник на 4ºС, на 

стайна температура  (22°C), и в инкубатор на 37°C. На  30-та минута, на 

60-та минута и след 24 часа от всяка от епруветките се взема проба и се 

отчита виталност с трипаново синьо.  

Отчетената виталност се нанася в табличен вид, след което се 

изчисляват средно аритметичните стойности за виталността в проценти 

при различните температури след 5, 30 и 60 минути и след 24 часа. 

 

 

 

2.3. Изследване на протективното действие на ХЕС върху ХСК 

при осмотичен стрес  

 

Основен механизъм на увреждане при непрограмирано замразяване 

е осмотичният стрес, на който са изложени клетките поради настъпващата 

релативна хипотония на екстрацелуларния разтвор  при размразяването на 

клетки, замразени с ДМСО. За да проучим възможен протективен ефект на 

ХЕС върху хемопоетични стволови клетки при увеличаваща се хипотония 

е проведен следният експеримент: 
Получена чрез цитафереза клетъчна суспензия се редуцира по обем 

чрез центрофугиране.   

Половината клетки се смесват с разтвор на хидроксиетил скорбяла 

във физиологичен разтвор и се разделят на проби, в които чрез 
допълнително разреждане с 5% разтвор на ХЕС в дестилирана вода се 

постига крайна концентрация на ХЕС 5 %  и различни концентрации на  

натриев хлорид (NaCl) (0,9% , 0,77%, 0,45% и 0,28%).  
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Другата половина клетки се смесват с физиологичен разтвор и се 

разделят на проби, в които чрез добавяне на дестилирана вода се постигат 
различни концентрации на NaCl (0,9%, 0,77%, 0,45% и 0,28%).  

Двете групи проби се оставят на стайна температура  и се отчита 

клетъчната жизненост чрез метода с трипаново синьо след 2, 24 и 48 часа. 

 

 

 

2.4. Разработване на комбиниран разтвор от 5% ДМСО и 

различни комбинации от извънклетъчни криопротектори за целите 

на трансплантацията 

 

Поради описани нежелани ефекти на хидроксиетил скорбялата 

върху пациенти и данни за криопротективен ефект на плазмени белтъци 

решихме да използваме човешки серумен албумин в комбинация с по-

ниска концентрация на ХЕС и с 5% ДМСО.  

Получена от цитафереза суспензия от хемопоетични стволови 

клетки се редуцира по обем чрез отстраняване на богатата на тромбоцити 

плазма и се оставят по 0,2 мл клетки за всеки 0,8 мл криопротективен 

разтвор. В това съотношение концентрираните клетки се смесват с всеки 

от посочените в таблицата криопротективни разтвори, разпределят се в 

криофиолки, замразяват непрограмирано и се съхраняват при - 80°C.  

Клетъчната  жизненост се изследва с трипаново синьо преди 

смесване с  криопротективния разтвор, след смесване и след съхранение 

при -80
оС за различни периоди от време (3, 90, 180 и 360 дни).  

 

Таблица 2.4.1. Криопротективни разтвори с 5% ДМСО, които се 

смесват с хемопоетични стволови клетки  

 

№  

разтвор 

 

Тип полимер 

Крайна 

концентрация на 

полимера * 

Крайна 

концентрация на  

ДМСО 

Крайна 

концентрация на 

човешки албумин 

1 

ХЕС 450 000 относително 

тегловно молекулно 

разпределение 

3,6% 5% 3% 

2 

ХЕС 200 000 относително 

тегловно молекулно 

разпределение 

6% 5% 3% 

3 

ХЕС 130 000 относително 

тегловно молекулно 

разпределение 

3,6% 5% 3% 

4 
Без полимер с 

физиологичен разтвор 
- 5% 3% 

* Поради това, че ХЕС с различно относително молекулно тегловно 

разпределение  се предлага на пазара разтворен във физиологичен разтвор 
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с различна изходна концентрация, в криопротективния разтвор при 

запазване на общия му краен обем получената крайна концентрация на 

ХЕС е различна.  

 

   

 

 

 

2.5.Подбиране на оптимален протокол за определяне на 

клетъчна жизненост с поточна цитометрия със 7-аминоактиномицин 

Д (AAD-7) 

 

За да се сравнят резултатите за клетъчна жизненост, определена с 

трипаново синьо и с поточна цитометрия разработихме протокол за 

определяне на жизненост на размразени клетки с оцветяване със 7-ААД и 

отчитане с поточна цитометрия.  

Проби за жизненост с поточна цитометрия се извършват с различни 

маркери за апоптоза или клетъчна смърт.  Такъв е 7 - аминоактиномицин 

Д (7-Aminoactinomycin D (7-AAD)) [132] - гуанин-специфично  

флуоресцентно багрило, което прониквайки в клетките при нарушена 

цялост на тяхната мембрана, чрез интеркалация в цитозин-гуанин области 

на ДНК, отграничава живи клетки от такива в процес на ранна или късна 

апоптоза (програмирана клетъчна смърт) [133]. 

Съхранявани в криофиолка хемопоетични стволови клетки при -

80°C  се размразяват  на водна баня 37°C до изчезване на последното 

кристалче. Разреждат се с физиологичен разтвор и 2% човешки серумен 

албумин до постигане на концентрация на левкоцитите под  30 х10
9
/L, 

след което:  

1) Половината от пробата се анализира за виталност по метода с 

трипаново синьо по стандартния метод, след което се отчита виталност 
синхронно с началото на апаратния анализ с поточна цитометрия (на 15-та 

мин и на 30-та мин). 

2) Втората половина от разредените до 30 х10
9
/L, с клетки се смесва 

със 7- аминоактиномицин Д (AAD-7), anti-CD34 и anti-CD45 антитела и се 

инкубира на 22°C за 15 мин. След това се разделя на две части:  

-  първата част се анализира на флоу – цитометър (апарат Becton 

Dickinson FACS Canto II, софтуер FACS Canto) на 15-та минута. 

 - втората част се смесва с лизиращ разтвор и се инкубира на 22°C за 

10 минути. След това се анализира с поточна цитометрия (апарат Becton 

Dickinson FACS Canto II, софтуер FACS Canto) на 30-та минута. 

От всички  позитивни за CD34 и CD45 клетки се изважда броя на 

тези, които едновременно са маркирани с  CD34, CD45 и AAD-7 – клетки с 

нарушена мембранна цялост и се изчислява процентът на жизнени клетки.  
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2.6. Съпоставка на жизненост, определена чрез трипаново синьо 

и поточна цитометрия със 7-AAD на размразени ХСК след съхранение 

при -80°C  

 

Хемопоетични стволови клетки, съхранявани при -80°C,  се 
размразяват на водна баня 37°C до изследване на последното кристалче. 

След това се разреждат с физиологичен разтвор и албумин 2% до 

постигане на концентрация на левкоцитите под 30 х10
9
/L и клетъчната 

жизненост се изследва както следва:  
1) С трипаново синьо по стандартен метод (стандартна виталност)  
2) С поточна цитометрия без лизиращ разтвор с отчитане на 

клетъчна виталност със AAD-7, anti-CD34 и anti-CD45 на апарат Becton 

Dickinson FACS CantoII, със софтуер FACSCanto. 

В таблица се въвеждат  резултатите за: 

1) виталността, определена с трипаново синьо по стандартната 

методика (стандартна виталност) 
2) виталността, отчетена с AAD-7, без лизиращ разтвор (виталност с 

флоу цитометрия) с поточна цитометрия 

Въведената таблично информация се анализира със статистически 

пакет SPSS 20. 

 

 

 

2.7. Влияние на клетъчната концентрация върху жизнеността на 

ХСК, определена чрез трипаново синьо и поточна цитометрия след 

съхранение при -80°C с 5% ДМСО, 3,6% ХЕС и 3% ЧСА   
 

Получена с цитафереза клетъчна суспензия с хемопоетични стволови 

клетки се центрофугира (1280G за  8 мин). След това в затворена система 

се отлива в трансферен сак надстоящата богата на тромбоцити плазма. 

Обемът  на клетките се намалява с почти пълно отстраняване на богатата 

на тромбоцити плазма, независимо от крайната концентрация на 

левкоцитите в милилитър. Обичайно в тези случаи минималното 

замразявано количество клетки и разтвор е 100 мл, а минималния обем на 

клетки преди смесването им с разтвора е 20мл.  

След смесването клетките се разпределят в криосакове и криофиолки 

и се подлагат на непрограмирано замразяване чрез поставяне между 

твърди плоскости или в стиропоров статив и се съхраняват във фризер при   

температура -80°C. 

В таблица се въвеждат   резултатите за виталност, определени с 

поточна цитометрия (виталност с флоу цитометрия) и тест с трипаново 

синьо, проведен по протокол (стандартна виталност) и синхронно с 
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поточната цитометрия (трипаново синьо с отлагане) и концентрацията на 

нуклеарните клетки в милилитър.  
 

 

 

 

3. Анализ на автоложни и алогенни трансплантации с подбрания 

метод за нискотемпературно съхранение на хемопоетични стволови 

клетки (ХСК) при -80°C – нежелани реакции, клетъчна жизненост и 

хематологично възстановяване след трансплантация. 

 

 3.1. Автоложна трансплантация на ХСК след непрограмирано 

замразяване и съхранение при - 80°C с криопротективен разтвор с 

крайни концентрации 5% ДМСО, 3,6% ХЕС и 3% ЧСА 

  

Получена с цитафереза клетъчна суспензия с хемопоетични стволови 

клетки се центрофугира (1280G за 8 мин). След това в затворена система в 

трансферен сак се отлива надстоящата богата на тромбоцити плазма. 

Количеството левкоцитна суспензия се изчислява така, че след смесването 

на 1 част с клетки и 4 части криопротективен разтвор да се постигне 

крайна клетъчна концентрация 1 – 2,5х10
8 ядроносни клетки/мл (или 100 – 

250 х10
8 ядроносни клетки/сак). Сгъстените клетки се смесват на стайна 

температура с предварително приготвения криопротективен разтвор до 

крайни концентрации: 

o 1 - 2,5 х 10
8 клетки/мл  

o 3,6 % на хидроксиетилскорбяла, 

o 3% на човешкия серумен албумин и  

o 5% на ДМСО.  

Смесените с криопротективен разтвор клетки се разпределят в 

криофиолки и криосакове и се подлагат на непрограмирано замразяване и 

съхранение във фризер при -80°C. 

Анализират се:  
1. Жизнеността на клетките след размразяване чрез оцветяване по 

метода с трипаново синьо, изследвана преди кондиционирането. 

2. Нежеланите реакции по време на инфузията на клетките 
3. Хематологичното  възстановяване на пациентите след 

трансплантация за неутрофили и тромбоцити (данни от епикризите в 

болничната информационна система (БИС)).  

Получените резултати се сравняват с данни от литературата за 

виталност, нежелани реакции при преливането на клетките и 

хематологично възстановяване при пациенти, които са трансплантирани с 

хемопоетични стволови клетки, съхранявани с 10% ДМСО. 
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3.2. Влияние на концентрирането на суспензията с ХСК чрез 

пълно отстраняване на богатата на тромбоцити плазма върху 

жизнеността и хематологичното възстановяване при автоложни 

трансплантации 

 

За да се намали допълнително общото количество на преливания на 

пациентите ДМСО, а с това и сериозните нежелани реакции, редуцирахме 

обема на клетъчната суспензия чрез пълно отстраняване от нея на богатата 

на тромбоцити плазма, независимо от крайната концентрация на 

левкоцитите в милилитър преди смесването им с подбрания 

криопротективен разтвор. Обичайно в тези случаи минималното 

замразявано количество клетки и разтвор е 100 мл. След това 

концентрираната клетъчната суспензия се смесва струйно на стайна 

температура с криопротективния разтвор, разпределя се в сакове и 

криофиолки, замразява се непрограмирано  и се съхранява при 

температура -80°C. 

Анализират се:  
1. жизнеността на клетките след размразяване чрез оцветяване по 

метода с трипаново синьо, изследвана преди кондициониране, 

2. нежеланите реакции по време на инфузията на клетките, 

3. хематологичното  възстановяване на пациентите след 

трансплантация за  неутрофили и тромбоцити (данни от епикризите в 

болничната информационна система (БИС)).  

Получените резултати се сравняват с данните на групата пациенти, 

трансплантирани с клетки, замразени с подбрания криопротективен 

разтвор и с концентрация на ядроносните клетки до 2,5х10
8 клетки/мл. 

 

 

 

3.3. Концентриране на суспензията с ХСК преди замразяване 

чрез отстраняване на еритроцитите -  ефект върху жизнеността и 

хематологичното възстановяване при автоложни трансплантации 

 

При данни за високо еритроцитно съдържание (хематокрит над 5 и 

хемоглобин в междинна проба над 5г/л) в клетъчния продукт преди 

стъпката с центрофугиране, от сака с  клетките се отстраняват 
еритроцитите.  За целта, още в първата половина на цитаферезата в сака за 

събиране на клетките се прибавя хидроксиетилскорбяла като ускорител на 

еритроцитната седиментация. Количеството й се определя от 
прогностичния обем на аферезния продукт и се прибавя толкова разтвор 

на ХЕС, че спрямо крайния обем на продукта съотношението да бъде 

минимум 1:10. По време на цитаферезата клетките се утаяват спонтанно в 

сака с продукт, закачен на клетъчния сепаратор. В края на аферезата 
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еритроцитите се отливат. За контрол на резултата, от отделените 

еритроцити се пуска проба за ПКК и в случай на по-висок левкоцитен 

брой, отделената еритроцитна част се връща към общия клетъчен продукт. 
След това се пристъпва към обработката на клетките за замразяване след 

центрофугиране и редуциране на обема (виж метод 1.1.) 

Анализират се:  
1. Жизнеността на клетките след размразяване чрез оцветяване по 

метода с трипаново синьо, изследвана преди кондициониране. 

2. Нежелани реакции по време на инфузията на клетките 

3. Хематологичното  възстановяване на пациентите след 

трансплантация за  неутрофили и тромбоцити (данни от епикризите в 

болничната информационна система (БИС)).  

Получените резултати се сравняват с данни от другите две групи 

пациенти - трансплантирани с клетки с концентрация до 2,5х10
8 ядроносни 

клетки/мл и трансплантирани с клетки след пълно отстраняване на 

богатата на тромбоцити плазма. 

 

 

 

3.4. Влияние на продължителността на съхранение с подбрания 

режим при - 80°C върху жизнеността и хематологичното 

възстановяване 

 

Анализират се автоложни трансплантации с ХСК, съхранявани с 

подбрания режим за по-дълъг период от време. При пациенти, 

трансплантирани двукратно се сравняват резултатите за виталност и 

хематологичното възстановяване след първата и втората трансплантация. 

Анализира се статистически корелацията между периода на съхранение и 

виталността и показателите за хематологично възстановяване. 

 

 

 

3.5. Сравнение на клетъчна жизненост и хематологично 

възстановяване при алогенни трансплантации със замразени и 

незамразени ХСК 

 

Анализират се алогенни трансплантации, при които поради 

невъзможност да се синхронизират кондиционирането на пациента и 

получаването на хемопоетичните стволови клетки от донора, последните 

са замразени и  съхранявани с подбрания режим до деня на 

трансплантацията. За сравнение на резултатите за хематологичното 

възстановяване без замразяване на ХСК при алогенна трансплантация, е 

направена ретроспективна извадка от болничната информационна система 
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(БИС) на пациенти, съответстващи по пол, възраст и тип кондициониращ 

режим (миелоаблативно кондициониране или кондициониране с 

редуцирана интензивност). Резултатите се анализират със статистически 

методи.  

 

 3.6. Сравнение на цената на разходите  за замразяване с и без 

концентриране на замразената суспензия 

  

Изчислява се сумата за разходи при замразяване на среден обем на 

клетъчната суспензия  и съответния брой сакове при трансплантации с 

ХСК, замразени с определена концентрация на клетките и се сравнява с 

изчислените разходи за консумативи при пълно концентриране на 

клетките (отново за усреднени стойности на замразявания обем) преди 

замразяване.  
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VІ. Резултати 
 
 

1. Обработка на хемопоетични стволови клетки (ХСК) и 

определяне на клетъчна жизненост 

 

1.1. Обработка и замразяване на хемопоетични стволови клетки, 

получени от афереза  

 

При всички ин витро експерименти и при всички трансплантации 

анализирани по-долу е използван методът за обработка на хемопоетични 

стволови клетки и замразяване на хемопоетични стволови клетки от 
афереза, като са правени различни модификации на обработката и 

криопротективните разтвори, както е описано при всеки отделен ин витро 

експеримент и при всяка анализирана група от трансплантирани пациенти.   

 

 

 

1.2. Определяне на виталност на хемопоетични стволови клетки с  

трипаново синьо 

 

Методът за изследване на клетъчната жизненост с трипаново синьо е 

използван при всички ин витро експерименти, както и преди 

извършването на всички автоложни и алогенни трансплантации, описани 

по-долу. При всички трансплантации със замразени стволови клетки (654 

автоложни и 24 алогенни), виталността е тествана в периода между 

постъпването на пациентите и започване на кондиционирането им, а при 

двадесет и четирите алогенни трансплантации с незамразени клетки - 

непосредствено преди преливането на клетките. 

 

 

 

2. Експериментални модели с клетки – токсично въздействие на 

ДМСО; подбиране на екстрацелуларни криопротектори; сравнение на 

методи за отчитане на клетъчна жизненост 

 

 

2.1. Изследване на токсичното въздействие на 5% ДМСО върху 

ХСК при различни температури за различен период от време след 

смесването им 

 

Престоят при ниска температура  почти не води до намаляване на 

клетъчната жизненост след смесването на хемопоетични стволови клетки 
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с криопротективен разтвор, съдържащ 5% ДМСО. При 4°C ДМСО има 

слаб цитотоксичен ефект дори след 24 часа инкубация, намалявайки 

виталността  на клетките от 99% след 60 минути до 94% след едно 

денонощие. Разликата в токсичността на съдържащия 5% ДМСО 

криопротективен разтвор след 24 часа инкубация при различни 

температури става видима и макроскопски – клетъчната суспензия при 

4°C  запазва цвета си, при 22°C потъмнява, а при 37°C, има най-изразено 

потъмняване (фигура2.1.1.). 

 

Фигура 2.1.1. Макроскопски промени на клетъчната суспензия след 

24 часа въздействие на ДМСО. Най-тъмно оцветената суспензия е 

инкубирана при температура 37°C 
 

 
 

 

Микроскопски, при изследване с метода с трипаново синьо също се 

наблюдава, че престоят на хемопоетичните стволови клетки в 5%  разтвор 

на ДМСО води до тяхното токсично увреждане, което се засилва с 

нарастване на околната температура. При стайна температура (22°C) 

инкубирането в 5%  разтвор на ДМСО до един час повлиява слабо 

жизнеността на хемопоетични стволови клетки, като тя спада на 99% след 

30 минути  и на  98% след 60 минути. По-изразена загуба на клетки има 

след едно денонощие, когато виталността спада с 53% (от 99 % на 47%). 

При 37ºС престоят за 30 минути намалява жизнените клетки до 89%, след 

1 час клетъчната жизненост спада до 87%, а 24-часовата инкубация води 

до оцеляване само на 36% от клетките (фигура 2.1.2. и 2.1.3.).  
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Фигура 2.1.2. Токсично въздействие на ДМСО върху ХСК при 

различни температури и  различен период на експозиция 

 

4°C  

 
                          30 мин                    60 мин                        24ч 

 

22°C  

 
                          30 мин                    60 мин                        24ч 

 

 

37°C  

 
                          30 мин                    60 мин                        24ч 
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Фигура 2.1.3. Влияние на температурата и времето на експозиция 

върху жизнеността на стволови клетки от периферна кръв след смесване с 

криопротективен разтвор  с  5% ДМСО 
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2.2. Токсичност на 5% ДМСО върху ХСК в зависимост от 

температурата и времето на експозиция след съхранение при – 80°°°°C    

 

След съхранение при - 80°C с 5% ДМСО  и веднага след 

размразяване, изследваната с трипаново синьо жизненост на 
хемопоетичните стволови клетки е средно 96%. С увеличаване на  времето 

и температурата на експозиция тя намалява.  

 

Фигура 2.2.1. Виталност с трипаново синьо след размразяване 

 

 



  40 

След 30 минути при температура 22°C клетъчната жизненост 
намалява на 82 %, а след 60 минути спада до 74%. При  по-висока 

температура (37°C) загубата на жизнени клетки е още по-голяма – 

съответно до 78 и 77%.  

 

Фигура 2.2.2. Виталност на 30-та и 60-та минута при различни 

температури 

 

 30 мин 

37°C 
30 мин 

22°C 

30 мин 

4°C 

 

60 мин 

37°C 

 

 60 мин 

22°C 

 

60 мин 

4°C 

 

След по-дълъг период на  инкубация след размразяване (24 часа) 

средната виталност намалява средно до 62,69% при стайна температура 

(22ºС) и до 35,27% при температура 37°C (фигура 2.2.3., фигура 2.2.4.  и 

таблица 2.2.1.).   

 

Фигура 2.2.3. Виталност след 24 часова инкубация при различни 

температури 

 

   24 ч 

37°C 

    24 ч 

22°C 

  24 ч 

4°C 



  41 

 Инкубирането в присъствието на 5% ДМСО след размразяване при 

хладилни условия (4°C), дори и след 24 часа, би могло да запази клетките 

жизнени – при нашия експеримент виталността им е 75,35% (фигура 2.2.4. 

и таблица 2.2.1.). 
 

Фигура 2.2.4. Промяна на виталността с течение на времето на 

размразени ХСК след инкубация при температура 4°C, 22°C и 37°C.  
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Таблица 2.2.1. Средни стойности на клетъчната жизненост (в 

проценти) при различни температури след различен период от време 

 

  5 мин 30 мин 60 мин 24 ч 

4 ºС 96,08  88,35 85,04 75,35 

22 ºС 96,08 82,00 74,35 62,69 

37 ºС 96,08 78,12 77,74 35,27 

 

 

 

2.3. Изследване на протективното действие на ХЕС върху ХСК 

при осмотичен стрес 

 

При подлагане на хемопоетичните стволови клетки на осмотичен 

стрес, колкото е по-ниско осмотичното налягане на разтвора, в който се 

намират, толкова е  по-ниска жизнеността им (фигура 2.3.1.), като този 

ефект се засилва след по-продължителен период от време на инкубация 

(над 2 часа).  
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Наличието на хидроксиетил скорбяла в разтвора, с който се 

разрежда суспензията с  клетките подобрява жизнеността им в условията 

на хипотонична среда.  

При концентрация на NaCl от 0,77% след 24 часа инкубация 

жизнеността на ХСК в присъствие на ХЕС е по-висока с 6% в сравнение с 

тази на клетките без наличие на ХЕС в разтвора, а след 48 часа разликата е  

23% между двете групи клетки в полза на клетките, намиращи се в разтвор 

с ХЕС. Още по-изразен ефект има при хипотоничен разтвор с 0,28 % NaCl: 

в присъствието на полимера виталността е по-висока с 24% след 24 часа и 

с 36% след 48 часа (фигура 2.3.1.).  

 

Фигура 2.3.1. Клетъчна жизненост при смесване с хипотоничен 

разтвор при наличие и отсъствие на ХЕС след 2 часа (А), 24 часа (Б) и 48 

(В) часа 
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48ч
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Допълнителен ефект от действието на хидроксиетил скорбялата е 

предпазването на клетките от агрегация, която е много по-изразена при по-

хипотоничен разтвор  - 0,28 % NaCl  и при отсъствие на полимера (фигура 

2.3.2.).  

 

Фигура 2.3.2. Агрегация на клетките в хипотоничен разтвор без 
наличие на ХЕС 

 

 
0,28% NaCl без HES 

 

 
0,28% NaCl с HES 
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2.4. Разработване на комбиниран разтвор от 5% ДМСО и 

различни комбинации от извънклетъчни криопротектори за целите 

на трансплантацията  
 

При сравнението на различните криопротективни разтвори 

установяваме,че клетъчната жизненост, отчетена с трипаново синьо преди 

смесване с криопротективния разтвор и веднага след смесване при всички 

проби е над 99%. Всички замразени проби след размразяване са с над 86 % 

жизнени клетки дори и след 360 дни нискотемпературно съхранение при 

температура -80ºС. Няма значима разлика в жизнеността на клетките след 

размразяване на следващия ден, както и на третия, шестия и дванадесетия 

месец. 

 

Фигура 2.4.1. Виталност на замразени клетки след 3 дни (А), 90 дни 

(Б), 180 дни (В) и 360 дни (Г) съхранение с криопротективен разтвор при           

-80°C. Всяка цифра под колонките обозначава съответния 

криопротективен разтвор. 
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 Виталност на 180-ти ден
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 Виталност на  360-ти ден
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Въпреки това, между клетките, които са замразени в различните 

разтвори, могат  да се установят разлики в клетъчната жизненост. 
Замразените с разтвор 4 (без екстрацелуларен полимер (ХЕС) и с 

концентрация на албумин 3%) клетки, имат подчертано по-ниска 

жизненост в сравнение с всички останали разтвори и тя намалява с 

увеличаване на периода на съхранение. При отсъствие на ХЕС от разтвора 

и концентрация на човешки албумин 3% жизнеността е средно с 1,6 % по-

ниска на 3 и 90 ден (фигура 2.4.1. А, Б; фигура 2.4.2. ) и с 2,5 и 2,9% по-

ниска на 180 и 360 ден (фигура 2.4.1. В, Г; фигура 2.4.2.).  

От изследваните разтвори с комбинации от хидроксиетил скорбяла, 

при разтвор №1 (5% диметилсулфоксид, 3,6%  хидроксиетилскорбяла и 

3% човешки серумен албумин) се наблюдава най-висока средна виталност 
след различен период на съхранение на хемопоетични стволови клетки, 

поради което той беше избран за съхранението на ХСК.  
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Фигура 2.4.2. Виталност на ХСК след съхранение с различните 

разтвори след 3, 90, 180 и 360 дни   
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2.5. Подбиране на оптимален протокол за определяне на 

клетъчна жизненост с поточна цитометрия със 7-аминоактиномицин 

Д (AAD-7) 
 

След проведените предварителни изследвания установихме, че 

виталността чрез метода с поточна цитометрия трябва да се изследва без 
прибавяне на лизиращ разтвор, по следния начин: 

Веднага след размразяване клетките се разреждат с физиологичен 

разтвор и 2% албумин до постигане на концентрация на левкоцитите под  

30 х10
9
/L, след което се инкубират при стайна температура (22

оС) за 15 

минуги със 7- аминоактиномицин Д (AAD-7), anti-CD34 и anti-CD45 

антитела и се анализират на флоу-цитометъра, за определяне на жизнените 

клетки, които са CD34+, CD45+ и  AAD-7 neg.  

 

 

2.6. Съпоставка на жизненост, определена чрез трипаново синьо 

и поточна цитометрия със 7-AAD на размразени ХСК след съхранение 

при -80°C  

 

Едновременно по методите с оцветяване с трипаново синьо и с 

поточна цитометрия бяха изследвани 47 проби с хемопоетични стволови 

клетки, съхранявани при  - 80°C в криофиолки.  
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Фигура 2.6.1. Снимка на оцветени с трипаново синьо клетки от 
афереза. Оцветените в синьо са с нарушена мембранна цялост. Жизнени са 

неоцветените клетки  

 

 
 

 

Фигура 2.6.2. Виталност, отчетена с поточна цитометрия  

 

 
 

 

С едномерни честотни таблици е установено честотното 

разпределение по пол и диагноза на пациентите, чиито проби са 

анализирани едновременно и по двата метода. Резултатите са представени  

с кръгови диаграми (фигура 2.6.3.). 
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Фигура 2.6.3. Честотно разпределение на пациентите по пол и 

диагноза  
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В изследваната група жените са по-малко от мъжете (съответно 

36,17% и 63,83%), най-голям брой пациенти са с множествен миелом 

(46,81%), следвани от пациентите неходжкинови лимфоми (31,91%), с 

Болест на Ходжкин (17,02%) и тумор на тестиса (4,26%).  

За изчисляване  на мерките за централна тенденция (средна 
аритметична стойност, медиана) и разсейване (стандартно отклонение 

(СО), минимум и максимум) на количествените променливи (таблица 

2.6.1.) е използвана описателна статистика. 

 

Таблица 2.6.1. Описателна статистика 

 

 N 
Средно 

аритметично 
Медиана 

Стандартно 

отклонение 
Минимум Максимум 

Стандартна 

виталност 
47 95,90 96,5 3,118 80 99 

Виталност с флоу 

цитометрия 
47 95,3644 

 

95,920 

 

2,32461 89,0 98,4 

 

Установяват се близки стойности на средното аритметично и 

медианата за виталността, определени по стандартен метод с трипаново 

синьо (96,5%, СО ± 3,118) и тази с поточна цитометрия (95,92%, СО ± 

2,325), като в групата с трипаново синьо има по-голямо стандартно 
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отклонение и по-нисък минимум. И двата метода дават идентични 

резултати при анализ на клетъчната жизненост. 
 

 

 

 2.7. Влияние на клетъчната концентрация върху жизнеността 

на ХСК, определена чрез трипаново синьо и поточна цитометрия след 

съхранение при -80°C с 5% ДМСО, 3,6% ХЕС и 3% ЧСА   

 

Анализирани са 47 проби, замразени с максимално концентриране 

на клетките преди смесване с криопротективния разтвор. Клетъчната 

концентрация в замразената суспензия на изследваните проби е средно 

318,45х10
6
/мл (от 69 до 597х10

6
/мл). 

За определяне на вида на честотното разпределение на отделните  

променливи (процент  на жизнени клетки, отчетен с трите метода за 

виталност и концентрацията на клетките в суспензията) се използва 

статистически метод на Колмогоров - Смирнов за нормалност на 

разпределението (таблица 2.7.1.).  

 

Таблица 2.7.1. Тест на Колмогоров-Смирнов 

 

 
CD34+ 

кл*10^6 

/мл 

стандартна 

виталност 

Трипаново синьо 

с отлагане 

виталност с флоу 

цитометрия 

N 47 47 47 47 

Средно 

аритметично 
318,45 95,90 83,25 95,411 

Нормални 

параметри b,c Стандартно 

отклонение 
111,864 3,118 9,120 2,2868 

Абсолютна 0,119 0,215 0,150 0,134 

Позитивна 0,110 0,187 0,099 0,095 
Най-екстремни 

разлики 

Негативна -0,119 -0,215 -0,150 -0,134 

Колмогоров - Смирнов Z 0,818 1,473 1,032 0,917 

р-стойност 0,515 0,026 0,238 0,370 

 

Тъй като стойностите на всички променливи, с изключение на 

стандартната виталност са с разпределение, различно от нормалното, за 

статистическия анализ е използван непараметричен метод. С тест за 

изчисляване на коефициент ρ на Спирмън е изследвано дали има 

статистически значима зависимост между концентрацията на замразените 

клетки (брой нуклеарни клетки х10
6
/мл) и резултата за виталност, отчетен 

с някой от трите теста. 
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 Таблица 2.7.2. Непараметрични корелации 

 

  

стандартна 

виталност 

трипаново 

синьо с 

отлагане 

виталност с 

флоу 

цитометрия 

Коефициент на корелация 0,135 0,098 -0,036 

p-value. 0,366 0,511 0,812 

Коефициент ρ 

на Спирмън 
 

CD34+ 

кл х10
6
/мл 

N 47 47 47 

 

Коефициентът на корелация между клетъчната концентрация и 

клетъчната жизненост е ρ = 0,135 при стандартната виталност (р = 0,366),      

ρ = 0,098 при изследването с трипаново синьо с отлагане (р = 0,511) и         

ρ=- 0,036 при виталността, определена с поточна цитометрия (р = 0,812). И 

в трите случая p>0,05, т.е. не се открива статистически значима корелация 

между концентрацията при замразяване на клетките и процента на 

виталност, определен с някой от трите теста. 

 

 

 

2.8. Режим за нискотемпературно съхранение на човешки 

хемопоетични стволови клетки при -80°C. 

 

На базата на ин витро резултатите, за токсичността на ДМСО, 

протективната роля на хидроксиетил скорбялата и човешкия серумен 

албумин и сравнението на различните криопротективни разтвори, 

разработихме режим за нискотемпературно съхранение на хемопоетични 

стволови клетки при температура -80°C с криопротективен разтвор с 

крайни концентрации 5% за ДМСО, 3,6% за ХЕС и 3% за ЧСА: 

 1. Получена  чрез цитафереза  клетъчна суспензия от хемопоетични 

стволови клетки се центрофугира (1280G за  8 мин) и надстоящата богата 

на тромбоцити плазма се  отделя чрез затворена система в трансферен сак.  

Обемът на клетките се намалява така, че да се постигне предварително 

изчислената желана крайна концентрация на клетките със съответен обем.  

Криопротективният разтвор се подготвя стерилно в ламинарен бокс. 

При смесването на отделните компоненти на разтвора, първоначално се 

смесват хидроксиетил скорбялата и диметилсулфоксидът. Албуминът се 

прибавя към разтвора след разреждането на ДМСО с ХЕС, защото при 

директния контакт на ЧСА и ДМСО с висока концентрация се получава 

преципитация на белтъците поради хипертермична реакция. За всеки 

милилитър клетъчен концентрат криопротективния разтвор съдържа: 
- 3 мл от 6% разтвор на хидроксиетилскорбяла (ХЕС) с 

относително молекулно тегловно разпределение 450 000 Da във 

физиологичен разтвор, 

- 0,25мл 99,99% диметилсулфоксид (ДМСО)  и   
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- 0,75 мл  20% разтвор на човешки серумен албумин (ЧСА) във 

физиологичен разтвор.  

Полученият криопротективен разтвор се поставя в хладилник на 4
ºС 

до момента на смесването му с клетките. 

Предварително подготвеният  криопротективен разтвор се смесва 

струйно в затворена система с концентрираните след центрофугиране 

клетки на стайна температура (22°C), със старателно размесване.  

След това при 22°C суспензията се разпределя в криосакове с такъв 

обем, че след напълването си сакът с клетките да има дебелина 3-6мм. 

Отделя се проба, която се разпределя в криофиолки. Криосаковете се 

фиксират между твърди плоскости, а криофиолките в стиропоров статив и 

в рамките на един час след смесването с криопротективния разтвор се 

поставят във фризер с температура – 80°C до пълното им замръзване. Така 

замразените клетки след минимум 24 часа се преместват в друг фризер и 

се съхраняват при  – 80°C до момента на трансплантацията.  

Преди трансплантацията виталността се определя по метода с 

трипаново синьо от сателитна проба в криофиолка, която се размразява на 

37°C до изчезване на последното кристалче (виж метод №1.2.). 

По време на трансплантацията сакът с клетките се размразява при 

леглото на болния на 37°C с щателно размесване до изчезване на 

последните кристали, след което преливането започва незабавно и се 

извършва възможно най-бързо капково (обичайно 10мл/мин). Поради това, 

че клетъчната жизненост след размразяване е най-добра в рамките на 

първите 30 минути, ако се прелива следващ сак с клетки, той не се 

размразява, докато преливането на предходния сак не е почти завършило.  

 

 

 

3. Анализ на автоложни и алогенни трансплантации с подбрания 

метод за нискотемпературно съхранение на хемопоетични стволови 

клетки (ХСК) при -80°C – нежелани реакции, клетъчна жизненост и 

хематологично възстановяване след трансплантация. 

 

 3.1. Автоложна трансплантация на ХСК след непрограмирано 

замразяване и съхранение при - 80°C с криопротективен разтвор с 

крайни концентрации 5% ДМСО, 3,6% ХЕС и 3% ЧСА 

 

В анализа са включени 159 пациента след автоложна трансплантация 

с клетки, съхранявани при –  80°C с криопротективен разтвор с крайни 

концентрации 5% за ДМСО, 3,6% за ХЕС и 3% за ЧСА. Данните за пол, 

диагноза, брой аферезни процедури за получаване на хемопоетични 

стволови клетки, както и нежеланите реакции по време на преливането на 

клетките са записани в табличен вид и е установено честотното им 
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разпределение с описателна статистика и едномерни честотни таблици. 

Резултатите от анализа са представени с кръгови диаграми (фигура 3.1.1). 

 

Фигура 3.1.1. Честотно разпределение на пациентите по пол (А), диагноза 

(Б), брой аферезни процедури (В) и нежелани реакции по време на 

преливането на клетките (Г) 

 

 Разпределение по пол

66,25%

33,75%
мъже

жени

А 

 

 Разпределение по диагноза

22,50%

55,00%

22,50%

НХЛ

ММ

МН

Б 

 

Брой процедури

80,63%

15,00%4,38%

1 процедура

2 процедури

3 процедури

В 
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Реакции при преливане

1,89%

3,14%

1,26%

1,26%

0,63%

89,31%

3,77%
1,89%

без реакция

хипертонична
реакция
гадене

дразнене в
гърлото
гадене,
повръщане
затопляне

изтръпване и
главоболие

Г 

 

В изследваната група жените са значително по-малко от мъжете 

(съответно 33,75% и 66,25%). Най-голям брой пациенти са с множествен 

миелом (55%), а пациентите с болест на Ходжкин и неходжкинови 

лимфоми са с равен брой – всяка група по 22,5%. При повечето пациенти 

ХСК са получени с една цитафереза (80,63%), а при малък брой 

минималната необходима доза от CD34+ клетки за трансплантация е 

получена след три процедури (4,38%). 

В проследяваните 159 автоложни трансплантации, проведени в 

СБАЛХЗ, наблюдаваните реакции по време на преливане на клетките са 

предимно леки, най-често преминават спонтанно след забавяне на 

скоростта на инфузията и се наблюдават при 10,69% от пациентите. С най-

голям дял са хипертоничните реакции (3,77%), следвани от гастро -

интестинални прояви (3,15%) - предимно с гадене (1,89%), по-рядко с 

повръщане (1,26%), а дразнене в гърлото, изтръпване на крайниците и 

главоболие се наблюдават в между 1  и 2 %  от случаите. При един от 
пациентите, поради трудно овладяване на хипертензивна реакция въпреки 

приложените медикаменти след вливане на единадесети сак с клетки 

(1100мл), вливането на останалите 4 сака е извършено на следващия ден. 

От направената справка с литературата установяваме, че при 

изследване на нежелани реакции, свързани с инфузията на хемопоетични 

стволови клетки, замразени с 10% ДМСО Zambelli и сътрудници 

наблюдават нежелани реакции при 50% от пациентите [80], Bojanic  и 

сътрудници при 56,9% [134] (най-често гадене и повръщане и по-рядко 

хипотензия), Cordoba и сътрудници наблюдават нежелани реакции при 

67,36% от пациентите (най-често алергични, следвани от общи гастро-

интестинални и дихателни) [135]. От проучванията става ясно,че по-тежки 

реакции настъпват при преливане на повече от 30 мл диметилсулфоксид 
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[80]. Сърдечно-съдови усложнения по време на преливане на ХСК са 

наблюдавани при 36% от пациентите от Alessandrino и сътрудници [136], а 

Donmez и сътрудници наблюдават 25,25% сърдечни и 15,97% несърдечни 

нежелани ефекти [137]. 

Виталността и хематологичното възстановяване на пациентите, 

отразено като ден на възстановяване за неутрофили и за тромбоцити са 

представени с графичен анализ чрез хистограми (фигура 3.1.1) и (фигура 

3.1.2). 

Изследваната жизненост на хемопоетичните стволови клетки преди 

трансплантацията на тази група от 159 пациента след съхранение с 

подбрания от нас режим при - 80°C, е средно 94,9%, стандартно 

отклонение ± 4,805 (60-99%) (фигура 3.1.1). 

 

Фигура 3.1.2. Хистограма на виталността  

 

 
 

От направеното сравнение с публикувани до момента проучвания 

установяваме, че при нашия метод на непрограмирано замразяване с  

подбрания от нас криопротективен разтвор и съхранение при -80ºС, 

виталността на ХСК е със съпоставими стойности с тази на клетки, 
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замразени програмирано или непрограмирано и съхранявани в разтвор с 

10% крайна концентрация на ДМСО в течен азот. 
Виталността на клетки, съхранявани с 10 % ДМСО, изследвана  от 

Sartor и сътрудници при 29 пациента е средно 90% (68%-100%) [138], а 

Martin-Henao и сътрудници при 278 пациента установяват клетъчна 

жизненост средно 88% СО ± 10 (46%-99%) [139].  

Сравнявайки данните за хематологичното възстановяване на 

трансплантираните в СБАЛХЗ пациенти с тези от публикувани до момента 

проучвания установяваме, че при  нашия метод на съхранение при -80°C 

резултатите за хематологичното възстановяване са съпоставими с тези при 

пациенти, трансплантирани с клетки, замразени програмирано или 

непрограмирано и съхранявани в течен азот с разтвор с крайна 10% 

концентрация на ДМСО. 

Хематологичното възстановяване на нашите трансплантирани 

пациенти за неутрофили е средно на 11,15 ден, стандартно отклонение 

(СО) ± 1,956 ( 7-19 ден), медиана 11, (фигура 3.1.2. А), а за  тромбоцити е 

средно на 12,47 ден, СО  ± 2,316 (7-20 ден), медиана 12 (фигура 3.1.2. Б). 

 

Фигура 3.1.3. Графичен анализ на разпределението на стойностите 

за хематологичното възстановяване на пациентите за неутрофили (А) и  

тромбоцити (Б)  

А 
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Б 

 
 

Резултатите от хематологичното възстановяване след 

трансплантация при нашите пациенти са напълно съпоставими с 

посочените в литературата. Възстановяването за тромбоцити при 630 

пациента проучени от Ungerstedt и сътрудници е средно след 14,6 дни при 

пациентите с миелом и 19,8 дни при тези с лимфоми [140]; Sartor и 

сътрудници установяват възстановяване на 14 ден (8–65) [138], а Martin-

Henao и сътрудници са проследили 143 пациента с възстановяване на 13,4 

± 18 ден [139]. При същите проучвания възстановяването за неутрофили е 

средно на 15,8 ден (със значителни вариации в зависимост от употребата 

на  G-CSF) при Ungerstedt  и сътрудници [140], на 12 ден (10–21) при 

Sartor и сътрудници [138], на 13,8 ± 4,5 ден при Martin-Henao и 

сътрудници [139], а Rowley и сътрудници  наблюдават при автоложна 

трансплантация на 30 пациента медиана за възстановяване за неутрофили 

на 12 ден [102]. 

За да се сравнят отделните показатели на тази група от 159 

пациенти, трансплантирани с ХСК с клетъчна концентрация до 

250х10
6
/мл, с групите пациенти, при които количеството 

диметилсулфоксид, който се прелива се намалява допълнително чрез 
редуциране на обема на клетъчната суспензия с увеличаване на 
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левкокрита (резултат 3.2.) или с отстраняване на еритроцитите (резултат 
3.3.), използвахме описателна статистика.  Изчислени са мерките за 

централна тенденция (средна аритметична стойност, медиана, мода) и 

разсейване (стандартно отклонение и стандартна грешка на средната 

аритметична) на количествените променливи  - доза на CD34+ ХСК, брой 

левкоцити на килограм, възраст, време на съхранение, виталност при 

трансплантация, ден на възстановяване на тромбоцитите и ден на 

възстановяване на неутрофилите  (таблица 3.1.1.). 

 

Таблица 3.1.1.Описателна статистика 

 

 

доза 

CD34+ 

(*10^6/кг)

възраст 
(години) 

време на 

съхранение 

виталност при 

трансплантация 

ден на 

възстановяване 

на неутрофили 

ден на 

възстановяване 

на тромбоцити 

брой   

левкоцити 

(*10^8/кг) 

Брой 159 159 159 159 159 159 159 

Средна 

аритметична 

стойност 
4,6302 47,3418 4,7067 94,9002 11,1500 12,4654 12,8233 

Стандартна 

грешка на 

средната 

аритметична 

0,3424 0,9612 0,9298 0,3847 0,1546 0,1837 1,2285 

Медиана 3,2895 50,0000 2,0000 96,0000 11,0000 12,0000 10,1400 

Мода 2,3700 57,0000 1,0000 98,0000 11,0000 12,0000 6,2667 

Стандартно 

отклонение 
4,3313 12,0819 11,3879 4,8051 1,9561 2,3161 15,4905 

 

За да се определи вида на честотното разпределение на 

количествените променливи се използва метод на Колмогоров-Смирнов за 

определяне на неговата нормалност (таблица 3.1.2.). 

 

Таблица 3.1.2. Тест на Колмогоров-Смирнов 

 

 
доза 

CD34+ 

(*10^6/кг) 

възраст 

(години) 

време на 

съхранение 

виталност при 

трансплантация 

ден на 

възстановяване 

на неутрофили 

ден на 

възстановяване 

на тромбоцити 

брой 

левкоцити 

(*10^8/кг) 

N 159 159 159 159 159 159 159 

Средно 

аритметично 
4,63017 47,34 4,71 94,900 11,15 12,47 12,823292 Нормални 

параметри 
b,c

 
Стандартно 

отклонение 
4,331257 12,082 11,388 4,8051 1,956 2,316 

15,490486

2 

Абсолютна 0,250 0,114 0,391 0,197 0,199 0,202 0,254 

Позитивна 0,250 0,071 0,391 0,197 0,199 0,202 0,249 

Най-

екстремни 

разлики Негативна -0,207 -0,114 -0,372 -0,180 -0,122 -0,119 -0,254 

Колмогоров – Смирнов Z 3,165 1,436 4,794 2,458 2,521 2,551 3,201 

р-стойност 0,000 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

p < 0,05 - Няма нормално разпределение 
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При всички изследвани показатели p< 0,05 , т.е. няма нормално 

разпределение на стойностите. 

 

 

 

3.2. Влияние на концентрирането на суспензията с ХСК чрез 

пълно отстраняване на богатата на тромбоцити плазма върху 

жизнеността и хематологичното възстановяване при автоложни 

трансплантации 

 

Проучени са 403 автоложни трансплантации, извършени 

хемопоетични стволови клетки, концентрирани с пълно отстраняване на 

богатата на тромбоцити плазма и съхранявани при -80°C с 5% ДМСО, 

3,6% ХЕС и 3% ЧСА. Средната  концентрация на клетките в суспензията 

след смесване с криопротективния разтвор е 331х10
6 клетки/мл  

(максимална 597х10
6клетки/мл). 

Честотното  разпределение по пол, диагноза и брой аферезни 

процедури за получаване на необходимата доза хемопоетични стволови 

клетки, както и нежеланите реакции по време на преливането на клетките 

са представени с кръгови диаграми (фигура 3.2.1). 

 

Фигура 3.2.1. Честотно разпределение на пациентите по пол (А), диагноза 

(Б), брой аферезни процедури (В) и реакции по време на преливането на 

клетките (Г)  

Разпределение по пол

44,94%

55,06%

мъже

жени

А 

Б 

Разпределение по диагнози 

29,63%

43,21%

25,68%

1,48%             * 

НХЛ 

ММ 

МН

Други 
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*Други: остра миелоидна левкемия, хронична лимфоцитна левкемия ХЛЛ, 

миелоиден сарком, Сарком на Ewing, плазмоклетъчна левкемия, тумор на 

тестиса 

Разпределение по брой процедури

90,62%

9,14%0,25%

1 процедура

2 процедури

3 процедури

В 

Реакции при преливане

0,25%

4,96%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

7,69%

2,98%

1,74%

82,63%

0,50%
0,50%

0,99%

0,74%
0,74%

без реакция

гадене, повръщане

гадене

изтръпване

дразнене в гърлото

хипертонична реакция

затопляне

диария

кашлица

главоболие

сърбеж

васкулит

предсърдно мъждене

фотопсии

стягане в гърдите
Г 

 

В изследваната група жените са по-малко от мъжете (съответно 

44,94% и 55,06%), най-голям брой пациенти са с множествен миелом 

(43,21%), следвани от такива неходжкинови лимфоми (29,63%), с болест 
на Ходжкин (25,68%) и малък брой (1,48%) пациенти с други диагнози 

(остра миелоидна левкемия, хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ), 

миелоиден сарком, Сарком на Ewing, плазмоклетъчна левкемия, тумор на 

тестиса). При повечето пациенти необходимата доза от ХСК е получена с 

една цитафереза (90,62%), а при малък брой за постигане на желаната доза 

CD34+ клетки са проведени три процедури (0,25%). 

В проследяваните 403 трансплантации нежелани реакции по време 

на преливането на клетките се наблюдават при 17,37% от пациентите и са 

предимно леки. При  10,67% от пациентите настъпилите реакции са 

гастроинтестинални, наложили прилагането на антиеметици или забавяне 
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на инфузията, без да се налага прекъсването й, а  изтръпване на 

крайниците има при 1,75%. Останалите прояви като усещане за затопляне, 

дразнене в гърлото, кашлица, главоболие, сърбеж, васкулит, фотопсии и 

стягане в гърдите се наблюдават в по-малко от 1 % от случаите всяка и в 

повечето случаи преминават спонтанно със забавяне на скоростта на 

вливане на клетките. При една пациентка поради тежка нежелана реакция 

с пристъп на предсърдно мъждене в края на инфузията, е приложен 

венозно амиодарон, с което пристъпът е овладян в рамките следващия час. 

Жизнеността на клетките е изследвана след размразяване на 
сателитна проба чрез оцветяване по метода с трипаново синьо (при всички 

изследвани пациенти) или поточна цитометрия (47 проби са изследвани 

едновременно с поточна цитометрия и трипаново синьо).  

Виталността на клетките, концентрирани с пълно отстраняване на 

богатата на тромбоцити плазма, отчетена с поточна цитометрия е средно 

95,41 стандартно отклонение ±2,287 (89-98,4%), медиана 95,92%. 

 

Фигура 3.2.2. Виталност с трипаново синьо на клетки след 

криоконсервиране с концентрация до 250х10
6 кл/мл или след пълно 

отстраняване на богато на тромбоцити плазма 
 

 
 

Отчетената с трипаново синьо виталност на клетките, замразени с 

висок левкокрит е средно 95,34%, стандартно отклонение ±3,372 (70-99%), 

медиана 96,00, а в групата трансплантации с концентрация на клетките 

под 250х10
6 кл/мл (резултат 3.1.), тя е средно 94,9%, стандартно 

отклонение ±  4,8051 (60-99%), медиана 96,0% тоест по-голямото 
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концентриране на клетките преди замразяването им не води до по-ниска  

клетъчна жизненост. 
Информация  за хематологичното  възстановяване за неутрофили и 

тромбоцити на пациентите след трансплантация е използвана от 
епикризите в болничната информационна система (БИС).  

Хематологичното възстановяване за неутрофилни гранулоцити при 

трансплантираните с концентрирани хемопоетични стволови клетки 

пациенти  е средно на 10,82 ден, стандартно отклонение ± 1,905 (7-21 ден), 

медиана 11,00,  а в групата със замразени при по-ниска концентрация 

клетки е средно на 11,15 ден,стандартно отклонение ± 1,956 ( 7-19 ден),  

медиана 11,0 (Фигура 3.2.3.). Следователно намаляването на общото 

количество ДМСО чрез повишаване на левкокрита на замразената 

клетъчна суспензия не забавя хематологичното възстановяване за 

неутрофили. 

  

Фигура 3.2.3. Хематологично възстановяване на неутрофилни 

гранулоцити при пациенти, трансплантирани с неконцентрирани и 

концентрирани клетки 

 

 
 

 

Хематологичното възстановяване за тромбоцити на 

трансплантираните с максимално концентрирани хемопоетични стволови 

клетки пациенти е средно на 11,83 ден, стандартно отклонение ± 3,597 (7 - 
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60 ден), медиана 11,00, което не е по-късно в сравнение с групата 

пациенти, трансплантирани с клетки, съхранявани при по-ниска 

концентрация, при които тромбоцитите се възстановяват средно на 12,47 

ден, стандартно отклонение ± 2,316 (7-20 ден), медиана12,00 (фигура 

3.2.4.), тоест концентрирането на клетките при замразяване не забавя 

хематологичното възстановяване за тромбоцити. 

 

Фигура 3.2.4. Хематологично възстановяване на тромбоцити при 

пациенти, трансплантирани със замразени неконцентрирани и 

концентрирани клетки 

 

 
 

За допълнителен статистически анализ изчислихме мерките за 

централна тенденция и разсейване на количествените променливи - доза 

на CD34+ стволови клетки, брой левкоцити на килограм, възраст, време на 

съхранение, виталност при трансплантация и за хематологичното 

възстановяване за тромбоцитите и неутрофилните гранулоцити (таблица 

3.2.1.), които да сравним с данните за  от групата пациенти, 

трансплантирани с клетки с нисък левкокрит (таблица 3.1.1.). 

Вида на честотното разпределение на количествените променливи е 

определен чрез статистически метод на Колмогоров-Смирнов за 

нормалност на разпределението (таблица 3.2.2.). 
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Таблица 3.2.1.Описателна статистика 

 

  

доза 

CD34+ 

(*10^6/кг) 

възраст 

(години) 

Време на 

съхранение 

виталност при 

трансплантация 

ден на 

възстановяване 

на неутрофили 

ден на 

възстановяване 

на тромбоцити 

брой   

левкоцити 

(*10^8/кг) 

Брой  403 403 403 403 403 403 403 

Средна 

аритметична 

стойност 

4,8713 46,0920 4,0682 95,3425 10,8198 11,8296 8,3405 

Стандартна 

грешка на 

средната 

аритметична 

0,1783 0,6509 0,2634 0,1686 0,0947 0,1801 0,3222 

Медиана 3,4900 48,0000 3,0000 96,0000 11,0000 11,0000 6,5652 

Мода 2,3400 40,0000 2,0000 98,0000 11,0000 11,0000 1,4060 

Стандартно 

отклонение 
3,5882 13,0514 5,2423 3,3717 1,9048 3,5966 6,4675 

 

Таблица 3.2.2. Тест на Колмогоров-Смирнов  
 

 

доза 

CD34+ 

(*10^6/кг)

възраст 

(години) 

време на 

съхранение 

виталност при 

трансплантация 

ден на 

възстановяване 

на неутрофили 

ден на 

възстановяване 

на тромбоцити 

брой   

левкоцити 

(*10^8/кг) 

N 403 403 403 403 403 403 403 
Средно 

аритметично 
4,87131 46,09 4,07 95,343 10,82 11,83 8,340544 Нормални 

параметри 
b,c 

Стандартно 

отклонение 
3,588213 13,051 5,242 3,3717 1,905 3,597 6,4675410 

Абсолютна 0,179 0,082 0,279 0,155 0,164 0,240 0,183 

Позитивна 0,178 0,064 0,273 0,139 0,164 0,240 0,183 

Най-

екстремни 

разлики 
Негативна -0,179 -0,082 -0,279 -0,155 -0,098 -0,193 -0,140 

Колмогоров - Смирнов Z 3,607 1,650 5,556 3,096 3,291 4,786 3,684 

р-стойност 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

p < 0,05 - Няма нормално разпределение 

 

При всички изследвани показатели p< 0,05 , т.е. няма нормално 

разпределение на стойностите. Сравнението на резултатите при групите от 
пациенти, трансплантирани с различна концентрация на клетките (с пълно 

отстраняване на плазмата или с левкокрит до 250х10
6кл/мл), се извършва с  

непараметрични методи, тъй като разпределението на данните за всички 

изследвани показатели и в двете групи пациенти е различно от 
нормалното. 

За  отделните показатели на пациентите в двете групи (с ниска и 

висока концентрация на левкоцити) с непараметричен тест на Ман-Уитни 

се изчисляват рангове (таблица 3.2.3.), след което те се подреждат по 

тежест на фактора в зависимост от големината на среден ранг 
(показателите се ранжират) (таблица 3.2.4.). 
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Таблица 3.2.3. Статистически тестa
 на Ман-Уитни за сравнение на 

пациентите от групите с нисък и висок левкокрит 
 

 
Доза  CD34+ 

(*10^6/кг) 
възраст 

(години) 

време на 

съхран. 

(месеци 

виталност при 

трансплантация 

(%) 

ден на 

възстановяване на 

неутрофили 

ден на 

възстановяване на 

тромбоцити 

Mann-

Whitney 

U 

29628,500 30086,000 23285,000 30865,500 28988,000 24411,000 

Р 0,113 0,332 0,000067 0,843 0,047 0,0000158 

 

Таблица 3.2.4. Рангове 

 

 група N Среден ранг Сума от рангове 
Големина на 

среден ранг 

1 159 265,68 42508,50 II 

2 403 289,84 117386,50 I Доза CD34+ (*10^6/кг) 

Total 562    

1 159 291,08 45991,00 II 

2 403 276,34 111089,00 I възраст (години) 

Total 562    

1 159 230,73 34610,00 II 

2 403 289,70 114721,00 I време на съхранение 

(месеци) 

Total 562    

1 159 280,64 43780,50 I 

2 403 277,66 111065,50 II виталност при 

трансплантация (%) 

Total 562    

1 159 304,33 48692,00 I 

2 403 274,58 111203,00 II ден на възстановяване 

на неутрофили 

Total 562    

1 159 325,47 51750,00 I 

2 403 261,18 104211,00 II ден на възстановяване 

на тромбоцити 

Total 562    

Група 1 – пациенти, трансплантирани с ХСК с нисък левкокрит 
Група 2 – пациенти, трансплантирани с ХСК с нисък левкокрит 

 

Дозата на CD34+ клетки (х10
6
/кг) е със среден ранг 265,68 в групата 

с нисък левкокрит и 289,84 в групата с висок левкокрит, тоест тя е по-

висока във втората група, но това не е статистически значимо (р=0,113). 

Възрастта (в години) със среден ранг 291,08 е по-висока в групата с 

нисък левкокрит от тази  в групата с висок левкокрит, която е със среден 

ранг 276,34, но това не е статистически значимо (р=0,332). 

Времето на съхранение на ХСК преди трансплантация (в месеци) е 

по-продължително в групата с висок левкокрит със среден ранг 289,70, 

който е по-висок от този в групата с по-малка гъстота на клетките (среден 

ранг 230,73) и това е статистически значимо (р=0,000067). 
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Средният ранг за виталност на ХСК (в проценти) е по-висок в 

групата с по-малко концентрирани клетки (среден ранг 280,64) от този  в 

групата с по-концентрирани (среден ранг 277,66), но това не е 

статистически значимо (р=0,784). 

Денят за хематологично възстановяване на неутрофили е по-ранен в 

групата с висок левкокрит със среден ранг 274,58 от този в групата с нисък 

левкокрит (среден ранг 304,33) и това е статистически значимо (р=0,047). 

Хематологичното възстановяване за тромбоцитите настъпва по-рано 

в групата с по-висока (среден ранг 261,18) от това в групата с по-ниска 

концентрация на замразените ХСК (среден ранг 261,18) и това е 

статистически значимо (р=0,0000158). 

Посочените по-горе резултати от статистическия анализ с 

непараметрични методи показват, че концентрирането на хемопоетичните 

стволови клетки с гъстота в замразяваната суспензия над 250х10
6кл/мл не 

намалява жизнеността на съхраняваните по този начин хемопоетични 

стволови клетки и не забавя хематологичното възстановяване на 

пациентите след трансплантация с тях. 

 

 

 

3.3. Концентриране на суспензията с ХСК преди замразяване 

чрез отстраняване на еритроцитите -  ефект върху жизнеността и 

хематологичното възстановяване при автоложни трансплантации 
 

Проучени са общо 92 автоложни трансплантации с клетки, 

замразени след отстраняване на еритроцитите, и пълно концентриране на 

клетките преди замразяване. 

 

Фигура 3.3.1. Честотно разпределение на пациентите по пол (А), 

диагноза (Б), брой аферезни процедури (В) и нежелани реакции при 

преливане (Г) 

 

Разпределение по пол

54,35%

45,65%

мъже

жени

А 
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Разпределение по диагнози

17,39%

76,09%

5,43%1,09%

НХЛ

ММ

МН

Тумор на тестиса

Б 

Разпределение по брой процедури
1,09%

17,39%

81,52%

1 процедура

2 процедури

3 процедури

В 

Реакции при преливане

14,13%

7,61%

78,26%

2,17%

1,09%

2,17%

2,17%

без реакция

гадене, повръщане

дразнене в гърлото

кашлица

стягане в гърдите

гърч

Г 

 

С описателна статистика и едномерни честотни таблици се 

установява честотното разпределение по пол, диагноза и брой аферезни 

процедури за получаване на хемопоетични стволови клетки, които са 

представени  с кръгови диаграми (фигура 3.3.1). 

В изследваната група жените са по-малко от мъжете (съответно 

45,65% и 54,35%); най-голям брой пациенти са с множествен миелом 

(76,09%), следвани от такива с неходжкинови лимфоми (17,39%), болест 
на Ходжкин (5,43%) и с тумор на тестиса (1,09%). При повечето пациенти 

ХСК са получени с една цитафереза (81,52%), а при малък брой се е 
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наложило провеждане на три процедури за постигане на желаната доза 

CD34+ клетки (1,09%). 

В проследяваните 92 трансплантации нежеланите реакции по време 

на преливане се наблюдават при 21 % от пациентите и са предимно леки. 

Най-голям дял имат гастро-интестинални прояви (гадене и повръщане) в 

14% от пациентите, следвани от по 2% дразнене в гърлото, кашлица и 

стягане в гърдите , в повечето случаи овладяни със забавяне на инфузията, 

без да се налага прекъсването й или с прилагане на антиеметици.  При 

един пациент е настъпила тежка нежелана реакция – в края на инфузията 

на втория сак е настъпил гърч, който е овладян в рамките на 20 минути 

след венозното прилагане на диазепам.   

Виталността на концентрираните клетки след предварително 

отстраняване на еритроцитите е средно 95,96%, стандартно отклонение ± 

3,77 (78-99%), медиана 97%, при близки стойности в другите две групи - 

95,34%, СО ±3,372 (70-99%), медиана 96% в групата с висок левкокрит и  

94,9%, СО ±  4,8051 (60-99%), медиана 96%, тоест отстраняването на 

еритроцитите преди обработката на суспензията с ХСК не намалява 

клетъчната жизненост.  
 

Фигура 3.3.2. Виталност на клетки, замразени с висока и ниска 

концентрация или след отстраняване на еритроцитите 
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Изчислихме мерките за централна тенденция и разсейване  на 

променливите: доза на CD34+ хемопоетични стволови клетки, брой 

левкоцити на килограм, възраст, време на съхранение, виталност при 

трансплантация и за хематологичното възстановяване за неутрофили и 

тромбоцити (таблица 3.3.1.). 
 

Таблица 3.3.1. Описателна статистика на данните при  редукция на  

еритроцитите в клетъчната суспензия преди замразяване на ХСК 
 

  

доза 

CD34+ 

(*10^6/кг) 

възраст 

(години) 

време на 

съхранение 

виталност при 

трансплантация 

ден на 

възстановяване 

на неутрофили 

ден на 

възстановяване 

на тромбоцити 

брой   

левкоцити 

(*10^8/кг) 

Валидни 92 92 92 92 92 92 92 Брой 

Липсващи 0 0 1 0 0 0 1 

Средна 

аритметична 

стойност 

3,3726 53,4783 4,3187 95,9583 11,4348 11,8152 14,1790 

Стандартна 

грешка на 

средната 

аритметична 

0,1722 1,0938 0,6201 0,3933 0,1932 0,2033 0,8299 

Медиана 2,9000 56,0000 3,0000 97,0000 11,0000 12,0000 13,4974 

Мода 2,9000 53,0000 2,0000 99,0000 11,0000 11,0000 3,5360 

Стандартно 

отклонение 
1,6521 10,4917 5,9159 3,7722 1,8534 1,9495 7,9169 

 

Количеството левкоцити на килограм в групата с намаляване на 

еритроцитите в клетъчната суспензия е най-високо - средно 14,179 х10
8
/кг, 

стандартно отклонение ±  7,917 (3,5 – 40 х10
8
/кг), а в другите две групи  е 

съответно средно 8,341 х10
8
/кг, стандартно отклонение ±  6,946 (1,27 – 

47,694х10
8
/кг) в групата с висок левкокрит и средно 12,823 х10

8
/кг, 

стандартно отклонение ±  15,49 (2,3 – 34,945х10
8
/кг) в групата с нисък 

левкокрит, тоест средното количество левкоцити, което са получили 

пациентите в групата с редуцирани в клетъчния продукт еритроцити е най-

голямо от трите анализирани групи.  

Информация  за хематологичното  възстановяване за неутрофили и 

тромбоцити на пациентите след трансплантация е получена от епикризите 

в  БИС.  

Хематологичното възстановяване за неутрофилни гранулоцити при 

трансплантираните с концентрирани хемопоетични стволови клетки 

пациенти след отстраняване на еритроцитите е средно на 11,43 ден СО ± 

1,85 (8-24 ден), медиана 11, съизмеримо с другите две групи  - средно на 

10,82 ден, СО ± 1,905 (7-21 ден ), медиана 11 в групата с висок левкокрит 
и средно на 11,15 ден, СО ± 1,956 ( 7-19 ден), медиана 11 в групата с нисък 

левкокрит (фигура 3.3.3.), тоест намаляването на общото количество 

ДМСО чрез предварителното отстраняване на еритроцитите преди 
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замразяването на клетъчната суспензия не забавя хематологичното 

възстановяване за неутрофили, в сравнение с групите без отстраняване на 

еритроцитите. 

 

Фигура 3.3.3. Хематологично възстановяване на неутрофилни 

гранулоцити при пациенти, трансплантирани с неконцентрирани и 

концентрирани клетки и след отстраняване на еритроцитите 
 

 
 

Хематологичното възстановяване за тромбоцити при 

трансплантираните с концентрирани хемопоетични стволови клетки 

пациенти след отстраняване на еритроцитите е средно на 11,82 ден СО ± 

1,95 (8-25 ден), медиана на 12 ден, съизмеримо с другите две групи  - 

средно на 11,83 ден, СО ± 3,597 (7 - 60 ден ), медиана 11 ден в групата с 

висок левкокрит и средно на 12,47 ден,СО ± 2,316 ( 7-20 ден), медиана 12 

ден в групата с нисък левкокрит (фигура 3.3.4.), тоест намаляването на 

общото количество ДМСО чрез предварителното отстраняване на 

еритроцитите преди замразяването на клетъчната суспензия не води до 

забавяне на хематологичното възстановяване за тромбоцитите. 

Чрез  статистически метод на Колмогоров-Смирнов е определен 

вида на честотното разпределение на: доза ХСК, виталност, време на 

съхранение ден на възстановяване на тромбоцити и неутрофили. След това 

с непараметрични статистически методи беше направено сравнение на 
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данните за жизнеността и хематологичното възстановяване  при 

трансплантациите с отстраняване на еритроцитите и тези без такава 

обработка (таблица 3.3.2.). 

 

Фигура 3.3.4. Хематологично възстановяване на тромбоцити при 

пациенти, трансплантирани с неконцентрирани и концентрирани клетки и 

след отстраняване на еритроцитите 
 

 
 

Таблица 3.3.2. Тест на Колмогоров-Смирнов 
 

 

доза 

CD34+ 

(*10^6/кг) 

възраст 

(години) 

време на 

съхранение 

виталност при 

трансплантация 

ден на 

възстановяване 

на неутрофили 

ден на 

възстановяване 

на тромбоцити 

брой   

левкоцити 

(*10^8/кг) 

N 92 92 91 92 92 92 91 

Средно 

аритметично 
3,37260 53,48 4,32 95,958 11,43 11,82 14,179 Нормални 

параметри 
b,c 

Стандартно 

отклонение 
1,652067 10,492 5,916 3,7722 1,853 1,950 7,9168777 

Абсолютна 0,153 0,107 0,302 0,210 0,228 0,223 0,101 

Позитивна 0,153 0,088 0,302 0,210 0,228 0,223 0,101 

Най-

екстремни 

разлики 
Негативна -0,148 -0,107 -0,287 -0,189 -0,190 -0,175 -0,089 

Колмогоров - Смирнов Z  1,026 2,878 2,014 2,187 2,140 0,965 

Р-стойност  0,243 0,000 0,001 0,000 0,000 0,309 

p < 0,05 - Няма нормално разпределение 

p ≥ 0,05 - Има нормално разпределение 
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Тъй като от всички изследвани показатели  само за възрастта и броя 

на левкоцити на килограм p ≥ 0,05, т.е. има нормално разпределение на 

стойностите, а при останалите , p< 0,05, т.е. то не е нормално , за 

сравнение между групите без отстраняване и с отстраняване на 

еритроцитите използвахме непараметричен тест. С тест на Ман-Уитни 

(таблица 3.3.3.) е изчислена големината на среден ранг на отделните 

показатели и те се ранжират (таблица 3.3.4.). 
 

Таблица 3.3.3. Статистически тестa
 на Ман-Уитни за сравнение на 

пациентите от групите с отстраняване и без отстраняване на еритроцитите 
 

 

Брой 

CD34+ 

(*10^6/кг) 

възраст 

(години) 

време на 

съхран. 

(месеци 

виталност при 

трансплантация 

(%) 

ден на 

възстановяване 

на неутрофили 

ден на 

възстановяване 

на тромбоцити 

брой 

левкоцити 

(*10^8/кг) 

Mann-

Whitney 

U 

19873,000 17363,000 24003,000 21566,500 20766,000 25362,000 14666,000 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

0,00029 0,00000053 0,597 0,015 0,002 0,852 6,49 E-11 

a. групираща променлива: група 

 

Таблица 3.3.4. Рангове  
 

 група N Среден ранг Сума от рангове 
Големина на 

среден ранг 

1+2 562 339,83 192002,00 І 

3 92 262,51 24151,00 ІІ Брой CD34+ (*10^6/кг) 

Total 654    

1+2 562 311,51 174443,00 ІІ 

3 92 417,77 38435,00 І възраст (години) 

Total 654    

1+2 562 317,46 173334,00 ІІ 

3 92 328,23 29869,00 І време на съхран. (месеци 

Total 654    

1+2 562 317,29 176412,50 ІІ 

3 92 368,08 33863,50 І виталност при трансплантация (%) 

Total 654    

1+2 562 319,75 180661,00 ІІ 

3 92 385,78 35492,00 І ден на възстановяване на неутрофили 

Total 654    

1+2 562 324,95 181323,00 ІІ 

3 92 328,83 30252,00 І ден на възстановяване на тромбоцити 

Total 654    

1+2 562 307,60 172869,00 ІІ 

3 92 446,84 40662,00 І брой левкоцити (*10^8/кг) 

Total 654    

Група 1+2 – пациенти, трансплантирани без отстраняване на еритроцитите от суспензията с ХСК 

Група 3 – пациенти, трансплантирани след отстраняване на еритроцитите от суспензията с ХСК 
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Дозата на CD34+ клетки (х10
6
/кг) е със среден ранг 339,83 в групата 

без остраняване на еритроцитите и 262,51 в групата с отстраняване, тоест 
тя е по-ниска  във втората група, и  това е статистически значимо 

(р=0,113). 

Възрастта (в години) със среден ранг 417,77 е по-висока при 

пациентите в групата с отстраняване на еритроцитите от тази в групата без 
отстраняване (среден ранг 311,51)  и  това е статистически значимо (р= 

0,00000053). 

Съхранението на ХСК преди трансплантация (в месеци) е по-

продължително в групата с отстраняване на еритроцитите със среден ранг 
289,70, който е по-висок от този в групата без отстраняване (среден ранг 
317,46), но това не е статистически значимо (р=0,597). 

Средният ранг за виталност на ХСК (в проценти) е по-висок в 

групата с редуцирани червени кръвни клетки (среден ранг 368,08) от този  

в групата без редуцирани (среден ранг 277,66), но това не е статистически 

значимо (р=0,784). 

Денят за хематологично възстановяване на неутрофили е по-ранен в 

групата без отстраняване на еритроцити със среден ранг 319,75 от този в 

групата с отстраняване (среден ранг 385) и това е статистически значимо 

(р=0,002). 

Хематологичното възстановяване за тромбоцитите настъпва по-рано 

в групата с отстраняване (среден ранг 324,95) от това в групата без 
отстраняване на еритроцитите (среден ранг 328,83), но това не е 

статистически значимо (р=0,852). 

Трите групи от пациенти, които анализираме: 1) с левкокрит до 

250х10
6кл/мл, 2) с пълно отстраняване на плазмата и максимална 

концентрация на левкоцитите и 3) с отстраняване на еритроцитите и пълно 

отстраняване на плазмата са подложени на допълнителен статистически 

анализ. С непараметричен тест на Крускал-Уолис (таблица 3.3.5.) е 

изчислена големината на среден ранг на отделните показатели и те се 

ранжират (таблица 3.3.6.) според големината на среден ранг. 
 

Таблица 3.3.5. Коефициент χ2 на Крускал-Уолис 
 

 
Виталност при  

трансплантация 

Ден на възстановяване 

.  на неутрофили 

Ден на възстановяване 

 на тромбоцити 

Хи-квадрат 5,950 13,885 19,470 

Df 2 2 2 

Р 0,051 0,001 0,00006 

a. тест на Крускал Уолис 
b. групираща променлива: група    

c. df – степени на свобода 

p < 0,05 - Има статистически значима разлика между трите групи по съответните променливи  

p ≥ 0,05 -  Има статистически значима разлика между трите групи по съответните променливи 
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Таблица 3.3.6. Тест на Крускал Уолис за разлика между групите 

 

 група N Среден ранг 
Големина на 

среден ранг 

1 159 320,29 II 

2 403 316,12 III 

3 92 368,08 I 
виталност при трансплантация 

Total 
654 

 
  

1 159 344,36 II 

2 403 310,03 III 

3 92 385,78 I 

ден на възстановяване  

на неутрофили 

Total 
654 

 
  

1 159 379,54 I 

2 403 303,20 III 

3 92 328,83 II 

ден на възстановяване 

 на тромбоцити 

Total 
654 

 
  

Група 1 - пациенти с ХСК, замразени с концентрация на левкоцитите до 250х106кл/мл 

Група 2 - пациенти с ХСК, замразени с максимално отстраняване на плазмата 

Група 3 – пациенти с ХСК, замразени след отстраняване на еритроцитите 

 

Според големината на средния ранг, виталността е най-висок в 

третата група, следване от първата и след това от втората. 

Хематологичното възстановяване за неутрофили е най-рано във 

втората група, следвани от първата и третата. 

Хематологичното възстановяване за тромбоцити е най-рано за 

втората група, следвана от третата и първата.  

Посочените по-горе резултати показват, че предварителното 

отстраняване на еритроцити от суспензията не намалява жизнеността и не 

забавя хематологичното възстановяване. 

 

 

 

3.4. Влияние на продължителността на съхранение с подбрания 

режим при - 80°C върху жизнеността и хематологичното 

възстановяване 
 

Направихме анализ на 41 пациента, при които са проведени две 

автоложни трансплантации, извършени като тандем или с повторна 

трансплантация след по-дълъг от шест месеца период от време. При 

всички пациенти замразяването е извършено с подбрания метод с клетки с 

висока клетъчна концентрация, смесени с криопротективен разтвор с 

крайни концентрации на ДМСО 5%, на ХЕС 3,6% и на ЧСА  3%, 

замразени непрограмирано и съхранявани на - 80°C.  
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С описателна статистика и едномерни честотни таблици е 

установено честотното разпределение  по пол и диагноза, които са 

представени  с кръгови диаграми (фигура 3.4.1). 
 

Фигура 3.4.1. Честотно разпределение на пациентите с две 

трансплантации по пол (А) и диагноза (Б) 

 

Разпределение по пол

70,73%

29,27%

мъже

жени

А 

 

Разпределение по диагнози

75,61%

7,32%
7,32%9,76%

Множествен миелом

Болест на Ходжкин

Неходжкинов лимфом

тумор на тестиса

Б 

 

В изследваната група жените са по-малко от мъжете (съответно 

29,27% и 70,73%), най-голям брой пациенти са с множествен миелом 

(75,61%), следвани от такива с тумор на тестиса (9,76%), а пациентите с 
неходжкинови лимфоми и болест на Ходжкин имат равен дял от всички 

пациенти - по 7,32%. 

Изчисляват се мерките за централна тенденция и разсейване на 

количествените променливи при първата (таблица 3.4.1.) и при втората 

трансплантация (таблица 3.4.2.).  
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Таблица 3.4.1. Описателна статистика на данните при  първа 

трансплантация   

 

 
Брой 

CD34+ 

(*10^6/кг) 

възраст 
(години) 

време на 

съхранение 
(месеци) 

виталност при 

трансплантация 

(%) 

ден на 

възстановяване 
на неутрофили 

ден на 

възстановяване 
на тромбоцити 

брой 

левкоцити 

(*10^8/кг) 

N  41 41 41 41 41 41 41 

Средна аритметична 3,591 45,098 2,488 95,746 11,171 11,780 5,517 

стандартна грешка 0,333 1,766 0,247 0,682 0,244 0,339 0,479 

Медиана 3,193 45,000 2,000 97,000 11,000 11,000 5,213 

Мода 3,500 58,000 1,000 99,000 11,000 11,000 1,4060a 

Стандартно отклонение 2,135 11,307 1,583 4,316 1,564 2,174 3,067 

Коефициент на асиметрия 2,726 -0,412 1,395 -2,873 0,445 2,845 1,535 

стандартна грешка на 

асиметрия 
0,369 0,369 0,369 0,374 0,369 0,369 0,369 

Коефициент за ексцес 8,197 -0,435 2,523 9,530 0,909 9,916 3,253 

стандартна грешка на 

ексцеса 
0,724 0,724 0,724 0,733 0,724 0,724 0,724 

 

Таблица 3.4.2. Описателна статистика на данните при  втора 

трансплантация   

 

 
Брой 

CD34+ 

(*10^6/кг) 

възраст 
(години) 

време на 

съхранение 
(месеци) 

виталност при 

трансплантация 

(%) 

ден на 

възстановяване 
на неутрофили 

ден на 

възстановяване 
на тромбоцити 

брой 

левкоцити 

(*10^8/кг) 

N  41 41 41 41 41 41 41 

Средна аритметична 3,810 46,951 23,341 95,438 11,300 12,600 5,590 

стандартна грешка 0,354 1,866 3,746 0,532 0,365 0,639 0,489 

Медиана 3,193 48,000 11,000 96,000 11,000 11,500 5,213 

Мода 3,500 46a 8a 98,000 11,000 11,000 1,4060a 

Стандартно отклонение 2,264 11,950 23,986 3,365 2,312 4,043 3,128 

Коефициент на асиметрия 2,222 -0,522 1,584 -2,646 2,013 3,433 1,427 

стандартна грешка на 

асиметрия 
0,369 0,369 0,369 0,374 0,374 0,374 0,369 

Коефициент за ексцес 5,177 -0,311 2,168 10,589 4,863 13,920 2,682 

стандартна грешка на 

ексцеса 
0,724 0,724 0,724 0,733 0,733 0,733 0,724 

 

Със статистически пакет SPSS 20 анализирахме данните за да 

отговорим на следните въпроси: 

1. Има ли  статистически значима разлика между двете трансплантации 

по някой от показателите: виталност, ден на възстановяване на 

неутрофили или тромбоцити и ако има - на кой от показателите? 

2. Периодът на съхранение оказва ли влияние на някой от тези три 

показателя?  

3. Влияе ли виталността върху някой от показателите за хематологично 

възстановяване на пациентите след трансплантация? 
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Вида на честотното разпределение на количествените променливи за 

първата и от втората трансплантация се определя с метода на Колмогоров-

Смирнов (таблица 3.4.3., таблица 3.4.4.)    

 

Таблица 3.4.3.  Честотно разпределение при първа трансплантация 

 

 
Брой 

CD34+ 

(*10^6/кг) 

възраст 
(години) 

време на 

съхран. 

(месеци) 

виталност при 

трансплантация 

(%) 

ден на 

възстановяване 
на неутрофили 

ден на 

възстановяване 
на тромбоцити 

брой 

левкоцити 

(*10^8/кг) 

N 41 41 41 41 41 41 41 

Средно 

аритметично 
3,591 45,098 2,488 95,746 11,171 11,780 5,517 Нормални 

параметри 
a,b 

Стандартно 

отклонение 
2,135 11,307 1,583 4,316 1,564 2,174 3,067 

Абсолютна 0,290 0,107 0,182 0,231 0,202 0,265 0,135 

Позитивна 0,290 0,069 0,182 0,225 0,202 0,265 0,135 

Най-

екстремни 

разлики 
Негативна -0,199 -0,107 -0,174 -0,231 -0,188 -0,182 -0,092 

Колмогоров – Смирнов Z 1,858 0,682 1,165 1,464 1,293 1,695 0,865 

Р-стойност 0,002 0,741 0,132 0,028 0,070 0,006 0,442 

 

Таблица 3.4.4.  Честотно разпределение при втора трансплантация 

 

 
Брой 

CD34+ 

(*10^6/кг) 

възраст 
(години) 

време на 

съхран. 

(месеци) 

виталност при 

трансплантация 

(%) 

ден на 

възстановяване 
на неутрофили 

ден на 

възстановяване 
на тромбоцити 

брой 

левкоцити 

(*10^8/кг) 

N 41 41 41 41 41 41 41 

Средно 

аритметично 
3,810 46,951 23,341 95,438 11,300 12,600 5,590 Нормални 

параметри 
a,b 

Стандартно 

отклонение 
2,264 11,950 23,986 3,365 2,312 4,043 3,128 

Абсолютна 0,279 0,118 0,243 0,173 0,277 0,311 0,146 

Позитивна 0,279 0,074 0,243 0,148 0,277 0,311 0,146 

Най-

екстремни 

разлики 
Негативна -0,205 -0,118 -0,187 -0,173 -0,137 -0,235 -0,091 

Колмогоров – Смирнов Z 1,787 0,756 1,555 1,096 1,750 1,964 0,935 

Р-стойност 0,003 0,617 0,016 0,181 0,004 0,001 0,346 

 

Променливите (с червен цвят)и стойност на р<0,05 на последния ред 

от двете таблици нямат нормално разпределение. Поради това при 

сравнителния им анализ между първата и втората трансплантация са 

използвани непараметрични тестове.  

Данните за възрастта са с нормално разпределение, със средно 

аритметично 45,098 години (СО ± 11,307), медиана 45,00 при първата и 

средно 46,95 (СО ±  11,95), медиана 48,00 години при втората 

трансплантация (фигура 3.4.2.).  

За проверка на статистическата хипотеза за разлика във възрастта 

при първата и втората трансплантация се използва Т-критерий на 

Стюдънт-Фишер за зависими извадки (таблица 3.4.5.) . 



  77 

Фигура 3.4.2. Графичен анализ на възрастта на пациентите по време на 

първа и втора трансплантация  

 

 
  

Таблица 3.4.5.  T-Tест  за зависими извадки 

 
Разлики по двойки 

95%  доверителен 

интервал за 

разликата 
 Средно 

аритметично 

Стандартно 

отклонение 

Стандартна 

грешка на 

средната 

аритметична Долна 

граница 

Горна 

граница 

T df р 

двойка 

1 

възр_1 - 

възр_2 
-1,854 2,068 0,323 -2,507 -1,201 -5,739 40 0,000001 

p < 0,05 - Има статистически значима разлика 

 

При сравнението на възрастта на пациентите между първата и 

втората трансплантация се установява средно аритметична стойност на 

разликата по двойки, която е -1,85 години (СО ± 2,068) и е статистически 

значима (р=0,000001). 

 Данните за времето на съхранение на хемопоетичните стволови 

клетки са с разпределение, различно от нормалното, със средно 

аритметично 2,488 месеца (СО ± 1,583), медиана 2 при първата и 23,341 

(СО ± 23,986), медиана 11,00 месеца при втората трансплантация. При  
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един от пациентите хемопоетичните стволови клетки са съхранявани 

преди втората трансплантация в продължение на 6 години и 9 месеца. 

 

Фигура 3.4.3. Графичен анализ на времето на съхранение на 

клетките преди първа и втора трансплантация 

 

 
 

За сравнение на продължителността на съхранение на клетките при 

първата и втората трансплантация използвахме анализ с рангов критерий 

на Уилкоксън  за зависими извадки. 

Определят се ранговете за разлика във времето на съхранение (в 

месеци) при първата и при втората трансплантация  (таблица 3.4.6., 

таблица 3.4.7.). 

 

Таблица 3.4.6.  Статистически тестa 

 

 време на съхранение_2 - време на съхранение_1 

Z -5,514b 

р 0,000000035 

a. Тест на Уилкоксън  за зависими извадки 

b. базиран на негативни рангове. 

 p < 0,05 - Има статистически значима разлика 
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Таблица 3.4.7.  Рангове 
 

 N Среден ранг Сума от рангове 

Негативни рангове 0a 0,00 0,00 

Позитивни рангове 40b 20,50 820,00 

Връзки 1c   
време на съхранение_2 - време на съхранение_1 

Общо 41   

a. време на съхранение_2 < време на съхранение_1  

b. време на съхранение_2 > време на съхранение_1  

c. време на съхранение_2 = време на съхранение_1 

 

Получената разлика  Z = -5,514 между периодите на съхранение при 

първата и при втората трансплантация е статистически значима 

(р=0,000000035), като периодът на съхранение при втората 

трансплантация е по-голям.  

Данните за дозата на CD34+ клетки са с разпределение, различно от 
нормалното, със средно аритметично 3,59х10

6
/кг (СО ± 2,135), медиана 

3,193 при първата и 3,81х10
6
/кг (СО ± 2,264), медиана 3,193 при втората 

трансплантация (фигура 3.4.4. ). 

 

Фигура 3.4.4. Графичен анализ на дозата на CD34+ клетки при 

първа и втора трансплантация 
 

 
 

За сравнение на дозата на CD34+ клетки, използвана при първата и 

втората трансплантация, се използван анализ с рангов критерий на 

Уилкоксън  за зависими извадки с определяне на  ранговете за разлика в 
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дозата на CD34+клетки  (х10
6
/кг) при първата и втората трансплантация 

(таблица 3.4.8. , таблица 3.4.9.)   

 

Таблица 3.4.8. Статистически тестa 

 

 доза CD34_2 – доза CD34_1 

Z -1,572b 

Asymp. P 0,116 

a. Тест наУилкоксън  за зависими извадки 

b. Базиран на негативни рангове.  

р > 0,05 - Няма статистически значима разлика 

 

Таблица 3.4.9.  Рангове 

 
 N Среден ранг Сума от рангове 

Негативни рангове 1a 3,00 3,00 

Позитивни рангове 5b 3,60 18,00 

Връзки 35c   
Доза CD34_2 - доза CD34_1 

Общо 41   

а.доза CD34_2 < доза CD34_1  

b. доза CD34_2 > доза CD34_1  

c. доза CD34_2 = доза CD34_1 

 

Получената разлика  Z = -1,572 за доза CD34+ (х10
6
/кг) при първата 

и втората трансплантация не е статистически значима (р=0,116).  

 

Фигура 3.4.5. Графичен анализ на виталността хемопоетичните 

стволови  клетки при първа и втора трансплантация  
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Данните за виталността на хемопоетичните стволови клетки са с 

разпределение, различно от нормалното, със средно аритметично 95,746 % 

(СО ± 4,316), медиана 97,00 при първата и 95,438% (СО ± 3,365), медиана 

96,00 при втората трансплантация (фигура 3.4.5.). 

За сравнение на виталността на стволовите клетки, отчетена при 

първата и втората трансплантация, беше използван анализ с рангов 

критерий на Уилкоксън  за зависими извадки с определяне на ранговете за 

разлика във виталността на клетките (в проценти) при първата и втората 

трансплантация (Таблица 3.4.10., Таблица 3.4.11.). 

 

Таблица 3.4.10.  Статистически тестa 

 

 
виталност при трансплантация_2 - 

виталност при трансплантация_1 

Z -1,522b 

Asymp. P 0,128 

a. Тест наУилкоксън  за зависими извадки  

b. Базиран на позитивни рангове.  

р > 0,05 - Няма статистически значима разлика 

 

Таблица 3.4.11.  Рангове 

 
 N Среден ранг Сума от рангове 

Негативни рангове 18a 15,94 287,00 

Позитивни рангове 11b 13,45 148,00 

Връзки 10c   

виталност при трансплантация_2  

- виталност при трансплантация_1 

Общо 39   

a. виталност при трансплантация_2 < виталност при трансплантация_1  

b. виталност при трансплантация_2 > виталност при трансплантация_1  

c. виталност при трансплантация_2 = виталност при трансплантация_ 

 

 

Получената разлика  Z = -1,522 за виталност при първата и втората 

трансплантация не е статистически значима (р=0,128), следователно при  

подбраният режим при -80°C, продължителността на съхранение не 

намалява жизнеността на клетките. 

Данните за хематологично възстановяване на неутрофилните 

гранулоцити са с разпределение, различно от нормалното, със средно 

аритметично 11,171дни (СО ± 1,564), медиана 11,00 при първата и 11,30 

дни (СО ± 2,312), медиана 11,0 при втората трансплантация. 
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Фигура 3.4.6. Графичен анализ за възстановяване на неутрофилни 

гранулоцити при първа и втора трансплантация 

 

 
 

За сравнение на хематологично възстановяване на неутрофилните 

гранулоцити при първата и втората трансплантация, беше използван 

анализ с рангов критерий на Уилкоксън за зависими извадки с определяне 

на ранговете за разлика (Таблица 3.4.12., Таблица 3.4.13.). 

Получената разлика  Z = - 0,220 за ден на възстановяване на 

неутрофилните гранулоцити при първата и втората трансплантация не е 

статистически значима (р=0,826), което означава, че срокът на съхранение 

при -80°C не забавя хематологичното възстановяване на пациентите за 

неутрофили. 

 

Таблица 3.4.12.  Статистически тестa 

 

 
ден на възстановяване на неутрофили_2 – 

ден на възстановяване на неутрофили_1 

Z -0,220b 

Asymp. P 0,826 

a. Тест наУилкоксън  за зависими извадки  

b. Базиран на позитивни рангове.  

р > 0,05 - Няма статистически значима разлика 
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Таблица 3.4.13.  Рангове 

 

  N Среден ранг Сума от рангове 

Негативни рангове 14a 14,14 198,00 

Позитивни рангове 13b 13,85 180,00 

Връзки 13c     

ден на възстановяване на неутрофили_2 –  

ден на възстановяване на неутрофили_1 

Общо 40     

a. ден на възстановяване на неутрофили_2 < ден на възстановяване на неутрофили_1 

b. ден на възстановяване на неутрофили_2 > ден на възстановяване на неутрофили_1 

c. ден на възстановяване на неутрофили_2 = ден на възстановяване на неутрофили_1 

 

Данните за хематологично възстановяване на тромбоцитите (дни) са 

с разпределение, различно от нормалното, със средно аритметично 

11,78дни  (СО ± 2,174), медиана 11,0 при първата и 12,6 дни (СО ± 4,043), 

медиана 11,5 при втората трансплантация. 

 

Фигура 3.4.7. Графичен анализ за  възстановяване на тромбоцити 

при първа и втора трансплантация 

 

 
 

За сравнение на хематологично възстановяване на тромбоцитите при 

първата и втората трансплантация, беше използван анализ с рангов 

критерий на Уилкоксън  за зависими извадки с определяне на ранговете за 

разлика (Таблица 3.4.14., Таблица 3.4.15.) . 



  84 

Таблица 3.4.14. Статистически тестa 

 
ден на възстановяване на тромбоцити_2 – 

 ден на възстановяване на тромбоцити_1 

Z -,784b 

Asymp. P 0,433 

a. Тест наУилкоксън  за зависими извадки 

b. Базиран на негативни рангове.  
р > 0,05 - Няма статистически значима разлика 

 

Таблица 3.4.15.  Рангове 

 N Среден ранг Сума от рангове 

Негативни рангове 12a 11,17 134,00 

Позитивни рангове 13b 14,69 191,00 

Връзки 15c   

ден на възстановяване на тромбоцити_2 – 

 ден на възстановяване на тромбоцити_1 

Общо 40   

a. ден на възстановяване на тромбоцити_2 < ден на възстановяване на тромбоцити_1  

b. ден на възстановяване на тромбоцити_2 > ден на възстановяване на тромбоцити_1  

c. ден на възстановяване на тромбоцити_2 = ден на възстановяване на тромбоцити_1 
 

Получената разлика  Z = -0,784 за ден на възстановяване на 

тромбоцитите при първата и втората трансплантация не е статистически 

значима (р=0,433), което означава, че срокът на съхранение при -80ºС с 5% 

ДМСО, 3,6% ХЕС и 3% ЧСА не забавя хематологичното възстановяване 

на тромбоцитите. 

Използвахме непараметричен тест за корелация с изчисляване на 

коефициент ρ на Спирмън, за да потърсим зависимост между 

продължителността на съхранение от една страна и виталността и 

хематологичното възстановяване за неутрофилни гранулоцити и 

тромбоцити  от друга, при първата (Таблица 3.4.16.) и при втората 

(Таблица 3.4.17.) трансплантации, тъй като променливите, между които е 

търсена корелация са с разпределение, различно от нормалното.  

 

Таблица 3.4.16. Непараметрична корелация с коефициент на 

Спирмън при първа трансплантация  

 

 
време на 

съхранение_1 

доза 

CD34_1 

виталност при 

трансплантация_1 

ден на 

възстановяване 

на 

неутрофили_1 

ден на 

възстановяване 

на 

тромбоцити_1 

брой 

левкоцити 

на 

килограм_1 

Коефициент 

на 

корелация 

1,000 0,084 -0,150 0,061 -0,223 -0,086 

р  0,602 0,355 0,707 0,162 0,594 

Коефициент 

ρ на 

Спирмън 

време на 

съхранение_1 

N 41 41 40 41 41 41 

р > 0,05 - Няма статистически значима корелация 
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При първата трансплантация коефициентът на Спирмън на 
корелация между периода на съхранение от една страна и виталността ρ= -

0,150 (р=0,355), хематологичното възстановяване за неутрофили ρ=0,061 

(р=0,707)  и за тромбоцити ρ=- 0,223 (р=0,162) от друга, няма 

статистически значима корелация. 

 

Таблица 3.4.17. Непараметрична корелация с коефициент на 

Спирмън при втора трансплантация  

 

 
време на 

съхранение_2 

доза 

CD34_2 

виталност при 

трансплантация_2 

ден на 

възстановяване 
на 

неутрофили_2 

ден на 

възстановяване 
на 

тромбоцити_2 

брой 

левкоцити на 

килограм_2 

Коефициент 
на корелация 

1,000 0,170 -0,076 -0,231 -0,275 -0,067 

р  0,287 0,643 0,152 0,086 0,678 

Коефицие
нт ρ на 
Спирмън 

време на 

съхранение_2 

N 41 41 40 40 40 41 

р > 0,05 - Няма статистически значима корелация 
 

При втората трансплантация коефициентът на Спирмън на 
корелация между периода на съхранение от една страна и виталността    

ρ=-0,076 (р=0,643), хематологичното възстановяване за неутрофили         

ρ=-0,231 (р=0,086)  и за тромбоцити ρ=- 0,067 (р=0,678) от друга, няма 

статистически значима корелация. 

Тези данни показват, че продължителността на съхранение не забавя 

хематологичното възстановяване.  

С непараметричен тест на Крускал – Уолис  изследваме 

зависимостта между периода на съхранение и клетъчната жизненост и 

хематологичното възстановяване на пациентите при първата (Таблица 

3.4.18.) и втората (Таблица 3.4.19.) трансплантация.  

 

Таблица 3.4.18. Статистически тестa 

 
виталност при  

трансплантация_1

ден на  

възстановяване  

на неутрофили_1

ден на 

 възстановяване 

 на тромбоцити_1 

Хи-квадрат 4,034 4,128 4,577 

Df 6 6 6 

Р 0,672 0,659 0,599 

a. Тест на Крускал - Уолис 

b. Групираща променлива: време на съхранение_1  
р > 0,05 - Няма статистически значимо влияние на фактора  
  

За променливите виталност при трансплантация (χ2
=4,034, р=0,672), 

ден на възстановяване на неутрофилите (χ2
=4,128, р=0,659), и ден на 

възстановяване на тромбоцитите (χ2
=4,577, р=0,599), при първата 

трансплантация факторът време на съхранение няма статистически 

значимо влияние.  
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Таблица 3.4.19. Статистически тестa 

 

 
виталност при  

трансплантация_2 

ден на  

възстановяване  

на неутрофили_2 

ден на  

възстановяване  

на тромбоцити_2 

Хи-квадрат 21,183 29,265 28,485 

Df 23 23 23 

Asymp. P 0,570 0,172 0,198 

a. Тест на Крускал – Уолис 

b. Групираща променлива: време на съхранение_2 

р > 0,05 - Няма статистически значимо влияние на фактора  
 

За променливите виталност при трансплантация (χ2
=21,183, 

р=0,570), ден на възстановяване на неутрофилите (χ2
=29,265, р=0,172), и 

ден на възстановяване на тромбоцитите (χ2
=28,485, р=0,198), при втората 

трансплантация факторът време на съхранение няма статистически 

значимо влияние.  

С непараметричен тест на Крускал – Уолис  изследваме 

зависимостта между виталността на клетките и хематологичното 

възстановяване на пациентите при първата (Таблица 3.4.20.) и втората 

(Таблица 3.4.21.) трансплантация.  
 

Таблица 3.4.20. Статистически тестa,b 

  

ден на  

възстановяване 

 на неутрофили_1 

ден на 

 възстановяване 

 на тромбоцити_1 

Хи-квадрат 6,791 11,113 

Df 9 9 

Asymp. P 0,659 0,268 

a. Тест на Крускал - Уолис 

b. Групираща променлива: виталност при трансплантация_1 

р > 0,05 - Няма статистически значимо влияние на фактора 

 

За променливите ден на възстановяване на неутрофилите (χ2
=6,791, 

р=0,659), и ден на възстановяване на тромбоцитите (χ2
=11,113, р=0,268), 

при първата трансплантация факторът виталност при трансплантация няма 

статистически значимо влияние.  

 

Таблица 3.4.21. Статистически тестa,b 

 

  

ден на  

възстановяване 

 на неутрофили_2

ден на  

възстановяване  

на тромбоцити_2

Хи-квадрат 12,223 6,941

df 10 10

Asymp. P 0,270 0,731

a. Тест на Крускал - Уолис 
b. Групираща променлива: виталност при трансплантация_2 
р > 0,05 - Няма статистически значимо влияние на фактора  
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За променливите за ден на възстановяване на неутрофилите 

(χ2
=12,223, р=0,270), и на тромбоцитите (χ2

=6,941, р=0,731), при втората 

трансплантация факторът виталност няма статистически значимо влияние.  

Всички посочени по-горе анализи показват, че при подбраният от 
нас режим на нискотемпературно съхранение на ХСК при -80ºС с нашия 

криопротективен разтвор, продължителността  на съхранение не повлиява 

ин витро и ин виво на жизнеността на клетките и способността им да 

осигурят прихващане на присадката. 

 

 

 

3.5. Сравнение на клетъчна жизненост и хематологично 

възстановяване при алогенни трансплантации със замразени и 

незамразени ХСК 

 

Бяха анализирани 24 пациента, след алогенна трансплантация със 

съхранявани с подбрания криопротективен разтвор ХСК след пълно 

концентриране на клетките (виж метод 3.1.). За сравнение направихме 

ретроспективна извадка от болничната информационна система на 24 

пациента, трансплантирани с незамразени клетки, съответстващи по пол 

(16 мъже и 8 жени) и вид на кондициониращия режим (2 пациенти с 

кондициониращ режим с редуцирана интензивност (RIC) и 22 с 

миелоаблативно кондициониране (MAC)) на групата със замразени клетки 

(фигура 3.5.1.).   

 

Фигура 3.5.1 Честотно разпределение на пациентите с алогенна 

трансплантация със замразени(А) и незамразени (Б) стволови клетки  по 

диагноза (І), пол (ІІ)  и тип кондициониращ режим (ІІІ)   
 

Замразени 

А 

Незамразени 

Б 

Разпределение по диагнози 

8,33%8,33%4,17%

4,17%

45,83% 29,17% ОМЛ

ОЛЛ

ХМЛ

МДС

ММ

НХЛ

І 
 

 

Разпределение по диагнози

58,33%

37,50%4,17%

ОМЛ

ОЛЛ

МН

І 
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А 

Разпределение по пол

66,67%

33,33%

Мъже

Жени

ІІ 

Б 

 

Разпределение по пол

66,67%

33,33%

Мъже

Жени

ІІ 

Тип кондициониращ режим

8,33%

91,67%

RIC

MAC

ІІІ 

Тип кондициониращ режим

8,33%

91,67%

RIC

MAC

ІІІ 
 

В групата алогенни трансплантации сред пациентите със замразени 

клетки има по-голямо разнообразие от диагнози отколкото при тези с 

незамразени клетки (включително и сред тези, които не са анализирани), 

поради което по този показател не можахме да намерим съответстващи по 

диагноза пациенти, за да има пълно съответствие между двете групи. 

По метода трипаново синьо е отчетена виталността на клетките при 

всички пациенти преди преливане (при пациентите с незамразени клетки) 

и преди кондициониране (от размразена сателитна проба при пациентите 

със замразени клетки). Отчита се хематологичното възстановяване на 

пациентите (ден на възстановяване на неутрофилите и ден на 

възстановяване на тромбоцитите) след алогенна трансплантация. 

Резултатите от тестовете за виталност и хематологичното възстановяване 

се въвеждат в таблица заедно с данни за пол, възраст, диагноза, 

кондициониращ режим, брой CD34+ клетки на килограм (х10
6
/кг) 

продължителност на съхранение (месеци) брой левкоцити на килограм 

(х10
8
/кг), брой CD3+ на килограм (х10

6
/кг).  

Формулирахме следните въпроси: 

1.  Има ли  статистически значима разлика между двете групи -  

пациенти със замразяване и пациенти без замразяване на хемопоетичните 

стволови клетки преди трансплантация по някой от показателите: ден на 

възстановяване на неутрофилите, ден на възстановяване на тромбоцитите? 

2. Ако има - на кой от двата показателя? 
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С описателна статистика изчислихме мерките за централна 

тенденция и разсейване на въведените параметри за алогенно 

трансплантираните пациенти с незамразени (таблица 3.5.1.) и замразени 

(таблица 3.5.2.)  хемопоетични стволови клетки. 

 

 Таблица 3.5.1.  Описателна статистика на данните при трансплантация с 

незамразени клетки 

 

 

брой 

CD34+ 

(*10^6/кг) 

възраст 
(години) 

време на 

съхранение  
(месеци) 

виталност при 

трансплантация 

(%) 

ден на 

възстановяване 
на неутрофили 

ден на 

възстановяване 
на тромбоцити 

брой 

левкоцити 

(*10^8/кг) 

брой CD3+ 

(*10^6/кг) 

Брой  24 24 24 24 24 24 24 24 

Средна 
аритметична 

стойност 
4,8106451 37,00 0,00 98,67 17,96 15,25 9,4021927 180,596609 

Стандартна 

грешка на 
средната 

аритметична 

0,23869520 2,406 0,000 0,333 0,939 0,937 ,96781428 17,700932 

Медиана 4,6929594 34,50 0,00 99,00 17,50 13,50 8,4624509 168,920915 

Мода 4,10000 25b 0 99 13b 12 3,42857b 46,28571b 

Стандартно 

отклонение 
1,1693629 11,788 0,000 1,633 4,601 4,590 4,74130232 86,716501 

a. група = незамразени 

b. Има мултимодалност на данните. Показана е най-малката стойност за мода 

 

Таблица 3.5.2.  Описателна статистика на данните при трансплантация 

със замразени клетки 

 

 

брой 

CD34+ 

(*10^6/кг) 

възраст 
(години) 

време на 

съхранение 
(месеци) 

виталност при 

трансплантация 

(%) 

ден на 

възстановяване 
на неутрофили 

ден на 

възстановяване 
на тромбоцити 

брой 

левкоцити 

(*10^8/кг) 

брой CD3+ 

(*10^6/кг) 

Брой  24 24 24 20 24 23 24 24 

Средна 
аритметична 

стойност 
4,4067484 38,92 2,00 91,63 16,46 16,26 8,8317112 249,189566 

Стандартна 

грешка на 
средната 

аритметична 

0,28785267 1,961 0,434 1,794 0,925 1,258 1,48780318 74,9344197 

Медиана 4,4350000 42,00 1,00 94,75 16,00 15,00 7,0837788 147,805828 

Мода 1,80000b 45 1 97b 17 10 2,19300b 14,47380b 

Стандартно 

отклонение 
1,4101843 9,605 2,126 8,021 4,530 6,032 7,28871727 367,102185 

a. група = замразени 

b. Има мултимодалност на данните. Показана е най-малката стойност за мода 

 

За определяне на вида на честотното разпределение на 

количествените променливи беше използван метод на Колмогоров-

Смирнов за данните от алогенните трансплантации със замразени (таблица 

3.5.3.)  и незамразени (таблица 3.5.4.) стволови клетки.  

Променливите с червено на последния ред от двете таблици нямат 
нормално разпределение (p>0,05).  За анализа на тези променливи при 
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сравнителния анализ между трансплантациите с незамразени и замразени 

стволови клетки използвахме непараметрични методи с проверка на 

статистически хипотези за разлика между рангове. 

 

Таблица 3.5.3.  Честотно разпределение при трансплантация със 

замразени стволови клетки 

 

 
брой 

CD34+ 

(*10^6/кг) 

възраст 
(години) 

време на 
съхранение 

(месеци) 

виталност при 

трансплантация 

(%) 

ден на 
възстановяване 
на неутрофили 

ден на 
възстановяване 
на тромбоцити 

брой 

левкоцити 

(*10^8/кг) 

брой CD3+ 

(*10^6/кг) 

N 24 24 24 20 24 23 24 24 

Средно 

аритметично 
4,4067484 38,92 2,00 91,63 16,46 16,26 8,8317112 249,189566 

Нормални 

параметриb,c Стандартно 

отклонение 
1,4101843 9,605 2,126 8,021 4,530 6,032 7,28871727 367,102185 

Абсолютна 0,101 0,211 0,375 0,185 0,202 0,151 0,308 0,283 

Позитивна 0,101 0,130 0,375 0,179 0,202 0,151 0,308 0,283 

Най-

екстремни 

разлики 
Негативна -0,095 -0,211 -0,319 -0,185 -0,114 -0,106 -0,181 -0,261 

Колмогоров - Смирнов Z 0,496 1,033 1,837 ,830 0,992 0,726 1,507 1,384 

р 0,967 0,236 0,002 0,497 0,279 0,668 0,021 0,043 

р > 0,05   разпределението е нормално  

р < 0,05   разпределението не е нормално за стойностите за време на съхранение, брой левкоцити и брой CD3+  

 

Таблица 3.5.4.  Честотно разпределение при трансплантация с 

незамразени стволови клетки 

 

 
Брой CD34+ 

(*10^6/кг) 
възраст 
(години) 

време на 

съхран. 

(месеци) 

виталност при 

трансплантация 

(%) 

ден на 

възстановяване 
на неутрофили 

ден на 

възстановяване 
на тромбоцити 

брой 

левкоцити 

(*10^8/кг) 

брой CD3+ 

(*10^6/кг) 

N 24 24 24 24 24 24 24 24 

Средно 

аритметично 
4,8106451 37,00 0,00 98,67 17,96 15,25 9,4021927 180,596609 

Нормални 

параметриb,c Стандартно 

отклонение 
1,1693629 11,788 ,000d 1,633 4,601 4,590 4,74130232 86,7165011 

Абсолютна 0,259 0,123  0,539 0,163 0,232 0,142 0,159 

Позитивна 0,259 0,123  0,419 0,163 0,232 0,142 0,159 

Най-

екстремни 

разлики 
Негативна -0,111 -0,113  -0,539 -0,099 -0,136 -0,104 -0,093 

Колмогоров - Смирнов Z 1,271 0,601  2,642 0,799 1,138 0,696 0,780 

P 0,079 0,863  0,0000017 0,546 0,150 0,718 0,577 

р > 0,05   разпределението е нормално  

р < 0,05   разпределението не е нормално за виталност при трансплантация 

 

Данните за възрастта в двете групи пациенти са с нормално 

разпределение, със средно аритметично 38,92 години (СО ± 9,605) при 

пациентите със замразени и 37,00  години (СО ± 11,788) при тези с 

незамразени преди трансплантация клетки.  

Беше направена проверка за разлика между средните аритметични 

стойности на възрастта при първата и втората група трансплантирани 
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пациенти чрез Т-критерий на Стюдънт-Фишер за независими извадки 

(таблица 3.5.5. и таблица 3.5.6.). 

 

Таблица 3.5.5.  T-Tест  за независими извадки 

 

Тест на 

Левене за 

еднаквост на  

дисперсиите  

t-тест за равенство на средните аритметични 

95% доверителен 

интервал за 

разликата 

 

F P t df p 

Разликата на 

средните 

аритметични 

Стандартна 

грешка на 

разликата на 

средните 

аритметични  
Долна 

граница 

Горна 

граница 

Дисперсиите 

са равни 
1,248 0,270 0,618 46 0,540 1,917 3,104 -4,331 8,164 

възраст 

(години) Дисперсиите 

не са равни 
  0,618 44,197 0,540 1,917 3,104 -4,338 8,171 

р > 0,05  Няма статистически значима разлика на средните на "възраст (години)" м/у групите 
 

Таблица 3.5.6.  Групова статистика 

Група N Средно аритметично 
Стандартно 

 отклонение 

Стандартна грешка 

 на средната аритметична 

замразени 24 38,92 9,605 1,961 
Възраст (години) 

незамразени 24 37,00 11,788 2,406 

 

При сравнението на възрастта между групите от  пациенти, 

трансплантирани със замразени и с незамразени клетки е установена 

средна разлика 1,917 (СО ± 2,068), която не е статистически значима 

(р=0,540). 

Данните за дозата на CD34+ клетки са с нормално разпределение, 

със средно аритметично 4,407 х 10
6
/кг (СО ± 1,410) при трансплантациите 

със замразени клетки и 4,810 х 10
6
/кг (СО ± 1,17) при трансплантациите с 

незамразени клетки. 

Данни за продължителността на съхранение не са сравнявани, 

защото когато ХСК не се замразяват, те се преливат на пациентите 

незабавно след получаването им. 

Чрез Т-критерий на Стюдънт-Фишер за независими извадки 

(таблица 3.5.7., таблица 3.5.8.) установяваме, че между групите с 

незамразени и замразени ХСК няма статистически значима разлика на 

дозата CD34+ клетки, преливани на пациентите (F=1,026 р=0,286).  
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Таблица 3.5.7.  Групова статистика 

Група N 
Средно 

аритметично 

Стандартно 

 отклонение 

Стандартна грешка 

 на средната аритметична 

Замразени 24 4,4067484 1,41018431 0,28785267 
Брой CD34+ (х 106/кг) 

незамразени 24 4,8106451 1,16936288 0,23869520 

  

Таблица 3.5.8.  T-Tест  За независими извадки 

 
Тест на Левене за 

еднаквост на  

дисперсиите 

t-тест за равенство на средните аритметични 

95% доверителен 

интервал за разликата 

 

F p t df p 

Разликата на 

средните 

аритметични 

Стандартна 

грешка на 

разликата на 

средните 

аритметични 

Долна 

граница 

Горна 

граница 

Дисперсиите 

са равни 
1,026 0,316 -1,080 46 0,286 -0,40389663 0,37394459 -1,15660805 0,34881479брой 

CD34+ 

(*10^6) Дисперсиите 

не са равни 
  -1,080 44,476 0,286 -0,40389663 0,37394459 -1,15730463 0,34951137

р > 0,05  Няма статистически значима разлика на средните на "брой CD34+ (х10
6
/кг)" м/у 

групите  
 

Данните за виталността на хемопоетичните стволови клетки са с  

нормално разпределение в групата със замразени клетки със средно 

аритметично 91,63 % (СО ± 8,021) и с разпределение различно от 
нормалното, в групата с незамразени клетки със средно аритметично 

98,67% (СО ± 1,633), поради което е използван непараметричен метод за 

проверка на хипотези при независими извадки. Виталността на стволовите 

клетки, отчетена при първата и втората група трансплантации, е сравнена 

с рангов критерий на Ман-Уитни за независими извадки (таблица 3.5.9., 

таблица 3.5.10.). 

 

Таблица 3.5.9.  Статистически тестa 

 

 
виталност при трансплантация 

(%) 

U-критерий на Ман Уитни 35,000 

P 0,0000000887 

a. Групираща променлива: група 
р < 0,05  Има статистически значима разлика на средното ниво на "виталност при 

трансплантация (%)" м/у групите 

 

Таблица 3.5. 10.  Рангове 
група N Среден ранг Сума от рангове 

замразени 20 12,25 245,00 

незамразени 24 31,04 745,00 виталност при трансплантация (%) 

Total 44   
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Има статистически значима разлика (р=0,0000000887) във 

виталността на замразените и незамразените клетки, използвани за 

алогенна трансплантация в двете групи пациенти. 

Данните за хематологично възстановяване на неутрофилните 

гранулоцити са със средно аритметично 16,46 дни (СО ± 4,530), медиана 

16 в групата със замразени и 17,96 дни (СО ± 4,601), медиана17,50 в 

групата с незамразени (фигура 3.5.2.) клетки. 

 

Фигура 3.5.2.  Хематологично възстановяване за неутрофилни 

гранулоцити при алогенни трансплантации със замразени и незамразени  

ХСК 

 
 

За сравнение на хематологичното възстановяване за неутрофили 

между двете групи е използван и Т-тест за независими извадки с нормално 

разпределение (таблица 3.5.11., таблица 3.5.12.). 

Тестът  на Левене за еднаквост на дисперсиите показва, че те са 

приблизително еднакви в двете групи (F = 0,98 р=0,775). 

 

Таблица 3.5.11.  Групова статистика 

 

Група N 
Средно 

 аритметично 

Стандартно 

отклонение 

Стандартна грешка 

на средната аритметична 

Замразени 24 16,46 4,530 0,925 
ден на възстановяване на неутрофили 

незамразени 24 17,96 4,601 0,939 
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Таблица 3.5.12.  T-Tест  за независими извадки 

 
Тест на 

Левене за 

еднаквост на  

дисперсиите  

t-тест за равенство на средните аритметични 

95% доверителен 

интервал за 

разликата 

 

F p t df p 

Разликата на 

средните 

аритметични 

Стандартна 

грешка на 

разликата на 

средните 

аритметични  
Долна 

граница 

Горна 

граница 

Дисперсиите 

са равни 
0,098 0,755 -1,138 46 0,261 -1,500 1,318 -4,153 1,153 ден на 

възстановяване 

на неутрофили Дисперсиите 

не са равни 
  -1,138 45,989 0,261 -1,500 1,318 -4,153 1,153 

р > 0,05  Няма статистически значима разлика на средните на "ден на възстановяване на 

неутрофили" м/у групите 

 

При сравнението на хематологичното възстановяване за неутрофили 

между пациентите с трансплантация със замразени и незамразени клетки 

няма статистически значима разлика  t(46) = 1,138, р=0,261.  

Данните за хематологично възстановяване на тромбоцитите (дни) са с 

нормално разпределение, със средно аритметично 16,26 дни (СО ± 6,032), 

медиана 15,00 в групата със замразени клетки и 15,25 дни (СО ± 4,590), 

медиана 13,50 в групата с незамразени клетки (фигура 3.5.3.).  

 

Фигура 3.5.3.  Хематологично възстановяване за тромбоцити при 

алогенни трансплантации със замразени и незамразени  ХСК 
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За сравнение между двете групи е използван и Т-тест за независими 

извадки (таблица 3.5.13., таблица 3.5.14.). 
 

Таблица 3.5.14.  T-Tест  за независими извадки 

 
Тест на Левене 

за еднаквост 

на  

дисперсиите 

t-тест за равенство на средните аритметични 

95% доверителен 

интервал за 

разликата 

 

F p t df P 

Разликата на 

средните 

аритметични 

Стандартна 

грешка на 

разликата на 

средните 

аритметични 
Долна 

граница 

Горна 

граница 

Дисперсиите 

са равни 
2,591 0,114 0,648 46 0,520 1,011 1,559 -2,130 4,151 Ден на 

възстановяване 

на тромбоцити Дисперсиите 

не са равни 
  0,645 41,087 0,523 1,011 1,568 -2,156 4,178 

 р > 0,05  Няма статистически значима разлика на средните на "ден на възстановяване на 

тромбоцити" м/у групите  
 

Таблица 3.5.13.  Групова статистика 

 

Група N 
Средно 

аритметично 

Стандартно 

 отклонение 

Стандартна грешка 

 на средната аритметична 

замразени 24 16,26 6,032 1,258 ден на 

 възстановяване 

 на тромбоцити незамразени 24 15,25 4,590 0,937 

  

Тестът  на Левене за еднаквост на  вариацията показва, че тя е 

приблизително еднаква в двете групи (F =2,591; р=0,114). 

При сравнението на хематологичното възстановяване за тромбоцити 

между пациентите, трансплантирани със замразени и незамразени клетки 

няма статистически значима разлика  t(46)=0,648  р=0,520. 

 

 

 

  3.6. Сравнение на цената на разходите  за замразяване с и без 

концентриране на замразената суспензия 

 

При замразяване на хемопоетичните стволови клетки на нашите 

пациенти с ниска клетъчна концентрация (100 – 250x10
6
/мл) обемът на 

клетъчната суспензия за замразяване се побира средно в 5 сака по 100 мл 

за всеки пациент (от 3 до 7, а в редки случаи при пациенти, които са лоши 

мобилизатори се достига до повече от 15 сака по 100 мл). Така дозата 

ДМСО, която пациента получава при трансплантация е средно 25мл (15-

35мл, максимално 75мл).    
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Когато се замразяват концентрирани клетки с висок левкокрит, 
обичайно се замразяват 2 сака. В този случай цената на консумативите за 

замразяването им е около 56% от тази при замразяване на 5 сака, а  дозата 

ДМСО, която пациента получава при трансплантация е най-често 5 или 

10мл (5-20мл).  Цената не намалява пропорционално, защото когато се 

използват по-малки количества единичните опаковки с разтворите не се 

оползотворяват пълноценно и с това се повишава общата сума, 

изразходвана за консумативи. 

При отстраняването на еритроцитите, обемът с който намалява 

концентрираната клетъчна суспензия за замразяване е 40-60 мл. Ако не се 

отстрани този обем, това ще наложи увеличаване на замразяваната 

суспензия с 200-300 мл – още 3 сака за замразяване, което също ще 

увеличи разходите за криоконсервиране.  
Редуцирането на замразявания обем и по-малкия брой сакове със 

замразени клетки намалява и разходите за съхранение, защото е 

необходим по-малък обем във фризера за разполагане на саковете със 

замразени хемопоетични стволови клетки. 
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VІІ. ОБСЪЖДАНЕ 
 

Независимо от своята токсичност, диметилсулфоксид в крайна 

концентрация 10% се е наложил като основен вътреклетъчен 

криопротектор при консервирането на хемопоетични стволови клетки [2]. 

Основен проблем при преливането на замразени по този начин 

хемопоетични стволови клетки са тежките нежелани реакции  като 

сърдечно-съдови, белодробни, гастро-интестинални, мозъчни и други.  

Тенденция в момента е вливаното количество на диметилсулфоксид 

при трансплантация да се намали [113, 141], тъй като проучване от 2014 г. 
при 1651 пациента показва, че честотата на нежелани реакции при този 

подход е по-малка [142].  

Един от използваните прийоми е премахване на ДМСО от 
размразената суспензия чрез промиване. Това води до загуба на клетки, 

по-бавно хематологично възстановяване и опасност от бактериално 

замърсяване. Поради това този подход не е намерил широко 

разпространение в практиката. 

Друг начин за разрешаване на този проблем е намаляване на 
концентрацията на диметилсулфоксид в криопротективния разтвор, като в 

литературата съществуват предварителни данни, подкрепящи това [143-

146]. Ние решихме да намалим вливаното количество на ДМСО в 

пациента чрез два подхода: 
2) разработване на криопротективен разтвор с по-ниска 

концентрация на диметилсулфоксид 

3) намаляване на обема на замразяваната, размразявана и вливана 

суспензия чрез: 
• увеличаване на гъстотата на нуклеарните клетки (левкокрита) 

при замразяване 

• отстраняване на еритроцитите от аферезния продукт преди 

обработката му за замразяване.  

За да анализираме резултатите преди и след размразяване трябваше 

да изберем метод за определяне ин витро на жизнеността на стволовите 

хемопоетични клетки. Такъв тест за виталност определя и способността на 

замразени и размразени клетки да възстановяват хемопоезата на 

трансплантираните пациенти [2, 147]. 

Международно приет и утвърден за контрол на клетъчната 

жизненост след замразяване е методът с изключване на багрилото 

трипаново синьо [1, 148]. Той е технически лесно и бързо изпълним и се 

основава на принципа, че клетъчната мембрана на живите клетки е 

непропусклива за различни багрила [149].  

Освен с метода с трипаново синьо, проби за жизненост се извършват 
и с поточна цитометрия с различни маркери за апоптоза като например 7 –

аминоактиномицин Д (7-AAD) [133].  



  98 

Нашите резултати, подобно на тези на Lu и сътрудници [150] 

показват напълно съпоставими средни стойности при изследване на 

размразени криоконсервирани клетки с двете методики за виталност 
(96,5%, с трипаново синьо и 95,92%, с поточна цитометрия). Това, както и 

фактът че методът с трипаново синьо е одобрен от JACIE, ни даде 

основание при повечето тестове да го използваме като по-евтин, по-бърз и 

технически по-лесно изпълним. 

Един от начините за намаляване на концентрацията на 

вътреклетъчния криопротектор е да се добавят екстрацелуларни такива 

като хидроксиетил скорбяла, желатин, декстран и други. 

Криопротективния ефект на ХЕС върху левкоцити се установява 

през 1975г.[151]. Katayama и сътрудници и Stiff  и сътрудници 

установяват, че неконтролирано замразяване на ХСК в 6% ХЕС и 5% 

ДМСО постига добра жизненост и възстановяване [3, 152, 153]. 

Предполагаем механизъм, с който високомолекулните агенти като 

ХЕС протектират клетките е намаляване на дифузията на водата поради 

висок вискозитет [34, 154, 155]. Това забавя растежа на екстрацелуларните 

ледени кристали, прекалената дехидратация на клетките и подпомага 

витрификацията.  

Друга хипотеза за действието на хидроксиетилскорбялата е, че тя 

има мембранно стабилизиращ ефект [116] поради  директното й 

взаимодействие с клетъчните мембрани [110, 111, 156]. ХЕС се свързва с 

водата и я структурира в близост до клетъчните мембрани [157], като така 

предпазва клетките при осмотичен стрес, предизвикан от относителната 

хипотония, настъпваща поради по-бавния ефлукс на ДМСО в сравнение с 

навлизането на вода в клетките при тяхното размразяване. Нашите 

експерименти при осмотичен стрес върху хемопоетични стволови клетки 

потвърждават протективното действие на ХЕС при поставянето на 

клетките в хипотоничен разтвор. Освен че запазва клетъчната жизненост в 

присъствието на 5% ДМСО, наличието на хидроксиетилскорбяла намалява 

клетъчната агрегация и с това и  риска от загуба на размразени 

хемопоетични стволови клетки по време на инфузия. 

Същевременно ХЕС е синтетичен полимер, който е чужд за 

човешкия организъм и има, макар и рядко, нежелани ефекти върху 

пациентите, на които се прелива [77, 116, 122, 128, 129]. Поради това ние 

се стремим да намалим и неговата концентрация, добавяйки човешки 

серумен албумин, който като високомолекулно вещество също повишава 

вискозитета на екстрацелуларния разтвор [158] и има криопротективно 

действие [2, 104, 131, 159]. Освен това, албуминът намалява клетъчната 

агрегация [160] и риска от загуба на клетки преди тяхното преливане. 

Резултатите от нашите експерименти за протективния ефект на ХЕС 

и ЧСА ни дадоха основание да търсим различни комбинации от 
криопротективни разтвори с 5% ДМСО и различни концентрации ХЕС и 
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ЧСА. Пълната липса на ХЕС в замразяваната суспензия има 
неблагоприятен ефект върху клетъчната жизненост при ниска (3%) 

концентрация на албумин.  

Криопротективният разтвор с крайни концентрации 5% за ДМСО, 

3,6% ХЕС и 3% ЧСА е с най-високи резултати за средната виталност при 

различни периоди на съхранение на клетки при -80°C, поради което го 

избрахме за съхранение на хемопоетични стволови клетки.  

От изследванията ни ин витро установяваме, че токсичността на 

ДМСО за хемопоетични стволови клетки нараства заедно с 
продължителността на инкубация. Температурата на експозиция също е 

важна за неговата цитотоксичност. Излагане на ХСК на въздействието на 

ДМСО с ниска концентрация (5%) за кратък период (до 1 час) не води до 

съществена загуба на жизненост дори и при 37°C, което ни позволява 

манипулирането на клетките (добавянето на криопротективния разтвор) да 

се извършва при стайна температура за кратък период от време (до 60 

минути) без допълнителна загуба на жизненост.  
Експериментите ни с хемопоетични стволови клетки след 

размразяване демонстрират, че дори на тридесетата минута при стайна 

температура (22°C) жизнеността спада с 18%, а след 60 мин с повече от 
25%, поради което е най-добре съхраняваните с 5% ДМСО хемопоетични 

стволови клетки след размразяване да се прелеят възможно най-бързо на 

пациента. 

При нашия метод на замразяване и съхранение при -80°C с 5% 

ДМСО, 3,6%  ХЕС и 3% ЧСА виталността на клетките  и хематологичното 

възстановяване на пациентите са съпоставими с тези при работа с  разтвор 

с 10% ДМСО и съхранение в течен азот. 
Виталността на клетки, съхранявани с 10 % ДМСО, установена при 

различни проучвания е със средни стойности 88-90% [138, 139], а 

жизнеността на клетките, съхранявани с нашия нов разтвор е 94,9% (СО± 

4,805). Хематологичното възстановяване за тромбоцити  при пациенти 

след автоложни трансплантации с клетки, съхранявани в 10% разтвор на 

ДМСО е средно след 14 дни при повечето проучени пациенти [138-140], а 

за неутрофили е средно на 12-13 ден [102, 138-140]. При пациентите, 

трансплантирани с клетки, съхранявани с нашия метод за 

нискотемпературно съхранение при -80°C тези стойности са съответно  

12,47 за тромбоцити  и 11,15 дни за неутрофили.   

При  изследване на нежелани реакции, свързани с инфузията на 

хемопоетични стволови клетки, замразявани с 10% ДМСО Zambelli и 

сътрудници наблюдават нежелани реакции при 50% от пациентите [80], а 

Bojanic  и сътрудници при 56,9% [134], като най-чести са гадене и 

повръщане и по-рядко хипотензия; по-тежки реакции има при преливане 

на повече от 30мл ДМСО [80]. Cordoba и сътрудници наблюдават 67.36% 

от пациентите с нежелани реакции, най-често алергични, следвани от  
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общи гастроинтестинални и дихателни [135]. Сърдечни усложнения са 

наблюдавани при 36% от пациентите от Alessandrino и сътрудници [136], а 

Donmez и сътрудници наблюдават 25,25% сърдечни и 15,97% несърдечни 

ефекти [137]. 

В проследяваните от нас 159 трансплантации с хемопоетични 

стволови клетки, съхранявани при - 80°C с  криопротективен разтвор с 

крайни концентрации 5% ДМСО, 3,6% ХЕС и 3% ЧСА, наблюдаваните 

реакции по време на преливане са предимно леки и се наблюдават само 

при 10,69% от пациентите. Най-голям дял имат хипертоничните реакции 

(3,77%) най-често при обемно натоварване на пациентите, следвани от 
дразнене в гърлото, гадене, и по-рядко повръщане в между 1 и 2 %  от 
случаите, а изтръпване на крайниците и главоболие в под 1% от случаите. 

Тези реакции най-често преминават спонтанно със забавяне на скоростта 

на вливане на клетките и по-рядко налагат медикаментозна намеса – 

антиеметици и антихипертензивни медикаменти. 

Както споменахме по-горе, наблюдаваните хипертонични реакции 

вероятно се дължат на обемното натоварване на пациентите при 

трансплантация, тъй като се преливат средно 500 мл (от 400 до 1500 мл) 

клетъчна суспензия, съдържаща високомолекулни вещества, които остават 
задълго в циркулацията. Големите обеми замразявана суспензия се 

обуславяха от факта, че приетата норма за концентрация на клетките при 

замразяване бе до 2х10
8
 клетки/мл. Проучване на Windrum и сътрудници 

демонстрира голямо разнообразие в предпочитаната в различни 

трансплантационни центрове клетъчна концентрация - двадесет и три 

използват концентрация 1х10
8
 клетки/мл, двадесет и шест използват 2х10

8
 

клетки/мл [24]. Нашите опити ин витро показват, че при замразяване на 

ХСК със средна концентрация в замразяваната суспензия 318,45 х 10
6
/мл 

(от 69 до 597х10
6
/мл) и изследване на клетъчната жизненост с трипаново 

синьо и поточна цитометрия не се открива статистически значима 

корелация между концентрацията на замразените клетки  и процента 

жизненост, определен с някой от двата теста. 

В стремежа си да намалим количеството на вливан ДМСО при 

трансплантация, ние намалихме обема на замразяваната суспензия чрез 
концентриране на замразяваните клетки (повишаване на левкокрита на 

замразяваната суспензия). По този начин вместо преливаните по-рано 

средно 500 мл суспензия (25мл ДМСО) се преливат 100 мл (с 5мл ДМСО) 

или 200 мл суспензия ( с 10мл ДМСО). Въпреки малко по-високата 

честота на нежелани реакции (17,37%) при преливане на концентрираната 

суспензия, тези реакции са значително по-леки и бързопреходни. Най-

вероятно те се дължат на освобождаването на цитокини от разрушаващите 

се гранулоцити, контаминиращи стволовите клетки. Тъй като този подход 

на концентиране се налага основно при миеломно болни (по-лоши 

мобилизатори с по-голям брой цитаферези) възможно е леко завишеният 
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процент на странични реакции след преливане да се дължи на късия 

период между края на кондициониращия режим и преливането на 

клетките (24 часа при кондициониране с мелфалан). В тази група от 403 

пациенти има само една сериозна реакция – предсърдно мъждене, 

овладяно медикаментозно в рамките на 1 час.  

При  пациенти с ниско ниво на хемоглобина (под 90 g/l ), особено 

след хемомобилизация, образуването на стабилен левкоцитен слой в 

камерата на клетъчния сепаратор е затруднено от разнородните по размер 

и форма еритроцити през възстановителния период. В резултат на това се 

увеличава еритроцитното съдържание в клетъчния аферезен продукт, 
което води до нарастване на обема за замразяване дори след максималното 

му концентриране, а с това и общото количество на използвания 

диметилсулфоксид. Това е свързано и с повишен риск от хемоглобинурия, 

която може да доведе до тубулно увреждане на бъбреците на пациентите 

след трансплантация. Високите нива на еритроцити в преливаните 

криоконсервирани ХСК увеличават и риска от брадиаритмии, които могат 
да са животозастрашаващи [136].  

Нашият метод за отделяне на еритроцитите чрез ускорител на 

седиментацията (ХЕС) позволява редуциране както на еритроцитите, така 

и на замразявания обем с минимална загуба на ХСК. Така се намалява 

количеството вливан ДМСО (с до 15мл), без значително повлияване на 

виталността на клетките и хематологичното възстановяване на 

изследваните от нас 92 пациенти.  

Редки нежелани реакции по време на преливането на замразените 

ХСК, като гърчове, свързвани с много висока концентрация на 

замразяваните левкоцити са наблюдавани от Bachier и сътрудници - при 

трима от 159 изследвани от него пациенти с концентрация на клетките 590 

х10
6кл/мл [161]. При нашите 495 пациенти с висок левкокрит имаме само 

един пациент (клетките му са замразени след редукция на еритроцитите и 

с крайна концентрация 446 х 10
6кл/мл), при който е настъпил гърч в края 

на инфузията (на втория сак), овладян с диазепам в рамките на 20 минути.  

Обичайният  подход при алогенна трансплантация е да се 

синхронизира кондиционирането (химио- и/или лъчетерапията) на 

реципиента и получаването на  хемопоетичните стволови клетки от 
донора, за да се преливат пресни клетъчни продукти. Една от препоръките 

на EBMT, свързани с  COVID-19, е при повишен риск от заразяване на 

донора да се осигури замразен продукт преди започване на 

кондиционирането на реципиента. Нашият метод на криоконсервиране 

при температура −80°C осигурява ХСК с висока жизненост (средно над 

91%), водеща до  хематологично  възстановяване при алогенна 

трансплантация със замразени клетки, което не се отличава по 

продължителност от това при трансплантиране на незамразени клетки.  
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Обичайно при автоложни трансплантации срокът на съхранение на 

хемопоетични стволови клетки е една година. В някои случаи, например 

при миеломно болни се налага по-продължително съхранение. Нашите 

резултати показват, че при близо две годишно (23,341 месеца) съхранение, 

жизнеността на клетките се запазва и хематологичното възстановяване е 

идентично с това след по-краткотрайно съхранение. В два от случаите 

дори повече от 6,5 годишен период на съхранение не е свързан със загуба 

на жизненост и забавяне на хематологичното възстановяване, което е 

възможна предпоставка подбраният метод да бъде използван за 

дълготрайно съхранение. 

Въпреки по-ниските  разходи за консумативи за замразяване и 

съхранение  и по-малкото количество  ДМСО, което използваме с нашия 

разтвор с 5% ДМСО и максимално концентриране на клетките, не се 

установява понижение на клетъчната жизненост и забавяне на 

хематологичното възстановяване на нашите пациенти.  

Нашият метод  за непрограмирано замразяване и нискотемпературно 

съхранение при -80°C на хемопоетични стволови клетки с 5% ДМСО, 

3,6% ХЕС и 3% ЧСА е бърз и технически лесно изпълним. Това го прави 

приложим както в големи трансплантационни центрове, така и в по-малки. 

Той позволява след размразяването на така съхраняваните ХСК без 
допълнително манипулиране да се намали количеството на ДМСО, а с 

това и  сериозните нежелани реакции по време на преливането на 

клетките. Подходът ни да концентрираме допълнително клетките в така 

подбрания разтвор, освен че намалява допълнително количеството на 

получавания от пациентите при трансплантация ДМСО, е и фармако-

икономически изгоден. 

В заключение можем да кажем, че разработеният от нас режим 

позволява хемопоетичните стволови клетки да бъдат адекватно 

съхранявани при -80°C най-малко две години, с възможност 
криоконсервирането им да  бъде и за по-продължителен период.
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VІІІ. ИЗВОДИ  
 

1. Обработването на  хемопоетични стволови клетки с  

криопротективен разтвор с 5%  концентрация на ДМСО, при 

температури 4°C, 22°C и 37°C до един час,  не се отразява върху 

жизнеността им. Това позволява те да бъдат съхранявани при 

стайна температура до 1 час преди замразяване без значително 

намаляване на виталността. 

 

2. ХСК, размразени  след съхранение при −80ºC с 5% крайна 

концентрация на ДМСО, губят своята жизненост с 18% след 30-

минутен престой при 22°C. За да се намали загубата на жизнени 

клетки след размразяване, те трябва да се преливат възможно най-

бързо. 

 

3. Хидроксиетилскорбялата има протективен ефект върху 

хемопоетичните клетки, предпазвайки ги от осмотичен стрес и 

агрегация. 

 

4. ХСК, замразени и съхранявани с разработеният от нас разтвор с 

крайни концентрации 5% ДМСО, 3,6% ХЕС (450 000 средно 

тегловно молекулно разпределение) и 3% ЧСА са с най-висока 

жизненост. 
 

5.  Когато се определя виталността на ХСК с поточна цитометрия със 

7- ААД най-подходящо е анализът да бъде извършван без лизиращ 

разтвор. Методите за виталност с трипаново синьо и флоу-

цитометрия са съпоставими, но първият е значително по-евтин и 

лесен за изпълнение. 
 

6. Няма статистически значима корелация между концентрацията на 

замразени с подбрания разтвор клетки и клетъчната виталност, 
отчетена с поточна цитометрия и трипаново синьо. 

 

7. Разработеният от нас метод за съхранение на ХСК при -80°C в 

криопротективен разтвор с крайни концентрации 5% ДМСО, 3,6% 

ХЕС и 3% ЧСА намалява сериозните нежелани реакции при 

преливане на клетките, като постига клетъчна жизненост и 

хематологично възстановяване след трансплантацията, 

съпоставими с тези, описани в литературата при използван 

криопротективен разтвор с 10% ДМСО. 
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8. Разработеният от нас метод за нискотемпературно съхранение на 

ХСК при висока гъстота (средно 380х10
6
/мл, максимално 

597х10
6
/мл) позволява преливане на по-малко количество ДМСО и 

съответно по-малко сериозни токсични ефекти върху пациентите, 

но постига клетъчна жизненост и хематологично възстановяване, 

съпоставими с тези, получени при криоконсервиране с по-ниски 

клетъчни концентрации. 

 

9. Разработеният от нас метод за отстраняване на еритроцитите от 
аферезния продукт, води до намаляване на замразения обем и 

количеството на вливания на пациентите ДМСО със съпоставими 

резултати за жизненост на клетките и хематологично 

възстановяване на пациентите в сравнение с тези без отстраняване 

на еритроцити. 

 

10. Разработеният от нас режим на съхранение на максимално 

концентрирани ХСК при -80°C с 5%  ДМСО, 3,6% ХЕС и 3% ЧСА 

позволява продължителното им съхранение (над 6,5 години) без 
съществено повлияване на виталността на клетките  и 

хематологичното възстановяване на трансплантираните пациенти. 

 

11. Режимът на съхранение на максимално концентрирани ХСК при     

-80°C с 5%  ДМСО, 3,6% ХЕС и 3% ЧСА позволява извършването 

на алогенна трансплантация без забавяне на  хематологичното 

възстановяване. 

 

12. Разработените методи с отстраняване на еритроцитите и пълно 

концентриране на ядроносните клетки имат благоприятен 

фармакоикономически ефект без да влошават резултатите от 
клетъчната жизненост и хематологичното възстановяване на 

пациентите. Те позволяват значително намаляване на разходите за 

консумативи за замразяване и за пространство за съхранение на 

ХСК. 
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ІХ. ПРИНОСИ 
 

Потвърдителни приноси: 

 

Потвърдени са: 

1. Токсичният ефект на 5% ДМСО след смесването му с 

хемопоетични стволови клетки, който се засилва с увеличение 

на температурата и продължителността на експозиция. 

2. Протективният ефект на хидроксиетилскорбялата за 

хемопоетични стволови клетки като екстрацелуларен 

криопротективен агент върху ХСК, подложени на осмотичен 

стрес.  

3. Идентични резултати за виталност чрез използване на методите 

с поточна цитометрия и 7-AAD и трипаново синьо.  

 

Оригинални  приноси: 
 

1. Разработен е  криопротективен разтвор с крайна концентрация 

на криопротекторите в замразяваната клетъчна суспензия 

съответно 5% ДМСО, 3,6% ХЕС и 3% ЧСА.   

2. Въведен е метод за непрограмирано замразяване  и съхранение 

на ХСК при -80°C с посочения криопротективен разтвор, който 

води до намаляване на нежеланите реакции при преливане и 

постига клетъчна жизненост и хематологично възстановяване на 

трансплантираните пациенти, съпоставими с тези в 

литературата при утвърдените методи с по-висока концентрация 

на ДМСО. 

3. За първи път е използван метод за съхранение с подбрания 

криопротективен разтвор с увеличена клетъчна концентрация 

над 250х10
6
/мл в замразяваната суспензия, който не повлиява 

неблагоприятно клетъчната жизненост и хематологичното 

възстановяване на пациентите след трансплантация на ХСК, 

като позволява намаляване на вливаното количество ДМСО и 

на нежеланите тежки постинфузионни реакции. 

4. Разработен е метод за намаляване на обема на замразяваната, 

съответно вливаната след размразяване суспензия чрез 
отстраняване на еритроцитите преди замразяване. Това не 

повлиява клетъчната жизненост и хематологичното 

възстановяване на трансплантираните пациенти.   

5. Нашият метод за съхранение на ХСК при -80°C, позволява 

дълготрайно (най-малко 6,5 години) съхранение на 

хемопоетични стволови клетки. 
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6. Разработеният от нас режим за съхранение при -80°C, позволява 

намаляване на разходите за съхранение на хемопоетични 

стволови клетки.  
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