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Резюме У численних клінічних випробуваннях було показано, що застосування різних 
типів стовбурових та прогеніторних клітин підвищує перфузію міокарда та 
покращує скоротливу функцію серця у пацієнтів з інфарктом міокарда, 
ішемічною хворобою серця, ішемічною кардіоміопатією та важкою серцевою 
недостатністю. Подальше дослідження мультипотентних мезенхімальних 
стромальних клітин (ММСК) різного походження, а також тканино-специфічних 
стовбурових клітин міокарда дозволить розробити нові біотехнологічні підходи 
для підвищення ефективності лікування серцево-судинних захворювань та 
підтвердження клінічних доказів ефективності комбінованої клітинної терапії. 
 

Мета дослідження Визначити клінічні ефекти інтраміокардіальної трансплантації стовбурових 
клітин міокарда, ММСК кісткового мозку, плаценти, жирової тканини, або їх 
комбінацій на функціональні, структурні та електрофізіологічні параметри 
роботи серця у пацієнтів із ішемічною кардіоміопатією. 
 

Тип дослідження Інтервенційне 
 

Фаза 1-2 
 

Дизайн дослідження Розподіл учасників: не рандомізоване 
Інтервенційна модель: паралельне призначення 
Приховування: немає (відкрите дослідження) 
Основне завдання: лікування 
 

Класифікація за кінцевим 
результатом 
 

Дослідження безпеки та ефективності 
 

Діагноз Ішемічна кардіоміопатія (шифр I25.5) 
Хронічна ішемічна хвороба серця 
Серцева недостатність 
 

Лікування Оперативне лікування:  
- аорто-коронарного шунтування; 
- малоінвазивне оперативне втручання для повторного введення клітин. 

Біологічні засоби: стовбурові клітини, до 25 трансепікардіальних або 
трансендокардіальних за допомогою катетера мікроін'єкцій суспензії клітин 
об'ємом 0,2-0,4 мл (до 6 мл на введення) в міокард лівого шлуночка. 
 

Тип клітин Кріоконсервовані алогенні мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини 
плаценти людини (ММСК-П). 
Кріоконсервовані аутологічні стовбурові клітини міокарда людини (ММСК-КМ). 
Кріоконсервовані аутологічні мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини 
кісткового мозку людини (ММСК-ЖТ). 
Кріоконсервовані аутологічні мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини 
жирової тканини людини (СК-М). 
 



Групи дослідження Дослідні групи: операція аорто-коронарного шунтування + клітинна терапія: 
Дослідна група 1: алогенні ММСК-П: 

- підгрупа A: однократне трансепікардіальне введення до 15х107 клітин – 
10 пацієнтів; 

- підгрупа B: трикратне трансепікардіальне введення до 15х107 клітин 
(цільова доза до 45·107 клітин) з інтервалом 3 тижні – 10 пацієнтів; 

- підгрупа C: транскатетерне введення до 15х107 клітин (цільова доза до 
45·107 клітин) з інтервалом 3 тижні – 10 пацієнтів. 

Дослідна група 2: аутологічні СК-М: 
- підгрупа A: однократне трансепікардіальне введення до 35х106 клітин – 

10 пацієнтів; 
- підгрупа B: трикратне трансепікардіальне введення до 35х106 клітин 

(цільова доза до 105·106 клітин) з інтервалом 3 тижні – 10 пацієнтів; 
- підгрупа C: транскатетерне введення до 35х106 клітин (цільова доза до 

105·106 клітин) з інтервалом 3 тижні – 10 пацієнтів. 
Дослідна група 3: комбіноване застосування аутологічних СК-М та ММСК-КМ 

- підгрупа A: однократне трансепікардіальне введення до 35х106 СК-М та 
до 15х107 ММСК-КМ  – 10 пацієнтів; 

- підгрупа B: трикратне трансепікардіальне введення до 35х106 СК-М 
(цільова доза до 105·106 клітин) та до 15х107 ММСК-КМ (цільова доза до 
45·107 клітин) з інтервалом 3 тижні – 10 пацієнтів; 

- підгрупа C: транскатетерне введення до 35х106 СК-М (цільова доза до 
105·106 клітин) та до 15х107 ММСК-КМ (цільова доза до 45·107 клітин) з 
інтервалом 3 тижні – 10 пацієнтів. 

Дослідна група 4: аутологічні ММСК-ЖТ 
- підгрупа A: однократне трансепікардіальне введення до 15х107 клітин – 

10 пацієнтів; 
- підгрупа B: трикратне трансепікардіальне введення до 15х107 клітин 

(цільова доза до 45·107 клітин) з інтервалом 3 тижні – 10 пацієнтів; 
- підгрупа C: транскатетерне введення до 15х107 клітин (цільова доза до 

45·107 клітин) з інтервалом 3 тижні – 10 пацієнтів. 
Контрольна група: лише операція аорто-коронарного шунтування – 10 пацієнтів. 
Тестування на HLA-сумісність та імуносупресія не передбачені. 
 

 
Інформація про залучення 
учасників 

 

Статус залучення Набір учасників 
 

Очікувана кількість 
учасників 
 

 
130 

Стать учасників Чоловіки, жінки 
 

Вік учасників Від 18 до 70 років 
 

Залучення здорових 
волонтерів 

Не передбачено 

  
Критерії включення Критерії включення: 

1. Клінічний діагноз ішемічної кардіоміопатії: документована наявність 
ішемічної хвороби серця за даними КВГ, наявність дисфункції лівого 
шлуночка (за даними ЕКГ, ЕхоКГ чи МРТ); 

2. Вік 18-70 років; 
3. Фракція викиду лівого шлуночка ≥15%  і  ≤35%; 
4. Наявність ознак серцевої недостатності ІІІ-ІV функціонального класу за 

NYHA; 



5. Наявність показів до коронарного шунтування - стеноз основних 
коронарних артерій ˃ 70%; 

6. Наявність постінфарктної зони в не менш ніж двох сегментах за даними 
МРТ-дослідження; 

7. Письмова інформована згода. 
 

Критерії виключення: 
1. Вік менше 18 чи більше 70 років; 
2. Когнітивні порушення, що унеможливлюють дати інформовану згоду чи 

дотримуватися приписаного режиму лікування; 
3. Участь в інших клінічних дослідженнях; 
4. Наявність в анамнезі епізодів трансплантації органів чи клітин; 
5. Переважно септальна локалізація постінфарктної фіброзної зони; 
6. Необхідність виконання пластики лівого шлуночка; 
7. Наявність діагностованого супутнього пухлинного процесу в будь-яких 

органах чи тканинах; 
8. Протипокази до МРТ: імплантований ЕКС, клубочкова фільтрація ˂ 50 

мл./хв., клаустрофобія, очні чи слухові імпланти та інші імплантовані 
пристрої, що обмежують можливості МРТ діагностики; 

9. Термінальна стадія серцевої недостатності без інфузії катехоламінів; 
10. Гострий інфаркт міокарда в попередні 28 днів; 
11. Кардіогенний шок; 
12. Шлуночкова тахікардія чи фібриляція шлуночків в попередні 28 днів; 
13. Тромбоз ЛШ; 
14. Товщина стінки ЛШ ˂ 8 мм. в зоні ін’єкції; 
15. Перенесені раніше кардіохірургічні втручання; 
16. Вагітність чи потенціальна можливість вагітності (для жінок у 

дітородному віці); 
17. Хронічний гемодіаліз; 
18. Цироз печінки; 
19. Гематокрит ˂ 25%, лейкоцити ˂ 2,5×109/л, тромбоцити ˂ 100×109/л; 
20. Наявність в анамнезі онкозахворювання; 
21. Активна інфекція; 
22. Позитивний тест на ВІЛ; 
23. Позитивний тест чи наявність в анамнезі гепатиту В, С; 
24. Наркоманія або алкоголізм в останні 2 роки; 
25. Хромосомні хвороби; 
26. Інші стани, що обмежують очікувану тривалість життя до 1 року. 

 
Первинні критерії оцінки Безпека інтраміокардіального введення стовбурових клітин. 

Безпека ін'єкцій клітин будуть оцінені шляхом аналізу клінічних результатів та 
побічних ефектів через 3 проміжки часу: 3 місяці, 6 місяців, 12 місяців. 
При дослідженні будуть враховані основні можливі побічні ефекти: 

- госпіталізація,  
- аритмія,  
- загострення серцевої недостатності,  
- гострий коронарний синдром,  
- інфаркт міокарда,  
- інсульт,  
- поліорганна недостатність,  
- смерть 

 
Вторинні критерії оцінки Ефективність інтраміокардіального введення стовбурових клітин. 

Ефективність ін'єкцій клітин будуть оцінені шляхом аналізу клінічних результатів 
через 3 проміжки часу: 3 місяці, 6 місяців, 12 місяців. 
Критерії оцінки:  

- зміни функціональних показників лівого шлуночка; 



- зміни класу серцевої недостатності; 
- зміни електрофізіологічних властивостей міокарда; 
- зміни перфузії міокарда;  
- зміни якості життя. 

  
Результати дослідження На даний момент не представлено 
  
Публікації На даний момент не представлено 
  
Адміністративна 
інформація 
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