
 
Офіційна назва Оцінка ефективності застосування стовбурових клітин плаценти в лікуванні 

хворих на цироз печінки вірусної етіології  
Дата початку дослідження 201- 

 
Очікувана дата закінчення 
дослідження  

201- 

Резюме Більшість клінічних випробувань демонструють позитивний ефект після 
застосування різних типів стовбурових/прогеніторних клітин при лікуванні 
пацієнтів з цирозом печінки, спричиненим хронічними гепатитами В та С. 
Мезенхімальні стовбурові клітини (МСК) можуть бути гарними кандидатами для 
лікування захворювань печінки, оскільки володіють потужними 
імуномодулюючими, антифіброзними та протизапальними ефектами, завдяки 
яким покращується функція печінки. Зокрема, зменшується асцит і 
відновлюється утворення біліарних ферментів, внаслідок чого значно 
покращується перебіг захворювання. 
Застосування кріоконсервованих алогенних ММСК плаценти (ММСК-П) - 
перспективний підхід з огляду підвищення ефективності терапії цирозу печінки у 
порівнянні з традиційними методами лікування. 
 

Мета дослідження Оцінка ефективності та безпеки кріоконсервованих алогенних ММСК-П при 
лікуванні пацієнтів з цирозом печінки, спричиненим хронічними гепатитами В та 
С. 
 

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 Цироз печінки, спричинений хронічними гепатитами В та С. 
 
 

Лікування Біологічні засоби: стовбурові клітини плаценти; системне (внутрішньовенне) та 
локальне (внутрішньопечінкове) введення. 
 

Тип клітин Кріоконсервовані алогенні мезенхімальні стовбурові клітини плаценти людини 
(ММСК-П). 
 

Групи дослідження Дослідна група І. Внутрішньoвенні інфузії кріоконсервованих алогенних ММСК-П 
(1x106 / кг маси тіла) через периферичну вену (один раз кожні 7 діб (± 3 доби) 
чотири рази) в 200 мл 0,9 % розчину NaCl.  
Дослідна група ІІ. Внутрішньопечінкові ін'єкції ММСК-П (загальна доза до 60 × 
106 клітин на орган) в 0,9 % розчині NaCl. 
Контрольна група - пацієнти на стандартній схемі лікування без клітинної терапії. 
 

Інформація про залучення 
учасників 

 

Статус залучення Набір відкрито  
 

Очікувана кількість 40 



учасників 
 

 

Стать учасників Обидві 
 

Вік учасників Від 18 до 70 років 
 

Залучення здорових 
волонтерів 

Не передбачається 

  
Критерії включення Критерії включення: 

• Вік 18–70 років. 

• Верифікований клінічний діагноз хронічного гепатиту вірусної етіології (HBV, 
HCV ) та цирозу печінки в анамнезі.  

• Нормальний рівень АФП. 

• Концентрація гемоглобіну >80 г/л. 

• Кількість тромбоцитів > 100х109/л. 

• Клас цирозу за критеріями Чайлда - П'ю А, В або С (бали ≥5 та <14).  

• Важкість ураження печінки за шкалою MELD не більше 10. 

• Згода жінок дітородного віку на застосування загальноприйнятих методів 
контрацепції упродовж всього періоду дослідження.  

• Письмова інформована згода. 
 
Критерії невключення: 

• Вік менше 18 або більше 70 років. 

• Гепатоцелюлярна карцинома та наявність в анамнезі онкозахворювання.  

• Наявність злоякісного пухлинного процесу в будь-яких органах чи тканинах. 

• Цироз невизначеної етіології. 

• Аутоімунні захворювання печінки. 

• Алкогольний цироз. 

• Шлунково-кишкові кровотечі упродовж останніх двох місяців в анамнезі. 

• Бактеріальний перитоніт. 

• Печінкова енцефалопатія. 

• Ниркова недостатність. 

• Гепаторенальний синдром. 

• Гострі інфекційні захворювання. 

• Важкі бактеріальні інфекції. 

• Тромбоз портальної вени. 

• Важкі коморбідні захворювання серця, нирок, крові, верхніх дихальних 
шляхів. 

• Вагітні жінки та жінки, що годують груддю. 

• Алко- та наркозалежність в останні 2 роки. 

• Позитивний серологічний тест на ВІЛ, сифіліс. 

• Наявність психічних захворювань, які можуть унеможливити надання 
інформованої згоди та дотримання призначеного режиму лікування. 

• Запланована трансплантація печінки у наступні 6 місяців. 

• Участь в інших клінічних дослідженнях за останні 3 місяці. 

• Прийом гепатотоксичних препаратів за останні 3 місяці перед скринінгом. 

• Тромбоцити ≤150×109/л (для групи внутрішньопечінкового введення). 

• Протромбіновий індекс <75 (для групи внутрішньопечінкового введення). 

• Протромбіновий час >30 cек. (для групи внутрішньопечінкового введення). 

• Прийом антиагрегантів, антикоагулянтів. 

• Прийом імуносупресивних препаратів. 

• Інші стани, що обмежують очікувану тривалість життя до 1 року. 
 

Первинні критерії оцінки Безпека системного (внутрішньовенного) та локального (внутрішньопечінкового) 



застосування стовбурових клітин плаценти  
Безпека системного та внутрішньопечінкового застосування ММСК-П буде 
оцінена шляхом аналізу клінічних результатів та побічних явищ кожні три місяці 
протягом 1 року після першої процедури введення клітин.  
При дослідженні будуть враховані основні можливі побічні ефекти:  

• госпіталізація,  

• гостра кровотеча, 

• поліорганна недостатність, 

• утворення пухлин, 

• смерть. 
 

Вторинні критерії оцінки Ефективність системного (внутрішньовенного) та локального 
(внутрішньопечінкового) застосування ММСК-П буде оцінена шляхом аналізу 
клінічних результатів та побічних явищ кожні три місяці протягом 1 року після 
першої процедури введення клітин.  
Критерії оцінки:  

• покращення біохімічних показників функції печінки (Біохімічний аналіз крові 
(глюкоза, білірубін, АлАТ, АсАТ, ГГТП, ЛФ, загальний білок, альбуміни, фракції 
глобулінів (α,β,γ), холестерин, залізо, АФП, креатинін, мочевина; 
гемостазіограма, електроліти крові); 

• покращення структури (регрес фіброзу портальних зон) печінки за даними 
УЗД/МРТ/біопсії; 

• зменшення розмірів селезінки; 

• зменшення гепатомегалії; 

• покращення апетиту; 

• зменшення свербіжу шкіри; 

• зменшення больового синдрому в правому підребер'ї; 

• покращення якості життя та прогнозу виживаності за шкалами МELD и Child-
Pugh. 
 

  
  
Результати дослідження Не представлені 
  
Публікації Не представлені 
  
Адміністративна 
інформація 

 

Спонсор дослідження 
 

Інститут клітинної терапії (Київ, Україна) 

Установи-виконавці Інститут клітинної терапії (Київ, Україна) 
Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. 
Громашевського НАМН України» (Київ, Україна) 
 
 

Відповідальні виконавці Лобинцева Г. С., канд. біол. наук (Інститут клітинної терапії) 
Янченко Віталій Ігорович, канд. мед. наук, лікар інфекціоніст-гепатолог вищої 
категорії (ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. 
Громашевського НАМН України») 
 
 

Країна проведення Україна 
  
  
 


