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Резюме Мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини (ММСК) виступають одним з 
альтернативних терапевтичних засобів, які можуть сповільнити дегенерацію 
хряща, покращити його репарацію та, в підсумку, запобігти протезуванню 
суглоба. ММСК здатні не лише безпосереднього диференціювання у 
хондроцити, а й продукують багато біологічно активних речовин, які мають 
імуномодуляторні та протизапальні ефекти, стимулюють ангіогенез та 
виступають індукторами хемотаксису для ендогенних прогеніторів. ММСК 
плаценти та кісткового мозку розглядають як ефективний інструмент для 
клітинної терапії патології опорно-рухового апарату за доступністю, безпекою та 
очікуваною терапевтичною ефективністю. 
 

Мета дослідження Визначити клінічні ефекти внутрішньосуглобової трансплантації ММСК 
кісткового мозку та плаценти для лікування остеоартрозу колінного суглоба. 

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 Остеоартроз колінного суглоба 
 

Лікування Фармакологічні засоби: гіалуронова кислота, внутрішньосуглобове введення за 
допомогою шприца 
Біологічні засоби: стовбурові клітини, внутрішньосуглобове введення за 
допомогою шприца 
 

Тип клітин Кріоконсервовані алогенні мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини 
(ММСК) плаценти людини. 
Кріоконсервовані аутологічні мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини 
кісткового мозку людини. 
 

Групи дослідження Дослідні групи: клітинна терапія + гіалуронова кислота 
Дослідна група 1: три внутрішньосуглобових введення алогенних ММСК 
плаценти в дозі до 2·107 клітин (сумарна цільова доза – до 6·107 клітин) з 20 мг 
гіалуронової кислоти з інтервалом 4 тижні – 15 пацієнтів. 
Дослідна група 2: три внутрішньосуглобових введення аутологічних ММСК 
кісткового мозку в дозі до 2·107 клітин (сумарна цільова доза – до 6·107 клітин) з 
20 мг гіалуронової кислоти з інтервалом 4 тижні – 15 пацієнтів. 
Контрольна група: три внутрішньосуглобових введення 20 мг гіалуронової 
кислоти з інтервалом 4 тижні – 15 пацієнтів 
Тестування на HLA-сумісність та імуносупресія не передбачені. 



Інформація про залучення 
учасників 

 

Статус залучення Набір учасників 
 

Очікувана кількість 
учасників 
 

45 
 

Стать учасників Чоловіки, жінки 
 

Вік учасників Від 18 до 75 років 
 

Залучення здорових 
волонтерів 

Не передбачено 

  
Критерії включення Критерії включення: 

1. Верифікований клінічний діагноз гонартрозу 
2. Клінічні критерії: стадія гонартрозу II–III за Kellgren-Lawrence за даними 

рентгенографії 
3. Хронічний біль в суглобі, пов'язаний з механічними чинниками 
4. Вік 18-75 років 
5. Письмова інформована згода 

 
Критерії виключення: 

1. Вік менше 18 чи більше 75 років; 
2. Участь в інших клінічних дослідженнях; 
3. Ревматоїдний артрит; 
4. Псоріатичні артропатії; 
5. Ювенільний артрит 
6. Подагра; 
7. Інфекційний артропатії; 
8. Остеомієліт; 
9. Остеонекроз; 
10. Запальні поліартропатії; 
11. Ендокринні артропатії; 
12. Хондропатії; 
13. Контрактура суглоба: згинальна 0-50, розгинальна – більше 900; 
14. Артропластика суглобу в анамнезі; 
15. Артроскопія за попередні 6 місяців; 
16. Внутрішньосуглобове введення лікарських засобів за попередні 3 місяці; 
17. Підвищена чутливість до препаратів гіалуронової кислоти; 
18. Наявність в анамнезі трансплантації органів чи клітин; 
19. Когнітивні порушення, що унеможливлюють дати інформовану згоду чи 

дотримуватися призначеного режиму лікування; 
20. Гематокрит ˂ 25%, лейкоцити периферичної крові ˂ 2,5×109/л, 

тромбоцити ˂ 100×109/л; 
21. Прийом гормональних препаратів; 
22. Прийом антиагрегантів, антикоагулянтів; 
23. Прийом імуносупресивних препаратів; 
24. Активний системний або місцевий інфекційний процес; 
25. Позитивний серологічний тест на ВІЛ, гепатити В або С, сифіліс 
26. Наявність в анамнезі онкозахворювання; 
27. Наявність діагностованого супутнього пухлинного процесу в будь-яких 

органах чи тканинах; 
28. Наявність в анамнезі інфаркту міокарда; 
29. Наявність в анамнезі інсульту; 
30. Ниркова недостатність; 
31. Печінкова недостатність; 



32. Хромосомні хвороби; 
33. Захворювання периферичної нервової системи; 
34. Наркоманія або алкоголізм в останні 2 роки; 
35. Вагітність чи потенціальна можливість вагітності (для жінок у 

дітородному віці). 
36. Інші стани, що обмежують очікувану тривалість життя до 1 року; 

 
Первинні критерії оцінки Безпека внутрішньосуглобового 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 
спостереження. 
При дослідженні будуть враховані основні можливі побічні ефекти:  

- госпіталізація; 
- контрактура суглоба; 
- запальний артрит; 
- новоутворення; 
- смерть. 

 
Вторинні критерії оцінки Ефективність внутрішньосуглобового введення стовбурових клітин. 

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

- зміни дистанції безбольової ходьби (Walking Distance); 
- зміни обсягу рухів в суглобі (Knee Motion Range); 
- зміни інтенсивності больового синдрому в суглобі за візуальною шкалою 

болю (Visual Analog Scale – VAS); 
- зміни якості життя за опитувальником Minnesota questionnaire; 
- зміни індексу остеоартрозу (Western Ontario and McMaster Universities 

Arthritis Index Osteoarthritis - WOMAC-OA) 
- зміни форми та структури суглобового хряща за даними магнітно-

резонансної томографії;  
- зміна висоти суглобової щілини за даними рентгенографії; 
- зміни дозування анальгетиків та протизапальних препаратів. 

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

 

Спонсор дослідження 
 

Інститут клітинної терапії (Київ, Україна) 

Установи-виконавці ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України" (Київ, Україна) 
Київська міська клінічна лікарня № 6 (Київ, Україна) 
Інститут клітинної терапії (Київ, Україна) 
 

Відповідальні виконавці Голюк Є. Л., канд. мед. наук (ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН 
України") 
Бірса Р. В., лікар вищої категорії (Київська міська клінічна лікарня № 6) 
Лобинцева Г. С., канд. біол. наук (Інститут клітинної терапії) 
 

Країна проведення Україна 
  
  
  



  
 


