
Офіційна назва Ефективність застосування препаратів кріоконсервованих ядровмісних 
клітин пуповинної крові людини, кріоконсервованих мультипотентних 
мезенхімальних стромальних клітин, виділених з плаценти людини та 
кріоконсервованої амніотичної мембрани людини окремо та їх 
комбінацій при діабетичній периферичній нейропатії, периферичному 
ураженні артерій та трофічних виразках нижніх кінцівок 
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Резюме Застосування клітинної терапії при лікуванні захворювань діабетичної 
стопи є перспективною стратегією. Терапія мезенхімальними 
стовбуровими клітинами (МСК) сприяє прискореному загоєнню ран через 
посилення процесів ангіогенезу, реепітелізації та гранулювання тканин за 
рахунок імуномодулюючих властивостей, здатності синтезувати і виділяти 
цитокіни, що сприяють реконструкції позаклітинного матриксу, 
ангіогенезу, нейрорегенерації. Завдяки вищесказаним властивостям  
трансплантація МСК може прискорити закриття рани при діабетичних 
виразках стопи (ДВС), поліпшити клінічні показники та уникнути ампутації. 
МСК, отримані з плаценти та пуповинної крові - ідеальне джерело клітин 
для регенеративної терапії, позбавлене етичних проблем. Завдяки МСК 
плаценти та пуповинної крові можливо забезпечити легку, ефективну та 
економічно вигідну трансплантацію для лікування діабетичної стопи та її 
ускладнень, та захистити пацієнтів від ампутації. Трансплантація 
амніотичної мембрани є багатообіцяючим методом лікування ДВС завдяки 
стимуляції власними цитокінами та біологічно-активними молекулами 
загоєння та епітелізації діабетичних виразок. 
 

Мета дослідження Оцінка безпеки та ефективності застосування кріоконсервованих 
алогенних ядровмісних клітин пуповинної крові людини (ЯКПК), 
кріоконсервованих алогенних мультипотентних мезенхімальних 
стромальних клітин, виділених з плаценти людини (ММСК-ПЛ) та 
кріоконсервованої алогенної амніотичної мембрани людини (АМ) окремо 
та їх комбінацій при діабетичній периферичній нейропатії, периферичному 
ураженні артерій та трофічних виразках нижніх кінцівок порівняно із 
стандартним лікуванням. 
 

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 Діабетична периферична нейропатія 
Захворювання периферичних артерій 
Незагойні діабетичні рани стопи 

Лікування Фармакологічні засоби: обробка рани стерильним розчином 0,9 % NaCl; 
Біологічні засоби: стовбурові клітини, локальне та системне введення; 
застосування амніотичної мембрани в якості ранової асептичної пов'язки. 
 

Тип клітин кріоконсервовані алогенні ядровмісні клітини пуповинної крові людини 



(ЯКПК); 
кріоконсервовані алогенні мультипотентні мезенхімальні стромальні 
клітини, виділені з плаценти людини (ММСК-ПЛ); 
кріоконсервована алогенна амніотична мембраниа людини (АМ)  

Групи дослідження Дослідні групи: аплікація АМ окремо та із застосуванням ін'єкцій 
стовбурових клітин 
Дослідна група 1. Аплікація АМ (до 12 тижнів).  
Дослідна група 2. Внутрішньом'язові множинні ін'єкції у литковий м’яз, 
навколо та у дно рани кріоконсервованих алогенних ЯКПК загальною 
дозою 300х106 на кінцівку (4 ін'єкції з інтервалом 3 тижні). 
Дослідна група 3. Внутрішньом'язові множинні ін'єкції у литковий м'яз, 
навколо та у дно рани кріоконсервованих алогенних ММСК-ПЛ загальною 
дозою 100x106 на кінцівку (4 ін'єкції з інтервалом 3 тижні). 
Дослідна група 4. Внутрішньом'язові множинні ін'єкції у литковий м'яз, 
навколо та у дно рани кріоконсервованих алогенних ЯКПК загальною 
дозою 300х106 на кінцівку (4 ін'єкції з інтервалом 3 тижні) плюс аплікація 
АМ на 7 день (один раз на тиждень, до 12 тижнів) після першого 
внутрішньом'язового введення кріоконсервованих алогенних ЯКПК. 
Дослідна група 5. Внутрішньом'язові множинні ін'єкції у литковий м'яз, 
навколо та у дно рани кріоконсервованих алогенних ММСК-ПЛ загальною 
дозою 100х106 на кінцівку (4 ін'єкції з інтервалом 3 тижні) плюс аплікація 
АМ на 7 день після першого внутрішньом'язового введення 
кріоконсервованих алогенних ММСК-ПЛ (один раз на тиждень, до 12 
тижнів). 
Дослідна група 6. Комбінована група системного та місцевого введення 
кріоконсервованих алогенних ЯКПК: 
6.1. Трьохкратне внутрішньовенне введення кріоконсервованих алогенних 
ЯКПК (1х106/кг маси тіла) через 200 мкм «in line» фільтр в 100 мл 0,9 % 
розчину NaCl на 1, 29 та 57 день дослідження.  
6.2. Трьохкратне глибоке внутрішньом'язове введення кріоконсервованих 
алогенних ЯКПК у литковий м'яз, у виразку та навколо неї (до 300х106 
клітин на кінцівку) на 1, 29 та 57 день дослідження. 
Дослідна група 7. Комбінована група системного та місцевого введення 
кріоконсервованих алогенних ММСК-ПЛ: 
7.1. Трьохкратне внутрішньовенне введення кріоконсервованих алогенних 
ММСК-ПЛ (1,5х106/кг маси тіла) через 200 мкм «in line» фільтр в 100 мл 0,9 
% розчину NaCl на 1, 29 та 57 день дослідження.  
7.2. Трьохкратне глибоке внутрішньом'язове введення кріоконсервованих 
алогенних ММСК-ПЛ у литковий м'яз, у виразку та навколо неї (до 100х106 
клітин на кінцівку) на 1, 29 та 57 день дослідження. 
Контрольна група: стандартні методи лікування без застосування клітинних 
препаратів. 
Не потребується HLA-типування або імуносупресія. 

Інформація про залучення 
учасників 

 
 

Статус залучення Набір учасників 
Очікувана кількість 
учасників 

90 

Стать учасників Обидві 
Вік учасників Від 18 до 80 років 
Залучення здорових 
волонтерів 

Не передбачено 

Критерії включення Критерії включення: 
1. Цукровий діабет типу 2 або типу 1. 



2. Вік від 18 до 80 років. 
3. Хронічна виразка на нозі, яка не загоюється більше 4 тижнів. 
4. Відсутність ефекту після застосування стандартних протоколів медичної 
допомоги протягом чотирьох тижнів. 
5. HbA1c <12,0 %. 
6. Невропатія, підтверджена тестом Semmes-Weinstein. 
7. Кісточково-плечовий індекс > 0,7 і (або) черезшкірний парціальний тиск 
кисню (TcPO2)> 40 mmHg. 
8. Письмова інформована згода. 
 

 Критерії невключення: 
1. Вік <18 або> 80 років. 
2. Системні бактеріальні, вірусні інфекції (гепатити, ВІЛ, В19, HSV, CMV та 
сепсис). 
3. Наявність діагностованого супутнього пухлинного процесу в будь-яких 

органах чи тканинах; 
4. Рани, пов'язані з венозною недостатністю або етіологія яких не 
визначена. 
5. Виразки над гомілками. 
6. Неможливість розвантажити діабетичну стопу. 
7. Індекс ваги тіла> 45. 
8. Інфекція діабетичної виразки. 
9. Остеомієліт. 
10. Гостра фаза стопи Шарко. 
11. Серйозні ускладнення діабету. 
12. Променева терапія стопи в анамнезі. 
13. Участь в інших клінічних дослідженнях. 
14. Хворі з розладами когнітивної функції. 
 

Первинні критерії оцінки Безпека аплікацій амніотичної мембрани, системного та локального 
введення стовбурових клітин. 
Безпека аплікацій та ін'єкцій клітин будуть оцінені шляхом аналізу 
клінічних результатів та побічних ефектів через 3, 6, 9 та 12 місяців 
спостереження. 
При дослідженні будуть враховані основні можливі побічні ефекти:  

- госпіталізація; 
- утворення пухлини; 
- ампутація кінцівки; 
- смерть. 

 
Вторинні критерії оцінки Ефективність аплікацій амніотичної мембрани, системного та локального 

введення стовбурових клітин. 
Ефективність аплікацій та ін'єкцій клітин будуть оцінені шляхом аналізу 
клінічних результатів та побічних ефектів через 3, 6, 9 та 12 місяців 
спостереження. 
Критерії оцінки:  
- зміни розміру виразки; 
- зміни черезшкірного парціального тиску кисню (TcPO2); 
- поліпшення мікросудинного кровопостачання за даними лазерної 
допплерівської флуорометрії; 
- зміни дозування препаратів інсуліну; 
- зміни рівню глікемії; 
- зміни рівню HbA1c; 
- зміна інтенсивності симптомів болю.  



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