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1. Актуальність теми. 

 

Хвороба периферичних артерій нижніх кінцівок (Peripheral artery 

disease, PAD) є основним тягарем для здоров’я, представляючи третю провідну 

причину серцево-судинної захворюваності, пов’язаної з атеросклеротичним 

захворюванням після ішемічної хвороби серця та інсульту. Поширеність PAD 

різко зростає з віком, зачіпаючи майже 20% населення США у віці 80 років. 

Епідеміологічні дослідження виявили глобальне поширення цього 

захворювання, демонструючи різке недавнє збільшення поширеності PAD в 

країнах з низьким і середнім рівнем доходу, і підтримуючи ідею про те, що ми 

зіткнулися з глобальною пандемією PAD, від якої страждають більше 200 

мільйонів чоловіків і жінок як в країнах з високим рівнем доходу, так і в 

країнах, що розвиваються. З огляду на смертність, захворюваність і 

інвалідність, пов’язані з PAD, існує гостра необхідність в розробці нових 

терапевтичних стратегій для запобігання розвитку і прогресування 

захворювання і лікування ускладнень, що загрожують життю або цілісності 

кінцівок. Експериментальні дослідження і клінічні випробування на ранній 

стадії показали, що клітинна терапія може бути новим багатообіцяючим 

підходом для лікування пацієнтів з PAD. 

 

2. Конкретні цілі. 

 

 Знати патофізіологічні основи облітеруючих захворювань периферичних 

артерій. 

 Знати типи стовбурових клітин. 

 Знати механізми терапевтичного впливу різних типів стовбурових клітин. 

 Знати можливості застосування різних типів стовбурових клітин. 

 

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми 

(міждисциплінарна інтеграція). 

 

Назви попередніх 

дисциплін 
Отримані навики 

Анатомія Описувати анатомічні особливості будови 

артеріальної системи. 

Фізіологія Описувати принципи нормального кровотоку у 

артеріальній системі організму. 



Патологічна анатомія Описувати особливості патологічних змін 

тканин, що виникають при облітеруючих 

захворювань периферичних артерій. 

Патологічна фізіологія Описувати механізми порушення кровотоку у 

артеріальній системі організму при 

захворюваннях периферичних артерій. 

Гістологія Володіти методами визначення типів 

стовбурових клітин. 

Хірургія  Вміти визначати покази для різних варіантів 

лікування захворювань периферичних артерій. 

 

4. Зміст теми. 

 

Патофізіологічна основа PAD 

 

Клінічні прояви PAD відображають наслідки невідповідності між 

кровопостачанням і потребою тканин. Типовим симптомом PAD є кульгавість, 

характерний сдавлюючий біль в ногах, пов’язаний з ходьбою, що 

полегшується відпочинком. У здорових людей фізичні навантаження пов’язані 

з помітним збільшенням кровотоку периферичних артерій і поглинанням 

кисню кінцівками, що обумовлено підвищеним метаболічним попитом. 

Навпаки, у пацієнтів з PAD стенотичні ураження в периферичних артеріях 

обмежують кровотік, зменшуючи кровопостачання ураженої ділянки і 

приводячи до ішемії. Хоча основною причиною порушення рівноваги між 

кровопостачанням і потребою тканин у пацієнтів з PAD є структурні зміни 

стінки судин, надмірний тонус судин внаслідок активації нейрогуморальних 

шляхів або порушені судинорозширювальні реакції через ендотеліальну 

дисфункцію можуть підвищувати судинний опір, ще більше обмежуючи 

кровотік в кінцівці. 

Періодична ішемія кінцівок з подальшою реперфузією викликає 

мітохондріальну дисфункцію в скелетних м’язах і запускає утворення 

активних форм кисню (АФК), що призводить до хронічних структурних змін 

в скелетному м’язі. АФК-керований апоптоз скелетних міоцитів призводить 

до зниження маси скелетних м’язів і супроводжується жировою 

інфільтрацією, порушенням функції периферичних нервів і фіброзом. Ці 

патологічні зміни пов’язані з хронічною дисфункцією скелетних м’язів і 

значним функціональним порушенням. Хронічна ішемія, як правило, 

проявляється агресивним клінічним перебігом, який характеризується 

розвитком болю в спокої і значної втрати об’єму тканин – станом, який 



називається критичною ішемією кінцівок (Critical limb ischemia, CLI). 

Традиційні стратегії лікування пацієнтів з CLI спрямовані на хірургічне 

шунтування або ендоваскулярні втручання, спрямовані на відновлення 

перфузії для запобігання ампутації ураженої кінцівки. Однак значний відсоток 

пацієнтів з CLI не має варіантів реваскуляризації; ці пацієнти мають поганий 

прогноз і часто потребують ампутації. 

 

Клітинна терапія як терапевтичний підхід при PAD 

 

З огляду на обмежені варіанти лікування пацієнтів з тяжкою формою 

PAD, вивчення можливості використання клітинної терапії є обґрунтованим. 

У пацієнтів з важким атеросклерозом введення клітинних популяцій, здатних 

активувати ангіогенного програму, може привести до утворення нових судин, 

що покращує перфузію ураженої кінцівки. Посилення кровопостачання 

запобігає ішемічним епізодам і може навіть сприяти відновленню нормальної 

структури скелетних м’язів. Слід підкреслити, що будь-які корисні ефекти 

клітинної терапії при PAD можуть бути необов’язково пов’язані з включенням 

клітин в судинну мережу, але можуть включати паракринні ефекти, 

опосередковані секрецією ангіогенних медіаторів. Клітинна терапія може 

також активувати ще не ідентифіковані цитопротективні і регенеративні 

шляхи, які можуть поліпшити функцію кінцівок за допомогою ефектів, не 

пов’язаних з неоангіогенезом. 

Зростаюча кількість експериментальних та клінічних даних свідчить 

про те, що клітинна терапія може мати багатообіцяючі результати у пацієнтів 

з важкою формою PAD. Експериментальні дослідження ішемії задніх кінцівок 

тварин використовуються для вивчення ефективності підходів клітинної 

терапії для неоангіогенезу і відновлення структури ушкодження скелетних 

м’язів. З іншого боку, більшість клінічних досліджень, які вивчають 

ефективність клітинної терапії у пацієнтів з CLI, являють собою невеликі 

клінічні випробування 1 або 2 фази. Беручи до уваги різні підходи, які 

використовуються різними групами дослідників, широкий спектр 

використовуваних типів клітин і відсутність стандартизованих протоколів 

лікування та оцінки клінічних результатів, існує значна невизначеність щодо 

ефективності різних типів клітин у пацієнтів з PAD. 

 

Типи стовбурових клітин 

 



Майже всі стовбурові клітини можуть бути класифіковані залежно від 

ступеня їх активності і відповідного місця забору. Таким чином, кожна 

популяція стовбурових клітин відноситься до одного з чотирьох класів: 

 Тотипотентні стовбурові клітини, які здатні повноцінно диференціюватися 

в будь-які типи клітин. До цієї групи належать ембріональні клітини аж до 

стадії чотирьох бластомерів. 

 Плюрипотентні стовбурові клітини, які здатні диференціюватися в три 

ембріональні оболонки, але не в екстраембріональние структури. До цієї 

групи належать ембріональні стовбурові клітини. 

 Мультипотентні стовбурові клітини, які здатні диференціюватися в 

обмежену кількість типів клітин. До цієї групи належать дорослі 

(соматичні) стовбурові клітини, роль яких полягає в оновленні тканин. 

 Уніпотентние стовбурові клітини, які здатні диференціюватися тільки в 

один тип клітин. Сюди відносяться, наприклад, гематопоетичні стовбурові 

клітини. 

Тотипотентні і плюрипотентні стовбурові клітини потенційно є 

ідеальним джерелом для тканинної інженерії. Однак етичні та клінічні 

проблеми обмежують їх використання, і, хоча вони і є областю активних 

досліджень, вони, ймовірно, не будуть доступні пацієнтам в найближчому 

майбутньому. І навпаки, мультипотентні стовбурові клітини широко доступні 

з безлічі дорослих тканин і, на відміну від уніпотентних стовбурових клітин, 

мають достатню пластичність для відновлення тканин. Мультипотентні 

стовбурові клітини, зібрані з кісткового мозку і з жирової тканини, фактично 

були протестовані на можливість ангіогенезу в численних клінічних 

випробуваннях. 

Asahara і співавт. вперше продемонстрували, що гемопоетичні 

стовбурові клітини (ГСК) можуть диференціюватися в ендотеліальні клітини і 

можуть підтримувати ангіогенез у дорослих людей. Кістковий мозок також 

містить популяцію негематопоетичних стовбурових клітин, які мають 

веретеноподібну структуру і здатні утворювати зрілі мезенхімальні тканини 

(хрящ, кістку, жирова тканина, сполучна тканина) в умовах культивування – 

мезенхімальні стовбурові клітини. Мезенхімальні стовбурові клітини (MSC) 

були виділені з безлічі тканин дорослої людини, включаючи кістковий мозок 

і жирову тканину, і вважаються клітинною популяцією з цікавими 

характеристиками, включаючи іммунопривілегірований статус, здатність 

секретувати паракрінні фактори за допомогою ангіогенетичних, 

імуномодулюючих і протизапальних властивостей. Вони використовувалися 

при лікуванні стану «трансплантат проти господаря» і є багатообіцяючим 

інструментом для лікування аутоімунних захворювань. Більш того, вони, 



мабуть, здатні як диференціюватися в ендотеліальні клітини, так і побічно 

стимулювати ангіогенез через два механізми: паракринну стимуляцію 

ендотеліальних клітин-попередників і пряму участь у формуванні 

мезенхімального каркаса, необхідного для ефективного утворення судин. В 

даний час немає жодного поверхневого маркера, який можна було б 

використовувати для ідентифікації мезенхімальних клітин, і такі клітини 

традиційно визначалися за їх властивостями in vitro (форма веретена, 

пластична адгезія, здатність диференціюватися в хондробласти, остеобласти і 

адипоцити). У 2006 році International Society of Stem Cell Therapy випустило 

мінімальний набір критеріїв для визначення мезенхімальних стовбурових 

клітин: крім зазначених характеристик, вони не повинні експресувати маркери 

гематопоетичної або ендотеліальної прихильності (CD45, CD34, CD14 або 

CD11b, CD79alpha або CD19 і HLA-DR), і вони повинні експресувати CD73, 

CD105 і CD90. 

З огляду на викладені вище міркування, доступність і відносну 

простоту збору, стовбурові клітини кісткового мозку є найбільш дослідженим 

типом стовбурових клітин для терапевтичного ангіогенезу (Рисунок 1). Щоб 

вивчити клінічні випробування по цій темі, необхідно пам’ятати про 

характеристики, які відрізняють кожне випробування, і їх можна узагальнити 

наступним чином: 

1. По специфічною популяцією стовбурових клітин: в деяких дослідженнях 

використовувалися гемопоетичні стовбурові клітини (виходячи з 

припущення, що ці клітини диференціюються в ендотеліальні клітини), 

мезенхімальні стовбурові клітини, отримані з кісткового мозку 

(ґрунтуючись на тому факті, що ці клітини здатні диференціюватися in 

vitro в ендотеліальні клітини, здатні давати перицити, які є необхідним 

каркасом для новоутворених судин і, крім того, здатні виділяти паракринні 

фактори, що утворюють внутріклітинне середовище для ангіогенезу) або 

змішані популяції. 

2. По режиму збору: в більшості досліджень використовувалася пряма 

аспірація кісткового мозку, в той час як в обмеженому числі випробувань 

використовувалися циркулюючі ГСК після мобілізації 

колонієстимулюючими факторами. 

3. По можливості культивування in vitro зібраних клітин (особливо для MSC). 

4. По точній імунофенотипічній характеристиці клітин. 

5. По фазі дослідження (більшість досліджень – фаза 1-2, в той час як тільки 

одне опубліковане дослідження – фаза 3). 

 



 
Рисунок 1. Схематичне представлення функції стовбурових клітин 

кісткового мозку. Виходячи з різних імунофенотипів, ці клітинні популяції 

здатні утворювати нові судинні тканини, що складаються з ендотеліальних 

клітин і позасудинних структур. 

 

Крім їх безпосередньої ролі в ангіогенезі, стовбурові клітини можуть 

бути використані в якості векторів генної терапії. З огляду на його ключову 

роль в постнатальному ангіогенезі і пухлинному ангіогенезу, введення 

судинного ендотеліального фактора росту (VEGF) становить великий інтерес 

в якості потенційної ангіогенного терапії при різних ішемічних станах. 

Недостатня ефективність терапії VEGF, ймовірно, пов’язана з тим фактом, що 

нормальне або аберантне розростання судин строго залежить від концентрації 

VEGF в мікрооточенні і від достатньої тривалості дії VEGF в стимулюючих 

судинах. Таким чином, ангіогенез не може адекватно контролюватися 

системним введенням ні самого білка, ні плазмід, що містять ген VEGF. 

Стовбурові клітини можуть бути ключем до подолання цього обмеження. 

Наприклад, експресія VEGF була індукована в міобласти, і недавно були 

виділені популяції міобластів з однорідною і відомої експресією VEGF. Було 

показано, що такі клітини стимулюють ангіогенез, не викликаючи розвиток 

аберантних судинних структур у мишей. Цей підхід також був застосований 

до MSC. Наприклад, Fierro і співавт. індукували експресію субодиниці B 

тромбоцитарного фактора росту (PDGF-B), VEGF, основного фактора росту 

фібробластів (bFGF), трансформуючого фактора росту β (TGF-β) в MSC з 

кісткового мозку. Було продемонстровано, що різна індукована експресія 

вищезазначених факторів може змінити долю MSC після імплантації або їх 

вплив на ангіогенез. Вони також показали, що така клітинна популяція може 

бути ефективною і безпечною в дослідженнях на тваринних моделях і може 

бути ефективно використовуватися відповідно до Good Manufacturing 



Practices. Стабільна і рівномірна експресія VEGF була отримана також в 

мезенхімальних стовбурових клітинах, отриманих з жирової тканини (ASC), 

які довели свою ефективність в уповільненні зниження фракції викиду 

мишачого серця після інфаркту міокарда. Подальша комбінація можлива 

шляхом поєднання трансфекції генів та системної, місцевої або 

передін’єкційною обробкою специфічними розчинними факторами. 

Оскільки MSC, як правило, мігрують в місця гіпоксичного 

пошкодження, можуть диференціюватися в перицити і секретувати кілька 

факторів росту, MSC з посиленим перенесенням генів можуть бути 

відсутньою ланкою між генною і клітинною терапією. Однак такі клітини 

генеруються з використанням ретровірусних або лентівірусних векторів. 

Таким чином, імуногенність кінцевого продукту, а також ризик потенційного 

інсерційного мутагенезу залишаються актуальними. Доставка плазмідного 

гена менш ефективна, ніж доставка вірусного гена, але в принципі безпечніша. 

Крім того, плазміди можуть бути втрачені під час реплікації in vivo 

ін’єктованих клітин. Для вирішення першого питання можна використовувати 

коекспрессію бажаного гена з маркерним геном для відбору фактично 

трансфікованої популяції з пулу клітин, які перенесли процедуру трансфекції 

плазміди. Park і співавт. показали, що коекспрессія VEGF з посиленим зеленим 

флуоресцентним білком (Enhanced green fluorescent protein, EGFP) дозволяє 

збагачувати вихідну популяцію MSC за допомогою проточної цитометрії. Така 

збагачена популяція виявилася ефективною на тваринній моделі через 21 день. 

Варто зазначити, що здатність MSC створювати ангіогенетичне середовище 

робить їх ідеальним кандидатом для комбінованої клітинно-генної терапії при 

ішемічній хворобі. 

Оскільки PAD особливо часто зустрічається у пацієнтів з діабетом, 

одне з найважливіших питань полягає в тому, чи приводять порушення 

метаболічних шляхів до зниження ангіогенетичної здатності стовбурових 

клітин пацієнтів з діабетом. Поряд з прискореним атеросклерозом, порушений 

ангіогенез був поставлений під сумнів, щоб пояснити підвищену 

сприйнятливість цієї популяції до судинних захворювань. Мабуть, такий 

порушений ангіогенез, щонайменше частково, пов’язаний зі зниженням 

відповіді на VEGF циркулюючими ендотеліальними прогеніторних 

клітинами, зі зменшенням абсолютної кількості циркулюючих ендотеліальних 

прогеніторних клітин і з дисфункцією стовбурових клітин. Цукровий діабет 

може, крім того, бути шкідливим і для MSC. Виходячи з цього, слідує, що 

попередня обробка специфічними сигнальними білками може змінити 

функціональність стовбурових клітин, викликаючи більш клінічно 

ефективний фенотип. Так, Amin і співавт. вводили стимульовані BM-похідні 



MSC від мишей з діабетом епідермальний чинником зростання перед 

ін’єкцією в ішемізовані задні кінцівки. Попередня обробка EGF приводила до 

прискореного ангіогенезу, і цей ефект, ймовірно, був обумовлений 

підвищеною експресією фосфорильованого VEGF-R і Akt в перших. In vitro 

вони спостерігали і збільшували адгезію і міграцію попередньо оброблених 

клітин в порівнянні з необробленими клітинами. Відповідно до цих 

результатами було продемонстровано, що HMBG-1, навіть в 

супрафізіологічних концентрації, здатний індукувати судинне 

диференціювання стовбурових клітин, що залежить від шляху VEGF. У той же 

час, інша група показала, що IL-8 може бути ще одним потенційним 

кандидатом для посилення ангіогенетичних можливостей стовбурових клітин. 

Беручи до уваги їх імуномодулюючі властивості, алогенні MSC можуть бути 

альтернативою як для подолання викликаної діабетом дисфункції 

аутологічних MSC, так і для забезпечення більш економічно ефективного 

джерела MSC. 

 

Терапевтичний потенціал ендотеліальних клітин-попередників (EPC) 

 

Ідентифікація EPC, як попередників, отриманих з кісткового мозку, які 

мігрують в місця пошкодження і можуть сприяти ангіогенезу, забезпечила 

сильне обґрунтування для використання клітинної терапії у пацієнтів з PAD. 

Слід зазначити, що, незважаючи на прогрес у розумінні механістичної основи 

ангіогенної відповіді, внесок отриманих з крові попередників у формування 

нових судин після пошкодження залишається спірним. У мишачій моделі 

ішемії задніх кінцівок у формуванні нових судин беруть участь популяції 

ендотеліальних попередників як з кісткового мозку, так і не з кісткового мозку. 

Незважаючи на використання методів відстеження клонів у мишачій моделі, 

походження неоваскулярних ендотеліальних клітин в місцях пошкодження 

залишається спірним. Дослідження ішемізованого міокарда показали значний 

внесок мезенхімальних клітин, які піддаються перетворенню в ендотеліальні 

клітини по p53-залежному механізму. Навпаки, інші дослідження показали, 

що практично всі новы судини в пошкодженому міокарді виростають з уже 

існуючих ендотеліальних клітин, а не через трансдіфференціровка. Ймовірно, 

що відносний внесок різних клітинних джерел в ангіогенну відповідь може 

залежати від патофізіологічного контексту і місця пошкодження. На жаль, 

дослідження з відстеження клонів, які вивчають клітинне походження 

ангіогенних судинних клітин в ішемізованих скелетних м’язах, не 

проводилися. 



Незалежно від походження ендогенних ангіогенних ендотеліальних 

клітин в ішемізованих кінцівках, можна очікувати, що місцева ін’єкція 

циркулюючих ендотеліальних попередників збагатить ішемізованих ділянку 

пулом ангіогенних клітин, сприяючи утворенню нових судин і поліпшуючи 

функцію. Для досягнення цієї мети було використано кілька різних підходів: 

ін’єкція невиділених або специфічних для маркера мононуклеарних клітин з 

кісткового мозку або периферичної крові. Ці популяції можуть містити 

підмножину ендотеліальних попередників, які включаються в судинну 

мережу, утворюючи нові судини, і інші типи клітин, які можуть робити внесок 

у ангіогенний процес шляхом секреції цитокінів, факторів ангіогенного 

зростання, матриксних металопротеїназ, матріцеллярних білків або містять 

mi-РНК екзосоми (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Клітинні біологічні механізми, відповідальні за захисні ефекти 

клітинної терапії при захворюваннях периферичних артерій. У більшості 

клінічних досліджень були перевірені ефекти внутрішньом’язової або 

внутрішньоартеріальної ін’єкцій кісткового мозку (BM) або мононуклеарних 

клітин периферичної крові (BM-MNC і PB-MNC відповідно), специфічних 

для маркерів мононуклеарних клітин або мезенхімальних стовбурових клітин 

кісткового мозку (BM-MSC). Ці клітини містять підмножини ендотеліальних 

клітин-попередників (EPC), які можуть сприяти ангіогенезу шляхом 



включення в судинну систему. Ін’єктовані клітини можуть також діяти через 

паракринні механізми, секретуючи ангіогенны цитокіни, фактори росту, 

матриксних металлопротеінази і mi-РНК-містячі екзосоми. Крім того, 

клітинна терапія може захищати ішемічні скелетні міоцити (SM), 

модулювати запальну активність і пригнічувати фіброгенні шляхи, 

зберігаючи структуру і функцію. Додаткові символи: Ма, макрофаги; F, 

фібробласт; ЄС, ендотеліальна клітина; P, перицит. 

 

Мононуклеарні клітини кісткового мозку (BM-MNC) і мононуклеарні 

клітини периферичної крові (PB-MNC) в лікуванні PAD 

 

Невідібрані мононуклеарні клітини, отримані з кісткового мозку або 

периферичної крові, являють собою суміш моноцитів, негематопоетичних 

стромальних клітин (включаючи мезенхімальні стовбурові клітини) і EPC та 

використовувалися як в експериментальних моделях ішемії кінцівок, так і у 

пацієнтів з PAD. У дослідженні TACT (Therapeutic Angiogenesis using Cell 

Transplantation, терапевтичний ангіогенез з використанням трансплантації 

клітин) ін’єкція аутологічних BM-MNC в литковий м’яз ішемізованої кінцівки 

зменшувала біль в спокої і підвищувала черезшкірну напругу кисню у 

пацієнтів з CLI; поліпшення зберігалося не менше 24 тижнів. За останні кілька 

років, кілька додаткових клінічних випробувань показали, що 

внутрішньом’язові або внутрішньоартеріальні ін’єкції BM-MNC або PB-

MNCs пацієнтам з CLI безпечні і можуть зменшити біль в спокої і поліпшити 

загоєння виразки. У багатьох дослідженнях поліпшення клінічних результатів 

було пов’язано з об’єктивними даними про посилення перфузії. Однак в 

більшості досліджень вплив на частоту ампутації не досягав статистичної 

значущості. Деякі з більших, більш строгих і добре спланованих досліджень 

не змогли підтримати позитивні ефекти, передбачувані меншими 

дослідженнями, які не були контрольовані плацебо. Суперечливі результати 

можуть відображати клінічне поліпшення, що спостерігається у пацієнтів, які 

отримували плацебо, і підкреслювати важливість суворого дизайну, великого 

розміру популяції і точного засліплення для перевірки ефективності терапії. 

Оптимальний тип клітин, концентрація клітин і спосіб доставки залишаються 

неясними. Крім того, механістична основа для будь-яких захисних ефектів 

залишається неясною. Тривале виживання ін’єктованих клітин в агресивному 

середовищі ішемізованої кінцівки не було задокументоване. Таким чином, 

неясно, чи пов’язані якісь перевагу, пов’язані з клітинною терапією, з 

безпосередньою участю клітин в ангіогенезі або відображають паракринні 

ефекти, які можуть включати непряму стимуляцію ангіогенних шляхів, 



модуляцію запальних каскадів або цитопротективний вплив на ішемізовану 

кінцівку. 

 

Введення маркер-специфічних клітин 

 

Беручи до уваги функціональну і фенотипічну гетерогенність МНК, 

ідентифікація специфічних підмножин маркер-специфічних клітин з 

ангіогенними або цитопротективними властивостями є раціональним 

підходом для подальшої розробки стратегій клітинної терапії для пацієнтів з 

PAD. Дані свідчать про те, що CD34 може маркувати підмножину клітин з 

ангіогенним потенціалом. Підмножина CD34+ клітин може бути здатна 

диференціюватися в зрілі ендотеліальні клітини. У рандомізованому 

контрольованому пілотному дослідженні внутрішньом’язові ін’єкції клітин 

CD34+, мобілізованих з використанням гранулоцитарного колоніє-

стимулюючого фактора (G-CSF), у пацієнтів з CLI продемонструвало свою 

безпеку і ефективність, що проявлялося клінічно тенденцією до зниження 

частоти ампутацій. Також вивчалися стратегії з використанням 

багатоклітинних підмножин клітин, отриманих з кісткового мозку. Ixmyelocel-

T являє собою розширену популяцію клітин кісткового мозку, що складається 

переважно з мезенхімальних клітин CD90+ і підмножини макрофагів 

кісткового мозку. У рандомізованому дослідженні 2 фази у пацієнтів з CLI 

лікування Ixmyelocel-T було безпечним, але не мало значного впливу на 

частоту основних ампутацій. Експресія високих рівнів цитозольного ферменту 

альдегіддегідрогенази також використовувалася для відбору підгрупи 

ангіогенних попередників, отриманих з клітин кісткового мозку. У 

рандомізованому подвійному сліпому клінічному дослідженні 2 фази 

внутрішньом’язова ін’єкція клітин з високою активністю 

альдегіддегідрогенази не покращувала піковий час ходьби і перфузію у 

пацієнтів з переміжною кульгавістю. 

 

Мезенхімальні стовбурові клітини (MSC) 

 

Через їх здатності до трансдиференціювання і їх потужних ефектів в 

модуляції клітинної виживаності, запалення і ангіогенезу, MSC є 

багатообіцяючими кандидатами для клітинної терапії PAD. Рандомізоване 

контрольоване дослідження показало, що інфузія аутологічних MSC, 

отриманих з кісткового мозку (BM-MSC), покращувала симптоми, 

прискорювала загоєння трофічних виразок і посилювала зростання 

колатеральних кровоносних судин у хворих на діабет з CLI. Крім того, 



введення алогенних MSC, отриманих з кісткового мозку, від здорових донорів 

пацієнтам з термінальною стадією PAD було безпечним і добре стерпним, але 

не мало значного впливу на частоту ампутації. 

 

Випробування на людях терапії стовбуровими клітинами 

 

У 2002 році Tateishi-Yuyama і співавт. провели історичне дослідження 

з використання змішаної популяції клітин CD34+ і CD34-, що походять з 

кісткового мозку, у пацієнтів з критичною ішемією кінцівок без варіантів. У 

своєму дослідженні вони провели як пілотну фазу, так і подальше дослідження 

з формальної оцінкою розміру вибірки. Клітини не піддавалися фазі 

культивування in vitro, а сортувалися і концентрувалися безпосередньо перед 

імплантацією в тканини кінцівки. Автори виявили незначне збільшення 

значень кісточково/плечового індексу (КПІ) на оброблених кінцівках в 

порівнянні з необробленими кінцівками (+0,1). Проте, автори виявили помітне 

збільшення TcPO2 (+12,00 мм рт.ст. в порівнянні з кінцівками, обробленими 

фізіологічним розчином, з загальним абсолютним збільшенням 16,6 мм рт.ст. 

в порівнянні з вихідним рівнем). У 16 з 20 пацієнтів у групі лікування 

спостерігалося повне купірування болю в спокої, в порівнянні тільки з 3 з 20 в 

контрольній групі. Магнітно-резонансна ангіографія показала збільшення 

мережі колатеральних судин в групі лікування в порівнянні з контрольною 

групою, що узгоджується з клінічним поліпшенням. Основна перевага цього 

дослідження – осліплення всіх дослідників до призначення лікування 

пацієнтам. Після рандомізації автори повідомляли, що осліплення 

підтримувалося для всього задіяного персоналу, за винятком кожного 

головного дослідника центру. Очевидно, що повне осліплення, включаючи 

головних дослідників, зробило б результати більш надійними. Крім того, була 

рандомізація «на рівні кінцівок», що мала на увазі, що у кожного пацієнта одна 

кінцівка використовувалася в якості кінцівки для лікування, а інша служила в 

якості контролю. Хоча цей підхід зробив дві групи більш порівнянними з 

точки зору вихідних характеристик, він не дозволив дослідникам оцінити 

можливі системні побічні ефекти або переваги. Невелике збільшення КПІ з 

пропорційно великим збільшенням TcPO2 може бути пояснено тим фактом, 

що неоангіогенез, як очікувалося, відбувається на рівні дрібних судин. Таким 

чином, імплантація стовбурових клітин навряд чи впливає на прохідність 

великих судин, що пояснює невелике збільшення значень КПІ, в той час як 

колатералі дрібних судин можуть підтримувати оксигенацію дистальних 

кінцівок навіть без значного підвищення кров’яного тиску. Крім того, в 

контрольну групу імплантували мононуклеарні клітини периферичної крові 



кінцівки, що, можливо, надавало деякий потенційно корисний ефект, таким 

чином пом’якшуючи спостережуваний ефект терапії стовбуровими клітинами. 

Слід також зазначити, що у пацієнтів, включених в це дослідження, показник 

КПІ був нижче 0,6, що відповідає поширеному варіанту PAD. Крім клінічних 

результатів, автори також провели молекулярний аналіз використаних клітин. 

Слід зазначити, що клітини CD34 (тобто клітини, що не були 

гематопоетичними попередниками, HSC) володіли найвищою експресією 

мРНК, що кодує bFGF, ангіопоетіна-1 і VEGF, тоді як клітини CD34+ 

демонстрували більший вміст мРНК, що кодують відповідні рецептори, що 

підтверджує концепцію, що отримані з кісткового мозку MSC необхідні для 

підтримки ангіогенезу HSC. 

Ці обнадійливі результати були частково відтворені в 2005 році Huang 

і співавторами. Ці автори зосередилися виключно на пацієнтах з діабетом як 1 

типу, так і 2 типу, і використовували мононуклеарні клітини периферичної 

крові після мобілізації за допомогою введення колоніє-стимулюючого фактора 

гранулоцитів (G-CSF). У той час як вони отримали вражаюче поліпшення у 

пацієнтів, які отримували лікування, у порівнянні з контрольними пацієнтами, 

вони не повідомили про процедуру рандомізації, і дослідження було 

проведено у відкритому форматі. Крім того, основна група отримувала G-CSF 

і гепарин внутрішньовенно, в той час як контрольна група отримувала інфузію 

простагландину E1, що підвищувало ймовірність того, що спостережуваний 

ефект міг бути частково приписаний цим терапевтичним процедурам. Крім 

того, автори не проводили формального розрахунку розміру вибірки і не 

вказували статистичну потужність дослідження. Варто відзначити, що ці 

автори повідомили про поліпшення контролю глікемії у суб’єктів, які 

отримували лікування. Вони припускають, що цей ефект може бути 

пов’язаний з дією стовбурових клітин на β-клітини підшлункової залози; 

однак, беручи до уваги вищезазначене міркування, це також може бути 

непрямим доказом побічних терапевтичних ефектів. 

В обох цих дослідженнях використовувалися змішані популяції клітин 

кісткового мозку. Таким чином, залишилося незрозумілим, які саме клітини 

були відповідальні за неоангіогенез. У 2011 році Lu і співавт. провели 

дослідження по оцінці ефективності терапії стовбуровими клітинами при CLI 

і оцінили відносну користь змішаної популяції клітин кісткового мозку і 

мезенхімальних стовбурових клітин. У своєму дослідженні вони окремо 

порівняли як змішану популяцію мононуклеарних клітин, отриманих з 

кісткового мозку (BM-MNC), так і відсортовані мезенхімальні стовбурові 

клітини кісткового мозку (BM-MSCs) з групою плацебо, в якій в кінцівки 

вводили тільки фізіологічний розчин. BM-MSC 30 мл аспірата кісткового 



мозку сортували шляхом центрифугування в градієнті фіколла, а потім 

культивували in vitro перед ін’єкцією, в той час як BM-MNC не підлягали 

культивуванню. Було продемонстровано клінічну ефективність обох методів 

лікування, з більш вираженим ефектом у пацієнтів, які отримували 

мезенхімальні стовбурові клітини. Ця перевага полягала в 100% загоєння 

виразок і відсутності ампутацій на оброблених кінцівках. Це дослідження є 

знаковим випробуванням в клітинній терапії з кількох причин. По-перше, це 

перше дослідження для прямого порівняння мононуклеарних клітин і 

мезенхімальних стовбурових клітин. По-друге, MSC пройшли 

імунофенотипове тестування і відповідали критеріям IFSCT для визначення 

мезенхімальних стовбурових клітин. По-третє, це дослідження показало, що 

культивовані in vitro MSC не викликали побічні ефекти при 24-тижневому 

спостереженні. Крім того, це дослідження показало, що лікування MNC 

призводило до більшого поліпшення клінічних результатів, ніж використання 

змішаних мононуклеарних клітин. Крім клінічних результатів, автори також 

показали, що MSC продукують більшу кількість ангіопоетичних факторів 

(зокрема, VEGF, ангіопоетіна-1 і bFGF), ніж MNC, і ця різниця збільшується в 

умовах гіпоксії. Оскільки відомо, що гемопоетичні стовбурові клітини 

(CD34+) фізіологічно циркулюють і беруть участь в ангіогенезі, це 

дослідження може підтримати ідею, що важливим в ангіогенезі у пацієнтів з 

CLI є наявність MSC. Таким чином, більша кількість MSC, ін’єктованих 

пацієнтам, яким вводили BM-MSC, може пояснити кращі результати. З 

методологічної точки зору, це дослідження було рандомізованим, подвійним 

сліпим і одноцентровим. У той час як рандомізація проводилась по двом 

незалежним таблицям рандомізації (одна для розподілу пацієнтів в групи MSC 

або MNC, а інша – для включення кожної кінцівки кожного пацієнта в основну 

або контролю групи), про деталі засліплення дослідження не повідомлялося. 

Більш того, для лікування MSC була потрібна аспірація набагато меншої 

кількості клітин кісткового мозку в порівнянні з лікуванням MNC (30 мл проти 

300 мл). Однак процедура культивування in vitro забирає багато часу і може 

являти собою обмеження в повсякденному реалізації даної техніки. 

У 2012 році Ozturk і співавт. повторили результати Huang і співавторів. 

Вони включили в дослідження 20 пацієнтів, яким вводили ін’єкційно клітини 

CD34+ периферичної крові з GM-CSF, і 20 пацієнтів групи контролю, 

демонструючи невелику, але достовірно значущу відмінність в клінічних 

параметрах після 12 тижнів спостереження. Слід зазначити, що вони не 

проводили повторну процедуру через 40 днів при необхідності (як в статті 

Huang). Проте, невеликий розмір вибірки, єдиний центр і відкритий характер 

дослідження роблять їх результати недостатніми для клінічного використання. 



Більш того, маніпуляції з пацієнтами контрольної групи, крім кращої медичної 

терапії, залишилися не повністю ясними. Слід зазначити, що пацієнти 

контрольної групи, на відміну від пролікованих пацієнтів, не отримували GM-

CSF або гепарин. 

У той час як інші невеликі дослідження підтвердили ці результати, всі 

вони є експериментальними дослідженнями з невеликим розміром вибірки або 

недостатнім осліпленням. Проте, в тому ж році, було опубліковано RESTORE-

CLI, перше багатоцентрове спонсороване дослідження. У цьому дослідженні 

використовувався клітинний продукт під назвою Ixymielocel-T, отриманий зі 

стовбурових клітин кісткового мозку кожного пацієнта. Ixymielocel-T являв 

собою змішану популяцію MSC і HSC (CD90+ перший, CD34+ останній), які 

піддавалися культивування за допомогою запатентованої методики. Як 

повідомлялося, тільки MSC (тобто фракція CD90+ аспирата кісткового мозку) 

і схильні до макрофагів HSC (CD14+) піддавалися експансії in vitro. Таким 

чином, Ixymielocel-T можна розглядати як варіант культивованих in vitro MSC 

(враховуючи, що культивовані CD90+ клітини були основним компонентом 

кінцевого продукту). Дослідження проводилося в форматі 2 фази і було 

розроблено для оцінки безпеки, але не на оцінку ефективності в порівнянні з 

плацебо. Проте, це перше багатоцентрове дослідження з 18 центрами в США 

і з достовірними процедурами засліплення. У дослідження були включені 

пацієнти з CLI, що не були схильні до хірургічних або ендоваскулярних 

процедур реваскуляризації і, крім безпеки, продемонструвало ефективність 

клітинної терапії при неефективному стандартному лікуванні (сукупність 

ампутацій, подвоєння площі виразок, гангрени de novo і смертності від усіх 

причин). Дослідження не досягло статистичної значущості в кінцевій точці 

виживання без ампутації. Знову ж, RESTORE-CLI було дослідженням 2 фази, 

багатоцентровим, рандомізованим, подвійним сліпим і продемонструвало 

обнадійливі результати. Варто відзначити, що Ixymielocel-T показав переваги 

також у пацієнтів з серцевою недостатністю. RESTORE-CLI і вищезгадані 

дослідження TACT були єдиними, які включали лише пацієнтів з CLI без 

хірургічного втручання. 

Згодом зріс інтерес до використання MSC в CLI. Два дослідження 

оцінювали ефективність терапії MSC при CLI. Перше дослідження, хоча і 

проводилося з заявленим наміром використовувати виключно MSC, зокрема 

MSC периферичної крові після мобілізації за допомогою G-CSF, критично 

вказувало, як сортувалися MSC, а також чи проводилось будь-яке 

імунофенотипування. Тим не менш, дослідження показало вражаючі 

результати (відсутність ампутацій в групі лікування через три місяці в 

порівнянні з 50% ампутацій в контрольній групі). Друге дослідження 



представляло собою дослідження 1 фази, в якому вперше використовувалися 

алогенниі стовбурові клітини. Дослідники виконали імунофенотипування 

стовбурових клітин, щоб вони відповідали критеріям ISCT для MSC, і не 

використали імунодепресанти (незважаючи на той факт, що донори не 

відповідали реципієнтам по HLA). Таким чином використовувалися 

імуномодулюючі властивості MSC. Це дослідження також було 

багатоцентровим, з центральною рандомізацією. Будучи першою фазою 

випробувань, засліплення не було. Автори, знову ж таки, повідомили про 

вражаючі результати щодо нормалізації КПІ і болю в спокої, але без суттєвої 

різниці в частоті ампутації. Знову ж таки, невеликий розмір вибірки і характер 

1 фази цього дослідження, можливо, не дозволили йому показати статистично 

значущі відмінності в цій клінічній кінцевій точці. Тим не менше, 

використання алогенних MSC без необхідності підбору сумісності по HLA або 

імуносупресивної терапії є цікавим і може прокласти шлях до стандартних 

продуктів MSC, які можуть характеризуватися тривалим зберіганням, що не 

властиво специфічним для пацієнта препаратів. 

Іншим цікавим розвитком терапії стовбуровими клітинами є 

можливість використання MSC, отриманих не з кісткового мозку. Як 

зазначено вище, MSC виявляються в багатьох різних типах тканин, особливо 

вони поширені в жировій тканині. Таким чином, жирова тканина може являти 

собою джерело великої кількості легко доступних стовбурових клітин без 

необхідності виконання аспірації кісткового мозку. Об’єднання цієї концепції 

з концепцією трансплантації алогенних стовбурових клітин може прокласти 

шлях для повноцінних клітинних продуктів, отриманих при ліпосакції, без 

необхідності донорства кісткового мозку або необхідності специфічної для 

пацієнта підготовки. Використання аутологічних стовбурових клітин, 

отриманих з жирової тканини, було протестовано в 1 фазі дослідження, яке 

показало загальну безпеку цього підходу і ефективність (досліджувався тільки 

розмір рани). Варто відзначити, що мета-аналіз даних по використанню 

стовбурових клітин при CLI підтвердив переваги, які спостерігаються в 

окремих дослідженнях, але вказав методологічні проблеми, які обмежують їх 

застосовність в клінічній практиці. 

 

Оцінка клінічних даних про ефективність клітинної терапії при PAD 

 

Проведений мета-аналіз рандомізованих, нерандомізованих і 

неконтрольованих досліджень лікування PAD показав, що, хоча клітинна 

терапія не впливала на смертність від усіх причин, вона могла значно 

поліпшити шанси на виживання без проведення ампутацій і поліпшення 



кінцевих точок, пов’язаних з перфузії кінцівок, болем і функціональними 

можливостями в порівнянні з контрольним лікуванням. Однак ефективність 

клітинної терапії на всіх кінцевих точках була значущою в плацебо-

контрольованих дослідженнях і зникала в рандомізованих контрольованих 

дослідженнях з низьким ризиком систематичної помилки. Таким чином, в 

даний час немає надійних даних, що підтверджують ефективність клітинної 

терапії у пацієнтів з PAD. 

Пацієнти з PAD, які не є кандидатами на стратегії реваскуляризації 

через високий ризик, несприятливе ураження судин або невдалі 

ендоваскулярні підходи (пацієнти без варіантів лікування), являють собою 

серйозну терапевтичну проблему і мають поганий прогноз. Стверджувалося, 

що, оскільки у пацієнтів з термінальною стадією CLI немає альтернативи 

ампутації, слід застосовувати клітинну терапію, якщо така є, навіть при 

відсутності переконливих доказів, що підтверджують вплив на виживаність 

без ампутації. Проте, реалізація дорогих стратегій лікування з мінімальними 

або нульовими перевагами для постраждалого населення має обмежену 

цінність і може завдати шкоди перерозподілу ресурсів охорони здоров’я, 

позбавляючи інші групи пацієнтів високоефективного лікування. 

Які причини обмеженого успіху клітинної терапії у пацієнтів з PAD? 

По-перше, розробка підходів клітинної терапії ґрунтувалася переважно на 

емпіризмі, а в набагато меншому ступені – на здорових поглядах на біологію 

клітини. Відсутність експериментальних моделей на тваринах, які 

повторюють патофізіологію PAD людини, значно ускладнює розробку нових 

стратегій і обмежує нашу здатність перевіряти їх ефективність. 

Експериментальні дані, якщо такі є, часто засновані на дослідженнях, 

проведених на молодих здорових тваринах, які можуть не мати інтерполяції 

на людську популяцію з PAD, яка зазвичай складалється з людей похилого 

віку з високою поширеністю діабету, куріння і хронічної атеросклеротичної 

хвороби. По-друге, BM-MNC і PB-MNC, які зазвичай використовуються для 

лікування, є сильно гетерогенними і можуть містити кілька різних підмножин 

з широким спектром ефектів. По-третє, використання аутологічних клітин у 

пацієнтів з супутніми захворюваннями (такими як діабет), які можуть 

порушувати їх репаративні і ангіогенні властивості, може значно обмежувати 

їх ефективність. По-четверте, доля клітин після ін’єкції неясна. Виживання 

клітин в агресивному середовищі ішемізованої кінцівки може бути обмежене; 

персистенція клітин в ішемічних областях не була послідовно 

задокументована. По-п’яте, PAD людини характеризується анатомічною 

гетерогенністю, що призводить до помітних регіональним відмінностей в 

ступені тяжкості ішемії і пошкодженні тканин. Для поліпшення ефективності 



можуть знадобитися уточнення стратегії введення з урахуванням 

регіонального розподілу ішемічних уражень у пацієнтів з PAD. 

Існує мало сумнівів, що клітинна терапія в лікуванні PAD має велике 

майбутнє. Щоб повністю реалізувати потенціал цієї вельми багатообіцяючою 

стратегії, необхідні узгоджені зусилля з розширення наших знань про 

фундаментальні клітинних механізмах ангіогенезу при одночасному 

інвестуванні в надійні клінічні дослідження для перевірки найбільш 

багатообіцяючих стратегій у пацієнтів з PAD. 

 

Висновки 

 

Терапевтичне використання стовбурових клітин представляє новий 

цікавий напрямок в лікуванні судинних ускладнень цукрового діабету і, в 

цілому, захворювань периферичних артерій. На нашу думку, необхідно 

вирішити ряд питань, перш ніж клітинна терапія стане частиною звичайної 

клінічної практики. По-перше, хоча жодне з розглянутих досліджень, не 

виявило потенційного несприятливих наслідків терапії стовбуровими 

клітинами, ясно, що жодне з цих досліджень не було достатньо великим, щоб 

виявити потенційно рідкісні небажані явища. Більш того, буде потрібно дуже 

тривале спостереження, щоб виключити можливість онкогенеза за участю 

імплантованих стовбурових клітин. Проте, варто зазначити, що жодне з 

розглянутих досліджень не викликало потенційної стурбованості з даного 

питання. По-друге, не ясно, чи може бути більш корисним введення 

стовбурових клітин на більш ранній стадії захворювання. Всі розглянуті 

дослідження, включали пацієнтів з клінічно вираженою CLI. Крім того, 

відомо, що CLI є кінцевою стадією атеросклерозу нижніх кінцівок. Таким 

чином, після того, як стане доступним більш тривале спостереження за 

пацієнтами з CLI, необхідно провести додаткові дослідження, щоб з’ясувати, 

чи може раннє використання стовбурових клітин вплинути на перебіг 

захворювання. 

Також увагу було зосереджено на можливу передімплантаційну 

обробку стовбурових клітин різними факторами зростання для поліпшення їх 

ангіогенних властивостей. В принципі, краще розуміння атеросклеротичного 

процесу може привести до розробки індивідуального лікування для різних 

груп пацієнтів. Наприклад, використання специфічних ін’єктовані генів або 

різних факторів росту для попередньої обробки стовбурових клітин може 

ґрунтуватися на конкретних фенотипових характеристиках пацієнта, таких як 

наявність або відсутність діабету, історія куріння або специфічні маркери 

кровообігу. 



Однак, до теперішнього часу найбільш важливою незадоволеною 

потребою в галузі клітинної терапії PAD є відсутність методологічно 

обґрунтованих рандомізованих контрольованих випробувань 3 фази, щоб в 

кінцевому підсумку продемонструвати клінічно значущі переваги терапії 

стовбуровими клітинами. 

Хоча багато моментів все ще неясні і необхідні додаткові дані, важливо 

вивчити цю область в нових послідовних дослідженнях, щоб розробити новий 

терапевтичний підхід, доступний в цьому сценарії. 
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