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АНОТОВАНИЙ ЗВІТ 

про виконану роботу у 2020 році в рамках реалізації проєкту 

 із виконання наукових досліджень і розробок  

Вивчення стану дихальної, серцево-судинної та імунної систем у хворих з пневмонією 

COVID-19 після трансплантації кріоконсервованих алогенних мезенхімальних стовбурових 

клітин) 

 

Назва конкурсу:  Наука для безпеки людини та суспільства_   

Реєстраційний номер Проєкту: 2020.01/0246 

 

Підстава для реалізації Проєкту з виконання наукових досліджень і розробок (реєстраційний 

номер та назва Проєкту) _ 2020.01/0246 «Вивчення стану дихальної, серцево-судинної та імунної 

систем у хворих з пневмонією COVID-19 після трансплантації кріоконсервованих алогенних 

мезенхімальних стовбурових клітин» 

Рішення наукової ради Національного фонду досліджень України щодо визначення переможця 

конкурсу  _«Наука для безпеки людини та суспільства»________________ 

протокол від «16-17» _жовтня_ 2020 року № _21_ 

 
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ 
 
Тривалість виконання Проєкту 
Початок – дата укладання Договору про виконання наукових досліджень і розробок; 
Закінчення – 2021 рік. 
 
Загальна вартість Проєкту, 8 867 210 грн.  
 
Вартість Проєкту по роках, грн.: 
1-й рік 3 000 000 грн. 
2-й рік 5 867 210 грн. 
 
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦІВ ПРОЄКТУ  
 
до виконання Проєкту буде залучено 9 виконавців, з них: 
доктори наук   1; 
кандидати наук 5; 
інші працівники 3 
 
3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ГРАНТООТРИМУВАЧА ТА ОРГАНІЗАЦІЮ(Ї) 
СУБВИКОНАВЦЯ(ІВ) ПРОЄКТУ 

Грантоотримувач 
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України  
вул. Заболотного, 150, м. Київ, 03143 
р/р UA418201720313271001201012923  
у ДКСУ в м. Києві  
МФО 820172 
ЄДРПОУ 05417101 
Директор ІМБГ НАН України 
Академік НАН України  
Тукало М. А. 



Cубвиконавці не залучаються 

 

4. ОПИС ПРОЄКТУ 

 

4.1. Мета Проєкту (до 200 знаків) 

Трансплантація мезенхімальних стовбурових клітин (МСК) є перспективним напрямком лікування 

пацієнтів із важкою пневмонією COVID-19 завдяки вираженим імуносупресивним властивостям. 

Метою даного проекту є дослідження динаміки біомаркерів в крові пацієнтів з важкою пневмонією 

COVID-19 після трансплантації препаратів кріоконсервованих алогенних МСК плаценти для 

діагностики функціонального стану дихальної, серцево-судинної та імунної систем 

4.2. Основні завдання Проєкту (до 400 знаків) 

1. Дослідити рівень біомаркерів (міРНК, цитокінів/хемокінів, імунних клітин) в крові хворих на 

COVID19 з та без клітинної терапії, що асоційовані з функціональним станом дихальної,  

серцево-судинної  та імунної систем в плазмі крові; 

2. Порівняти отримані дані функціонального стану легеневої, серцево-судинної та імунної 

систем з загально клінічними даними, що характеризують перебіг пневмонії, спричиненої 

COVID-19. 

 

4.3. Детальний зміст Проєкту: 

- Сучасний стан проблеми  (до 400 знаків) 

Коронавірус може стимулювати в легенях виникненням ГРДС, гостру серцеву 

недостатність та вторинну інфекцію, що дуже часто призводить до смерті. Тому уникнення 

синдрому «цитокінової бурі» може бути ключовим аспектом в лікуванні хворих на COVID-19, а 

застосування МСК, завдяки своїм потужним імуномоделюючим властивостям, може мати 

сприятливий вплив для запобігання або ослаблення такого несприятливого явища”. 

- Новизна Проєкту (до 400 знаків) 

На сьогодні механізм терапевтичного впливу МСК на перебіг ГРДС, гострого ушкодження 

міокарду, та стану імунної системи у хворих з COVID-19 не встановлено. Тож вивчення зміни в 

крові різноманітних біологічних молекул, що відображають патофізіологічні процеси, дозволить 

встановити мішені впливу МСК, розширити наше розуміння їх терапевтичного впливу і 

вдосконалити протоколи лікування. 

- Методологія дослідження (до 400 знаків) 

Відбір пацієнтів відповідно до встановлених критеріїв включення та виключення, що 

детально описані в протоколі клінічних випробувань. Буде забрано кров, отримано сироватку, 

плазму, лейкоцити та заморожено. Визначено міРНК методом ЗТ-ПЛР у реальному часі, біологічні 

білкові маркери методами ІФА та клітинні популяції імунних клітин методом проточної 

цитофлуориметрії. Статистично оброблені дані будуть проаналізовані та інтерпретовані. 

 

5. ОТРИМАНІ НАУКОВІ АБО НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ (до 2 сторінок) в 

поточному році/ в рамках реалізації Проєкту, зокрема: 

5.1. Опис наукових або науково-технічних результатів, отриманих в рамках виконання 

Проєкту (із зазначенням їх якісних та кількісних (технічних) характеристик) 

Відповідно до цілей Етапу №1: 

 Отримано зразки двох груп хворих з тяжким перебігом пневмонії COVID-19: 15-ти пацієнтів 

після трансплантації кріоконсервованих алогенних мезенхімальних стовбурових клітин та 15-

ти контрольних пацієнтів без експериментального лікування в динаміці. 

 Проведено пробопідготовку: виділено плазму, сироватку, з контрольних пацієнтів отримано 

фракцію мононуклеарних клітин, що були кріоконсервовані та зберігаються у 

низькотемпературному банку для подальшого дослідження на проточному цитофлуориметрі. 

 Розроблено дизайн праймерів та проведено оптимізацію умов кількісної ЗТ-ПЛР для 

визначення міРНК в плазмі пацієнтів. 

 



 Відпрацьовано деякі аспекти мультипараметричної цитофлуорометрії клітин крові пацієнтів 

хворих на COVID-19 (проведено валідацію життєздатності кріоконсервованих 

мононуклеарних клітин периферичної крові). 

 

Таким чином, розроблено протоколи досліджень вмісту міРНК, білкових біомаркерів та 

клітинних популяцій в зразках крові пацієнтів 

5.2. За наявності науково-технічної продукції обґрунтування її переваг у порівнянні з 

існуючими аналогами 

 

5.3. Практична цінність отриманих результатів реалізації Проєкту для економіки та 

суспільства (стосується проєктів, що передбачають проведення прикладних наукових 

досліджень і науково-технічних розробок) 

Отримані в результаті виконання проєкту клінічні дані дозволяють підняти ефективність 

лікування хворих з тяжким перебігом пневмонії COVID-19, зокрема за рахунок своєчасного 

прогнозування та відповідного медикаментозного купірування розвитку важких ускладнень, перш 

за все, зі сторони легень, імунної системи та серця. Зростання виживаності та зменшення 

інвалідизації пацієнтів працездатного віку з COVID-19, безумовно, матиме значний економічний 

ефект, особливо зважаючи на те, що в Україні спостерігається старіння суспільства. Також, 

здатність лікарів передбачати тяжкі ускладнення зменшить завантаженість ліжко-місць 

реанімаційних відділень та дозволить вивільнити не тільки системи для ШВЛ та інше обладнання, 

критичне для підтримання життя, а й людський ресурс, що, безумовно, сприятиме позитивному 

економічному та соціальному ефекту 

5.4. Опис шляхів та способів подальшого використання результатів виконання Проєкту в 

суспільній практиці. 

 

Отримані результати будуть використані для написання методичних рекомендацій, щодо 

діагностичних підходів в виявленні порушень в роботі легень, серця та імунної системи в пацієнтів 

з тяжкою пневмонію на ранніх етапах. Будуть створені стандартні операційні процедури щодо 

визначення вмісту міРНК в крові пацієнтів. 

Будуть отримані дані щодо перспективності застосування біомаркерів для подальшої 

валідації в ході поглиблених клінічних досліджень для прогнозування ризиків розвитку складних 

ускладнень з боку легень, серця та імунної системи. Також отримані дані можуть бути використані 

для доповнень в протокол “Надання медичної допомоги для лікування короновірусної хвороби 

(COVID-19)”. Також отримані результати досліджень можуть слугувати передумовою для 

проведення додаткових клінічних досліджень зокрема щодо тактики лікування пацієнтів з високим 

ризиком виникнення ускладнень з боку серця та  імунної системи. 

Примітка: Анотований звіт не повинен містити відомостей, заборонених до відкритого 

опублікування 

 

 

 

Науковий керівник Проєкту 
Старший науковий співробітник 

(посада) 

Шаблій В.А. 
ПІБ 

_____________________________ 
(підпис) 

 


