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ТЕРМІНОЛОГІЯ
БІОЕТИКА - bios (грец.) - життя і ethica (грец.) етика, тобто буквально етика життя
введений американським біологом

Поттер

Ван Ренселлер

в 1969 році, біоетика розглядається автором як
наука, що поєднує біологію і етику

БІОЕТИКА займається етичними питаннями в
медицині, пов'язаними з життям і смертю.
Найбільш активно обговорюються проблеми: евтаназія, аборти,
контрацепція і стерилізація, нові технології зачаття і
виношування дитини (сурогатне материнство), проблема
трансплантації

СТАНОВЛЕННЯ КЛІН.ДОСЛІДЖЕНЬ
Перші згадки про
III століття до н.е.:
технологію КД ЛЗ
Птолемей
X-XI: Авіценна
XV: Амідорвлат Амасіаці
XVIII: порівняльні
випробування ЛЗ
Бурхливий розвиток
природничих наук
XIX ст.
Порівняльні КД

Перша половина
XX ст.

Становлення фарм.
індустрії
Формування КД
Рандомізація

Етичні проблеми КД

Права пацієнта та
його безпека

Достовірність та
значимість
інформації, що
отримується

Історія трагедій
Еліксир сульфаніламіду
1937 рік
В основі лежить діетиленгліколь
(входить до складу антифризу)!
Не був тестований на токсичність!

В аптеки було відправлено до 1500
літрів препарату. В результаті
загинуло 107 осіб, більшість з них
діти.

Історія трагедій
Медичні експерименти
нацистів
Отримані дані лікарі вважали
важливими для науки
Дослідження інфекції,
вплив крижаної води,
знижений тиск,
трансплантація
23 засуджених лікаря (7 –
страчені)

Історія трагедій

Дослідження Тускегі (Tuskegee
Syphilis Study - US Public Health
Service)

Довготривале дослідження (19321972)
600 чорношкірі особи,
Відсутність інформованої згоди
Недостовірна інформація
(«спеціальне безкоштовне лікування»)
Відсутність терапії (незважаючи на
застосування пеніциліну з 1947 року!)
1946 р. – смертність у 2 рази!
У 1997 році держава (в особі
президента Білла Клінтона)
вибачилося, а ті, що вижили (8 осіб!) і
їх родичі отримали довічне
безкоштовне лікування.

Історія трагедій
Трагедія талідоміду (німецька фармацевтична компанія
Chemie Grünenthal 1956-1962)

У період з 1956 по 1962 рік в ряді країн світу, за різними
оцінками, народилося від 8 000 до 12 000 дітей з каліцтвами.

Нюрнберзький кодекс (1947)
9 основних положень щодо клінічної практики
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Добровільна інформована згода;
Експеримент повинен бути на благо людства, а його результати
не можуть бути отримані іншими методами.;
Експеримент повинен базуватися на попередніх дослідженнях на
тваринах; захист прав, здоров'я та анонімності;
Необхідно уникати фізичних, психічних страждань і травм;
Експеримент не повинен призводити до смерті або інвалідності;
Ризик проти вигоди;
Учасники дослідження повинні бути захищені від травм
інвалідності або смерті;
Досліди на людях повинні проводитися тільки науково
кваліфікованими кадрами.;
Учасники наукових досліджень мають право припинити свою
участь

Передумови GCP. Етика
Досліди нацистів над ув'язненими

Нюрнберзький Кодекс,
1947

Всесвітня Медична
Асоціація, 1964
Гельсінська декларація
Рекомендації для лікарів щодо
проведення біомедичних досліджень
за участю людини як об’єкта
дослідження
Переглянуто:
Японія (1975), Італія (1984),
Гонконг (1989),ПАР (1996),
Едінбург, Шотландія (2000)

Генеральна асамблея
ООН: Міжнародна
конвенція з цивільних
та політичних прав
(1976)
Міжнародна рада
медичних товариств
(CIOMS)

Добровільна інформована згода

Впровадження GCP
70-ті р.р.

80-90 р.р.
• Франція,
Велика Британія,
Німеччина,
Іспанія та ін.
• Австралія,
Японія

Принципи
подібні
Відмінності у
підходах

Фармацевтичні
компанії повинні
повторювати ті самі
дослідження в різних
країнах

Необхідність
гармонізації

Гармонізації GCP

Міжнародна конференція з гармонізації
технічних вимог щодо реєстрації
лікарських засобів для людини - ICH
Представники:
•регуляторних органів
•промисловості

Шоста
Осака (Японія),
листопад 2003 р.
Понад 1500
учасників

Гармонізації GCP
Теми:
•Якість (Q)
•Безпека (S)
•Ефективність (E)
•Мультидисциплінар
ність (M)

Клінічна безпека

КД

Рекомендаційний
характер

Структура та зміст
звітів КД
КД в спеціальних
популяціях

Статистичні принципи
Загальний технічний
документ

GOOD CLINICAL PRACTICE
(належна клінічна практика)

•

стандарт планування;

•

проведення, виконання,
моніторингу, аудиту та
документального оформлення
клінічних випробувань;

•

обробка та надання результатів;

•

обробки та надання їх є для
суспільства гарантією достовірності
отриманих даних;

•

захист прав, здоров'я та
анонімності суб'єктів.

Планування

Етичність КД

Проведення

Документація

Аналіз
результатів

Достовірність
даних

Законодавча та нормативна база
проведення КД в Україні
Інструкція
з проведення клінічних випробувань ЛЗ
та експертизи матеріалів КД
Наказ М3 України №690 від 23.09.2009р.

Закон України
"Про лікарські
засоби"
1996 р.

ст.7,8,12

Типове Положення
про комісію з питань етики
Наказ М3 України №690 від 23.09.2009 р.

Інструкція
з проведення клінічних випробувань
ЛЗ та експертизи матеріалів КД
Наказ М3 України №690 від
23.09.2009р.

КОМІСІЯ З ЕТИКИ
(Комісія з питань етики)
Самостійний орган, що складається з медичних і наукових
фахівців, а також осіб інших спеціальностей,

який відповідає:
• для забезпечення прав, безпеки та добробуту
досліджуваних
• за надання публічних гарантій такого захисту,
шляхом розгляду:
▪
▪
▪
▪

схвалення протоколу дослідження,
оцінки кваліфікації дослідників,
дослідницького центру,
отримання у досліджуваних згоди на основі ознайомлення та її
документального оформлення
Independent Ethics Committee/IEC
Institutional Review Board/IRB
Ethical Review Committee/ERC

GCP, р.3

Протокол або
план клінічного дослідження
Протокол - описує завдання, дизайн, методологію, статистичні
аспекти та організацію дослідження.
Протокол - містить раніше отримані дані і обгрунтування
проведеного дослідження
Выборка
Вибіркапациентов
пацієнтів
Застосуваннякритериев
критеріїв
Применение
включення та
виключення
включения
и исключения
Получение
согласия
Отримання
згоди
Рандомизация
Рандомізація
Втручання
Вмешательство

Контроль

Оцінка
Оценка
исходов
результату

ТИПИ ДОСЛІДЖЕНЬ
КОНТРОЛЬОВАНІ («порівняльне») означає клінічне
випробування, в якому досліджуваний лікарський засіб,
ефективність та безпека якого ще не повністю вивчені,
порівнюється з лікарським засобом, ефективність та безпека
якого добре відомі (компаратор). Це може бути плацебо,
стандартна терапія або взагалі без лікування.

НЕКОНТРОЛЬОВАНІ («непорівнянний») - дослідження
контрольно-порівняльної групи (групи суб'єктів, які
приймають препарат порівняння) не використовується.
ПІЛОТНЕ дослідження призначене для отримання
попередніх даних, важливих для планування подальших
етапів дослідження (визначення можливості проведення
дослідження з більшої кількості предметів, розміру вибірки в
майбутньому дослідженні, необхідної дослідницької
потужності тощо).

ТИПИ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВТРУЧАНЬ
НЕКОНТРОЛЮВАНІ
• опис випадку, серії випадків
• дослідження взаємозв'язків («поперечні»)
• кагортні дослідження
• типу «випадок контроль»
• неконтрольовані клінічні випробування
КОНТРОЛЮВАНІ
• рандомізований чи ні
• з або без контролю плацебо
• «сліпий» або «відкритий»
• великі (тисяча) або малі (десятки і сотні)
• багатоцентровий чи ні

ТИПИ ДОСЛІДЖЕНЬ
• Опис випадку, серії випадків

- ведеться
дослідження лікування та результату в однієї людини

• Паралельне дослідження (дизайн
незалежних груп) - порівнюються дві або більше

груп суб'єктів, одна або кілька з яких отримують
досліджуваний препарат, а одна група є контрольною
групою. Деякі паралельні дослідження порівнюють різні
методи лікування, не включаючи контрольну групу.

• Кагорні дослідження - спостережне дослідження, в
якому протягом деякого часу спостерігається обрана група
людей (когорта). Порівнюються результати у суб'єктів у
різних підгрупах цієї когорти, тих, хто проходив або не
проходив (або піддавався в тій чи іншій мірі) лікуванню
досліджуваним препаратом.

Типи досліджень
• Перехресні дослідження - кожен пацієнт

отримує обидва порівнянних препарату, як правило, у
випадковій послідовності.

• «Випадок-контроль»

- порівняйте людей з певним
захворюванням або результатами ("випадком") з людьми з
тієї ж популяції, які не мають захворювання або які не мали
цього результату ("контролю"), щоб визначити зв'язок між
результатом та попереднім впливом певних факторів
ризику.

• Рандомизированное - клінічне дослідження, в

якому пацієнти випадковим чином віднесені до груп
лікування (процедура рандомізації) і мають таку ж
можливість отримати досліджуваний або контрольний
препарат (препарат для порівняння або плацебо). У
нерандомізованому дослідженні процедура рандомізації не
виконується.

Типи досліджень
• Відкрите

- всі учасники дослідження знають, який препарат
отримує пацієнт

• Сліпе (замасковане)

- одна (просте сліпе дослідження) або
кілька сторін, що беруть участь у дослідженні (подвійне сліпе,
потрійне сліпе або повне сліпе дослідження), тримаються в
темряві з приводу розподілу пацієнтів по групах лікування.

• Проспективне - клінічне випробування проводиться шляхом
поділу учасників на групи, які отримають або не отримають
досліджуваний препарат до настання результатів..

• Ретроспективне (історичне) - дослідження вивчає

результати попередніх клінічних випробувань, тобто результати
відбуваються до початку дослідження..

• Одноцентрові і багатоцентрові

- залежно від кількості
науково-дослідних центрів, в яких проводиться дослідження
відповідно до єдиного протоколу

Вибір пацієнтів
• Критерії
включення
•
• Критерії
виключення

•

Інформована згода (ІЗ)
ДОСЛІДЖУВАНИЙ ІНФОРМОВАНИЙ:

ДОСЛІДЖУВАНИЙ РОЗУМІЄ, ЩО:

• про цілі дослідження

• згода дається добровільно

• про методи дослідження

• згода не може бути отримана
з примусу

• про медикаменти і схему
лікування
• про доступні альтернативні
методи лікування
• про потенційну користь і
ризики, а також про
можливий дискомфорт

• він може вийти з дослідження
в будь-який час
• відсторонення від дослідження
не вплине на його подальшу
медичну допомогу

Випробовуваний власноруч підписує та датує форму
ІЗ !!!

Рандомізація (randomization)
Процес випадкового віднесення досліджуваних до
лікувальних або контрольних груп для мінімізації
суб'єктивності

Види засліплення при РКД
•

Відкрите рандомізоване
дослідження.

•

Просте сліпе рандомізоване
дослідження.

•

Подвійне сліпе
рандомізоване дослідження.

•

Потрійне сліпе
рандомізоване дослідження.

Кінцеві точки
Кінцеві точки - параметри, за якими
оцінюються результати дослідження
•

Тверді кінцеві точки— це параметри, пов'язані з
життям пацієнтів і розвитком небезпечних для життя
ускладнень.

•

М'які (сурогатні) кінцеві точки відображають стан
однієї або двох систем організму, зміни окремих
параметрів.

Перелік документів, що подаються до ЕК
•
•
•

Заявка на розгляд матеріалів КД
Протокол КД та зміни до нього
Форму інформаційної згоди випробуваного та її наступні редакції

на державній (обов'язково) та реґіонарній мовах, або мові, зрозумілій
випробуваному;

•

Брошура дослідника (в останньому виданні)
Дані про дослідників (CV)
Матеріали для залучення випробуваних до участі в КД (реклама,

•

Інформація про страхування учасників КД (для КД з міжнародною

•

Документи, що підтверджують всі рішення (у тому числі

•

Будь-які інші документи, які можуть знадобитися ЕК для

•
•

оголошення)
участю)

негативні), раніше прийняті ЕК щодо цього дослідження

прийняття рішення щодо даного дослідження

Перелік додаткових документів
в ЕК для експериментальних досліджень
•
•
•
•

•
•

інформація про безпеку досліджуваного лікарського засобу
(якщо планується його вивчення)
перелік видів тварин і їх кількість, з якими дослідники
проводять наукові експерименти;
сертифікати, що підтверджують походження тварин.
довідки, що підтверджують відповідність чинному
законодавству, умовам утримання тварин, повинні задовольняти
їх природні потреби в їжі, воді, сні, переміщеннях, контактах з
собі подібними, в природній діяльності та інших потребах;
дані про раціон годівлі тварин;
дані про характер біологічного тестування або інших наукових
експериментів на тваринах, що призводять до порушення його
фізіологічних функцій і життєздатності, а також інформація про
вид анестезії та евтаназії відповідно до вимог людства;

Розгляд матеріалів КД в ЕК
Відповідність протоколу:
• цілям і завданням КД
• можливість отримання результату з найменшим
ризиком для випробуваних
• обґрунтування ризику і незручностей для
випробуваних в порівнянні з очікуваною вигодою
Здатність дослідників проводити КД
Відповідність науково-дослідного центру (клінічної
бази) цілям і завданням КД

Дослідник доповідає в ЕК
•

зміни і відхилення від протоколу;

•

при внесенні змін до інформації для випробуваних;

•

підвищення ступеня ризику для випробовуваних;

•

всі непередбачені серйозні побічні реакції на
досліджуваний препарат;

•

про нові дані, які можуть збільшити ризик для
випробуваних і вплинути на перебіг КД.

Розгляд матеріалів КД в ЕК
ЕК повинна переконатися, що:
•

•
•
•
•
•
•

Дані неможливо отримати без залучення людей;
Вигода переважує ризик;
Мінімізація дискомфорту і кількості інвазивних
процедур;
Випробуваним та їх законним представникам буде
надана інформація про КД, необхідна для отримання
добровільної згоди;
Зміст інформації про КД, що надається пацієнту, та
форма інформованої згоди;
Порядок страхування пацієнтів і виплати компенсації
(при наявності);
Участь у вивченні вразливих груп випробуваних.

Умови проведення КД

1. Отримання схвалення ЕК !!!
2. Отримання інформованої згоди
досліджуваного на участь у КД

КД за участю неповнолітніх
Можна проводити, якщо:
•

Суб'єкти отримують вигоду безпосередньо від участі в КД;

•

КД пов'язана з хворобою, від якої страждає дитина;

•

Вона має такі особливості, що її можна проводити тільки у
дітей;

•

Мінімізація болю, дискомфорту, страху і ризику (поріг ризику,
ступінь дискомфорту і болю чітко визначені і контролюються);

•

Ніяких заохочень, фінансових стимулів (крім компенсацій);

•

ЕК компетентна в галузі педіатрії або отримала консультацію.

Отримання інформованої згоди
у неповнолітных осіб
Вік, з якого дитина може
дати згоду, визначається
ЕК і повинен відповідати
вимогам національного
законодавства

"Фізична особа віком від 14 до 18
років може бути учасниками та
засновниками юридичних осіб,
якщо це не заборонено законом
або статутними документами
юридичних осіб..." Стаття 32

(Note for guidance on Clinical
Investigation of medicinal products in
the pediatric population
(CPMP/ICH/2711/99)

«Надання медичної допомоги
особам, які досягли 14-річного віку,
здійснюється за їх згодою» ст.284
«Цивільний кодекс України», 2004

Законний представник підписує ІЗ
Якщо суб'єкт не в змозі підписати
інформовану згоду, то згода має бути
підписано його законним представником.

- це фізична, юридична або інша
організація, яка має законне право
давати згоду від імені потенційного
суб'єкта на участь в КД

Законний представник підписує ІЗ

•Неповнолітніх
• Осіб з психічними
розладами
• Осіб в екстреному стані

Законний представник підписує ІЗ

батьки (усиновителі), опікуни або
інші особи, уповноважені
законом представляти інтереси
осіб, які страждають на психічні
розлади, у тому числі захист їх
прав, свобод і законних інтересів
при наданні психіатричної
допомоги
Закон України "Про психіатричну
допомогу", 2000 р.

батьки, усиновителі, батькивихователі, опікуни,
піклувальники,
представники установ, які
виконують обов'язки
опікунів та піклувальників
Закон України "Про громадянство
України", 2001 р.

Вразливі випробувані
➢ Пацієнти в екстреному стані

➢Пацієнти, які страждають невиліковними
хворобами
➢ Особи, які утримуються в будинках для людей
похилого віку
➢ Безробітні і малозабезпечені
➢ Представники національних меншин
➢ Бездомні, бродяги, біженці
➢ Неповнолітніх

➢ Особи, які не можуть дати згоду на підставі
ознайомлення

Вразливі випробувані
➢ Студенти медичних, фармацевтичних та
стоматологічних шкіл

➢ Персонал клінік і лабораторій
➢ Співробітники фармацевтичних компаній

➢ Військовослужбовці Збройних Сил
➢ Ув'язнених
➢ Особи, згода на участь в КД продиктована їх
надмірною зацікавленістю
➢ Жінки дітородного віку та вагітні жінки

Перелік документів,що надаються в ЕК ЗДМУ
1.

Титульна сторінка

2.

Заявка на розгляд матеріалів КД (від руки, при плануванні
словом "планування", зазначеним у дужках)

3.

Дані про дослідників (CV)

4.

Тематична карта (з підписами та печаткою) + анотація з
підписами метролога та патентознавця – ксерокса

5.

Протокол експериментального дослідження - Xerox

6.

Бюлетень

7.

Форма інформаційної згоди суб'єкта
українською та російською мовами

8. Конфіденційна угода:
А) дослідник Б) експерт ЕК, який не входить до складу ЕК ЗГМУ
9. Зворотній зв'язок від експерта Комісії БЕ

Перелік додаткових документів
в ЕК при роботі з тваринами
Замість пунктів 6, 7

1.Договір
2.Ветеринарний сертифікат для щурів ксерокопія

3.Інформація про тварин

Перелік додаткових документів
в ЕК при роботі з патологічними матеріалами
Замість пунктів 6, 7

1.Договір

