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У розвинених країнах:

• оприлюднення результатів дослідження дозволяє 

широкому загалу колег отримати факти щодо 

ефективності/неефективності певної методики і 

спонукає до наукової дискусії і проведення 

подальших досліджень

• дослідник вивчає значну кількість наукової 

літератури і підвищує свій професійний рівень

• при проведенні дослідження дослідник приділяє 

значно більше уваги пацієнту, ніж у рамках рутинної 

клінічної практики

В нашій країні додатково:

• в групі дослідження майже завжди вдається 
домогтися значного покращення результатів 
лікування

Користь від проведення дослідженнь
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Що потрібно знати досліднику, до чого 

необхідно бути готовим

Дослідник може зазнавати впливу з боків:

• пацієтнів та їх родичів

• адміністрації лікувальних установ

• урядових та громадських організацій (керуються 

законами та регуляторними актами)
 Державий Фармакологічний Центр (ДФЦ),

 Вища Атестаційна Комісія (ВАК)

 етичні комітети (Центральний і локальні)

 вчені ради, тощо

• видавців наукових журналів (керуються 

науковими та етичними принципами)
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Запитання:

• “Експерименти на людях” чи “експериментальна частина 
дослідження”?

Відповіді:

• Лікування у ВІТ – індивідуальна відповідь не постійна

• Дослідження – це гарно контрольоване лікування

• Клінічне випробування – гарно контрольоване 
дослідження

Вимоги до якості досліджень не дань моді:

• «…В науках высказывать мнение, верить – то же что не 
знать. Наука составляется не из того, что думали люди, а 
из того, что они открыли, то есть из того, что есть…» 
фізіолог Мажанді (як епіграф до докторскої дисертації М.І. 
Пірогова)

• «Только скрупулезное и тщательное наблюдение на 
десятках и сотнях опытов может что-то дать» М.І.Пірогов

Питання, що розглядаються в презентації 
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• На історичних аспектах, пов’язаних з 
примусовими дослідженнями на людях
– нацисти і японські мілітаристи проводили 

дослідження на в’язнях  концтаборів

• На окремих випадках масового виникнення 
серйозних побічних явищ 
– розчин сульфаніламиду в діетиленгліколі (1937р. 

США, померло 107 чоловік, в основному діти) 

– 1957-62 Талідомід (ФРГ, 10000 дітей з фокомієлією)

• На відсутністі інформації про хід дослідження, 
перспективи для пацієнта і ризики

Недовіра з боку пацієнтів та їх 

найближчих родичів, ґрунтується:
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• Нюрнбергський Кодекс (1947 р.)
– затвердження необхідності отримання добровільної згоди 

пацієнта

– необхідності розробки дизайну КД на основі 

експериментальних досліджень

– вимимоги до наукової кваліфікації осіб, які проводять 

дослідження

• Ґельсінська Декларація (1964 р.)
– вимоги щодо детального інформування пацієнта та 

неодмінного отримання його добровільної згоди

– етичні аспекти біомедичних досліджень за участю людини

• Остання редакція Ґельсінської Декларації 

(2000 р. Едінбург, Шотландія)

Регуляторні органи (Державий Фарм. 

Центр, етичні комітети) керуються
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Регуляторні органи (Державий Фарм. 

Центр, етичні комітети) керуються

Good Clinical Practice (GCP) - Належна Клінічна Практика -

міжнародний етичний і науковий стандарт якості для 

дизайну, проведення, моніторування, документування і 

звіту про проведення випробувань за участі людей. 

Об’єм – Брошура ≈ 55-70 стор. (www.ich.org).

Зміст 8 розділів:

• розділ 2: 13 принципів GCP

• розділ 3: Етичний Комітет

• розділ 4: Обов’язки Дослідника

• розділ 6: Протокол Долсідження

• розділ 8: Докуметни, необхідні для проведення 

дослідження
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Належна Клінічна Практика (GCP)

•1975 р. ВООЗ запропонувала термин "Good Clinical 

Practice"

•1977 р. США: FDA вперше розробляє правила і 

обовя’зки Дослідників і Спонсорів та затверджує їх 

під терміном “Good Clinical Practice”

•1991 р. Міжнародна Конференцією Гармонізації 

Належної Клінічної Практики (ICG GCP) 

•1996 р. публікація правил ICG GCP

• 2003 р. останній перегляд, Осака, Япония – ICH VI
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Кому адресовані правила (ICH GCP)

• ICH GCP розроблялися передусім для проведення клінічних 

випробувань, які передують реєстрації медичних препаратів

• 2001 р. Європейський Парламент видав Директиву (The EU 

Clinical Trials Directive), в якій правилам GCP надано сили 

закону

• 2004 р. новою Директивою (www.emea.eu.int) зобов’язано 

правила і принципи GCP застосовувати у всіх КД, де є 

елемент втручання (експериментальна частина) – адресовано 

академічній медицині

• Наказ МОЗ Украни № 66  від 13.02.2006 “Про затвердження 

Порядку проведення клінічних випробувань лікарських 

засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і 

Типового положення про  комісію з питань етики” –

розроблений у відповідності до ICH GCP 
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• Дотримання прав пацієнтів та етичних норм 
починається з ІЗ

• ІЗ та розгляд дослідження ЕК повинно проводитись у 
всіх випадках досліджень у людей, коли проводиться 
втручання (у т.ч. медикаментозне)

• ІЗ повинна бути отримана до першої процедури, 
пов’язаної з дослідженням

• Дослідження, в яких хворі не зазнають додаткових 
втручань, що виходять за рамки рутинної практики 
(обсерваційні) не передбачають отримання ІЗ пацієнтів.

•

Чи можна вважати рутинною практикою “комплексне” 
застосування декількох препаратів (методик), які не 
довели своєї ефективнсті і за кордоном не можуть 
використовуватися за даними показаннями (off label) ?

Інформована згода (ІЗ) Пацієнта – ключовий 

елемент “Правил” проведеня дослідженнь
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Особливості отримання ІЗ в умовах 

інтенсивної терапії

• Значна частина хворих перебуває без свідомості і не може 

усвідомити суть дослідження та дати ІЗ
•

• Про позитивні аспекти дослідження, ризики, пов’язані з 

ним, інформують найближчих родичі хворого (дітей, 

чоловіка/дружину чи батьків) 
•

• Родичі можуть прийняти рішення про участь хворого в 

дослідженні і підписати форму ІЗ

• Після відновлення свідомісті, пацієнта інформують про те, 

що він приймає участь у дослідженні (розповідають про суть 

дослідження) 

• Якщо пацієнт демонструє свою згоду продовжувати 

дослідження, він підписує форму ІЗ дослідження може 

продовжуватись
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• ІЗ – не лише підпис, а тривалий процес обміну 
інформації, а (підписання форми є лише одним з його 
етапів)

• Якщо не задокументовані етапи процесу (у т.ч. ІЗ) – він 
не проведений

• Підміна понять: Необхідність дозволу Фармцентру і 
єтичного комітету і необхідніть підписання ІЗ

1966 р. в N Engl J of Med проаналізувно понад 20 
публікацій і виявлено, що у більшості випадків в 
роботах не зазначалось на факт інформування 
пацієнтів і отримання їх згоди на проведення 
дослідження1

В статті різко засуджено існуючу практику і медичним 
журналам наполеглево рекомендовано не публікувати 
результатів досліджень, в яких відсутня переконлива 
інформація про добровільну згоду пацієнтів

1Beecher HK(1966)Ethics and clinical research.N Engl J Med 274:1354-60

Впровадження ІЗ в медичну практику
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Етичні Комітети (ЕК) 

• За кордоном окрім ЕК існують Наглядові Ради медичних 

установ (Institutional Review Boards - IRB) – в Україні їх 

функції частково виконують Вчені Ради медичних 

університетів і Проблемні Комісії з медичних 

спеціальностей . 

• Етичні Комітети в Україні представленні єдиним 

Центральним Етичним Комітетом та локальними етичними 

• Локальні ЕК створюються при крупних лікувальних 

закладах і в медичних університетах 

Основними завданнями ЕК є:

• захист прав пацієнтів

• контроль якості досліджнення (на етапі планування)
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• В розвинених країнах КД може розпочинатись лише 
за умов його затвердження (сприятливого 
висновку, favorable opinion) з боку ЕК

• ЕК дає дозвіл на проведення дослідження не 
безстроково (частіше на 1 рік). Дослідник повинен 
надати інформацію щодо перебігу дослідження, а 
ЕК має її розглянути і прийняти рішення про 
можливість продовження дозволу 

• Керівництво медичної установи може заборонити 
проведення дослідження після сприятливого 
висновку ЕК. Після негативного висновку ЕК, 
керівництво медичної установи вже не може дати 
дозвіл на його проведення

Значення ЕК для клінічних досліджень (КД) –

перспективи майбутнього
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Ціль планування 

• звести до мініму або зменшити елемент упередженності
на всіх етапах проведення дослідження

Основний документ на етапі планування – протокол 
дослідження

Характеристика гарно складеного протоколу: 

• повний, містить всі необхідні положення і дає відповідь 
на більшіть запитань, які виникають під час дослідження

• чіткий і конкретним, містити критерії прийняття рішень а 
також однозначну трактовку методів дослідження і 
інтерпретації результатів

Після завершення клінічної фази дослідження саме 
протокол повинен слугувати основою для проведення 
статистичного аналізу

Погано сплановане дослідження не може 

вважатися етичним
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• передумови і цілі дослідження

• постановка наукового запитання (гіпотези) 

• постановка статистичного запитання

• формування дизайну дослідження, вибір кінцевих точок

• детальне описання всіх процедур дослідження

• план статистичної обробки результатів і критерії подальшої їх 
інтерпритації

• критерії моніторингу безпеки дослідження та його дочасного 
припинення 

• підготовка інформації, яка буде надана пацієнту

Перераховані етапи планування повинні бути висвітлені в 
протоколі дослідження до його початку

Аналогом протокола для дисертаційних досліджень є 
“Анотація”

Детальна структура протокола висвітлена в розділі 6
керівництва ICH GCP

На необхідність виконання протоколу в ході дослідження 
вказано в розділі 4.5 керівництва ICH GCP

Етапи планування дослідження 
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• У ВІТ результат лікування часто визначає не основне 
захворювання, а тяжкість його ускладнень 
– гостре ушкодження легень, нозокоміальна інфекція, сепсис, 

шок

• Можна лікувати причину ускладнення 
– гіпоксемію

• Можна боротися з наслідками 
– застосування антигіпоксантів

• Гетерогенність популяції знижує імовірність 
отримання достовірності при визначенні 
ефективності методики
– жорсткі (вузькі) критерії включення не дають змоги вважати 

популяцію досліджуваних загальною – не можна 
розповсюджувати результати дослідження на всіх хворих з 
даною патологією

Особливості планування досліджень в 

інтенсивній терапії
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• неоднорідність – необхідність значного збільшення 
величини вибірки

• трудоємність та висока вартість лікування хворих –
неможливість проведення крупномасштабного 
дослідження з великою кількістю хворих у межах 
одного центру

• складніть процесу організації багатоцентрових 
досліджень – використання досвіду 
передреєстраційних клінічних досліджень

• проблема вибору кращого з існуючих методів, для 
порівняння з новим методом – використання 
доказової медицини

Особливості планування досліджень в 

інтенсивній терапії
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Чи є місце дослідженням, якщо 1 медсестра на 3-4 
хворих ВІТ?

– дослідження ефективності спрощеної методики (аналіз 
сечі за 2 години замість 24 год, амікацин 1 раз на добу 
замість декількох, низькомолекулярні гепарини)

Чи може дослідник виконувати роботу по догляду за 
хворими? 

– саме стандартизація/протоколізація лікування і 
покращення догляду за хворими обумолюють успіхи ІТ

Чи запропонована методика буде такою ж 
ефективною в рамках рутинної практики, коли час 
витрачений медперсоналом на хворого значно 
менший, а кінцеві точки будуть оцінюватись 
незалежними спеціалістами?

– саме повторюваність результатів є критерієм якості 
дослідження

Відкриті запитання



20

• Планування дослідження багато в чому 
визначає якість його проведення

• Ключовим документом на етапі планування 
є протокол дослідження 

• Неодмінним атрибутом дослідження є 
інформування пацієнта/близьких родичів і 
отримання їх згоди

• Критерієм ефективності впровадження 
вказаних заходів є отримання результатів 
які будуть опубліковані в провідних 
міжнародних виданнях

Висновки


