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ПЛАН:

1. БЕ, правові, соціальні проблеми  
МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ, ГЕННОЇ

ІНЖЕНЕРІЇ, ГЕННОЇ ТЕРАПІЇ, ГЕНЕТИЧНИХ  
РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.

2. Генно-інженерні ЛІКАРСЬКІ  
ПРЕПАРАТИ.

3. БЕ, правові аспекти в  

ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ,

ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ.

4. Донорство органів, використання  
стовбурових клітин.



• наука, яка вивчає явища спадковості  

й мінливості у різних популяціях  

людей та залежність захворювань

від генетичних аномалій.

Завдання:

- виявлення, вивчення, профілактика  

та лікування спадкових захворювань;

- розробка шляхів запобігання впливу

негативних факторів середовища на

спадковість людини.

Медична генетика



Завдання медичної генетики:

•Скринінг вроджених вад розвитку.

• Рання діагностика, лікування та  

профілактика вроджених вад.

•Визначення ризику при медико-

генетичному консультуванні та  

збереження таємниці.

•Визначення токсичності, мутагенності,  

канцерогенності ксенобіотиків

навколишнього середовища, ліків,

харчових добавок, пестицидів з метою  

захисту генетичного апарату людини.



Генна інженерія –
біотехнологічний прийом перенесення  

в структуру клітини живої істоти  

деяких видів генетичної інформації,  

якої попередньо там не було.

Вирізання з одного  

генотипу фрагменту  

ДНК і вставлення  

його до іншої

частинки ДНК іншого  

організму.



Проблеми генної інженерії:
• Порушення екологічної рівноваги.

• Зменшення біорозмаїтості.

• Активація досі невідомих патогенних  

мікроорганізмів.

• Виникнення і поширення досі невідомих  

хвороб тварин, рослин (вірус атипової  

пневомонії в Китаї, пташиний грип в

Азії, коров'ячий сказ в Європі та інші).

• Хаотичне перенесення "чужорідних" генів  

у біосферу.



• Поява нових видів ("монстрів",  

В.Бельков, 2002), що знищать все.

• Зміна активності окремих генів живих  

організмів під впливом вставки

чужорідної ДНК (погіршення  

споживчих властивостей продуктів  

харчування).

• Зміна природних біоценозів.

• Клонування людини та її органів.

Проблеми генної інженерії:



Досягнення генної інженерії:

• Створення рослин і тварин з

особливими характеристиками,

шляхом вщеплення визначених

генів в зародкові клітини або

запліднені яйцеклітини.

• Ідентифікація патологічних

генів для діагностики

генетичних захворювань або

виявлення патологічних генів

ще до появи хвороби та

попередження її передачі

нащадкам.

Синдром Дауна



Досягнення генної інженерії:

• Розробка і створення генно-інженерних  

лікарських препаратів: інсулін людський,  

інтерферони, хоріонічний гонадотропін,  

гормони росту, вакцини.



До генно-інженерних  

лікарських препаратів належать:

• інсулін,

• гормон росту,

• урокіназа,

• фактори згортання крові,

• еритропоетин,

• інтерлейкіни,

• колонієстимулюючі фактори,

• тканинний активатор плазміногену,

• вакцини,

• моноклональні антитіла







• Першою вдалою спробою такого роду  

стала робота К. Ітакури і Г. Бойєра з  

співавторами (1977р.) за експресією в  

Е. coli хімічно синтезованого гена, що  

кодує гормон ссавців - соматостатин.



• Використаний у цій роботі підхід

виявився досить перспективним для  

отримання та багатьох інших

пептидних гормонів.

• У різних лабораторіях світу були  

створені штами Е. coli, які синтезують  

у складі гібридних білків гормон росту  

людини (соматотропін), пептидні  

гормони - брадикінін і ангіотензин,

нейропептид лей-енкефалінів та ін.



Уповільнення росту дітей,

що приводить до появи ліліпутів,  

карликів, наслідок недоліку

гормону росту соматотропіну,

який виробляється гіпофізом.



Людський гормон росту  

(соматотропін)  

отримували з гіпофіза  

людини, кожен гіпофіз

містить його не більше  

4 мг. У той же час для

лікування однієї дитини, що  

страждає на карликовість,  

потрібно близько 7 мг  

соматотропіну в

тиждень; курс  

лікування - кілька років.



• Із застосуванням генно-інженерного  

штаму Е. coli у даний час  

отримують до 100 мг гормону

росту на 1 л середовища

культивування, що набагато  

дешевше.

• Відкриваються перспективи  

боротьби із карликовістю та  

низькорослістю.

• Соматотропін:

- сприяє загоєнню ран і опіків,

- поряд із кальцитоніном  

(гормон щитовидної залози)

регулює обмін Са 2 + в кістковій  

тканині.







ІНСУЛІН



При нестачі інсуліну в організмі  

розвивається цукровий діабет (ЦД)–

захворювання, яке посідає 1-ше місце  

серед усіх ендокринних захворювань.

• Інсулін, пептидний гормон острівців

Лангерганса підшлункової залози,

основний засіб лікування при

цукровому діабеті.

• До недавнього часу інсулін отримували з

підшлункової залози бика та свині

(висока вартість тваринного інсуліну,

часті алергічні реакції – «чужерідний

білок»).



• Компанія Elli Lilly з 1982 р. виробляє  

генно-інженерний інсулін на основі

роздільного синтезу Е. coli його А-і В-

ланцюгів.

• На Україні – завод «Фармак».

• Вартість препарату значно знизилася.

• Одержуваний інсулін ідентичний  

людському.



ІНСУЛІНИ генно-інженерні:

- ІНСУЛІН для інєкцій людський

(Актрапід Н)

- суспензія ІНСУЛІНУ (Хумулін Н)

- ФАРМАСУЛІН Н semilente («Фармак»)

- ІНСУЛІН-цинк-суспензія кристалічна

людська (Ультратард Н)





Методом генної інженерії отримують:

• Еритропоетин людини –

рекомбінантний препарат, аналог

ендогенного гуморального регулятора  

еритропоезу – еритропоетину.

• Застосовують при різних видах  

анемій.

• Випускається

у пор./ін'єкцій.
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Колонієстимулювальні фактори:

Філграстим

Препарат створено  

генно-інженерним  

шляхом через  

Escherichia coli,  

містить ген

гранулоцитарного  

колонієстимулю-

вального фактора  

людини.
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Молграмостим:

Препарат аналогічної дії, але містить  

ген гранулоцитарно-макрофагального  

колонієстимулювального фактора.

• Стимулює проліферацію гранулоцитів  

і моноцитів.
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Колонієстимулювальні фактори:



Інтерферон

• Фактор противірусного захисту.

• Цінний генно-інженерний  

лікарський препарат для боротьби з  

вірусними інфекціями та лікування  

ряду інших захворювань,

включаючи злоякісні пухлини.



Генно-інженерні вакцини

• містять антигени

збудників, отримані з  

використанням методів  

генної інженерії, і

включають тільки

високоімуногенні

компоненти, що

сприяють формуванню

захисного імунітету.



• Вакцинація - один з основних способів

боротьби з інфекційними захворюваннями.

• Принцип створення – до структури

ослаблених вірусів, бактерій, дріжджів  

вбудовується ген, який відповідає за  

утворення антигену того збудника, проти  

якого буде спрямована вакцина.



• Бронхомунал – суміш бактерій, які  

найбільш часто викликають

захворювання органів дихання.

• Стимулює імунітет.





• Від початку 70-х років генна

інженерія досягла великих

успіхів.

• Методи генної інженерії

перетворюють клітини

бактерій у «фабрики» для  

масштабного виробництва  

будь-якого білка.

• Це дає можливість

використовувати їх в якості  

лікарських засобів.



У 2008 році в стадії клінічних  

випробувань і на етапі  

реєстрацію знаходилось 633  

біотехнологічних препаратів  

для лікування більше 100

захворювань.

Основні напрями досліджень -

розробка препаратів для  

лікування:

• важких форм раку,

• ВІЛ/СНІДУ,

• аутоімунних захворювань,

• хвороби Альцгеймера,

• серцево-судинних хвороб.



• Генна терапія – введення в геном  

людини фрагменту ДНК з метою  

попередження або лікування

патологічних станів.



На даний час проводяться клінічні  

випробування лікування генами

приблизно десятка спадкових хвороб:

Серед них:

 Гемофілія.

 Спадкова м’язева

дистрофія (повна

відсутність рухів у

дитини).

 Спадкова гіпер-

холестеринемія.



Завдання генної терапії :

• Розробка ефективного і безпечного  

способу перенесення необхідних генів  

в дефектні клітини організму.

• Запровадження принципово нових  

медичних і генетичних технологій  

(пренатальна діагностика, визначення  

батьківства, допоміжні репродуктивні  

технології тощо).

• Етична і правова регуляція наукових  

досліджень (проблема біобезпеки).



АЛЕ ... застосування методів генної

інженерії до людини викликає ряд етичних  

проблем і питань:

Чи можна вводити гени в статеві клітини людини не з  

метою лікування, а з метою поліпшення якихось

ознак потомства?

Чи можна проводити діагностику спадкових

захворювань, якщо про результати може дізнатися  

хворий, а методів лікування поки не існує?

Що краще: застосування генної діагностики стосовно  

вагітності, коли виявлення спадкових дефектів  

може привести до відмови від народження дитини,  

або відмова від такої діагностики, через що батьки,  

які мають гени спадкової хвороби, можуть

прийняти рішення взагалі не мати дітей?



Юридичні проблеми генної інженерії

 Питання про право власності винахідників  

на нові гени і нові сорти рослин і тварин,  

отримані за допомогою генної інженерії.

 У США і європейських країнах вже створено  

велике патентне законодавство в цій галузі;  
неодноразово проходили судові процеси, пов'язані із  

захистом патентів на той чи інший ген.

 Завдання суспільства полягає в тому, щоб  

охорона подібних прав власності не стала  

перешкодою для подальших наукових  

досліджень або медичної практики.



Ряд проблем виникає при проведенні  

масового генетичного тестування спадкових  

захворювань.

Вони пов'язані з можливою дискримінацією

осіб, які мають позитивні результати того

чи іншого тесту.

Відповідно до загальноприйнятих

міжнародних норм обстеження на наявність  

спадкових захворювань дорослих має бути  

добровільним.



 З урахуванням досвіду Ради Європи і  

розробленої ним концепції, ЮНЕСКО в 1997 р.  

прийнята «Загальна декларація про геном  

людини і про права людини».

 Це перший загальний правовий акт в галузі  

біології, що гарантує дотримання прав

людини і враховує необхідність забезпечення  

конфіденційності генетичної інформації та

свободи досліджень.



Трансплантологія
— галузь медичної науки, яка  

вивчає все, що пов'язано з  

пересадкою органів, тканин  

(трансплантацією) чи їх штучних  

замінників.





Вороний Юрій Юрійович  
(Георгійович)



У розвитку трансплантології Україна  
була піонером.

Ще в 1933 році в Херсоні хірург  

Юрій Вороний провів успішну  

пересадку нирки померлої людини.  

Ця операція стала першою в своєму  

роді.

Однак на сьогоднішній день в  

Україні понад 5 тисяч осіб  
перебувають на гемодіалізі
(лікування гострої і хронічної ниркової

недостатності за допомогою  

апарату "штучна нирка"), а частина

з них – в очікуванні трансплантації  

нирки.



На сьогодні існує закон "Про  

трансплантацію" 1999 року, який  

передбачає презумпцію

незгоди.
Тобто будь-який українець сьогодні  
не може віддати якісь

розпорядження щодо своїх органів  
при житті.

Наші рідні повинні після нашої  
смерті віддавати якісь
розпорядження.

Проблема трансплантології



переливання крові від здорової  
людини (донора (donor))

пацієнту (реципієнту (recipient));  
необхідність в проведенні даної  

процедури часто виникає при  

різних травмах і захворюваннях,  

що супроводжуються значною

крововтратою.

Трансфузія



Проблеми проведення
гемотрансфузій:

Є дві головні причини юридичних  

конфліктів, пов’язаних з  
проведенням гемотрансфузій-

ятрогенія та не врахування  

медичним персоналом прав  
хворих.





Юридичні аспекти трасфузій:
Права хворих регламентовані в Законі
України «Основи законодавства України  
про охорону здоров’я», який був прийнятий  
Верховною Радою України від 19.11.92 за
№2801-ХІІ.

Зокрема в статті 39 «Обов’язок надання  
медичної інформації» сказано: "Лікар  
зобов’язаний пояснити пацієнтові в
доступній формі стан його здоров’я, мету
завпропонованих досліджені і лікувальних
заходів, прогноз можливого розвитку
захворювання, в тому числі наявності
ризику для життя і здоров’я.

Юридичні принципи отримання або  
неможливості отримання згоди пацієнта  
викладено в статті 43 «Згода на медичне  
втручання» Закону України.



- розділ медицини,  

спрямований на вивчення

періоду життя людини,

починаючи з 28 тижнів  

вагітності (маса плоду 1000 г) і  

включає перші 7 днів після  
народження.

Перинаталогія



Подальший розвиток методів пренатальної  

діагностики приводить до виникнення нових  

дискусій з приводу того, чи можливе з  
позицій моралі та етики наступне:

1.визначення статі плоду за бажанням  
батьків (без генетичних показань);

2.діагностика генетичних хвороб, які  

виникають у дорослому віці (хвороба  
Хантінгтона, полікістоз нирок);

3.діагностика деяких хвороб, які можна  
тільки підозрювати з певним ступенем

імовірності (ювенільний інсулінозалежний  
діабет, деякі ракові хвороби).



Генетичне консультування
-це спеціалізований  
вид медичної
допомоги,
направлений на  
профілактику  
спадкової патології.  
Його метою є  
визначення
імовірності  
народження дитини  
із спадковим  
захворюванням і  
пояснення цієї  
ситуації сім'ї у  
прийнятті рішення.



Проблеми генетичного
консультування:

взаємовідносини батьків в сім'ї;

адаптація сім'ї до навколишнього  
середовища;

соціалізація хворої дитини.
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