


ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ЛІКІВ

1.Доклінічний — в експериментах на  

тваринах.

2. Клінічний на здорових

добровольцях

(І клінічна фаза).

3.Клінічний на хворих добровольцях  

(має 2 фази — ІІ і ІІІ).

4.Постмаркетинговий — після дозволу  

на застосування у клінічній практиці

( = ІV клінічна фаза).



Перше в історії клінічне дослідження

Джеймс Лінд (1716-1794)

Контрольоване  

дослідження на

12 моряках на борту  

корабля британського  

флоту в 1747 р. щодо  

ефективності лікування  

цинги додаванням

цитрусових у їжу

6 груп по 2 моряка з різним харчуванням:  

1 – яблучний сік *; 2 – краплі сірчаної  

кислоти; 3 – оцет; 4 – морська вода;

5 – 2 апельсини + 1 лимон **;  

6 – прянощі і напій з ячменю



Етап 1

Нюрнбергський кодекс,  

1947

Етап 2

Етап 3

GCP

Етапи розвитку етичних принципів  

проведення клінічних випробувань

Добровільна поінформована згода

Хельсінкська

декларація, 1964 - 2008

Міжнародна

Конвенція

громадянських и

політичних прав,  

1966



Належна клінічна практика (GCP)
International Conference on Harmonisation (ICH) /  

WHO Good Clinical Practice standards

Стандарт планування, проведення,  

виконання моніторингу, аудиту і

документального оформлення клінічних  

випробувань, - стандарт, який

слугує для суспільства гарантією  

достовірності і точності отриманих

даних та поданих результатів, а також  

захисту прав, здоров’я і

конфіденційності випробуваних



Захист  

пацієнта

Схвалення  

Етичного  

комітету

Дотримання  

Хельсінкської

декларації

Поінформована

згода

Не якісно  

сплановане  

дослідження є  

неетичним

Інтереси пацієнта завжди стоять  

вище інтересів науки і суспільства



Нормативні документи

✓Закон України

«О лікарських засобах»,

ст.7, 8, (1996)

✓Порядок проведення

клінічних випробувань

лікарських засобів та

експертизи матеріалів

клінічних випробувань

(Наказ МОЗ України від

23.09.2009 № 690)

➢Типове

положення про

комісії з питань

етики
(Наказ МОЗ України від  

23.09.2009 № 690)

❖Хельсінкська декларація (1964-2008); ICH GCP, 1996;  

Директиви ЄС; Міжнародний кодекс медичної етики;

Директива 2001/20 ЄС, ст.3-7

➢Керівництво ICH GCP – Настанова 42-7.0:2005
(Наказ МОЗ України № 373 від 22.07.2005)



Етичний комітет:

(Комісія з  
питань біоетики)

Independent Ethics Committee/IEC  

Institutional Review Board/IRB  

Ethical Review Committee/ERC

який відповідає:

•за забезпечення прав, безпеки і благополуччя  
піддослідних

• за надання суспільних гарантій такого захисту,

шляхом розгляду, ухвали протоколу дослідження,
оцінки кваліфікації дослідників, дослідного  
центру, а також методів і засобів отримання у
випробуваних згоди на основі ознайомлення і  
його документального оформлення

GCP, р.3

це незалежний орган, який  

складається з медичних і наукових  

спеціалістів, а також осіб інших  

спеціальностей,



Рекомендації щодо складу  

Етичного комітету

ЕК веде список своїх членів з вказуванням  

їх кваліфікації

Наявність:

➢не менше 5 осіб

➢1 людина, не є науковим співробітником

➢1 людина, не є співробітником клінічної  

бази, де проводиться дослідження

➢у складі ЕК присутні особи обох статей і

різного віку



Мета і завдання  

Етичного комітету

➢Гарантувати дотримання  

етичних норм при проведенні  

клінічних досліджень (КД)

➢Захист прав и здоров’я  

піддослідних (особлива увага  

надається, у випадку залучення у  

КД уразливих піддослідних)

➢Забезпечити впевненість  

громадськості у тому, що все це буде  

виконане



Особливості роботи  

Етичного комітету

➢Регламентація кожного етапу діяльності

(стандартні операційні процедури – СОП)

➢Ведення документації щодо розгляду КД та її  

архівування

➢Відкритість і доступність для всіх зацікавлених  

сторін (дослідник, спонсор)

➢Можливість залучення до своєї роботи  

незалежних експертів зі спеціальних питань

➢Можливість інспектування роботи ЕК з боку  

регуляторних органів



Перелік документів,

які надаються до Етичного комітету

➢ Заявка на розгляд матеріалів КД

➢ Протокол КД і поправки до

нього

➢ Форму письмової згоди

випробуваного та її наступні

редакції

➢ Брошура дослідника (в  

останній редакції)

➢ Дані про дослідників

(Curriculum Vitae – CV)

➢ Матеріали для залучення

досліджуваних до участі в КД  

(реклама, оголошення)

➢ Інформація про страхування

учасників КД

➢Документи, що

підтверджують всі рішення  

(у т.ч. негативні), прийняті  

раніше ЕК з приводу цього  

дослідження

➢Будь-які інші документи,  

які можуть знадобитися ЕК  

для ухвалення рішення за цим  

дослідженням



Розгляд матеріалів  

Клінічного дослідження

Відповідність Протоколу:

➢меті і завданням КД

➢можливості отримання результату при  

найменшому ризику для досліджуваних

➢виправданість ризику і незручностей для  

випробуваного в порівнянні з очікуваною  

користю

Можливість дослідників проводити КД

Відповідність дослідницького центру

(клінічної бази) меті і завданням КД



Розгляд матеріалів  

Клінічного дослідження

ЕК повинен переконатися:

Дані не можуть бути отримані  

без залучення людей

Користь перевищує ризик

Мінімізований дискомфорт і  

кількість інвазивних процедур

Випробуваним та їх  

законним представникам буде  

надана інформація про КІ,  

необхідна для отримання  

добровільної згоди

Дослідити матеріали:

Зміст інформації про КД,  

що надається пацієнту і  

форма інформованої згоди

Порядок страхування  

пацієнтів та виплати  

компенсації (якщо така  

передбачається)

Участь у дослідженні  

уразливих груп випробуваних



Прийняття рішення

Рішення приймається за

наявності кворуму

Голосують лише ті члени ЕК,  

які розглядали матеріали КД

Дослідник може бути  

присутнім на засідання ЕК

Дослідник - член ЕК - бере

участь тільки в обговоренні,

але не в голосуванні

ЕК письмово повідомляє

досліднику про прийняте  

рішення

Схвалення

✓Внесення змін

✓Відмова у  

схваленні

✓Призупинення  

раніше  

виданого  

схвалення



Схвалення

✓Отримання схвалення ЕК

✓Отримання інформованої  

згоди випробуваного на  

участь у КД

Умови для проведення  

Клінічного дослідження



При проведенні  

Клінічного дослідження

повідомляє

в ЕК

про зміни і відхилення від протоколу

при внесенні змін в інформацію для  
досліджуваних

Дослідник
про збільшення ступінь ризику для  

досліджуваних

про всі непередбачені серйозні  
побічні реакції на досліджуваний  
препарат

про нові дані, які можу збільшити
ризик для досліджуваних і вплинути
на хід КД



Поінформована згода -

документально оформлена  

добровільна згода випробуваного на  

участь у КД

після ознайомлення з усіма його  

особливостями,

підписана і датована власноруч

КД проводяться за наявності письмової згоди  

пацієнта (добровольця) або його законного  

представника на проведення КД за участю  

неповнолітнього чи недієздатного пацієнта
Закон України “ Про лікарські засоби”, ст.8

Ковтун Л.И.



Випробуваний  

поінформований:

• про цілі дослідження

• про методи дослідження

•про лікарські засоби і  

режимі лікування

•про наявне  

альтернативне лікування

•про потенційну користь і  

ризик, а також можливі  

побічні реакції

Випробуваний розуміє, що:

•згода надається

добровільно

•згода не може бути

отримана з примусу

•він може вийти з  

дослідження в будь-який  

час

•вихід з дослідження не  

вплине на його подальше  

медичне обслуговування

Основні принципи КД



Випробуваному надається:

письмова інформація та форма згоди після 

схвалення їх ЕК

час для обмірковування і прийняття рішення 

достовірна інформація, яка не повинна

містити незрозумілих наукових термінів (або вони

повинні бути пояснені)

інформація про КД або про лікарські засоби  

на будь-якому етапі за запитом

випробуваного Поінформована

згода



Отримання поінформованої згоди

Процедура, за допомогою якої  

випробуваний підтверджує  

свою добровільну згоду

Дослідник не повинен

чинити тиск на

випробуваного (або його

законного представника)

з метою домогтися

згоди на участь у КД



Підписування  

поінформованої згоди

Випробуваний власноруч підписує

і датує форму поінформованої  

згоди

Висловлює свою добровільну згоду

➢на участь у випробуванні на

основі отриманої інформації

про КД

➢на можливість використання

отриманих у КД даних




