






10 РОКІВ БІОЕТИЦІ

В УКРАЇНІ

инуло 10 років як завдяки ініціативі Президії НАН України,
особисто президента акад. Б.Є. Патона, в нашій державі роз�
почалася систематична і послідовна діяльність на національ�
ному рівні в галузі біоетики. Було створено Комітет з питань
біоетики при НАН України, який взяв на себе організаційну і
координаційну роль з метою досягти належного рівня і стати
в цьому відношенні на один щабель з міжнародним співтовари�
ством. Це було вкрай важливо також для подальшого розвит�
ку співпраці українських учених з іноземними партнерами. В
цей період такі міжнародні організації, як ЮНЕСКО, ВООЗ,
Рада Європи віднесли біоетику до пріоритетних напрямів. Ук�
раїна не могла стояти осторонь світових тенденцій. До того
ж у нашій державі біоетиці передував тисячолітній досвід ме�
дичної етики та лікарської деонтології, і все це на твердій ос�
нові християнської етики та моралі. 

За минуле 10�річчя вдалося зробити чимало. Але, мабуть
найголовніший результат полягає в тому, що біоетика посіла
належне місце в діяльності переважної більшості установ ме�
дико�біологічного профілю, біоетика викладається на біоло�
гічних факультетах та у вищих медичних учбових закладах і
навіть в середній школі.

Разом з тим залишається безліч не розв’язаних надзви�
чайно складних задач. Останнім часом внаслідок науково�
технічного прогресу, бурхливого розвитку наук про життя,
зокрема повної розшифровки геному людини, перед людством
все частіше постають гострі проблеми і протиріччя, які пот�
ребують оцінки з точки зору моралі. Виникає багато непрос�
тих ситуацій, коли треба знайти вірну відповідь на питання:
що є для науки і техніки можливим, а що є морально доціль�
ним, припустимим. На цій основі мають формуватися і удос�
коналюватися наші етичні погляди та принципи.

До таких проблем слід, перш за все, віднести масову про�
філактику захворювань, зокрема вакцинацію, до якої ос�
таннім часом ставлення неоднозначне, допоміжні репродук�



тивні технології, масштаби яких з кожним роком збільшуються.
Зараз в Україні близько 4500 дітей народжено завдяки цим тех�
нологіям. Нагадаю Вам, що першою була дівчинка Катя, яка на�
родилася в 1991 р. у м. Харкові. В період демографічної кризи та�
ким технологіям слід більше приділяти належної уваги. Далі йде
пересадка органів та тканин. В Україні ця проблема регулюєть�
ся Законом, хоча і не досконалим. Відповідні закони є в багатьох
країнах світу. Не дивлячись на це, в засобах масової інформації
досить часто, з'являються повідомлення про зловживання в цій
сфері, зокрема про торгівлю органами. Заробітчанство набуває
міжнародних масштабів. Це ще одне свідчення того, що тільки
законами розв’язати складну проблему не можливо, потрібна
постійна діяльність, спрямована на зміну суспільної думки, по�
шук надійних орієнтирів. 

Стурбованість в суспільстві викликає використання гене�
тично�модифікованих організмів та виготовлених з них про�
дуктів харчування, а також генетичне тестування. Але
найбільше дискусій викликає клонування людини та окремих її
органів. Великі надії зараз покладають на стовбурові клітини. 

У чому слід вбачати сенс моральних оцінок, пов'язаних з
втіленням у життя новітніх біотехнологій? Це, перш за все, по�
вага до людської гідності і захист прав людини шляхом підвищен�
ня поваги до людського життя як найвищої цінності. На жаль,
це ключове питання біоетики та етики взагалі, в нашому
суспільстві все ще залишається другорядним, а це в свою чергу
породжує безліч соціальних та соціально�політичних колізій.
Найхарактернішою ознакою нашого часу є справжнє торжест�
во відвертого фарисейства — храми будуються, а духовність,
мораль руйнуються. Інколи складається враження, що люди
втрачають здібність аналізувати своє буття. 

Треба усвідомити, що зміни, які відбуваються, впливають
на наше розуміння життя, на долю самого життя на Землі, во�
ни потребують відповідних невідкладних заходів на міжнародно�
му, національному та регіональному рівнях. Один з них — прий�
няття ЮНЕСКО в жовтні 2005 р. “Загальної декларації про
біоетику та права людини”. В декларації підкреслюється поло�
ження про те, що моральна відповідальність і аналіз етичних
проблем мають бути невід'ємною складовою науково�технічного
прогресу, і що біоетика повинна відігравати провідну роль у ви�
борі необхідних рішень щодо питань, що виникають у зв'язку з
цим прогресом. З цією тезою важко не погодитися. Власно ка�
жучи, мова йде про необхідність якомога швидше ліквідувати
існуючий розрив між двома гілками знань — природничою і гу�
манітарною. Цей розрив можна ліквідувати завдяки мосту,
який би з'єднав науково�технічний прогрес з мораллю та етикою.
Цей міст Р. Поттер — засновник біоетики, назвав мостом у
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майбутнє. Міст в майбутнє, зокрема в Україні, будується ду�
же поволі, й інколи навіть важко збагнути, в якому напрямі
впоперек чи вздовж річки.

Ми маємо відверто заявити про те, що зараз в Україні
Національного органу з питань біоетики, який існував при
Кабінеті Міністрів України, немає. Його було ліквідовано в
серпні 2005 року. Складається парадоксальна ситуація � в
Європі, в цілому світі біоетиці надається пріоритетне значен�
ня особливо після прийняття в 2005 р. загальної декларації
ЮНЕСКО, а в Україні водночас навпаки, робиться крок назад.
Було б гарно, аби після цього, як казав класик, було зроблено в
цій важливій справі два кроки вперед. Але не варто сподівати�
ся, зараз нашим урядовцям не до етики. Функції національного
органу як і раніше виконує і буде виконувати Комітет з питань
біоетики при НАН України, а Президент НАН України Б.Є. Па�
тон, який сприяє роботі Комітету, так і буде сприяти в май�
бутньому. В цьому всі ми впевнені. Пошук новітніх біотехно�
логій, який дедалі набуває більших обертів часто нехтує прин�
ципами моралі та етики. Ми часто забуваємо в ім'я чого це ми
робимо: людина, її права, гідність самі по собі, а науково�
технічний прогрес сам по собі. Прикладом можуть бути все ті
ж стовбурові клітини. Безумовно, завдяки відкриттю їхньої
плюрипотентності є всі підстави очікувати прорив у медицині,
з'являється принципово новий метод лікування багатьох захво�
рювань, перед якими медицина була безсила. Але багато чого ще
треба з'ясувати як стосовно ембріональних тканин, так і
клітин дорослої людини. Поки що немає відповіді на питання
щодо ролі соматичних мутацій, впливу вірусів, чому в доросло�
му організмі стовбурових клітин мало, а потреба в них велика.
В пошуках відповіді на ці та багато інших питань проводяться
фундаментальні дослідження. Саме з цією метою в системі
АМН України створено новий Інститут регенеративної та ге�
нетичної медицини. Водночас, часто комерційні інтереси бе�
руть гору, і вже зараз іде широке використання стовбурових
клітин у багатьох клініках, особливо в тих країнах, де законом
це не заборонено. 

Принцип, який з цього та подібних випадків проголошує За�
гальна декларація ЮНЕСКО, передбачає одержання макси�
мальних прямих і непрямих благ пацієнтами або учасниками
досліджень від розвитку і застосування наукових знань, медич�
ної практики, технологій і зведення нанівець будь�якої шкоди.
Треба зробити все можливе, аби не припуститися можливих
ризиків. Цей принцип часто порушується не тільки стосовно
новітніх досягнень біотехнологій, а й у такій сфері як клінічні
випробування фармацевтичних препаратів. Звертає на себе
увагу сама кількість клінічних випробовувань. За останні 10
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років в Україні їх понад 2200, це набагато більше, ніж у будь�якій
Європейській країні. Постає питання — чому? Перш за все, в Ук�
раїні це дешево, а по�друге, закони стосовно випробовувань нових
ліків не такі жорсткі як на Заході. Низька вартість клінічних
випробувань в Україні зумовлена не тільки низькою заробітною
платою лікарів та науковців, а й мізерними коштами, що йдуть
на страхування здоров'я та життя пацієнта від ризиків в разі
негативного впливу нових ліків, що випробовуються. В США,
наприклад, страхування в цих випадках сягає 1,5 міл доларів, а в
Україні — 7,5 тис. грн., тобто в тисячу разів менше. В країнах
ЄС фармацевтичним компаніям також не вигідні клінічні випро�
бування з цих самих міркувань. Так, Україна та її населення пе�
ретворюються на території і контингенти де ризики для здо�
ров'я і оточуючого середовища набувають постійного статусу.
Всім нам не слід забувати таледамідну трагедію. Постійно
збільшується кількість установ, яким дозволені клінічні випробо�
вування, зараз їх близько 400. Зрозуміло, це потребує більшої ви�
могливості з боку біоетичних комітетів, більш високого рівня
знань їхніх членів аби не припуститися порушень і помилок. До�
помогти в цьому може атестація і акредитація при наймі Голів
Комітетів різного рівня, яку слід провести якомога швидше.

Нам треба усвідомити той факт, що в державі складаєть�
ся фармацевтичний ринок з притаманними йому ринковими
відносинами. Але це особливий ринок, домінувати в ньому має ме�
дико�соціальна спрямованість. Коли її бракує то цей ринок і вся
фармацевтична галузь перетворюються на голий бізнес, де ша�
лені прибутки досягаються на стражданнях людей.

Наведу тільки один приклад. Логічно було б очікувати, якщо в
країні на першому місці стоять серцево�судинні захворювання, то й
перше місце в торгівлі ліками повинні займати препарати, що вико�
ристовуються в лікуванні і профілактиці саме цих хвороб. Але в про�
цес вмішується агресивна реклама. Перші місця за обсягом торгівлі
займають ті препарати, які нав'язуються пацієнтам через рекла�
му. Ось чому реклама фармацевтичних засобів у переважній біль�
шості країн заборонена. Це повинно статися і в Україні. 

Останнім часом людство покладає величезні надії на розви�
ток нанотехнологій. Про це сьогодні говорять не тільки вчені, а
й політики. Багато обіцяє їхнє застосування в медицині, почина�
ючи від розробок нових ліків та діагностичних приладів до вида�
лення забруднювачів, принципово нових методів лікування та
профілактики. Про те громадська думка в світі вже розділилася
між надіями на краще, на користь і страхом, пов'язаним з по�
тенційним шкідливим впливом на оточуюче середовище, ство�
ренням зброї нового покоління і таке інше.

Це змусило ЮНЕСКО зібрати відомих експертів для того,
щоб розглянути спірні сторони, що пов'язані з етичними і
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політичними питаннями використання нанотехнологій. Ре�
зультатом цих дискусій з'явилася книга "Нанотехнології, ети�
ка і політика", яка щойно вийшла в світ.

Слід відзначити ще одну особливість ІІІ національного
Конгресу з біоетики, який ми зараз відкриваємо. В його рамках
значну увагу буде приділено етиці в науці. На пленарних та
секційних засіданнях відбудуться надзвичайно цікаві доповіді з
цієї проблематики, зокрема академіків М. Поповича, А. Нау�
мовця, М. Находкіна та інших. Хочеться підкреслити, що саме
ці питання стояли в центрі уваги на Конференції Європейської
федерації Академії наук, яка декілька днів тому завершила свою
роботу в Лісабоні. Там мова йшла про необхідність керуватися
вимогами "Кодексу етики вченого", який би передбачав мораль�
ну відповідальність не тільки за фальсифікацію даних та
плагіат, а й за достовірність, скрупульозність в наданні інфор�
мації, неупередженість та незалежність, розумне використан�
ня ресурсів та запобігання зайвим витратам, неправомірною
поведінкою партнерів у міжнародних проектах.

На жаль, число випадків порушень етики в наукових
дослідженнях не зменшується. Тому було б своєчасно аби НАН
України взяла на себе роль активного провідника етичних прин�
ципів в усіх галузях наукової діяльності в нашій державі. 

ІІІ національний Конгрес з біоетики, як і попередні два,
проходить під девізом "Наука без совісті спустошує душу". Ша�
новні учасники Конгресу, від нас з Вами залежить, щоб ця віка�
ми перевірена мудрість від Франсуа Рабле була не тільки гаслом
наших Конгресів, а й стала невід'ємною складовою нашої пов�
сякденної діяльності. 

Відповідальний редактор Ю.І. КУНДІЄВ
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ПРЕДМЕТ ТА СТАТУС

БІОЛОГІЧНОЇ ЄТИКИ

Проаналізовано генезис, статус та тенденціїї подальшого розвитку

біологічної етики та розглянуто її предмет, структуру і роль у сучасно�

му науковому пізнанні. 

сі свої надії людство пов'язувало й продовжує пов'язувати з

подальшим поступом науково#технічнго прогресу. Гасло

Ф. Бекона «Знання — сила» довгий час було лейтмотивом

світобачення інтелектуалів Європи. Весь пафос людської

діяльності полягав і полягає в освоєнні «дикої» природи та

розширенні за рахунок цього ойкуменічної сфери, в якій

природа перетворювалась в «неорганічне тіло» людини.

Здавалося б ще трохи і людство оволодіє усіма секретами

природи та побудує рай на землі.

На початку минулого століття почали з'являтися оче#

видні вияви того, що безперечні й вагомі успіхи людини в

пізнанні та перетворенні навколишнього світу почали суп#

роводжуватися прогресуючими неочікуваними й небажа#

ними наслідками. В результаті ідеї відомих «прогресистів»

(А. Тюрго, М. Кондорсе, Р. Декарт, Й. Фіхте та ін.) почали

витіснятися «антипрогресистськими» поглядами (Р. Емер#

сон, Ж.Ж. Руссо, О. Шпенглер та ін.). Тепер уже нашому

сучаснику стають зрозумілими глибинна, майже підсвідо#

ма, тривога та передчуття грядущих катаклізмів технічної

ери, що відбилася у поезії Ф. Тютчева: І. Гердерліна, Е. Вер#

харна, Р. М. Рильке та ін. Тривожні передчуття нині стали

реальністю, яку з безумовною очевидністю демонструють

драматична екологічна ситуація в світі та загострення проб#

лем біологічної етики.

Головна причина того, що сучасний світ є кризовим,

полягає в тому, що прогресує диспропорція між технічними

можливостями людини і її духовно#етичним розвитком.

Нині помітно втрачена позитивістська віра в месіанське

покликання науки та досягнення справедливого й високо#

гуманного суспільства.



Чим далі все більше говорять про антропологічну кризу сучасної

цивілізації, кризу ідей, деформацію світогляду як окремої людини, так і

суспільства загалом. Симптоми: розчарування, втрата сенсу життя, зростання

різних морфологічних захворювань на тлі розвиненої медицини, розвиток

тривожності і депресій, порожнеча й бездуховність, апатія і нудьга, хронічний

стрес і алкоголізм, зростання наркоманії, брак відчуття щастя і спокою,

відчуття марності життєвих зусиль, крах сім'ї і сімейних цінностей, згасання

любові і радості, почуття самотності і безвиході.

Означені інтенції підсилюються тривожними очікуваннями від негатив#

них наслідків вражаючих зрушень і досягнень в галузі наук медико#

біологічного профілю. З'явилася «антропотехніка» — галузь, що розробляє

можливості формування людини певних кондицій — інтелектуала, воїна,

робітника і, навіть, «нового типу людини — людини щасливої». Професор

інституту пластичної хірургії Гюнтер фон Хагенс планує створити «надлюди#

ну», використовуючи органи безнадійно хворих. Ця людина буде мати два

серця, чотири додаткових ребра, покращену конструкцію очей, вух та систе#

ми дихання. Її коліна будуть згинатися в обидва боки [1].

Дійшло до того, що людина почала розповсюджувати свій контроль на

власну еволюцію і прагне не просто підтримувати себе, а покращити і зміни#

ти свою природу, спираючись на власне розуміння. Вже стали абсолютною

реальністю маніпуляції з вибором статі. Все це на тлі прогресуючого дисба#

лансу між професійною й гуманітарною підготовкою дійсно створює вражен#

ня тотальної незахищеності, втрати самоідентичності людини, хаотичного

демонтажу її природи, «ампутації особистості». Чи знаємо ми, чим це може

закінчитися? Певно ні. Стосовно цього надзвичайно продуктивною видаєть#

ся думка, яку приписують древнєримському письменнику Теренцію — «лю#

дині властиво помилятися». Нас, звичайно, більше тішить визначення люди#

ни зроблене Карлом Ліннеєм. Але, все ж таки, слід мати на увазі (особливо в

контексті біологічної етики), що людині властива не лише сапіентність, але й

здатність помилятися. Ще Епікур зазначав, що якби Боги задовольняли усі

прохання людей, то людей вже давно б не було.

Постає питання: а чи маємо ми право так робити і чи маємо відповідну

кваліфікацію для цієї творчої ролі? Чи маємо ми моральне право експеримен#

тувати з майбутніми людськими істотами? На цьому ґрунті й виникає прин#

ципово нова етика, за Г. Йонасом, «етика відповідальності». 

Що хорошого в тому, що людина не відчуває болі, страху, старості? Все це

експеримент з непередбачуваними наслідками. Як пише Ф. Фукуяма: «В ба#

гатьох випадках медична техніка пропонує нам оборудку з дияволом: продов#

ження життя, але з зниженням розумових здібностей; позбавлення від де#

пресії, але й від творчої сили духу; медикаментозна терапія, що руйнує межу

між тим, чого ми досягаємо самі і чого досягаємо за допомогою хімікатів, що

впливають на наш мозок… Усе це може породжувати масу небажаних

побічних ефектів» [2]. Джон Фейган, канадський професор молекулярної

біології вважає, що вживати сьогодні трансгенні продукти в страву, рівноз#

начно що грати усім світом у «російську рулетку».
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Однією з найактуальніших проблем сьогодення є гармонізація проблем,

що виникають на перетині принципово різних за природою та призначенням

біологічної науки та етики. Реалії сучасності призвели до пошуків їхнього ор#

ганічного поєднання. Природничі науки з самого початку свого існування

орієнтувалися на об’єктивізм як ідеал науковості, на вивчення об’єктивної

реальності «такою яка вона є» безвідносно до емоцій, сподівань та гуманітар#

но#моральних уподобань людини. В результаті створився, як зазначав Джон

Дьюі, серйозний конфлікт між натуралізмом та гуманізмом, глибокий і не#

здоланний розрив між природним предметом науки і поза# (якщо не над#)

природним предметом моралі. Наука, яка обмежується емпіричною ре#

альністю і спирається на спостереження та експеримент, не повинна ігнору#

вати те, що знаходиться за межами компетенції її засобів дослідження.

Специфіка етики полягає в тому, що вона, на відміну від біології не є точ#

ною наукою з набором аксіом, рекомендованих правил для усіх випадків жит#

тя. Вона є утворенням значно складнішим. Ще у своїх витоках («Нікомахова

етика» Арістотеля) етика тлумачилась як одна з найважливіших проблем

життєдіяльності людини, як засіб духовної гігієни її буття. Ще раніше Демокріт

тлумачив прекрасне, справедливе й доброчесне як найменування природного,

корисного для життя. Загалом призначення етики полягає навіть не в тому, щоб

аргументувати перевагу добра над злом, а в тому, щоб допомогти людині адек#

ватно зрозуміти життєву ситуацію й віднайти шлях до досягнення добра. 

Сучасна біоетика є надзвичайно складним утворенням. Їй властиві як

серйозні наукові здобутки, широка популярність, так і елементи міфо#

логізації й певна фантомність. Вона розвивається в надзвичайно супереч#

ливій та складній ситуації. По суті, йдеться не стільки про заміну старої тра#

диційної етики, що втратила свою актуальність, з новими її модифікаціями,

хоча й цього виключати не можна, скільки про те, що етичний потенціал є не#

вичерпним й слід лише навчитися використовувати його більш ефективно.

Треба погодитися з Француазою Бріссе Віньо, що до недавнього часу медич#

на етика спиралася на моральнісну традицію, підвалини якої складали Клят#

ва Гіппократа, іудейсько#християнська мораль та Декларація прав людини.

Революційні зміни, що відбулися впродовж останніх двадцять років у біології

та медицині «загрожують руйнацією моральних норм, котрі завжди видавали#

ся непорушними, а також і деяких соціальних та культурних цінностей, зок#

рема тих, що стосуються родинних зв'язків та спадковості поколінь» [3].

Щодо сучасної біоетики, то вона інтегрує в єдине концептуальне ціле

елементи етики класичної та новітні тенденції, зініційовані екологією, ме#

дичною деонтологією та бурхливим розвитком біотехнологій. Крім сфери

власне етичної вона залучає проблеми загальнофілософські, наукові й прак#

тичні. Тобто вона набуває характеру універсального напряму з дуже невизна#

ченими межами його компетенції. Всі спроби більш#менш окреслити зазна#

чені межі приречені на неповноту. Коментуючи положення «Ерічського доку#

менту», де робиться одна з таких спроб, Еліо Згречча приходить до такого ж

висновку. Зокрема в означеному документі було виокремлено чотири зони

(сфери) «зацікавлень» біологічної етики:

Предмет та статус біологічної етики
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етика медичних професій (лікарі, медсестри: техніки та адміністратори

санітарних структур);

етика біомедичних досліджень у терапевтичних та нетерапевтичних цілях;

етика охорони здоров'я у соціальних сферах (проблеми медицини праці,

етика зайнятості, етика спорту, етика, що стосується демографічного роз#

витку);

етика навколишнього середовища в екологічній сфері.

Проте, навіть при такому обширному переліку біоетичних проблем, поза

ним залишаються важливі питання юриспруденції (драматичні суперечності

між біоетичною цінністю та юридичною нормою) та впровадження біоправа

в педагогічно#навчальній сфері [4].

Біологічна етика є своєрідним кентавром і, разом з тим, «мостом у май#

бутнє». Кентавр, тому що вона створена на поєднанні науки (біології) та ети#

ки (фундаментального філософського напряму). Саме тут успішно реалізу#

ються сучасні прагнення трансформації філософії та науки, поєднання

раціонального й етичного. Це надзвичайно складна задача. Поєднати в

цілісну й функціонуючу систему «bios» та «ethos» не завжди вдається. Задача

полягає в тому, щоб зберегти етичний компонент у науковому не як зов#

нішній, а як органічний (внутрішній) у науково#дослідницькому процесі. Як#

що мораль стає пересічною функцією (похідною) науки, то це є сціентизм і це

небезпечно (Джуліано Ді Бернардо). Слушною видається і метафора В.Р. Пот#

тера — «Міст у майбутнє», оскільки проблеми біоетики, безумовно, є важли#

вим засобом усвідомлення перспектив людської цивілізації. «Біоетика, як я

собі уявляю, повинна прагнути до відновлення мудрості, виходячи з усвідом#

лення існуючого біологічного світу та природи людини і розуміння того, як

можна використати одержане знання для досягнення соціального блага.» [5].

Культивування мудрості сучасної людини в процесі розв’язання нагальних

проблем сучасності є головною проблемою. «У вирі турбот сучасного

суспільства, яке нерідко забуває про мораль і є мало розвинутим і навіть не#

чутливим до міркувань метафізичного порядку, яке хоче бачити себе

суспільством консенсусу, нейтральним стосовно загальних цінностей, біоети#

ка здійснює й започатковує нові поняття, які стосуються історії людини та її

гіпотетичного майбутнього» [6].

Загалом, як зазначає Л.П. Киященко, біологічна етика сьогодні є одно#

часно академічною дисципліною та соціальним інститутом і потребує

міждисциплінарного підходу. Людство з такою швидкістю рухається вперед,

що ми не встигаємо осмислювати результати [7].

Екологічна і біологічна етики — цє ефективний чинник захисту природ#

них прав людини. Тут варто зазначити, що абсолютне розведення цих сучас#

них етик є не коректним. Екологічна етика має глибоку історичну традицію,

проте в системній формі була репрезентована у працях А. Швейцера та О. Лео#

польда. Споріднена з нею біологічна етика є продуктом вже нашого часу.

Проте за своїм покликанням і функціями, навіть у концептуальному аспекті,

у них багато спільного. Якби ми не засуджували стратегію суспільства «то#

тального споживання», воно продовжує домінувати в сучасному світі (якщо й
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не реально, то як зразок і мета країн, що розвиваються). Усі держави прагнуть

до реалізації цієї стратегії. А це означає, що з великою впевненістю можна пе#

редбачати, що екологічна криза буде прогресувати і надалі. Небезпечні тен#

денції наближення «антропологічної катастрофи», крім соціально#духовних

проявів (загально визнана криза духовних цінностей, наприклад), містять в

собі й небезпеку деформації генома людини, тобто її природи, внаслідок

впливу «освоєного» людиною природного середовища та сучасних генно#

інженерних проектів «удосконалення» традиційної для біосфери біоти. По#

суті це є єдиним процесом. Тому екологічна та біологічна етика мають спіль#

не проблемне поле, спільні задачі і єдиний яскраво виражений гуманістич#

ний контекст. Тут є одинаково важливими як А. Швейцер, так і В.Р. Поттер.

«Сьогодні ми мусимо усвідомити, що етика людини більше не може вивчати#

ся без реалістичного розуміння екології у самому широкому значенні цього

слова. Єтичні цінності не повинні розглядатися поза біологічними фактами.

Ми відчуваємо велику потребу в Земельній етиці, Етиці живої природи, По#

пуляційній етиці, Етиці споживання, Урбаністичній етиці, Інтернаціональній

етиці, Геріатричній етиці тощо. Проблеми, які ними розглядаються, заклика#

ють до дій, що спираються на знання цінностей та біологічних фактів. Усі во#

ни включають біоетику, бо виживання усієї екосистеми є своєрідною пе#

ревіркою системи наших цінностей» [8].

Для визначення проблемного поля екологічної етики є важливим

співвідношення її з правом. Мораль, на відміну від права, не може спиратися

на однозначні наукові положення та закони. Якщо в царині юриспруденції

все регулюється законом та обов'язком неухильного слідування законодав#

чим уложенням, то в сфері моралі людина може спиратися лише на власний

моральний вибір і вимогливість до себе особисто. Слід зауважити, що сучас#

на «цивілізована» людина звикла скоріше зважати на закони, а регулятивна

функція моралі, власного сумління помітно переміщується на периферію

свідомості. Звідси — прагнення до створення якоїсь нормативної бази, спи#

раючись на яку можна було б розв’язувати складні біоетичні проблеми. 

Спостерігається тенденція акцентування уваги на регулятивну функцію

біологічної етики. Зростає інтерес до формування всяких кодексів і, навіть,

правових уложень. Комітети з біологічної етики іноді перетворюються з кон#

сультативних інституцій в інституції які дають чи не дають дозвіл на ті чи інші

біотехнологічні процедури. Водночас необхідно мати на увазі, що етика — це

наука про норми, застереження, про можливості регулювання поведінки, але

вона не може перебирати на себе нормативні функції. Наука не може заборо#

няти або наказувати. Вона лише фіксує функціональний зв'язок явищ. Саме

тому в біологічній етиці ми постійно фіксуємо ситуацію, коли знання не га#

рантують належну поведінку в практичній сфері. А. Камю у свій час зазначав:

«Я бачив, як люди, переповнені моральними чеснотами, чинять погано, і я

кожного дня переконуюсь, що порядність не потребує правил» [9].

Орієнтація на усвідомлення етичних принципів, норм та обов'язків є не#

достатньою. Ще Аристотель розводив «епістеме» — теоретичне освоєння

універсальних істин та «фронезіс» — зваженість, розсудливість, орієнтація на
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бланго в практичній діяльності. Фронезіс дається не так просто як епістеме.

Загальні етичні норми та принципи реалізуються в кожному окремому випад#

ку. Моральна поведінка не може бути жорстко стандартизованою, раз і на

завжди усталеною, як правило, вона завжди буває іншою для інших індивідів,

що діють в різних місцях та в різний час. Мораль є формою самореалізації і

самовизначення суб'єкта в конкретних умовах його існування. Сказане, зви#

чайно, не означає, що проблеми біоетики є абсолютно релятивними, невиз#

наченими й непіддатливими процедурі узагальнення. Щодо регулятивної

функції, то етика завжди її виконувала.

Один з головних постулатів Інституту Людини РАН є вимога гу#

маністичні цілі ставити вище ніж дослідницькі. Проти такого формулювання

навряд чи хто заперечуватиме. Але в кожному практичному епізоді надзви#

чайно важко розвести означені спрямування. Справа в тім, що біоетичну

конкретику майже неможливо «втиснути» в певний біоетичний «кодекс». За#

борони тут виявляють свою неефективність, особливо, коли врахувати про#

цес досить таки специфічної комерціалізації медицини, зокрема й науки

загалом на наших теренах. Саме тому до розв’язання морально#етичних та де#

онтологічних проблем, скажімо, в конкретних колізіях евтаназії, або транс#

плантації, попри всю їхню важливість та актуальність, слід віднестися обе#

режно й зважено. Такого класу проблеми не розв’язуються раз і назавжди.

Біоетика в цьому відношенні є скоріше не сферою нормативно#теоретичного

знання, а логікою осмислення прецеденту, що створюється, як правило, в

екстремальній ситуації. 

Апостол Павло у «Посланії» до римлян стверджував, що закон є не#

обхідною, але лише першою стадією на шляху до внутрішньої досконалості,

бо сам по собі він не може змінити гріховні нахили людини. Необхідно йти до

моралі — закону «внутрішньої людини», яка погоджується з Богом.

Водночас, явища моралі виділити в чистому вигляді неможливо. Вони

органічно інкорпоруються і «розчиняються» у всіх фрагментах людського

буття. Етичні категорії «добро» і «зло», «справедливість» і «несправедливість»,

«гідність» і «совість» нині є необхідними для осмислення процесів наукового,

економічного, політичного та побутового характеру. 

Розрив між можливостями передбачення й потужністю засобів впливу,

зокрема на тонкі механізми органічної природи стає ще більшим. В. Хесле

пише, що Аристотель у своїх началах біології виглядає набагато мо#

ральнішим, ніж сучасні біологи, які демонструють «небажання і навіть нез#

датність віддавати собі звіт у майбутніх моральних наслідках своєї поведінки»

[10]. Першочерговою проблемою свідомості нашого сучасника є усвідомлен#

ня того очевидного факту, що гуманістичні цілі слід ставити вище дослід#

ницьких, а високий моральний рівень дослідника має бути невід'ємною ри#

сою професіоналізму. Міжнародні конвенції вимагають пріоритету для інте#

ресів і блага окремої людини перед інтересами суспільства і науки. Саме тому

біологічна етика стає важливим компонентом етико#духовних підвалин

людської цивілізації. Її проблеми відзначаються безпрецедентною складністю

та неоднозначністю, вимагають від дослідників високого професіоналізму,
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розвиненого відчуття міри та такту, граничної вимогливості до себе та

відповідальності. 

Насторожує те, що спостерігається тенденція до перебільшення успіхів та

значення новітніх генноінженерних досліджень та практики. Перебільшу#

ються їхні достоїнства та можливості і замовчуються очевидні недоліки та

можливі загрозливі наслідки. Між тим існують значні труднощі в практиці

клонування, трансплантології та генної інженерії. З'являються численні пре#

цеденти неусвідомлення суті досягнутого сучасним біомедичним комплек#

сом. Так, акад. В.І. Іванов в інтерв’ю журналу «Человек» зазначає: «Сьогодні

можна сказати, що геном людини (як і дрозофіли, дріжжів і деяких бактерій)

майже прочитаний. Так, знаючи латину, можна прочитати текст, скажімо,

азербайджанською мовою. Прочитати, але нічого не зрозуміти. А розшифру#

вати — значить зрозуміти. Щодо геному людини — до цього ще далеко» [11].

Є фахівці, які стверджують, що це взагалі не є можливим.

Як зазначає директор Інституту білка РАН акад. О.С. Спірін, новітні

біотехнології в найближчі десять років набудуть великого поширення й

можлво будуть визначати обличчя цивілізації ХХІ ст. Відставання в цій галузі

призведе до негативних результатів. Генна інженерія забезпечує появу нових

ліків, антитіл, гормонів, харчових білків, унікальні технічні матеріали: над#

чутливі датчики (біосенсори), компьютерні мікросхеми та ін. Проте не#

обхідно усвідомлювати, що навчившись впливати на генетичний апарат

навіть вищих тварин, ми переходимо певний рубіж дозволеного, не усвідом#

люючи небезпечних наслідків цього переходу. В руках людини — генного

інженера, «в руках не так уже й досконалої в інтелектуальному відношенні

істоти, з’явилися безмежні, велетенські можливості — як у Господа Бога» [12].

Звідси з’являється враження (скоріше ілюзії) про необмежені можливості на#

уково#технічного прогресу. Зокрема, «сучасна біологія, навчившись розшиф#

ровувати генний код та влаштовувати гени в ДНК, гадає, що вона набли#

жається до розуміння життя, хоча в дійсності вона має справу не з життям, а

з шаблонами й структурами, які життя створюють для власної реалізації в

кінцево визначених формах» [13]. Тому бурхливий розвиток біотехнологій,

що робить реальними такі феномени сьогодення як вибір статі дитини, «діти

з пробірки», заміна практично кожного органа людини шляхом трансплантації,

виникнення істот, раніше не відомих природі, викликає ейфорію в засобах

масової інформації. Журналісти й популяризатори новітніх фармакологічних

та біотехнологічних досягнень згадують і про можливі негативні наслідки

їхнього застосування, але скоромовкою і без необхідних акцентувань. Між

тим, за авторитетним свідченням директора науково#дослідного Інституту

фізико#хімічної медицини РАМН акад. Ю.М. Лопухіна, близько 25 % захворю#

вань у світі так чи інакше пов’язані з вживанням ліків. Близько 60 % усіх ліків

не надають очікуваного ефекту. Величезні фінансові можливості фармацев#

тичних кампаній, які вміло використовують рекламу, дозволяють їм викорис#

товувати такий дешевий випробний полігон як населення бідних країн [14].

Особливо вражають успіхи репродуктивної медицини. В каталогах сімен#

них банків США сучасні американки вже мають можливість вибирати батька
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для своєї дитини й прогнозувати її ріст, колір волосся, очей тощо. Більш того,

вважається можливим моделювання навіть таких людських якостей як ро#

зумність та раціональність. Вже кожний десятий американець за допомогою

органолептиків штучно підтримує хороший настрій. З’явилася навіть «антро#

потехніка» — галузь, що розробляє можливості формування людини певних

кондицій, «нового типу людини — людини щасливої». Все це, на тлі прогре#

суючого дисбалансу між професійною й гуманітарною підготовкою, дійсно

створює враження тотальної незахищеності, втрати самоідентичності люди#

ни, хаотичного демонтажу її природи, «ампутації особистості». Чи знаємо ми

чим це закінчиться?

Спеціалісти переконані, що через 2—4 роки буде повністю розшифрова#

ний геном людини, у зв’зку з чим називають майбутнє століття «віком біо#

логії». Але ж у такому випадку відкриються необмежені можливості маніпу#

лювання самими глибинними процесами людської природи. Чи піде це безу#

мовно грандіозне досягнення біологічної науки на користь людині? 

Величезні можливості біотехнологій у діагностиці, лікуванні, фармако#

логії, селекціюванні й виробництві необхідних органічних матеріалів не по#

винні відволікати увагу від можливих негативних наслідків їх реалізації.

Суспільство не може диктувати людям мати чи не мати потомство, воно му#

сить поважати релігійні та інші погляди, навіть якщо вони приводять до на#

родження дефективних дітей. Не можна покладати на гени всю відпо#

відальність за спосіб життєдіяльності людини. Очевидно, що втручання в

«святая святих» живого, можливість непродуманих генетичних маніпуляцій,

прагнення «покращити» природу не лише пересічних представників флори й

фауни, а й людини, можуть призвести до наслідків, не менш пагубних ніж ті,

що плануються стратегами ракетно#ядерної війни. Тим більше, що людина в

своєму історичному розвитку майже завжди приймала рішення за умов не#

повної інформації і досить часто в процесі реалізації своїх проектів стикалася

з негативними наслідками, що супроводжують досягнення її прагнень. З

цього приводу відомий російський дослідник М.Ф. Реймерс сформулював

принцип «неповноти інформації» (принцип невизначеності), де аргумен#

тується положення про те, що при проведенні акцій з перетворення природи,

і взагалі, будь#яких акцій у природокористуванні й медицині, завжди відчу#

вається дефіцит інформації для апріорного судження стосовно всіх можливих

результатів і наслідків цих акцій, особливо в далекій перспективі [15].

Отже, проблеми біологічної етики вимагають поєднання досвіду та муд#

рості, зваженості та відповідальності. Нині стає очевидним, що раціональна

діяльність людини значно випереджає розвиток її морально#духовних кон#

дицій. Ортега#і#Гасет, характеризуючи сучасну «масову» людину, вважає, що

технічний та соціальний прогрес надали масам сили та пихи, але забули про

дух. Авансцену історії захопив новий герой, нездатний видумати порох, про#

те цілком здатний ним скористатися [16]. Позбавлений духовності, амораль#

ний розум є байдужим до добра і зла, він нещадний і страшний. Розумовий

прогрес супроводжується душевним регресом головної культури — душевним

безкультур’ям. 
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Потребують подальшого осмислення гуманітарні наслідки застосування

біотехнологій. Як буде почуватися людина з чужим серцем? Діти з пробірки

(in virto) — діти без батьків. А це означає усунення соціального інституту

батьківства, порушення морального статусу людини. Генетична діагностика

порушує права і гідність людини, створює ризики дискримінації. Як зазначає

В.О. Лекторський, генетична інженерія є генною атакою на людську

тілесність. Чи слід підтримувати прагнення створити більш «досконалу» лю#

дину, найбільш пристосовану до виконання тих чи інших конкретних

функцій? Людина може перестати бути людиною. Між тим наша культура,

наша моральність, наші уявлення спираються на тій людській тілесності, на

тих властивих для неї можливостях, на тому розподілі здібностей між

індивідами, котрі завжди вважалися чимось невіддільним від самого ро#

зуміння людини. Людина може й повинна зберегти ті свої якості, які власне й

конститують її як Людину [17].

Нині стає очевидним, що знання, набуті людиною, не завжди приносили

лише користь, а й нерідко уособлювали собою певного «джина із пляшки».

Причому потенційні негативні наслідки наукового відкриття можуть бути

значно більшими, ніж позитивні, «заплановані». В.Р. Поттер вводить у науко#

вий обіг термін «небезпечне знання», потенціал якого в наш час невпинно

зростає. Причому воно формується значно швидше, ніж мудрість, яка не#

обхідна щоб ним управляти. Саме тому слід «рятувати розум від нерозумної

раціональності» (К.М. Меєр#Абіх) і «умонтовувати штурвал і гальма в «неке#

рований механізм» науково#технічного розвитку» (У. Бек).

«Нас охоплює жах перед нашим власним знанням: # пише Вальтер Шу#

барт, — бо неможна ж безкарно заглядати в майстерню природи і красти в неї

патенти. Європа починає розуміти, чим вона знехтувала в гордині своїх

відкриттів: пізнання природи множить також і сили руйнації, а це є згубним

для культури, яка подібно прометеївській спирається на принцип супереч#

ності» [18]. Причому не йдеться про якість і рівень наукових здобутків. Йдеть#

ся про характер і доцільність їхнього застосування. Як слушно зазначає Ульріх

Бек, — «витоки небезпеки кореняться вже не в невігластві, а в знанні, не у

сфері недосяжній людському впливу, а, навпаки, у системі рішень та об’єк#

тивних примушувань, яка створена індустріальною епохою» [19].

Американський поет#романтик Уільям Вордсворт уподібнював вченого з

його гарячковим запалом до пізнання й браком етичного відчуття з людиною,

що збирає гербарій на могилі власної матері. В.Р. Поттер особливо наголошує

на необхідності поєднання біологічного знання і загальнолюдських ціннос#

тей (гуманітарії). Сучасна етика, на його думку, перш за все має бути

біологічно обґрунтованою. 

П. Флоренський стверджував, що моральна відповідальність вченого має

бути більш значимою ніж, навіть, відповідальність лікаря, бо останній пра#

цює на індивідуальному рівні, а наслідки діяльності вченого зачіпають долю

мільйонів. У цьому аспекті пропонується розрізняти «терапію» та «вдоскона#

лення» природи людини шляхом втручання біотехнологічними засобами. Оз#

начені феномени не можуть трактуватися як синоніми. Голова Ради з біоети#
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ки при президенті США проф. Л. Касс слушно розводить їх і вважає, що те#

рапія завжди є етично бездоганною, а вдосконалення — є прямим вторгнен#

ням за допомогою біотехнічних засобів у нормальне функціювання тіла і душі

людини [20].

Адепти генної инженерії вважають, що користь від широкомасштабного

застосування генетично модифікованих (ГМ) організмів є очевидною, а по#

боювання — невизначеними. Побутує міркування — «люди бояться того, чо#

го не знають». Робиться загальний висновок, що побоювання є перебільше#

ними, бо у природному середовищі трансгенні організми швидко гинуть [21].

Як будуть поводити себе трансгенні організми серед організмів природних,

які пройшли випробування еволюцією? Серед «невизначених» негативних

наслідків прогнозується:

витіснення природних організмів з їхніх екологічних ніш трансгенними;

порушення екологічної рівноваги (ефект «падаючого доміно»);

активізація «дрімаючих» патогенних мікробів;

появлення химер (майже за Лукрецієм). 

Вплив ГМ продуктів є сильним алергеном, призводять до порушення

обміну речовин, несприйняття антибіотиків, хвороб шлунку, змін в ДНК. Ве#

личезна небезпека ГМ рослин полягає в тому, що вони можуть зхрещуватись з

«природними» рослинами, що призведе до появи суперактивних і стійких до

гербіцидів бур’янів. Відомо, що ГМ рослини не дають насіння, що реально

загрожує збереженню генетичного й біологічного фонду природи. Крім того,

площі, де вирощуються ГМ рослини вже не можна буде повернути в попе#

редній стан. Україна стає лідером за площами ГМ полів у Європі. 40 відсотків

продукції в супермаркетах та магазинах є генетично#модифіковані, причому

виробники застосовують ці компоненти самовільно [22].

Крім того, гени з ГМ рослин можуть перейти до інших рослин, мікробів

та вірусів. Через перехресне запилення можлива поява супербур’янів та су#

першкідників. Можна закрити атомну станцію, заборонити виробництво

ДДТ. А до чого може призвести розвиток ГМ організму за своїми непередба#

чуваними законами у складній екосистемі? Як говорять біологи — атомна

бомба роскладається, а біологічна зброя розмножується. Навіть у випадку

клітинної терапії — по суті відбувається впровадження в організм людини чу#

жої спадковості без чіткого розуміння процесів подальших процесів взаємодії

організму з привнесеною клітиною. Необхідні попередні фундаментальні

дослідження, які з різних причин у нас не проводяться.

Небезпечним є ще і те, що проблеми застосування ГМ продукції вирішу#

ють скоріше функціонери і бізнесмени, а не вчені. До сьогодні не проводить#

ся маркування товарів з ГМ#фрагментами. Комерціалізація проблеми стиму#

лює поширення міркування про те, що ГМ#продукція стає нормою у всьому

світі. Це далеко не так. Євросоюз схвалив лише один продукт генної інженеоії

— ГМ#кукурудзу, проте у Франції під тиском громадськості заборонили й її.

Знижується попит на ГМ#продукти й у США. У законодавчі органи кількох

штатів внесені проекти повної заборони їх нього доступу у торгівельну мере#

жу. Голова комісії ООН по боротьбі з голодом Педро Санчес зауважив, що
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відмова від вживання в їжу ГМ#продуктів є розкіш, яку можуть собі дозволи#

ти лише багаті країни.

Сфера біологічної етики, як і багато інших, відчуває на собі наслідки то#

го, що етика ідеалів перетворюється в етику інтересів. Сама наука вже не є по#

шукачем істини, а нагадує комерційну установу де править закон наживи. Са#

ме тому за умов системної кризи можлива надія на врятуння через повернен#

ня етичних цінностей, на сподівання, що техногенна і ринкова цивілізації

зміняться духовно#екологічною.

З обширним колом серйозних проблем зіткнулась недавно створена в Ук#

раїні міжвідомча комісія з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді

національної безпеки та оборони України (голова акад. В.Семиноженко). У

центрі її уваги — трансгенні організми, клітинна терапія, небезпека біотеро#

ризму. Активізувалися дискусії з цього приводу, проте вони мало що прояс#

нюють. Що є рослини з чужорідними генами «Їжа Франкенштейна» чи вря#

тування людства від голоду?

70 відсотків виробленої у світі сої є генетично модифікованою. Комісією

було констатовано, що продукція ГМ вже хлинула в Україну, про що споживач

майже не підозрює. Маркірування не проводиться тому що відсутнє обладнан#

ня для фахового молекулярно#біологічного аналізу. Немає жодної затвердже#

ної Мінздравом методики перевірки ГМ організмів. Видсутній контроль за

діяльністю вчених і лікарів, що роблять спроби застосування незарєестрова#

них клітинних препаратів, до складу яких входять живі клітини [23].

Підсумовуючи сказане вище, виділю як принципово важливе наступне:

етичні міркування відіграють не лише регулятивну й конструктивну роль в

дослідницькій практиці, тобто вони не є зовнішніми, привнесеними, а

органічно інкорпорованими в дослідницьку практику (Б.Г. Юдін);

в сучасних наукових дослідженнях вчений мусить добровільно обмежувати

можливості творчого пошуку й вибирати не ефективні його стратегії під

кутом зору гносеології, а лише ті, що не суперечать гуманістичним ідеа#

лам;

до формування стратегій наукових досліджень необхідне залучення гро#

мадськості, «людей з вулиці». Складається думка, що розв’язання проб#

лем сучасної біологічної етики не можна віддавати «на відкуп» вченим;

біологічна етика акцентує увагу на те, що людина, як розумна істота, несе

повну відповідальність за свої дії й за те, що робиться в світі (природно#

му та соціальному);

біологічна етика постає як «наука виживання» й орієнтує на зважене вико#

ристання набутих наукою знань для досягнення соціального блага.
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

ТА МОРАЛЬ НАУКОВЦЯ*

Обгрунтовано необхідність підвищення моральної відповідальності нау�

ковців у сучасному суспільстві, що пов'язано з величезним зростанням у

наш час потужності технічних засобів, з великою потенційною небезпе�

кою наслідків ризикованих дослідів та непродуманих широкомасштаб�

них втручань у навколишній світ. Автори виступають за розробку і

прийняття в Україні етичного кодексу науковця.

асновником етики вважається Аристотель, який увів і сам

термін етика [1]. Він визначив ним науку, що вивчає чесно#

ти людської вдачі й характеру. Ці чесноти узагальнюються у

відповідних моральних заповітах, які використовуються в

законодавстві і передаються новим поколінням у процесі

їхнього виховання. У сучасному техногенному суспільстві

моральні якості людей набувають особливого значення.

Завдяки вражаючим досягненням науки і техніки людство

дістало в своє розпорядження небачені раніше потужні за#

соби, які можна використовувати як на благо, так і на зло.

Ось чому в ХХI ст. надзвичайно важливим є усвідом#

лення кожним громадянином своїх морально#етичних

обов'язків у стосунках один з одним та суспільством у ціло#

му, у ставленні до довкілля та у вихованні молодого по#

коління [2]. За А. Швейцером, «етика є безмежною відпо#

відальністю за все живе» [3]. Однак хоч би якою доскона#

лою була етика, врешті решт кожний член суспільства має

свободу волі, щоб самостійно, відповідно до свого світогля#

ду і переконань, визначати свої вчинки в різних ситуаціях

на основі власних рішень. Кожна людина, що своїми вчин#

ками порушує морально#етичні норми, наносить шкоду

іншим людям, а також середовищу існування людства і всій

живій природі. Але вчена людина, озброєна силою знань,

здатна наносити значно більшу, а іноді й непоправну шко#

ду. Д.І. Фонвізін писав: «Наука у розбещеної людини є лю#

Що може бути шкідливіше людини, яка во�

лодіє знанням найскладніших наук, але не

має доброго серця?

Г.С. Сковорода
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тою зброєю робити зло. Просвіта підносить лише доброчесну душу». Кожний

учений з недосконалим моральним характером спричиняє своїм поганим

прикладом розширене відтворення хибних рис у молодого покоління, з яким

він спілкується. 

Наука сама по собі не може забезпечити нас етикою. Вона лише може по#

казати, як досягти певної мети, а якої мети на сьогодні досягти не можна. Од#

нак сам науковець має визначати доцільність і корисність своєї праці, корис#

туючись не тільки науковими аргументами й роздумами, але й моральними

принципами, і пам'ятати, що не всяка мета виправдовує засоби її досягнення.

У сучасних умовах, як ніколи раніше, значно зростає необхідність «етизації»

суспільства, а вчений обов'язково має бути моральною особистістю. Тому на

18#й Генеральній асамблеї ЮНЕСКО в Парижі 20 листопада 1974 р. було

прийнято «Рекомендацію про статус наукових працівників», яка ратифікова#

на урядами більшості країн світу. 

Українське суспільство також не було байдужим до проблем етики й мо#

ралі у минулому (див. наприклад роботу [4]), не байдужим воно є й сьогодні.

Нам необхідно не лише подолати ті негативні наслідки, які були притаманні

попередньому суспільному ладу, але й активно протистояти аморальності,

ідеології насильства та споживацькій ідеології, що, на жаль, культивуються в

багатьох сучасних засобах масової інформації, і допомогти прогресивному

розвитку країни в нових умовах життя. Вимоги до моральних обов'язків уче#

ного сформульовані в статті 5 чинного Закону України «Про наукову й науко#

во#технічну діяльність» ([5], додаток 2). Велику увагу проблемам етики

приділяє спільнота медиків і біологів України [6]. Крім того, Центр

досліджень науково#технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва

НАН України та громадська організація «Українська федерація вчених» ви#

несли на обговорення проект кодексу наукової етики [7], в якому зроблено

спробу узагальнити світовий досвід та практику подолання етичних проблем

у науці. У колах науковців циркулюють й інші проекти, а у Львові видано пе#

реклад «Кодексу честі науковця», розробленого Етичним комітетом Польсь#

кої академії наук [8]. Отже відчувається з усього, що і наша наукова спільно#

та визнає гостроту цих проблем для України. 

Мораль і наука є дуже різними формами громадської свідомості. Мораль

пов'язана з розв’язанням повсякденних життєвих проблем, в яких присутні

почуттєві елементи (поняття, переконання й емоції). Вона спрямована на

формування цілей і правил поведінки в житті та на вибір учинків добра й зла.

Звичайно, мораль знаходиться в багатосторонніх зв'язках з іншими формами

суспільної свідомості — філософією, релігією, естетикою, правом, політи#

кою. Політика справляє сильний вплив на моральні погляди й норми, однак

це не зменшує величезної ролі індивідуальної свідомості і відповідальності

людини. Вони є справою кожного члена суспільства, і вищим законом, або

так званим «золотим правилом» моралі є: «Усе, чого тільки бажаєте, щоб чи#

нили вам люди, те саме чиніть їм і ви». Так це правило сформульоване в Єван#

гелії від Матвія (7:12), і з невеликими варіаціями воно присутнє в моральних

заповітах багатьох народів і релігій (див. напр. роботу [9]). Мораль дає мож#
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ливість людині контролювати та внутрішньо мотивувати свої дії, самостійно

обґрунтовувати та визначати лінію поведінки. Мораль оцінює не лише прак#

тичні дії людей, але й їхні мотиви та наміри. За Демокритом, «бути хорошою

людиною означає не лише не робити несправедливості, але й не бажати цьо#

го». В ідеалі моральний рівень ученого повинен бути настільки високим, щоб

запобігти можливим негативним наслідкам наукової діяльності. 

Наука — це діалог людини з природою, метою якого є пошук істини й

здобуття нових знань. Вона використовує для досліджень і спостереження, і

аналіз, і активний експеримент, бо природа добровільно не розкриває своїх

таємниць. Аналіз передбачає поділ об'єктів, що досліджуються, на складові

частини, після чого вони перестають існувати як попередній об'єкт.

Досліджуючи квітку, ми вириваємо її з землі, щоб вивчити будову коріння.

Для вивчення живих організмів ми вимушені проводити вівісекцію. Виводя#

чи нові біологічні об'єкти, ми не завжди передбачаємо, як вони впливатимуть

на довкілля. Активний експеримент часто передбачає спостереження по#

ведінки досліджуваних об'єктів в екстремальних і небезпечних умовах, після

чого самі об'єкти можуть загинути. Усе це, очевидно, суперечить моральним

заповітам «не вбий» і «не нашкодь». Для дослідження радіоактивних речовин

їх необхідно виробляти, накопичувати, а потім зберігати та ховати відходи.

Дослідження ядерних реакцій передбачає створення штучних умов, в яких

вони матимуть місце, і це залежно від масштабів також може бути небезпеч#

ним. Отже експеримент у багатьох випадках є або може бути аморальним.

Сумнівно моральними є досліди з клонування, материнства за наймом, ле#

галізація евтаназії й багато інших. Влада над природою може стати руйнівною

(техногенні катастрофи [10], втрата лісових масивів, нестача питної води, па#

тологія автомобільного хаосу, загальна забрудненість довкілля, тиранія

інформації тощо). Виникає небезпека таких незворотніх змін, що можуть

поставити під загрозу саме існування людства. 

Людство давно звернуло увагу на існування певних діалектичних супе#

речностей між наукою й мораллю. Зокрема, ще Аристотель застерігав: «Хто

рухається вперед у науках, але відстає в моралі, той більше йде назад, ніж упе#

ред» [1]. Отже наука й етика повинні розвиватися одночасно. Дефіцит ре#

сурсів Землі — природних копалин, енергоносіїв, продуктів харчування, во#

ди, а також необхідність ліквідовувати або компенсувати шкоду, що була

раніше нанесена природі і людству, потребують нового прогресу науки й

техніки. Адже не можна забувати, що цей прогрес, крім потенційних небез#

печних наслідків, має й величезні створювальні функції. До них відносяться:

пізнання природи, зменшення залежності людини від несприятливих

умов навколишнього світу, що неперервно змінюється; 

розв’язання проблем питної води та харчування людства;

енергозабезпечення, створення енергоощадних технологій; 

звільнення людства від тяжкої виснажливої праці;

розвиток засобів транспорту та обміну інформацією; 

охорона здоров'я, розв'язання екологічних проблем; 

виховання та навчання молоді в нових умовах життя. 
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У цьому сенсі можна виправдати і ризик використання ядерної енергії в

мирних цілях, і деякі ризиковані біологічні й інші експерименти. Людині при#

таманне невпинне прагнення пізнати світ та компенсувати нестачу життєво

необхідних уже розвіданих ресурсів на Землі. Однак цей процес може призвес#

ти до багатьох небезпек без подальшого гармонійного розвитку етики науки й

етики суспільства в цілому, тобто без етизації суспільства. Зараз дедалі біль#

шою мірою відбувається поворот суспільної думки до проблем людини і її

цінностей, і на зміну ідеалам антропоцентризму («людина — цар природи») та

соціоцентризму, в яких має місце зневажання природи та відрив соціуму від

Всесвіту, приходить усвідомлення того, що людина є частинкою, союзником і

співтворцем природи. Отже світ є полем спільної еволюції людини й природи,

що її оточує. Тому етизація суспільства має бути спрямована, з одного боку, на

стримування агресивного руйнівного впливу на людину і природу, притаман#

ного бездумному використанню досягнень науки і техніки, а з другого — на

збереження та всебічний розвиток моралі, виховання нового мислення у кож#

ної людини, усвідомлення нею необхідності здобуття нових знань для подаль#

шого розумного розвитку цивілізації [11]. Приймаючи ті або інші рішення, ми

повинні пам'ятати, що вони можуть у майбутньому вплинути на життя на

Землі. Це накладає велику відповідальність на вчених як найосвіченіших

членів суспільства за наслідки їхніх наукових здобутків, висновків та вчинків.

Франсуа Рабле ще в ХVІ ст. чітко сформулював думку про важливість моралі в

науці: «Наука без совісті спустошує душу» («Гаргантюа і Пантагрюель»). А

Фредерік Жоліо#Кюрі в ХХ ст. додав: «Учені не повинні бути співучасниками

тих, кому недосконала соціальна будова дає можливість використовувати ре#

зультати наукових робіт в егоїстичних та зловмисних цілях». 

Етика науки будує свої вимоги на високій оцінці ролі науки в житті

суспільства, у збереженні та розвитку культури, відстоюванні істини. Вона є

системою моральних норм і правил, які регулюють дії та взаємовідносини

вчених, їхню моральну відповідальність перед суспільством за знехтування

можливих негативних наслідків нерозумного використання наукових досяг#

нень. Вона включає в себе правила та норми професійної етики. До них вхо#

дять не тільки такі загальні моральні норми, як «не кради», тобто заборона й

засудження плагіату, та «не бреши», тобто не фальсифікуй даних, але й інші

норми, що випливають з величезної соціальної ролі науки. До вимог про#

фесійної етики, зокрема, етики науки відносяться такі вимоги:

бездоганне виконання своїх професійних обов'язків;

активне, діяльне ставлення до світу, спрямоване на досягнення певних

цінностей, принципів та ідеалів (а коли мораль порушується, то повинно

бути соромно, бо сором — це гнів, звернений до себе);

повага до людини незалежно від її положення в суспільстві;

відстоювання істини («Платон мій друг, а істина дорожче»); 

побудова висновків на основі ретельно перевірених фактів, надійно вста#

новлених законів природи та з використанням «залізної» логіки;

ненанесення шкоди природі, адже не кожна ціль виправдовує засоби її

досягнення;
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використання науки на благо суспільства, відмова від ризикованих екс#

периментів, особливо великомасштабних («не нашкодь»);

уважне ставлення до конструктивної критики, тверезе сприйняття порад; 

проведення дискусій у такій формі, щоб вони не переростали в непри#

язнь або ворожість (яскравий приклад — дискусія Н. Бора з А. Ейнштей#

ном [12]);

особиста та професійна чесність;

активна участь у передачі знань та застережень від нерозумного викорис#

тання досягнень науки й техніки;

поєднання наукової сумлінності з особистою чесністю, засудження

кон'юнктурщини, кар'єризму, монополії наукових шкіл, плагіату;

активна боротьба з псевдонаукою, що є дуже живучою і особливо буяє в

часи соціального бродіння в суспільстві, коли «з'являється» безліч про#

років, відьом, дияволів тощо. 

Кожний учений, як член суспільства, має виконувати не тільки вимоги

професійної етики, але й загальні моральні вимоги свого суспільства. Мораль

діє опосередковано через дисципліну й жорсткі форми конкретної діяльності

людини в суспільстві. Особливості моралі вченого полягають у тому, що його

знання, професіоналізм та вміння повинні зростати зі свободою його волі. А

свобода волі вимагає культури, гуманності, самодисципліни, скромності та

сумлінного виконання своїх обов’язків з виховання молодої зміни, бо мо#

ральність породжує моральність. Свобода вченого повинна виявлятися в

стійкості до згубних впливів споживацької моралі, нігілізму й занепаду, роз#

пусти, проявів агресивності тощо. Агресивність притаманна людині, про що

зокрема свідчать часті війни в історії людства. Хоча підготовка до війн, як

відомо, сприяла розвитку науки й техніки, але війни # завжди найбільше зло.

Тому агресивність має бути спрямована на подолання існуючих труднощів на

шляху подальшого розвитку життя на Землі. 

Надзвичайно важливою формою людської взаємодії є спілкування. Лю#

дина не може жити без спілкування, бо в його процесі відбувається обмін вра#

женнями, трудовими та побутовими навичками, знаннями та досвідом, роз#

думами, почуттями, мріями, переживаннями. Усе це формує особистість. У

спілкуванні люди виробляють основні положення нормативної моралі [13].

Моральними вимірами спілкування є толерантність, повага, співчуття, лю#

бов, без яких дискусія переростає у ворожнечу. 

Історія людства свідчить, що наука і техніка розвиваються набагато

стрімкіше, ніж мораль суспільства. Науковий прогрес створив передумови

появи індустріальної цивілізації, яка досить швидко, приблизно через два

століття, перейшла в постіндустріальну. На жаль, етика розвивалася значно

повільніше. Мораль капіталізму, яка сповідує експлуатацію й відчуження лю#

дей, виявила необмежений егоїзм, насильство, радикалізм та інші негативні

риси, під дією яких людина відчуває втрату змісту свого буття. Ідеалістична

соціалістична мораль, як і всякий ідеал, виявилася нереалізованою, а нама#

гання впровадити її в СРСР тоталітарними методами призвело до гігантських

людських втрат. Ідеї націоналізму й расизму, наприклад, у фашистській
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Німеччині — також відкрили світові своє страшне аморальне обличчя. А жан#

дармські операції США в інших країнах викликають у світі відразу й протест,

зокрема таке найнегативніше явище, як тероризм. Виявилося також, що ані

стара християнська чи інша релігійна мораль, ані демократія не спроможні

протистояти занепаду культури, споживацькій психології, егоїзму, насиль#

ству, міжетнічній та національній ворожнечі, розпусті, зменшенню популяції

тощо [2,14]. Усе частіше звучать запитання: чи виживе Захід, чи не настане

кінець історії в її західному варіанті? Відсутність впевнених відповідей на ці

запитання та потенційна можливість нової світової війни між західною та

південно#східними цивілізаціями не сприяє оптимістичному погляду на май#

бутнє людства. В цій драматичній ситуації є ще одна важлива обставина, що

безпосередньо стосується вчених. Держави завжди намагаються за допомо#

гою науки забезпечувати свої армії найновішою зброєю та іншою військовою

технікою. Однак зараз починає серйозно обговорюватися ідея зовсім незвич#

ного замовлення вченим — на виведення нової породи людей#суперменів з

небаченими раніше фізичними, розумовими і психічними здібностями. Це

так звані «людени», які могли б забезпечити перемогу в зіткненні цивілізацій

[2, 14]. Науковці самі повинні підготуватися до відповіді на питання, чи є та#

ка діяльність моральною. Це ще раз підкреслює життєво важливе значення

подальшої одночасної або навіть випереджаючої розробки проблем етики ра#

зом з розвитком науки. 

Діалектичне подолання суперечностей між почуттями й знаннями є осно#

вою неперервного розвитку етики. За своє майбутнє та майбутнє своїх на#

щадків відповідає сама людина. Вона не може покласти відповідальність за роз#

виток планети ні на Бога, ні на долю, ні на інших людей, ні на щось інше —

тільки на себе. «Бути людиною — це відчувати відповідальність. Відчувати со#

ром перед злиднями, які здавалося б, і не залежать від тебе. Пишатися кожною

перемогою, одержаною колегами. Усвідомлювати, що, укладаючи свою цегли#

ну, і ти допомагаєш будувати світ» (А. Сент#Екзюпері). 

Добро стає повноцінним, коли людина не забуває про мораль, і замість

запізнілих докорів та самовиправдань переймається реальними турботами,

стражданнями й радощами інших людей, коли на перший план виходять по#

чуття краси, співчуття, симпатії, любові, радості спілкування, взаєморо#

зуміння та безмірна турбота про нашу тендітну Землю. 

Особливе значення має мораль у сучасній Україні, яка знаходиться в

стані формування нового суспільства. Почуття безсилля, депресії, байдужості

одних, цинізм, жадібність, злоба й рвацтво інших, незавершеність формуван#

ня національної ідеї та шалена пропаганда засобами масової інформації на#

сильства, розпусти та споживацької психології створюють негативне мораль#

не поле в суспільстві, яке душить Україну. Запорукою її існування і прогресу є

докорінна зміна соціальних основ сприймання дійсності. Тому одне з найго#

ловніших завдань нашої держави є формування й розвиток високих мораль#

них принципів у молодого покоління, зокрема у молодих учених. 

Останнім часом питання наукової етики викликають підвищений інтерес

і широко обговорюються вченими також у зв’язку з тим, що було викрито
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скандальні факти наукового шахрайства в таких всесвітньо відомих фізичних

дослідницьких центрах як лабораторії фірми Белл і Лоуренсівська національ#

на лабораторія в Берклі (США) [15]. Наукова спільнота не лише рішуче засу#

дила ганебну поведінку самих авторів лжевідкриттів, але й піддала гострій

критиці їхніх наукових керівників, які, не беручи участі в експериментах і не

аналізуючи належним чином їхніх результатів, легковажно ставили свої

підписи під відповідними публікаціями. Зовсім недавно аналогічний скан#

дал, на цей раз у галузі біології, мав місце в Південній Кореї. Світове наукове

співтовариство, занепокоєне цими явищами, замислюється над їхніми при#

чинами та над тим, як їм протидіяти. Очевидно, що їх першопричиною є кри#

чуще порушення учасниками цих скандалів норм наукової етики, ігноруван#

ня ними випробуваного багатьма поколіннями вчених наукового методу

досліджень, який вимагає доведення відтворюваності експериментів, враху#

вання можливого впливу всіх зовнішніх умов, ретельного аналізу похибок

вимірювань і т.ін. Серед факторів, що підштовхують морально нестійких нау#

ковців до відходу від етичних норм, учасники дискусії на першому місці на#

зивають стару як світ причину — так званий кар’єрний тиск, що спонукає

дослідника видавати «на гора» якомога більше публікацій, бажано сен#

саційного характеру (принцип «publish or perish» — «публікувати або гинути»;

у вільному перекладі — «видавати чи голодувати», що нагадує шекспірівське

«бути чи не бути») [16]. Скажімо, замішаний в одному зі згаданих скандалів

Ян Шьон, співробітник (уже колишній) лабораторій Белл, видавав у середнь#

ому одну статтю за вісім днів, причому багато з цих робіт публікувалися в

найпрестижніших журналах «Science» і «Nature» [15]. 

Треба відверто визнати, що гонитва за великим числом публікацій знахо#

дить безліч проявів і в нашій країні як серед дисертантів, так і серед тих, хто

претендує на гранти або вже має звітувати про виконання різних проектів. Ад#

же зараз в основу оцінок наукової роботи і за кордоном, і в нас покладено

кількісний, а не якісний принцип. Бідними були б у наш час класики, які ви#

ношували б свої роботи роками! Наприклад, видатний фізик, лауреат Но#

белівської премії академік І.Є. Тамм мав «лише» 55 публікацій (до речі, за

оцінкою експертів, п’ять з них були гідні Нобелівських премій). Звичайно, те#

пер завдяки вдосконаленню експериментальної і комп’ютерної техніки про#

дуктивність наукової праці дуже зросла. Але треба визнати, що в безмежному

океані сучасних публікацій найбільша частка належить тим, що лише створю#

ють інформаційний шум. Справжньою пошестю стала в нас практика припи#

сування керівників та інших «корисних» людей до авторських колективів, зав#

дяки чому легше публікується стаття, одержується премія або фінансується

видання книги. При тому часто майже всім очевидно, що приписана особа не

зробила творчого внеску в роботу, а то й зовсім не розуміється на її предметі.

Недарма в дискусії, яка розгорнулася після викриття недавніх резонансних

фактів наукового шахрайства, прозвучали пропозиції супроводжувати всі

публікації довідками про те, який доробок належить кожному з співавторів. 

Наші міста рясніють об’явами, що пропонують написати за доступну

ціну курсові та дипломні роботи або навіть дисертації. А як розширилися
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можливості подібного сервісу завдяки диву інформаційного суспільства —

інтернету! Горе буде нашому суспільству, якщо кількість таких дипломованих

«фахівців» набере критичну масу. Навряд чи цю небезпеку вдасться відверну#

ти лише зусиллями правоохоронних органів, ВАКу чи професури. Єдиною

надійною протиотрутою може бути тільки твердо засвоєна мораль, що не доз#

волить молодій людині ступати на цей ганебний шлях. І, звичайно, вкрай

важливою є активна позиція всіх чесних вчених. 

У плані заходів з подальшого вдосконалення діяльності НАН України,

який нещодавно прийняла Президія НАНУ, передбачене зокрема і створення

комісії Академії з наукової етики. У зв’язку з цим надзвичайно своєчасним і

важливим є обговорення і прийняття кодексу наукової етики, який доцільно

було б доповнити клятвою вченого, подібної до клятви Гіппократа у лікарів.

Зрозуміло, не можна плекати іллюзій, що сам факт існування кодексу і навіть

прийняття клятви буде гарантією стовідсоткової моральності наукового

співтовариства. На жаль, людство було і є досить глибоко враженим ли#

цемірством та іншими гріхами, і клятвовідступників у ньому ніколи не браку#

вало. І все ж кодекс наукової етики був би своєрідним камертоном, наявність

якого, звертання до якого дозволяли б чіткіше виявляти відхилення від мо#

ралі і створювати довкола її порушників атмосферу громадського осуду, на

який вони заслуговують. Цього вимагає наша відповідальність за розвиток

суспільства, за долю прийдешніх поколінь і нашої планети Земля. Актуальні

проблеми розвитку наукової етики та інноваційної культури були ґрунтовно

обговорені на міжнародному симпозіумі, що відбувся нещодавно в Києві під

егідою Міжнародної асоціації академій наук, ЮНЕСКО і Національної ака#

демії наук України [17]. 

Будемо сподіватися, що людство в цілому й громадяни України зокрема

знайдуть спосіб збереження та подальшого розвитку етики й моралі — єди#

ний вірний шлях до самозбереження, на якому до вчених справедливо стави#

тимуться підвищені вимоги. 

Автори вдячні академіку НАН України Ю.І. Кундієву за корисні поради,

висловлені ним при обговоренні рукопису цієї статті. 
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БИОЭТИКА КАК ИМПЕРАТИВ

СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОРАЛИ

Рассмотрена роль биоэтики в розвитии современной морали. Сделан вы�

вод, что биоэтика сегодня выступает фундаментальным нравственно�

аксиологическим регулятивом для развития современной общественной

морали, участвуя в формировании новых структур, нацеленных на за�

щиту здоровья, прав и достоинства человека, разрешение моральных

конфликтов, возникающих в медицинской практике и проведении био�

медицинских исследований.

отличие от классической эпохи, где мораль носила неинс#

титуциональный характер регуляции поведения индиви#

дов, в современном обществе возникает потребность в инс#

титуционализации общественной морали, формируются

новые институты морали — этические комитеты по этике и

биоэтике, комиссии по экологии, комиссии по этической

оценке и экспертизе научных проектов, советы по корпо#

ративной и профессиональной этике и т. д. Формируется

своего рода социальный заказ на разработку регулятивов

общественной морали и нравственных норм в самых раз#

личных областях — в политике, праве, науке, экономике,

культуре. Какие нравственно#аксиологические повороты

происходят в современной науке, и какова роль биоэтики в

развитии современной общественной морали?

Как особый социальный институт именно наука наи#

лучшим образом обеспечивает должное, ответственное че#

ловеческое поведение, что является предметом анализа со#

циальной этики. Общественная мораль исследует нрав#

ственные компоненты и регулятивы современной науки, ее

гуманистические приоритеты, ориентируя и другие феноме#

ны культуры на реализацию высоких нравственных идеалов.

В современной науке появились отчетливо выражен#

ные реальные основания междисциплинарного синтеза

знания. Особенно заметно сегодня взаимодействие биоло#

гического и социогуманитарного знания. Это взаимодей#

ствие обнаруживает себя в становлении новых междисцип#



линарных направлений. Это касается, прежде всего, такого междисципли#

нарного направления, как биофилософия, которая рассматривается как комп#

лексная, междисциплинарная отрасль знания, вскрывающая проблемы Уни#

версума через призму феномена жизни. К таким же направлениям относится

биополитика, ставящая задачу выяснения эволюционно#биологических кор#

ней человеческого общества и государственности, исследования биологичес#

ких основ и ограничения поведения индивидов и групп в политически важ#

ных ситуациях (бунт, уличные шествия, избирательные кампании и др.). В

процессе взаимодействия таких наук как биология, медицина, этика форми#

руется и биоэтика, которая как междисциплинарное научное направление,

академическая дисциплина и социальный институт опредмечивается в кон#

тексте общей стилистики, характерной для постнеклассической науки пос#

ледней трети ХХ века. Именно биоэтика выступает сегодня фундаменталь#

ным нравственно#аксиологическим регулятивом для развития современной

общественной морали, участвуя в формировании новых политических инс#

титутов, этических комитетов, нацеленных на защиту здоровья, прав и досто#

инства человека, разрешение моральных конфликтов, возникающих в меди#

цинской практике и проведении биомедицинских исследований.

Биоэтика как междисциплинарное научное направление, академическая

дисциплина и социальный институт конституируется в контексте общей стилис#

тики, характерной для постнеклассической науки последней трети ХХ века в це#

лом, когда в ее ткань входят непривычные для классической науки идеалы блага

человека и человечества, морали и добра, долга и ответственности за результаты,

полученные в процессе научного изучения человекоразмерных объектов.

Внедрение в практику новых медицинских технологий (методов искус#

ственного оплодотворения, суррогатного материнства, пренатальной диаг#

ностики), актуализация проблем трансплантации, эвтаназии, биомедицинс#

ких экспериментов, проводимых на людях и животных, необходимость мо#

рально#этического и правового регулирования, возникающих в процессе био#

медицинских исследований, послужили своеобразным социальным заказом

по отношению к становлению биоэтики.

Новая модель взаимоотношения врача#пациента, последующие мощные

общественные движения за права человека на получение информации о ди#

агнозе и прогнозе собственного состояния, принятие решения в выборе ме#

тодов лечения и т.п. дали толчок разработке и систематизации в 70#е годы XX

века основных принципов биоэтики, в число которых были включены не

только принципы «не навреди», «делай добро», но и принципы свободы,

справедливости, долга и блага, гуманизма [1]. 

Становлению биоэтики как академической дисциплины и социального

института предшествовали аксиологические и этические повороты, форми#

рующиеся в лоне современной науки, междисциплинарных исследований,

моральных проблем биомедицины, связанные с необходимостью защиты

достоинства и прав пациента [2]. Тридцатилетний период существования би#

оэтики как междисциплинарного направления и социального института,

объединяющего биологическое знание и человеческие ценности, представ#
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ляющего собой «систематическое исследование человеческого поведения в

области наук о жизни и здравоохранения в той мере, в какой это поведение

рассматривается в свете моральных ценностей и принципов»[3], был связан с

динамикой биоэтической проблематики от эмпирического описания врачеб#

ной морали к философской рефлексии нравственности в сфере биомедици#

нских исследований. Уже начиная со второй половины 80#х годов в биоэтике

наряду с развитием биомедицинских технологий формируется достаточно

мощный пласт философских знаний, трансформирующих концептуальные

основания традиционной модели биоэтики западного типа. В новом ракурсе

актуализируются типичные для биоэтики проблемы прав и свобод личности,

формируется расширенная трактовка концепции свободы, включающая

признание автономии личности (personal autonomy). В рамках современной

интерпретации автономии личности она рассматривается как базовая эти#

ческая ценность, проявляющаяся в свободном выборе пациентом либо меди#

цински возможного, либо медицински гуманного. Более глубинная этика ди#

алога в сочетании с принципом информированного согласия заменяет пре#

обладающую в традиционной модели биоэтики этику патернализма. Абсолю#

тизации приоритетов как со стороны врача или биолога#экспериментатора,

так и со стороны пациента или экспериментируемого, современная модель

биоэтики предпочитает согласованность в обосновании прав и обязанностей

сторон, активное привлечение пациентов к принятию решений в выборе ме#

тодов лечения, особенно в случаях риска для здоровья и жизни человека.

Философской рефлексии по мере углубления наших знаний о живой ма#

терии подвергается и категория свободы в направлении от свободы потреби#

тельской («свободы от») к свободе созидательной («свободе для»). «Свобода

от» интерпретируется при этом как способность современного человека пре#

одолевать природные формы зависимости от внешнего мира и удовлетворять

свои растущие потребности (увеличение активного периода жизни, вплоть до

поддержания жизни в вегетативном состоянии, освобождение от ранее неиз#

лечимых болезней, свободоизъявление в изменении внешности, пола, в лич#

ном выборе иметь или не иметь детей, даже без присутствия мужчины и т.д.).

Современный уровень биомедицинских исследований позволяет человеку

достичь определенного уровня «свободы от», но отделяясь от природного ес#

тества и возвышаясь над миром, человек порою попадает во все большую за#

висимость от современных технических средств и только в органической це#

лостности человека и космоса, в творении самого себя, нравственном само#

совершенствовании человек приближается к свободе созидательной («свобо#

де для себя»). Ценностный сатус свободы в процессе углубления наших зна#

ний о живой материи, в биомедицинских исследованиях, имеющих дело с

уникальными единичными объектами (человеческий геном, социо#природ#

ные системы), предполагает необходимость самоограничений со стороны ис#

следователей, формирование концепции коллективной ответственности за

результаты научного поиска и единства человечества. Из плоскости индиви#

дуальной понятие ответственности трансформируется в ранг коллективной

ответственности за ущерб, наносимый человеку и природе.
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В рамках биоэтического дискурса, где мораль традиционно проявляется

в ее высшем смысле, ибо затрагивает отношения между личностями (врач —

пациент, исследователь — экспериментируемый) в экзистенционально#по#

граничных ситуациях на грани жизни — смерти, здоровья — болезни, осуще#

ствляется философское переосмысление категорий справедливости, долга,

принципа гуманизма. Становится ясно, что гуманистическая парадигма в био#

этике может быть реализованной не только при соблюдении нравственных

принципов, но и при строгом следовании правовым нормам. Концепция

справедливости предполагает социальный компонент и в соответствии с

этим равный доступ к общественным благам, получению биомедицинских

услуг, доступности фармакологических средств, необходимых для поддержа#

ния здоровья общественных средств.

Традиционные для биоэтики категории долга и блага, выступающие в

гиппократовской формуле «не вреди», т.е. применяй в медицине те средства,

которые не причинят вреда пациенту, в современной биоэтике расширены до

«не только не вреди, но и сотвори благодеяние», хотя сама трактовка понятия

благодеяния не является однозначной, в особенности при обсуждении во#

просов о поддержании жизни в вегетативном состоянии, клонировании жи#

вых существ и даже человека и т.д.

Таким образом, современная парадигма биоэтики характеризуется ради#

кальным поворотом от способов эмпирического описания врачебной морали

к обостренной философской рефлексии над основаниями нравственности в

биомедицинских исследованиях, своих собственных положений о мораль#

ных ценностях, расширению проблемного поля биоэтики с включением в нее

не только нравственных, философских, но и правовых компонентов, объеди#

нению различных видов системы ценностей: биологические (физическое су#

ществование, здоровье, свобода от боли и т.д.), социальные (равные возмож#

ности, получение всех видов медицинских услуг и т.п.), экологические цен#

ности (осознание самоценности природы, ее уникальности, коэволюции),

личностные (безопасность, самоуважение и т.п.).

В западной модели биоэтики она предстает как институционально орга#

низованная социальная технология с системой стандартизированных либе#

ральных ценностей, обеспечивающих соблюдение личных прав и свобод че#

ловека в биомедицинской сфере. Защита прав граждан от негативных послед#

ствий применения современных биомедицинских технологий, что является

целью биоэтики, осуществляется здесь посредством разработанных этичес#

ких кодексов, законов, повышения сферы ответственности профессионалов#

медиков и биологов, расширение их социальных обязанностей, закреплен#

ных не только на личном, нравственном, но и на правовом уровне. Этические

механизмы контроля за действиями врачей и ученых дополняются развитой

системой правового регулирования, формированием специальных биоэти#

ческих комитетов, становлением биоэтического образования [4].

На постсоветском пространстве, в том числе и в Республике Беларусь,

сложилась иная («отечественная») модель биоэтики, в которой биоэтика рас#

сматривается как междисциплинарная, биологически ориентированная сов#
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ременная отрасль знания, анализирующая нравственные проблемы челове#

ческого бытия, отношение человека к жизни и к конкретным живым орга#

низмам. Разработка в основном нравственных норм и принципов, регламен#

тирующих практические действия людей в процессе исследования природы и

человека, моральные критерии социальной деятельности по преобразованию

окружающей среды, оценка роли и места человека в рамках биологической

реальности, теоретических оснований концепции коэволюции общества и

природы, статуса категорий жизни и смерти # таков диапазон отечественной

модели биоэтики, основанной на достаточно расширительной трактовке ее

проблемного поля и предмета [5]. Очевидно, для развития биоэтики в том ви#

де, как на Западе — с развитой системой правового регулирования, у нас в

настоящее время создаются объективные и субъективные условия, формиру#

ются нравственные и правовые основы регулирования биомедицинских ис#

следований, осуществляется поиск адекватных моделей биоэтического обра#

зования и просвещения. 

Одним из приоритетных направлений биоэтики является анализ этичес#

ких норм охраны здоровья человека с учетом его социальной сущности и ос#

новных принципов организации и функционирования человека как биоэти#

ческой системы. Здоровье человека выступает основным показателем слож#

ного коэволюционного развития природно#человеческих систем. В этом пла#

не можно говорить о совпадении целей биоэтики и экологической этики в

контексте обеспечения экологической безопасности и здоровья населения в

условиях загрязнения внешней среды и измененного равновесия системы

«Человек — Природа».

В современной Республике Беларусь в силу кризисного уровня баланса в

системе «Природа — Общество» статус биоэтических параметров имеет осо#

бое значение. Данные биомедицинских исследований свидетельствуют о

прямой и явной угрозе здоровью населения и сохранению генофонда, в силу

комплексного радиационно#химического загрязнения территории Беларуси.

Особо негативную роль в этом процессе сыграла Чернобыльская катастрофа

(апрель 1986 года), как величайшая техногенная трагедия в истории челове#

чества, которая именно Республике Беларусь принесла наибольший урон и

показала, что подобные катастрофы не имеют границ и что мир находится в

теснейшей экологической взаимосвязи, напоминая актуальность идеи В. Вер#

надского  не только о планетарной, но и Вселенской целостности.

Биомедицинский и экологический контроль за сохранением здоровья

людей, проживающих на загрязненных территориях Беларуси, свидетель#

ствует об угрожающей динамике заболеваемости взрослых и особенно детей,

комплексном загрязнении окружающей среды не только радионуклидами, но

и химическими веществами, сопровождаемым длительным посткатастроф#

ным эмоционально#психологическим стрессом людей, массовым ощущени#

ем тревоги, возникающим и длительно сохраняющимся у людей не только на

загрязненных территориях, но и во всей республике. Лишь 18 % детей, вы#

росших за последние шестнадцать лет посткатастрофного Чернобыльского

существования отвечают нормальным медицинским показаниям. При этом
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наибольшее распространение имеют заболевания щитовидной железы (тире#

оидный рак), дыхательных путей, желудочно#кишечного тракта, сердечно#

сосудистой системы. К огромному сожалению, клинические наблюдения

свидетельствуют о том, что детский тиреоидный рак обладает более выражен#

ными агрессивными свойствами, чем у взрослых, а дети, перенесшие удале#

ние железы, в большинстве случаев отстают в умственном и физическом раз#

витии от своих сверстников. На этом фоне увеличивается рост заболеваний

ОРЗ и гриппа в детских дошкольных учреждениях, снижается индекс здо#

ровья у детей дошкольного возраста.

Недостаток медицинского оборудования для оздоровления, неполный

комплект необходимого физкультурного и оздоровительно#спортивного обо#

рудования приводят к феномену длительно болеющих детей [6]. Первостепен#

ными в этих целях должны стать комплексные профилактические и оздорови#

тельные мероприятия в детских дошкольных и поликлинических учреждени#

ях, биомедицинское вмешательство с целью исследования лиц, проживающих

в экологически неблагоприятных условиях, допускаемого с добровольно ин#

формированного согласия взрослого человека либо с разрешения родителей

(опекунов) при  исследовании детей до 16 лет. Проведение предполагаемого

биомедицинского научного исследования с вмешательством в психофизичес#

кое состояние людей (забор крови, УЗИ#диагностика и т. д.) должно иметь на#

учно#практическую обоснованность и оценку потенциального риска и поль#

зы. Лицам, подвергшимся биомедицинским исследованиям, должна быть га#

рантирована конфиденциальность полученной информации. Современные

же междисциплинарные исследования по окружающей среде должны вклю#

чать в себя специалистов из самых различных областей науки — биологии, ме#

дицины, экологии, социологии, демографии, этики, философии.

Биоэтика в этом плане может внести существенный вклад в оценку сос#

тояния окружающей среды, динамики и профилактики здоровья населения.

Постоянно организованный биомедицинский и экологический контроль за

состоянием здоровья людей, проживающих на загрязненных территориях

Республики Беларусь и отселение после аварии в «чистые» районы несомнен#

но дают свои результаты.

Республика Беларусь руководствуется нормами международного права в

области здравоохранения. Основные принципы биомедицинской этики, ре#

комендованные Всемирной ассамблеей здравоохранения, закреплены в но#

вых законах Республики Беларусь «О здравоохранении» (1993, с изменения#

ми и дополнениями 1998—2000 годов) [7], Закон «О психиатрической помо#

щи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 1999 г. [8] и разработанной в

1995 году новой Концепции развития здравоохранения в Республике Бела#

русь [9]. Правительство страны разработало и одобрило Национальную стра#

тегию устойчивого  социально#экономического развития Республики Бела#

русь на период до 2020 года [10], которая на сегодняшний день является хо#

рошей базой для принятия правовых актов, а также общегосударственных,

отраслевых программ, где определяются конкретные мероприятия и ресурсы

для обеспечения устойчивого развития Беларуси, этико#правового обеспече#
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ния использования биологического разнообразия (данное понятие включает

в себя все виды растений, животных и микроорганизмов, а также экосистемы).

Анализируя закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж#

дан при ее оказании», следует отметить, что данный закон провозглашает ос#

новы государственного регулирования оказания психиатрической помощи,

гарантии и права граждан, основополагающие принципы оказания психиат#

рической помощи (принцип добровольности, информированности, согласие

на лечение и возможность отказа от него, а также обеспечение ею «в наименее

ограничительной форме»). Принудительное содержание и лечение человека в

стационаре возможно только по решению суда, которое в случае несогласия

может быть обжаловано пациентом, его представителем либо правозащитной

организацией. Этико#правовые нормативы психиатрической помощи допол#

няются такими понятиями как моральная автономия душевнобольного на

всем пространстве его взаимодействия с психиатрическими службами, ра#

зумность, благоразумие и т.д.

Наряду с обеспечением правового статуса биоэтики ее социально#эти#

ческие основания разрабатываются и через взаимодействие с христианской

моралью. В России, при Московской патриархии уже действует, а в Беларуси

при Минской патриархии планируется создание церковно#общественного

совета по медицинской этике [11]. В ряде биоэтических вопросов христианс#

кая церковь занимает весьма жесткую позицию: клонирование человека и его

органов (особенно сердца), эвтаназии, искусственного зачатия и прерывания

беременности, которое рассматривается как посягательство на жизнь буду#

щей человеческой личности. В то же время, допустимым и полезным счита#

ется клонирование изолированных клеток и тканей живых организмов, гено#

терапия, трансплантация отдельных органов, исследование и применение

ряда современных молекулярно#генетических методов лечения. Женщина,

вынужденная при прямой угрозе ее физическому и душевному здоровью

прервать беременность, не отлучается от общения с церковью, но обязана ис#

полнять личные покаянные молитвенные правила, определяемые священни#

ком после исповеди. При Минской Епархии Белорусского Экзархата накоп#

лен достаточный опыт по распространению идей биоэтики православным

братством врачей, а при Всехсвятском приходе в г. Минске организован дом

милосердия. Духовная и медико#психологическая поддержка безнадежно

больным детям оказывается в Белорусском детском хосписе при онкологи#

ческом центре в Боровлянах. Таким образом, биоэтика как социокультурный

феномен в значительной степени детерминирует в нашем обществе сотруд#

ничество и взаимообогащение правового и нравственного сознания, задавая

ориентиры биомедицинской практики и принятия управленческих решений,

обеспечивая нравственный климат в научном сообществе, медицинских кол#

лективах, адекватный моральный выбор специалистов медиков, биологов, био#

технологов, их вмешательства в сферу живого, социальной и правовой ответ#

ственности перед обществом за результаты научно#практической деятельности. 

Если взаимовлияние нравственного и научного дискурса в науке в целом

и в биоэтике в частности является для «отечественной» модели биоэтики
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весьма органичной, т. к. ее центральной проблематикой как раз является в

большей степени разработка нравственных норм и принципов, регламенти#

рующих человеческое поведение в науках о жизни, человеке, живой природе

(биосе), то оформление правового статуса биоэтики находится пока еще в

стадии становления. И хотя в начале ХХ века А. Пуанкаре говорил о том, что

любое правовое вмешательство в вопросы научного исследования будет неу#

местно и нелепо, к концу ХХ века многие ученые уже призывали к научному

трибуналу для урегулирования спорных научных вопросов, предлагали соз#

дать свод законов для научных исследований [12]. Биоэтическое знание ус#

пешно выполняет различные функции в процессе своего функционирова#

ния, в том числе мировоззренческую, гносеологическую, методологическую,

аксиологическую, способствуя разработке системы ценностей, целей и идеа#

лов в оценке состояния жизни и перспектив ее развития, нравственно#право#

вых норм осуществления поисков в биомедицинских исследованиях и техно#

логиях, современных тенденций функционирования научного знания о живых

системах, диалога и взаимообогащения естественнонаучного и гуманитарно#

го дискурса, междисциплинарного синтеза и мировоззренческо#нравствен#

ного оздоровления общества.

Современная модель биоэтики и разработка программ биомедицинских

исследований в республике адаптирована к научным, социокультурным и ду#

ховно#мировоззренческим традициям, ее системе здравоохранения и требует

своего дальнейшего развития.

В современных условиях важнейшей структурой для соблюдения различ#

ных нормативных актов являются Комитеты по биоэтике. ЮНЕСКО помога#

ет государствам#членам создавать и развивать такие инфраструктуры биоэтики

как руководства, правила, программы преподавания этики, законодательство и

комитеты по биоэтике. При содействии Комиссии Республики Беларусь по де#

лам ЮНЕСКО проводится работа по созданию и организации деятельности

комитета по биоэтике в нашей стране.

Национальный комитет по биоэтике призван способствовать  укрепле#

нию доверия, консолидации и партнерских отношений между врачами (и

всеми медицинскими работниками) и пациентами, добиваться согласия пу#

тем объективного и принципиального обсуждения сложных в морально#пра#

вовом отношении ситуаций. Этот комитет рассматривает все вопросы, свя#

занные с соблюдением общих принципов гуманизма, нравственности и био#

медицинской этики. Методологическими основаниями деятельности нацио#

нальных комитетов выступают теоретические ориентиры — биомедицинская

этика и международные документы по общественному контролю над соблю#

дением прав человека в соответствии с Хельсинкской декларацией и Между#

народной хартией прав человека. 

Комитеты по биоэтике (БЭК) — это структурные подразделения, обеспе#

чивающие, прежде всего, регуляцию проведения независимой этической

экспертизы, обязательной для всех биомедицинских исследований. Впервые

они возникли в 50#х гг. ХХ века в США с целью проведения официальной

экспертизы исследований, финансируемых из федерального бюджета. В на#
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стоящее время, например, в США БЭК имеют статус государственных, а обя#

зательной этической экспертизе подлежат не только биомедицинские, но и

психологические, антропологические и другие исследования, если они про#

водятся на человеке или животных. В Европе БЭК  чаще функционируют на

общественно#профессиональной основе. С 1967 г. они создаются при боль#

ницах и исследовательских учреждениях в Великобритании, Германии,

Франции. Одна из целей и функций БЭК — контроль над соблюдением ос#

новных принципов биомедицинской этики при лечении и биомедицинских

исследованиях, по мере расширения которых этическое сопровождение, осу#

ществляемое БЭК, становится во всем мире нормой. Сегодня каждый иссле#

довательский проект должен получить одобрение независимого БЭК. 

За последние годы создана глобальная сеть БЭК, их количество в мире

ежегодно увеличивается в десятки раз. Они действуют на основе международ#

ных нормативных документов, в числе которых Нюрнбергский кодекс (1947),

Хельсинская декларация (1964), Конвенция Совета Европы «О правах чело#

века в биомедицине» (1996) и др. Создан Межведомственный комитет по био#

этике в ООН при ЮНЕСКО. 

При создании Национального комитета по биоэтике прежде всего были оп#

ределены его статус и структура, правовые основания, функции и возможности,

а также поле деятельности по сравнению с локальными биотическими комите#

тами в Республике Беларусь, чтобы пространственно#функциональная опреде#

ленность субъектов этического регулирования была стабильной и действенной.

Было изучено состояние дел, касающихся международных экспертных структур

по проблемам биоэтики, опыт работы других стран в этом направлении.

Фактически в Республике Беларусь сегодня имеются в наличии разные

виды комитетов по биоэтике (этические комитеты, комиссии по этике, ассо#

циации и т.п., функционирующие на разных уровнях). 

Каждый из четырех видов комитетов (комиссий, ассоциаций, центров и

т.д) имеет свои цели, функции, осуществляет определенные специфические

мероприятия и вместе с тем несомненно обнаруживает точки соприкоснове#

ния в решении биоэтических дилемм, возникающих в различных областях

исследований и здравоохранении. Учитывая цели, задачи и функции Нацио#

нального комитета по биоэтике Республики Беларусь, можно заключить, что

он должен играть роль объединяющего, координирующего и консультатив#

ного органа по общественному контролю над соблюдением прав человека в

области биомедицинских исследований и по отношению к деятельности ло#

кальных комитетов, разрабатывая обоснованную политику проведения науч#

ных исследований в области здравоохранения, организовывая форумы для

обсуждения на национальном уровне спектра проблем биоэтики и оказывая

влияние на разработку законодательной политики, образования и общест#

венности в области биоэтики.
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БИОЭТИКА В КОНТЕКСТЕ

СТРАТЕГИЙ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

Сделана попытка осмысления феномена биоэтики в контексте проблем

и тенденций развития постнеоклассической науки. Характерной чер�

той биоэтики является междисциплинарность и широкий круг рас�

сматриваемых ею вопросов, во главе угла которых стоит приоритет

общечеловеческих ценностей. В этом контексте биоэтика выполняет

роль гуманитарной экспертизы, предупреждая и прогнозируя возмож�

ные негативные последствия современных достижений науки для биосо�

циальной сущности человека.

еловечество находится вначале XXI века и это начало несет

в себе весь тот потенциал, достижения и изменения, кото#

рые были заложены в веке ХХ. В историческом масштабе

мы  находимся на их рубеже, который совпал ещё и со сты#

ком двух тысячелетий. Это широко ощущается на общем

кризисе человеческой цивилизации, которая подошла к

концу определённого этапа развития,  когда ею был полу#

чен колоссальный опыт в науках — большинство самых

грандиозных открытий, имеющих глобальный характер,

было сделано в XX веке. Именно в ХХ веке в средствах мас#

совой информации стало особо популярным выражение:

«Это открытие способно перевернуть весь Мир...» и это не

было лукавством. Как  результат у человечества сегодня ог#

ромный потенциал пока необдуманных и неотрефлексиро#

ванных рационально «точек опоры Архимеда», продуктов

новаторства. И закономерно, что наибольшую актуаль#

ность приобретает биоэтический дискурс.

Круг вопросов, которые охватывает биоэтика, поража#

ет своим многообразием, но всех их объединяет приоритет

таких общечеловеческих ценностей как жизнь, здоровье,

Не может быть технических целей

жизни, могут быть лишь технические

средства, цели же жизни всегда лежат 

в другой области, в области духа.

Н.А.Бердяев

Ты знаешь все, ты все постиг вокруг,

А действуешь, как вор, насильник.

Не глупо ли свалиться в яму вдруг, 

когда в руках горит светильник?

Кабир 



благополучие, справедливость. Другой характерной чертой биоэтики высту#

пает ее междисциплинарный характер, когда в биоэтических дискуссиях при#

нимают равное участие представители медицины, права, философии, биоло#

гии, различных религиозных конфессий.

Действительно, как определить границы жизни и смерти, кто имеет право

выбирать пределы своего существования — профессионал или простой чело#

век, каков моральный и правовой статус эмбриона зачатого in vitrо, оправдано

ли «суррогатное материнство», как отнесется человек к своему генетическо#

му конструированию и возможному клонированию своих копий, нравствен#

но ли привлекать человека или животного в качестве объекта клинических

исследований, можно ли «разобрать» человека на «запчасти» и устраивать

публичные конкурсы по их размещению ввиду тотального «дефицита», безо#

пасны ли для человека геномодифицированные продукты сельского хозяй#

ства и нанотехнологии в медицине, справедливо ли распределяются медико#

социальные ресурсы и т.д. ?

На протяжении уже более 30 лет в зарубежной и отечественной литерату#

рах активно обсуждаются эти вопросы. Выработаны концептуальные подходы,

правовая и нормативная база, разработаны этические принципы, нашедшие

свое отражение прежде всего в профессиональной этике врача. Биоэтика на

Западе состоялась сегодня не только как мировоззрение, но и как обществен#

ное движение. Общественную поддержку снизу получили принципы автоно#

мии и самоопределения личности, добровольного информированного согла#

сия и отказа от медицинского вмешательства, реализация принципа справед#

ливости (равенства) в политике и стратегии здравоохранения и т.д. Исторически

сложилось, что биоэтика, будучи шире по объекту своего исследования, актуа#

лизировалась как один из результатов медицинской этики, когда биомедици#

нские технологии — генная инженерия, репродуктивные технологии, экспери#

ментальная медицина, клиническая трансплантология, экстраординарные

средства продления жизни — в буквальном смысле задели человека «за живое».

Как следствие, биоэтика вынуждена была разрабатывать собственные социаль#

ные технологии, которые включали бы в себя контрольные функции с точки

зрения права и морали, защиту прав человека. Так появились комитеты по би#

оэтике, и биоэтика обрела статус социального института.

Для того, чтобы иметь более четкое представление о сущности биоэтики

как понятия и как социального феномена необходимо рассмотреть факторы

ее возникновения, определить ее место как нового научного знания. Важно

отметить, что появление биоэтики носит полифакторный характер, что

представляет собой не просто совокупность причин. Это система взаимосвя#

занных факторов, породивших синергетический эффект в виде биоэтики, ко#

торая представляет собой науку о выборе критерия и оценки нравственного

отношения к живому (определение — Ф.Т.).

Особое место в этой системе занимает комплекс причин, связанных с

современными научными стратегиями, именно с четвертой глобальной науч#

ной революцией, в ходе которой рождается новая постнеклассическая наука.

Для нее характерно: применение научных знаний практически во всех сферах
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социальной жизни, революция в средствах хранения и получения знаний,

рост междисциплинарных и проблемно#ориентированных исследований не

только в социально#гуманитарной, но и естественно#технической (напри#

мер, прогнозные сценарии, социальная экспертиза и т.д.) областях. В одно и

тоже время происходит реализация комплексных исследовательских прог#

рамм, где принимают участие специалисты различных областей знаний. Все

это приводит к интеграции в единой системе деятельности теоретических и

экспериментальных исследований, прикладных и фундаментальных знаний,

интенсификации прямых и обратных связей между ними. При изучении «че#

ловекоразмерных» объектов поиск истины оказывается связанным с опреде#

лением стратегии и возможных направлений преобразования такого объекта,

что затрагивает гуманистические ценности, когда исследователю приходится

решать ряд проблем этического характера и определять границы возможного

вмешательства в него [1]. 

Синтез наук в XXI веке — это во многом синтез естественного и искус#

ственного, органического и неорганического, природного и социального на#

чал бытия [2].Сегодня возникает необходимость экспликации фундаменталь#

ных внутринаучных ценностей (поиск истины, рост знаний) с вненаучными

ценностями общесоциального характера. Внутренняя этика науки, стимули#

рующая поиск истины и ориентацию на приращение нового знания, постоянно

соотносится в этих условиях с общегуманистическими принципами и ценнос#

тями [3]. В этом контексте биоэтика выполняет роль гуманитарной эксперти#

зы, предупреждая и прогнозируя возможные негативные последствия совре#

менных достижений науки для биосоциальной сущности человека [4]. 

Осмысление феномена биоэтики в контексте глобальных проблем и тен#

денций развития постнеклассической науки невозможно без анализа эволю#

ции дисциплинарных приоритетов среди современных отраслей  знания.

Пройдя эволюционный путь — «философия — царица наук» античности, пик

религиозной образованности в эпоху Средневековья, гуманизм эпохи Воз#

рождения, торжество механики и техникознания в Новое время, триумф фи#

зики в ХХ веке — наука в последней четверти ХХ и начале ХХI веков пред#

ставила бесспорного лидера современной науки — биологию. Причем биоло#

гию не как чистую дисциплину, а как основу комплекса наук о жизни, пони#

маемую многими как систему, в которой объединены биологическое и меди#

цинское знание. Этот приоритет, который сложился в ХХ веке, сохранится на

первую половину нынешнего столетия, а может и дольше. В постиндустри#

альном обществе совершенствование человека средствами его биологических

резервов, становится очевидной необходимостью, так как прежние искус#

ственно#технические рецепты совершенствования человеческой жизни лишь

увеличивали комфорт, но не меняли ее принципиально. Сегодня наука точно

знает, как устроен автомобиль или космический корабль, вместе с тем недос#

таточно знает  и представляет работу человеческого организма, его отдельных

частей, не говоря уж о его «ремонте». Вся предшествующая история западной

цивилизации со всей очевидностью показала, что научно#технический про#

гресс в том виде, в котором он существовал до новых глобальных вызовов, не
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в состоянии осуществить деятельность подобного рода. Поскольку он не внес

ничего принципиально нового в физиологические и биохимические законы

функционирования человеческого организма, то изменить фундаментально

качество жизни можно только с помощью наук о жизни. «Тем самым возни#

кает объективное подтверждение для прогнозов футурологов, утверждаю#

щих, что «царицей наук» в XXI веке будет уже не физика, а биология» [5]. 

Рассматривая  биологическую составляющую цикла наук о жизни преж#

де всего мы говорим о качественном росте биотехнологий, в том числе в та#

ких сферах как медицина, сельское хозяйство, нано#технологии и т.д. Ученые

и специалисты считают, что уже в нашем веке с их помощью в общемировом

масштабе будет решена продовольственная проблема и модифицируется сис#

тема питания человечества. Однако биотехнологии станут лидировать не

только в сельском хозяйстве, но и в фармации, производстве лекарственных

препаратов. Принципиально иным также может стать повсеместное исполь#

зование органических форм жизни для разных видов трудовой деятельности,

охватывающей пространство от экологически чистых производств до сферы

проведения досуга [6]. Все эти, фантастические на первый взгляд, возмож#

ности порождают достаточно много опасений по поводу вероятностного пе#

рехода биологических исследований в неуправляемую фазу «джина из бутыл#

ки» и соответственно возникает потребность в особом механизме контроля.

И здесь биоэтика как социальный институт накопила определенный опыт,

выработала нормы и принципы, охраняющие безопасность здоровья и жизни

человеках [7].

Эксперты, справедливо полагают, что в целом науки о жизни в XXI веке,

подобно другим базовым направлениям мировых исследований, будут опре#

делять качество жизни и собственную эффективность с учетом практической

востребованности. И здесь на первый план выходит здоровье в самом широ#

ком смысле этого слова, а именно как совокупность физического, психичес#

кого и социального благополучия (трактовка ВОЗ, данная ровно 50 лет тому

назад, в 1947 г.), а не просто отсутствие болезни или немощи. И это в 1947 го#

ду, когда еще даже не была принята Декларация прав человека, и мало кто

знал такое понятие как «качество жизни». 

Именно поэтому биомедицинские науки и технологии возглавили рей#

тинг наук о жизни в наступившем веке, определив для биоэтики одно из

центральных мест в этом контексте.

Вот как об этом говорит один из классиков биоэтики Д.Каллахан в Эн#

циклопедии по биоэтике: «…Достижения биомедицинских наук и их техно#

логическое применение имели три больших последствия, которые пол#

ностью сформировались к 1960 году. Они  преобразили много традиционных

представлений о природе и характере медицины, возможностей и значения

человеческого здоровья, и, наконец, культурного представления о том, что

есть человеческая жизнь. Медицина была преобразована из диагностической

и паллиативной дисциплины в сильнодействующее средство, способное вы#

лечить болезнь и эффективно предупреждать смерть. …Традиционные поня#

тия о жизни были заменены на более длинное предвкушение жизни, конт#
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роль воспроизводства и мощные фармакологические средства, способные

изменить настроение и мысли»[8]. Появление биоэтики можно считать соци#

альной реакцией на эти большие изменения. 

1. Степин В.С. Теоретическое знание. — М., 2003. — С. 610—641. 
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Республиканский Паталогоанатомический Центр, г. Ташкент

ПЕРСПЕКТИВЫ И ФОРМЫ РАЗВИТИЯ

БИОЭТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Дан анализ состояния биоэтики в Республике Узбекистан. Основные

усилия по развитию биоэтики в республике направлены на выработку

нормативной базы, разработку образовательных и научных программ, а

также налаживание широких контактов с международными и

региональными организациями биоэтической направленности.

соответствии со Всеобщей Декларацией прав человека,

принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г., Нацио#

нальный этический комитет (НЭК) на первом этапе своей

деятельности начал выполнять рекомендации по биоэтике:

добиваться распространения, оглашения и разъяснения её,

особенно в учебных заведениях. 

В соответствии с целью среднесрочной стратегии

ЮНЕСКО на 2002—2007 гг., НЭК Узбекистана содействует

распространению принципов и этических норм в качестве

ориентиров научного и технологического развития и соци#

альных преобразований.

Об этом свидетельствуют ежегодные тренинги по био#

этике для членов НЭК и локальных этических комитетов

(ЛЭК) МЗ РУз, проводившиеся в Санкт#Петербурге, Таш#

кенте, Алма#Ате, Баку, Ереване, Тегеране (2001—2006 гг.).

Были подключены телевидение, ведущие газеты и научные

журналы республики, широко освещавшие вопросы био#

медицинской этики.

Практически все члены НЭК выступали с докладами

на научных симпозиумах и конференциях по биоэтике,

проходивших в  странах СНГ и дальнего зарубежья. В 2005 г.

НЭК провел I Национальный конгресс по биоэтике с меж#

дународным участием. Идея единения прогресса и морали

собрала около 200 ученых#медиков и преподавателей ву#

зов, сотрудников научно#исследовательских институтов

Министерства здравоохранения и Академии наук РУз, вра#

чей, биологов, юристов, философов, теологов, журналис#

тов, депутатов Олий Мажлиса Республики Узбекистан,



представителей различных общественных организаций республики, делега#

тов из различных городов Узбекистана, а также Казахстана, Кыргызстана,

Таджикистана, Украины, России, Бельгии, Южно#Африканской республи#

ки, Филиппин, Сингапура и других стран. 

На конгрессе обсуждались ключевые вопросы биоэтики: 

защита прав и достоинства человека как субъекта медицинских исследо#

ваний в связи с использованием достижений биологии и медицины;

биоэтические аспекты клинических испытаний медицинских препара#

тов и технологий;

правовые основы биоэтики;

мировоззренческие и философские основы биоэтики;

биоэтика и окружающая среда;

биоэтика и образование;

истоки биоэтики в Узбекистане.    

Как известно, биоэтика выступает посредником между наукой и нрав#

ственностью, поэтому на конгрессе был принят важнейший документ — эти#

ческий кодекс врача#исследователя Узбекистана. Этот документ регламенти#

рует моральное отношение врача к больному и к его родственникам в повсед#

невной лечебной практике, во время научных клинических исследований. Он

акцентирует внимание на многих проблемах, возникших в связи с воплоще#

нием в жизнь — трансплантологии, пересадки стволовых клеток, генной ин#

женерии и многих других достижений биологии и медицины. Кодекс стал ос#

новой для дальнейшей работы в аспекте правового регулирования основ би#

оэтики в Узбекистане.

В 2006 г. в Ташкенте в рамках Международного семинара Форума комите#

тов по этике (ФКЭСНГ) — FECCIS /ВОЗ/ SIDSER/ IEC/IRB по программе

SIDSER «Признание комитетов по этике» состоялась научная конференция

на тему: «Этические аспекты новых биотехнологий в биологии и медицине». 

На первом Национальном конгрессе по биоэтике с международным

участием принята резолюция, в которой отражены основные приоритеты по

биомедицинской этике в Узбекистане на будущее и заложена программа

действия НЭК по развитию биоэтики в Узбекистане. Основные пункты этой

резолюции:

считать целесообразным обратиться за консультационной поддержкой,

для укрепления потенциала НЭК при Минздраве РУз к организационному

бюро ЮНЕСКО для выработки нормативной базы, содействия и поддерж#

ки инициатив в открытии Центра по биоэтике для определения приори#

тетных задач, выработки и применения стратегий по развитию деятельнос#

ти в области биоэтики для Узбекистана;

одобрить Модельный Закон «По защите прав и достоинства человека»,

разработанный членами этических комитетов стран СНГ и принятый в

2005 г. на Межпарламентской Ассамблее стран СНГ;

в целях повышения качества додипломного и последипломного образо#

вания, информированности в вопросах биоэтики специалистов — врачей

(философов, биологов, юристов, журналистов и др.) считать целесооб#
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разным введение курса «Биоэтики» в образовательные программы вузов

РУз. Разработку соответствующих специализированных образовательных

программ в области биоэтики, методических рекомендаций, учебников,

учебных пособий поручить  Ташкентской медицинской академии, ин#

ституту усовершенствования врачей, Национальному университету Узбе#

кистана и другим высшим учебным заведениям в тесном сотрудничестве

с НЭКУ и образовательной программой ЮНЕСКО ЕЕР;

подготовить руководство по основным аспектам этической экспертизы

биомедицинских исследований, для чего создать Рабочую  группу, состо#

ящую из специалистов различных направлений медицины, биологии,

юриспруденции, философии и т.д.;

создать Биоэтическую  Ассоциацию, объединяющую представителей

различных профессий,  имеющих  отношение  к  этическим проблемам.

Большое внимание уделено образованию по биоэтике. Разработана про#

грамма для студентов бакалаврата. Пункты, касающиеся образования по био#

этике, успешно внедряются в республике. Написаны учебники: Мухамедо#

ва З.М. Введение в биоэтику (Ташкент, 2004); Мухамедова З. М. Биоэтика

(Ташкент, 2006), Загрытдинова Ф. Этика. (Ташкент: Чолпон, 2005). В связи с

указанием Кабинета Министров Республики Узбекистан готовятся програм#

мы по биоэтике для магистров и  докторантов медицинских вузов, в подго#

товке которых участвуют члены НЭК и преподаватели медицинских вузов в

тесном сотрудничестве с образовательной программой ЮНЕСКО EEP. Нала#

жена тесная связь с ЮНЕСКО, что позволит шире внедрять в вузы образова#

тельную программу ЮНЕСКО EEP. 

В Узбекистане создана Ассоциация биоэтики, в которую вошли крупные

ученые в области медицины, биологии, философии, юриспруденции, сельс#

кого хозяйства, животноводства, преподаватели биоэтики. Задачами Ассоци#

ации являются:

1) анализ законодательства Республики Узбекистана на его соответствие

биоэтическим принципам; 

2) внедрение в жизнь положений по защите прав и достоинств человека в

связи с использованием достижений в биологии и медицине и Всеобщей декла#

рации по биоэтике и правах человека, принятой ЮНЕСКО 19 октября 2005 г.;

3) разработка и внесение предложений и изменений в виде новых зако#

нов и дополнений к уже существующим законам по правам пациентов как

субъектов проведения научных исследований, по воздействию науки на

жизнь и генетический характер животных и растений, по защите окружаю#

щей среды, биосферы и биоразнообразия;

4) приведение к единой системе ведомственных этических комитетов по

этической экспертизе (Минздрав, Минсельхоз и др.);

5) организация системы обучения принципам биоэтики в лицеях, кол#

леджах и вузах, подготовка учебников и программ. 

6) выработка предложений и рекомендаций по проблемам биоэтики, воз#

никающих в ходе проведения научных исследований на людях, животных и

растениях и практического использования результатов этих исследований;
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7) налаживание широких контактов с международными и общественны#

ми организациями, правовыми комитетами и организациями, защищающи#

ми права человека, животных и растений.

Планируется расширение связей с НЭК стран Центрально#азиатского

региона (ЦАР): Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении. На клас#

терном совещании руководителей и членов национальных этических коми#

тетов стран ЦАР, проходившем в ноябре 2006 г. в Ташкенте, принята резолю#

ция о создании в рамках ФКЭСНГ — FECCIS ассоциации НЭК по биоэтике

стран Центрально#азиатского региона с целью обеспечения высокого качест#

ва и эффективности проведения этической экспертизы. 

На конгрессе после широкого обсуждения принят также «Этический ко#

декс врача#исследователя Узбекистана», в котором освещены основные

принципы этической оценки исследований на людях:

1) клинические исследования приносят ожидаемую пользу как для испы#

туемых, так и для общества;

2) уважение к людям вытекает из нравственного принципа уважения к

личности;

3) у участников исследований должно быть достаточно информации, на

основании которой они могут принять решение: участвовать или не участво#

вать в исследовании;

4) уважение к индивидуумам включает получение информационного со#

гласия на участие в исследовании в присутствии третьих лиц (например, сви#

детель) с целью усиления защиты прав испытуемых;

5) принцип справедливости подразумевает, что отбор субъектов для ис#

следования должен осуществляться беспристрастно;

6) основные принципы этической экспертизы научных исследований на

людях включает анализ рисков и пользы, рассмотрение процесса получения

информированного согласия, подбора испытуемых и их стимулирования к

участию в исследованиях.

Итак, в перспективе развития биомедицинской этики в Узбекистане пла#

нируется:

введение курса биоэтики для студентов бакалавратуры,  магистров и док#

торантов медицинских вузов;

создание центра по биоэтике при Республиканском патологоанатоми#

ческом центре;

внедрение новых форм развития биоэтики; 

создание ассоциации биоэтиков с участием крупных ученых в различных

областях науки;

расширение сотрудничества в области биоэтики не только со странами

СНГ, Европы, но и Азии (Иран, Афганистан, Пакистан).

Два члена Национального этического комитета Узбекистана (академик

М.С. Абдуллаходжаева, доцент З.М. Мухамедова) избраны почетными члена#

ми Иранской Ассоциации биоэтиков.

М. С. АБДУЛЛАХОДЖАЕВА
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1. Назиров Ф.Г. Современные этические аспекты использования новых биотехнологий в

медицине. Материалы I национального конгресса по биоэтике с международным

участием. — Ташкент, 2005.

2. Абдуллаходжаева М.С. Этика в науке. Материалы I национального конгресса по

биоэтике с международным участием. — Ташкент, 2005.

3. Абдуллаходжаева М.С. Этические и правовые аспекты применения клеточной тран#

сплантации. Докл. конф. «Этические аспекты новых биотехнологий в биологии и ме#

дицине». — Ташкент, 2006.

4. Ахророва З.А. Научно#технический прогресс в биологии, медицине и этике. Доклады

конференции «Этические аспекты новых биотехнологий в биологии и медицине». —

Ташкент, 2006.

5. Гафурова Н.Э. Правовой аспект проблемы репродуктивных технологий в Узбекиста#

не. Докл. конф. «Этические аспекты новых биотехнологий в биологии и медицине».

Ташкент, 2006.

6. Никитина А.Е., Мкртичан Г.Л., Асатрян А.Г., Кубарь О.И. Этическое и правовое регу#

лирование генетических технологий в сранах содружества независимых государств:

проблемы и перспективы. Материалы I Национального конгресса по биоэтике с меж#

дународным участием. Ташкент, 2005.

7. Рахимов М.М. Этика и генно#инженерные биотехнологии. Докл. конф. «Этические

аспекты новых биотехнологий в биологии и медицине». Ташкент, 2006.

8. Юлдашев У.К. Врач, донор и реципиент: этические проблемы. Докл. конф. «Этичес#

кие аспекты новых биотехнологий в биологии и медицине». Ташкент, 2006.

Перспективы и формы развития биоэтики в Узбекистане
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Л.В. КОЛЕСНИКОВА  

Национальный этический комітет Министерства здравоохранения

Республики Узбекистан, г. Ташкент

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

СОЦИАЛЬНО!ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ

ИНВАЛИДОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Рассмотрены государственные и общественные механизмы гарантий защи�

ты прав наиболее социально�уязвимых членов общества — инвалидов в Рес�

публике Узбекистан. Предлагаются мероприятия по реализации существу�

ющих прав и льгот этой категории граждан и их расширению в будущем.

сключительно важную роль играет здравоохранение в жиз#

ни людей. Права, закрепленные законодательными актами

в области жизни и здоровья, относятся к фундаментальным

правам человека. Вот почему государственные и общест#

венные механизмы гарантий защиты этих прав находятся в

центре внимания мирового сообщества.

Особо следует подчеркнуть права и льготы наиболее

социально#уязвимых членов общества, это: несовершенно#

летние, ограниченно дееспособные граждане, инвалиды, т.

е. лица с ограниченными возможностями. Критериями от#

бора в целевые группы лиц является их социальная защи#

щенность, т.е. на сколько общество способно защитить их

права, а также наличие правовой базы, гарантирующей их

защиту со стороны государства и механизма реализации

предоставленных им прав и льгот.

Цивилизованность любого общества определяется от#

ношением к самым уязвимым его слоям, каковыми явля#

ются инвалиды. Инвалиды выступают в обществе особой

группой, которой предоставлены законодательством ряд

прав и льгот. Статьей 22 Закона Республики Узбекистан

«Об охране здоровья граждан» определены права инвали#

дов. Согласно указанной статьи Закона «…инвалиды имеют

право на медико#социальную помощь, на все виды реаби#

литации, обеспечение лекарствами, протезно#ортопеди#

ческими изделиями, средствами передвижения на льгот#

ных условиях, а также на профессиональную подготовку и

переподготовку».

Указанный закон предусматривает право граждан на

медико#социальную помощь, в т.ч. и реабилитационную. В



случае стойкой утраты трудоспособности — установление врачебно#трудовой

экспертной комиссией группы инвалидности. Группа инвалидности

определяется не только объективным состоянием здоровья человека, но и

наличием трудовых навыков при наступившем заболевании, т.е. возможность

трудиться без ущерба для здоровья.

2007 год в Узбекистане был объявлен годом социальной защиты. Имеют

место некоторые позитивные шаги в плане создания государственной служ#

бы реабилитации инвалидов. Так, 27 февраля 2007 г. Министерством юстиции

зарегистрирована Национальная ассоциация предпринимателей женщин#

инвалидов Узбекистана, председателем которой является инвалид І группы

Рахматуллаева. За столь короткий срок ассоциация образовала свои филиалы

в шести городах. В созданной ассоциации сотни женщин#инвалидов осваи#

вают новые трудовые навыки для их дальнейшей реализации. Ассоциацией

охвачены женщины различных групп инвалидности. С учетом их объектив#

ного состояния здоровья подобран характер работы по интересам женщин.

Однако имеют место ряд недоработок в этом направлении. Так, отсут#

ствует практически единая система реабилитации инвалидов, не определен

правовой статус реабилитационных учреждений и потребность в них, отсут#

ствует базовая программа реабилитации.

Особое место занимают инвалиды с психическими расстройствами.

Проблема психического здоровья населения выходит за рамки медицинских

проблем, являясь больше социальной и требующей своего решения с учетом

социально#экономических, экологических факторов, условий жизни населе#

ния. Охрана психического здоровья населения, создание гуманной системы

организации психической службы — приоритетная задача министерства

здравоохранения Республики Узбекистан.

Перед обществом стоит непростая задача — наметить неотложные ме#

роприятия по реализации существующих прав и льгот, имеющихся в госуда#

рстве, а также создать новые, а именно:

1. Создать единое правовое поле действующих льгот и прав инвалидов.

2. Информировать инвалидов о предоставленных им правах и льготах в

свете действующего законодательства, при подготовке законопроектов учи#

тывать мнение общественных объединений инвалидов (общества слепых,

глухонемых и т.д.).

3. Привлекать средства массовой информации для пропагандирования

действующих прав и льгот инвалидов.

4. Механизм реализации прав и льгот должен быть упрощен.

5. Создание бытовых удобств, дополнительных льгот для инвалидов.

6. Особо обратить внимание на мобильных инвалидов (возраст, объек#

тивное состояние здоровья) и на возможность вовлечения их в трудовой про#

цесс, повысив их социальную значимость в обществе, вовлекая их в трудовой

процесс без ущерба для здоровья. Отдельное отношение к себе требуют инва#

лиды с детства и женщины#инвалиды. Инвалидам с детства создать необхо#

димые условия по общему обучению и получению специальных знаний для

трудовой деятельности. Лица, кому инвалидность была установлена по забо#

Этические аспекты социально�правовых проблем инвалидов в Узбекистане
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леванию от общих причин, трудового увечья, профессионального заболева#

ния, нуждаются в переобучении опять#таки с учетом их состояния здоровья.

Нетрудоспособным инвалидам назначить реальную помощь для обеспечения

достойной жизни.

Следует учитывать, что инвалид, являясь потребителем медицинских ус#

луг, находится под юрисдикцией законов Республики Узбекистан: «О защите

прав потребителей» (апрель 1996 год), «Об охране здоровья граждан» (август

1996 год). Перечисленные законы направлены на защиту прав потребителей

медицинских услуг. Согласно им пациент выступает полноправным партне#

ром по взаимоотношению с медицинским работником. Обе стороны наделе#

ны взаимными правами и обязанностями. Однако, права очень подробно

расписаны для пациентов, а обязанности исключительно только для медици#

нского персонала. Это де юре. А вот де факто пациент выступает не защищен#

ным. За спиной медицинского работника выступает целая система, способ#

ная его защитить. А пациент порой не знает о своих правах и даже не догады#

вается об их существовании. Не очень добросовестные медицинские работ#

ники не считают нужным довести до сведения пациента его права, а порой в

силу своей правовой безграмотности и сами не знают о них. В практике

встречаются случаи круговой поруки медицинских работников из#за боязни

наказания. Таким образом, причина допущенной ошибки не выявляется.

Отсутствуют подготовленные правоведы#юристы, способные вести дела

подобного рода,  редко встречаются они и в судебной практике. Общество

созрело для принятия более актуального закона «О защите прав пациентов»,

где необходимо указать права не только пациентов, но и другой стороны. В

этом случае взаимоотношения сторон будет соответствовать гражданско#

правовому договору со всеми вытекающими последствиями.   

Большим значением для инвалидов является повседневная и повсемест#

ная реализация законодательно закрепленных за ними прав, льгот, гарантия

их реализации в соответствии с принятыми правовыми актами. Порой обще#

ство пренебрежительно относится к ним, тем самым создавая  ситуацию мар#

генализации, что не допустимо в правовом государстве.

Национальный Комитет по этике при Министерстве здравоохранения

Республики Узбекистан в своей деятельности строго руководствуется прин#

ципами, отраженными во Всеобщей декларации о биоэтике и правах челове#

ка, принятой в октябре 2005 г. В указанной декларации определены главные

принципы взаимоотношений в обществе ко всем гражданам: равенство,

справедливость  и равноправие, недопущение дискриминации и обществен#

ного осуждения в нарушении принципа уважения человеческого достоин#

ства, прав человека и основных свобод.

Л.В. КОЛЕСНИКОВА 
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Ю.К. ДУПЛЕНКО 

Національний університет «Києво#Могилянська академія», м. Київ

СТАВЛЕННЯ ДО БІОЕТИКИ В УКРАЇНІ

(соціологічний аналіз)

Показано особливості ставлення до біоетичних сюжетів у сучасній Ук�

раїні залежно від освітнього профілю респондентів, їхньої статі і віку.

«Природники» налаштовані більш радикально, ніж «гуманітарії».

Старші люди займають більш чітку позицію, ніж молодші, — це сто�

сується трансплантації органів і тканин, абортів, мозкового критерію

смерті, експериментальних пошуків прориву через видові ліміти трива�

лості життя, створення хосписів.

втор провів аналіз результатів анкетного опитування 276

осіб (випадкова вибірка) щодо ставлення до біоетики в Ук#

раїні. Частота відповідей на кожне анкетне питання вира#

жається у відсотках від загальної кількості респондентів,

які брали участь в обговоренні цього пункту анкети. При

аналізі фіксувалися такі кількісні характеристики:

відповіді в масиві респондентів у цілому;

статеві відмінності відповідей;

вікові відмінності відповідей (до 45 і після 45 років);

фахові (освітні) особливості відповідей.

Респонденти з медичною, біологічною, екологічною і

хімічною освітою склали групу так званих «природників», з

гуманітарною освітою — групу «гуманітаріїв». Кількісна

обробка одержаних даних здійснювалася з застосуванням

методу гістограм. Статистичні відмінності оцінювалися за

критерієм «хі#квадрат».

Розроблена анкета включала 39 питань, що стосували#

ся наступних аспектів біоетики: загальні дефініції; пробле#

ми трансплантації органів і тканин; критерії настання

смерті і евтаназія; старість і подовження життя; вагітність,

переривання її і генетичне обстеження; експерименти ген#

но#інженерного характеру, клонування і експериментуван#

ня на тваринах і добровольцях; ставлення до довкілля;

взаємовідносини лікаря і пацієнта. Наведені найперекон#

ливіші результати аналізу.

Половина респондентів (51,2 %) вважає, що біоетика

поєднує і моральні настанови, і правові вимоги. Найко#



ректніше оцінюють категорії біоетики гуманітарії — 60,9 % вважають, що це

є комплекс моральних настанов і виховання. Природники належать до

прибічників змішування понять (54,1 %). Абсолютна більшість респондентів

ставиться позитивно до трансплантації органів і тканин (80,6 %). Ще ви#

разніше підтримують її природники (84,2 %). Гуманітарії значно менше

схильні до цього (68,8 % «за» при 10,4 % «проти»). Вікові особливості позиції

виявляються в тому, що старші більш схвально ставляться до трансплантації,

ніж молодші (83,8% і 76,6% відповідно), серед молодших більше тих, що ва#

гаються (16,1%, у старших 9,4%). При цьому жінки стриманіше ставляться до

трансплантації, ніж чоловіки, — 8,6 % жінок «проти» (у чоловіків — 3,2 %).

Рівень статистичної відмінності ставлення природників і гуманітаріїв до

трансплантації Р < 0,01 (величина хі#квадрат дорівнює 6,2).*

Більше половини респондентів (57,2 %) справедливо вважають за кри#

терій смерті констатацію загибелі мозку і морально виправдовують в цьому

разі відключення пацієнта від апаратної підтримки дихання і серцевої діяль#

ності (18,9 % «проти», 23,9 % вагаються). Жінки налаштовані категоричніше

«проти» (21,9 %). Старші в 63,5 % є прибічниками мозкового критерію смерті,

у молодших — 54,4 %. Прибічники мозкового критерію смерті серед природ#

ників становлять 64,4 %, серед гуманітаріїв таких 39,6 % (18,7 % — «проти»

при 41,7 % тих, що вагаються). 

Ставлення до евтаназії, як морально виправданої допомоги страждаючій

людині піти з життя — майже у половини респондентів позитивне (49,1 % при

27,2 % негативних оцінок і 23,7 % тих, що вагаються). Спостерігається неве#

лика тенденція до статевих розбіжностей в оцінках: чоловіки трохи більше,

ніж жінки, схильні виправдовувати евтаназію (51,0 % і 48,1 % відповідно «за»

і 24,5 % і 28,7 % відповідно «проти»). Серед старших більше, ніж у молодших,

тих, що налаштовані проти евтаназії (30,8 %, а у молодших — 24,8 %). При#

родники більшою мірою є прибічниками евтаназії (51,2 %) і менш вагаються

в своїй позиції (20,6 %). Гуманітарії, навпаки, меншою мірою погоджуються з

евтаназією (33,3 %, «проти» — 27,2 %, вагаються 39,6 %).

Коли ж питання ставиться в іншій модифікації — чи має право лікар

приймати рішення про евтаназію конкретного безнадійного хворого (за умо#

ви що цей пацієнт, будучи при незатьмареній свідомості, висловлював бажан#

ня піти з життя), то тепер вже тільки 45,7 % респондентів залишають лікарю

це право, тоді як 35,4 % — «проти» і 18,9 % вагаються. Позиція природників

на користь евтаназії послаблюється («за» 45,5 %), гуманітаріїв — проти евта#

назії — посилюється (31,9 %).  Негативних реакцій серед старших за віком

респондентів стає ще більше («проти» — 40,2 %). Старші також частіше (44,4 %),

ніж молодші (35,3 %), проти легалізації евтаназії в Україні. Водночас смертну

кару як судовий вирок частіше підтримують саме старші респонденти —

50,4%, молодші — 43,5 %.
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Старші респонденти також більшою мірою (72,7 %), ніж молодші (61,3 %),

підтримують експериментальні пошуки шляхів прориву через видові ліміти

тривалості життя. Якщо ж звернутися до загального пулу респондентів, то пе#

реважна їх більшість висловлюються «за» такі експериментальні пошуки —

68,1 % при 22,2 % «проти» і 9,7 % тих, що вагаються. При цьому чоловіки ак#

тивніше підтримують такі спроби — 84,9 %, ніж жінки (59,7 %). Жінки також

набагато більш вагаються в оцінці — 13,4 % (при 2,2 % у чоловіків). Природ#

ники теж активно підтримують експериментальні спроби прорватися через

видові межі (70 %), у гуманітаріїв — «за» висловлюється лише трохи більше по#

ловини респондентів.

Відносно забезпечення медико#соціальних потреб старих у такий же

спосіб, як інших соціально незахищених верств населення — дітей, інвалідів,

переважна більшість (90,7 %) всіх респондентів висловлюються схвально (3,9 %

«проти» і 5,4 % вагаються). При цьому жінки прихільніше  ставляться до ста#

рих (93,5 %), ніж чоловіки (84,9 %), чоловіки також більше вагаються, ніж

жінки (10,8 % і 2,7 % відповідно). Виявляється досить несподівана ситуація:

серед тих, хто проти визнання літніх людей на рівні інших соціально незахи#

щених верств населення, старших більше (6 %), ніж молодших (2,2 %).

При постановці питання — кому повинен лікар віддати перевагу в умовах

обмежених можливостей — переважна більшість респондентів вагається (71,1 %

при 24,2 % «за молодих» і 4,7 % «за літніх»). Природники теж більше підтри#

мують молодих (25,4 %, тоді як «за літніх» — 4,3 %), гуманітарії трохи менше

підтримують молодих (17,4 %) і трохи більше — літніх людей (6,5 %).

Щодо ставлення до абортів, то більша частка респондентів (43,9 %) не схва#

лює, 32,7 % «за» при 23,4 % тих, що вагаються. Чоловіки і жінки оцінюють аборт

неоднаково: жінки частіше не схвалюють (44,6 %), ніж схвалюють (29,6 %), а у

чоловіків позиція менш визначена — не схвалюють 42,4 %, а схвалюють 39,1 %.

Старші люди більш позитивно ставляться до переривання вагітності, ніж мо#

лодші. Позиція природників досить стушована — «за» 37 % і «проти» 38,9 %. Гу#

манітарії ж, навпаки, значно виразніше не схвалюють аборти (60,4 %) при

16,7 % «за» і 22,9 % тих, що вагаються, — позиція більш визначена, ніж у загаль#

ному масиві. Статистична достовірність різниці в позиціях природників і гу#

манітаріїв Р < 0,01 (величина хі#квадрат дорівнює 9,07). 

Генна інженерія викликає у респондентів у цілому схвальну реакцію: її

застосування з терапевтичною метою підтримують 73,6 % (при 12,3 % «про#

ти» і 14,1 % тих, що вагаються), з метою ж подовження життя — тих, що

підтримують і непідтримують (разом з тими, що вагаються) приблизно

порівну — 52,2 % «за», 20,5 % «проти» і 27,3 % вагаються. Тобто більше

підтримують терапевтичну мету генно#інженерних втручань, а не намагання

подовжити життя.

Що стосується клонування у тварин, то його підтримують — 47,7 % (при

38,7 % «проти» і 13,6 % тих, що вагаються), у людини ж, в основному, — не

підтримують (68,2 %) при 12,6 % «за» і 19,1 % тих, що вагаються. Жінки більш

негативно, ніж чоловіки, налаштовані до клонування, особливо у людей —

74,6 % «проти».
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Клонування у тварин природники підтримують виразніше, ніж у загаль#

ному масиві. На відміну від природників серед гуманітаріїв експерименти з

клонування мають небагато прихильників: у тварин — 22,9 % при 47,9 %

«проти», а у людини — ще менше — 8,3 %. Тобто, гуманітарії проти клонуван#

ня взагалі. Вікові розбіжності невиразні. Експерименти на добровольцях

більшість респондентів підтримують (73,2 % при 11,1 % «проти») і не підтри#

мують — на карних злочинцях (55,8 % при 21,7 % «за» і 22,5 % тих, що вага#

ються). 

Взаємини з довкіллям як моральну категорію, в основному, розглядають

всі респонденти, більш чітка позиція у старших респондентів (94 %), у мо#

лодшій групі — 91,8 %. Переважна більшість (86,3 %) не вважають морально

виправданим ризик руйнування довкілля задля економічних інтересів людсь#

кої цивілізації. При диференціюванні відповідальності при забрудненні сере#

довища основного винуватця шукають, перш за все, на рівні держави, потім

на рівні підприємств і лише в останню чергу — на рівні конкретного поруш#

ника технології чи техніки безпеки.

Більшість респондентів (64,6 %) не схильні до впровадження генно#мо#

дифікованих організмів і продуктів (ГМО) — при 17,9 % згодних з впровад#

женням і 17,5 % тих, що вагаються. Жінки більш категорично «проти». При

цьому майже всі групи респондентів вважають за необхідне маркування таких

продуктів як генетично#модифіковані (від 92 до 94,5 %). 

Важливим біоетичним аспектом є ставлення до лікарської таємниці та,

як варіант, — моральне право на інформування безнадійно хворого про його

справжні діагноз і прогноз. 46,2 % респондентів підтримують право лікаря на

таке інформування при 18,3 % «проти» і 35,5 % тих, що вагаються. Цікаво, що

природники, на відміну від інших — меншою мірою підтримують своє право

на адекватне інформування пацієнта: «проти» — 21 %.

Досить виразною також є оцінка доцільності створення хосписів: 78,5 %

підтримують існування хосписів (при 9,7 % незгодних і 11,8 % тих, що вага#

ються). Звичайно, старші респонденти більш виразно підтримують ідею хос#

пису — 90,6 % («проти» 3,4 %), серед молодших — 68,6 % прихильників, а

противників —14,6 %.

З наведеного аналізу очевидні наступні висновки щодо сприяння форму#

ванню адекватного ставлення до біоетичних категорій:

1. Необхідно намагатися подолати існуюче в більшості некоректне ро#

зуміння змісту поняття «біоетика».

2. Евтаназія викликає неоднозначне ставлення, особливо, коли йдеться

про конкретне прийняття рішення лікарем. Тому потрібна копітка поясню#

вальна робота, спрямована на сприйняття суспільством необхідності ле#

галізації евтаназії в Україні.

3. При наростаючій у цілому тенденції в суспільстві не схвалювати ризик

руйнування довкілля задля технологічного прогресу, видається за доцільне

сприяти персоніфікованішому диференціюванню відповідальності при за#

брудненні середовища, ніж те, що має місце сьогодні.
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БИОТЕХНОЛОГИЯ —

ВОЗМОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Наибольшие результаты биотехнологии были достигнуты в трех

направлениях: микробиологическом синтезе, получении трансгенных

пищевых продуктов и генотерапии. Потенциальные возможности этих

направлений с одной стороны приносят пользу, а с другой — составляют

опасность. Биоэтические принципы помогут достичь максимальных

результатов в этой сфере, не принося вред  человечеству и природе.

а самых ранних этапах развития биотехнология зарекомен#

довала себя как очень многообещающее, но неоднозначное

направление. Ее успехи, без преувеличения, можно назвать

настоящим научным прорывом. Но с первыми достижения#

ми появились и первые опасения: не принесет ли модифи#

кация генетических программ вред человечеству и природе.

Наиболее перспективными биотехнологическими направ#

лениями можно считать микробиологический синтез, полу#

чение трансгенных пищевых продуктов и генотерапию.

Благодаря микробиологическому синтезу в медицинс#

кую практику введены уже несколько сот генно#инженер#

ных диагностических препаратов и лекарственных веществ.

Первым практическим внедрением биотехнологии стало

получение генно#инженерного инсулина. Для пациентов с

сахарным диабетом это решило проблему иммунологичес#

кого поражения, вызываемого животным инсулином. Сей#

час из 1000 л бактериальных культур#продуцентов получают

приблизительно 200 г инсулина, что равно количеству, по#

лучаемому из 1600 кг поджелудочной железы животных. 

К самому большому классу лекарств, получаемых пу#

тем микробного синтеза, относятся антибиотики. Далее по

объему синтеза следуют гормоны и гормоноподобные бел#

ки (интерфероны и интерлейкины). На третьем месте нахо#

дятся ферменты (протеолитические и протеиназы с фибрино#

литическим действием). Ведутся разработки новых генно#

инженерных вакцин, которые не будут обладать побочны#

ми эффектами [1].



При соответствующей очистке полученных белковых препаратов и про#

ведении теста на их аллергенность, такие продукты можно считать безопас#

ными для человека. Но взаимодействие организма человека с трансгенами

(как с элиментарными из генетически модифицированных продуктов, так и с

введенными в его собственные клетки при генотерапии) вызывает обосно#

ванные опасения.

Совсем скоро Украина вступит во Всемирную торговую организацию

(ВТО). По крайней мере, все необходимые документы для вступления в ВТО

Верховна Рада Украины приняла еще в прошлом году [2]. Как только это сос#

тоится, каждый украинец неизбежно столкнется с проблемой продоволь#

ственной безопасности. На украинский рынок сможет свободно проникать

большое количество генетически модифицированных (ГМ) продуктов. Спи#

сок импортируемых в Украину генетически модифицированных организмов

(ГМО) значительно возрастет. Пока что в него входят: шоколадные изделия

компании "Херши", "Кедберри" ("Фрут энд Нат", "Марс", "Сникерс", "Твикс",

"Милки#вей"), безалкогольные напитки от "Кока#Колы" (кола, "Спрайт"),

"Пепсико" (пепси, "Севен#ап"), шоколадный напиток "Несквик" компании

"Нестле", рис "Анкл#Бенс" (производитель "Марс"). Трансгены присутствуют

в мясных изделиях с добавлением сои — колбасах, сосисках, паштетах. 70 %

популярных марок детского питания содержат ГМО. Трансгены есть в сухих

завтраках и обедах быстрого приготовления, соусах, кетчупах. Около 30 % ко#

фе и чая на украинском рынке — генетически модифицированы [3, 4].

Большинство биотехнологических изменений пищевых растений нап#

равлено на повышение их стойкости к пестицидам, гербицидам, климатичес#

ким воздействиям и болезням. Типичные примеры — глифосат#резистентные

варианты сои и толерантная к пестицидам кукуруза, которая продуцирует δ#

токсин Bacillus thurinogenesis (Bt#кукуруза) [5]. 

Утверждение, что ГМ растения отличаются от сортов, выведенных тради#

ционным способом, лишь большей специфичностью свойств, ошибочно.

Трансгенная ДНК, в отличие от природной, оптимизирована для горизон#

тального переноса генов. Она легко преодолевает межвидовые барьеры и

встраивается в геномы. Кроме того, у растений, животных, а также их генети#

ческих паразитов (вирусов, плазмид, транспозонов) встречаются последова#

тельности ДНК, гомологичные трансгенным. Это приводит к повышенной

частоте рекомбинаций между ними. Риск, связанный с горизонтальным пе#

реносом генов сводится к следующим позициям:

во#первых, может произойти передача генов антибиотикорезистентнос#

ти к патогенным микроорганизмам;

во#вторых, возможно распространение генов, отвечающих за факторы

патогенности микроорганизмов, что приведет к появлению инфекцион#

ных агентов с новыми свойствами; 

в#третьих, встраивание трансгенной ДНК в человеческую клетку может

спровоцировать развитие опухолевого процесса [6].

Вероятность горизонтального переноса генов при употреблении в пищу

ГМ продуктов теоретически достаточно высока и подтверждается данными
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практических исследований. Было установлено, что ДНК из пищевых про#

дуктов, несмотря на депуринацию в желудке и воздействие панкреатической

ДНКазы в двенадцатиперстной кишке, можно обнаружить в дистальных от#

делах желудочно#кишечного тракта (ЖКТ), а также в печени. Это указывает

на то, что нуклеиновые кислоты могут проходить через кишечный эпителий

и поступать в системное кровообращение [7]. 

Эксперименты на мышах показали, что поступившая с едой ДНК от бак#

териофага M13, может персистировать в фрагментированном виде в ЖКТ,

проникать через кишечную стенку и достигать ядер лейкоцитов, клеток селе#

зенки и печени. Похожие результаты были получены при добавлении к пище

мышей плазмиды, содержащей ген зеленого флуоресцентного протеина

pEGFP#C1. Чужеродная ДНК была найдена в селезенке мышей в связанном

состоянии с их собственной ДНК. Предполагают, что ДНК мышей, вступив#

шая во взаимодействие с плазмидной ДНК, относится к некодирующему

участку генетического материала. В дальнейших исследованиях наблюдали за

потомством мышей, которым во время беременности вместе с едой регуляр#

но давали  ДНК бактериофага М13 или pEGFP#C1. У новорожденных мышей

чужеродная ДНК обнаруживалась в клеточных ядрах многих тканей, что ука#

зывает на трансплацентарный путь передачи алиментарной ДНК [8]. 

Для изучения поведения пищевой ДНК из ГМ продуктов в организме че#

ловека провели эксперимент, в котором приняли участие семь пациентов с

илеостомой. Они однократно употребили еду, содержащую ГМ сою. В состав

такой порции входил бургер, содержащий 150 г соевой муки и молочный кок#

тейль, содержащий 100 г соевой белковой добавки и 600 мл соевого молока.

Всего в одной порции находилось 3•10
12

трансгенов. Трансгенную ДНК об#

наружили в содержимом стомы всех добровольцев. Также было установлено

наличие переноса генов из ГМ сои в бактерии кишечной микрофлоры. К со#

жалению, исследований для обнаружения трансгенов в клетках крови и внут#

ренних органов не проводили [9]. 

Для создания ГМ растений в качестве промотора часто используют про#

мотор S35 вируса мозаики цветной капусты. В этом промоторе был обнару#

жен участок, который назвали «горячей точкой рекомбинации» — в нем про#

мотор обрывался и встраивался в другие молекулы ДНК [6]. 

При получении ГМО до сих пор используют маркерные гены устойчи#

вости к антибиотикам, которые могут перейти в микрофлору кишечника, что

было показано в соответствующих экспериментах. Вследствие появляются

устойчивые к антибиотикам патогенные микроорганизмы  [10]. В ЕС с декаб#

ря 2004 г. запрещена продажа ГМО с использованием генов устойчивости к

антибиотикам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует

производителям воздержаться от использования этих генов, однако, корпо#

рации от них полностью не отказались. 

Кроме отрицательных последствий горизонтального переноса генов, не#

безопасными для здоровья человека могут оказаться не принятые во внима#

ние молекулярные процессы, происходящие во время биосинтеза белка. Свя#

занный с этим риск включает:
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синтез разных продуктов одного и того же гена в разных типах клеток;

образование аллергенных и токсичных белков;

нарушение стабильности генома и изменение его экспрессии;

аккумуляция растениями гербицидов и пестицидов.

При изменениях, вносимых в эволюционно отлаженный геном, нельзя

не предполагать вероятность возникновения токсичных, аллергенных, кан#

церогенных или мутагенных продуктов. 

Поддержание специфического клеточного фенотипа требует очень тонко

настроенной регуляции генов, в которой все элементы тесно связаны друг с

другом. В многоклеточном организме среднее число регуляторных сайтов для

одного гена минимум равно пяти. Кроме того, существенную роль играет не#

аллельное взаимодействие генов:

полимерия — два и более доминантных аллеля в одинаковой мере влия#

ют на развитие одного и того же признака;

комплементарное взаимодействие — для формирования признака необ#

ходимо наличие нескольких неаллельных доминантных генов;

эпистаз — угнетение неаллельным эпистатическим геном гипостатичес#

кого гена;

эффект положения — местонахождение гена может сказываться на ха#

рактере  его экспрессии;

плейотропное действие — одна и та же последовательность нуклеотидов

детерменирует синтез не одного, а нескольких полипептидов.

При получении ГМО в лаборатории невозможно заранее предвидеть, в

какой именно участок генома встроится новый ген и сколько его копий ока#

жется в организме#получателе. Введение одного и того же гена в разные типы

клеток не всегда приводит к получению одинаковых белков. Еще не  доказа#

но, что одни и те же копии одного и того же гена работают одинаково. Они

могут экспрессировать белок, могут его не экспрессировать, могут экспрес#

сировать его менее или более активно [11].

Кроме того, биологические функции любого белка могут изменятся

вследствие посттранскрипционных (копирование, альтернативный сплай#

синг, полиаденилирование) и посттрансляционных модификаций (фосфори#

лирование, гидроксилирование, гликозилирование и ограниченный протео#

лиз). Природа таких модификаций зависит от типа клетки, в которой

экспрессируется данный протеин. Например, если предшественник амило#

идного белка (APP), с которым связано развитие болезни Альцгеймера,

экспрессирован в глиальной клетке, то он содержит ковалентно связанный

хондроитин#сульфат; но если он экспрессирован в нейронах головного моз#

га, он связывается с простым углеводным остатком. Так происходит потому,

что каждая клетка обладает уникальным набором ферментов, в частности, от#

вечающих за модификацию белковой структуры. В случае с АРР из#за разных

углеводных составляющих изменяются его адгезивные свойства, и в ткани

мозга развивается амилоидоз [12, 13]. В случае с трансгенными растениями

токсины, безвредные для человека, когда их синтезирует бактерия, могут об#

рести токсичные свойства в клетке растения. 
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Это подтвердили результаты эксперимента на крысах, которых 9 месяцев

кормили трансгенным картофелем, модифицированным лектином подснеж#

ника. У крыс выявили негативные изменения состояния слизистой оболочки

кишечника, частичную атрофию печени и изменение тимуса, а также изме#

нения относительного веса внутренних органов по сравнению с контрольны#

ми крысами [14]. 

Согласно внутреннему докладу «Монсанто», обнародованному со скан#

далом в июне 2005 г., у подопытных крыс, которых кормили ГМ#кукурузой

нового сорта MON 863, возникли изменения в кровеносной и иммунной сис#

темах [15].

Уже накопилось много данных, указывающих на то, что белки, которые

продуцируют встроенные в ГМО гены, очень часто вызывают аллергические

реакции и метаболические расстройства, вплоть до развития анафилактичес#

кого шока [16, 17]. Существуют убедительные доказательства нарушения ста#

бильности генома при встраивании в него чужеродного гена.  Было показано,

что после введения в человеческую клетку всего лишь одного гена, 5 % ее

собственных генов либо значительно увеличили, либо значительно снизили

уровень экспрессии [18].

Для производства пищевой добавки «триптофан» в США в конце 80#х го#

дов XX века была создана ГМ#бактерия. Однако вместе с обычным триптофа#

ном, по невыясненной до конца причине, она стала вырабатывать этилен#би#

стриптофан. Это соединение явилось причиной сотен тяжелых недомоганий

(мышечные боли, спазмы дыхательных путей) и гибели десятков человек [19]. 

Негативное воздействие на здоровье может также проявиться в связи с

наличием во встраиваемом фрагменте ДНК «технологического мусора»,

включающего, в том числе, вирусные промоторы, прежде всего S35#промо#

тор, и бактериальные терминаторы [20].

Могут возникнуть нарушения здоровья, связанные с накоплением в ор#

ганизме гербицидов. Большинство известных трансгенных растений не поги#

бают при массовом использовании сельскохозяйственных химикатов и могут

их аккумулировать. Есть данные о том, что сахарная свекла, устойчивая к гер#

бициду глифосат, накапливает его токсичные метаболиты [21]. 

Нельзя считать, что употребление ГМ продуктов миллионами людей в

мире является достаточным тестом для оценки их безопасности. Огромное

количество таких продуктов не маркировано, и потому невозможно связать

количество и продолжительность употребления ГМ продуктов с возникнове#

нием заболеваний у людей. До выпуска на рынок ГМ продукты должны про#

ходить тестирование, подобное испытанию лекарственных средств: сначала

на животных, затем на людях#добровольцах с обязательной оценкой отдален#

ных мутагенных и канцерогенных последствий. Результаты исследований

должны быть доступны широкой общественности, а продукты, содержащие

ГМО соответственно маркированы.

Еще одно направление биотехнологии — генотерапия, которая за отно#

сительно короткое время уже успела побывать и потенциальной панацеей, и

вызвать разочарование в своих возможностях. Стало очевидно, что, несмотря
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на значительный прогресс геномики, быстрого успеха генотерапия не достиг#

ла: до сих пор ни одна болезнь не побеждена, нет ни одного завершенного ме#

тода лечения. Генотерапия злокачественных новообразований с помощью

антисэнс#олигонуклеотидов, генов цитокинов, генов, контролирующих

апоптоз, и ряда других генетических конструкций, не гарантирует полного

излечения, поскольку в результате лечения остаются единичные трансфор#

мированные клетки, то опухоль может дать рецидив [22].

Для эффективной генотерапии необходимо наличие трех составляющих: 

терапевтического гена или антисэнс олигонуклеотида;

подходящего вектора для доставки этого гена в клетки определенного ти#

па in vitro или in vivo;

адресной системы для доставки гена in situ (катетер, стент, имплантируе#

мый полимер). 

Потенциальными терапевтическими генами являются гены, при мута#

ции которых развивается конкретное наследственное заболевание. Это гены,

кодирующие: VIII и IX факторы свертывания крови (при мутациях — гемо#

филия); белок CFTR (при мутации — кистозный фиброз); дистрофин (при

мутации — миодистрофия Дюшена); а также гены, которые могут быть ис#

пользованы для лечения таких заболеваний, как рестеноз после баллонной

ангиопластики (продукт гена ретинобластомы Rb, или ген тимидинкиназы

вируса простого герпеса VECF, или фактор роста фибробластов). Уже нема#

лый список терапевтических генов продолжает увеличиваться с идентифика#

цией новых генов, отвечающих за возникновение различных заболеваний. 

Прогресс в области усовершенствования векторов значительно отстает от

скорости открытия терапевтических генов. Идеальный вектор должен эф#

фективно определять тип клеток in vivo, переносить большие по объему

трансгены, вызывать длительную, и в некоторых случаях регулируемую

экспрессию у иммунокомпетентного хозяина, не приводить к воспалению и

долговременной иммунной реакции с нейтрализирующим или цитотокси#

ческим воздействием. Такой вектор еще не разработан.  Сейчас доступны рет#

ровирусные, аденовирусные, лентивирусные и адено#ассоциированные

(AAV) вирусные векторы. Все они далеки от идеального. Ретровирусные век#

торы сложно получить в высоких титрах, для их распространения необходи#

мо клеточное деление, и они очень склонны к интеграции в геном хозяина.

Аденовирусные векторы, при высоком распознавании типов клеток in vivo,

вызывают сильное воспаление, кратковременную экспрессию трансгенов и

долговременные клеточные и гуморальные иммунные реакции. Адено#ассо#

циированный вирусный вектор менее флогогенный чем аденовирусный, и,

кроме этого, вызывает программируемую долговременную экспрессию

трансгена у иммунокомпетентных животных in vivo. Но эти векторы опреде#

ляют не все типы клеток, in vivo, могут переносить трансгены всего до 4,5 kb,

индуцируют выработку нейтрализирующих антител, что препятствует

действию продуктов трансгенов. Лентивирусные векторы относительно не

флогогенны и обеспечивают стабильную экспрессию трансгена у иммуно#

компетентных животных. Наиболее многообещающие векторы — лентиви#
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русные и аденовирусные, при всех своих плюсах, имеют недостаток — обла#

дают высокой способностью инфицировать большое количество разных ти#

пов клеток in vivo, что создает риск случайного инфицирования нецелевых

тканей и нарушения их генетической стабильности. В последнее время изу#

чаются невирусные системы доставки генов (микроинъекции, «генный писто#

лет», электропорация). Полностью синтетические системы помогли бы избе#

жать появление опасных рекомбинантных вирусов и других токсических эф#

фектов вирусных частиц. Но несмотря на определенные успехи в разработке

невирусных векторов на основе искусственных макромолекулярных комп#

лексов, пока успешно преодолевать природные барьеры с их помощью не

удается [23, 24].

Устройства для адресной доставки генов еще не получили того внимания,

которое уделяется открытию терапевтических генов и созданию векторов. В

результате, такие системы распространяют векторы не равномерно и не точ#

но [23].

В целом, на сегодняшний день,  научные данные подтверждают осущест#

вимость генотерапии человека. Но, не смотря на открытие большого количе#

ства потенциально полезных терапевтических генов и усовершенствование

векторных систем, остается много вопросов по поводу безопасности геноте#

рапии. 

Основные опасения составляют:

иммунные реакции против векторов и трансгенов;

цитотоксический эффект;

неправильная инсерция векторов и трансгенов, приводящая к мутациям

и последующему опухолевому размножению клеток.

В 1999 г. Джесси Гельсингер, страдавший недостаточностью гена орни#

тинкарбамоил — трансферазы (что не является смертельным заболеванием),

умер в результате применения аденовирусного вектора третьего поколения.

Эта смерть шокировала ведущих специалистов клинической генoтерапии —

никто так и не понял, почему это случилось. Врачи, проводившие лечение

шести групп пациентов (по три человека в каждой), сделали все необходимое

чтобы избежать летального исхода [25]. Однако на четвертый день, после

третьей инъекции аденовирусного вектора с этим геном пациент умер. В про#

токоле был использован, казалось бы безопасный, аденовирусный вектор

третьего поколения, лишенный областей Е1 и Е3 вирусного генома. Вскры#

тие показало атрофию внутренних органов, по#видимому, по механизму

апоптоза. Складывается впечатление, что произошло неизвестное ранее вза#

имодействие генома вируса с геномом человека. Тем более, в литературе уже

были публикации о наличии в аденовирусах нуклеотидных последователь#

ностей, активирующих цитотоксические механизмы, которые, скорее всего,

и сработали в данном случае [26]. 

Еще один трагический случай произошел в 2002 году. Группа француз#

ских ученых проводила генотерапию детей с тяжелым комбинированным им#

мунодефицитом, сцепленным с Х#хромосомой. Но вскоре они были вынуж#

дены остановить лечение — у одного из 10 детей развился лейкоз. Была ис#
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пользована новая методика: клетки костного мозга, взятые от пациента, под#

вергались генноинженерной обработке не внутри организма пациента, а вне

его. После того, как терапевтический ген был вставлен в геном in vitro, клет#

ки вводились обратно пациенту. Этот метод считался более безопасным, чем

прямое введение трансгенов in vivo. Прямая генотерапия может осложняться

образованием токсичных продуктов трансгена или развитием опухолей из#за

неправильных вставок вектора. Была надежда, что модифицирование клеток

ex vivo убережет пациентов от прямого воздействия высоких доз вектора, а

любая клетка, трансформировавшаяся в раковую, как и бесконтрольно реп#

лицирующийся вектор смогут быть просто удалены из клеточного материала.

Но, к сожалению, ожидания не оправдались. Молекулярный анализ показал,

что у ребенка, принимавшего участие в экспериментальной генотерапии,

лейкоз развился из моноклонольных Т#лимфоцитов с неправильным распо#

ложением вектора в геноме. Вместо Х#хромосомы, он находился в 11 хромо#

соме возле гена LMO2, сверхэкспрессия которого вызывает острый лимфоб#

ластный лейкоз [27]. «Инсертационный канцерогенез» был подтвержден и в

экспериментах на животных: ретровирусный вектор, такой же, как использо#

ванный в описанной выше генотерапии врожденного иммунодефицита, у

всех экспериментальных животных вызвал лейкоз. Высокая частота опухолей

у животных наблюдалась и в других экспериментах, уже с использованием

адено#ассоциированного вектора [28]. 

В генотерапии уже успела сложиться традиция переходить к исследова#

ниям на людях, минуя оценку эффективности и безопасности на животных.

Например, несмотря на то, что гены протеинов ангиогенеза (фактор роста

фибробластов и VEGF) уже используются для лечения людей, не ясно, при#

водит ли эктопическая экспрессия таких генов к формированию правильно

организованных, функционирующих и стабильных сосудов, или, вместо это#

го, вызывает гемангиому с ограниченной способностью усиливать приток

крови к участкам ишемии. На подобные вопросы можно ответить, проведя

эксперименты на животных, но делать это нужно до того как проводить ис#

следования на людях. Очень информативной является оценка соотношения

риска и пользы генотерапии на эволюционно близких к человеку животных

(например, приматах). В дополнение к оценке риска острой токсичности и

отдаленных последствий, необходимо проверять наличие долговременного

иммунного ответа против вектора или трансгена. Желательно использовать

такие методики генотерапии, в которых лечебный эффект может быть дос#

тигнут благодаря кратковременной и локализованной экспрессии трансгена. 

Биоэтические нормы и регуляция приобретают все большее значение в

свете нарастающей коммерциализации науки, а также высокой потенциаль#

ной опасности, которую несут в себе новые биомолекулярные технологии.

Например, нередкими стали ситуации, когда научный руководитель коллек#

тива, который испытывает и внедряет в клинику новый клиническй протокол

генотерапии, является в то же время владельцем или совладельцем компа#

нии, которая и заказала эти испытания. Возникший конфликт финансовых и

научных интересов часто решается в пользу финансовых. 
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Доступ к информации о генетическом статусе человека долгое время был

открыт из#за незащищенности банков данных. Мощнейшие международные

банки данных содержали информацию о последовательностях нуклеотидов в

ДНК (такие, как GenBank / EMBL / DDBJ) и о последовательностях амино#

кислот в белках (PIR / SwissPot). Несанкционированное использование таких

данных страховыми агенствами, юристами, работодателями породило мно#

гие этические и социальные проблемы. Например, если у подающих на стра#

ховку был обнаружен потенциально болезнетворный ген, компании могли

отказывать таким людям в предоставлении услуги. Решение о доступности

такой информации не было принято сразу, но благодаря совместной работе

ученых, юристов и законодателей достигнута «золотая середина» — запреще#

но патентовать получаемые последовательности ДНК, а добровольцев, кото#

рые соглашаются на размещение своей генетической информации в откры#

том доступе, осведомляют о возможных рисках, которым они подвергаются,

открывая третьим лицам доступ к данным о своем геноме [29]. 

Регулирование развития биотехнологии в соответствии с принципами

биоэтики на законодательно#правовом уровне создаст разумный компромисс

между полезными и потенциально опасными возможностями «биофабрик»

будущего.
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БІОЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ 

ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ

У ХАРЧУВАННІ НАСЕЛЕННЯ

Сьогодні перспективи розв’язання продовольчих проблем людства, з од�

ного боку, та недостатньо вивчені наслідки для людини від вживання в

їжу генетично�модифікованих організмів — з іншого, потребують комп�

ромісного рішення, що задовольняло б головним принципам біоетики.

Компроміс може полягати у використанні ГМ організмів біотехно�

логічними виробництвами для одержання біомаси, або біологічно актив�

них речовин, що не містять генетичного матеріалу (крохмаль, білок, цу�

кор, вітаміни, клітковина, ліки тощо). Вживання в їжу ГМ організмів

для кожного громадянина України має бути добровільним і свідомим. Го�

това продукція має бути маркована відповідним чином.

осягнення генної інженерії зі створення організмів з штуч#

но зміненим геномом і швидке їхнє впровадження в агрос#

феру і харчову промисловість викликає гострі дискусії в

суспільстві та спричиняє появу низки морально#етичних

проблем. Актуальність біоетичних проблем, пов’язаних з

використанням генетично модифікованих рослин, зумов#

лена тим, що незважаючи на існуючий опір суспільства,

їхні посіви поширюються, а пропаганда генетично мо#

дифікованих організмів (ГМО) та продуктів їхньої перероб#

ки (ГМ продуктів) стає дедалі агресивнішою. Суспільство

завжди з настороженістю ставиться до нових харчових про#

дуктів, особливо якщо вони виготовлені з використанням

ГМО. Недостатність інформації, щодо ризиків для здоров’я

від застосування ГМО в їжу формує навкруги нових про#

дуктів харчування атмосферу невідомого, а значить — не#

безпечного. Тому в усьому світі тривають акції протесту

проти використання ГМО. В цій ситуації саме з точки зору

біоетики необхідно розробити критерії оцінки можливих

наслідків використання ГМО не тільки з позицій біобезпе#

ки, але й з погляду моралі. Рівень, на якому розв’язуються

біоетичні проблеми, залежить від громадянської зрілості та

сталості розвитку суспільства. Можна виділити три умов#

них рівня: перший — стосується людини як споживача;

другий — стосується людини як громадянина; третій — сто#



сується людини як біологічного виду. Аналіз ситуації, що виникла навколо

ГМО та ГМ#продуктів свідчить про те, що людство знаходиться на першому

рівні розв’язання біоетичних проблем, на якому досягається компроміс. У ба#

гатьох країнах світу лобісти ГМО і захисники прав споживача намагаються

дійти згоди. За умов досягнення компромісу виробництво ГМО не обме#

жується, ГМ продукти поступають у торговельну мережу, проте здійснюється

контроль за вмістом ГМ інгредієнтів у харчових продуктах, якістю спеціаль#

ного маркування ГМ продукції, за просуванням ГМО на ринку. На другому

рівні розв’язання біоетичних проблем закладаються принципи біомедичної

етики, в якій всі норми орієнтовані на соматичне здоров’я людини, його пок#

ращання та збереження. Надається оцінка ризиків небезпеки споживання

ГМО для здоров’я. На законодавчому рівні закріплюється право людини жи#

ти в екологічно чистому середовищі, їсти натуральну їжу, бути захищеною від

антигуманних дій функціонерів, від науки. На третьому рівні розв’язання

біоетичних проблем дається оцінка, розробляється етична регламентація

діяльності вчених, пов’язаної з маніпуляціями над генетичним матеріалом

рослин і тварин. Визначається, чи є в тому загроза генетичній безпеці люди#

ни. Завдання біоетики на третьому рівні полягає в тому, щоб взяти під конт#

роль всі нові біотехнологічні методи, щойно вони досягнуть стадії експери#

менту, і до того як вони стануть предметом торгу. За цим завданням, даний

рівень розв’язання біоетичних питань має бути початковим. Тоді і проблем

для суспільства було б менше. Проте реалії життя нав’язують іншу послі#

довність розв’язання біотичних проблем, що надає особливу негайність

втіленню у життя основних принципів біоетики. 

Для України проблема застосування ГМО у сільському господарстві має

велике значення тому, що території, відведені під сільгоспкультури займають

понад 70 % загальної площі країни. Сьогодні для більшості громадян України

словосполучення «генетично модифікований» практично ніякої інформації не

надає. Пересічний громадянин мало обізнаний з питаннями можливості вико#

ристання у повсякденному харчуванні ГМО та ГМ#продуктів. Ще не так давно

на українських ринках неможливо було дізнатися, який продукт харчування ти

купуєш — трансгенний чи звичайний. На упаковках і зараз відсутнє відповідне

маркування. Це стосується як насіння сільськогосподарських культур імпорт#

ного походження, так і різноманітних продуктів харчування. ГМО та ГМ#про#

дукти можуть попадати на наш стіл як у вигляді овочів та фруктів (соя, картоп#

ля, кукурудза, томати, цукрові буряки та ін.), так і у вигляді добавок до основ#

них харчових продуктів для покращання структуруючих і підсолоджуючих

властивостей, у вигляді барвників, а також білкових сполук для підвищення

споживчої цінності. Значна частина продуктів переробки ГМО потрапляє на

наш стіл, як готова їжа — соєвий сир, соєве молоко, чіпси, кукурудзяні

пластівці, томатна паста, кетчупи, ковбаси, кондитерські вироби тощо. 

Активісти екологічної організації Грінпіс обнародували список харчових

компаній, які при створенні своєї продукції використовують ГМ інгредієнти.

Продукція цих фірм популярна в Україні і Ви знайдете в цьому списку улюб#

лені Вами і вашими дітьми продукти. ГМ інгредієнти містяться у шоколадних
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виробах компанії Cadbury (Fruit&Nut), шоколадних батончиках фірм Nestle,

Ferrero, Kraft/Phillip Morris («Марс», «Снікерс», «Твікс», «Мілкі вей», «M&M»

(всі види)), безалкогольних напоях від Coca#Cola («Coca#Cola», «Sprite»,

«Fanta», «Tonic Kindly»), напоях фірми PepsiCo («Пепсі», «Мірінда», «Севен#

Ап», «Pepsi 7#Up»), шоколаді, шоколадних і кавових напоях Nesquik, дитячо#

му харчуванні компанії Nestle, шоколаді, безалкогольних напоях фірми Her#

shey’s, у рисі Uncle Bens, кукурудзяних пластівцях та сухих сніданках Kel#

logg’s, у супах Campbell, соусах Knorr, чаях Lipton, печиві Parmalat, приправах,

майонезах, соусах Hellman’s та Heinz фірми Нeinz Foods, дитячому харчуванні

від компаній Nestle, Hipp, Abbot Labs (Similac), йогуртах, кефірі, сирі, дитячо#

му харчуванні фірми Danon, у картоплі «free» і деяких інших продуктах мережі

ресторанів швидкого харчування МcDonalds. Окрім того, офіційний сайт

Асоціації генетичної безпеки (2006) додає до цього списку майонези Calve, йо#

гурти ООО «Ерманн», чіпси «Лейз», супи «Галина Бланка», квасолю, кукуруд#

зу, зелений горошок і інші продукти «Бондюель». В Україні з великою долею

вірогідності можна спожити ГМ сполуки у складі кукурудзяної олії, кукуруд#

зяного сиропу, кукурудзяного крохмалю, соєвому білку, соєвій олії, лецитині,

соєвому соусі, бавовняній олії. ГМ# інгредієнти додають у продукти харчуван#

ня, в першу чергу, для їхнього здешевлення, що робить їх більш доступними

для населення. Велика вірогідність присутності ГМО у хлібобулочних виро#

бах, до складу яких входять «добавки для поліпшення борошна», або «речови#

ни для прописування тіста». Як правило, і маргарин містить в собі речовини,

одержані з ГМО. В дитяче харчування додаються вітаміни або інші компонен#

ти, одержані з використанням ГМО. У деяких сортах імпортного меду було

визначено генетично модифікований маслинний рапс. Багато видів сухоф#

руктів можуть бути змащені олією, виготовленою з генетично модифікованої

сої. Красивий зовнішній вигляд сухофруктів не гарантує їхньої високої якості

та гігієнічної безпеки. Продукти виробництва США і Канади (морозиво, сухе

молоко, вершкове масло, соєвий соус, шоколад, попкорн, жувальна гумка,

вітаміни) найчастіше містять ГМ#інгредієнти. Переважна кількість ГМО пот#

рапляє в Україну, а відповідно і на стіл українців з#за кордону, так як в Україні

офіційно жоден сорт ГМО в комерційних цілях не вирощується. В Китаї, Індії,

Японії, країнах Латинської Америки і, особливо, в США активно культиву#

ються, використовуються та експортуються ГМО та ГМ продукти. 

За останнє десятиріччя площа на якій культивуються трансгенні культу#

ри збільшилась у масштабі планети у 40 разів. Якщо у 1996 році площі під ви#

рощування ГМ культур складали приблизно 2,8 млн га, то сьогодні фахівці

називають цифру понад 85 млн га. При цьому США, Канада, Аргентина та

Китай виробляють 99 % світового об’єму трансгенної сільгосппродукції. Гон#

дурас і Колумбія виділяють трохи більше за 0,05 млн га під ГМО. Невеликі ко#

мерційні посадки (декілька тисяча гектарів) ГМО існують також і в країнах

ЄС. За даними на 2004 рік в Іспанії вирощувалась трансгенна кукурудза на

площі 0,1 млн га, в Германії відповідно 0,05 млн га. 

Безумовно, швидке збагачення агросфери на ГМО має об’єктивні еко#

номічні причини. Застосування методів генної інженерії надає можливість
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створити нове покоління генетично модифікованих сортів, стійких до

бур’янів, агресивних патогенів, шкідників, а також до абіотичних несприят#

ливих факторів (посуха, перезволоження, холод, спека тощо). Генна інже#

нерія дає можливість людині керувати якістю продукції, як за вмістом

вітамінів, мікроелементів, білка та інших поживних речовин, так і за вмістом

фармакологічно цінних речовин. Можливість фортифікації харчових про#

дуктів має важливе значення для розв’язання проблем харчування, особливо

для країн, що розвиваються. Зрозуміло, що перспективи розв’язання про#

блем недоїдання людей в усьому світі, а також покращення сортів сільсько#

господарських культур швидко знаходять прибічників, які вважають, що за

цими технологіями майбутнє. Велике значення при цьому мають надприбут#

ки, які одержують виробники ГМО та ГМ#продуктів. Особливі біологічні

властивості ГМО дозволяють збирати високі врожаї при значно нижчих за#

тратах порівняно з звичайними сортами аналогічних культур. Тому обмежен#

ня у сфері вирощування ГМО сприймаються як порушення прав виробника.

Тоді виникає низка запитань: «А хто ж буде відстоювати інтереси споживача?

Як знайти компроміс у цій ситуації»?

Життя надає нам приклад розв’язання компромісу в країнах ЄС. З 1997

до 2003 р. у країнах ЄС (Австрія, Франція, Германія, Греція і Люксембург) бу#

ло введено мораторій на використання ГМО і продуктів їх переробки, у зв’яз#

ку з чим скоротилися площі під ГМО. Причиною цих заходів було визнання

важливості одержаних науковцями даних щодо вірогідної небезпеки для лю#

дини й інших живих організмів контакту з ГМО.  Незважаючи на ці факти,

під жорстким пресингом Всесвітньої торгової організації (ВТО) у 2003 р. мо#

раторій було відмінено. За згодою 27 міністрів країн#членів ЄС європейський

ринок проголошено відкритим для ГМО. А компроміс полягає у тому, що з

2009 р. виробники ГМО та продуктів їх переробки зобов’язуються випускати

продукцію із загальноєвропейським маркуванням, а споживачі зможуть ро#

бити власний свідомий вибір — купувати їм ГМО та ГМ продукти або зви#

чайні продукти харчування. Домовлено, що фірми#виробники повинні нада#

вати гарантії того, що вміст генетично модифікованих інгредієнтів у складі їх

продукції не буде перевищувати 1 %.

Між іншим, науковці медичної та біологічної галузей багатьох країн,

особливо ЄС, а також Російської Федерації вкрай занепокоєні поквапливими

висновками, які зроблені деякими науковцями в угоду фірмам#виробникам.

На їх думку, на сьогодні проведено обмаль фундаментальних досліджень для

того, щоб дати об’єктивну оцінку безпрецедентній маніпуляції з живою речо#

виною на клітинному і молекулярному рівнях, достовірно висвітлити

наслідки трансгенетичних контактів ГМО з людиною, з рослинами і тваринами. 

Багато вчених вважають, що наслідки від розміщення ГМ#культур у

відкритому ґрунті важко передбачити. Чи праві генетики «модельєри» в тому,

що перекроюють генотипи в живих клітинах на свій розсуд? Генна інженерія

дала їм можливість виділяти і переносити гени з одних організмів до інших,

долаючи всі створені еволюцією кордони не тільки між видами, а й між роди#

нами і царствами. Природа цього не допускає, а її «життєва» правота пе#

І.Т. МАТАСАР, Л.А. ГОРЧАКОВА, В.І. МАТАСАР, Л.Б. ЄЛЬЦОВА
74



ревірялася мільйонами років. На сьогодні ми володіємо недостатньою

кількістю фактів, щоб переконатися у небезпеці ГМО для людини, а якщо

так, то хіба дозвіл на масове споживання населенням всього світу ГМ про#

дуктів не нагадує безпрецедентний експеримент над людьми? Ось яке біое#

тичне питання потрібно розв’язувати негайно і надати йому статус між#

національного. 

У той час, коли у світі відбуваються гострі дебати з приводу використан#

ня ГМО та продуктів їх переробки, Україна ще не визначилася. Населення

споживає ГМО та продукти їх переробки не усвідомлюючи цього, адже

спеціальне маркування на упаковці відсутнє. Громадяни України, як спожи#

вачі ніяк не захищені. В принципі, норми, що зобов’язують виробника мар#

кувати свою продукцію є в Законі України «Про захист прав споживачів», але

в ньому не прописаний механізм, як слід це робити і тому його просто ігно#

рують. А медико#етичні та правові аспекти безпеки продуктів харчування, що

містять ГМО тільки відпрацьовуються. 

Збереження безпеки продовольчої сировини та харчових продуктів — цє

одни з найважливіших і пріоритетних напрямів державної політики в галузі

здорового харчування. Реалізація цього напряму вимагає створення й удоско#

налення законодавчої, нормативної та методичної бази, максимально гар#

монізованої з міжнародними вимогами. Безпека генетично модифікованих

продуктів — ключовий фактор, який визначає можливість їх нього широкого

використання в харчуванні людини і повинен оцінюватися на кількох етапах

їхньої розробки і експертизи. Проте, в Україні не розроблена система оцінки

якості й безпеки харчової продукції, одержаної з генетично модифікованих

джерел. 

У розвинутому громадянському суспільстві найбільш значимі морально#

етичні норми заручаються юридичним підкріпленням, тоді їхнє порушення

веде до відповідальності перед законом і викликає засудження з боку

суспільства. Тому біоетика не може залишатися поза юридичної підтримки.

Саме недосконалість нашого законодавства створює можливість для неконт#

рольованого проникнення на український ринок ГМО, що здійснюється за

принципом: «що не заборонено — те дозволено». 

Дуже важливим аспектом біоетичного виховання громадян є формуван#

ня біоетичного менталітету, істотним моментом якого є відповідальність за

своє здоров’я та здоров’я всього суспільства. Відомий вираз: «ми є те, що ми

їмо» набуває в цьому контексті особливого значення. Люди повинні бути

поінформовані на доступному для них рівні про можливий вплив на їхній ор#

ганізм ГМ продуктів. Вони мають право на свідомий вибір. З іншого боку, не#

обхідно підвищувати біоетичну свідомість і відповідальність генетиків, які за

прогресивним науковим відкриттям не бажають бачити можливі катаст#

рофічні наслідки втілення свого винаходу у повсякденне життя. Біоетичні

проблеми, що підіймаються з приводу ГМО знаходяться сьогодні у центрі

політичних, філософських, релігійних роздумів і дебатів. Проте остаточне їх

розв’язання — справа майбутнього покоління, для якого наше покоління

своїм здоров’ям і життям полегшить досягнення шляхетної мети. 
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БІОТИЧНІ АСПЕКТИ МАСОВОЇ 

ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІНУТРІЄНТНИХ 

ДЕФІЦИТІВ В УКРАЇНІ

В Україні проблема подолання мікронутрієнтних дефіцитів (йоддефіцит,

нестача фолієвої кислоти, есенціальних жирних кислот і низки мікроеле�

ментів) у харчуванні населення стоїть дуже гостро, протее десятиріччя�

ми не вирішується. Провідну роль у затримці здійснення профілактичних

засобів відіграють не тільки слабка економічна спроможність влади, але

й неможливість досягнення представниками охорони здоров’я компромісу

між користю профілактичних засобів для здоров’я населення в цілому та

ризиком виникнення ускладнень у окремих осіб.

давен повелося, що в суспільстві мораль і право завжди по#

руч. Все, що виходить за правові межі засуджується

суспільством і вважається аморальним. Біоетичні аспекти

базуються на загальних морально#етичних засадах, проте

завжди потребують підтримки законодавчими актами.

Біомедична мораль, що врегульовує відносини між лікарем

і пацієнтом, на відміну від інших гілок етики, має свою за#

конодавчу базу, що значною мірою полегшує прийняття

зваженого рішення. Це повною мірою відноситься до біое#

тичних аспектів масової профілактики мікронутрієнтних

дефіцитів серед населення. 

В Україні з часів існування СРСР і до нині здійснюють#

ся профілактичні заходи, спрямовані на подолання нестачі

йоду в харчуванні населення, однак вони не носять

постійного і систематичного характеру. За ініціативою

ЮНІСЕФ також розробляються принципи масової про#

філактики залізодефіцитних станів та фолатзалежних за#

хворювань [1]. У зв’язку з цим актуальним є питання про

дотримання головних принципів біоетики: 

інформованості, яка передбачає надання людині

достатніх і зрозумілих для неї відомостей, необхідних

для здійснення свідомого вибору; 

добровільності у здійсненні свідомого вибору; 

виваженої оцінки співвідношення ризику і користі. 

Необхідно, щоб ризики для суб’єктів переважувалися



сумою очікуваної користі. Ризики і користь мають бути ретельно виважені

фахівцями з врахуванням конкретних обставин; людина має бути поінформо#

вана не тільки про позитивні властивості речовини, що рекомендується для

вживання, але й про її можливий побічний ефект. Наведені біоетичні прин#

ципи знайшли своє відображення у законодавстві, що розглядає профілакти#

ку, як вид медичного втручання, пов’язаний з впливом на організм людини і

який допускається лише у тому випадку, коли не може завдати шкоди здо#

ров’ю пацієнта (ст. 42 Основ законодавства України про охорону здоров’я) і

лише тоді, коли усунення небезпеки для здоров’я пацієнта іншими методами

неможливе. Здійснення профілактичних методів, згідно «Основ законодав#

ства України про охорону здоров’я» повинно: 

відповідати сучасним науково#обґрунтованим вимогам; 

спрямовуватись на відвернення реальної загрози життю та здоров’ю

пацієнта; 

застосовуватись за згодою інформованого про їхні можливі шкідливі на#

слідки пацієнта. 

Одержання згоди пацієнта на медичне втручання є здійсненням його

конституційного права на особисту недоторканість, і якщо він дає таку згоду,

то це означає, що він сам свідомо вирішив, що медичне втручання (профілак#

тика) необхідне для збереження його здоров’я і життя. Дане положення

знайшло своє відображення й у ст. 284 Цивільного кодексу України. У

невідкладних випадках, коли є реальна загроза життю, згода хворого або йо#

го представників на медичне втручання не потрібна (Цивільний кодекс Ук#

раїни (ч. 5 ст. 284) та «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

(ч. 2 ст. 43)). Закон не містить жодного переліку невідкладних випадків, які

становлять реальну загрозу життю хворого, що дає лікарю право вирішувати

самому. Закон закріплює право лікаря, а в ідеальному варіанті — консиліуму

лікарів, приймати рішення без згоди хворого, коли зволікання у медичному

втручанні загрожує життю. Таким чином, наведені законодавчі акти підтри#

мують головні біоетичні принципи, яких потрібно додержуватися при

здійсненні масових профілактичних заходів. Усі вони можуть бути застосо#

вані відносно масової профілактики мікронутрієнтних дефіцитів. 

В Україні досвід проведення масової профілактики мікронутрієнтних

дефіцитів не дуже великий та успішний і стосується, головним чином, подо#

лання йоддефіциту. Актуальність подолання нутрієнтних дефіцитів для Ук#

раїни витікає з того, що в нас на ендемічних по йоду територіях проживає

близько 15 млн людей, що становить майже третину населення [2]. Проблема

посилюється традиційною структурою харчування, в якій мало багатих на йод

риби та морепродуктів. Регіони України відрізняються за різним вмістом йо#

ду в ґрунтах і відповідно різним ступенем йоддефіциту у людей — від малого і

середнього до важкого. Відомо, що дефіцит йоду є причиною багатьох хво#

роб, найперше щитовидної залози, що викликає затримку розумового та

фізичного розвитку дітей, глухонімоту, неврологічний кретинізм, погіршення

зору тощо. Нестача йоду у дорослого призводить до розвитку ендемічного зо#

бу, гіпотеріозу, які супроводжуються значними фізіологічними порушення#
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ми, зниженням якості життя людей та їхнього репродуктивного здоров’я. ВО#

ОЗ оцінює дефіцитні за йодом стани як загрозу здоров’ю націй. За програмою

співробітництва між ЮНІСЕФ та Урядом України передбачено охорону здо#

ров’я та підтримку гармонійного розвитку немовлят і дітей у ранньому віці

шляхом профілактики нестачі йоду в організмі. Основним методом

профілактики йоддефіцитних захворювань в усьому світі вважається йоду#

вання продуктів харчування. Існує практика йодування кухонної солі, води,

масла, молочних продуктів, плавлених сирів, кондитерських виробів тощо [3,

4, 5]. Загальне йодування кухонної солі рекомендується ЮНІСЕФ як ефек#

тивний, універсальний, безпечний і високо економічний метод масової йод#

ної профілактики. Йодування солі здійснюється шляхом додавання до неї йо#

дата калію з розрахунку 25 мг КІО3 на 1 кг продукту. Більш дешевого і доступ#

ного для масової профілактики  йоддефіциту засобу, аніж йодування харчової

солі, на сьогодні не існує. В багатьох країнах світу після проведення масової

йодної профілактики в ендемічних за йодом регіонах, відбувається  значне

зниження показників йодзалежних захворювань серед населення. Так, в Ук#

раїні лише за 10 років масова йодна профілактика призвела до того, що рівень

захворювань на ендемічний зоб серед населення районів ендемічних за йодом

зменшився від 65 до 3 % (рис. 1). 

Позитивні результати більш тривалої профілактики йоддефіциту серед

дітей шкільного віку були також зареєстровані у США (рис.2). 
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Рис. 1. Рівень захворюванності на ендемічний зоб серед населення України

Рис. 2. Динаміка зниження йодозалежних захворювань при масовій профілактиці

йоддефіциту серед школярів штату Мічіган (США)



В ендемічних за йодом районах у зв’язку з великим відсотком захворю#

вань на йодзалежні патології і ризиком подальшого їхнього збільшення, ліка#

рям надається право на самостійне визначення доцільності профілактичних

дій. Вищим координаційним центром у світі визнано ВООЗ. У більшості

європейських країн дотримуються принципів добровільного проведення

профілактичних заходів (Австрія, Чехія, Словаччина, Угорщина, країни ко#

лишньої Югославії), а в Болгарії та Португалії є обов’язковими лише в ен#

демічних районах. 

За умов дотримання принципу добровільності люди свідомо купують і

споживають продукти, збагачені на йод, демонструючи свою інформовану

згоду. Для того, щоб населення володіло необхідною інформацією, необхідно

проводити широку роз’яснювальну роботу — регулярні публікації у пресі, ор#

ганізовувати наукові семінари з залученням провідних фахівців, школи здо#

ров’я, проводити роз’яснювальну роботу лікарів за місцем лікування людини,

та просвітницьку роботу серед вагітних жінок тощо. 

В Україні інформованість людей знаходиться на низькому рівні. Вияви#

лося, що 75 % людей, які страждають на нестачу йоду в організмі середнього

і важкого рівня, тільки 5 % були мінімально обізнані з цього питання та лише

1 % вважав за необхідне вживати препарати йоду. Опитування проводилося

після завершення чотирирічної Державної програми профілактики йодної

недостатності у населення у 2002—2005 роках у Чернівцях [6]. 

У разі обов’язкової профілактики йоддефіцитних станів, згідно з прин#

ципами біоетики, потрібно знайти компроміс між об’єктивністю проведення

масової профілактики для підвищення потенціалу здоров’я нації та не#

обхідністю поважати права кожного громадянина на індивідуальний підхід до

збереження свого здоров’я. В даному випадку компроміс залежить від компе#

тентності медичних установ, що прогнозують сприятливий результат. У світі

багато економічно відсталих країн, де населення ендемічних районів страж#

дає від важкого ступеня йоддефіциту. Для таких країн ВООЗ рекомендує най#

дешевший спосіб масової профілактики йодної недостатності — додавання

йодиду калію до харчової солі. Такий спосіб подолання нестачі йоду в ор#

ганізмі дав позитивний результат у багатьох країнах світу — було достовірно

зменшено захворюваність на ендемічний зоб, кретинізм, гіпотиреоз, змен#

шився відсоток розумово відсталих дітей — і все це при мізерних витратах

коштів. Мета виправдовує засоби. Проте у кожному випадку немає 100% ко#

ристі від масової профілактики, існує певний відсоток випадків з негативним

результатом. Ось чому біоетичний підхід вимагає від фахівців виваженості

рішень, пошуку компромісів у кожному конкретному випадку. Окрім засобів

масової йодної профілактики необхідно надавати можливість громадянам

здійснювати індивідуальну програму забезпечення організму йодом. Для ць#

ого доступними повинні бути морепродукти (риба, кальмари, водорості то#

що), а також різноманітні фармпрепарати і БАДи, стандартизовані за вмістом

йоду [7]. 

Дотримання біоетичних принципів взагалі і конкретно у масовій
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профілактиці нутрієнтних дефіцитів потребує чималих духовних, інтелекту#

альних і фізичних зусиль. Втілення у життя принципів біоетики можливе ли#

ше за умов духовно і економічно розвинутого суспільства. Готовність грома#

дян до сприйняття біоетичних принципів та розв’язання компромісів

оцінюється як індикатор моральної і духовної зрілості. 
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МОРАЛЬНО!ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

ВИКОРИСТАННЯ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН

Порушуено актуальні питання у сфері біоетики, зокрема у сучасних на�

укових дискусіях щодо використання стовбурових клітин з ембріонів та

дорослих організмів з метою лікування різноманітних захворювань, які

станом на сьогодні є невиліковними. На основі найважливіших наукових

досягнень у сфері походження та способу одержання стовбурових

клітин, а також труднощів при їхньому застосуванні, звернуто особли�

ву увагу на етичний аспект використання даних клітин. Беручи до ува�

ги моральні принципи охорони людського життя та пошанування гід�

ності кожної людської істоти, особливо на ранніх етапах її розвитку, з

огляду на високий ризик нанесення непоправної шкоди цілісності людсько�

го ембріона, через взяття стовбурових клітин, що є вагомою підставою

для того, щоб заборонити використання людських ембріонів з метою

одержання з них ембріональних стовбурових клітин. З огляду на ефек�

тивну дію стовбурових клітин з дорослого людського організму слід яко�

мога інтенсивніше підтримувати та розвивати дану ділянку медицини,

яка не викликає моральних застережень, якщо все відбувається в межах

встановлених норм та інформованої згоди пацієнта.

продовж останніх десяти років провідні науковці багатьох

країн світу, зокрема й українські вчені, ведуть жваві дискусії

навколо стовбурових клітин та проводять численні лабора#

торні дослідження на тваринах з використанням стовбуро#

вих клітин з метою досягти покращання стану їхнього здо#

ров'я. Після одержання позитивних результатів на тваринах

деякі експерименти з застосуванням стовбурових клітин

почали проводити й щодо людини. У західних наукових

журналах1 з’явилося чимало цікавих публікацій різних ав#

торів. З одного боку, вони дають людству великі сподівння

щодо майбутнього та запевняють, що досягнуто успіху у ви#

користанні стовбурових клітин з лікувальною метою. З

іншого ж, серед широких кіл населення спонтанно виникає

чимало запитань етичного характеру щодо такого роду екс#

периментів, на які слід дати правильну та етично обґрунто#

вану відповідь.

Оскільки на сьогодні немає визначеної суспільної та

наукової позицій щодо етичного аспекту використання



стовбурових клітин у медицині, у цій статті ставлю перед собою мету досліди#

ти й об’єктивно висвітлити найважливіші наукові досягнення останніх років

у сфері походження та способу одержання стовбурових клітин, звернути ува#

гу на деякі труднощі при їхньому застосуванні, а зокрема приділити особливу

увагу моральному аспектові використання людських стовбурових клітин.

Загальні відомості про стовбурові клітини Стовбурові клітини — це пер#

винні клітини, що зустрічаються в усіх багатоклітинних організмах і мають

можливість розвиватися в різні типи клітин організму. Їх можна одержати з

дорослого організму або з внутрішньої клітинної маси бластоцисти2, де вони

знаходяться як клітини — «резиденти» (наприклад, спинний мозок, який ви#

робляє мезенхімальні клітини, що дають початок різним типам клітин:

кістковим, хрящовим, жировим та іншого типу клітинам сполучної тканини)

або як такі, що «діють» короткий час (наприклад, пупковий канатик). На сь#

огодні використання клітин пупкового канатика є дуже поширеним явищем

у медичній практиці.

Використання людських стовбурових клітин у терапевтичних цілях по#

роджує питання юридичного та етичного характеру, особливо щодо джерела

їхнього походження. Основними джерелами походження стовбурових клітин

людини, відомими на сьогоднішній день, є: 1 — ембріон на ранніх стадіях

свого розвитку (внутрішня клітинна маса бластоцисти, з якої беруть

ембріональні стовбурові клітини — embryonic stem cells); 2 — плід, особливо

його зародкові клітини (embryonic germ cells); 3 — кров із пупкового канатика
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2

Бластоциста — це ранній (4—5 днів) ембріон людини; містить від 50 до 150 клітин. Ці

клітини є плюрипотентними, вони дають початок усім трьом шарам ембріона: ектодермі,

ендодермі та мезодермі.



(umbilical cord blood); 4 — різні тканини в дорослому організмі: спинний мо#

зок; м’язи; жирова тканина; мозок; шкіра; зуби; міокард; панкреатична тка#

нина та інші (так звані «стовбурові клітини дорослого організму»).

Спершу наукові дослідження велися з ембріональними стовбуровими

клітинами, котрі можуть бути культивовані, розмножені та використані у ве#

ликій кількості, а навіть уведені для диференціації в деякі типи тканин. Про#

те все це відбувається коштом знищення (призупинення розвитку) самого

ембріона, що, у свою чергу, можна вважати аморальним вчинком, тому що

життя людини починається від моменту запліднення, а щоб усі її здібності

розвинулися й почали діяти необхідний час, і то доволі тривалий.

Однак згодом стало відомо, що можна одержати процеси диференціації,

досить подібні до тих, що були одержані при використанні ембріональних

стовбурових клітин, якщо використовувати соматичні клітини3, які містяться

в достатньо диференційованих тканинах дорослого організму, як, наприклад,

спинний мозок, нервова система і навіть шкіра, а також у тілах дітей.

Питання, яке вимагає особливої уваги, стосується використання стовбу#

рових клітин у терапевтичних цілях — для лікування таких хвороб, як хвороба

Альцгеймера, Паркінсона, розсіяний склероз, лейкемія та інші, які на сьо#

годні є невиліковними й залишаються основною причиною багатьох страж#

дань. Можливість видокремлювати (ізолювати) клітини на ранніх стадіях роз#

витку, ще до моменту диференціації, виготовляти їх у лабораторіях шляхом

клонування та «призначення»: яким чином і в що саме вони повинні дифе#

ренціюватися — дозволяє мати в диспозиції необмежену кількість клітин і ви#

користовувати їх для заміни будь#якої хворої клітини.

Науковці працюють переважно з двома типами стовбурових клітин тва#

рини чи людини: ембріональними стовбуровими клітинами та дорослими

стовбуровими клітинами, які мають різні функції та характеристики.

Ембріональні стовбурові клітини. Науковці знайшли спосіб як одержувати

стовбурові клітини з ранніх ембріонів мишей вже понад 20 років тому. У 1994

році науковець А. Бонгсо та його колеги4 винайшли, як виділити стовбурові

клітини з внутрішньої маси людської бластоцисти й вирощувати ці клітини в

лабораторії. Подальші наукові відкриття показали, що ембріональні стовбу#

рові клітини можуть диференціюватися в широку гаму клітинних типів5 і

сприяти регенерації клітин та органів6. Було проведено багато досліджень над

тваринами з метою вивчити клітинну інтеграцію трансплантованих ЕСК і по#

бачити, яку користь вони можуть дати для регенерації тканин. Регенеративну

роль ЕСК було досліджено насамперед у неврологічній ділянці з метою
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Від грецького слова jωματι6\ζ, тобто тіло.

4
Bongso A., Fong C.Y. et al., Isolation and culture of inner cell mass from human blastocysts, Human

Reproduction 1994, 9 (11): P. 2110—2117.
5

Reubinoff B.E., Pera M.F., Fong C#Y., et al., Embryonic stem cell lines from human blastocysts:

somatic differentiation in vitro, Nature Biotechnology 2000, 18 (4). — P. 399—404.
6

Odorico J.S., Kaufman D.S., Thomson J.A., Multilineage Differentiation from Human Embryonic

Stem Cell Lines, Stem Cells 2001, 19 (3). — P. 193—204.



відновлення спинного мозку та покращання стану здоров’я тварин з хворо#

бою Паркінсона. Проте жодних результатів такого клінічного дослідження

регенеративних можливостей ЕСК досі не було оприлюднено.

Наукові дослідження в галузі ембріональних стовбурових людських

клітин є тепер вкрай важливим з огляду на позитивний прогноз у лікуванні

багатьох захворювань, які вимагають «заміни» хворих клітин відновленими,

що досконало функціонують. Чимало науковців вважають ембріональні стов#

бурові клітини такими, що мають більшу потенційність до розмножування та

набагато вищу здатність диференціюватися порівняно зі стовбуровими кліти#

нами з дорослого або новонародженого організму. Однак спосіб одержання та

використання ембріональних стовбурових клітин, ризик розвитку онко#

логічного захворювання при їхньому застосуванні, ймовірність економічного

зловживання цими технологіями ставлять чимало питань етичного, юридич#

ного та наукового характеру.

Тією ж мірою, що й кожне науково#медичне дослідження, об’єктом яко#

го є людина, терапевтичне дослідження з використанням стовбурових клітин

уповні підпадає під деонтологічний аспект Гельсінської декларації, доповне#

ної та затвердженої в Единбурзі у жовтні 2000 р. У цій декларації мова йде про

застосування на практиці відповідного фундаментального принципу, загаль#

ноприйнятого в науковому світі, а саме: «У медичних дослідженнях обов’яз#

ком лікаря є охороняти життя, здоров’я, конфіденційність та гідність люди#

ни» (№ 10); «Благо людини повинно мати перевагу над користю для науки та

суспільства» (№ 5). Ці твердження є співзвучними з Конвенцією про права

людини та біомедицину Ради Європи (1997 р.) та з Декларацією про людсь#

кий геном та права людини ЮНЕСКО (1997 р.).

Схоже на те, що ембріональні стовбурові клітини могли б бути носіями

надії у сфері клінічних випробувань, особливо в галузі «регенеративної» ме#

дицини, якщо вдасться подолати перепони, що існують сьогодні. На цей мо#

мент неможливо говорити про клінічне застосування цих клітин через

складність контролю за точністю їхньої диференціації та відтворення бажаної

тканини, що зумовлено імунологічним відторгненням таких клітин, а також

наявністю канцерогенного ризику. Досі пропозиція «терапевтичного клону#

вання» ембріональних стовбурових клітин, яку в публічних дискусіях часто

представляють як «порятунок життя», не мала жодного успіху в застосуванні

до людського виду.

Стовбурові клітини дорослого організму. Стовбурові клітини дорослого ор#

ганізму — це недиференційовані клітини, що поширені по всьому тілу. Вони

розмножуються і заміщують клітини, що відмерли, відновлюючи пошкод#

жені тканини тіла. Деякі вчені тепер використовують термін соматичні стов#

бурові клітини замість терміна дорослі стовбурові клітини. На відміну від по#

ходження ембріональних стовбурових клітин — з внутрішньої клітинної маси

бластоцисти, походження стовбурових клітин у зрілих тканинах нам не відоме.

Соматичні стовбурові клітини досить відмінні від ембріональних. Їхня здат#

ність до проліферації7 та диференціації є обмежена порівняно з ембріональ#

ними стовбуровими клітинами8.
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Стовбурові не ембріональні клітини на сьогодні були застосовані в до#

слідженнях на тваринах і, в деяких випадках, були вже використані в клі#

нічних цілях. Результати ін’єкцій стовбурових клітин є особливо вражаючи#

ми, коли кровотворні клітини спинного мозку або клітини крові з пупкового

канатика використовуються для відновлення кровоносної системи суб’єкта

після проведеного інтенсивного курсу хіміотерапії або після променевої те#

рапії. В інших випадках, коли стовбурові клітини використовуються in vivo

через локальні ін’єкції або внутрівенні переливання, ми маємо в кращому

разі помірне поліпшення стану здоров’я пацієнта.

Етичний аспект використання стовбурових клітин. Етичні питання, які по#

стають із вивченням стовбурових клітин та розвитком досліджень з їхнім ви#

користанням, стосуються передовсім способу, за допомогою якого можна ізо#

лювати стовбурові клітини, та джерела їхнього походження. Етична оцінка

стосується також типу стовбурових клітин, які будуть використаними, а саме:

чи ці клітини є ембріонального походження, чи їх узято з дорослого організму?

Спосіб одержання стовбурових ембріональних клітин з внутрішньої

клітинної маси людського ембріона спричинює знищення самого ембріона.

Таким чином, ми опиняємося перед складною етичною проблемою, яка сто#

сується поваги до ще не народженої людської істоти9. Етична оцінка науко#

вих досліджень з застосуванням ембріональних стовбурових клітин залежить,

насамперед, від того, якою ми визнаємо антропологічну, філософську та мо#

ральну цінність раннього ембріона, ще до його імплантації в материнське лоно.

І тому питання щодо біологічного та етичного статусу10 ембріона до імплан#

тації перебуває в центрі багатьох дискусій.
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Стовбурові клітини можуть ділитися та відновлювати себе протягом тривалого часу. На

відміну від м'язових клітин, клітин крові чи нервових клітин, котрі, як правило, не можуть

розмножуватися, стовбурові клітини можуть відтворювати себе багато разів. Таке багато#

разове відтворення клітинами себе називається проліферацією — розмноженням.
8

Czyz J., Weise C., Rolletschek A. et al., Potential of embryonic and adult stem cells in vitro,

Biological Chemistry 2003, 384 (10—11). — P. 1391—1409.
9

Ruiz#Canela M., Embryonic stem cell research: the relevance of ethics in the progress of science,

Medical Science Monitor 2002, 8 (5). — SR21—SR26. 
10

Під поняттям статус людського ембріона розуміємо сукупність характеристик, які визна#

чають його становище з позиції буття (онтологічний статус), обов'язку та відповідальності

щодо нього (етичний статус), а також закону (юридичний статус). Ставити собі питання

про онтологічний статус ембріона — це, практично, означає запитувати себе: «Ким або

чим є ембріон з позиції буття? Це річ, тварина, особа чи щось інше?» Етичний статус

ембріона передбачає відповідь на питання: «Яку відповідальність маємо ми стосовно

ембріона?» І, нарешті, юридичний статус дає нам відповідь на питання: «Як суспільство

має регулювати ставлення до ембріонів?» Це, власне, три тісно переплетені між собою ас#

пекти. Адже відповідь на наше перше запитання вплине на відповідь на друге: наше став#

лення до ембріона залежить насамперед від того, що ми маємо на увазі під природою

ембріона, тобто чи він є особовою формою існування, чи просто такою формою людсько#

го життя, яка ще не є життям особи як такої. З іншого боку, відповідь на третє запитання

залежить від того, яку відповідь ми дамо на друге, оскільки юридичний статус ембріона

визначає законодавчий комплекс, що стосується ембріона (чи йому будуть надані права,

чи ні), а це перетворює етичний статус у зобов'язуючі нормативи на соціальному рівні.



На мою думку, наголос має бути поставлено на тому, що нам каже сама

біологія11: людський ембріон, починаючи зі стадії зиготи й далі, проявляє всі

характеристики неповторного людського індивідуума, який розвивається

відповідно до закладеного в нього «проекту життя», у строго автоконтрольо#

ваний спосіб, не залишаючи нічого випадковим. Єдність, інтегральність, ор#

ганізованість та самопідтримка, які властиві зиготі та ембріону до імплан#

тації, знаходять своє відображення на біологічному рівні в понятті «ор#

ганізм», а конкретніше — біологічна єдність структури, функції та репро#

дукції, яка є невід’ємною рисою людини і характеризує її впродовж життя12.

Організм конкретного індивідуума зберігає свою єдність та ідентичність

упродовж усього «життєвого шляху», але матеріальні елементи, з яких він

складається, зазнають постійних змін. Отож, ембріон до імплантації є людсь#

ким організмом — уповні встановленим, обдарованим автономією, гомеоста#

зом, автозапрограмованістю, автоконтролем, самовідновленням. І тому його

треба сприймати як індивідуальну людську особу, яка вимагає повної поваги

та захисту13.

Найбільше етичних питань породжує використання ембріональних

клітин, оскільки їхнє виділення спричиняє смерть ембріона. Очевидно, що

тут виникає певна розбіжність у поглядах і позиціях між тими, хто вважає, що

ембріон уже від зачаття є особою (або принаймні його слід трактувати як осо#

бу), і тими, хто натомість вважає, що особове життя починається пізніше (в

момент імплантації заплідненої яйцеклітини в материнську утробу).

З морального боку було б справедливим облишити дослідження з

ембріонами й спрямувати пошук у площину дорослих організмів. Однак не

все є так просто, як здається на перший погляд. Результати досліджень знач#

но відрізняються залежно від джерела походження самих клітин. Ефек#

тивність ембріональних клітин є набагато вища, ніж соматичних, і це тому,

що ембріональні клітини мають ефективну тотипотентність, тимчасом як со#

матичні клітини є плюрипотентними і мають обмежену можливість дифе#

ренціації, а конкретніше — лише в деякі типи клітин і з великими трудноща#

ми. Незважаючи на великі досягнення в ділянці вивчення стовбурових клітин

дорослого організму, складність їхнього застосування викликає поважні

сумніви щодо ефективної можливості розв’язати через їхнє використання

цілу низку терапевтичних проблем, пов’язаних з багатьма захворюваннями.

З етичної точки зору розрізнення між соматичними стовбуровими кліти#

нами та ембріональними стовбуровими клітинами є надзвичайно важливим,

оскільки взяття біологічного матеріалу з дорослого організму або з пупкового

канатика не становить небезпеки для життя донора і не ставить під загрозу
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його фізичну цілісність, і така процедура може бути виконана відповідно до

етичних критеріїв, які вже є сформульовані чітко щодо дарування тканин з

метою трансплантації14. І в такому разі не існує жодної перешкоди етичного

характеру для цього роду експериментування над клітинами вищезгаданого

походження. Залишається лише вимога відповідного оцінювання кожного

протоколу згоди на експеримент, як це зазвичай уже відбувається в етичних

комітетах, для того щоб гарантувати правомірність проведення такого експе#

рименту з методологічної, етичної та юридичної точки зору.

Натомість одержання стовбурових клітин, яке завдає непоправної шкоди

донорові, у цьому випадку — людському ембріонові, викликає серйозну на#

стороженість. Не існує етичних перешкод для використання біологічного ма#

теріалу, одержаного з плодів, абортованих у спонтанний спосіб, однак, з огля#

ду на погане збереження тканин, на загал його не використовують. Повинна

існувати висока гарантія того, що не існує жодного зв’язку чи укладеного до#

говору між групою лікарів, які виконують аборт, і біомедичною групою нау#

ковців, що використовують ембріональні стовбурові клітини.

Вкрай складним залишається питання етичного характеру щодо одержан#

ня стовбурових клітин з ембріонів, не імплантованих в утробу. Йдеться про

створені суто в наукових цілях ембріони або про так звані «зайві ембріони»,

існування яких спричинене недосконалістю теперішніх репродуктивних тех#

нологій. У цих випадках постає складна ситуація, пов’язана з розбіжністю по#

глядів в етичній, соціальній та юридичній площині, з якої важко вийти лише

через застосування термінів типу «преембріон», «людське буття, яке (ще) не є

особою» та інші подібні до них визначення. Для тих, хто, як, наприклад, автор

цієї статті, вважає, що: 1 — ембріон є людиною з потенційним розвитком, а не

людською особою в потенції; і 2 — ембріон, як кожна інша людина, має право

на життя, виглядає очевидним, що в жодному разі не можна з утилітарист#

ських міркувань занедбувати повагу до людського ембріона.

І тому надзвичайно правильним є рішення не «продукувати» навмисно

людські ембріони в суто дослідницьких цілях. Таке рішення виявляє сенс
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ймовірний ризик, відповідне лікування та подальші обстеження.



межі, яка повинна бути в біомедичних дослідженнях. Потреба в її існуванні

випливає з усвідомлення того, що моральність дослідження залежить не ли#

ше від моральності поставленої мети (у цьому випадку нею є висока терапев#

тична мета), але також, і особливо, від співвідношення між метою і засобами

чи процедурою (а в цьому випадку вони є такими, що суперечать праву люди#

ни на життя), які використовуються для досягнення очікуваних результатів.

«Свідоме й добровільне рішення позбавити життя невинну людську істо#

ту завжди з погляду моралі є злом і ніколи не може бути дозволене ні як мета,

ні як засіб досягнути доброї мети. Адже це поважний непослух моральному

законові, а отже і самому Богові, який є його творцем й гарантом»15.

Етичний аспект використання ембріональних стовбурових клітин. Вражаю#

чим, на мою думку, є твердження про те, що на сьогоднішній день науковці

використовують створені в процесі штучного запліднення in vitro ембріони,

«які вже не потрібні для лікування від безпліддя і які, за згодою донора, пере#

даються для наукових досліджень». На жаль, я категорично не можу погоди#

тися з такого роду твердженням, оскільки за ним криється логіка створення

нового людського життя та спланованого його знищення — суто в наукових

цілях. Це щось, що є неприпустимим з моральної точки зору, оскільки кожна

людська особа, а саме нею слід вважати й людський ембріон на стадії чоти#

рьох — п’яти днів його розвитку, має право на те, щоб могти розвинути всі по#

тенційно закладені в нього від моменту зачаття характеристики відповідно до

свого індивідуального генетичного коду, успадкованого від батьків, які не мо#

жуть розпоряджатися життям своєї дитини яким завгодно чином, а повинні з

відповідальністю ставитися до неї, особливо коли її життя є абсолютно безза#

хисним і потребує особливої опіки. Батьки не є «власниками» ембріона, а ли#

ше «адміністраторами» цього людського життя, що було їм довірено.

Багато хто висловлює думку, що моральний статус ембріонів є непевним;

про них нічого не сказано в Біблії, отож є дещо надмірним надавати

ембріонам такого самого роду захист, який, наприклад, багато держав надає

людським плодам після третього місяця вагітності. Їхня мотивація полягає в

тому, що, оскільки плоди мають руки, ноги та очі, мають мозок і рухаються,

то можна легше погодитися з тим, що ми маємо справу з людиною. І навпа#

ки, ембріони до імплантації виглядають радше як певна клітинна маса. Вони

не є здатними відчувати біль, і жодна шкода не може бути їм заподіяна,

оскільки вони не мають мозку, нервів, чуття. 

Наукові дані ембріології виразно засвідчують, що з біологічної точки зо#

ру є абсолютно певним те, що від моменту злиття гамет «нова людська кліти#

на», забезпечена новою інформаційною структурою, починає діяти як людсь#

кий індивідуум, зі своєю генетичною системою. Це проявляється в повноті

постійної самоорганізації, яка закінчується остаточним формуванням людсь#

кого організму. Ця «нова людська клітина» і, отже, «новий людський
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індивідуум», який починає свій власний життєвий цикл, може повноцінно

розвиватися лише за наявності відповідних для цього умов як зовнішніх, так

і внутрішніх.

Тому я не погоджуюся з некоректною біологічною логікою визначати ча#

сом початку існування людського індивідуума 15#й день після запліднення,

тобто момент, коли стає видно первинну смужку і вже не може відбутися

поділ на близнюків, або 8#й тиждень, коли вже виразно видно, хоч ще в

мініатюрі, повну форму організму, або ще пізніший строк, коли достатньо

сформована кора головного мозку.

І тому висновок, зроблений на основі сучасних біологічних даних, такий:

починаючи від запліднення, ембріон є людським індивідуумом, що починає

свій життєвий цикл. Визнати людський ембріон людським індивідуумом — це

означає визнати те, що він має гідність і вимагає поваги. Гідність, яку він має,

не походить ззовні, а походить з його ж природи. У цій природі закладено

проект майбутньої дорослої людини з усіма фізичними та ментальними озна#

ками, з біологічною базою її особовості.

З цього випливає, що взяття ембріональних стовбурових клітин з живого

людського ембріона є аморальним, а отже, і нелегітимним, тому що

спричиняє навмисне знищення людського життя, людського індивідуума.

Оскільки дослідження на ембріональних стовбурових клітинах спричиняє

пряме і бажане знищення людських істот, воно є етично недозволеним16.

«Ніхто і ніщо не може дати право на вбивство невинної людської істоти, хай

це буде ембріон чи плід, дитина чи дорослий, людина стара, безнадійно хвора

чи при смерті. Жодна влада не має законного права ані до цього змушувати,

ані це дозволяти»17. Такого роду правда стосується усіх, віруючих і

невіруючих, оскільки ця правда може бути визнана розумом18.

На сьогодні існує дуже мало публікацій щодо використання зародкових

стовбурових клітин (embryonic germ cells). Одним із можливих способів одер#

жання цих клітин є виділення їх з абортованих людських плодів (між п’ятим і

дев’ятим тижнями після запліднення), а це породжує серйозну етичну про#

блему. Цей спосіб одержання можна було б застосовувати за виконання трьох

важливих умов: що терапевтичне використання цих клітин пропорційно по#

кращує стан здоров’я реципієнта; що немає рівноцінних альтернативних

можливостей; що ці клітини в жодному разі не повинні бути одержані шля#

хом наперед спланованого аборту.

Етичний аспект використання ембріональних стовбурових клітин дорослого
організму. Що стосується одержання «не ембріональних» стовбурових клітин,

як наприклад: гемопоетичних стовбурових клітин, які дають початок усім ти#

пам клітин крові; мезенхімальних стовбурові клітин спинного мозку, які да#
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ють початок різним типам клітин: кістковим, хрящевим, жировим та іншим

клітинам сполучної тканини; нейрональних стовбурових клітин з головного

мозку, які дають початок трьом основним типам клітин: нервовим клітинам

(нейронам) та двом групам не нейрональних клітин — астроцитам та олігоде#

нтроцитам; епітеліальних стовбурових клітин травного тракту, які можуть да#

вати початок різним типам клітин травного тракту; стовбурових клітин

шкіри, розміщених у базальних шарах епідермісу та біля основи волосяних

фолікулів, — то на загал слід зазначити, що використання стовбурових клітин

дорослого організму в дослідженнях та в медицині не викликає етичних пи#

тань за умови поваги до обов’язку поінформованої згоди.

uu uu uu

Сьогодні розсудливість наказує нам бути дуже обережними в наданні

оцінки терапевтичним перспективам використання стовбурових клітин.

Що стосується ембріональних стовбурових клітин, то тут слід зазначити,

що переконливим аргументом «за» прикладення більших зусиль у цій ділянці

була б відсутність усякої альтернативи. Однак упродовж останніх років

відбувся значний прогрес у ділянці стовбурових не ембріональних клітин —

соматичних або клітин крові з пупкового канатика.

Мультипотентні «дорослі» стовбурові клітини (наприклад, гемопоетичні

стовбурові клітини, які утворюють червоні кров’яні тільця, білі кров’яні тіль#

ця, тромбоцити тощо), що знаходяться в спинному мозку, жирових тканинах,

а ще більше їх у крові з пупкового канатика, дають сьогодні ті самі терапев#

тичні сподівання, що й ембріональні стовбурові клітини щодо здатності са#

морепродукуватися in vitro; їх використання in vivo є певнішим та ефек#

тивнішим, оскільки вони не загрожують утворенням пухлин; їх дифе#

ренціація відбувається в більш контрольований спосіб; і, нарешті, не менш

важливий фактор: вони не утворюють жодних поважних етичних проблем. Їх

можна одержати через звичайний укол або біопсію, і це не спричиняє зни#

щення жодного людського життя.

Отже, на моє переконання, етична повага до ще не народженого людсь#

кого життя та сучасні потреби пацієнтів вказують на те, що зусилля в ділянці

стовбурових клітин, як щодо пошуку джерел і способів їх одержання, так і

щодо терапевтичного застосування, повинні бути сконцентровані більшою

мірою на соматичних стовбурових клітинах та на клітинах крові з пупкового

канатика.
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СОЦІАЛЬНІ ТА БІОЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 

БЕЗПЕКИ В СЛУЖБІ КРОВІ УКРАЇНИ

Наведені біотичні проблеми вірусної безпеки донорської крові, плазми та

її біопрепаратів. Показана необхідність створення в усіх Центрах крові

України надійної автоматизованої карантинізації плазми крові і впро�

вадження молекулярно�генетичного тестування крові донорів на на�

явність гемо трансмісивних вірусів.

отримання етичних засад сприяє розвитку медицини і гро#

мадянського суспільства в Україні. Сьогодні слова «етика» і

«мораль» не сходять з уст усіх, хто бере в руки перо чи

мікрофон. Але кожний розуміє під ними що завгодно, по#

чинаючи від «домострою» і закінчуючи етикою сексуальної

революції. Фактично біоетика як нова квазідисципліна вже

давно існує.

Англійський філософ Ф. Бекон в одному з афоризмів

чітко визначив необхідність слідування принципу приро#

довідповідальності в діях людей при їхньому втручанні в при#

родні процеси: «Ніякі сили не можуть розірвати ланцюг при#

чин і природа перемагається лише підкоренням їй» (1620 р.).

Наукові роботи В.І. Вернадського підготували ґрунт

для появи нового напряму, викладеного в книзі амери#

канського лікаря#онколога В.Р. Поттера «Біоетика: міст у

майбутнє» (1971 р.). В.Р. Поттер виділяє три основні нау#

кові аспекти біоетики: медичний, екологічний і сільсько#

господарський. Про життєву необхідність нового напряму

свідчить те, що останні 30 років відбувається бурхливий

розвиток біоетики у самих різноманітних наукових галузях.

Вважається, що ХХІ ст. буде віком, протягом якого

найширший розвиток одержать біологічні і медичні науки.

Навіть сьогодні можна нарахувати безліч досягнень людсь#

кої винахідливості в цій сфері. Це технології пересадки

кісткового мозку, клітин ендокринних органів, штучного

запліднення, клонування тварин, створення генетично мо#

дифікованих рослин та інше. Завершено грандіозний про#

ект «Геном людини», який дозволив розкрити структуру



людського і деяких інших геномів. Відкриття породили низку вражаючих

перспектив, у першу чергу, в медицині.

Так, застосування сучасних цитогенетичних методів дає можливість діаг#

ностувати усі хромосомні хвороби людини. Розвиток молекулярно#генетич#

них методів дозволяє проводити скринінг мутацій, виявляти спадкові хворо#

би, якісніше визначати вірусну контамінацію крові донорів та її компонентів.

Сьогодні в Україні однією з найважливіших проблем є досягнення ефек#

тивності системи якості та вірусної безпеки в гематології та трансфузіології,

де в єдиному механізмі для розв’язання багатьох виробничих завдань працю#

вали б три основні етапи, які регламентували б весь «життєвий цикл» вироб#

ництва: GMP (Good Manufacturing Practice — правильна практика виробни#

цтва), GLP (Good Laboratory Practice — правильна лабораторна практика) і

GCP (Good Clinical Practice — правильна клінічна практика). Всі три етапи

правильної практики необхідно розглядати як єдиний механізм досягнення

ефективності СИСТЕМИ ЯКОСТІ, що функціонує в міжнародному співто#

варистві, в рамках однієї країни чи на території конкретного підприємства.

У клінічній практиці крововтрата є наслідком різних травм на автотрасах,

залізничному транспорті, поранень на підприємствах, кровотеч у пологових

будинках та ін.

Слід зазначити, що для поповнення запасів крові, її компонентів та пре#

паратів плазми крові в Україні функціонує 62 станції та Центри крові (з них

24 обласних, 1 республіканський Центр крові та 37 міських). У 2006 році в Ук#

раїні загальна кількість донорів становила 657288 осіб, порівняно з 2005 р. ця

кількість зменшилась на 66,5 тис. у зв’язку з більш жорстоким контролем зда#

ної крові і незначним підвищенням ціни за кроводачу (100 грн. за 490 мл).

Назріла необхідність ширше впроваджувати аутотрансфузії крові й плаз#

ми крові в клініках, але для цього потрібно придбати центрифуги й холодиль#

ники, яких у клініках міста Києва не вистачає, а це значно знижує ефек#

тивність хірургічних втручань і збільшує кількість інфекційних ускладнень у

післяопераційному періоді.

Брак консервованої донорської крові й плазми крові складає 18,0 т на рік

завдяки тому, що вірусінактивація компонентів крові й препаратів крові не

проводиться (за винятком альбуміну і полібіоліну). Служба крові є розпов#

сюджувачем вірусних інфекцій (гепатитів, ВІЛ 1 і 2 типів, вірусів герпесу, ци#

томегаловірусу та ін.). Карантинізація плазми крові проводиться в м. Києві і

26 регіонах України, але вона не відповідає вимогам ВООЗ, потрібні надійні

автоматизовані холодильні установки з записуючим обладнанням.

В Україні відсутні виробничі хроматографи для одержання факторів згор#

тання крові (VIII та IX) та специфічних гама#глобулінів, а замість факторів

застосовується невірусінактивований кріопреципітат, що призводить до тяж#

ких вірусних захворювань та інвалідизації цих пацієнтів вже у віці 10—15

років.

Захворюваність на вірусні інфекції у хворих на гемофілію (гепатити В, С,

ВІЛ 1 і 2 типів, цитомегаловіруси та ін.) сягає 90 %, оперативні втручання

проходять зі значними післяопераційними ускладненнями через переливан#
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ня вірусінфікованої плазми крові. Конче необхідно в Україні побудувати за#

вод#фракціонатор плазми крові, який забезпечить усіх хворих на гемофілію

VIII та IX вірусобезпечними факторами згортання крові, а також специфі#

чними білковими біопрепаратами плазми крові, стане методичним центром

із вдосконалення навичок у працівників служби крові.

Важливим питанням для розгляду біоетичного комітету України є й той

факт, що до цього часу не розроблені заходи і не визначені установи з

ліквідації вірусонебезпечних відходів, інфікованих вірусами, в центрах крові.

Служба Червоного Хреста України недостатньо пропагує необхідність збіль#

шення безоплатних донорів, як це зроблено в країнах Європейського союзу.

Не зважаючи на те, що в Україні є великий потенціал науковців і наукових

закладів АМН і НАН України, дотепер не існує наукових програм з розробки

кисневотранспортних препаратів (типу Перфторан, Геленпол) , застосування

яких в 2—2,5 рази зменшило б потребу країни в компонентах і донорській

крові. Нині кров донорів не обстежується молекулярно#генетичними метода#

ми на наявність вірусів у жодному Центрі крові України, що є неприпусти#

мим. Між тим, метод ПЛР підвищує точність результатів обстеження донорів

в 100 000 раз.

Саме недосконалість наших знань з глобальних питань приро#

довідповідальності, законів існування світу, нехтування законами цивілізова#

ного соціального розвитку і дегуманізація науки призвели до того, що протя#

гом останнього десятиріччя населення України щорічно зменшується на

350—400 тис. чоловік.

Соціальні та біоетичні проблеми безпеки в службі крові України
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НАНОТЕХНОЛОГИИ 

И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ РАБОТАЮЩИХ

Увеличивается количество людей, занятых в сфере нанотехнологий. Од�

нако, сегодня вопросы, касающиеся негативного влияния наночастиц на

окружающую среду и организм человека являются недостаточно разра�

ботанными. Поэтому особое значение следует уделять информирован�

ности рабочих о возможном негативном влиянии частиц нанодиапазона.

настоящее время человечество стоит на пороге нанотехно#

логической революции. Следует отметить, что для понятия

«нанотехнология» не существует исчерпывающего опреде#

ления, однако по аналогии с микротехнологиями можно

сказать, что нанотехнологии — это технологии, оперирую#

щие величинами порядка нанометра (1 нм = 10#9 м), т. е. в

сотни раз меньшими длины волны видимого света и сопос#

тавимыми с размерами атомов. Таким образом, переход от

«микро» к «нано» — это воистину скачок от манипуляций

веществами к манипуляциям отдельными атомами.

Наночастицы существуют в космосе, атмосфере, гидро#

сфере, горных породах и магмах. В геологических процес#

сах наночастицы могут образовываться при фазовых пере#

ходах из жидкого или газообразного состояния в твердое,

при процессах выветривания. В космосе наночастицы об#

разуются при физических процессах (электрические разряды

и реакции конденсации, происходящие в солнечной туман#

ности). Именно наночастицы являются так называемым

«зародышем» для образования крупных кристаллов полез#

ных ископаемых и силикатов. Реакция в тропосфере с

участием наночастиц существенно влияет на концентра#

цию в воздухе таких важнейших газообразных загрязнителей

как азотная кислота, двуокись серы и другие. Эти реакции

часто изменяют состав частиц, что сказывается на форми#

ровании облаков, рассеивании и поглощении света, а так#

же воздействии на здоровье человека и окружающую среду.

Частицы нанодиапазона условно разделяют на две

группы: ультрадисперсные/ультратонкие/ультрамалые



частицы (аэродинамический диаметр менее 100 нм), и тонкие/малые

частицы (аэродинамический диаметр более 100 нм). Для сравнения, размер

клеток составляет 1000—10000 нм, вирусов — 20—450 нм, молекул белков —

5—50 нм, генов — 2 нм в ширину и 10—100 нм в длину.

Интерес ученых к наночастицам в большой мере обусловлен тем фактом,

что они занимают промежуточное положение между атомно#молекулярным

и конденсированным состоянием вещества. Даже простые нанообъекты

(например, наночастицы металлов) имеют физические и химические свой#

ства, отличные от свойств более крупных объектов из того же материала, а

также от свойств отдельных атомов. Размер и форма нанообъекта могут суще#

ственно влиять на его оптические, магнитные, электрические свойства и да#

же на цвет. Тип материала наночастиц и их концентрация сильно влияют на

теплофизические и магнитные свойства. Так, при малых концентрациях зна#

чительно возрастают магнитные и парамагнитные свойства, и наночастицы

вещества проявляют уникальное свойство — «самосборку кристаллической

структуры». Однако одна из главных отличительных особенностей наночас#

тиц состоит в большой площади удельной поверхности. Первичные частицы

могут быть в различной степени агрегированы и агломерированы, при этом

чем меньше средний размер первичных частиц, тем сильнее выражен эффект

образования агрегатов и агломератов. Известно, что группы наночастиц мо#

гут обладать новыми качествами, возникающими в результате их взаимодей#

ствия друг с другом.

Нанотехнологии одно из наиболее приоритетных направлений исследо#

ваний крупнейших университетов и ведущих научно#исследовательских

центров развитых стран мира. Появление высокоразрешающих методик изу#

чения вещества дало исследователям инструмент для прямого наблюдения за

процессами зарождения минералов, а также изучения различных материалов

на наноуровне. Развитие нанотехнологий осуществляется в трех основных

направлениях: изготовление электронных схем с активными элементами,

размеры которых сравнимы с размерами молекул и атомов, непосредствен#

ная манипуляция атомами и молекулами, разработка и изготовление нанома#

шин (механизмов и роботов размером с молекулу), а также использование

наночастиц в медицине и фармакологии (для адресной доставки лекарствен#

ных веществ и др.). Реализация этих направлений уже началась. Исследова#

ние природных ультрадисперсных систем инициировало создание современ#

ных наноматериалов. Уже сегодня в некоторых областях промышленности

осуществляется нанотехнологический контроль изделий и материалов.

Стремительное развитие нанотехнологий, появление новых антропоген#

ных источников загрязнения окружающей среды, а также данные о физико#

химических свойствах частиц нанодиапазона инициировали изучение воз#

можного негативного влияния ультрадисперсных частиц на организм челове#

ка. Результаты экспериментальных исследований с использованием лабора#

торных животных, посвященных потенциальной токсичности наночастиц,

привлекли внимание ведущих ученых разных стран мира. Последнее явилось

основой для возникновения нового раздела токсикологии — нанотоксикологии.
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Токсикологические и эпидемиологические исследования базируются на

предположениях, что причиной изменений в состоянии здоровья работающих

могут быть ультрадисперсные частицы, поступающие в организм ингаляцион#

ным путем. Несмотря на то, что токсикологические механизмы таких эффек#

тов недостаточно изучены, очевидно, что по сравнению с более крупными

частицами, ультрадисперсные частицы обладают большей биологической ак#

тивностью и могут индуцировать интенсивные воспалительные реакции.

Известно, что высокие уровни воздействия респирабельных частиц диа#

метром менее100 нм могут стать причиной увеличения заболеваемости и

смертности вследствие патологии дыхательной и сердечно#сосудистой сис#

тем. Существуют убедительные данные о том, что, попадая в организм, ультра#

дисперсные частицы могут диффундировать в различные отделы респиратор#

ного тракта, транспортироваться через эпителиальные и эндотелиальные

клетки в кровеносную и лимфатическую системы, и, в конечном итоге, на#

капливаться в костном мозге, лимфатических узлах, селезенке и сердце.

В частности, предполагается, что даже краткосрочные воздействия час#

тиц нанодиапазона, присутствующих в атмосферном воздухе и воздухе рабо#

чей зоны, могут являться причиной разнообразных реакций со стороны сер#

дечно#сосудистой системы, причем  их выраженность может варьировать

достаточно широко: от незначительных нарушений сердечного ритма до ин#

фаркта миокарда. Ряд исследователей предполагают наличие связи между

воздействием ультрамалых частиц и риском развития ишемической болезни

сердца, а также тромбообразования. Адсорбция наночастиц на поверхности

эритроцитов может приводить к дестабилизации мембраны и гемолизу. Не#

которые ультрадисперсные частицы могут взаимодействовать с рецепторным

аппаратом мембран Т#лимфоцитов, связывая их и, соответственно, умень#

шая их количество. Кроме того, ультрадисперсные частицы могут осущес#

твлять транзит металлов и органических токсикантов к клеткам#мишеням.

Имеются данные, что ультрадисперсные частицы могут индуцировать

значительные повреждающие эффекты, включая нарушения легочного кли#

ренса, хронические воспалительные процессы, фиброз легочной ткани и

опухоли легких. Такие эффекты могут возникать при воздействии частиц да#

же с низкой цитотоксичностью (при условии длительного ингаляционного

воздействия).

Способность ультрадисперсных частиц ингибировать фагоцитоз откры#

вает им беспрепятственный доступ в легочный интерстиций. Поступая в лег#

кие, ультрамалые частицы, вызывают более сильную воспалительную реак#

цию, чем частицы больших размеров, что по всей видимости, обусловлено

большей площадью удельной поверхности. В ряде эпидемиологических ис#

следований установлено, что ухудшение легочных функций человека и жи#

вотных коррелирует с поступлением в организм ультрадисперсных частиц,

диаметр которых составляет не более 20 нм. Именно частицы данного диапа#

зона могут диффундировать в альвеолы и накапливаться в них. При этом ус#

тановлено, что увеличение конвекционного эффекта и уровня диффузии на#

иболее характерно для альвеол с повышенной прочностью альвеолярной
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стенки. Также для таких патологически измененных альвеол характерно уве#

личение удержания скоплений наночастиц. На основании полученных дан#

ных было высказано предположение о существовании связи между отложе#

нием и задержкой наночастиц в легких с патологическими изменениями ле#

гочной ткани (фиброз и ухудшение эластичности). Рядом исследователей

высказывается предположение о том, что если воздействию ультрадисперс#

ных частиц предшествовала длительная экспозиция частицами более круп#

ного размера, обусловившая возникновение патологических изменений ле#

гочной ткани, то ультрадисперсные частицы могут скапливаться в альвеолах,

способствуя таким образом, развитию эмфиземы легких. 

Ультрадисперсные частицы могут индуцировать повреждения ДНК, а

также ингибировать процессы репарации. Кроме того, ультрадисперсные

частицы атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны могут ингибировать

фагоцитоз микроорганизмов альвеолярными макрофагами, что, в свою оче#

редь, способствует повышению восприимчивости к инфекционным агентам,

а также возникновению хронических обструктивных заболеваний органов

дыхания. 

Таким образом, учитывая тот факт, что с каждым днем увеличивается ко#

личество людей, занятых производством высокодисперсных материалов для

различных отраслей промышленности, сельского хозяйства и медицины, —

приоритетное значение следует уделять как исследованиям частиц нанодиа#

пазона с учетом их возможного негативного воздействия на окружающую

среду и организм, так и информированности населения (в первую очередь,

работающих контингентов) относительно данного воздействия, а также оце#

нивать это воздействие с позиций концепции качества жизни (КЖ).

Существует множество определений понятия КЖ, в частности, ВОЗ ре#

комендует определять КЖ как индивидуальное соотношение человека в жизни

общества в контексте культуры, системы ценностей этого общества и целей

данного индивидуума, его планов, возможностей и др. В целом же можно

сказать, что КЖ — это показатель воздействия на человека внешней и внут#

ренней среды.

В развитых странах мира государственная работа по определению и реа#

лизации заданного КЖ осуществляется посредством законодательного вве#

дения стандартов (индексов) КЖ, которые включают несколько блоков

комплексных индикаторов. Однако независимо от их количества, первое

место принадлежит блоку, характеризующему здоровье населения и демогра#

фическое благополучие. Другими словами, центральными задачами в кон#

цепции качества жизни провозглашаются обеспечение физического и мо#

рального здоровья общества; расширение употребления населением эколо#

гически чистых продуктов питания; гармонизация условий труда.

Поскольку различные патологические сдвиги в состоянии здоровья ока#

зывают негативное влияние не только на физическое состояние человека, но

и на его психоэмоциональное состояние и поведенческие реакции, представ#

ляется целесообразным оценка КЖ работающих с помощью как общих, так и

специальных опросников. В частности, субъективные критерии общего оп#
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роса должны включать не только удовлетворенность состоянием здоровья и

социальным статусом, но и так называемым «экологическим окружением».

Вместе с тем следует отметить, что усовершенствование мероприятий по

профилактике экологически# и производственно обусловленных заболева#

ний, которые могут быть спровоцированы влиянием ультрадисперсных час#

тиц, присутствующих в воздухе окружающей среды/воздухе рабочей зоны,

возможно лишь при условии дальнейшей разработки проблемы, поскольку ее

масштабность, экспериментальные данные, а также гипотетические предпо#

ложения со стороны ведущих специалистов мира свидетельствуют в пользу

того, что накопление новых данных может стать в будущем основой для пе#

ресмотра целого ряда существующих гигиеничных нормативов.
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Науковий центр радіаційної медицини АМН України

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

КОРОТКО! И СРЕДНЕСРОЧНЫХ ТЕСТОВ

В ОПРЕДЕЛЕНИИ КАНЦЕРОГЕННОЙ ОПАСНОСТИ

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Первичная профилактика онкологической заболеваемости человека

представляет собой не только медико�социальную, но и этическую

проблему. Рассмотрены принципы применения коротко� и среднесрочных

тестов в определении канцерогенной опасности химических веществ для

человека с целью возможности сокращения количества животных с

одной стороны и обеспечения достаточной информации с другой.

о данным ВОЗ онкологические заболевания уносят более

7,5 миллионов жизней ежегодно (13 % всех смертей в мире)

и занимают второе место после сердечно#сосудистых забо#

леваний. Всемирный день борьбы с раком в этом году про#

шел под знаком особого внимания к детской онкологичес#

кой заболеваемости, от которой ежегодно гибнет 160 тысяч

детей, причем в развивающихся странах детская смерт#

ность достигает 60 % по сравнению с 25 % в развитых стра#

нах, где лучше поставлена профилактика и ранняя диаг#

ностика этих болезней.

Заболеваемость и смертность от рака в Украине постоян#

но растут в связи с неблагоприятной экологической ситуаци#

ей и старением населения. Согласно данным Украинского

канцер#регистра смертность от рака в Украине на 10—15 %

выше, чем в Европе, а показатель заболеваемости, за послед#

ние 5 лет увеличился, в среднем, на 5,8 %. Таким образом,

борьба с онкологической заболеваемостью представляет со#

бой не только медико#социальную, но и этическую проблему.

Разрабатывая стратегию борьбы с онкологической за#

болеваемостью эксперты ВОЗ пришли к заключению, что

прекращение контакта с онкогенными факторами, предо#

твращение поступления канцерогенов в сферу жизни чело#

века приведут к значительному ее снижению. Канцероге#

нами называются факторы различной природы (физические,

химические и биологические), которые способны увеличи#

вать в популяции количество опухолей различных локали#

заций по сравнению с соответствующим контролем. 



Основу первичной профилактики онкологических заболеваний в настоящее

время составляет оценка онкогенного риска этих факторов. Устанавливаются: 

1. Идентификация потенциальной канцерогенной опасности для челове#

ка и, если да, то при каких обстоятельствах?

2. При каких уровнях экспозиции может проявиться онкогенный эффект

у человека?

3. В каких условиях организм человека может подвергаться воздействию

потенциального канцерогенного агента?

4. Каков характер риска? Насколько достаточны данные, поддерживаю#

щие заключение о природе и существовании риска?

Необходимость ответов на эти вопросы определяет выбор метода тести#

рования. В настоящее время выявлено наибольшее количество канцерогенов

химической природы как экзогенного, так и эндогенного происхождения.

Оценка канцерогенной активности проводится на основании комплексного

анализа результатов экспериментальных и эпидемиологических исследова#

ний в соответствии с принципами Международного Агентства по изучению

рака (IARC). Основным этическим принципом этих исследований является

достаточность и их обоснованность для заключения о наличии или отсут#

ствии канцерогенной активности. IARC предложена система таких доказа#

тельств. Разработана методология проведения хронических экспериментов

на животных, которая принята за основу во всех странах мира. В соответ#

ствии с этим протоколом исследования проводят на двух видах грызунов,

обычно SPF крысы и мыши, по 60 голов каждого пола в группе. При иссле#

довании химического вещества в настоящее время рекомендуется его изуче#

ние в трех дозах — максимально переносимой (МПД), минимальной и про#

межуточной. Животным вводят вещество на протяжении двух лет. Для уточ#

нения латентного периода развития опухоли по 10 животных из каждой группы

умерщвляется через 12 месяцев. После окончания затравки все животные за#

биваются и проводятся гистоморфологические исследования. Таким обра#

зом, в экспериментах используется 960 животных. В последнее время, в свя#

зи с ужесточением статистических критериев при оценке онкогенного эф#

фекта, количество животных в группах может быть увеличено.

Несмотря на многочисленные попытки исследователей в течение послед#

него десятилетия, предложить новые методы, которые позволяют ускорить и

удешевить изучение канцерогенной активности, а также критические замеча#

ния в отношении трактовки результатов, полученных в хронических экспери#

ментах на грызунах, последние по#прежнему остаются основой для оценки

канцерогенной активности химических соединений. Оценка канцерогенной

активности проводится на основании комплексного анализа значений таких

критериев как частота опухолей, длительность латентного периода, множест#

венность опухолей, соотношения злокачественных и доброкачественных опу#

холей. Этичность такого рода исследований обусловлена необходимостью

проведения количественной оценки онкогенного риска химического вещест#

ва для разработки мероприятий первичной профилактики онкологических за#

болеваний.
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Длительность и высокая стоимость этих экспериментов не позволяют

провести необходимое количество испытаний химических соединений. В

процессе своей деятельности люди контактируют с более чем 60 000 химичес#

ких веществ, которые пополняются вновь синтезируемыми соединениями.

По данным Службы химической информации США (CAS) в настоящее время

зарегистрировано более 35 млн. химических соединений. Канцерогенность в

хронических экспериментах была изучена только у двух тысяч веществ. Таким

образом, возникает другая этическая проблема — оценки безопасности ис#

пользования этих соединений. Решение этой проблемы находится в возмож#

ности использования коротко# и среднесрочных тестов для оценки канцеро#

генности. Применение этих тестов соответствует требованиям Европейской

конвенции о защите позвоночных животных, которые используются для экс#

периментальных и других научных целей, и позволяют провести оценку онко#

генной опасности на меньшем количестве животных. Такие тесты начали ис#

пользоваться в ряде стран и после накопления достаточного опыта рекомен#

дованы IARC. 

Экспресс тесты для выявления потенциальной канцерогенности осно#

ваны на современных данных о механизмах химического канцерогенеза.

Процесс химического канцерогенеза в настоящее время подразделяют на

три стадии: инициацию, промоцию и прогрессию. На первой — в генетичес#

ком аппарате клетки возникают стойкие изменения; на второй, в основном

за счет эпигенетических эффектов, создаются условия для преимуществен#

ной пролиферации трансформированных клеток, на третьей — в результате

последующих мутаций в опухолевых клетках происходит их дальнейшая де#

диференцировка и метастазирование. Для оценки канцерогенной активнос#

ти интерес представляет информация о первых двух стадиях канцерогенеза. 

На стадии инициации наиболее существенным событием является пов#

реждение ДНК высокореактивными метаболитами канцерогенов, которое

приводит к возникновению разрывов, аддуктов, а впоследствие различных

мутаций. Если таковые возникают в протоонкогенах, происходит их ампли#

фикация и инициация злокачественной трансформации клетки. Инактива#

ция генов#супрессоров (антионкогенов) приводит к такому же эффекту. Вы#

сокая вероятность причинной связи между мутагенезом и канцерогенезом, а

также высокая частота совпадения канцерогенных и мутагенных свойств сре#

ди различных химических соединений, привели к созданию на этой основе

многочисленных тестов. 

Промоторы в биологически активных концентрациях не повреждают

ДНК, а оказывают плейотропное действие на клетки, изменяя, в частности,

структуру и функции клеточных мембран, нарушая проницаемость межкле#

точных контактов. Соответственно, краткосрочные (КСТ) и среднесрочные

(ССТ) тесты для выявления промоторов основаны на особенностях механиз#

ма действия. 

Одним из интегральных показателей канцерогенной активности хими#

ческого вещества может служить его способность озлокачествлять клетки

млекопитающих и человека в культуре, так называемые трансформационные
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тесты. С помощью этих тестов, можно было бы решить проблему использо#

вания животных для оценки канцерогенности химических веществ. Однако

экстраполирование на млекопитающих результатов исследования канцеро#

генной активности, полученных в экспериментах in vitro, затруднено, так как

не учитывает многофакторность воздействия организма на канцерогенез и

мутагенез. Доказанность канцерогенного эффекта на основании результатов,

полученных в одном тесте, не высока и колеблется, по данным ряда авторов,

в пределах 40—70 %. 

Так как вышеупомянутые тесты моделируют отдельные стадии канцеро#

генеза, целесообразным является их использование в виде различных соче#

таний, так называемых батарей. Подобные батареи должны отвечать ряду

требований. Тесты, включаемые в одну батарею, должны быть взаимодопол#

няющими, т.е. отличаться или по конечному эффекту (повреждение ДНК,

генные мутации, неопластическая трансформация, промоция эффекта) или

по уровню биологической организации объекта исследования (прокариоты,

эукариоты, системы in vitro, in vivo). При этом последовательность испыта#

ний предполагает движение от простых к сложным и от кратких экспери#

ментов к более длительным. 

Основным этическим принципом использования кратко#и среднесроч#

ных тестов в оценке канцерогенности химических веществ является не толь#

ко сокращение количества животных, но и достаточность объема проведен#

ных исследований для обеспечения онкобезопасности людей. Вследствие

разнообразия химических факторов, их биологической активности, условий

воздействия на человека и окружающую среду, стабильности и возможности

их накопления в среде подбор необходимых тестов может быть проведен пос#

ле глубокого анализа данных литературы. Поэтому такого рода исследования

должны проводиться в рамках соответствующих НИР. Главной целью данно#

го литературного анализа является выявление возможного канцерогенного и

генотоксического действия данного вещества на основании информации о

химической структуре, наличии примесей, его химических гомологов или

аналогов.

С целью выявления потенциально опасных в канцерогенном отношении

веществ подлежат аналитическому исследованию следующие данные: класс,

к которому относится химическое вещество, наиболее близкие изученные

структурные гомологи или аналоги. Результаты этого анализа используются

для последуюшего поиска в различных базах данных о мутагенных и канце#

рогенных свойствах химических соединений — IARC, NTP US, EPA и, во#

вторых, специальные компьютерные программы. Для анализа взаимосвязи

между мутагенной активностью и химической структурой можно использо#

вать программы CASE, MULTICASE и ЭММА. Проводится анализ токсико#

логических данных о веществе и его ближайших структурных аналогах, а

именно: межвидовые и межполовые особенности токсичности вещества;

анализ результатов токсикологических исследований субхронического и хро#

нического воздействия нормируемого вещества или близких по структуре со#

единений на организм животных, а также наличие систем или органов мише#
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ней токсического действия вещества; анализ результатов изучения метаболиз#

ма вещества, влияния его на ферментные системы, связанные с метаболизмом

ксенобиотиков, а также распределение вещества и его метаболитов по орга#

нам и тканям организма; оценка возможности инициации свободнорадикаль#

ных процессов; анализ данных об изучении мутагенной активности; изучение

влияния вещества на иммунную систему; изучение влияния вещества на эн#

докринную систему; исследование влияния вещества на процессы дифферен#

цировки клеток; анализ данных об изучении канцерогенной активности раз#

личных представителей химического класса соединений, к которому относит#

ся нормируемое вещество, наличие для них гигиенических нормативов.

При наличии данных об отсутствии канцерогенной активности струк#

турных гомологов изучаемого вещества анализируется количество и спектр

примесей, устанавливается их вклад в возможный канцерогенный эффект.

Безопасные показатели содержания этих примесей существенно варьируют:

от 0,015 до 0,1 %, в зависимости от сферы применения и класса химических

соединений.

На основании полученной информации оценивается возможность ис#

пользования данных об изучении канцерогенной активности различных

представителей химического класса соединений, к которому относится иссле#

дуемое вещество, при его гигиенической регламентации. Возможность

экстраполяции данных о канцерогенной активности ближайших структурных

аналогов и объем дополнительных исследований устанавливаются в зависи#

мости от предполагаемого на основании вышеупомянутой информации меха#

низма канцерогенного действия изучаемого вещества. В ряде случаев при

оценке онкоопасности веществ— «генериков» при достаточности информа#

ции можно сделать заключение только на основании литературных данных. 

В соответствии с механизмом канцерогенного действия изучаемого ве#

щества подбирается батарея тестов.

Отбираемые в батарею тесты должны быть верифицированы и валиди#

зированы, т.е. проверены на канцерогенах. Это также один из этических

принципов применения КСТ и ССТ. По действующим в РФ методическим

рекомендациям они делятся на рутинные «укоренившиеся» тесты, на кото#

рых было испытано не менее 1000 соединений, «развитые» — не менее 100 и

«развивающиеся» — до 100. Прежде всего, следует исключить возможность

генотоксических эффектов у млекопитающих при воздействии на них иссле#

дуемого вещества по сравнению с выбранным аналогом. Для этих целей

предлагается использовать батареи тестов, которые применяются для опре#

деления мутагенной активности. Имеется ряд равноценных методов, кото#

рые могут взаимозаменяться. Тесты могут быть общими, определяющими

принципиальную возможность мутагенеза, и специфическими, определяю#

щими органотропность эффекта (возможность соматических мутаций).

Классическими общими тестами являются тесты на прокариотах, наибо#

лее часто используется тест Эймса, который апробирован более, чем на 10000

различных химических соединений, и поэтому может быть полезен для ори#

ентировочной сравнительной оценки генотоксичности изучаемого вещества.
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Действующим началом большинства известных канцерогенов являются вы#

сокоактивные метаболиты, поэтому необходимым компонентом тестов явля#

ется система адекватной метаболической активации испытуемых веществ. 

Для сравнительной оценки генотоксичности изучаемого вещества с выб#

ранным аналогом рекомендуется проведение исследований на наиболее

чувствительном виде животных, особенно когда выявлен канцерогенный эф#

фект при воздействии соответствующего аналога, обычно мыши или крысы.

У этих животных генотоксичность изучается в тесте на индукцию аберраций

хромосом в клетках костного мозга или в микроядерном тесте, некоторые мо#

дификации которого позволяют определить органотропность эффекта. Хоро#

шо зарекомендовал себя тест по выявлению однонитчатых разрывов ДНК

клеток предполагаемых органов мишеней канцерогенного действия норми#

руемого вещества, широко используется репарационный тест, который также

выявляет повреждения ДНК. В случае идентификации образования аддуктов

ДНК выбранными аналогами для сравнительной оценки генотоксичности

может быть проведено исследование по выявлению аддуктов ДНК. Для выяв#

ления возможности экстраполяции генотоксического эффекта на организм

человека в батарею тестов обычно включаются цитогенетические исследо#

вания на культурах клеток человека. Вещество должно быть изучено в не#

скольких дозовых интервалах, включая дозы, с которыми может реально

сталкиваться человек, и максимально#переносимые дозы, вызывающие ци#

тотоксический эффект. При выявлении генотоксического действия в сред#

них и малых дозах оценка канцерогенности устанавливается на основании

результатов хронических экспериментов, объем которых определяется в за#

висимости от полученной информации.

Если эффект не выявлен или выявлен в цитотоксических дозах, прово#

дится изучение промоторной активности вещества для определения порога

эффекта и обоснования коэффициента безопасности. Промоторная актив#

ность вещества определяется в тестах in vitro (изменение свойств мембран в

клетках клеточных структур, ГФРТ#тест на нарушение метаболической ко#

операции в смешанной культуре соматических клеток млекопитающих). А

также в тестах in vivo, которые вследствие плейотропности механизмов про#

моторов более предпочтительны. Эти методики, «инициация — промоция»,

существуют для различных органов и рекомендуются IARC. 

В нашей работе используется дополнительно к данным об изучении му#

тагенной активности на трех тестах исследование по выявлению однонитча#

тых разрывов ДНК клеток, предполагаемых органов мишеней канцерогенно#

го действия агента, или возможности образования соматических мутаций в

этих клетках микроядерным методом по Л.П. Сычевой. 

Промоторная активность определялась на рекомендуемой IARC модели

«НДЭА#гепатэктомия», или мультиорганной модели в модификации Ito. По

данным авторов процент совпадений с результатами хронических экспери#

ментов достигает 97 % . Использование наших методологических подходов

позволяет сократить количество животных примерно в 10 раз в зависимости

от схемы исследований. С помощью КСТ и ССТ определяются качественные
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показатели, причем более надежно выявляется канцерогенность химическо#

го вещества. 

Для определения безопасных уровней воздействия необходимо оценить

неопределенность полученных результатов и ввести соответствующий коэф#

фициент безопасности. При этом исходят из того, что положительный эффект

имеет преимущество перед отрицательным. Данные, полученные в экспери#

ментах in vivo, более весомы, чем аналогичные, полученные in vitro. Включе#

ние такого показателя в оценку канцерогенной опасности химических ве#

ществ является важным этическим принципом использования КСТ и ССТ.
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останні роки у світі у зв'язку з дефіцитом енергоресурсів іде

інтенсивний пошук альтернативних джерел енергії. Україна

також належить до енергодефіцитних країн. Широкого роз#

повсюдження у світі, зокрема в Україні, набуває виробниц#

тво так званих енергетичних польових культур. Відбуваєть#

ся поступове заміщення традиційних енергетичних ресурсів

відповідними аналогами рослинного походження. Форми

біомаси, як джерела біопалива, є досить різноманітними.

Біомасу в енергетичних цілях можна застосовувати у про#

цесі безпосереднього спалювання деревини, соломи, сапро#

пелю, а також у переробленому вигляді як рідкі (ефіри ріпа#

кової олії, спирти) або газоподібні палива (біогаз — газова

суміш, основним компонентом якої є метан). Конверсія

біомаси у носії енергії може відбуватися фізичними,

хімічними та біологічними методами, останні — найперс#

пективніші [1, 2].

Для України розвиток альтернативної енергетики в

сільській місцевості — цє один з важливих державних

пріоритетів, який базується на широкому впровадженні

новітніх технологій щодо вирощування рослин та перероб#

ки сировини. Слід зауважити, що на сьогодні у науковій

літературі відсутні дані щодо умов праці при виробництві

біопалива та їхнього впливу на стан здоров’я працюючих.

Відсутні гігієнічні та біоетичні вимоги до проектування та

будівництва нових підприємств по отриманню біопалива

при переробці рослинної сільськогосподарської сировини.

Все це зумовлює проведення спеціальних досліджень у цій

УДК 00.00:00

В.Г. ЦАПКО, М.Ю. СТЕРЕНБОГЕН, А.Я. ЧУДНОВЕЦЬ

Інститут медицини праці АМН України, м. Київ

БІОЕТИКА ЗА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА

Розвиток альтернативної енергетики в Україні — цє одне з важливих

державних пріоритетів, що базується на широкому впровадженні

новітніх технологій щодо вирощування енергетичних рослин та їхньої

переробки в пальне. Освітлені гігієнічні та біоетичні питання розробки

безпечного шляху використання біопального для запобігання негативно�

го впливу на здоров’я робітників та довкілля..
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галузі та розробку нормативних документів. Один з реальних шляхів енергоз#

береження в агропромисловому виробництві є перехід на енергоощадні тех#

нології та технічні засоби з використанням місцевих поновлюваних джерел

енергії .

У розвитку біоенергетики у світі та у сільській місцевості також доміну#

ють процеси скорочення загальних витрат енергії в агропромисловому вироб#

ництві з поступовим збільшенням використання поновлюваних джерел

енергії. Аналіз світового досвіду свідчить, що рідкі біопалива — це є перспек#

тивний для сільської місцевості вид енергетичних ресурсів, який займає за

своїм поширенням другу позицію після твердих палив з біомаси. Зважаючи

на досвід європейських держав, виробництво біодизеля в Україні можна ор#

ганізувати на таких типах установок і заводів т/рік; малотонажні установки

300—3000 (для фермерів); регіональні (обласні) заводи 10000—30000; промис#

лові заводи державного значення 50000—100000. 

Відповідно до «Програми розвитку виробництва біодизельного палива

на період до 2010 р.» Україна повинна виробляти й споживати в 2010 р. по#

над 520 тис. т біодизельного палива, що передбачає забезпечити валовий збір

насіння ріпаку близько 1,7—1,8 млн т. При врожайності ріпаку в середньому

20 ц/га необхідно засівати 0,85—0,9 млн га ріллі, що становить близько 3 %

від загальної площі (33,8 млн га) орних земель України. Заміна частини ди#

зельного палива (1870 тис. т/год), яке нині споживає АПК України, на біоди#

зельне дозволить забезпечити сільськогосподарську техніку бінарним біопа#

ливом раціонального складу: З0 % біодизеля + 70 % ДТ. 

Перші спроби використання рослинних олій для приводу дизельних дви#

гунів було зроблено їх винахідником Рудольфом Дизелем і представлено на

Міжнародній виставці в Парижі у 1900 р. Проте стрімкий розвиток нафтового

ринку призвів до того, що лише під час паливної кризи 1970 р. знову відновив#

ся інтерес до цієї проблеми, який поступово збільшується у зв’язку з перспек#

тивою вичерпання традиційних палив при одночасному розвитку транспорту,

прагненням обмежити емісію шкідливих для навколишнього середовища

складових елементів вихлопних газів, особливо в урбанізованих регіонах та

унікальних природних куточках світу, прогресуючим надлишком продоволь#

ства в розвинених країнах. Помітний і швидкий розвиток транспорту шкідли#

во впливає на навколишнє середовище. Транспортні засоби створюють близь#

ко 25 % емісії СО2 на нашій планеті. Водночас ресурси енергетичних копалин

вичерпуються. Це спричиняє пошуки нових видів енергії, розробки в цій га#

лузі — цє один з основних пріоритетів світової науки. 

У табл. 1 наведено інформацію про сировину, методи її одержання та

можливості використання рідкого біопального. 

Рослинні олії можуть використовуватися як рідке біопальне для дизель#

них двигунів у непереробленій або переробленій до так званих ефірів формах.

У світовому виробництві різних олій лідером є соєва (близько 20 млн т), дру#

гою йде пальмова (до 14 млн т) і лише на третьому — четвертому місцях зна#

ходиться ріпакова (разом з соняшниковою). Проте, враховуючи реальні мож#

ливості вирощування олійних культур для енергетичних потреб в умовах



Європи, пріоритетне значення має ріпакова олія, а соняшникова займає ва#

гому другу позицію.

Рідке біопальне в основному сприятливо впливає на екологію порівняно

з традиційними. Зокрема, біодизельне пальне (RME) порівняно з тра#

диційним дизельним пальним характеризувалось зниженням у вихлопних га#

зах: димності на 50—80 % в усталеному і динамічному режимах; вмісту СО та

СН до 40 %; кількості твердих часток на 10—60 %; емісії SO2 (рівень сірки на

рівні 0,001 %); кількості канцерогенних сполук; подразнювальної та токсич#

ної дії на людський організм ( на шкіру рук, очі, внутрішні органи — в 10 разів

менше, ніж кухонна сіль з концентрацією 1,75 г/кг маси).

Перевагами біодизельного пального стосовно традиційного є його швидке

біологічне розщеплення за 21 день на 98 %, коли дизельне пальне — лише на

72 %. Енергетичні властивості біодизелю характеризуються нижчою на 12 %

температурою згоряння, зниженою на 13 % подачою повітря та збільшеною на

5—7 % витратою палива. Експлуатаційні властивості біодизелю (RME) зумов#

лені його повним змішуванням з традиційним дизельним пальним.

Екологічні переваги ріпакової олії є безсумнівними в аспекті емісії ток#

сичних компонентів, особливо канцерогенних. Проблема величини емісії

токсичних компонентів у найближчому майбутньому набиратиме все більшо#

го значення, на що вказують обов’язкові правові норми (Євро II та Євро III).

Взявши до уваги істотне значення біопального для енергетичного балан#

су в майбутньому, в багатьох країнах застосовують різні методи освоєння ви#

робництва рослинних олій. Франція, Італія, США та Чеська Республіка
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Біопаливо Енергетичні сільсько# та

лісогосподарські куль#

тури

Процес конверсії сиро#

вини

Спосіб використання

Рослинна олія

Біоолива

Біодизельне паливо

Біоетанол

Біометанол

Ріпак, соняшник, соя

Тополя, верба, міскант

Ріпак, соняшник, соя

Зернові, картопля та

топінамбур

Цукрові буряки, трос#

тина та сорго

Тополя, верба, соло#

ма, міскант та трави

Тополя, верба, міс#

кант та румекс

Піроліз

Етерифікація

Гідроліз та фермен#

тація

Ферментація

Попередня обробка,

гідроліз та фермен#

тація

Газифікація або син#

тез метанолу

Складова річного па#

лива

Присадка до мотор#

ної оливи чи бензину

Замінник або складо#

ва дизельного паль#

ного

Складова бензину

Складова бензину

Таблиця 1. Рідке біопальне та його використання 
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різними адміністративно#фіскальними методами досягли необхідного засто#

сування біопального у міському транспорті та на заповідних територіях. 

При розгортанні виробництва ефірів з ріпаку варто врахувати супутні

процеси в навколишньому середовищі які зумовлені:

необхідністю переходу на пальне з низьким умістом сірки (ріпакові ефіри

є пальним, що практично її не містять). Ціни на пічне паливо з низьким

умістом сірки в два рази вищі, ніж на звичайне, і близькі до вартості ди#

зельного;

обмеженням емісії сірки, яке досягається за допомогою змішування

ефірів з ON. Прибуток від цього оцінюють в 1,2—2,5 Євро/т ефіру. Змішу#

вання проводиться на нафтопереробних заводах, що забезпечує високу

гарантовану якість біопального для двигунів;

обмеженням емісії тепличних газів (до чого забов’язують підписані

міжнародні угоди). Спалювання 1 т ефірів (RME) в суміші з ON зменшує

емісію двоокису вуглецю близько на 0,5 т, що має ефективність на рівні

20—30 Євро згідно французьких і німецьких оцінок.

Слід відзначити, що завод районного рівня з виробництва біодизелю за

дотримання вимог технології згідно з європейськими нормативами, міг явля#

ти собою екологічно безпечне підприємство, яке працює у напівавтоматич#

ному режимі, не створюючи проблем для навколишнього середовища. 

Таким чином, при виробництві біопального проблеми біоєтики можна

розглядати в трьох аспектах: 

збільшення посівних площ під енергоємні рослини, що, в свою чергу,

значно збільшує використання пестицидів, хімічних та органічних доб#

рив за рахунок зменшення площ під продовольчі культури; 

питання гігієни праці на всіх етапах виробництва біопалива в процесі тех#

нологічної переробки сировини та можливим впливом на працюючих

токсичних речовин — метанолу та ін.; 

питання впливу підприємств по виробництву біопалива на стан навко#

лишнього середовища. 
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БІОЕТИКА ТА БІОБЕЗПЕЧНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ

Застосування хімічних сполук спричиняє поступове отруєння живих ком�

понентів екосистем, зокрема і людини. Етичним аспектом створення

новітніх технологій є використання природних факторів, що не змінюють,

а посилюють існуючі в рослині захисні механізми. Вони сприяють виявлен�

ню механізмів неспецифічної стійкості рослин до абіотичних та біотичних

факторів та розширюють можливості створення агробіотехнологій, які є

безпечними для довкілля. Робота виконана за фінансової підтримки  Дер�

жавного фонду фундаментальних досліджень МОН України.

осподарська діяльність людини щодалі більше набуває не#

бажаних тенденцій, оскільки призводить до забруднення

територій, зміни клімату, надмірного використання природ#

них ресурсів. Індустріалізація, що має забезпечити добробут

людини, а відтак і її гідне існування, обертається деграда#

цією оточуючого середовища. Збіднення флори та фауни

безпосередньо відбивається на людині: знеособлення при#

роди, уніфікація ландшафтів веде до знеособлення  людини,

стирання етнічних, культурних меж. 

З подальшим удосконаленням методів господарюван#

ня змінилось  саме ставлення людини до навколишнього

світу. Виокремивши себе з природи людина зробила себе

мірою всіх речей, що її оточують. Навколишній світ, таким

чином, став лише засобом для існування людини, втратив#

ши самоцінність. Проте руйнування довкілля прогресує в

екологічну кризу, яка загрожує не тільки економіці, а й

самому існуванню людини. Тому передумовою до зміни

напряму діяльності повинне стати усвідомлення хибності

шляху, яким рухається сучасне господарство. До цього часу

критерієм доцільності господарської діяльності є її раціо#

нальність, а життя навколо нас у різних його формах сприй#

мається лише як таке, що існує задля нас. Проте розв’язання

проблеми відносин людини і навколишнього світу насам#

перед має не лише економічне, а і етичне підгрунтя [1].

Світ із людьми повинен бути прекраснішим

і ліпшим, ніж світ без людей. 
К.М. МАЄР�АБІХ 

Повстання на захист природи. 

Від довкілля до спільносвіту.  



«Для подолання хиби, яка досі визначала екологічну політику, цей світ треба

розглядати й аналізувати як наш природний спільносвіт» [2, 3]. 

Сільське господарство, як галузь господарювання, є найдавнішою сфе#

рою, де відбуваються взаємовідносини людини з природою. Оскільки «культу#

ра є нашим внеском в історію природи» [2, 3], саме в сільському господарстві

мають відбутися ті зрушення, які повернуть людині втрачені взаємозв'язки з

природним спільносвітом. Проте сучасні досягнення біологічної науки, що

покликані підвищити ефективність людської діяльності, при їхньому беззасте#

режному застосуванні можуть призвести до непередбачуваних та небажаних

наслідків. Зараз важко оцінити, чим може обернутися неконтрольоване поши#

рення генетично змінених організмів. Тому первинною умовою для застосу#

вання наукових розробок у галузі біології має бути їхня відповідність засадам

біоетики та біобезпеки [4]. Особливо це актуально для створення новітніх тех#

нологій у рослинництві. 

Разом з тим, величезний досвід агрокультури не можна визнати вичерпа#

ним, навпаки, сьогодні як ніколи важливо зберегти і використати традиційні

методи культивування рослин. Поштовхом для нового розвитку агрокультури

є залучення у культуру нових видів, особливо тих рослин, які використову#

ються з лікувальними цілями.

На сьогодні майже 1/3 лікарських препаратів одержують з рослин, а

фітопрепарати посідають важливе місце в клінічній практиці завдяки безпеч#

ності застосування, відсутності побічних ефектів, можливості тривалого за#

стосування при хронічних захворюваннях та низькій вартості. Однією з

найцінніших лікарських рослин вважають женьшень справжній (Panax gin#

seng C.A. Meyer, родина Araliaceae), який відомий та використовується у

східній народній медицині близько 4000 років. У ХХ ст. учені багатьох країн

визначили хімічний склад «кореня життя» та встановили, що завдяки наяв#

ності в ньому комплексу біологічно активних сполук (глікозидів), він проявляє

стимулюючу, тонізуючу, адаптогенну та радіопротекторну дію, чим і зумовле#

не його широке використання в народній  та офіційній медицині. Однак роз#

повсюдження женьшеню в природі дуже вузьке та зменшується з року в рік.

Це зумовлено особливостями фізіології рослин: тривале проростання на#

сіння, вибагливістю до клімату (температура, волога, освітленість) тощо. Тепер

у багатьох країнах женьшень вирощують на плантаціях, підбираючи опти#

мальні умови для його культивування. Проте, є багато повідомлень, що в та#

ких нових умовах рослини женьшеню можуть знижувати свої захисні функції

і піддаватися агресивному впливу збудників різноманітних захворювань, зо#

крема й вірусних. 

Наші дослідження показали, що культивований женьшень справжній

Panax ginseng C.A. Meyer уражується вірусними захворюваннями. На росли#

нах споcтерігали кілька типів  зовнішніх симптомів, які є характерними для

вірусної інфекції: хлоротична мозаїка; звуження листової пластинки; затрим#

ка росту рослин та скручування листової пластинки; деформація (гофруван#

ня) листків, хлоротична прижилкова мозаїка та редукція суцвіть. За допомо#

гою електронної мікроскопії нами були виявлені віруси з різних органів
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женьшеню різного віку. З листків хворих 4#річних рослин виділені нитко#

видні вірусні частки розміром 1200 ± 20 H 11,5 нм. В листках 5#річних рослин

знайдені віруси розміром 470 ± 12 H 17 нм. В плодах женьшеню виявлені нит#

ковидні структури завбільшки 1150 ± 20 H 11,5 нм, в насінні — паличко#

подібні вірусні частки — 460 ± 15 H 11,8 нм, які були відсутні у соку здорових

рослин. Відомо, що в природі Panax ginseng C.A. Meyer розмножується вик#

лючно насінням [5]. У заражених рослинах знижується насіннєва продук#

тивність, що призводить до погіршення якості розсади та зменшення маси

коренів порівняно зі здоровими рослинами [6]. Крім того, таке насіння з хво#

рих рослин гірше зберігається і характеризується меншою стійкістю до гриб#

кових захворювань. За літературними даними, зі збільшенням віку женьшеню

кількість хворих рослин підвищується [6]. Зокрема відмічено, що найбільше

захворювання розповсюджене на плантаціях 4#річних рослин. Проведені на#

ми дослідження методом електронної мікроскопії також дозволили виявити

вірусоподібні частки у рослинах саме цього віку [7]. Це може мати негативні

наслідки, так як на цьому етапі розвитку рослини починають інтенсивно на#

бирати масу корені.

Для дослідження впливу вірусів на якість сировини женьшеню визнача#

ли кількісний вміст сапонінів. Сапоніни — біологічно активні речовини, що

визначають лікарські властивості рослин, є основними показниками якості і

стандартизації сировини та препаратів з женьшеню, містяться переважно у

коренях [8]. Тому визначення вмісту сапонінів проводили у коренях рослин

женьшеню, уражених вірусною інфекцією. Контролем були здорові корені

женьшеню справжнього. Встановлено, що в коренях інфікованих рослин

женьшеню вміст сапонінів зменшується майже вдвічі порівняно з контроль#

ними зразками (7,7 та 12,5 %, відповідно), що значно знижує якість лікарсь#

кої сировини.

Для боротьби з вірусними захворюваннями було запропоновано безліч

методів та розробок. Однак в останні десятиріччя вірусні інфекції культурних

рослин продовжують займати чільне місце серед проблем аграрного виробниц#

тва (рис. 1, 2).
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Рис.1. Озима пшениця з симптомами

вірусу смугастої мозаїки пшениці у фазі

початку колосіння



Наявність падалиці озимої пшениці на узбіччі польових доріг з  вірусни#

ми інфекціями сприяє розвитку резерваторів вірусів для ярого ячменю (рис. 1)

та інших пізніх ярових злакових культур. Тому землекористувачам усіх форм

власності варто керуватися своїм етичним ставленням до застосування агро#

технічних прийомів вирощування сільськогосподарських рослин.

Застосування хімічних сполук для захисту урожаю малоефективне,

оскільки може бути направлене лише проти переносників вірусів, а також

спричиняє поступове отруєння не лише об'єкту, проти якого вони були спря#

мовані, а й інших живих компонентів екосистем, зокрема і людини. Крім того,

шкідливі організми з часом адаптуються до дії отрути, утворюючи резистентні

раси. Агрокультура потребує нових методів, таких, наприклад, як мікробіо#

логічний метод захисту рослин від шкідників [4], які б менше шкодили при#

родному середовищу. Принцип ненасильства над природою повинен бути ви#

користаний при створенні нових біотехнологій. Такі етичні засади дадуть

можливість сформувати гармонічні відносини між людиною і спільносвітом у

галузі сільського господарства.

Альтернативним підходом до розв’язання проблеми є  підвищення

стійкості рослинних організмів до вірусних захворювань під дією чинників

різної природи. Майже не вивченим є вплив мікрогравітації на розвиток

вірусної інфекції у рослинах. Разом з тим, мікрогравітація є сильним стресо#

вим чинником, що дозволяє розглядати цей фактор як можливий індуктор

стійкості рослин. Відомо, що стресові фактори різної природи призводять до

формування неспецифічних адаптивних реакцій у живих організмів, зокрема

і у рослин. 

У наших дослідженнях, що пов'язані  з космічною біологією, було вияв#

лено ефект зниження репродукції вірусу смугастої мозаїки пшениці у росли#

нах за умов модельованої мікрогравітації [9—11], і картоплі (рис. 3, 4).

Оскільки характер взаємовідносин у системі «вірус — рослина — хазяїн»

залежить від багатьох чинників, в тому числі і від генетичної природи до#
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Рис.2. Здорова та уражена вірусними інфек#

ціями (справа) рослини картоплі.



сліджуваних організмів, досліди були продовжені на рослинах картоплі, які

вирощували з інфікованих вірусом бульб.  З рослин картоплі, системно зара#

жених Х#вірусом картоплі, що культивувалися в умовах модельованої мікро#

гравітації, при застосуванні методів клонального мікророзмноження були

одержані регенеранти, вільні від даного вірусу. Застосування таких чинників

як модельована мікрогравітація, сприяє виявленню механізмів неспе#

цифічної стійкості рослин до абіотичних, біотичних факторів та розширює

можливості створення агробіотехнологій, що є безпечними для довкілля. За#

стосування таких технологій необхідне і для інтродукованих видів лікарських

рослин, які є цінною сировиною для фармакології.  Тому поєднання сучасних

біотехнологій та досліджень, пов’язаних з космічною біологією, має перспек#

тиви для створення новітніх технологій оздоровлення та вирощування різно#

манітних культур. Етичним аспектом створення таких технологій є викорис#

тання природних факторів, які не змінюють, а посилюють існуючі в рослині

захисні механізми.
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Рис. 3. Вирощування рослин картоплі та регенерантів in vitro (справа) в кліностаті «Цикл#

2» за умов модельованої мікрогравітації

Рис. 4. Электронограма вірусів, виявлених у листках картоплі Кримська роза. а —

нерухомий контроль, б — кліностатування материнських рослин і регенерантів in vitro.

Негативне контрастування 2 % розчином ФВК, pН 7,0. Інструментальне збільшення 30000
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НОРМИ ЕТИКИ ТА ПРАВА 

У РЕГУЛЮВАННІ БІОМЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

МІЖНАРОДНО!ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Розглянуті питання взаємодії норм етики і права, зокрема міжнародно�

го, у регулюванні новітніх біомедичних досліджень та різні концепції та�

кої взаємодії, висвітлює актуальні проблеми в даній сфері (правовий

статус ембріона, поняття людської гідності, прав людини), аналізує

відповідну сучасну міжнародну договірну та судову практику, а також

пропонує способи ефективного регулювання зазначеної галузі шляхом

гармонійного поєднання етичних і правових методів.

абезпечення прав, безпеки та поваги до гідності людини в

умовах біомедичних досліджень (біомедичний експеримент,

спадкові генетичні модифікації, генна терапія, клонування,

трансплантації, зокрема стовбурових клітин, евтаназія,

штучне запліднення, корекція статі, аборт тощо) входять до

сфери регулювання як біоетики, так і права, зокрема, між#

народного. Регулювання будь#якої медичної діяльності

нормами біоетики відбувалось завжди там, де правові засо#

би були недостатньо ефективними. Феномен біоетики

пов'язаний з тим, що вона виникла як відповідь на численні

прогалини в соціальних регулятивних системах, таких як

право, зокрема міжнародне. 

Питання взаємодії біоетики і права досить широко

дискутується серед науковців різних галузей суспільного

знання. Загалом, виділяють три моделі такої взаємодії:

1) соціологічна модель (роль права нівелюється,

оскільки воно не здатне розв'язати етичні дилеми, індивіду#

альна свідомість і професійні стандарти медичної етики є

головними регуляторами суспільних відносин);

2) формалістична модель (право відіграє провідну роль

в регулюванні будь#яких біоетичних питань, визначаючи

жорсткі санкції за порушення встановлених приписів); 

3) ліберальна модель (право закріплює лише деякі за#

гальні біоетичні принципи). Кожна з цих концепцій має

свої переваги та недоліки, проте, на нашу думку, найопти#

мальнішою моделлю взаємодії біоетики і права в питанні



регулювання медичних біотехнологій є формалістична модель, оскільки без

встановлення чітких і жорских правових рамок відносно до суперечливих

етичних питань у цій сфері досягти уніфікованих принципів нормативного

регулювання, а значить, і ефективного контролю й попередження можливих

правопорушень неможливо. 

Концепція людської гідності (основна біоетична категорія) визнається

центральною в питанні юридичного захисту прав людини в умовах біомедич#

них досліджень, хоча на сьогоднішній день відсутнє єдине її тлумачення як

міжнародними, так і національними органами. Разом з тим, основоположні

документи в зазначеній сфері ґрунтуються саме на цій концепції. Так, в ст. 1

Європейської конвенції про біомедицину визначається її основна мета — за#

хист гідності й індивідуальної цілісності людини. Крім того, слово «гідність»

зустрічається декілька разів у преамбулі (ч. 10, 11, 16), яка слугує одним з го#

ловних засобів тлумачення конвенції.

Нині узгодження єдиних засад здійснення біомедичних досліджень по#

винно відбуватись, перш за все, в рамках принципів міжнародного права,

прав людини, хоча іноді складно встановити універсальні принципи з огляду

на соціальне, політичне, культурне і релігійне різноманіття між різними

країнами світу. Одне з таких суперечливих етичних питань, від розв’язання

якого залежить міжнародно#правове регулювання даної сфери — це питання

про правовий статус ембріону: чи можуть вважатися ембріони людськими

істотами з притаманними їм якостями і правами та з якого моменту вони на#

бувають таких якостей і прав. У різних державах склалися свої традиційні

погляди на початок життя. Так, представники християнства вважають почат#

ком життя індивідума момент зачаття, тобто злиття статевих клітин. Пред#

ставники іудаїзму наполягають на тому, що ембріон набуває людських якос#

тей у постімплантаційний період — через 7 днів. Особи, що сповідують іслам,

займають найбільш ліберальну позицію, стверджуючи, що душа вселяється в

ембріон на 40#й день його існування. 

Визначення статусу ембріону — питання не лише релігійне, але й медич#

не і юридичне. Однак і в наукових колах немає однозначного його розуміння.

Загалом, виділяють три основні позиції відносно нормативного статусу

людського ембріону:

1) ембріон з самого початку запліднення є повноцінною людською істо#

тою, яка має право на такий само захист з боку закону як і доросла людина; 

2) ембріон є простою біологічною сукупністю клітин і тому може висту#

пати об'єктом власності; 

3) ембріон є своєрідним утворенням, яке заслуговує на певний правовий

захист, оскільки є потенційною формою людського життя, однак не є таким

життям з моменту запліднення. 

Аргументами на користь першої позиції виступає те, що в момент зачат#

тя утворена біологічна істота володіє геномом, відмінним від геному кожного

з батьків (донорів), та генетичною інформацією, необхідною для формування

окремої людини. На відміну від будь#якої іншої клітини людського організму,

зигота володіє «тотальною потентністю», тобто здатністю дати початок ново#
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му життю. Саме тому право повинно забороняти будь#які маніпуляції з

людським ембріоном, які наносять йому шкоду, наприклад, внесення спадко#

вих генетичних змін, одержання стовбурових клітин. 

На нашу думку, життя людини — це безперервний процес, який має різні

прояви і форми, одна з яких — період утробного розвитку. Тому ембріон з мо#

менту запліднення є повноцінним людським життям і має охоронятися зако#

ном у повному обсязі. Адже він є людським створінням не тому, що здатний

виконувати певні функції, притаманні дорослому організму, а тому, що є єди#

ною клітиною, яка в природніх для неї умовах дає початок окремому повно#

цінному людському організму. Будь#який юридичний факт вимагає конкрет#

ності, чіткості та однозначності, але більш конкретної, глобальної, наглядної

трансформації живої матерії під час всього процесу відтворення, ніж утворен#

ня зиготи, немає, адже в момент зачаття з двох половинчастих геномів (гап#

лоїдних) утворюється повноцінний диплоїдний, що єдине може бути чітко і

видимо зафіксоване за допомогою мікроскопу. Тоді як засвідчити факт, нап#

риклад, початку серцебиття чи формування нервової трубки за допомогою

доступних людині технічних засобів надзвичайно складно. Таким чином, ли#

ше злиття гамет заслуговує на визнання в якості юридичного факту, що ви#

значає початок людського життя. Прихильники третьої концепції пов'язують

початок життя з початком спеціалізації тканин, перш за все, з утворенням

нервової тканини, проте сьогодні доведено, що спеціалізація тканин відбу#

вається вже на рівні зиготи, яка є клітиною з поляризованими і нерівно#

цінними за вмістом ділянками. Нарешті, тільки зигота здатна розвиватися в

повноцінний живий організм, бо лише вона при підсадці в потрібні умови,

навіть ззовні (при штучному заплідненні in vitro), дає життя, тоді як зробити

це саме з більш зрілим зародком на пізнішій стадії ембріогенезу абсолютно

неможливо через виникнення проблем з плацентацією і відторгненням.

Оскільки від визначення статусу ембріону залежить визнання пра#

вомірності таких медичних біотехнологій, як терапевтичне клонування, транс#

плантація ембріональних стовбурових клітин, гермінативна генна інженерія,

серйозною правовою проблемою є те, чи можливо зрівняти у статусі ембріон,

створений у результаті процедури штучного запліднення або за допомогою

методу клонування, з ембріоном, зачатим природнім шляхом. На нашу дум#

ку, таке розрізнення абсолютно недоречне, оскільки від зміни форми, «спосо#

бу створення» людини суть її як такої не міняється. Тобто якщо закон визнає

ембріон людською істотою, то він повинен передбачати однаковий захист для

ембріонів in vivo та ембріонів in vitro. Це означає, що знищувати «зайві»

ембріони, які залишаються «невикористаними» в результаті проведення про#

цедури штучного запліднення, — неправомірно.

Ще одна не розв’язана проблема полягає в тому, як узгодити «конкуру#

ючі» права: право ембріона на життя та репродуктивні права, зокрема, право

жінки на аборт. Заборона абортів, без сумніву, викличе значний супротив у

будь#якому суспільстві, особливо жіночої його частини, підніме питання про

гендерну дискримінацію, порушення фундаментальних прав жінок. Однак і в

цьому випадку є вихід: держава, яка зважується на подібний крок, повинна
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забезпечити таку заборону низкою соціальних заходів, а саме, передбачити

соціальний захист матерів, які не мають достатніх фінансових коштів на ут#

римання майбутньої дитини. Легалізація абортів — це не загальновизнана де#

мократична норма, оскільки, по#перше, відомо, що «плодовигнання» каралося

смертною карою у всіх європейських державах аж до середини ХХ ст.; по#дру#

ге, нині держави, законодавство яких повністю забороняє аборт (єдиний ви#

няток — загроза життю жінки), наприклад, Андорра, Єгипет, Сальвадор,

Іран, Ірак, Ірландія, Мальта, Філіппіни тощо. В Італії, яка свого часу вважа#

лась «генетичним раєм» всієї Європи, де не існувало будь#яких заборон на на#

укову медичну діяльність, і яка має на сьогоднішній день найжорсткіше в

Європі законодавство стосовно штучного запліднення, медичних біотехно#

логій, що визнає ембріон повноцінною людиною, прогнозували, що біль#

шість італійських виборців прийде на референдум (12—13 червня 2005 р.),

щоб висловити свій супротив надто жорстким нормам закону, які, на переко#

нання різних правозахисних організацій і науковців, обмежують права жінок,

хворих пацієнтів, лікарів. Однак сталося так, що моральність перемогла:

італійці проігнорували референдум саме з етичної точки зору. На міжнарод#

ному рівні все гучніше лунають заклики до ухвалення універсальної декла#

рації про заборону абортів: США звернулися з такою пропозицією до ГА

ООН. Нині суспільству бракує моральної, політичної та правової волі, щоб

раз і назавжди покінчити з такого роду проблемами. На сьогодні ж продовжу#

ють вестися дискусії з приводу необхідності заборони чи дозволу обох форм

клонування, абортів, використання «зайвих» ембріонів у науково#практич#

них цілях, спадкових генетичних модифікацій, що тим самим заважає ухва#

ленню відповідної універсальної конвенції чи конвенцій.

У зв’язку з тим, що визначення статусу людського ембріону з точки зору

моралі та біології виявляється дуже складним завданням, у сучасному міжна#

родному праві на універсальному і євро#регіональному рівнях немає належ#

ного обґрунтування ані тези, що ембріон є людиною, ані протилежного

твердження. Єдина стаття, присвячена даному питанню, — ст. 18 Європейсь#

кої конвенції про права людини і біомедицину, що зобов’язує держави перед#

бачити належний захист ембріону в національних законодавчих актах, а та#

кож забороняє створення ембріонів людини з метою проведення досліджень.

Крім того, деякі рекомендації РЄ і резолюції Європарламенту закликають

уряди надавати всебічний захист саме зиготі, що виключає можливість її зни#

щення та передбачає особливу охорону. 

Європейська прецедентна практика також не проливає достатньо світла

на означену проблему: в ході розв’язання таких справ, як Paton v. United

Kingdom (1980), R.H. v. Norway (1992), Boso v. Italy (2002), Vo v. France (2004),

Європейський Суд з прав людини не надав чіткого роз’яснення стосовно то#

го, чи має ненароджена дитина (плід) право на життя в сенсі ст. 2 Конвенції

про захист прав людини і основних свобод 1950 р., однозначно не гарантував

право на аборт, хоча і засвідчив підтримку національним законам, які дозво#

ляють добровільний аборт на ранніх стадіях, що зайвий раз підтверджує супе#

речливість цього питання та відсутність єдиної чіткої правової позиції щодо
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нього. На сьогоднішній день міжнародно#правові акти просто оминають да#

ну проблему, залишаючи її розв’язання в компетенції національних законо#

давчих та судових органів. Як наслідок — відсутність єдиних стандартів і різні,

часто протилежні підходи до нормативно#правового регулювання зазначеної

сфери. Так, якщо суди США й Іспанії підтримують концепцію, відповідно до

якої ембріон не є людським життям, що охороняється конституцією, то суди

Німеччини і законодавство Італії, навпаки, визначають ембріон людини як

індивіда з усіма притаманними дорослій людині правами.

На рівні міжнародного права досі не розроблено загальнообов’язкових

стандартів стосовно біомедичних досліджень, оскільки Універсальна декла#

рація з біоетики і прав людини 2005 р., Загальна декларація про геном люди#

ни і права людини 1997 р. та численні «біоетичні кодекси» різних міжнарод#

них неурядових структур (наприклад, Нюрнберзький кодекс, 1947),

Гельсінська декларація про етичні принципи медичних досліджень за участю

людини (1964 р. з останніми змінами від 2002 р.), Міжнародний кодекс ме#

дичної етики (1949 р. з доповненнями від 1983 р.), Всесвітньої медичної

асоціації, Міжнародні етичні керівні принципи стосовно біомедичних

досліджень над людьми (1982 р. з останніми змінами від 2002 р.), Ради міжна#

родних організацій з медичних наук)  не мають юридичної сили, а Європейська

конвенція про права людини і біомедицину 1996 р. і Протоколи до неї —

універсального характеру й стосуються європейського континенту. Всі ці до#

кументи ґрунтуються саме на етичних стандартах і підкреслюють взаємо#

пов’язаність та взаємозалежність норм біоетики й права в регулюванні біоме#

дичних досліджень.

Застосування біотехнологій у медицині ґрунтується на таких принципах

біоетики, як повага до людської гідності, корисність медичних втручань,

оцінка користі й ризиків запланованого медичного втручання, пропорційність

засобів до мети, одержання проінформованої вільної згоди зацікавленої особи,

свобода наукових досліджень. На наше переконання, загальні принципи будь#

якого міжнародно#правового акту в цій сфері мають відображати, передусім,

етичні норми і настанови; стосовно ж конкретних принципів регулювання ок#

ремих видів біомедичних досліджень, потрібен арсенал саме юридичних

засобів, які є більш дієвими й ефективними, ніж часто абстрактні настанови

етики. Такі засоби повинні включати жорсткі правові норми й санкції за їхнє

порушення. За гармонійного поєднання етичних і правових методів можливо

досягти ефективного регулювання зазначеної сфери. 
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РАБОТА ЭТИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ 

ДОЛЖНА БЫТЬ СТАНДАРТИЗИРОВАНА

Рассмотрены вопросы организации правового и этического регулирова�

ния биомедицинских исследований. Отмечена необходимость создания

скоординированной системы этических комитетов различных уровней

(национального, регионального, локального) с едиными стандартами,

отчетностью и конролем

1942 г. английский политический деятель Беверидж зая#

вил: «Всеобъемлющее медицинское обслуживание должно

гарантировать, что каждому гражданину будет обеспечена

любая затребованная им помощь в той форме, в которой он

ее потребует». К сожалению, этот лозунг, в лучшем случае,

можно назвать романтическим. И не потому даже, что его

исполнение безумно дорого, а потому что любой шаг на пу#

ти прогресса медицины с неизбежностью вызывает необхо#

димость совершения следующих шагов. Для снижения

младенческой смертности необходимо заниматься лечени#

ем врожденных дефектов развития, затем — реабилитацией

взрослых, выживших, несмотря на эти пороки, борьбой за

сохранение их репродуктивных функций, после чего, есте#

ственно, профилактикой врожденных пороков у их детей.

В реальной жизни все еще более изощренно и взаимосвяза#

но. Это явление Кохрейн назвал «самой изысканной из

всех возможных форм инфляции».

Это значит, что необходимость проведения биомедици#

нских исследований (БМИ) будет постоянно нарастать. Ес#

ли во второй половине ХХ века сформировалась фарминду#

стрия, то в конце ХХ века — стали говорить об индустрии

биомедицинских исследований, испытаний и разработок.

Как ответ, в последнее десятилетие правовое и этическое

регулирование БМИ само приобретает черты индустрии

(отрасли) с тщательно разработанными процедурами, рег#

ламентами и технологией, со своими стандартами.

Справка: Стандарт (англ. standard): 



1. Образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставле#

ния с ними других подобных объектов;

2. Нормативно#технический документ;

3. Нечто шаблонное, трафаретное, общепринятое.

(Большой словарь иностранных слов / Сост. А.Ю. Москвин. — М.: 2003. —

816 с.) 

До шаблонов нам еще далеко, а вот модели и нормативные документы,

регламентирующие биомедицинские исследования, составляют отдельную

страницу истории медицины.

Еще Цельс рассуждал, стоит ли проводить эксперименты с участием че#

ловека. Кстати, приходил к выводу, что не стоит. Но, конечно, проводили.

Один из старинных рисунков подписан именем псевдо#Гален, что отражает

ироничное отношение общества к экспериментам в средние века. В 1869 г.

основоположник современной экспериментальной физиологии Клод Бернар

писал: «…Мы не можем экспериментировать на больных, которые вверяют

себя нам, потому что мы рисковали бы их убить вместо того, чтобы их выле#

чить...». 

До ХХ века этические вопросы медицинской и исследовательской дея#

тельности оставались лишь на совести врачей. Впервые в мировой практике

государственный контроль над проведением клинических исследований и

соблюдением прав участников эксперимента был разработан и осуществлен в

Пруссии. 29 октября 1900 года Министерство здравоохранения обязало уни#

верситетские клиники получать от пациентов письменное согласие на учас#

тие в исследованиях. 

Еще одна веха. В 1862 г. в отделе химии Департамента сельского хозяй#

ства США был 1 сотрудник. Сейчас — более 9000,150 филиалов по всему миру.

Но это уже не отдел. Это FDA (Food and drug administration) — специальная

государственная структура, отвечающая за качество продаваемых в стране

пищевых продуктов и лекарств, могущественная организация, устанавлива#

ющая стандарты в сфере своих полномочий de facto для всего мира.

В 1962 г. в США под давлением этой организации был принят, пожалуй,

первый в мире закон, определяющий правила проведения медицинских экспе#

риментов по испытанию лекарственных средств — Drug amengment act (DAA). 

В 1977 г. в США появился специальный термин GCP (good clinical prac#

tice). В России принят термин «качественная, или надлежащая клиническая

практика»? приравненный по смыслу к GCP — свод положений, в соответ#

ствии с которыми планируются и проводятся клинические испытания, ана#

лизируются и обобщаются их результаты. Применительно к теме нашего

разговора GCP имеет основополагающее значение.

Страны Европы, Австралия, Япония также приняли соответствующие

законы для своих стран. Затем последовало несколько встреч в различных

странах для разработки общемирового соглашения в этом вопросе и, нако#

нец, в 1997 г. после проведения ряда конференций были подписаны «Между#

народные гармонозированные трехсторонние правила GCP» — (ICH GCP),

которые с 1997 г. начали действовать в США, Европейском союзе, Японии.
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Проблемой выработки стандартов биомедицинских исследований занима#

ется целый ряд международных организаций: ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, Совет

Европы, Европейский Союз, ВМА, международный совет медицинских науч#

ных обществ (CIOMS) и др. Они изложены в ряде международных документов: 

1. Хельсинская декларация «Этические принципы медицинских иссле#

дований с участием человека в качестве испытуемого» Всемирной медицинс#

кой ассоциации, разработанная в 1964 г., неоднократно пересмотренная и

действующая сегодня в редакции 2000 г. с разъяснением, принятым в 2002 го#

ду. Она определяет главные этические принципы проведения исследований с

участием человека; 

2. Рекомендации Совета международных организаций по медицинским

наукам (CIOMS) 1996 г.; 

3. Два широко признанных в мире кодекса GCP (качественной клини#

ческой практики), устанавливающие организационно#методические требо#

вания к исследованиям: первый был разработан Всемирной организацией

здравоохранения (ВОЗ) в 1995 г., второй (гармонизированный) явился ре#

зультатом договоренности наиболее развитых государств мира и вступил в

силу в 1997 г.; 

4. Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о биомедици#

не и правах человека, касающийся биомедицинских исследований, (БМИ)

принятый в 2005 г. применительно к «Конвенции о защите прав и достоин#

ства человека в связи с использованием достижений биологии и медицины:

Конвенция о правах человека и биомедицине» Совета Европы. 

Это не декларативные, а юридически обязывающие документы для рати#

фицировавших ее стран#членов Совета Европы. На них стоит остановиться

подробнее. 

Проблеме БМИ посвящен специальный раздел Конвенции о биоэтике,

основной мотив которого — необходимость принятия всех мер, требующих#

ся для защиты людей#участников исследований (особенно лиц, не способных

самостоятельно дать свое согласие на участие в исследовании), а также эм#

брионов in vitro при условии, если национальное законодательство разрешает

проводить эксперименты над ними. Созданный позже Дополнительный про#

токол к Конвенции полностью посвящен проблеме БМИ. В нем детализиру#

ется понятие «медицинского вмешательства» (не только нарушение физичес#

кой целостности, но и любое другое вмешательство, связанное с риском для

физического и психического здоровья испытуемого), что значительно рас#

ширяет диапазон МИ, распространяется на исследования, проводимые на

эмбрионах in vivo, но не охватывает исследования, выполняемые на изъятых

у человека биологических материалах, а также исследования, проводимые на

основе персональных данных.

«Медицинское вмешательство — это любое профилактическое, диагнос#

тическое, лечебное или реабилитационное воздействие на пациента со сторо#

ны медицинского работника или иного производителя медицинской услуги». 

Биомедицинское исследование — исследование с участием человека,

проводимое с целью изучения новых диагностических, лечебных и/или про#
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филактических средств и методов, получения новых знаний по физиологии и

психологии человека в условиях нормы, патологии и экстремальных ситуа#

ций. (Модельный закон «О защите прав и достоинств человека в биомедици#

нских исследованиях», принят Межпарламентской Ассамблеей стран СНГ,

март 2005 г.). К БМИ относят и исследования на изъятых у испытуемого био#

логических материалах, эпидемиологические, гигиенические, «оргздравовс#

кие» и т.п. Это очень важно осознавать для определения предмета стандарти#

зации. И все же, стандарты подразумевают не только нормативы, но и модели

их соблюдения. Основным гарантом защиты прав участников БМИ, кроме

разрешительных процедур, конечно, стали этические комитеты (ЭК). 

ЭК в странах бывшего СССР организованы относительно недавно. Имен#

но этические комитеты являются в настоящее время самым важным условием

и самой большой проблемой в Российской Федерации: порядок организации

и правовой статус их не определены, остается декларацией независимость ЭК,

ощущается дефицит кадров, по#прежнему невысок уровень правовой культу#

ры руководителей и специалистов здравоохранения. Кстати говоря, отрасле#

вое восприятие этической экспертизы — специфика России. В большинстве

стран мира функция по обеспечению и охране достоинства человека в биоме#

дицинских исследованиях рассматривается как государственная. И все же ЭК

в России создаются и работают.

Статистики, позволяющей оценить количество, статус, эффективность

российских ЭК, увы, нет.

Как и в других странах, первоначально они появились на центральном

уровне. В 90#е годы было создано 5 центральных комитетов по этике: при

РАН, при Президиуме РАМН, Российской медицинской ассоциации, Ассо#

циации врачей, Минздраве РФ, позже, в соответствие с законом «О лекар#

ственных средствах», при Федеральном органе контроля лекарственных

средств (в настоящее время, Федеральной службе по надзору в сфере здраво#

охранения и социальной защиты). 25 мая 2006 г. сформирован Комитет по

этике при Правительственной комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Локальные ЭК создаются менее активно, и все же, их сотни, созданных

при учебных и научно#исследовательских учреждениях, крупных больницах,

и количество их неуклонно растет. Впрочем, для огромной России — эти сот#

ни, в общем#то, капля в море. Скажем, в Республике Татарстан, субъекте Фе#

дерации с почти 4#х миллионным населением, двумя медицинскими вузами

и достаточно развитым здравоохранением, реально работает 5—6 локальных

комитетов. 

Уместно вспомнить три основные функции ЭК по мнению Президен#

тской комиссии по этическим проблемам в медицине и биологии США: 1. —

образование в области биоэтики, 2. — разработка этических нормативов вра#

чебной деятельности; 3. консультации в конкретных случаях. С этой точки

зрения, имеются особенности ЭК разного уровня: национальных — разра#

ботка нормативных актов; региональных — образование; локальных — рас#

смотрение конкретных моральных коллизий или БМИ. Потребность в орга#

низации и развитии региональных ЭК, на мой взгляд, является особенностью
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бескрайней России (протяженность и правовая неграмотность) и таких круп#

ных стран как Украина. 

Работа любого ЭК — это не рассуждения о добре и зле, это — осуществле#

ние этической экспертизы того или иного исследовательского проекта, и

должна соответствовать определенным стандартам. 

Стандарты, правила деятельности ЭК, описыванные в Стандартных опе#

рационных процедурах, которые должен принимать каждый комитет с учетом

специфики своей работы. Однако говорить о слаженности действий различ#

ных комитетов, о гарантии соблюдении самых очевидных требований к эти#

ческой экспертизе БМИ преждевременно.

Остро стоит проблема подготовки специалистов для проведения этичес#

кой экспертизы, каждый комитет работает изолированно, не определены

принципы соподчиненности, единые стандарты деятельности не разработаны.

Нужна скоординированная система ЭК различных уровней: национальный —

региональный — локальный этические комитеты с четким разделением отве#

тственности. 

Причем координация и иерархия нужны не столько для обмена опытом,

сколько для определения правил и налаживания контроля за исполнением

стандартов. Этап формирования ЭК, когда мы радовались самому факту их

появления, в таких странах как Украина и Россия практически завершен. По#

ра бороться за качество. Общество вручает под надзор органов ЭЭ самое до#

рогое — жизнь и здоровье своих граждан. Очень нужны нормы — закон, ве#

домственные стандарты, система контроля.

В 2007 году в прокуратуру Волгоградской области обратилась местная

жительница с жалобой на осложнения, возникшие у ее ребенка после введе#

ния вакцины. Она была включена в число участников исследования новой

живой ослабленной вакцины. В медицинском эксперименте участвовало бо#

лее 100 волгоградских детей в возрасте от 1 до 2 лет. Исследователь выясняли

эффективность и безопасность препаратов, а также их побочные эффекты.

Проведение исследования было одобрено Комитетом по этике при Рособр#

надзоре. Оказалось, что поданные в ЭК документы частично фальсифициро#

вали (указаны исследователи, которые отказались принимать участие в испы#

таниях). Локальный ЭК не прошел паспортизацию, которая в инициативном

порядке была проведена в Волгограде. Более того, обнаружить существова#

ние этого комитета и его членов в период разбирательства не удалось. Коми#

тет был создан (если был) под исследование. В ходе следствия (а исследова#

ние решением прокуратуры было остановлено и возбуждено уголовное дело)

выяснилось, что в испытаниях в качестве исследователя принимали участие

близкие родственники членов ЭК при Федеральном органе контроля качест#

ва лекарственных средств. Были и другие нарушения.

Конечно, этот случай частный, он не дает основания обвинять всю сис#

тему этической экспертизы. Однако в развернувшейся в связи с этим случаем

дискуссии один из представителей фирмы#спонсора позволил себе класси#

фицировать ЭК на несколько подгрупп: лоббисты (лоббируют свои интере#

сы); формалисты (разрешают все, что разрешил Росздравнадзор); новаторы
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(выдвигают дополнительные требования, часто используются для PR#компании

председателя или диссертации). Следует признать, что эта ирония не безос#

новательна. Надо работать и не бояться использовать выработанные между#

народным сообществом механизмы.

Без соответствующей нормативной базы и системы регистрации любая

фирма#спонсор может создать «карманный» комитет на время проведения

экспертизы. Следовательно, статус и стандарты ЭК нужны как обязательные

атрибуты. Они должны обеспечить: связи между ЭК (иерархические или ас#

социативные); функциональное разделение (по вертикали и горизонтали);

ответственность перед обществом.

Всемирная организация здравоохранения, предвидя трудности становле#

ния этической экспертизы в различных странах, организовала форумы для ре#

гионов Азии, Африки, Латинской Америки, Северной Америки и Восточной

Европы, для которых этическая экспертиза МБИ не является традиционной.

Она выступила с инициативой обеспечения обмена информацией, помощи в

создании национальных рекомендаций и местных стандартов для комитетов

по этике, проводящих экспертизу, с учетом региональных и культурных осо#

бенностей, содействия в образовании членов ЭК. 

Стратегическая инициатива по развитию возможностей в области экс#

пертизы биомедицинских исследований (SIDCER) была инициирована ВОЗ

как проект, реализуемый общественными организациями, цель которого сос#

тоит в том, чтобы объединить форумы в единую глобальную стратегическую

инициативу, направленную на защиту человека как объекта БМИ. SIDCER

предоставляет международному сообществу возможность не только создать

внутри каждой отдельной страны программы защиты людей как объектов

БМИ, но и предлагает унификацию процедур и оценки качества и эффектив#

ности проведения экспертизы биомедицинских исследований во всем мире.

Для этого разработаны следующие документы:

1. Рекомендации комитетам по этике, проводящим экспертизу БМИ

(Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research);

2. Рекомендации по изучению и оценке практики этической экспертизы

(Operational Guidelines for Surveying & Evaluating Ethical Review Practice);

3. Документация по самооценке программы SIDCER (SIDCER Self

assessment tool);

4. Образцовые документы СОП (Стандартные операционные процеду#

ры/стандартный порядок действий) для комитетов по этике (IEC/IRB)

(Standard Operating Procedures (SOPs) templates for IEC/IRB).

ВОЗ предлагает всеобщую стандартизацию, реализуемую через процесс

признания (аккредитации) ЭК в различных странах. Для процесса признания

ЭК, подтверждаемого сертификатом SIDCER, необходимо соответствие

предъявляемым требованиям квалификационных характеристик членов ЭК,

следование определенным стандартам, заявленным как основополагающие,

полнота процесса экспертиз и завершенность процесса наблюдения за МБИ,

а также ведение этическим комитетом соответствующей документации, кото#

рая должна быть доступна для аудита. 
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Вначале каждый ЭК самостоятельно проводит оценку своей работы. За#

тем результаты самооценки ЭК проходят соответствующую экспертизу спе#

циалистами SIDCER. Предусмотрено проведение следующих мероприятий:

курсы по защите прав человека как объекта МБИ (модуль 1);

семинары по составлению СОПов для ЭК (модуль 2);

инспекции и оценка деятельности, проводимые на местах (модуль 3). 

При этом предложены стандарты оценки, необходимые для признания

ЭК, включения их в единую мировую сеть организаций, занимающихся эти#

ческой экспертизой. Если ЭК удовлетворяет существующим стандартам, то

он признается комитетом SIDCER. Этический комитет при Министерстве

здравоохранения Республики Татарстан, действующий в системе Форума

Этических комитетов стран СНГ (ФЭКСНГ), в настоящее время прошел эта#

пы самообследования, модулей 1 и 2, в декабре 2007 г. ожидается инспекци#

онный визит (модуль 3) экспертов SIDCER.

Я призываю всех, кто представляет интересы ЭК, сотрудничать с между#

народными организациями через ФЭКСНГ или иные каналы, работать над

созданием скоординированной системы ЭК различных уровней: националь#

ный — региональный — локальный с едиными стандартами, отчетностью и

контролем. 
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УДК 00.00:00

Н.Н. СЕДОВА 

Волгоградский научный центр РАМН, г. Волгоград

ЭТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ИНИЦИАТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕДИЦИНЕ

Рассмотрены конкретные примеры этической экспертизы инициативных

научных работ проводимых в государственных научно�исследовательских

учреждениях медицинского профиля. Потавлен вопрос о необходимости

строгой регламентации этической экспертизы таких инициативных ис�

следований не только в области медицинских, но и биологических, ветери�

нарных, фармацевтических и сельскохозяйственных наук.

тическая экспертиза научных исследований в медицине

обычно ассоциируется с экспертизой клинических испыта#

ний, проводимых по заказу фирмы#спонсора. Однако, как

показывает практика, статистически большую часть науч#

ных исследований составляют исследования, проводимые

в государственных структурах в рамках планов научных ра#

бот и по инициативе самих исследователей. Чаще всего

принято называть инициативными диссертационные ис#

следования. По сути они таковыми и являются, несмотря

на то, что выполняются в соответствии с планами работ на#

учных организаций. Инициативные исследования в меди#

цине в большинстве случаев включают клинические испы#

тания, регламентация которых определяется известными

руководствами GCP, GLP, GMP и т.д. Однако, если при

планировании клинических испытаний фирмой#спонсо#

ром или государственным заказчиком соответствие этим

требованиям проверяется серией стандартных процедур, то

в случае инициативных исследований гарантировать такую

проверку можно лишь в том случае, когда исследование яв#

ляется этапом или фрагментом уже разрешенного более

широкого исследования. Такие ситуации для диссертаций

достаточно редки.  Более того, порой инициативные иссле#

дования используются как предварительные для планиро#

вания целевых разработок. Возникают сомнительные, с точ#

ки зрения биоэтики, ситуации. Так, в Волгоградском реги#

ональном этическом комитете (ЭК) решалась конфликтная

ситуация по экспертизе инициативного исследования при#



менения в гинекологической практике мази на основе бишофита. В ходе

экспертизы было выяснено, что мазь не прошла стандартных процедур ре#

гистрации и разрешения к применению. При этом научный руководитель

диссертанта выразил уверенность, что именно на базе данного исследова#

ния можно "продвигать" дальше этот препарат. Подобная этическая безгра#

мотность типична именно для научных руководителей диссертантов, кото#

рые рассматривают их работы как сугубо квалификационные, а потому не

требующие тех стандартных процедур допуска, которые необходимы для

"заказных" исследований.

Поэтому вопрос о регламентации этической экспертизы инициативных

исследований стоит очень остро. Его можно рассмотреть в виде ответов на

конкретные вопросы.

1. Кто проводит этическую экспертизу инициативных исследований?  От#

вет очевиден — локальный (исследовательский) этический комитет. Но здесь

приходится учитывать два обстоятельства. Первое — это большое количество

подобных исследований и их специфика. Регламент работы исследовательс#

кого ЭК не предполагает необходимых для их экспертизы затрат времени.

Второе — это конфликт интересов проблемных комиссий и диссертационных

советов, проводящих научную экспертизу исследований, и ЭК, поскольку эти#

ческая составляющая непосредственно влияет на доказательность исследова#

ния. А это значит, что ни проблемная комиссия, ни диссертационный совет

устраниться от этической оценки работы не могут.

Обе эти трудности можно преодолеть, если рецензенты исследования бу#

дут выступать как эксперты этического комитета, а их заключение о научной

новизне и практической значимости работы будет дополнено характеристи#

кой ее соответствия этическим требованиям.

2. Когда проводится эта экспертиза? С одной стороны, логично проводить

экспертизу, когда диссертация рекомендуется к защите. При этом несоблюде#

ние этических требований может служить основанием для отказа соискателю.

По этому пути пошли в Российском государственном медицинском универси#

тете, что привело к временной приостановке деятельности диссертационных

советов, т.к. этический комитет отклонил 96 % диссертаций. В Волгоградском

государственном медицинском университете этический комитет рассматри#

вает заключение рецензента при утверждении темы диссертации. Этот подход

обнаруживает другой недостаток # экспертиза проводится по документам, а их

всегда можно написать так, как требуется. Гарантии последующего исполне#

ния, кроме ответственности исследователя, нет. Поэтому оптимальным

представляется вариант  проведения этической экспертизы диссертационных

работ при утверждении темы исследования с последующим мониторингом

ежегодно или итоговой экспертизой при представлении диссертации к защи#

те. Ежегодный мониторинг необходим, если в исследовании применяются ин#

вазивные методы. Другие варианты неэффективны.

3. Кто выступает экспертом ЭК? Мы уже отмечали, что лучше всего с

этой задачей справляются рецензенты диссертации. Хотя в моральном отно#

шении экспертом всегда доложен выступать научный руководитель, который
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несет персональную ответственность за качество работы в целом. К сожале#

нию, немногие руководители справляются с этой миссией по причинам, на

которые мы указали выше.

4. Какие документы представляет соискатель в ЭК? Теоретически, дис#

сертант должен представлять пакет документов строго в соответствии с пра#

вилами GCP, а кроме этого еще и заключение проблемной комиссии с указа#

нием мнения рецензентов. На практике пакет документов не представляется,

представляется выписка из заседания проблемной комиссии, заключение ре#

цензентов и, если предполагает исследование, форма  информированного

согласия. Здесь обычно бывает больше всего нарушений. Диссертанты, на#

пример, очень любят проводить исследование на студентах медицинских ву#

зов и колледжей, что этически не оправдано. Форма информированного со#

гласия часто просто заимствована из документов лечебного учреждения, на

базе которого проводится исследование, в нее не вносятся вопросы страхова#

ния участников исследования, компенсации и т.п. Проблема компенсации

возможных негативных последствий для инициативных исследований пока

никак не решена.

5. Кто и как учитывает мнение этического комитета? Мнение этического

комитета целесообразно озвучивать дважды: при утверждении темы диссер#

тации  Ученым советом научного (высшего учебного) учреждения, где выпол#

няется работа, и при принятии диссертации к защите в диссертационном со#

вете. При этом создается этико#правовая коллизия, когда мнение ЭК не яв#

ляется ни юридическим, ни административным решением, которым совет

должен руководствоваться, но не учитывать его он не может.  Могут ли члены

совета оспорить мнение ЭК? Теоретически, да. Практически же этого никог#

да не происходит. Более того, наша практика показывает, что отрицательная

оценка работы этическим комитетом вообще препятствует ее представлению

в совет любого уровня. Здесь уже сложился своеобразный правовой обычай —

считать мнение ЭК решающим, хотя и не имеющим формальной силы. 

Причем складываются симметричные отношения между научной и эти#

ческой оценкой исследования: при положительной научной и отрицательной

этической оценке работы, она не рассматривается или отклоняется советом,

при отрицательной научной и положительной этической оценке она также не

рассматривается или отклоняется. Но научная оценка формализована и зак#

реплена в ряде обязательных документов, а этическая — неформальна и

представлена только мнением экспертов. К сожалению, приходится сталки#

ваться с ситуациями, когда соискатели просто переписывают все необходи#

мые этические требования в заключение эксперта, а тот автоматически под#

писывает такой документ. И здесь очень остро встает вопрос об этической

подготовке научных руководителей и рецензентов диссертаций и их личной

ответственности за сделанные заключения.

Случаются казусы, когда соискатель представляет работу в совет без зак#

лючения ЭК просто потому, что в учреждении, где она выполнялась, такого

комитета просто нет или он не занимается экспертизой инициативных иссле#

дований. Возможна ли экспертиза по месту защиты? Видимо, возможна, но
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не желательна, поскольку возникают очевидные трудности в оценке условий

проведения исследования.

6. Учитывает ли Высшая аттестационная комиссия наличие заключения

ЭК? В России сложилась интересная ситуация. Высшая аттестационная ко#

миссия в Положении о присуждении ученых степеней и званий никак не ого#

варивает необходимость проведения этической экспертизы диссертаций по

медицинским наукам, не говоря уже о биологических или сельскохозяй#

ственных. В то же время, были случаи, когда ВАК отклонял докторские дис#

сертации на основании отсутствия заключения этического комитета. Учиты#

вая все, сказанное выше, целесообразно было бы формализовать требование

проведения этической экспертизы диссертационных исследований по меди#

цинским наукам в Положении о присуждении ученых степеней и званий.

Нужно отметить, что в этической экспертизе нуждаются и инициативные

исследования  в области биологических, ветеринарных, фармацевтических,

сельскохозяйственных и других наук. Так, в нашей практике был случай, ког#

да на соискании ученой степени доктора педагогических наук была подана ра#

бота, в которой диссертант — кандидат тех же педагогических наук с базовым

биологическим образованием — выяснял эффективность методик тренировок

спортсменов в возрасте 8 — 12 лет. При этом применялись достаточно серьез#

ные препараты. Экспертизу никто не проводил, поскольку в академии физи#

ческой культуры, где выполнялась диссертация, этического комитета не было.

Хорошо, что в диссертационном совете оказались квалифицированные люди,

которые предложили провести независимую этическую экспертизу в медици#

нском ВУЗе. Разумеется, заключение ЭК было отрицательным. 

Таким образом, инициативные исследования в области медицины, преж#

де всего, нуждаются в этической экспертизе и на начальной, и на конечной

стадии проведения. Если они являются частью комплексной проблемы науч#

ного коллектива, где трудится соискатель, то процедура этой экспертизы мо#

жет быть упрощенной. Если же речь идет о новой проблеме, то  должны вы#

полняться все требования GCP и GLP. Проведение экспертизы в соответствии

с такими требованиями затрудняет выполнение работы, но в ее процессе мо#

лодой ученый опытным путем овладевает навыками квалифицированного ис#

следования. Целесообразно было бы унифицировать порядок проведения

этической экспертизы инициативных исследований в области наук о челове#

ке для тех стран, у которых есть договоренность о валидизации ученых степе#

ней. 
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОМЕДИЦИНСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

Этическое отношение экспериментатора к подопытным животным

является довольно сложной проблемой, поскольку базируется только на

моральных принципах и не защищена законом. Но животные, независи�

мо от того к какому классу по сложности нервной системы они отно�

сятся — это живые существа, наделенные ощущением боли и способ�

ностью страдать. Поэтому человек как Homo sapiens должен прояв�

лять сочувствие и придерживаться деонтологических норм отношения

к ним. Основными принципами гуманного отношения к животным при

проведении экспериментальных исследований являются: создание ком�

фортных условий содержания, чуткость, адекватный ветеринарный

надзор, соблюдение правил безболезненной эвтаназии.

спехи экспериментальной медицины, физиологии, ради#

ологии, фармакологии, онкологии и других областей био#

логии и медицины были бы невозможны без широкого

использования экспериментальных животных.

Эксперименты с использованием животных с целью

изучения закономерностей процессов, происходящих в

живом организме, проводились с давних времен во всех

известных современному человечеству цивилизациях.

Впервые попытку обобщить достижения античной науки в

этой области знаний сделал Аристотель в трактате «Исто#

рия животных», где он представил огромный материал о

мире животных и растений. Во времена Средневековья ме#

дицина приобрела схоластический характер. После про#

должительного периода ее упадка впервые исследова#

тельский метод в науке появляется в эпоху Возрождения.

Ярким представителем врачей#экспериментаторов того

времени был Парацельс. Последователи его школы начали

проводить эксперименты на животных с биомедицински#

ми целями. Родоначальником экспериментальной школы

считают Френсиса Бекона — выдающегося ученого, фило#

софа и политического деятеля. Наиболее известные нам

первые работы с использованием экспериментальных жи#

вотных были проведены Ламартом, Бишем, Пуркинье,



Шванном, Павловым, Сеченовым [1, 8]. Однако с накоплением знаний в об#

ласти нейрофизиологии и высшей нервной деятельности пришло понимание

того, что животные чувствуют боль, страдают, имеют достаточно сложные

процессы мышления. Впервые встал вопрос целесообразности и приемле#

мости, с точки зрения этики и деонтологии, проведения экспериментов на

высших животных, млекопитающих, в частности на приматах и собаках. Ес#

тествоиспытатели задумались о необходимости проявления сочувствия экс#

периментальным животным, и о разработке деонтологических и медицинских

нормативов работы с лабораторными животными. В связи с этим, Советом

международной организации биомедицинских наук в 1985 г. были приняты

основополагающие Международные принципы биомедицинских исследо#

ваний с использованием животных.

В свете вышесказанного мы хотим акцентировать внимание на подходах,

необходимых для уменьшения страданий животных, страха и боли при про#

ведении экспериментов и осуществлении эвтаназии. Экспериментатору, ра#

ботающему с животными, необходимо приобрести навыки правильного об#

ращения с ними — тогда процедуры, связанные с исследовательской работой,

пройдут безболезненно, и стресс у животного будет меньше. Для того, чтобы

понять принципы гуманного обращения с животными, исследователю необ#

ходимо понять механизмы возникновения боли. 

Известно, что реакция коры головного мозга в виде ощущения боли про#

исходит в результате проведения нервного импульса от болевых рецепторов с

поврежденного участка тела к структурам центральной нервной системы. Бо#

левые рецепторы (ноцирецепторы) реагируют на повреждающие раздражите#

ли разной природы и являются специфическими, способными отвечать толь#

ко на определенный раздражитель (ноксиозные стимулы). Однако, благодаря

пластичности нервной системы, активация ноцицептивных (noci — повреж#

дение, cеptive — получать) путей не всегда приводит к ощущению боли, но в

то же время, активация неноцицептивных периферических и центральных

нейронов может привести к ощущению боли [2, 3]. Классические болевые

стимулы — это механические, химические и термические раздражители. Од#

нако эндогенные химические вещества, такие как ионы водорода, калия,

АТФ, серотонин, гистамин, брадикинин и простагландины, так же как и

электрические импульсы, способны генерировать нервные импульсы в ноци#

цептивном нервном волокне [3]. Существует два основных пути передачи бо#

левых сигналов: спинальный (ноцицептивные рефлексы) и соматосенсор#

ный с вовлечением лимбической системы. В некоторых случаях, например

при эпидуральной анестезии, оба пути могут быть заблокированы. Когда бло#

кируют проведение импульса, а рефлексы работают, ноксиозные стимулы не

воспринимаются животным как собственно боль [3]. Кроме того, на основе

знаний в области нейрохирургии у человека, механизмы восприятия боли

можно разделить на две основные категории: 1 — сенсорно#дискриминативная,

позволяющая определить место происхождения боли, и стимулы, которые

вызвали болевые ощущения; 2 — мотивационно#аффективная, при которой

оценивается сила действия воспринятого стимула и определяется характер
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ответа на него. В осуществлении первого механизма участвуют субкортикаль#

ные и кортикальные механизмы, сходные с таковыми для неболевых стиму#

лов, когда определяется интенсивность, длительность, место действия и ка#

чество стимула. В осуществление второго механизма вовлечена автономная

нервная система для выполнения рефлекторных сокращений миокарда, ги#

пофиз#адреналовая система, ретикулярная формация, таламус, гипоталамус

и лимбическая система. Вовлечение таламуса и лимбической системы приво#

дит к формированию таких ощущений как страх, беспокойство  и депрессия

[4, 5]. Для того чтобы боль ощущалась, должны функционировать кортикаль#

ные и субкортикальные структуры головного мозга. Если кора головного

мозга не функционирует под воздействием гипоксии, лекарственного нарко#

за или электрического шока, боль не будет восприниматься.

Помимо ощущения боли, животные могут испытывать стресс — эффект

действия физических, физиологических или эмоциональных факторов

(стрессовых факторов). Этот эффект выражается в нарушении гомеостаза в

организме животного, следствием чего является утрата способности адекват#

ного ответа на действие раздражителя. Ответ на минимальный стресс пред#

ставляет собой адаптивный процесс, направленный на восстановление ис#

ходного ментального и  физиологического состояния. В восстановлении после

стресса принимают участие нейроэндокринная и автономная нервная систе#

мы, а также психофизиологические процессы, определяющие поведение жи#

вотного [6]. Таким образом, гуманное отношение к животным нивелирует

действие стрессовых факторов, приводящих к нарушению гомеостаза в орга#

низме животного при проведении экспериментов, и позволяет всегда полу#

чать сопоставимые результаты.

Особое место в этических аспектах биомедицинских исследований с ис#

пользованием экспериментальных животных занимает проблема эвтаназии

животных по окончании проведения эксперимента. Эвтаназия (в переводе с

греческого eu значит добрая, thanatos — смерть) — это быстрое умерщвление

животных с минимальным, насколько это возможно, причинением боли и

стресса. Современные способы эвтаназии можно разделить на три группы по

подходу к механизмам, вызывающим смерть: 1 — гипоксия, прямая или не#

прямая; 2 — прямое подавление активности жизненно необходимых нейро#

нов; 3 — физическое повреждение головного или спинного мозга и разрушение

жизненно необходимых нейронов. На рис. 1, 2 приведены способы эвтана#

зии, рекомендованные и неприемлемые по отношению к лабораторным жи#

вотным (составлено на основе AVMA (American Veterinary Medical Association)

Guidelines on Euthanasia, 2007 [3]). Всегда необходимо помнить, что животное

должно получать адекватный уход вплоть до самого момента умерщвления.

Эвтаназия не должна производиться в помещениях для содержания живот#

ных. Некоторые методы эвтаназии должны сопровождаться обезболиванием

либо (что более предпочтительно) наркозом, приводящим к потере сознания

животного. Особо следует подчеркнуть, что для получения объективных и

информативных результатов экспериментального исследования необходимо

подбирать фармакологические средства и метод проведения эвтаназии, которые
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были бы адекватны поставленным целям и задаче исследования. К примеру,

не следует производить декапитацию животных, если предметом исследова#

ния будет легочная ткань, так как при забое кровь через верхние дыхательные

пути может попадать в легочные альвеолы.

Персонал и исследователи, допущенные к работе с лабораторными жи#

вотными, должны быть высоко квалифицированными, иметь достаточный

опыт для создания оптимальных условий содержания животных, постановки

и проведения эксперимента, вплоть до выбора манипуляционных процедур и
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целесообразных методов проведения эвтаназии, и неукоснительно следовать

требованиям гуманного отношения к ним.

Пока животное используется в опыте, оно всецело зависит от человека.

Поэтому причастные к проведению эксперимента люди должны создавать

животным комфортные условия как для физиологического (содержание,

уход, своевременное рациональное и качественное питание), так и психо#

эмоционального состояния (гуманное, щадящее, бережное отношение),

вплоть до последних дней жизни животных. Однажды сложившиеся довери#

тельные отношения необходимо постоянно поддерживать. Желательны частые

контакты и общение с ними, чтобы они привыкли к присутствию человека и

манипуляциям с ними. В обращении с животными недопустимо применение

силы и жестокость. Мягкий, но уверенный подход пробуждает в животном

доверие, не вызывает агрессии и чувства страха. Обслуживающий персонал

должен быть милосердным, внимательным и терпеливым [7].

В заключение хочется сказать, что лабораторные животные — неисчерпа#

емый объект и одновременно универсальный инструмент современного есте#

ствознания. В большинстве европейских стран и США проведение тотальной

унификации условий содержания и работы с лабораторными животными, а

также строгий контроль над всеми возможными факторами, влияющими на
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их организм, привело к высокой степени доверия исследователей к публику#

емым результатам в области биологии, медицины и фармакологии. Однако

до сих пор не до конца и не везде осознаётся острая необходимость строго

следовать разработанным и реально осуществляемым биоэтическим нормам

обращения с используемыми в научных целях животными, в частности для

решения самых насущных проблем медицины. И до тех пор, пока у нас наука

о лабораторных животных и её практическое применение не будут соответ#

ствовать международным стандартам, ценность эмпирической информации,

поступающей из наших источников, останется недостаточно объективной.
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ПРИНЦИПЫ НЕОБХОДИМОСТИ

И ДОСТАТОЧНОСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ

НА ЖИВОТНЫХ

Приведены аргументы в пользу необходимости медико�биологических

экспериментов на животных. Вместе с тем, подчеркнута важность

сокращения их количества до пределов, которые являются достаточ�

ными для обеспечения статистической достоверности и надежности

результатов исследования.

вижение в защиту прав животных, благородное по своей

сути, получило мощный импульс в 70—80#е гг. минувшего

столетия. Его идеология, философия и этика были изложе#

ны в ряде книг, три из которых получили большой общест#

венный резонанс: «Жертвы науки» Ричарда Райдера (1975 г.),

«Свобода животных» Питера Сингера (1975 г.), «Дело о пра#

вах животных» Тома Ригена (1983 г.). Как и другие общест#

венные движения, оно породило немало радикально наст#

роенных апологетов. Несмотря на очевидную абсурдность,

в мире продолжаются акции активистов движения в защи#

ту животных с требованием полного отказа от эксперимен#

тов на них. Зачастую экстремисты не ограничиваются сло#

весной аргументацией, а прибегают к противоправным и

насильственным действиям. Результат иногда оказывается

трагикомическим. Широкую известность получила акция

так называемых защитников животных, которые в зимнее

время выпустили из вивария биологического факультета

Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова подо#

пытных крыс и мышей. Оказавшись на улицах, несчастные

грызуны были немедленно съедены голодными кошками.

В 2004 г. мир с возмущением узнал об осквернении в граф#

стве Стаффордшир (Великобритания) фамильного захоро#

нения владельцев питомника морских свинок, используе#

мых для лабораторных целей. Продолжаются насильственные

действия в отношении ученых, порча их личного имущест#

ва или нанесение ущерба научным учреждениям, в которых

животных используют в экспериментальных или иных на#

учных целях. В этих условиях представители науки вынуж#



дены занять активную позицию противодействия, прежде всего, методами

убеждения и распространения научных знаний. 

Область использования животных в биологических и медицинских нау#

ках весьма обширна: физиология и экспериментальная патология, микроби#

ология, вирусология и эпидемиология, биохимия, молекулярная биология и

медицина, иммунология и иммунопатология, фармакология, генетическая и

регенеративная медицина (стволовые клетки и др.), трансплантология, реп#

родуктивная биология и медицина (вспомогательные репродуктивные техно#

логии, клонирование), космическая биология и медицина, токсикология

(общая, военная, промышленная и сельскохозяйственная), медицина

экстремальных состояний, профилактическая медицина (экогигиена, меди#

цина труда, коммунальная гигиена и др.). Вакцины и лекарственные препа#

раты для домашних и диких животных тоже рождаются в недрах эксперимен#

та на животных.

Моделирование болезней человека на животных является главным мето#

дом в экспериментальной медицине, прежде всего, в патологической физио#

логии, которая составляет теоретический базис профилактической и клини#

ческой медицины. Рудольфу Вирхову принадлежат удивительно правильные

и точные слова, сказанные им в середине XIX века, когда патофизиология

только зарождалась: «Патологическая физиология имеет только два пути:

один несовершенный — это клиническое наблюдение и другой, возможно,

совершенный — это опыт». Поэтому патологическая физиология не есть про#

дукт спекуляций, гипотезы, произвола или убеждения; она не составляет уче#

ния, выведенного из патологической анатомии; это — великая, самостоя#

тельная и чрезвычайно важная наука, построенная на фактах и опытах. Основы

патологической физиологии как науки, изучающей причины и механизмы

развития болезни методом опытов на животных, в России и Украине были за#

ложены В.В. Пашутиным, Н.А. Хржонщевским, В.В. Подвысоцким, А.А. Бо#

гомольцем и др. Их имена вошли в историю науки.

Необходимость экспериментов на животных доказана историей науки.

Отказ от них означал бы прекращение процесса познания живой природы,

гибель миллионов людей из#за эпидемий, высокой материнской и детской

смертности, отсутствия эффективных лекарственных средств борьбы с мно#

гочисленными болезнями. Мы до сих пор ничего не знали бы о кровообраще#

нии, об условных рефлексах, физиологических законах поведения, о повреж#

дающих и защитных механизмах стресса, о полезных продуктах генной инже#

нерии и новейших возможностях регенеративной медицины. В распоряже#

нии врачей и ветеринаров не было бы репродуктивных технологий, вакцин и

лечебных сывороток, антибиотиков, инсулина, стероидных, тиреоидных гор#

монов, антидотов, радиопротекторов, обезболивающих и других препаратов.

Без полетов Белки и Стрелки в Космос трудно было бы обеспечить безопас#

ные полеты космонавтов. Методы оживления людей, находящихся в состоя#

нии клинической смерти, были разработаны Н.Н. Сиротининым, В.А. Него#

вским и другими в опытах на собаках. Опыты на животных были абсолютно

необходимы и для успешных пересадок сердца, почек, печени, поджелудоч#
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ной железы. Методы лучевой и химической терапии рака отрабатываются на

лабораторных животных с индуцированными или трансплантированными

злокачественными опухолями, без этого невозможен прогресс клинической

онкологии. Современные биологическая и медицинская науки немыслимы

без создания генетически модифицированных живых организмов, например,

мышей, «нокатутированных» по определенным генам. 

Альтернативные методы, которые используют при проведении медико#

биологических и других исследований, хотя и сокращают количество исполь#

зуемых животных, дают лишь первоначальные ориентиры. В подавляющем

большинстве случаев токсикологических или доклинических исследований

эффективности и безопасности лекарственных средств, приборов медицинс#

кого назначения и новых медицинских и биологических технологий оконча#

тельные выводы могут быть сделаны только после проведения эксперимен#

тов in vivo.

Во#первых, следует учитывать огромные различия между клеткой, кото#

рая служит тест#объектом при изучении биологических, химических и физи#

ческих воздействий, и реакцией даже простейшего многоклеточного орга#

низма. Во#вторых, в реакции целостного организма на патологическое воз#

действие существуют видовые различия. В свою очередь, они связаны со

структурно#функциональной организацией представителя определенного

вида животных, в частности, с наличием определенных ферментных систем,

особенностями обмена веществ и метаболизма ксенобиотиков. Поэтому,

например, экстраполяция результатов фармакологических экспериментов на

крысах по отношению к человеку оправдывает себя только в 30 % случаев, а

на собаках — в 60—70 %. Мы убедились в этом, исследуя влияние адренокор#

тиколитического препарата «хлодитан» (о,п’#дихлордифенилдихлорэтан) на

надпочечные железы. Этот препарат проявлял определенную фармакологи#

ческую активность в культуре клеток коры надпочечных желез. Однако спо#

собность вызывать цитотоксический эффект и подавлять синтез кортикосте#

роидов не проявлялась в опытах in vivo на крысах, мышах, кроликах, морских

свинках. В то же время этот эффект был отчетливо выражен при введении

хлодитана собакам и нашел полное подтверждение при проведении клини#

ческих исследований на больных раком коры надпочечных желез с метаста#

зами и при болезни Иценко#Кушинга. Таким образом, достоверные данные о

лечебных свойствах хлодитана удалось получить только в экспериментах на

собаках, тогда как другие виды животных оказались рефрактерными к нему.

Следует согласиться с тем, что чем выше на лестнице биологической эволю#

ции находится подопытное животное, тем вероятнее совпадение полученных

данных с реакцией человеческого организма на лечебное или патологическое

воздействие. К сожалению, существование видовых различий вынуждает

проводить исследования на двух и более видах животных, что, в частности,

предусмотрено требованиями к доклиническим исследованиям новых лекар#

ственных средств. Нередко только опыты на приматах позволяют достичь су#

щественного прогресса. Например, в 80#е г. г. прошлого столетия, заразив

шимпанзе вирусом гепатита С, ученые сумели приблизиться к пониманию
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природы этого тяжелейшего инфекционного заболевания и к созданию вак#

цины против него. 

Для проявления токсического или лечебного эффекта препарата в орга#

низме огромное значение имеет способ его применения и фармакокинетика,

включая образование активных метаболитов. Ряд лекарств на самом деле вы#

полняют в организме роль пролекарств, т. е. предшественников активной

фармакологической субстанции. Только после их превращения в активные

метаболиты путем гидроксилирования, ацетилирования, фосфорилирова#

ния, гидролиза или других химических реакций, которые протекают в печени

и других органах и тканях, они приобретают лечебные свойства. По этой при#

чине в опытах in vitro фармакологическая активность потенциального лекар#

ственного средства выявляется далеко не всегда или проявляется не в полной

мере. Например, мы убедились в том, что флутамид — антагонист тканевых

рецепторов мужских половых гормонов, который применяют для лечения ра#

ка простаты, — проявляет высокую фармакологическую активность при вве#

дении животным (крысам, мышам, морским свинкам), но в опытах in vitro он

неактивен. В этих же условиях активный метаболит флутамида — гидроксиф#

лутамид — проявлял специфические фармакологические эффекты.

История медицины полна бесчисленными примерами того, как ученый

осознанно и добровольно становился подопытным субъектом ради познания

истины и спасения других людей. В 70#е гг. XIX ст. врачи Одесской городской

больницы Г.Н. Минх и О.О. Мочутковский, вводя себе кровь больных пара#

зитарными тифами (возвратным, сыпным) и рискуя собственными жизнями,

доказали, что эти инфекционные агенты находятся в крови. Эти и множест#

во других героических примеров самопожертвования врачей описано в книге

Г. Глязера «Драматическая медицина» (1965 г.) Конечно, существенная разни#

ца состоит в том, что исследователь добровольно подвергает себя опасности

болезни и смерти, тогда как животное не в состоянии выразить свое несогла#

сие с участием в эксперименте. Но призыв к отказу от экспериментов на жи#

вотных равносилен призыву к всеобщему вегетарианству, которое иногда

принимает нелепые и смешные формы. Так,  американская общественная ор#

ганизация РЕТА выпустила плакат с призывом к вегетарианству, на котором

голливудская кинозвезда предстала обнаженной с надписью: «Я — Алисия

Сильверстоун, и я вегетарианка». История человека как вида, его выживание

(особенно в условиях Севера) и эволюция неразрывно связаны с употребле#

нием животных в пищу. А разве можно обвинять жителей холодных климати#

ческих поясов Земли в том, что они, спасаясь от холода, носят одежды из кожи

и меха? Умерщвляя продуктивных сельскохозяйственных и диких животных,

человек вынужденно приносит в жертву собственным физиологическим пот#

ребностям в миллионы раз большее их число, чем тех, кого кладет на алтарь

науки.

Отстаивая необходимость экспериментов на животных, следует отметить

и тот очевидный факт, что во многих случаях аналогичные исследования на

людях просто невозможны. Только фашистские людоеды, подобные пресло#

вутому доктору Менгелю, решались на проведение бесчеловечных экспери#
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ментов на заключенных концлагерей. Когда речь идет о необходимости взять

для биохимического исследования мозг или сердце после патогенного воздей#

ствия на живой организм, будь то ожог, гипоксия, радиация, инфекционный

или токсический агент, то осуществить это можно только в опытах in vivo.

Более десяти лет научный коллектив нашего отдела эндокринологии ре#

продукции и адаптации в Институте эндокринологии и обмена веществ

им. В.П. Комиссаренко АМН Украины изучает на лабораторных животных

механизмы повреждающего влияния стресса и некоторых гормонов во время

беременности на развитие мозга и стресс#реактивность потомства. В мозге

пренатально стрессированных крыс обнаружены изменения активности фер#

ментов стероидного метаболизма и состояния нейропептидных и нейромеди#

аторных систем, которые имеют критическое значение для формирования

адекватного поведения, репродуктивной функции и адаптивных реакций ней#

роэндокринной системы. Благодаря этому удалось найти фармакологические

препараты, которые эффективно предотвращают указанные врожденные на#

рушения индивидуального развития. Разумеется, проведение подобных ис#

следований на беременных женщинах и их детях абсолютно невозможно.

Вернемся к нашему заочному диалогу с противниками экспериментов на

животных. Существуют два диаметрально противоположных взгляда на

проблему. Гуманное отношение ко всем животным провозглашено в одной из

семи заповедей библейского Ноя: «Не проявляй жестокости по отношению к

животным». С другой стороны, немало сторонников крайнего взгляда, кото#

рый «озвучил» профессор Кукоцкий — главный персонаж замечательной

книги Л. Улицкой «Казус Кукоцкого»: «Есть определенная иерархия ценнос#

тей, и человеческая жизнь # на самой вершине. И если для того, чтобы спас#

ти жизнь одного человека, научиться лечить одно только человеческое забо#

левание, надо уничтожить в лабораториях сто тысяч, да сколько угодно жи#

вотных, вопросов нет». Биоэтика призвана найти разумный компромисс в

этом вопросе. 

Правда заключается в том, что ученые сострадают подопытным живот#

ным не меньше, чем представители экстремистского крыла движения в за#

щиту прав животных. Но мы категорические противники экстремистских

взглядов и действий в этой области морали и этики, тем более что нередко

они приводят к прямым нарушениям действующих правовых норм и законов.

Ученые — такие же полноправные защитники прав животных как и члены со#

ответствующих организаций. Глубоко заблуждаются те, кто думает, будто они

лишены чувства сострадания к «братьям меньшим». Именно ученые прини#

мали активное участие в подготовке проектов, регламентирующих защиту

животных.

Защита прав лабораторных животных в Украине регламентирована Зако#

ном Украины № 3447#IV «О защите животных от жестокого обращения»

(2006 г.), Европейской конвенцией «О защите позвоночных животных, кото#

рых используют в экспериментальных и других научных целях» (1986 г), ре#

шениями 1#го Национального конгресса Украины по биоэтике (2001 г.), ме#

тодическими рекомендациями НАН и АМН Украины, Государственного
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фармакологического центра МЗ Украины (2006 г.), решениями ВАК Украины

и др. Например, комиссии по биоэтике при КМ Украины и при Президиуме

Национальной академии наук Украины под председательством академика

Ю.И. Кундиева добились через Научный общественный совет ВАК Украины

принятия решения ВАК об обязательной биоэтической экспертизе диссерта#

ционных работ, выполнение которых связано с использованием животных.

Проблемная комиссия «Патологическая физиология и иммунология»

Минздрава Украины и АМН Украины (председатель — А.Г. Резников) при

рассмотрении проектов диссертационных и других научных работ по указан#

ным специальностям уделяет пристальное внимание этике работы с экспери#

ментальными животными. Государственным фармакологическим центром

МЗ Украины утверждены и опубликованы методические рекомендации био#

этическим комитетам, которые проводят экспертизу доклинических иссле#

дований лекарственных средств.

Признание необходимости использования экспериментальных живот#

ных вовсе не означает отказа от альтернативных методов. Особенно широкие

возможности отказа от использования животных и замены их на альтерна#

тивные модели (компьютерные, аудио, видео, механические, электромехани#

ческие, макетные и др.) имеются в учебном процессе. 

С другой стороны, следует придерживаться принципа достаточности с

целью обоснованного уменьшения количества используемых животных

(«reduction», по Расселу и Берчу). Этот принцип реализуется использованием

общих контрольных групп животных, построением рациональной схемы экс#

периментов, определением минимального количества животных при помо#

щи статистических методов.
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Стремление ученых к уменьшению числа используемых животных при#

несло ощутимый результат: за последние тридцать лет оно уменьшилось

вдвое. И все же от 50 до 100 миллионов животных ежегодно становятся объ#

ектами научных и других исследований.  Следует всячески избегать дублиро#

вания экспериментов, когда нет достаточных оснований сомневаться в уже

опубликованных данных или когда они могут ответить лишь на второстепен#

нные, так называемые уточняющие вопросы. Такие исследования сопряжены

с неоправданным увеличением числа животных. К сожалению, в Украине

практика дублирования научных исследований приобрела большой размах.

Принципы необходимости и достаточности имеют непосредственное от#

ношение к концепции «трех R», (рисунок) впервые изложенной в книге

Уильяма Рассела и Рекса Берча «Принципы гуманной экспериментальной

техники» (1959 г.). Наличие двух из трех R — reduction и refining — означает

фактическое признание необходимости экспериментов in vivo. Принцип дос#

таточности лежит в основе правила «reduction».
Взаимопонимание и конструктивное взаимодействие обеих сторон — на#

уки в лице ее представителей и общественности в лице защитников прав жи#

вотных — вот единственно перспективный путь реального улучшения ситуа#

ции в данном вопросе.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

И ПРИНЦИП НАУЧНОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

В МЕДИКО!БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Позвоночные животные все еще используются в биологических и меди�

цинских исследованиях, включая токсикологические эксперименты и

доклиническое изучение лекарственных средств. Продемонстрированы

возможности альтернативных методов с целью уменьшения количест�

ва лабораторных животных или замены их другими биологическими объ�

ектами и компьютерными моделями.

лова доктора Швейцера, приведенные в эпиграфе, как

нельзя лучше отражают гуманистическую сущность биоэ#

тики. Другой гуманист, Александр Исаевич Солженицын,

утверждает, что человечество находится на великом исто#

рическом переломе, и одним из признаков этого перелома

является крушение гуманизма. Однако с этим трудно со#

гласиться, потому что если бы гуманистические идеалы не

были заложены в саму духовную природу человека, то че#

ловек, владеющий оружиями массового уничтожения, как

вид давно бы исчез с лица Земли. Развитие биоэтического

движения в мире и, в частности в Украине, служит этому

веским подтверждением.

Среди разных аспектов современной биоэтики, кото#

рые непосредственно связаны с исследовательской рабо#

той физиологов, патофизиологов, биохимиков, токсиколо#

гов, фармакологов, особое внимание привлекает проблема

использования альтернативных методов, призванных со#

кратить или исключить эксперименты на животных in vivo.

Затрагивалась эта приоритетная тема и на Первом Нацио#

нальном конгрессе по биоэтике, и в журнальных и книж#

ных публикациях. Биоэтика раздвинула свои границы, и

сегодня она включает разные аспекты. Объектом ее инте#

Этика является внутренним побуждением

проявлять ко всему живому такое же ува�

жение, какое я испытываю по отношению

к самому себе

Альберт ШВЕЙЦЕР



ресов являются не только этические принципы использования достижений

биологии, медицины и биотехнологии с учетом прав и свобод человеческой

личности, но также забота о биологическом разнообразии окружающего нас

мира, о сохранении видов живых организмов, о гуманном отношении к жи#

вотным, которых мы вынуждены использовать для экспериментальных науч#

но#исследовательских, учебных, судебно#медицинских и других целей. К

этому ученых подталкивает и мнение общественности. 

Как известно, в мире имеется множество организаций и обществ, соз#

данных с благородной целью защиты животных, в том числе от жестокого об#

ращения с ними. Большинство этих общественных объединений используют

в своей деятельности цивилизованные методы. Однако некоторые из них, к

сожалению, предпочитают агрессивные формы работы. Например, активис#

ты Animal Rights Movement в США совершили ряд агрессивных актов по от#

ношению к научным учреждениям и исследователям, которые участвовали в

медико#биологических экспериментальных исследованиях на лабораторных

животных. Во время научной работы в США в начале 90#х гг. одному из авто#

ров настоящей статьи (А.Г. Резников) довелось стать свидетелем некоторых

из этих событий и вместе с учеными Техасского университета участвовать в

демонстрациях протеста против необоснованных требований запретить про#

ведение экспериментов с использованием позвоночных животных.

Приведем некоторые цифры. В период 1980—1989 г.г. в США было совер#

шено 29 нападений на виварии в различных исследовательских учреждениях

и университетах. На волю было выпущено и похищено более 2000 лаборатор#

ных животных. Материальный ущерб, нанесенный исследованиям, оцени#

вался в 1 млрд долларов. Совершались и другие криминальные акты. Напри#

мер, особо ярые активисты движения громили и уничтожали лаборатории,

нападали на автомобили, магазины, автозаправочные станции, которые при#

надлежали лицам, причастным к финансовой поддержке или проведению

биологических и медицинских исследований.

Конечно, в отношении к животным, в том числе к лабораторным, ученые

должны учитывать не только интересы науки, но и мнение общественности.

Однако никто не может отнять у ученого право на проведение эксперимен#

тальных исследований во имя сохранения здоровья человека, с учетом их не#

обходимости, целесообразности и гуманного отношения к животным. Никто

не может отнять у ученого право активно противодействовать тем, кто этому

мешает.

В 1986 г. в Страсбурге была принята Конвенция Совета Европы «О защи#

те позвоночных животных, которые используются для экспериментальных и

иных научных целей». К этой категории животных относятся и те, которых

используют для преподавания в учебных заведениях, в судебно#медицинской

экспертизе. В Украине полностью приняли  основные положения этой Кон#

венции, и она подписана нашей страной.

В Гонконге в 1989 г. состоялся 41#й Конгресс Всемирной медицинской

ассоциации, на котором было принято обращение к ученым всего мира, со#

державшее положение о правилах использования животных в медико#биоло#
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гических исследованиях. В Украине на Первом Национальном Конгрессе по

биоэтике принят документ «Общие этические принципы проведения экспе#

риментов на животных». Комиссии по биоэтике при Кабинете Министров

Украины и при президиумах Национальной академии наук и Академии меди#

цинских наук Украины позаботились о том, чтобы ознакомить широкую

общественность с этим документом. Он был опубликован в ряде научных из#

даний медицинского и биологического профиля. Соответствующие материа#

лы были разосланы в различные медицинские учреждения и университеты.

Проводились также семинары и конференции с участием ведущих ученых дру#

гих стран, например, академика РАМН Н.Ф. Измерова (Россия), профессора

Дж. Вебстера и д#ра Ш. Грэхем (Великобритания). Проблема альтернативных

методов затрагивалась и на научных съездах гигиенистов, фармакологов.

Трудно переоценить роль доклинических экспериментальных исследова#

ний в токсикологии, в экспериментах по обоснованию предельно допустимых

концентраций вредных веществ, в опытах по оценке аллергенности, канцеро#

генности лекарств, биологически активных пищевых добавок и консервантов,

загрязнителей окружающей среды и других факторов, представляющих опас#

ность для человека и биосферы в целом. Проверке подлежат прежде всего пи#

щевые добавки, биологически активные добавки к пищевому рациону, косме#

тические и другие продукты, и в особенности, лекарственные средства, по#

скольку их доклиническое изучение является обязательным этапом в получении

разрешения на медицинское и ветеринарное применение. Задача состоит в том,

чтобы максимально расширить сферу применения альтернативных методов. 

Общая тенденция эволюции методологии медико#биологических иссле#

дований находится в полном соответствии с принципами биоэтики и, в част#

ности, с этическими принципами использования лабораторных животных в

экспериментальных и иных научных целях. В течение многих десятилетий в

науке доминировали исследования in vivо. Они и сейчас продолжают домини#

ровать, но все чаще в качестве альтернативных методов используются иссле#

дования in vitro. А сегодня мы уже являемся свидетелями того, что многие ис#

следования проводятся in silico (в компьютере). Используется математическое

и компьютерное моделирование, в том числе новейшие биоинформацион#

ные технологии в области геномики и протеомики. Многие эксперименты

уже сегодня могут проводиться за столом персонального компьютера.

Альтернативные методы исследований соответствуют одному из этичес#

ких принципов трех R, которые были сформулированы Расселом и Берч как

основополагающие в работе с экспериментальными животными. Этот прин#

цип называется replacement, то есть замена. Необходимо стремиться к тому,

чтобы в экспериментах заменять высокоорганизованных животных — ниже

организованными, менее развитыми в эволюционном плане. Позвоночных

желательно заменять беспозвоночными, теплокровных — холоднокровными,

холоднокровных — червями, личинками, бактериями, дрожжами, и так да#

лее. Сегодня существует достаточно много таких объектов, которые позволя#

ют проводить подобные исследования. Использование альтернативных мето#

дов есть свидетельство высокой культуры ученого.
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Кроме гуманитарного аспекта, достоинством альтернативных методов

является экономичность многих из них, что особенно важно в современных

условиях недостаточного финансирования науки в Украине. Однако это ка#

сается не всех видов альтернативных методов. Например, исследования на

культуре тканей и клеток, а тем более, с применением методов молекулярной

биологии, достаточно затратны. Они требуют дорогостоящих реактивов, ма#

териалов, хорошей приборной базы. Тем не менее, если оценивать в целом

затраты, которые идут на проведение исследований in vivо, то замена их экс#

периментами in vitro может оказаться экономически выгодной. 

При работе с клеточными и тканевыми культурами особое значение при#

обретает вопрос о стандартизации их качества. На 3#м Международном кон#

грессе по альтернативным методам и использованию животных в биомедици#

нских исследованиях было предложено создать документ «Good Cell Culture

Practice» (GCCP), по аналогии с GLP (надлежащая лабораторная практика).

Этот документ регламентирует принципы надлежащей практики работы с

клеточными культурами, что представляется важным для надежности полу#

чаемых результатов и для сравнения результатов, полученных в разных лабо#

раториях. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что альтернативные методы не должны

приобретать значение абсолюта и тормозить научный прогресс. Во многих

случаях обойтись без экспериментов in vivo просто невозможно. В резюме спе#

циальной группы при Всемирной организации здравоохранения по поводу

планирования биомедицинских токсикологических исследований утвержда#

ется следующее: «Опыты на животных остаются в настоящее время самым

лучшим, а часто и единственным допустимым методом обнаружения токси#

ческого эффекта. Изменение такой практики в будущем маловероятно». 

Действительно, хотя результаты многих исследований in vitro нередко

согласуются с результатами опытов in vivo, тем не менее, в ряде случаев име#

ются расхождения. И окончательное суждение может быть сделано только на

основании экспериментов in vivо. В частности, это касается токсикологичес#

ких исследований, что может быть связано с чрезмерным упрощением биоло#

гических систем in vitro. Более того, в связи с потерей клетками ряда физио#

логических свойств и изменением их реактивности в условиях культивирова#

ния могут возникать непредвиденные феномены. Вещества, отклоненные

при скрининге фармакологической активности и токсичности в системах in

vitro могут оказаться эффективными при испытаниях in vivo. Поэтому так

важно при планировании использования альтернативного метода анализиро#

вать все «за» и «против». На современном этапе возможным практическим

решением этой проблемы может быть тестирование веществ на нескольких

простых биологических моделях одновременно, что позволит уменьшить ве#

роятность ошибочного прогноза.

ВОЗ, ряд международных и национальных обществ и фондов не только

рекомендуют, но и поддерживают специальными грантами использование

альтернативных методов. Издаются специализированные журналы, напри#

мер, «Toxicology in vitro».
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В мире дискутируется вопрос о моральной допустимости экспериментов

in vivo. Наше мнение состоит в том, что нет моральных препятствий для того,

чтобы в случае доказанной научной целесообразности и крайней необходи#

мости проводить исследования на животных. Это признано большинством

ученых в мире. Но, возможно, особенностью исследований в Украине и дру#

гих странах, переживающих сложное время социально#экономического раз#

вития, является то, что принципы биоэтики еще не проникли в сознание всех

участников исследовательского процесса. 

Локальные биоэтические комиссии, которые созданы во многих научных

учреждениях и учебных заведениях Украины, должны достаточно строго под#

ходить к выдаче разрешения на проведение исследований на животных. У нас

проводится много исследований, касающихся влияния экзогенных токсичес#

ких веществ, а также термических воздействий, взрывной травмы, шума, виб#

рации и других патогенных факторов, в том числе в научных учреждениях

Киевского, Западного, Донецкого регионов. Эти эксперименты имеют вы#

нужденно жестокий характер, так как в них моделируются интоксикации,

инфекции, переломы костей, ожоговая болезнь, черепно#мозговая травма. В

межведомственные проблемные комиссии АМН и Минздрава Украины не#

редко поступают проекты диссертационных и научно#исследовательских ра#

бот, которые планируются без учета принципов биоэтики. Очень редко авто#

ры проектов представляют статистическое и смысловое обоснование вида и

количества животных, которое необходимо для получения достоверных ре#

зультатов.

Что касается использования альтернативных методов, то в Украине им

уделяют внимание многие ученые. В Институте физиологии им. А.А. Бого#

мольца НАН Украины на протяжении уже десятков лет проводятся много#

численные исследования на различных биологических объектах — мембра#

нах, отдельных клетках in vitro — это классические исследования академиков

П.Г. Костюка, О.А. Кришталя, В.И. Скока, И.С. Магуры, М.Ф. Шубы и дру#

гих сотрудников института. Альтернативные методы активно пропагандирует

профессор А.Я. Цыганенко (Харьковский медицинский университет). Про#

фессор Т.Ю. Щеголева (Институт радиофизики и электроники НАН Украины,

г. Харьков)  работает над внедрением метода диэлектрометрии в миллиметро#

вом диапазоне радиоволн (КВЧ) для оценки состояния биологических объек#

тов. Профессор В.Н. Коваленко (Институт фармакологии и токсикологии

АМН Украины, г. Киев) работает с клеточными культурами, успешно заменяя

ими лабораторных животных. Следует упомянуть о разработке и практичес#

ком использовании альтернативных методов в совместных исследованиях

академика АМН Украины И.М. Трахтенберга (Институт медицины труда

АМНУ, г.Киев) и д#р биол. наук Н.В. Кокшаревой (Институт экогигиены и

токсикологии им. Л.И. Медведя, г. Киев). Установлена корреляция бактери#

цидного эффекта с летальными дозами токсикантов. Разработаны расчетные

способы определения средних смертельных доз при различных путях поступ#

ления исследуемых веществ в организм. В Институте экспериментальной

патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины
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(г. Киев) используют культуры опухолевых клеток для оценки противоопухо#

левой активности фармакологических препаратов. 

Одним из патогенетических механизмов развития патологии химической

этиологии является влияние химических веществ на структуру клеточных

мембран. Поэтому селективная оценка мембранотоксического действия уже

известных веществ или тех, которые еще будут исследоваться или синтезиро#

ваться, крайне необходима. Такие альтернативные методы уже разрабатыва#

ются и внедряются, потому что исследование этих эффектов in vivо является

сложным и трудоемким процессом. Применяемые же в опытах in vitro плос#

кие искусственные фосфолипидные мембраны на основе пористых носите#

лей и модельной двухфазной водно#липидной системы могут быть адекват#

ным объектом для оценки мембранотропного и мембранотоксического

действия веществ. Известно, что хорошей моделью являются эритроциты.

Поэтому унификация метода выявления мембраноповреждающего действия

химических веществ даст возможность сопоставления данных о структуре и

биологических эффектах различных классов химических соединений и

экстраполяции данных на человека. Например, в Институте экогигиены и

токсикологии им. Л.И. Медведя (г. Киев) канд. биол. наук П.Г. Жминько на

мембранах эритроцитов было показано, что некоторые препараты мембрано#

токсического действия проявляют более выраженный эффект, чем фосфо#

рорганичекие соединения. Важно то, что полученные данные полностью сог#

ласуются с результатами опытов in vivо.

В этом же институте на протяжении последних лет апробированы альтер#

нативные модели для прогнозирования острой токсичности, сенсибилизиру#

ющего и нейропаралитического действия лекарственных препаратов на этапе

их скрининга и доклинического изучения (д#р. биол. наук Н.В. Кокшарева,

канд. биол. наук П.Г. Жминько, проф. Н.П. Дмитренко). Между показателя#

ми острой токсичности представителей различных групп фармакологических

препаратов при введении per os крысам (определение DL 50 в опытах in vivo)

и в опытах in vitro на тимоцитах и инфузориях (определение CL 50) найден

высокий коэффициент положительной корреляции (0,85—0,95). Исключе#

нием является прозерин, который не проявил выраженной токсичности у ин#

фузорий. Это объясняется отсутствием фермента холинэстеразы у инфузорий

и указывает на необходимость использования нескольких альтернативных

тест#объектов одновременно. В то же время инфузория оказалась полезным

объектом для выявления иммуномодулирующего действия препаратов, демон#

стрируя однонаправленность эффектов с опытами in vivo.

В этом же институте еще раньше была усовершенствована эксперимен#

тальная модель in vitro для оценки и прогнозирования отдаленного нейроток#

сического действия фосфорорганических соединений (ФОС), например, 3#

ортокрезилфосфата, афоса и др. В опытах in vivо на млекопитающих эффект

отравления проявляется через 2—3 недели после затравки, возникают пара#

личи, парезы, атаксия и другие признаки интоксикации. При морфологичес#

ком исследовании обнаруживается демиелинизация нервных волокон прово#

дящих путей спинного мозга и периферических нервов. Ферментативной ми#
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шенью нейропаралитического действия ФОС является специальный белок,

который находится в нервной ткани — так называемая нейротоксическая,

или нейропатическая, эстераза. Сходство патогистологических изменений, а

также однотипное влияние ФОС на данный вид эстеразы у людей и кур, поз#

воляет использовать последних, то есть достаточно низко организованных,

по сравнению с обезьянами или собаками, объектов для анализа такого ток#

сического действия. Интересно, что у человека или высокоорганизованных

животных это нейротоксическое действие отставлено во времени, а у кур эти

эффекты, как выяснилось, проявляются очень быстро, уже в первые часы

после воздействия ФОС в токсических дозах. Такие испытания ФОС на пти#

цах не только более приемлемы с позиций биоэтики, но они к тому же эко#

номически выгодны.

Затем в опытах in vivo и in vitro было обнаружено однонаправленное вли#

яние ФОС на нейротоксическую эстеразу головного мозга кур, морских сви#

нок и крыс. Предложено использовать определение активности этого фер#

мента in vitro в качестве альтернативной модели при скрининге препаратов с

целью обнаружения отдаленной нейротоксичности.

В Институте эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссарен#

ко АМН Украины имеется опыт использования моделей in vitro (инкубаты,

культуры клеток и тканей надпочечных и половых желез, препараты гормо#

нальных рецепторов) для изучения таких фармакологических препаратов

как ингибиторы функции коры надпочечных желез, блокаторы андроген#

ных рецепторов и др. (А.Г. Резников). При этом установлена однонаправ#

ленность эффектов in vitro и in vivo, в том числе и по данным клинических

исследований.

В настоящее время скрининг многих потенциальных лекарственных

средств базируется на анализе закономерностей, связывающих тонкую хими#

ческую структуру органических и неорганических веществ с их биологической

активностью. Область поиска активных веществ с заданными фармакодина#

мическими и фармакокинетическими параметрами значительно сокращает#

ся, если он ведется на основе компьютерного моделирования, использования

данных банка генов, протеомики, геномики, фармакогенетики. Развитие и

активное использование альтернативной методологии в медико#биологичес#

ких исследованиях — это огромное и плодородное поле деятельности для сов#

ременного ученого.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

В СОВРЕМЕННОЙ ТОКСИКОЛОГИИ

Изложена проблема разработки и внедрения альтернативных методов

при проведении токсикологических исследований химических веществ.

Изложены подходы и методы в отношении прогнозирования общей ци�

тотоксичности ксенобиотиков, как одной из составляющих потенциа�

ла острой токсичности. Указаны преимущества и недостатки альтер�

нативных методов и тест�систем, используемых при оценке токсич�

ности веществ

а Втором Национальном конгрессе по биоэтике авторы

настоящей статьи уже касались приоритетности разработ#

ки и внедрения альтернативных методов при проведении

медико#биологических исследований. За прошедший пе#

риод эти проблемы нашли свое отражение в ряде опубли#

кованных нами статей [1—4] и готовящейся к печати кни#

ги. Речь шла преимущественно о проблемах разработки и

внедрения альтернативных методов при проведении токси#

кологических исследований веществ, включая лекарствен#

ные средства. Не секрет, что при изучении безопасности

соединений для человека и окружающей среды проводится

комплекс исследований с использованием большого коли#

чества экспериментальных животных, преимущественно

млекопитающих, которые исходя из специфики токсико#

логического эксперимента (оценка проявлений отравления

и параметров гибели), подвергаются воздействию болевого

и стрессогенного факторов. Поэтому вполне обоснованной

в перечне приоритетов является реализация процедур на

базе предложенных W. Russell и R. Burch «концепции трех

R» [5] — Replacement, Reduction, Refinement, направлен#

ных на максимальное сокращение количества животных в

эксперименте, замену их на альтернативные тест#системы,

а также усовершенствование подходов, позволяющих ми#

нимизировать дискомфорт, боль и стресс.

Системы культуры клеток как альтернатива многочис#

ленным моделям, вошли в токсикологические дисциплины



позже по сравнению с другими биомедицинскими науками. Но, начиная со

второй половины 80#х годов прошлого века эти экспериментальные модели

все шире используются в теоретической и практической токсикологии и раз#

виваются как отдельная дисциплина. 

Одновременно с принципами биомоделирования, ставшими уже класси#

ческими, W. Russell и R. Burch предложили новую терминологию альтерна#

тивного моделирования:

частичное замещение — альтернативный метод частично замещает экс#

перимент на животных и требует дополнительной альтернативной мето#

дики без животных, что является частью общей стратегии или последова#

тельности проведения или полного замещения тестов с использованием

животных;

батарея тестов — серия тестов, выполненных в одно и то же время или в

тесной связи друг с другом. Каждый тест внутри последовательности

строится для получения дополнительной информации от предыдущего, а

также для измерения различий дополнительного многофакторного ток#

сического эффекта;

стратегия последовательных тестов — тесты проводятся в строгой после#

довательности, а выбор каждого определяется достоверными результата#

ми предыдущего уровня исследований. Это последовательный процесс в

виде серии тестов, проводимых в определенном порядке, дающий иско#

мый результат.

Исходя из этого в 1996 г. эксперты ECVAM рекомендовали поэтапную

стратегию определения острой токсичности, основанную, главным образом,

на тестах без использования животных [6]. Она базируется на комбинации

метода основной цитотоксичности с физико#химическими данными; на вто#

ром этапе данные in vitro, включающие исследования метаболизма, используя

клетки печени, объединяют с моделями абсорбции, распределения в орга#

низме и выделения. Третий этап — исследования in vitro на специализирован#

ных клетках органов#мишеней (почки, мозг, сердце, сосуды). 

К настоящему времени достигло прогресса использование альтернатив#

ных методов в отношении прогнозирования общей цитотоксичности, являю#

щейся одной из составляющих потенциала острой токсичности. Действи#

тельно, если определять общую цитотоксичность как неблагоприятное воз#

действия на структуру и свойства клеток, оказывающее влияние на их выжи#

ваемость, пролиферацию и функционирование, то на клеточном уровне

можно выделить три основные механизма токсического действия веществ:

повреждение клеточных мембран; нарушение процессов метаболизма; нару#

шение регуляции ионного состава и деления клеток. При этом в батарее тес#

тов на цитотоксичность веществ используются различные тест#системы, ис#

точниками которых могут быть человек, животные, растения, микроорганиз#

мы. Вместе с тем, все они должны удовлетворять общим требованиям:

использование линии клеток (или первичных клеток), которые имеют

высокую скорость деления и использование клеток в экспоненциальной

фазе роста;
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период экспозиции должен составлять не менее одного клеточного цикла

(24—72 ч);

использование положительного контроля, контроля на предварительно

исследованные растворители и растворителя в количестве, которое не вы#

зывает цитотоксического действия в течение всего периода исследования;

определение зависимости «концентрация#ответ», которая обеспечивает

градуированные эффекты между отсутствием цитотоксичности и 100 %

цитотоксического действия;

использование хорошо изученных конечных точек, которые обладают

высокой внутрилабораторной воспроизводимостью.

В качестве конечных точек при оценке острой цитотоксичности исполь#

зуются параметры ингибирования пролиферации клеток, их выживаемости и

способности к дифференциации. Так, использование клеток гепатомы Hep

G2 позволяет определить цитотоксичность на основании изменения содер#

жания белка. Метод предложен Dierickx [7].

Определение содержания АТР в клетках HL#60 (острая промиелоцитар#

ная лейкемия человека) также используется в батарее тестов общей цитоток#

сичности [8]. 

Недостаточный прирост веретенообразных клеток печени Сhang в ре#

зультате культивирования с испытуемым веществом в течение 24 ч, а также

изменение цвета включенного в среду индикатора pH фенола красного после

инкубирования в течение 168 часов используются в качестве критериев цито#

торможения. Указанные тесты были разработаны для оценки потенциальной

летальный концентрации в крови человека.

Одним из наиболее перспективных методов является тест на выживае#

мость/жизнеспособность клеток линии фибробластов мыши BALB/c 3T3

клон A31 или кератиноцитов человека, основанный на их способности ин#

корпорировать и связывать нейтральный красный, который, проникая в

мембраны клеток, аккумулируется в лизосомах [9]. Нарушения мембран при#

водят к снижению поглощения и связывания красителя. 

Метод оказался весьма перспективным для изучения цитотоксичнос#

ти с целью сокращения количества животных, используемых для опреде#

ления стартовой дозы в испытаниях острой оральной токсичности у жи#

вотных. При этом используется стандартная зависимость между IC50 in

vitro и уровнем острой оральной LD50. Процедуру предложили Spielmann

и сотрудники [10], которые разработали Регистр цитотоксичности на ос#

новании корреляции между цитотоксичностью, представленной значени#

ями IC50 и острой оральной токсичностью LD50 для крыс и/или мышей,

определенных для 347 химических веществ, основываясь на данных 157

публикаций, и применили модели линейной зависимости для логарифми#

чески трансформированных пар IC50 по сравнению с оральной LD50.

Уравнение регрессии для веществ с известной молекулярной массой поз#

воляет рассчитать стартовую дозу для исследования острой токсичности in

vivo, сократив количество использования экспериментальных животных

на 40 %. 
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После поступления ксенобиотика в организм человека или животных

происходят сложные последовательные процессы, включающие абсорбцию,

распределение, метаболизм и выведение, в ходе которых исходное вещество

и/или его метаболиты могут оказывать токсическое действие на различные

ткани и органы. В качестве тест#систем изучения селективной токсичности

используются срезы тканей, перфузированные органы или трехмерные

структуры. 

В результате такой биологической комплексности чрезвычайно сложно

разработать модель in vitro, способную спрогнозировать распределение в тка#

нях и токсичность в отношении органов#мишеней исходного вещества и его

метаболитов. Тем не менее, в настоящее время довольно успешно осущес#

твляется разработка методов исследования метаболизма и токсикокинетики

в отношении потенциально восприимчивых органов#мишеней. 

Учеными Токийского университета предложена стабильная перфузион#

ная система культур, включающая слой клеток Caco#2, сформированный на

покрытой колагеном I типа полупроницаемой мембране, и клеток Hep G2,

выращенных на целлюлозном крупнопористом микроносителе [11]. При

соблюдении определенных условий выращивания, данная система может

быть использована в течение 2—3 недель. Комбинирование указанной систе#

мы культуры клеток: а) система, содержащая только слой клеток Сасо#2;

б) система, состоящая из обоих типов клеток, Сасо#2 и Нер G2; в) система,

включающая только клетки Нер G2 — обеспечивает последовательное изуче#

ние межклеточных взаимодействий и их роль в реализации токсичности ис#

следуемых веществ, взаимодействия на межорганном уровне в условиях,

приближенных к физиологическим. Кроме того, эта система дает возмож#

ность имитировать активную и пассивную абсорбцию веществ через тонкий

кишечник, моделировать биотрансформацию в тонком кишечнике и печени,

и, в конечном счете, способствует пониманию механизмов токсичности в от#

ношении человека [12].

Поскольку основным участком биотрансформации ксенобиотиков явля#

ется печень, она используется в качестве основного источника формирова#

ния моделей in vitro для изучения биотрансформации и ее роли в токсическом

действии веществ. Выбор модели зависит от особенностей строения молеку#

лы ксенобиотика и цели исследования биотрансформации. Однако, следует

заметить, что существующие системы не учитывают внепеченочный метабо#

лизм и обеспечивают получение лишь предварительных данных метаболи#

ческого профиля веществ. Доказательством этого являются результаты ана#

лиза метаболитов стероидов после перорального введения последних. Они

свидетельствуют о сложности прогнозирования ситуации in vivo в пределах

как одного, так и различных видов, исходя из данных in vitro. 

В настоящее время отсутствуют общепринятые альтернативные методы,

которые могли бы заменить исследования при повторном введении вещества

in vivo. Поскольку в исследованиях хронической токсичности in vivo изучается

широкий спектр показателей, полная замена животных в этих исследованиях

весьма проблематична как в научном, так и техническом планах. Существуют
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вопросы, на которые необходимо получить ответ в контексте замены живот#

ных в исследованиях токсичности веществ при повторном воздействии: 

1. На какой орган действует химическое вещество?

2. Какова значимость определения эффекта (дозозависимость)?

3. Какие маркеры токсичности in vitro значимы для химического вещества?

4. Какие концентрации веществ должны быть исследованы? То есть, ка#

кие концентрации будут физиологически важными?

5. Как могут данные токсичности в отношении органа#мишени, полу#

ченные в опытах in vitro, быть использованы для оценки риска?

Эти вопросы свидетельствуют о том, что одной из основных задач в этом

плане будет определение стратегии исследования новых веществ, когда ин#

формация о потенциальной токсичности молекулы отсутствует. Другой важ#

ной стороной данной проблемы, которую необходимо учитывать, является

вопрос о том, пригодна ли наиболее применяемая техника культивирования

для обеспечения культур на органном уровне, которые максимально отража#

ют множество функциональных свойств в органотипичных условиях in vivo.

Сложности обусловлены и различной чувствительностью клеток к длитель#

ному действию ксенобиотиков, выбором наиболее адекватных критериев

оценки хронической токсичности. 

Одной из конечных точек при исследовании токсичности при повторных

введениях является скорость прироста эффекта. Существует мнение, что оп#

ределение скорости синтеза белка в условиях in vitro может использоваться как

показатель этого параметра. Он легко измеряется в клетках, однако, корреля#

ция этого показателя с данными прироста для животного недостаточна. Поэ#

тому исследования должны быть направлены на достижение такого взаимоот#

ношения. Оценка апоптоза, как конечная точка, также может рассматривать#

ся для характеристики возможного механизма клеточной, а, следовательно,

органной токсичности. Использование этого показателя в батарее совместно

с данными токсичности in vitro для культур клеток печени, почек и других поз#

волит в определенной степени оценить системную токсичность. Дальнейшие

исследования следует направить на определение длительности и частоты экс#

позиции, что также будет способствовать дальнейшему продвижению альтер#

нативных методов исследования. Таким образом, следует констатировать, что

альтернативные методы изучения системной токсичности при повторном вве#

дении находятся в стадии разработки. 

С 1999 г. оценка генотоксичности осуществляется в соответствии с об#

щепринятой батарей тестов, включающей методы in vitro: метод обратимых

мутаций у бактерий (тест Эймса) [13, 14], тест микроядер in vitro [15, 16], опре#

деление хромосомных аберраций [17, 18], генные мутации в клетках [19, 20] и

обмен сестринскими хроматидами [21, 22]. Эти методы in vitro используются

в комбинации с исследованиями in vivo.

Европейским центром валидации альтернативных методов для определения

эмбриотоксичности в 2002 г. признаны как научно обоснованные три метода про#

гнозирования гонадотоксичности, эмбриотоксичности и тератогенности, которые,

дополняя друг друга, могут использоваться на этапе скрининга новых веществ [23]. 
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Метод эмбриональных стволовых клеток основан на способности ство#

ловых клеток в определенных условиях эксперимента формировать эмбрио#

нальные тела и дифференцироваться в основные ткани [24]. 

Метод микромассы основан на оценке нарушений дифференциации и

формирования конечностей и нейрогональных центров соответственно пер#

вичных клеток конечностей и клеток ЦНС, источником которых являются

млекопитающие [25]. 

На ранних стадиях формирования органов эмбрионы грызунов способ#

ны существовать в течение определенного периода времени, когда происхо#

дит дифференциация значительного количества органов зародыша, которые

чрезвычайно чувствительны к действию тератогенов [26]. 

В качестве эмбриотоксических параметров выступают показатели диф#

ференциации, выживаемости и пролиферации клеток. Внесение в культу#

ральную среду в ходе экспозиции исследуемого вещества фракции S#9 или

гепатоцитов позволяет оценивать роль биотрансформации в реализации

эмбриотоксических эффектов.

Вместе с тем, несмотря на определенные достижения, направленные на

обеспечение изучения комплекса феноменов in vivo, интерпретация результа#

тов экспериментов в плане прогнозирования риска для человека является

непростой. Использование систем in vitro, полученных от различных живот#

ных, увеличивает возможность межвидовой экстраполяции. Это позволяет

сравнивать механизмы действия для различных видов животных. Более того,

данные, полученные в экспериментах на клетках животных, можно сравни#

вать с данными опытов in vivo на животных. 

Таким образом, подводя итог сказанному, следует отметить, что опыт,

приобретенный в последние годы, показал ряд существенных преиму#

ществ использования методов in vitro при токсикологической оценке ве#

ществ. Результаты их использования позволяют объяснять биологичес#

кие явления, которые ввиду комплексности взаимодействия различных

эффекторов и ингибиторов сложно исследовать в опытах на животных.

Альтернативные подходы способствуют углублению нашего понимания

биологического действия веществ путем расшифровки молекулярных и

клеточных механизмов. Использование таких методов дает возможность

выявлять мишени действия веществ (рецепторы, клеточные компоненты,

структурные белки, специфические ферменты, гены, факторы транскрип#

ции и др.), которые впоследствии могут быть использованы в качестве

маркеров токсичности. Внедрение методов in vitro обеспечивает использо#

вание систем скрининга при разработке новых веществ, в том числе био#

логических систем, полученных от генетически модифицированных жи#

вотных, определенные метаболические звенья которых приближены к та#

ковым человека, а также создавать большое количество разнообразных

экспериментальных условий одновременно, следовательно, ускорять и

улучшать надежность исследований. Кроме того, преимуществом этих ме#

тодов являются высокая технологичность процесса исследований и авто#

матизация значительной их части.
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Вместе с тем, приходится констатировать медленное осознание необхо#

димости принятия на вооружение альтернативных методов, которые часто не

могут удовлетворить токсикологов, принципиальной целью которых являет#

ся защита населения и экологии на основании данных, полученных наиболее

эффективными и доступными методами. Отдаленность перспективы замены

существующих регуляторных требований относительно исследований in vivo

на альтернативные методы обусловлена проблемой моделирования in vitro

сложных биологических систем in vivo. 

Одним из путей преодоления этой проблемы является развитие и внедре#

ние новых технологий. В последние годы определились несколько направле#

ний работ в этой области. В частности, актуальным является создание трех#

мерных клеточных моделей, принципиально новых альтернативных моделей,

связанных с прорывом в геномике и протеомике, трансформированных кле#

точных линий. Однако вполне реальным уже сегодня является сокращение

использования животных и усовершенствование планирования и проведения

испытаний, внедрение принципов надлежащей лабораторной практики, спо#

собствующей повышению качества исследований и предупреждению их дуб#

лирования. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КУЛЬТУРИ КЛІТИН 

В ТОКСИКОЛОГІЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ

Викладено результати дослідження цитотоксичної дії сполук важких ме�

талів на культурах клітин первинних фібробластів миші та лінії G4.

Найбільший токсичний ефект відносно до фібробластів було  встановле�

но для хлориду ртуті, найменший — для ацетату свинцю. Одержані дані

дозволили досліджувані важкі метали розташувати за ступенем цито�

токсичності у наступному порядку Hg > Cd > Mn > Pb. Проведений коре�

ляційний аналіз між показниками ІС50 важких металів для фібробластів

зі значеннями гострої токсичності LD50 для щурів виявив позитивну за�

лежність (r = 0,9).

ростання обсягу виробництва хімічних речовин, розширення

асортименту та сфер застосування потребують проведення

пошуку і розробки ефективних методів експрес# оцінки їх

токсичних властивостей [1—3]. 

В сучасній токсикології згідно з принципами трьох R

(заміна, скорочення, удосконалення) поряд з традиційни#

ми експериментами на теплокровних тваринах широко

застосовують альтернативні об’єкти та методи дослідження

іn vitro [4—6]. Впровадження альтернативних методів сприяє

скороченню кількості тварин, що є виправданим з еко#

номічної та біоетичної точок зору і відбувається під контро#

лем таких організацій, як ECVAM — Європейський центр з

затвердження альтернативних методів, ICCVAM — Міжна#

родний комітет центру з затвердження альтернативних ме#

тодів, ЕSTIV —  Європейське співтовариство токсикологів

in vitro та інших [7—9]. 

Слід відзначити, що тестування in vitro включені до пе#

реліку обов’язкових методів оцінки потенційної небезпеч#

ності хімічних речовин для здоров’я і навколишнього середо#

вища з метою наступної їхньої реєстрації, експертизи та авто#

ризації нового Європейського законодавства (REACH), що

почало діяти з 2007 р. Без таких досліджень подальший розг#

ляд хімічних речовин на реєстрацію буде неможливий [10].

Як in vitro моделі на сьогодні використовуються систе#

ми різної біологічної організації — безхребетні тварини,



мікроорганізми, рослини тощо. Найпоширенішми є дослідження на культу#

рах клітин [11, 12].

Характерними властивостями культури клітин є їхня гомогенність, по#

довжений термін життя, підвищена здатність до ділення. За допомогою даної

тест системи за короткий термін можна одержати відповідь про зміни

внутрішньоклітинних процесів, розрахувати стартову дозу ксенобіотика для

досліджень in vivo і таким чином скоротити чисельність тварин в експери#

менті. Дослідження безпосередньо на культурі клітин людини спрощує

екстраполяцію даних і прогнозування токсичності речовини відносно ор#

ганізму людини [13, 14].

Токсикологічні дослідження in vitro проводять на первинних культурах

клітин і тканин, виділених з організму тварин, людини та перещеплювальних

або постійних, одержаних з окремих видів пухлин. На сьогодні створений

достатньо великий банк клітинних ліній, які мають різне органне і видове по#

ходження (табл.1). 

Експерименти на культурах клітин виконуються за основними напряма#

ми: порівняльна експрес#оцінка ступеня токсичності і безпечності хімічного

агента; з’ясування метаболізму в клітині in vitro; вивчення мутагенних власти#

востей ксенобіотиків відносно соматичних клітин; вивчення цитотоксичних

властивостей ксенобіотиків. Метод культур клітин дозволяє вибрати найбільш

адекватний об’єкт для дослідження та ізольовано вивчати специфіку токсич#

ного впливу речовини на культуру клітин з різних органів і тканин (гепатоци#

ти, клітини крові, сполучної тканини, нервової системи, нирок, тощо ), і та#

ким чином дослідити гепато#, нейро#, нефро#, імунотоксичність та інші ефек#

ти токсикантів в організмі (табл. 2) [11—14]. 

За даними літератури, хорошу кореляцію із системною токсичною дією

проявляють реконструйовані моделі, що імітують нормальні тканини in vitro,
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Таблиця 1. Культури клітин, які використовують в токсикологічних експериментах

Тип клітин Представники клітин

Первинні культури

клітин людини

Постійні клітинні лі#

нії людини

Первинні культури

клітин тварин

Високо спеціалізова#

ні клітини

Клітини крові, гепатоцити, епітеліоїдні клітини ембріональної

нирки, кератиноцити, хондроцити

Hep G2 з гепатоми людини, HeLa — з карциноми шийки матки,

Hep2# з епітеліоїдної карциноми гортані, HL#60 — лейкозні лей#

коцити, SQ#5 — з карциноми легенів, NB#1 — з нейробластоми,

McСoy# епітеліальні клітини синовіальної рідини, ембріональні

фібробласти

Гепатоцити щурів і мишей, фібробласти миші, нейрони курячого

ембріона, клітини крові, клітини астроглії щурів, кератиноцити

кролика і щура

Еритроцити периферичної крові мишей BALB/С, сперматозоїди

бика, м’язові клітини щура 



такі як трьохмірні моделі культур клітин епідермісу, букального епітелію,

клітин епітелію бронхів і трахеї людини [14].

Результати проведених досліджень дозволяють констатувати, що сьогодні

досягнуто прогрес у використанні методу культури клітин для прогнозування

загальної (базальної) цитотоксичності, що є однією з складових визначення

гострої токсичності речовини. Багатоцентрові дослідження токсичності

хімічних сполук in vitro показали, що культури клітин, особливо людини, мо#

жуть бути використані для визначення цитотоксичності, яка має високий

ступінь кореляції з гострою токсичністю in vivo [ 15—18]. 

Загальна цитотоксичність як несприятлива дія на структуру і властивості

клітин оцінюється за їхньою здатністю до виживання, проліферації і функціону#

вання. Враховуючи це, на клітинному рівні можна виділити три основні ме#

ханізми токсичної дії речовин: пошкодження клітинних мембран; порушення

процесів метаболізму; порушення регуляції іонного складу і розподілу клітин.

Для дослідження цитотоксичності ксенобіотиків рекомендовані наступні тести:

1. оцінка життєздатності клітин забарвленням трипановим синім; 2. визначен#

ня вмісту загального білка як показника приросту клітинної маси; 3. визначен#

ня змін активності дихальних ферментів у тесті з тетразолієм (МТТ); 4. оцінка

інтенсивності процесів активного мембранного перенесення за поглинанням

барвника нейтрального червоного; 5. оцінка ступеня пошкодження цитоплаз#

матичної мембрани з виходом в середовище інкубації ферменту лактатдегідро#

Застосування методу культури клітин в токсикологічному експерименті
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Таблиця 2. Токсичні ефекти ксенобіотиків та культури клітин для їхнього вивчення

Токсичніші ефекти Культура клітин

Цитотоксичність

Порушення функції ор#

ганів дихання

Нейротоксичність

Кардіо#вазотоксичність

Гематотоксичність 

Гепатотоксичність

Нефротоксичність 

Імунотоксичність

Дерматотоксичність

Фібробласти людини і миші, клітини епітелію, HeLa — карци#

номи матки та інші

SQ#5 — карциноми легенів

Нейрони курячого ембріона, клітини астроглії щурів, клітини

NB#1 — нейробластоми

Ендотеліоцити, кардіоміоцити

HL#60 — лейкозні лейкоцити, клітини крові, еритроцити пери#

феричної крові мишей BALB/С

Hep G2 з гепатоми людини, клітини гепатоми щурів HTC, гепа#

тоцити людини, гепатоцити щурів і мишей

Eпітеліоїдні клітини ембріональної нирки, клітини нирок бика

MDBK 

Клітини тимусу, селезінки, клітини крові

Ембріональні фібробласти, кератиноцити людини, кератино#

цити кролика і щура



генази (ЛДГ); 6. визначення порушення регуляції іонного складу (рН середови#

ща); 7. оцінка порушення процесів метаболізму (визначення активності глу#

татіон — S# трансферази ). За результатами цих тестів визначають концентрацію

досліджуваної речовини, яка викликає 50 % зниження того чи іншого показни#

ка відносно до контролю і позначається як IC50 або CL50 [17]. 

Для вивчення органотоксичності (органотропності) хімічної речовини

використовують ті ж самі тести, що й для визначення загальної токсичності,

а також специфічні маркери: ферменти АЛТ, АСТ — для клітин печінки, ЛДГ

і тропонін для клітин серцевої тканини, для фібробластів шкіри # швидкість

синтезу колагену, імунотоксичності — інтерлейкін#1, С#реактивний білок;

для всіх клітин можна провести ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) діаг#

ностику з метою визначення активації того чи іншого гена, що відповідає за

синтез білка, фермента, ко#фактора та ін. [9]. 

Основною умовою при проведенні тестів на культурах клітин є не#

обхідність виконання постійних мікроскопічних досліджень для контролю

показників темпів росту, морфології, життєздатності і адгезивної властивості

клітин. 

Лабораторія промислової токсикології та гігієни праці при використанні

хімічних речовин під керівництвом ак. І.М. Трахтенберга розпочала

дослідження за темою «Альтернативні методи сучасної токсикології та їхнє

використання в комплексній оцінці токсичної дії сполук важких металів».

Метою досліджень є наукове обґрунтування використання альтернативних

методів, зокрема культур клітин, у комплексній оцінці токсичної дії сполук

важких металів.

Для визначення цитотоксичності солей важких металів проведені

дослідження на культурі фібробластів миші первинних та  лінії G4 на базі

Інституту молекулярної біології та генетики НАН України під керівництвом

проф. Лукаш Л.Л. Під час експерименту досліджували вплив важких металів

на життєздатність фібробластів та активність в них дихальних ферментів у

тесті з тетразолієм (4,5#Dimethylthiasol#2#yl)#3,5#diphenylformazan) (МТТ).

Розчини солей металів додавали до культури клітин в інкубаційне середови#

ще у наступних концентраціях, у мг/мл: ацетат свинцю ( від 0,4 до 0,0004 ),
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Рис. 1.Первинні фібробласти миші після впливу хлориду ртуті: а) —

контроль, б) — дослід (зображення за допомогою інвертованого мікро#

скопу)



сульфат марганцю (від 2 до 0,002), сульфат кадмію (від 1 до 0,001 ) та хлорид

ртуті (від 2,5H10#3 до 2,5H10#6). Досліди проводили в 96#ти лункових планше#

тах. На одну дослідну концентрацію металу приходилося 8 лунок для кожної

взятої культури клітин та 16 лунок для контролю (8 лунок: клітини +живиль#

не середовище і 8 лунок: клітини +живильне середовище + розчинник).

Після додавання різних концентрацій металів культури клітин інкубували в

термостаті 24 г при t = 37
о

C та подачі 5 % СО2. Оцінку життєздатності клітин

проводили за допомогою інвертованого мікроскопу. Результати МТТ тесту

оцінювали вимірюванням оптичної густини на імуноферментному аналіза#

торі Sunrise при довжині хвилі 620 нм. За результатами вимірювання графічно

розраховували концентрацію ІС50 для кожної солі металу [18].  

Результати дослідження. Інкубація культури фібробластів миші з солями важ#

ких металів призводила до загибелі клітин і порушення їхнього моношару (рис. 1).

За результатами МТТ тесту токсична дія відносно до фібробластів миші

обох клітинних ліній була встановлена для всіх досліджуваних солей металів.

Первинні фібробласти миші виявилися чутливішими до впливу важких ме#

талів, ніж культура лінії G4. Найтоксичніший ефект відносно до фібробластів

характерний для хлориду ртуті, найменший для ацетату свинцю (рис.2, 3). 
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Рис. 2. Значення ІС50 для солей металів відносно до первинної

культури фібробластів миші за МТТ тестом

Рис. 3. Значення ІС50 для солей металів по відношенню до культури

фібробластів миші лінії G4 за МТТ тестом.



Одержані дані дали можливість досліджувати важкі метали розташовані

за ступенем цитотоксичності у наступному порядку Hg > Cd > Mn > Pb. Слід

відзначити, що ці результати певним чином узгоджуються з даними літерату#

ри [18—20]. 

Проведений кореляційний аналіз даних ІС50 зі значеннями LD50, вста#

новленими для досліджуваних металів під час гострого експерименту на щу#

рах, виявив наявність позитивної залежності (r = 0,94) вказаних показників. 

За даними літератури, класичною лінією клітин, яка найчастіше вико#

ристовується для оцінки загальної цитотоксичності, є лінія фібробластів

миші BALB/c 3T3. Для неї вже існує доказова база даних з цитотоксичності

ксенобіотиків, включаючи контрольні та змішані досліди [19—22]. Останнє

може бути підставою для використання культури клітин фібробластів як аль#

тернативного методу при оцінці гострої токсичності солей важких металів.
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ЄТИЧНІ ПИТАННЯ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Показано актуальність етичної експертизи в історичному аспекті на

міжнародному рівні та аналіз діяльності Центральної комісії з питань

етики МОЗ України із 2000 р. Обґрунтована концепція подальшої оп�

тимізації експертної оцінки клінічних досліджень лікарських засобів

шляхом створення Державного підприємства «Комітет з питань ети�

ки» для забезпечення роботи Комісії і її незалежного статусу з оплатою

замовником проведення експертизи поданих матеріалів.

ідома історія людства свідчить про обов'язкову необхідність

загальноприйнятих звичаїв у взаємному спілкуванні, без

яких елементарне співіснування неможливе, а тому грець#

ким словом ethic (ethos) — звичай, характер поведінки —

визначається розділ філософії, що вивчає питання моралі.

Відповідно терміни «біоетика» та «медична етика» врахову#

ють моральні цінності і принципи діяльності людини у

природному середовищі в цілому та людському при на#

данні медичної допомоги, зокрема, а їх рівень — про#

порційний розвитку культури взаємовідносин, само# і

взаємоповаги, гідності людини. Можна вважати, що етика

є запорукою збереження світової спільноти.

Таким чином, прийняття звичаїв співіснування є вкрай

необхідними нормативними актами, що потребують

постійного вдосконалення залежно від рівня розвитку

людства, а також процесів демократизації суспільства тієї

чи іншої держави. Відповідно питання етики є відображен#

ням устрою країни.

Особливої значимості етичні проблеми набули у другій

половині ХХ століття, після завершення другої світової

війни, як найбільш кровопролитної, самознищувальної та

нелюдсько#жорстокої. Саме тому у 1947 р. на міжнародно#

му рівні було прийнято, так званий, Нюрнберзький кодекс

щодо регламентації біомедичних досліджень та обов’язко#

вої добровільної на них згоди людини. У 1948 р. багатьма

країнами була підписана Всесвітня Декларація прав люди#



ни, а 1950 р. — Конвенція захисту прав та загальних свобод людини. Подаль#

шим кроком оптимізації етичних питань у наукових дослідженнях стала

Гельсінська Декларація, яка неодноразово доповнювалась положеннями сто#

совно захисту прав людини. 

У 1996 році Генеральною Асамблеєю ООН прийнято Міжнародний пакт

про суспільні та політичні права, відповідно якого розроблено і затверджено

Міжнародний етичний і науковий стандарт якості планування та проведення

досліджень з участю людини — Належна клінічна практика (GCP — Good

Clinical Practice, 1996 р.), що на сьогодні є основним регламентуючим доку#

ментом здійснення наукових біомедичних досліджень на міжнародному

рівні, пріоритетом якого є принцип «не нашкодь», а 1997 року прийнято Кон#

венцію Ради Європи про захист прав людини і гідності людської істоти у

зв’язку з використанням досягнень біології і медицини. Ця Конвенція у 2002 р.

підписана Україною, що стало початком її участі у клінічних дослідженнях

відповідно міжнародних вимог, а тим самим значний еволюційний розвиток

організації роботи етичних комісій.

На державному рівні першим документом щодо дотримання принципів

етики для застосування методів діагностики, профілактики і лікування ви#

ключно за згодою пацієнтів стало прийняття у 1992 р. «Основ законодавства

України про охорону здоров’я» (ст. 43.1) та заборона проведення експери#

ментів над хворими, ув’язненими і військовополоненими (ст. 45).

У 1996 р. було прийнято Закон України «Про лікарські засоби», ст. 7 яко#

го регламентувала проведення клінічних досліджень після обов’язкової

оцінки комісіями з питань етики, а ст. 8 — присвячена захисту прав пацієнтів.

Відповідно до цих законодавчих актів почалась організація діяльності

етичної комісії з початку у складі «Державного фармакологічного центру Ук#

раїни», що унеможливлювало її незалежний статус відповідно Конвенції Ради

Європи, а тому наказом МОЗ України № 66 від 13.02.2006 р. «Про затверджен#

ня порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів, експертизи

матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісію з питань

етики», в основу якого покладено Директиви Ради Європейського Парламен#

ту 2001/20 ЄС та 2001/83 ЄС, значно вдосконалено організацію цієї роботи.

Наказом МОЗ України від 17.07.2006 р. № 485 «Про утворення та склад

Центральної Комісії з питань етики МОЗ України» створено Комісію та її

керівництво. Зобов’язано розробити та затвердити Положення про Цент#

ральну Комісію з питань етики МОЗ України і Стандартні операційні проце#

дури (СОП) проведення етичної експертизи клінічних досліджень, що було

підготовлено та схвалено наказом МОЗ № 142 від 22.03.2007 р. Разом з тим,

наказ № 485 МОЗ України від 17.07.06 р. передбачав матеріально#технічне за#

безпечення діяльності Комісії покласти на «Державний фармакологічний

центр України», що як показав досвід, значно ослаблює її незалежний статус,

а відповідно вступає у протиріччя з міжнародною практикою.

Проведений аналіз результатів етичної експертизи матеріалів клінічних

випробувань лікарських препаратів, що подавалися на розгляд Центральній

комісії з питань етики МОЗ України за період з 2000 р., показав:

В.М. КОРНАЦЬКИЙ
176



Висновок:

Рік Рік

2000 241 2004 520 

2001 192 2005 560

2002 326 2006 754

2003 442 2007 999
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Таблиця 1. Кількість справ розглянутих Комісією у 2006 р. засвідчують їхню структуру:

Таблиця 2. Кількість справ розглянутих Комісією у 2007 р. показали динаміку:

Матеріал 1#й квартал 2#й квартал 3#й квартал 4#й квартал Всього

Протоколи

Поправки до про#

токолів

Інформації для

пацієнтів

Брошури дослід#

ників

Додаткові клініч#

ні бази

Інші додаткові

матеріали

88 

(50,29 %)

31 

(17,71 %)

11 

(6,29 %)

1 

(0,57 %)

18 

(10,29 %)

26 

(14,86 %)

104

(58,43 %)

39

(21,91 %)

4 

(2,25 %)

0 

(0 %) 

16 

(8,99 %)

15 

(8,43 %)

80 

(36,87 %)

54 

(24,88 %)

18 

(8,29 %)

9 

(4,15 %)

34 

(15,67 %)

22 

(10,14 %)

76 

(41,3 %)

44 

(23,91 %)

11 

(5,98 %)

16 

(8,7 %)

14 

(7,61 %)

23 

(12,5 %)

348

(46,15 %)

168

(22,28 %)

44 

(5,84 %)

26 

(10,86 %)

82 

(3,45 %)

86 

(11,40 %)

Матеріал 1#й квартал 2#й квартал 3#й квартал 4#й квартал Всього

Протоколи

Поправки до про#

токолів

Інформації для

пацієнтів

Брошури дослід#

ників

Додаткові клініч#

ні бази

Інші додаткові

матеріали

93 

(36,33 %)

47 

(18,36 %)

13 

(5,08 %)

40 

(15,63 %)

28 

(10,94 %)

35 

(13,67 %)

72

(30,3 %)

55

(23 %)

35 

(14,7 %)

21 

(8,82 %)

21 

(8,82 %)

34 

(14,3 %)

72 

(31,4 %)

42 

(18,3 %)

25 

(10,9 %)

29 

(12,7 %)

18 

(7,9 %)

43 

(18,8 %)

96 

(34,8 %)

62 

(22,5 %)

24 

(8,7 %)

33 

(11,96 %)

26 

(9,42 %)

35 

(12,68 %)

333

(33,3 %)

206

(20,62 %)

107 

(10,7 %)

123 

(12,3 %)

83 

(8,3 %)

147 

(14,7 %)



У 2006 р. шість справ не погоджено комісією та направлено на доопрацю#

вання, це становить 0,8 % від загальної кількості розглянутих справ; у 2007 р. —

відповідно 88 (8,8 %).

Таким чином, істотне збільшення кількості клінічних випробувань

лікарських засобів в Україні свідчить про збільшення залучення громадян Ук#

раїни в такі дослідження, і при недостатньому рівні етичної експертизи це

може призвести до збільшення ризику завдання шкоди пацієнтам під час

їхнього проведення. Це потребує оптимізації та покращання роботи Комісій

з питань етики і передбачає активніше впровадження в їхню роботу стандарт#

них операційних процедур та удосконалення моделі етичної експертизи для

підвищення ефективності етичної експертизи, тобто необхідною є розробка

єдиного методологічного підходу для проведення якісної етичної експертизи

комісіями з питань етики, а також удосконалення законодавства з проведен#

ня клінічних випробувань та відповідних нормативних актів.

Різке збільшення клінічних досліджень та недостатньо обґрунтована

реєстрація лікарських засобів в Україні мають і негативну сторону медичної

допомоги в цілому, оскільки немає необхідності у наявності більше 5 тисяч

препаратів, окремі групи яких включають сотні аналогів. Така їхня кількість

на фармацевтичному ринку України у декілька разів перевищує рівень інших

країн Європи і є не реальною для сприйняття не тільки хворими, але і фа#

хівцями. Ситуація стає безконтрольною у конкуренції якості і вартості. Фі#

нансова зацікавленість вступила у протиріччя з медичною професійністю, що

не може сприяти покращанню медичної допомоги. Реєстрація лікарських за#

собів повинна відповідати реальній потребі, проводитись на конкурентній

основі за заявками фахівців, а не фірм#виробників, а також із обов’язковим

постійним контролем якості реалізованих препаратів.

Виключно з метою створення умов незалежної діяльності Комісії з пи#

тань етики та проведення наукової експертизи відповідно до міжнародної

практики вимагає необхідність створення госпрозрахункового державного

підприємства, підпорядкованого Міністерству охорони здоров’я, з функ#

ціями матеріально#технічного та фінансового забезпечення роботи Цент#
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Таблиця 3. Негативні висновки Комісії за 2006—2007 р.:

Матеріал 2006 2007

Протоколи клінічних випробувань, які не погод#

жені

Протоколи клінічних випробувань, які направлені

на доопрацювання

Поправки, які направлені на доопрацювання

Інформації для пацієнтів та форми інформованої

згоди, які направлені на доопрацювання

Клінічні бази та відповідальні дослідники

1 

(16,70 %)

3 

(50,0 %)

—

—

2 

(33,30 %)

5 

(5,68 %)

24 

(27,27 %)

3 

(3,40 %)

22 

(25,0 %)

34 

(38,64 %)



ральної комісії з питань етики МОЗ України. Одержуючи чітко визначені

кошти замовників, державне підприємство (ДП) зможе належним чином

утримувати матеріально#технічну базу і штат експертів, керуючись чинним

законодавством. Визначені і затверджені МОЗ суми будуть надходити за ра#

хунок частки коштів, які замовники оплачуватимуть ДП «Фармакологічний

центр України».

Така практика має місце у більшості країн, за винятком тих, де етична

експертиза здійснюється за бюджетний кошт. Оплата послуг у різних держа#

вах коливається в межах від 400 до 4000 євро. В Україні залежно від об’єму

експертної оцінки від 200 до 400 євро. ДП «Комітет з питань етики» (запропо#

нована структура), схвалена МОЗ України (наказ додається), а відповідні

зміни внесені і затверджені до чинних нормативних актів. Розроблено та зат#

верджено Положення про ДП «Комітет з питань етики», штатну структуру і

кошторис. 

Одержано погодження у Комітеті державного підприємництва і Мі#

ністерства юстиції України.

Таким чином, запропонована оптимізація системи етичної експертизи

розв’язує проблему належного статусу Комісії з питань етики, її фінансового

і матеріально#технічного забезпечення, посилює державний контроль

клінічних досліджень, позитивно впливає на упередження ускладнень при

застосуванні лікарських засобів та є гарантом дотримання прав і свобод гро#

мадян.

Залишається сподіватися, що, на жаль, часта і непередбачувана кадрова

зміна, як показує досвід, більше політичного, ніж професійного напряму,

істотно не впливатиме необґрунтованими так званими реформуваннями на

оптимізацію системи охорони здоров’я в цілому та у клінічних дослідженнях

зокрема.

Природне середовище не сприймає революційних втручань, оскільки за

своєю суттю є виключно еволюційним, а з позицій біоетики основним прин#

ципом якого було, є і буде — «не нашкодь».
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УДК 00.00:00

О.В. СИЛАНТЬЄВА

Центральна етична комісія МОЗ України, Інститут кардіології 

ім. М.Д. Стражеска НАН України, м. Київ

ЄТИКА МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

В ІСТОРІЇ СУСПІЛЬСТВА

Викладені аспекти постійного розвитку та вдосконалення етичних по�

ложень стосовно проведення клінічних досліджень за участю людини.

Головною складовою цього процесу є створення етичних комісій,

діяльність яких направлена на забезпечення дотримання прав та безпе�

ки пацієнтів та добровольців під час участі у таких дослідженнях, як

шляхом забезпечення відповідності матеріалів клінічних випробувань

лікарських засобів етичним та морально�правовим нормам, так і безпо�

середньо при подальшому моніторуванні цих досліджень.

Питання та проблеми медичної етики у наукових дослід#

женнях лікарських засобів на сучасному етапі розвитку

людства досить актуальні, особливо в Україні, яка стала ос#

танні роки активно залучатися в ці дослідження, а їхня

етичність потребує ретельної, всебічної, грамотної оцінки,

адже участь людини в клінічному випробуванні може суп#

роводжуватися значними ризиками. Перевірка інновацій#

ного лікарського препарату під час проведення клінічних

випробувань за участю людини необхідна для попереджен#

ня ще більшого ризику при його впровадженні в медичну

практику. 

Багато вчених#дослідників намагаються визначити су#

купність умов, забезпечення виконання яких дозволяє про#

ведення досліджень на людині (ці намагання знайшли своє

відображення в більш, ніж 33 кодексах етики, розроблених

за післявоєнний період), адже в історії людства в першій

половині ХХ ст. накопичений достатньо великий досвід

несприятливих наслідків необдуманих експериментів,

який підтвердив необхідність регулювання цієї сфери

діяльності. Тому здійснення контролю за дотриманням

етичних та моральних норм, прав людини, умов безпеки

учасників випробування стало обов’язковою частиною

системи проведення клінічних випробувань фармако#

логічних препаратів. 

Етичні принципи в медичній практиці вперше

висвітлені в етиці гуманності та милосердя Гіппократа, го#



ловна заповідь якої була: «не нашкодь». Виникнення ж першого принципу

етичності досліджень за участю людини як суб’єкту датується ще III ст. до

н.е., коли Птолімей, проводячи експерименти, наполягав на тому, щоб при

випробуванні нових ліків на засуджених було одержано їх згоду. Давньо#

римський учений Цельс зовсім не допускав проведення досліджень за участю

людини, оскільки вони викликають страждання. У XVI ст. А. Везалій говорив

про можливість проводити дослідження тільки на трупах і тваринах. Однак

водночас відомі факти, що свідчили про абсолютно інший підхід до питання

етичності проведення досліджень в медичній практиці: коли французький

король Генріх II на турнірі одержав колоту рану ока, лікарі піддали такому ж

пораненню чотирьох засуджених злочинців, щоб вивчити рани і розробити

прийоми надання допомоги королю.

В 1869 р. у відомих «Лекціях з експериментальної фізіології» засновник

сучасної експериментальної фізіології Клод Бернар засуджує будь#які дослід#

ження на людині в зв’язку з ризиком нанесення шкоди хворим замість того,

щоб їх вилікувати. Разом з тим, прогресивні науковці#медики розуміють, що

професійний обов’язок спонукає лікаря до пошуку та використання нових

лікарських засобів, і клінічні нововведення рано чи пізно необхідно застосо#

вувати на перших хворих. При цьому А. Молль вважає необхідним одержати

згоду хворого на медичні досліди, а в 1902 р. В.В. Вересаєв у «Записках ліка#

ря» пише про те, що, при проведенні дослідів є ризик порушення принципу:

«не нашкодь». 

Загалом питання етичного проведення досліджень в медичній практиці

залежали лише від совісті лікарів. У XIX ст. в Європі намагалися сформулю#

вати етичні принципи біомедичних експериментів на людях, що у 1900 р.

знайшли своє втілення у документі «Prussian Directive», а в 1931 р. — «German

Circular», які на той час, маючи прогресивне спрямування, не набули розпов#

сюдження та не запобігли жахливим злочинам нацистської Німеччини, коли

під тиском політичних пріоритетів медицина стала зброєю держави. Широко

відомі нацистські програми стерилізації та евтаназії, нелюдські експеримен#

ти, що проводилися в концентраційних таборах смерті. Також в історії відомі

випадки впровадження медичних засобів без попередніх токсикологічних

досліджень, дослідження на ув’язнених з порушенням етичних принципів,

40#річне дослідження природного перебігу сифілісу на чорношкірому насе#

ленні містечка в США, незаконні дослідження в СРСР, про участь в яких

пацієнти навіть не сповіщалися. При цьому доречним стає вислів французь#

кого гуманіста, письменника і лікаря Франсуа Рабле: «Наука без совісті спус#

тошує душу».

У відповідь на неприпустимі порушення прав людини, етичні та правові

норми, що відбулися в ХХ ст., світова спільнота розробляє документи, що по#

винні регулювати проведення біомедичних досліджень та забезпечувати до#

тримання прав та безпеки суб’єктів цих досліджень. Першим документом, що

започаткував етичні підходи до проведення досліджень за участю людини, був

Нюрнберзький кодекс, основними принципами якого стали: обов’язкова

добровільна згода людини на участь в дослідженні, ретельне обґрунтування
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необхідності проведення експерименту, попередження про спричинення

суб’єкту дослідження фізичних та психічних травм,  недопущення перевищен#

ня ризику вище допустимого рівня, проведення експерименту кваліфікованим

персоналом, можливість виходу піддослідного з експерименту в будь#який мо#

мент. Гельсінська декларація, як логічне продовження процесу формування

етичних принципів проведення досліджень за участю пацієнтів (добровольців),

більш ґрунтовно розкриває та розширює ці принципи, при цьому головним

визначає турботу про інтереси піддослідного, які повинні завжди превалювати

над інтересами науки і суспільства. 

У 1971 р. американський лікар#онколог Ван Поттер розширює поняття

медичної етики введенням нового терміну — «біоетика»,  що включає систе#

му етичних норм регулювання наукової діяльності з метою розумного вико#

ристання досягнень людства з метою покращання життя і виживання

людства. Біоетика пропонує низку нових етичних принципів і правил для ре#

гуляції діяльності ученого і клініциста#практика як у практичній, так і в нау#

ковій діяльності. Принципи біоетики виникають з необхідності з’єднання

цінностей об’єктивного знання і універсальних духовних цінностей людської

культури, при цьому людина виступає метою, а не засобом розвитку науки і

суспільства. У вітчизняному і західному соціокультурному просторі найбіль#

ше визнання і розповсюдження одержала система американських учених

Т.Л. Бошама і Дж.Ф. Чайлдресса, що складається з чотирьох взаємозв’язаних

принципів біоетики: автономії; не нашкодь; благодіяння; справедливості.

Окрім названих принципів запропонована система їх доповнюючих правил:

правдивості, приватності, конфіденційності, вірності, інформованої згоди. 

Практичне втілення та дотримання принципів біоетики  в медичній та

науковій практиці забезпечується завдяки діяльності комісій з питань етики.

Вперше в декларації Хельсінкі ІІ 1975 р. ініціаторам досліджень рекомен#

дується проводити консультації з «незалежними комітетами», що уповнова#

жені  забезпечити дотримання етичних принципів. Запропоновано створити

«комітети з етичної оцінки» в Манільській декларації 1981 р. Тому у відповідь

на різке збільшення кількості експериментів з лікувальною та з науковою ме#

тою для забезпечення дотримання етичних принципів проведення цих

досліджень в світі поетапно створюються комісії з питань етики.  Прототипи

комісій з питань етики виникли в 1953 р. в США.

Процедура створення та діяльності комітетів з питань етики в різних

країнах має багато особливостей, що пояснюється як відмінностями в ор#

ганізації системи охорони здоров’я та проведення науково#дослідної діяль#

ності, так і загальними відмінностями в соціально#економічній сфері держав.

В США комітети з питань етики мають заперечливі (регуляторно#санкціону#

ючі) повноваження, в Європі — консультативно#нарадчі функції, однак при

цьому європейські комісії з питань етики вважаються не менш впливовими.

Водночас загальні принципи діяльності та функціонування комітетів з пи#

тань етики єдині, а основне їхнє завдання — розв’язувати протиріччя інте#

ресів особи і суспільства, що виникають в ході прогресу науки та медичної

практики. Принципи створення системи комісій з питань етики:
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національні (центральні) — як правило, створюються при міністерствах

охорони здоров’я чи департаментах по лікам;

регіональні;

місцеві (локальні) комітети створюються при лікувальних закладах чи

університетах, де проводяться клінічні випробування і безпосередньо за#

безпечують дотримання етичних засад проведення випробування. Ос#

новними завданнями комісій з питань етики є: 

захист прав та інтересів досліджуваних, залучених до клінічних випробу#

вань лікарських засобів;

захист прав та інтересів дослідників;

забезпечення етичної та морально#правової оцінки матеріалів клінічного

випробування.

Комісії з питань етики повинні бути незалежними, не пов’язаними ані з

дослідником, ані з структурою, що фінансує дослідження. Гарантією якісної

роботи комісії з питань етики є добровільна та неформальна участь у роботі

членів комісії, високий рівень компетентності членів комісії з питань етичної

експертизи, професійне організаційно#технічне забезпечення діяльності

комісії. Комісії з питань етики в своїй діяльності повинні керуватися принци#

пами незалежності, компетентності, плюралізму, справедливості та прозо#

рості. При підготовці свого рішення Комісія бере до уваги: значимість

клінічного випробування; оцінює очікувану користь і ризики; оцінює адек#

ватність підготовки дослідника і допоміжного персоналу, якість устаткування

і приміщень; адекватність і повноту письмової інформації, що передбачаєть#

ся надати досліджуваним; забезпечення страхування пацієнтів; умови спла#

чування винагороди або компенсації досліджуваним за участь у клінічному

випробуванні. Особлива увага Комісії приділяється вразливим суб’єктам:

жінкам репродуктивного віку, вагітним жінкам та жінкам, що годують груд#

дю, неповнолітнім та недієздатним особам, а також дослідженням з викорис#

танням плацебо. 

Важливими та значними регулюючими документами стосовно проведен#

ня біомедичних досліджень, що були створені за останнє десятиріччя, вважа#

ють Конвенцію Ради Європи «Про права людини і біомедицину» (Конвенція

«Про захист прав людини і гідності людської істоти у зв’язку з використанням

досягнень біології і медицини», 1997 р.) та Належну клінічну практику. На#

лежна клінічна практика (GCP — Good Clinical Practice) 1996 року — міжна#

родний етичний та науковий стандарт якості планування та проведення

досліджень на людині, а також документованого оформлення та представлен#

ня результатів, головними напрямами якого є захист прав пацієнта, його здо#

ров’я та безпеки при проведенні клінічних випробувань лікарських засобів, а

також одержання достовірних результатів випробувань, забезпечення

взаємоприйнятності результатів клінічних досліджень держав#учасників

відповідних угод.

Один з сучасних підходів щодо забезпечення етичності клінічних випро#

бувань вважається контроль комісіями з питань етики не лише за їхнім про#

веденням, але і за правдивим представленням результатів цих досліджень,
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оскільки це має значний вплив на впровадження в медичну практику дійсно

ефективних, безпечних сучасних лікарських засобів. 

Нині, етичні положення стосовно проведення клінічних досліджень за

участю людини постійно розвиваються та вдосконалюються. Одне зрозуміло,

що ні інтереси науки, ні фармацевтичних компаній, ні загалом клінічної фар#

макології не повинні бути вище прав і інтересів людини. При цьому результа#

ти цих досліджень мають бути направлені на покращення методів лікування

хвороб, зокрема шляхом впровадження високоефективних, безпечних

лікарських препаратів, які забезпечать високі результати лікування при не#

значних фінансових затратах, позитивно впливатимуть на якість життя, при

цьому будучи доступними для різних верств населення.
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В.И. ГРИЩЕНКО, А.Н. ГОЛЬЦЕВ, А.М. КОМПАНИЕЦ

Институт проблем криобиологии и криомедицины 

НАН Украины, г. Киев

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛЕТОЧНОЙ 

И ТКАНЕВОЙ ТЕРАПИИ

Представлен анализ современного состояния  нового направления медици�

ны — клеточной и тканевой терапии, обсуждается ряд этических проблем,

связанных с различными аспектами этого направления (научные исследо�

вания, использование важнейших  достижений в практической медицине).

а последние годы мировым сообществом, в т.ч. обществен#

ностью Украины, предприняты важные шаги по урегулиро#

ванию ряда этических вопросов в биологии и биомедицинс#

ких исследованиях, направленные на более эффективное,

надежное, безопасное и этичное применение достижений

мировой науки в практической медицине.

Так, в 1996 г. Советом Европы был принят Первый меж#

дународный законодательный документ — Конвенция о за#

щите прав и достоинства человека в связи с использованием

достижений биологии и медицины. Ключевой тезис Кон#

венции — приоритет интересов и благополучия отдельного

человека над интересами общества и науки — фундамен#

тальный принцип биоэтики. Отдельный раздел Конвенции

(VI) посвящен защите прав человека в связи с получением

органов и тканей у живых доноров с целью трансплантации.

Хотелось бы подчеркнуть, что все статьи Конвенции имеют

отношение к проблеме трансплантации стволовых клеток. 

В Хельсинской декларации 2000 г. Всемирной медици#

нской ассоциации отражены современные общепризнанные

биоэтические стандарты проведения научных исследований

на человеке.

В Украине в 1999 г. принят Закон Украины «О транс#

плантации органов и других анатомических материалов че#

ловека», Приказ МЗ Украины № 96 «О утверждении норма#

тивно#правовых актов по вопросам трансплантации органов

и других анатомических материалов человека» (2000 г.). Со#

стоялись Первый и Второй Национальные конгрессы по био#

этике, мы имеем честь быть участниками Третьего форума. В

2002 г. Украина подписала вышеупомянутую общеевропейс#



кую Конвенцию о защите прав и достоинств человека в связи с применением

достижений биологии и медицины. 

Вместе с тем, в международных и отечественных законодательных актах

уделено недостаточно внимания проблеме клеточной и тканевой терапии,

которая заслуживает, на наш взгляд, более детального рассмотрения. Родона#

чальником клеточной и тканевой терапии считают врача С. Воронцова, кото#

рый в 20#е годы прошлого столетия успешно пересаживал фетальные ткани

пациентам, страдающим преждевременным старением. Позднее клеточная

терапия получила продолжение и широкое освещение в работах Nicolson и

его последователей, которые, собственно, и ввели термин «клеточная тера#

пия», используя в качестве лечебного фактора очищенные и высушенные

экстракты тканей и органов преимущественно из плодов овец. Такие препа#

раты были удобны тем, что могли храниться в обычных условиях, легко транс#

портировались в закрытых флаконах и перед употреблением разводились во#

дой или растворами; они могут быть названы первым поколением препаратов

клеточной терапии.

Академик Филатов В.П. и его последователи применили переживающие

ткани (роговица, кожа); биологические ткани, выдержанные в парабиотичес#

ких условиях и лишенные жизнеспособности: (плацента, хорион, стекловид#

ное тело), экстракты и отгоны, назвав это тканевой терапией. Лечебное

действие этих препаратов связывалось со стимуляцией регенераторно#восста#

новительных процессов, а также омоложением всего организма — они могут

быть названы вторым поколением препаратов клеточной терапии. Тканевая

терапия по В.П. Филатову — это неспецифический метод лечебно#профилак#

тической медицины, повышающий резистентность организма за счет регули#

рующего влияния на гомеостаз.

В 80—90 гг. прошлого столетия начался новый, современный этап разви#

тия клеточной и тканевой терапии. Стимулом к интенсивному развитию это#

го направления послужили сложности в решении проблем трансплантации

органов и тканей классическими методами, экспериментальные данные о

возможности использования соматических клеток человека в качестве аль#

тернативы пересадки целого органа. 

Один из признанных лидеров в становлении и развитии клеточной и тка#

невой терапии — Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН

Украины.

Ведущиеся в институте с 80#х гг. теоретические и прикладные исследова#

ния явились основой для создания нового, третьего поколения препаратов

клеточной терапии. При этом в качестве основного средства лечения были

предложены жизнеспособные клетки и ткани. 

Особое место в клеточной и тканевой трансплантации занимают гемопо#

этические плодовые клетки и стволовые кроветворные клетки пуповинной

крови человека, а также клетки и ткани фетоплацентарного комплекса. В

этой связи возникла одна из основных этических проблем — правомочность

работы с плодовыми клетками и тканями, полученными после медицинских

абортов, хотя  их использование нашло отражение в Законе Украины о транс#
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плантации. Кроме того, у мирового сообщества и представителей биоэтики

вызывают тревогу отдаленные результаты применения многих новых биотех#

нологий, опасность их внедрения в практику. 

В данной работе авторы считают целесообразным представить некоторые

отдельные результаты многолетних, ведущихся в институте более 25 лет, ис#

следований. 

Фундаментом нового направления (клеточная и тканевая терапия) пос#

лужили экспериментальные данные, полученные в результате выполнения

институтом в 80#е гг. комплексной Программы НИР по изучению криочув#

ствительности и криоустойчивости клеток и тканей в зависимости от уровня

онтогенеза, в т.ч. на самых ранних стадиях развития (эмбриональные, феталь#

ные, плацентарные). Были обнаружены особые свойства тканей эмбриофе#

топлацентарного происхождения. Установлено, что биологические структуры

на этапе раннего онтогенеза обладают уникальными свойствами: содержат, в

основном, бластные и стволовые клетки, которые характеризуются повышен#

ным пролиферативным и трансплантационным потенциалом, сниженной ан#

тигенной активностью, богатым содержанием ростовых, антибактериальных

и анальгезирующих факторов. Кроме того, они содержат адаптогены и пепти#

ды, комплекс биологических соединений, стимулирующих репарацию и реге#

нерацию. 

Современные методы исследования позволили выявить особенности ме#

таболизма клеток и тканей раннего срока развития, различной степени диф#

ференцировки и анатомо#топографических свойств, а также определить ре#

акцию этих клеток и тканей на гипотермическое хранение, влияние на них

замораживания, как под защитой криопротекторов, так и без них.

Основополагающее значение имели достижения криобиологии в разра#

ботке способов и технологий низкотемпературного консервирования, созда#

нии запаса трансплантационного материала. Фундаментальные исследова#

ния, позволившие выявить механизмы криоповреждения, способствовали

созданию новых биотехнологий на основе использования глубокого холода

и криопротекторов, обеспечивающих защиту внутриклеточных структур.

Разработанные в институте криобиологические технологии дали возмож#

ность сохранять клетки и ткани в жизнеспособном состоянии достаточно

долго — десятилетиями. Более того, они позволяют максимально сохранять

морфофункциональную полноценность клеток и тканей и получать  более

выраженный терапевтический эффект по сравнению с применением пере#

живающих тканей. С появлением криобиологических технологий и создани#

ем низкотемпературных банков для долгосрочного хранения различные

трансплантационные материалы стали доступны для клиники в любой ситу#

ации, их можно легко транспортировать на любое расстояние, стало возмож#

ным удлинить срок от получения донорского материала до его использова#

ния, появилась возможность создания запасов. Особо следует подчеркнуть

возможность качественного тестирования донорских клеток и тканей для

исключения бактериальной и вирусной контаминации и гарантированного

приготовления безопасного трансплантационного материала. Важным мо#
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ментом является также возможность криоконсервирования и последующего

применения аутологичного материала. 

Современный высокий уровень технологий криоконсервирования, соот#

ветствующих мировым стандартам, в частности, положениям Европейской

ассоциации тканевых банков, позволила низкотемпературному банку Инсти#

тута проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины войти в систему

тканевых банков мира. Наряду с этим, работа низкотемпературного банка

института была высоко оценена правительством Украины — в 2002 г. Поста#

новлением Кабинета Министров банк признан Национальным достоянием

Украины. В итоге длительных исследований был разработаны методы крио#

консервирования клеток и тканей эмбрио# фето# плацентарного комплекса.

Огромный опыт накоплен в изучении, создании препаратов и применении

гемопоэтических клеток плодовой печени. Разработан эффективный способ

их криоконсервирования. Установлено, что сохранность клеток ЭП после

криоконсервирования зависит от сроков гестации. В эксперименте показано,

что в результате введения криоконсервированных гемопоэтических клеток

ЭП наблюдалось достоверное снижение гипергликемии у крыс с экспери#

ментальным диабетом. 

Трансплантация плодовых клеток крысам при моделировании острой и

хронической печеночной недостаточности способствовала восстановлению

детоксикационной функции. Полученные нами данные согласуются с дан#

ными литературы о том, что пересадка лишь 3—5 % гепатоцитов компенсиру#

ет практически любой метаболический дефект печени.

Исследованы нейрональные клетки плодовых тканей. В отличие от моз#

га взрослых людей, плодовая нейроткань на 90 % состоит из прогениторных

клеток. Доказана эффективность применения плодовых нервных клеток, в

т.ч. криоконсервированных, у крыс с экспериментальным аутоиммунным эн#

цефаломиелитом. В институте создан оригинальный комплексный препарат

«Гемонейронал», в состав которого входят плодовые гемопоэтические и ней#

рональные клетки. Трансплантация такого препарата животным с экспери#

ментальным гемофтальмом приводила к активному и полному рассасыванию

травматического кровоизлияния. Препарат может быть эффективен при ле#

чении ангиоретинопатий, особенно при сахарном диабете. 

В последние годы в медицине активно развивается перспективное на#

правление по использованию культивированных клеток плодового проис#

хождения в качестве заместительной и стимулирующей терапии, которые уже

находят применение в лечении ожоговой патологии, длительно незаживаю#

щих повреждениях кожи, в косметологической практике. Наши исследова#

ния были направлены на получение первиваемых культур из различных орга#

нов плодов человека. Основной акцент в исследованиях сделан на изучение

характеристик культивируемых ин витро линий клеток фибробластоподоб#

ной морфологии мезенхимального происхождения. Клетки культивировали

как в монослойной культуре, так и на различных носителях. Культуры иссле#

дованы морфологически, изучаются их культуральные свойства, плоидность.

Исследованы культуры плодовых фибробластов, мезенхимальных и диплоидных
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клеток. Проведены эксперименты на животных по изучению влияния клеток

диплоидных линий и культуры клеток хориона при лечении ожоговой болез#

ни. Использована культура фибробластов в чистом виде и в носителе#геле. 

Усиление метаболических процессов после подсадки криоконсервиро#

ванной хориальной ткани в миокарде старых животных  нормализуются

электрофизиологические показатели возбудимости и проводимости сердеч#

ной мышцы. После функциональной нагрузки у животных, которым произ#

водилась трансплантация хориона, параметры электрокардиограмм характе#

ризовались незначительными изменениями. В то же время характер ЭКГ

контрольных интактных животных свидетельствует о сохранении признаков

патологических изменений в виде уплощения кривой, снижения R и T зубцов.

Морфологическое исследование миокарда этих же животных показало,

что подкожная имплантация ткани старому животному вызывает усиление

синтеза в ядре информационной РНК, следствием чего является обновление

белков цитоплазмы, в первую очередь миофибрилл, т. е. происходит «омола#

живание» миокардиоцитов, способных, как известно, только к внутрикле#

точной регенерации. 

Плацента как орган, который обеспечивает рост и развитие плода, и ха#

рактеризуется активным метаболизмом, постоянно обращает на себя внима#

ние исследователей. Это связано с тем, что в ней сосредоточены в большой

концентрации биологически активные вещества — белки, которые выполняют

гормонпродуцирующую и ферментативную функции, а также полипептиды,

относящиеся к факторам роста. В плаценте выявлены пептиды, гомологич#

ные гонадотропинам и лактогену, которые выполняют роль соматотропного

гормона во время внутриутробного развития плода. В ткани плаценты синте#

зируются инсулиноподобные факторы ІФР#1 и ІФР#2, которые относятся к

соматомединам и опосредствуют действие СТГ. В экстракте плаценты чело#

века найден трансформирующий фактор роста (ТФР). Из плаценты выделен

и охарактеризован фактор роста нервов и фактор роста фибробластов. Суще#

ствуют предположения, что метод регуляции такого синтеза может быть ис#

пользован в лечении нейродегенеративных заболеваний. Плацента является

источником фактора, который стимулирует рост эндотелия сосудов, в ней об#

наруживаются все компоненты ренин#ангиотензивной системы.

Приведенные данные позволяют считать плаценту полифункциональным

органом, способным активно влиять на метаболические процессы в организ#

ме. Использование препаратов, полученных из плацентарной ткани, рассчи#

тано на стимуляцию неспецифичной резистентности организма, а также на

повышение репаративных свойств поврежденных клеточных популяций. 

В плаценте синтезируются практически все гормоны организма человека,

свыше 40 иммуномодуляторов, она содержит витамины, гемо# и эритропоэти#

ны и многое другое. При имплантации криоконсервированной ткани плаценты

в организм реципиента вводится комплекс клеток, продуцирующих гормоны,

цито# и интерлейкины, ферменты и многое другое, что способствует процессам

репарации, повышению устойчивости к гипоксии, оказывает выраженное био#

логическое действие на органы и системы реципиентов. Клиническая апроба#
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ция подтвердила высокую терапевтическую эффективность криоплаценты при

лечении фетоплацентарной недостаточности, невынашивании беременности,

сахарного диабета и его осложнений, бесплодия, патологического климакса. В

ряде случаев было отмечено снижение артериального давления у гипертоников,

снижение частоты приступов стенокардии, ослабление болевых проявлений

ревматизма, полиартрита. Особенно выражено влияние подсадки криоконсер#

вированной ткани плаценты на репродуктивную систему: у женщин в периме#

нопаузе после применения криоплаценты наблюдается нормализация уровня

гормонов.

Одним из существенных и перспективных направлений является исполь#

зование в качестве лечебного средства культивированных аллогенных и ауто#

логичных стволовых клеток в модифицированных средах. Сегодня очень ак#

туальным является поиск возобновляемого источника стволовых клеток,

способных дифференцироваться в островки Лангерганса или, по крайней ме#

ре, в бета#клетки, вырабатывающие инсулин. Показано, что плюрипотент#

ные эмбриональные стволовые клетки мыши могут дифференцироваться в

культуре в клетки поджелудочной железы. 

Введение в среду культивирования клеток костного мозга человека рети#

ноевой кислоты вызывает появление клеток веретенообразной формы с кону#

сами роста, что позволяет расценивать их в качестве нейроноподобных клеток.

В последние годы мы более глубоко исследуем аутологичные стволовые

клетки, выделенные из тканей взрослого человека, поскольку они не оттор#

гаются и долго живут в организме реципиента. В частности, совместно с сот#

рудниками Института травматологии и ортопедии АМН Украины проводятся

исследования, направленные на разработку искусственного хряща на основе

собственных (аутологичных) стромальных клеток пациента, поскольку вос#

становление поврежденного суставного хряща для ортопедов остается чрез#

вычайно актуальной задачей. У взрослого человека пролиферативная актив#

ность хондроцитов очень низкая, их функция ограничивается синтезом

собственного микроокружения и они не способны восстановить значитель#

ные участки хрящевой ткани, возникающие при хирургическом удалении

(дебрименте) патологически измененного хряща.

В этой связи были проведены работы по выделению стромальных ауто#

логичных клеток из костного мозга человека, их размножение и индукция

хондрогенной дифференциации в культуре с последующей аутологичной

трансплантацией пациенту с повреждением хряща коленного сустава. Для

выделения стромальных клеток брали образцы спонгиозной ткани в виде

цилиндров диаметром 6 — 8 мм. из гребня крыла подвздошной кости.

Дифференциация стромальных клеток костного мозга в хрящевую ткань

является довольно сложной задачей, плохо реализующейся в условиях моно#

слойного культивирования. Для выработки внеклеточного матрикса хондроци#

ты должны находиться в специфическом пространственном микроокружении,

Мы в своей работе размноженные в культуре стромальные клетки помещали в

альгинатные микроносители диаметром 500—1000 мкм и переводили в специ#

альную среду индукции хондрогенной дифференцировки.
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Через 3 дня культивирования в альгинатных «бусинках» клетки начинали

конденсировать и формировать агрегаты. После запуска хондрогенной индук#

ции около 10 млн клеток в микроносителях вводили в сустав пациента, в по#

лость, образующуюся после удаления нежизнеспособных фрагментов хряща и

поврежденной части менисков. Остаток клеток продолжали культивировать в

той же среде в течение 25 дней для подтверждения хондрогенной дифференци#

ровки. В процессе культивирования было отмечено увеличение размеров агре#

гатов, образование внеклеточного матрикса. Использование метода окрашива#

ния моноклональными антителами (Chemicon MAB 6b3), конъюгированными

с FITS, позволило выявить коллаген типа II, который клетки экспрессировали

в микроносителях. Одновременно агрегаты окрашивались Alcian Blue, что сви#

детельствует о присутствии в матриксе протеогликансульфатов.

У всех 3#х больных после введения стромальных клеток костного мозга в

составе микроносителей наблюдалась позитивная динамика, которая выража#

лась в постепенном снижении болевого синдрома и увеличении амплитуды

движения в суставе. У одного больного угол движений уже нормализовался

(0\0\1250) при исходном — 0\0\1050, у остальных продолжает увеличиваться. 

Таким образом, полученные экспериментальные и доклинические обна#

деживающие результаты позволяют рассматривать клеточную и тканевую те#

рапию как перспективный метод в схемах этиопатогенетического лечения

многих патологических состояний. 

Работы коллектива института в области фундаментальных исследований

особенностей и возможностей криоконсервирования клеток и тканей фето#

плацентарного комплекса удостоены Государственной премии Украины 2002 г. 

Переходя к группе этических проблем клеточной и тканевой терапии с

использованием препаратов эмбриофетоплацентарного комплекса хочется

отметить, что это направление медицины интенсивно разрабатывается со#

трудниками университетов и учреждений медико#биологического профиля

во многих странах мира.

Основная этическая проблема — правомочность работы с плодовыми

тканями. Вопрос о том, как относятся различные биоэтические системы к

проблеме прерывания беременности, является ключевым для медицинских

исследований, связанных с изучением эмбриональных (плодовых) стволовых

клеток — ЭСК. В научной литературе поднимается вопрос о том, что источ#

ником ЭСК могут быть и доимплантационные эмбрионы, а также эмбрионы,

получаемые в избытке при оплодотворении in vitro. В ряде стран в настоящее

время проводятся исследования по получению человеческих эмбрионов для

выращивания органов и тканей человека для нужд трансплантации — это,

как считают многие, наиболее реальная возможность использования методов

клонирования в медицине. Например, в Великобритании принят законопро#

ект, позволяющий использовать в научных целях клонированные эмбрионы

человека, разрешено свободное использование для научных исследований

живых эмбрионов не старше 14 дней. Однако мы против таких работ и при#

держиваемся точки зрения, что создание человеческих эмбрионов специаль#

но для научных целей должно быть вне закона. 
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Ряд исследователей в странах Европы и Америки надеются, что «взрослые»

стволовые клетки окажутся такими же по эффективности, как и плодовые

стволовые клетки. Мы считаем, как и  ряд ведущих ученых США ( Foster D.W.,

Gazzaniga M.S., Carson B.S. ), что ещё рано говорить, какой вид стволовой клет#

ки будет максимально полезным для лечения вообще и каких заболеваний — в

частности. Сопоставление характеристик стволовых клеток, полученных из

разных источников — плодовые и постнатальные (взрослого человека) — сви#

детельствуют о наличии у каждого вида клеток достоинств и недостатков.

При обсуждении этических проблем клеточной и тканевой терапии,

прежде всего, поднимается вопрос об этичности использования абортного

материала для изготовления биологических препаратов, причем акцент, как

правило, переносится из области необходимости трансплантации таких био#

препаратов в область этичности абортов. 

После «Abortion act», принятого в 1967 г. в Великобритании и решения

Высшего суда США (22 января 1973 г.), где провозглашается, что «плод не яв#

ляется юридической личностью, защищенной Конституцией США», боль#

шинство западных стран легализовало аборты. 

Уровень искусственных абортов остается серьезной этической пробле#

мой в Украине, несмотря на снижение их численности в последние годы. По

данным опросов, основной причиной прерывания беременности является

неблагополучное материальное положение супружеских пар, а также меди#

цинские показания. Последнему в последние годы способствует внедрение в

Украине методов генетического тестирования и более точного определения

тяжелых наследственных заболеваний и уродств плода.

Таким образом, главный вопрос — этично ли использовать ткани и клет#

ки мертвого плода для создания препаратов, эффективно помогающих при

многих патологиях, или этично утилизировать (выбросить) их? Почему полу#

чение органов и тканей от умершего взрослого человека является оправдан#

ным, а от мертвого плода — нет? Американские исследователи Landry и

Zucker (2005 г.) предложили провести аналогию между получением посмерт#

ных органов для трансплантации и использованием тканей мертвого эмбри#

она ( имеются ввиду искусственно созданные эмбрионы).

В США в 1999 г. был введен 5#летний мораторий на государственное фи#

нансирование программ, связанных с экспериментами на человеческих эмб#

рионах, принята резолюция, запрещающая опыты по клонированию человека.

Однако правительство США отменило мораторий на государственное фи#

нансирование научных проектов, которые выполняются с использованием

линий ЭСК, полученных в других странах мира, или ЭСК, выделенных ранее

биотехнологическими фирмами в самих Соединенных Штатах.

Научно#исследовательские работы с эмбриофетальными тканями ведут#

ся во многих странах мира, даже в тех, где широко обсуждаются вопросы их

использования с этической и религиозной точек зрения. Например, в США

еще в 1979 г. при Национальном Институте Стандартов и Технологий США

создан Национальный банк образцов для биомониторинга, в Калифорнии —

банк фетальной нейроткани и спинномозговой жидкости (в наши дни губер#
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натор штата Калифорния Шварцнеггер выделил 300 млн $ на работы с ЭСК).

Особое место занимает Международный институт новых медицинских тех#

нологий, получающий фетальные ткани из других стран и поставляющий их

в 86 институтов США, а также частные компании и лаборатории.

Весьма интенсивно с фетальными тканями работают и созданы Банки

тканей в Канаде, Великобритании, Швеции, Германии и даже при Католи#

ческом университете в Риме.

В принятом на Украине Законе о трансплантации предусматривается ис#

пользование фетальных материалов человека ( после искусственных абортов

и родов). 

Мы считаем целесообразным разработку вопросов и принципов, кото#

рыми необходимо руководствоваться при работе с фетальными тканями, и

которые касаются трех сторон: женщины, которая приняла окончательное

решение о прерывании беременности, фетального материала и исследовате#

ля. Начало такой работы было положено сотрудниками Национального ме#

дицинского университета им. О.О. Богомольца совместно с Центром эмбри#

ональных тканей, которые разработали методические рекомендации «Етичні

питання та норми при роботі з ембріональними тканинами людини», Київ,

2004 рік. В этих методических рекомендациях отражены основные, на наш

взгляд, этические принципы работы с фетальными тканями. И все же эта ра#

бота требует продолжения. 

Другое направление решения спорных биоэтических проблем — поиск аль#

тернативных источников стволовых клеток. Одним из таких источников, как

указывалось выше, являются аутологичные стволовые клетки, полученные у

взрослых людей и размноженные при специальных условиях культивирования.

Второй источник — стволовые клетки кордовой крови. Сотрудниками институ#

та разработаны эффективные технологии получения и криоконсервирования

гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови новорожденных, создан

низкотемпературный банк этих клеток. Криоконсервирование кордовой крови

по разработанным в институте технологиям способствует высокому уровню

сохранности гемопоэтических (СD 34) и ядросодержащих (СD 45) клеток. 

Стволовые гемопоэтические клетки пуповинной крови по своей проли#

феративной способности превосходят кроветворные клетки взрослого чело#

века. Кроме того, иммунологическая реакция трансплантат против хозяина у

больного при трансплантации клеток пуповинной крови менее выражена,

что позволяет применять этот источник даже в случаях частичной несовмес#

тимости по НLА#генам донора и реципиента. 

Вместе с тем, пока не существует ни этических, ни правовых норм, ре#

гламентирующих создание и деятельность в Украине банков кордовой крови.

Технологии изолирования, культивирования и размножения гемопоэти#

ческих стволовых клеток отработаны. В замороженном состоянии эти клетки

способны храниться практически бессрочно, без потери жизнеспособности и

способности к формированию линий специализированных клеток. Однако

при отсутствии государственной поддержки и достойного финансирования

таких работ мало надежд на их быстрое внедрение. 
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Работа врача, врача#ученого базируется, прежде всего, на принципах мо#

рали и этики: «не навреди», «спасать жизнь любой ценой». С врачебной точ#

ки зрения любой пациент, независимо от возраста, тяжести и характера забо#

левания, должен получить весь современный арсенал медицинской помощи

для сохранения жизни и задача государства — поддерживать перспективные

направления медицины всеми доступными ему средствами.

Экспериментальные и доклинические исследования показали высокую

лечебную эффективность методов клеточной и тканевой терапии, целесооб#

разность их использования в программах лечения целого ряда тяжелых заболе#

ваний и состояний. Как гласит одно из основных положений ВОЗ, касающееся

различных лечебных средств — «все, что делается для сохранения здоровья че#

ловека, этически оправдано». Большая медицинская и социальная значимость

клеточной и тканевой терапии как средства реальной помощи нуждающимся в

ней больным людям, требует формирования четкой нормативно#правовой ба#

зы, её применения и решения комплекса биоэтических проблем. 
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Т.В. ТАЛАЄВА

Центральна етична комісія МОЗ України, Інститут кардіології 

ім. М.Д. Стражеска НАН України, м. Київ

ЄТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

В статті основна увага приділена методологічним аспектам діяльності

Центральної комісії з питань етики МОЗ України щодо етичної експер�

тизи матеріалів клінічних досліджень лікарських засобів. Обґрунто�

вується необхідність приділення особливої уваги, перш за все, до клініч�

них досліджень, в яких планується залучити здорових добровольців та

недієздатних пацієнтів. Описується процедура ретельного монітору�

вання проведення клінічних досліджень Центральною комісією з питань

етики з метою постійної оцінки можливого ризику для суб'єктів

дослідження. Визначені питання, які є провідними в роботі Центральної

комісії з питань етики МОЗ України.

роведення клінічних наукових досліджень з метою вивчен#

ня дії принципово нових лікарських засобів, які раніше не

застосовувались, відтворених та генеричних препаратів, но#

вих видів лікування, методів діагностики або профілактики

тісно пов’язано з проблемами етики. Основою всіх міжна#

родних кодексів та декларацій, які регулюють моральні та

юридичні аспекти медичного втручання у фізичне та пси#

хічне життя людей є твердження І.Канта, що «... кожна осо#

бистість — самоціль, в любому випадку її неможливо роз#

глядати як спосіб реалізації любих завдань, навіть якщо ці

завдання загальноприйнятого блага». Дана теза історично

підтверджена, і в умовах диктатури та тоталітарних режимів

одним з ідеологічних постулатів було пожертвування блага#

ми людини в ім’я високої мети розвитку суспільства, що

приводило до численних бід людей та суспільства в цілому.

Участь у медичних дослідженнях може супроводжува#

тися ризиком для здоров’я та благополуччя людини. Але

прогрес медицини без них неможливий, особливо після за#

борони проведення досліджень на більшості тварин. Таким

чином, виникає конфлікт інтересів — з одного боку,

дослідник, який прагне до нових знань, з іншого — суб’єкт

дослідження, для якого на першому місці — терапевтичний

ефект, одужання, заради чого він погоджується бути

досліджуваним. 



Усі основні документи, що розробляються на основі Гельсінської декла#

рації авторитетними міжнародними організаціями, повинні знаходити відобра#

ження у національних законодавствах, які в кінцевому результаті і визначають

права людини та етичні зобов’язання в кожній конкретній країні.

Національне законодавство, в свою чергу, повинно передбачати мож#

ливість незалежного суспільного контролю за дотриманням прав людини при

плануванні та проведенні клінічних досліджень. З метою забезпечення прав

та безпеки учасників клінічного дослідження створюються незалежні етичні

комітети. За визначенням, прийнятим у Європі, етичні комітети — це неза#

лежні організації, що складаються з професійних медиків та осіб немедичних

спеціальностей, що несуть відповідальність за забезпечення прав та здоров’я

людей, що беруть участь у дослідженні, та гарантують такий захист для

суспільства в цілому.

Наказом МОЗ України від 17 липня 2006 р. № 485 було створено

Центральну комісію з питань етики МОЗ України. Згідно з пунктом 5.3.1.1

«Настанови з клінічних досліджень. Лікарські засоби. Належна клінічна

практика», затвердженого Наказом МОЗ України від 22 липгя 2005 р. №373,

«... основним завданням незалежного етичного комітету є захист прав,

безпеки та благополуччя суб’єктів випробування».

У клінічних дослідженнях існує декілька основних механізмів етичного

регулювання: етична експертиза матеріалів дослідження Центральною

комісією з питань етики МОЗ України; процедура одержання інформованої

згоди суб’єкта дослідження, форму якої затверджує Центральна комісія, а та#

кож моніторування дослідження на всіх етапах його проведення.

Згідно з принципами Гельсінкської декларації та GCP будь#яке клінічне

дослідження лікарського засобу повинно проводитися в межах старанно роз#

робленого наукового плану. В протоколі клінічного дослідження в обов’язко#

вому порядку повинні бути включені положення, які стосуються етичних ас#

пектів дослідження, а саме, що дане дослідження буде проводитись

відповідно до принципів Гельсінської декларації, GCP, діючого законодав#

ства та буде розпочате тільки після схвалення протоколу та поправок до ньо#

го Центральною комісією з питань етики МОЗ України.

Центральна комісія з питань етики МОЗ України при експертизі протоколів

клінічних досліджень лікарських засобів аналізує та вивчає, наскільки дослід#

ження, що проектується і буде виконуватись, відповідає сучасним етичним та

морально#правовим аспектам проведення клінічних досліджень та робить зак#

лючення про етичну обґрунтованість і виправданість даного дослідження. 

Проте, при найближчому розгляді, етична експертиза має більш склад#

ний характер і повинна включати оцінку очікуваної наукової значимості

дослідження, що планується, для співставлення її з можливим ризиком для

здоров’я і безпеки досліджуваних, які будуть приймати участь в ньому. З цією

метою до складу Центральної комісії з питань етики МОЗ України включені

кваліфіковані експерти з різних галузей медицини для одержання пов#

ноцінної експертизи наукової значимості дослідження та очікуваної від нього

користі для даних досліджуваних, інших теперішніх і майбутніх пацієнтів.
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Аналізуючи роботу Центральної комісії з питань етики МОЗ України, не#

обхідно зазначити, що тільки за І півріччя 2007 р. Комісією розглянуто 425

справ клінічних досліджень, з них:

— протоколів клінічних досліджень — 145 (одноцентрових — 67, багато#

центрових — 78);

— поправок до протоколів клінічних досліджень — 186;

— інших додаткових матеріалів — 94.

З них відхилено для доопрацювання — 12 % справ, остаточно відхилено

матеріали 20#х клінічних досліджень.

Сукупність інформації, викладеній в протоколі дослідження, великий

досвід наукової та клінічної роботи, неупереджене та принципове ставлення

до експертизи матеріалів, прийняття колективного рішення дозволяє Цент#

ральній етичній комісії МОЗ України прийняти остаточне рішення щодо

доцільності проведення клінічних досліджень лікарських засобів в Україні.

При проведенні медичного дослідження інтереси і благополуччя людини, яка

піддалась медичному дослідженню, повинні завжди переважати над інтереса#

ми науки і суспільства. Ризик, якому піддається людина при проведенні ме#

дичного дослідження, повинен бути зведений до мінімуму. Тому особливої

уваги та ретельної експертизи з боку Центральної комісії з питань етики МОЗ

України потребують клінічні дослідження лікарських засобів І фази, коли

програма дослідження не передбачає можливості співставлення ефективності

прямої лікувальної дії препарату та вираженості його побічних ефектів.

При плануванні та проведенні таких досліджень виникає низка етичних

проблем. Перш за все, це пов’язано з тим, що суб’єктом дослідження є здоро#

вий доброволець і дослідження не має терапевтичного характеру. Тому не#

обхідно пам’ятати, що при оцінці користі від проведення дослідження не#

обхідно розуміти користь для суспільства в цілому, а не для окремої людини.

У даному випадку особливого значення набуває право пацієнта на одер#

жання інформації щодо дослідження, яке регламентоване статтею 45 Закону

України №2801#ХІІ, в якій зазначено, що: «Застосування медико#біологічних

експериментів на людях допускається з суспільно корисною метою за умови

їхньої наукової обгрунтованості, переваги можливого успіху над ризиком

спричинення тяжких наслідків для здоров’я або життя, гласності застосуван#

ня експерименту, повної інформованості і добровільної згоди особи, яка

підлягає експерименту, щодо вимог його застосування, а також за умови збе#

реження в необхідних випадках лікарської таємниці».

Для використання методів діагностики, профілактики та лікування не#

обхідна згода пацієнта, який, відповідно до чинного законодавства, має

право на інформацію, що повинна відповідати певним вимогам і бути нада#

на хворому або здоровому добровольцю в належний спосіб, не порушуючи

його прав. Ніяке медичне дослідження не може проводитись без інформо#

ваної, вільної і конкретної згоди особи, яка йому піддається. Така згода мо#

же бути вільно відкликана на будь#якій стадії дослідження, і особа, яка

піддається дослідженню, повинна бути поінформована про залучення до

дослідження, про її право відкликати свою згоду. Особі, яка має бути підда#
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на дослідженню, повинна бути надана інформація про мету і методи прове#

дення дослідження. Її належить також поінформувати про передбачуваний

ризик і незручності для неї, які пов’язані з наступним дослідженням. Ця

інформація має бути достатньо чіткою і підготовленою таким чином, щоб

забезпечити одержання згоди або відмови при повному виясненні фактів,

які стосуються цього.

Необхідно окремо зупинитись на процедурі залучення в дослідження

потенційних добровольців. Особливої уваги від Центральної комісії з пи#

тань етики МОЗ України потребує експертна оцінка зацікавленості по#

тенційних учасників дослідження, а саме порядку та сумам виплат здоровим

добровольцям.

Центральна комісія з питань етики МОЗ України керується пунктом

5.3.1.8 «Настанови з клінічних досліджень. Лікарські засоби. Належна

клінічна практика», затвердженого Наказом МОЗ України від 22 липня 2005

року №373, відповідно до якого «...незалежний етичний комітет має розгля#

дати порядок і суми виплат суб’єктам випробування, щоб переконатися у

відсутності як необґрунтованої заінтересованості, так і примусу суб’єктів», а

також п. 5.3.1.9 «...незалежний етичний комітет має переконатися в тому, що

інформація щодо матеріальної винагороди суб’єктів, включаючи методи, су#

ми й порядок виплат, повністю відображена у формі письмової інформованої

згоди, що надається суб’єктам. Необхідно зазначити, на яких етапах

дослідження будуть проводитися виплати, і навести їх суми». Форма Інфор#

мованої згоди суб’єкта дослідження розглядається та затверджується Цент#

ральною комісією з питань етики МОЗ України. Рішення про участь пацієнта

або здорового добровольця у дослідженні повинно бути добровільним, а про#

цес його одержання повинен бути вільним від примушення або тиску зі сто#

рони дослідника,  процедура дотримання етичних норм підписання Форми

інформованої згоди повинна контролюватися локальними етичними

комісіями, які діють на клінічних базах лікувальних закладів. Особливого за#

хисту з боку Центральної комісії з питань етики МОЗ України потребує така

категорія суб’єктів дослідження як неповнолітні та недієздатні досліджувані,

що регламентовано статтею 44 Закону України № 28.01# ХІІ : 

«В інтересах вилікування хворого та за його згодою, а щодо неповнолітніх

та осіб, яких було визнано судом недієздатними, — за згодою їхніх батьків,

опікунів або піклувальників лікар може застосовувати нові, науково обґрун#

товані, але ще не допущені до загального застосування методи діагностики,

профілактики, лікування та лікарські засоби. Щодо осіб віком від п’ятнадця#

ти до вісімнадцяти років чи визнаних судом обмежено дієздатними застосу#

вання таких методів та засобів проводиться за їхньою згодою та згодою

батьків або інших законних представників».

Тому схвалити протокол дослідження за участю неповнолітніх досліджу#

ваних може тільки компетентна у сфері педіатрії комісія, або якщо вона одер#

жала консультативну допомогу з приводу клінічних, етичних і психосоціаль#

них питань у сфері педіатрії. Традиційний підхід до проведення досліджень

лікарських засобів заключається в тому, що спочатку дослідження
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здійснюється на тваринах, потім на дорослих, дітях старшого віку і тільки

потім на дітях молодшого віку. Проте в деяких випадках неможливо одержа#

ти необхідну інформацію на основі досліджень на старших вікових групах.

Більше того, при деяких захворюваннях, які характерні для дітей молодшої

вікової групи, необхідно проведення клінічних досліджень у дітей саме цієї

вікової категорії. Разом з тим, недприпустимо примушення батьків або дити#

ни в сторону прийняття рішення про участь у дослідженні за допомогою

фінансових або інших матеріальних механізмів.

Таким чином, клінічне дослідження на дітях може бути погоджене Цент#

ральною комісією з питань етики МОЗ України тільки за таких умов:

необхідні дані не можуть бути одержані на дорослих пацієнтах;

дослідження раціонально сплановане з урахуванням мінімізації ризику,

дискомфорту та інвазивних процедур;

дослідження направлене на одержання важливих результатів, направле#

них на вдосконалення діагностики та лікування дитячих захворювань,

поряд з безумовним терапевтичним ефектом для досліджуваних.

Однією з основних функцій утвореної Центральної комісії з питань ети#

ки МОЗ України є не тільки етична експертиза та затвердження протоколів

клінічних досліджень лікарських засобів, але і ретельне моніторування їхньо#

го проведення з метою постійної оцінки можливого ризику для суб’єктів

дослідження. З цією метою Центральна комісія з питань етики МОЗ України

прийшла до рішення, що:

спонсор повідомляє Центральну комісію з питань етики МОЗ України

про підозрювані непередбачені серйозні побічні реакції, що сталися в Ук#

раїні і в інших країнах, в яких проводиться дане дослідження, для одер#

жання повної інформації з метою повноцінної та адекватної оцінки мож#

ливого ризику для досліджуваних, які приймають участь у дослідженні;

спонсор повідомляє Центральну комісію з питань етики МОЗ України

про підозрювані непередбачені серйозні побічні реакції, що сталися під

час дослідження одного й того ж лікарського засобу за всіма протокола#

ми в різних країнах світу, для одержання повної інформації про безпеку

застосування даного препарату для досліджуваних.

Центральна комісія з питань етики МОЗ України реєструє всі випадки

підозрюваних непередбачених серйозних побічних реакцій, що стали їй ві#

домі, та проводить їх аналіз з метою попередження підвищення ризику для

досліджуваних з метою розв’язання питання про доцільність продовження

даного клінічного дослідження.

Якщо через деякий час після надання спонсором клінічного дослідження

до Центральної комісії з питань етики МОЗ України первинного повідомлен#

ня, що підпадає під критерії SUSAR (підозрювана, неочікувана серйозна

побічна реакція), спонсор одержує подальшу інформацію, що змінює кате#

горію випадку, і реакція більше не розцінюється як «серйозна» або «пов’яза#

на з прийомом препарату»:

спонсор надає цю інформацію до Центральної комісії з питань етики

МОЗ України;
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попередні звіти спонсора будуть вилучатися з бази даних Центральної

комісії з питань етики МОЗ України та не будуть враховуватись для аналізу

оцінки безпеки застосування лікарського засобу для досліджуваних.

Крім вищезазначених видів діяльності Центральна комісія з питань ети#

ки МОЗ України розпочала створювати реєстр локальних етичних комісій,

що діють на базі лікувальних закладів. Виданий методичний посібник «Осно#

ви діяльності етичних комісій» було представлено на ІІІ національному конг#

ресі з біоетики. Видано два інформаційних листа про аналіз роботи комісії та

про порядок взаємодії між Центральною комісією, локальними етичними

комісіями та дослідниками під час проведення клінічних досліджень лікарсь#

ких засобів.

Надалі в своїй роботі Центральна комісія з питань етики МОЗ України

планує:

створення повного реєстру локальних етичних комісій, що діють в Ук#

раїні;

забезпечення локальних етичних комісій методичною літературою,

посібниками, тощо;

періодичне видання інформаційних листів з різних аспектів діяльності

Центральної комісії з питань етики МОЗ України;

проведення навчання голів та членів локальних етичних комісій;

участь у конференціях, семінарах щодо проведення клінічних досліджень

лікарських засобів та ін.

Питання, які сьогодні розглядаються на конгресі, наочно демонструють,

наскільки складні та різнобічні етичні проблеми, що виникають під час про#

ведення клінічних досліджень.

Центральна комісія з питань етики МОЗ України контролює дотримання

прав та безпеки суб’єктів дослідження не тільки на етапі планування, але і в

процесі його безпосереднього проведення клінічного дослідження лікарсько#

го засобу.
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ЕТИЧНІ ПИТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Розглянуто морально�етичні і законодавчі аспекти принципів кон�

фіденційності та інформованої згоди на медичне втручання в сучасній

медичній практиці. Висвітлені основні принципи можливості участі лю�

дини в біомедичних дослідженнях, що є основою доказової медицини.

Представлені визначення лікарської таємниці та медичної інформації

та викладені основні етичні та правові принципи використання медич�

ними працівниками інформації про стан здоров’я пацієнта.

сновні положення сутності лікарської таємниці висвітлені

ще Гіпократом: «Чтобы при лечении — а также без лечения —

я не увидел и не услышал касательно жизни людей из того,

что не следует разглашать, я умолчу о том, считая подобные

вещи тайной».

Також заслуговує на увагу вислів зі старовинної гру#

зинської книги лікарів «Цигин саакимон»: «В трех случаях

врачу вполне доверят больше всякого другого случая: пер#

вый касается жизни человека; второй связан с его имуще#

ственными благами; третий связан с охраной семейной

чести. Когда врач прийдет в семью, никто не должен скры#

ваться от него… не должны ни скрывать ни одной части те#

ла от врача, не утаивать ни одной жалобы, не скрывать ни

одной болезни и душевной тайны. Врач должен быть стро#

гим хранителем, и надлежит ему быть любящим и предан#

ным делу. Если врач не будет таким, он враг, и не следует

пускать его в дом…»

З накопиченням наукових знань і розвитком техно#

логій, насамперед у сфері генетики людини, зростає не#

обхідність захисту не тільки особистої інформації, але й

право особистості на володіння й розпорядження такою

інформацією. Так, у статтях 2 та 6 «Загальної декларації про

геном людини і права людини» (ЮНЕСКО, листопад 1997

року) говориться про необхідність поваги достоїнства і

прав кожної людини незалежно від її генетичних характе#

ристик, про неприпустимість дискримінації будь#кого за



цими характеристиками; геном людини в його природному стані не повинен

служити джерелом доходів (стаття 4); необхідність забезпечення загального

доступу до досягнень біології, генетики й медицини (стаття 12). 

Принцип поваги прав і достоїнств людини — один з принципів медичної

етики. Сучасна медицина, біологія, генетика й відповідні біомедичні техно#

логії підійшли до проблеми прогнозування й керування спадковістю, життя й

смерті організму, контролю функцій людського організму на тканинному і

клітинному рівнях. Формування біоетики зумовлене грандіозними змінами в

технологічному оснащенні сучасної медицини, величезними зрушеннями в

медико#клінічній практиці, що стали можливими завдяки успіхам генної

інженерії, трансплантології, появі обладнання для підтримки життя пацієнта

й накопичення відповідних практичних і теоретичних знань. Всі ці процеси

загострили моральні проблеми, що встають перед лікарем, перед родичами

хворих, перед медперсоналом. Чи існують межі надання медичної допомоги і

які вони в підтримці життя смертельно хворої людини? З якого моменту вар#

то відраховувати час смерті? З якого моменту зародок можна вважати живою

істотою? Чи припустимі аборти? Ось лише деякі з тих питань, які встають пе#

ред лікарем, а також перед широкою громадськістю при сучасному рівні роз#

витку медичної науки. Тому як ніколи гостро стає питання дотримання прав

пацієнта як особистості, і дотримання прав пацієнта (право вибору, право

інформації й інше) покладено на етичні комітети, які фактично зробили біое#

тику суспільним інститутом.

Дилема патерналістичного і непатерналістичного у сучасній медицині є

«червоною ниткою» всієї біоетики. Патерналістична модель взаємин лікаря і

пацієнта заснована на тому, що повноту відповідальності за прийняття

клінічних рішень бере на себе лікар. Напроти, непатерналістична модель ви#

ходить з пріоритету моральної автономії пацієнта, через що ключовою стає

категорія прав пацієнта.

Це призвело до формування в медицині принципу поваги автономії

пацієнта. В 50#х роках минулого століття судова практика США модернізува#

ла традиційне право про необхідність попередньої згоди пацієнта на медичне

втручання, створивши правову доктрину «інформованої згоди» (informed

consent). У період формування даної доктрини характер і обсяг інформації,

що лікар повинен був надати пацієнтові, регламентувався професійними

критеріями (стандарт «середнього розсудливого доктора»), тобто основна

увага приділялася питанням надання інформації пацієнтові з позицій «се#

реднього розсудливого доктора».

Пізніше, в 70#х роках професійний критерій було замінено на критерій

«орієнтований на пацієнта» (patient oriented). Згідно даного критерію інфор#

мація повинна надаватися в обсязі, що з позицій «середнього розсудливого

пацієнта», є необхідним для ухвалення останнім рішення, тобто вчених і прак#

тиків більше цікавлять проблеми розуміння пацієнтом одержаної інформації,

а також досягнення згоди з приводу профілактики, діагностики, лікування.

У повсякденній медичній практиці під поінформованою згодою ро#

зуміється добровільне прийняття пацієнтом діагностичної або лікувальної
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процедури після надання лікарем адекватної інформації. У практиці біоме#

дичних досліджень інформована згода — це можливість вибору між прийнят#

тям пропозиції, зробленої дослідником або відмова від участі в даному

дослідженні. В обох випадках, згода припускає здатність пацієнта розуміти

інформацію і компетентність з боку особи, яка цю інформацію надає. Все це

вимагає надання чесної інформації, на підставі якої повинен бути зроблений

реальний, зрозумілий, аргументований вибір. Добровільність має на увазі не#

застосування з боку дослідників примушення, обману, погроз і таке інше при

прийнятті пацієнтом рішення. Можна умовно виділити два основних етапи

цього процесу: 1 — надання інформації і 2 — одержання інформованої згоди. 

Під час проведення клінічних досліджень за участю людини, поряд з

етичними нормами варто керуватися нормами юридичними, які в правовому

полі регулюють відносини сторін. Правовою основою для проведення

клінічних досліджень, де об’єктом впливу є людина, варто розглядати на#

ступні документи: Гельсінська декларація про права людини (1964 р.) та її до#

повнення, Конституція України, «Основи законодавства України про охоро#

ну здоров’я» (1992 р.), закон України «Про лікарські засоби» (1996 р.), наказ

МОЗ України від 13.02.2006 р. № 66 «Про затвердження Порядку  проведен#

ня клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів

клінічних випробувань і Типового положення про комісю з питань  етики»,

спільний наказ МОЗ і АМН України №313/59 від 01.12.2000 р. «Про подаль#

ший розвиток медичної генетики і біоетики в Україні».

Під медичним втручанням розуміють профілактичний, діагностичний,

біологічний або психологічний прийом, що призводить або може призвести до

змін в організмі людини. Ст. 42 Закону України №2801#ХІІ «Загальні умови

медичного втручання»: «Медичне втручання допускається лише у тому разі,

коли воно не може завдати шкоди здоров’ю пацієнта. Медичне втручання,

пов’язане з ризиком для здоров’я пацієнта, допускається як виняток в умовах

гострої потреби, коли можлива шкода від застосування методів діагностики,

профілактики або лікування  є меншою, ніж та, що очікується в разі відмови

від втручання, а усунення небезпеки для здоров’я пацієнта іншими методами

неможливе. Ризиковані методи діагностики, профілактики або лікування виз#

наються допустимими, якщо вони відповідають сучасним науково обґрунто#

ваним вимогам, спрямовані на відвернення реальної загрози життю та здо#

ров’ю пацієнта, застосовуються за поінформованою згодою про можливі

шкідливі наслідки для пацієнта, а лікар вживає всіх належних у таких випад#

ках заходів для відвернення  шкоди життю та здоров’ю пацієнта». Тобто лікар

не має ні морального, ні професійного права піддавати пацієнта підвищеному

ризику, застосовуючи такі методи діагностики, профілактики і лікування, які

можуть мати небажані або шкідливі наслідки для здоров’я пацієнта. Спрацьо#

вує принцип необхідної мінімальної шкоди від медичного втручання:

ризик від застосування діагностичного методу має бути виправданий

отриманою від нього інформацією або її практичною необхідністю;

при виборі методів лікування можлива шкода має бути меньшою, чим

при бездіяльності/нелікуванні;
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шкода має бути меншою, ніж ті блага, які одержує пацієнт у результаті

медичного втручання.

Право на одержання інформації пацієнтом також регламентовано зако#

ном України № 2801#ХІІ ст. 39 «Обов’язок надання медичної інформації»:

«Лікар зобов’язаний пояснити пацієнтові в доступній формі про стан його

здоров’я, мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз

можливого розвитку захворювання, зокрема наявності ризику для життя і

здоров’я. В особливих випадках, коли повна інформація може завдати шкоди

здоров’ю пацієнта, лікар може її обмежити. У цьому разі він інформує членів

сім’ї або законного представника пацієнта, враховуючи особисті інтереси

хворого».

Дана стаття закону України передбачає, що лікар зобов’язаний у до#

ступній формі пояснити пацієнтові про стан його здоров’я, обґрунтувати ме#

ту запропонованих діагностичних і лікувальних заходів, відобразити прогноз

розвитку захворювання, згадати про наявності ризику для життя і здоров’я

пацієнта.  Інформувати пацієнта повинен лікар у режимі індивідуальної

бесіди, у деяких випадках, за згодою пацієнта, запрошують його родичів.

Зміст і обсяг інформації повинен відповідати певним критеріям:

пацієнт має право знати про ступінь ризику діагностичних і лікувальних

заходів, запропонованих лікарем; 

необхідно надати інформацію про можливості альтернативних методів

лікування, оскільки майже завжди існують кілька варіантів розв’язання

однієї і тієї ж медичної проблеми;

лікар повинен обґрунтувати переваги даного методу і дати вичерпні

відповіді на всі питання пацієнта.

Інформація має бути всебічною, повною, правдивою, яка допоможе

пацієнтові скласти адекватне уявлення про медичне втручання і його

наслідки для здоров’я. Лікар повинен дати ту «інформацію, що  може вплива#

ти на рішення пацієнта». Також варто згадати про право на ухвалення рішен#

ня (згода або відмова). Вся інформація повинна надаватися в доступній для

пацієнта формі і на зрозумілій мові. При цьому не слід насичувати її про#

фесійною термінологією. Оскільки існує різниця між тим «що сказав лікар, і

тим, що почув хворий», лікар повинен переконатися, що пацієнт цілком і

повністю зрозумів адресовану йому інформацію і надати останньому не#

обхідний час для обмірковування рішення.

У висновку про вимоги до характеру і обсягу інформації можна привести

витримки з судового виробництва Франції: «Якщо пацієнт не був адекватно

поінформований  про існуючий ризик і альтернативні шляхи лікування, то

його формальна згода, виражена як в усній, так і в письмовій формі, не має

значення».

Метою інформування пацієнта, в остаточному підсумку, є заключний

етап одержання інформованої згоди пацієнта на медичне втручання. Ст. 43

Закону України № 2801#ХІІ «Згода на медичне втручання» передбачає: «Зго#

да об’єктивно поінформованого дієздатного пацієнта необхідна для вживан#

ня методів діагностики, профілактики та лікування. Якщо останній не досяг

О.М. КОВАЛЬОВА, Т.М. АМБРОСОВА, Т.В. АЩЕУЛОВА, В.І. СМИРНОВА 
204



п’ятнадцятирічного віку чи був визнаний судом недієздатним або за фізич#

ним станом не може повідомити про своє рішення, медичне втручання мож#

ливе за згодою батьків або інших законних представників пацієнта».

Згідно з даним законом, поінформована згода пацієнта розглядається як

необхідна умова будь#якого медичного втручання, а дії лікаря при відсутності

згоди є протиправними і можуть розглядатися як «образа дією». Щодо

пацієнтів, які не можуть дати усвідомлену згоду, існує практика одержання

згоди батьків, опікунів, законних представників пацієнта. Згода має бути у

письмовій формі, причому підписання пацієнтом ознайомлення з режимом

лікувальної установи або його підпис під планом лікування не тотожно

поінформованій згоді. Закон України щодо доктрини поінформованої згоди

відповідає міжнародним стандартам захисту прав людини. Але водночас, ме#

дична практика не завжди застосовує відповідні законодавчі положення.

Можливо, це обумовлено тим, що правова і етична інформованість лікарів#

практиків, керівників медичних установ і пацієнтів залишається недостатньою. 

Одним з важливих принципів лікарської діяльності є принцип інформова#

ності. Цей принцип стосується як будь#якого пацієнта, так і людини, якій про#

понують брати участь у біомедичному експерименті. У кожному разі людина

має право й повинна бути належним чином поінформована про проведений

вплив на неї в ході діагностичного лікувального та наукового експерименту, і

про те, які ризики, побічні явища, ускладнення і переваги можуть виникнути,

а також які альтернативи існують у пацієнта.

Інформація — це документальне або публічне оголошення відомостей

про події і явища, що відбуваються в суспільстві, державі й навколишньому

природному середовищі. Інформацію розрізняють: відкриту, з обмеженою

доступністю (конфіденційну) і таємну. При висвітленні відкритої інформації

необхідно дотримуватися принципу правдивості, що має діяти у двосторон#

ньому напряму — лікар#пацієнт, пацієнт#лікар. Лікар повинен говорити

правду тільки тому, хто має її знати (збереження лікарської таємниці).

Правило правдивості за Кантом «...неправду не можна говорити нікому

ніколи, ні за яких умов, навіть заради порятунку життя друга...». У медицині

існує інша точка зору — іноді не варто говорити всю правду, що може нашко#

дити хворому. З іншого боку, у практиці західних країн існує використання

принципів правдивості за такою схемою: громадянин має право знати все,

щоб вчасно розв’язати питання речово#спадкоємні і зберегти себе як авто#

номну одиницю, здатну робити вибір своїх вчинків. У рамках дотримання

принципу правдивості лікареві необхідно враховувати і психологічний порт#

рет пацієнта, оскільки бажання знати правду може бути згубним для деякої

категорії пацієнтів. Правдива інформація, яку одержує лікар від пацієнта —

одна з основ адекватності та правильності лікування. Якщо хворий не інфор#

мує лікаря про зміну лікувального режиму або дає неправдиві відомості про

зміну самопочуття в ході лікування, то тим самим змушує лікаря вживати дії,

які здатні нашкодити здоров’ю пацієнта. Деякі проблеми відносно принципу

правдивості виникають при проведенні в клінічних дослідженнях і медичній

практиці закона плацебо. Плацебо — це лікарська форма, що містить нейт#
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ральні речовини, що використовується в психотерапевтичних цілях, а також

при випробуванні лікарських препаратів у біомедичних дослідженнях.

Конфіденційність (від лат. confidentia — довіра) — довірливий, не підля#

гаючий оголошенню. Це збереження в таємниці від сторонніх осіб інфор#

мації, що належить спонсорові або інформації, що дозволяє встановити осо#

бистість досліджуваного. Принцип конфіденційності полягає в тому, що

інформація, одержана від пацієнта не може передаватися третім особам без

його дозволу. Це стосується всіх медичних працівників, що мають доступ до

медичної документації. Предметом конфіденційності є дані про здоров’я

пацієнта, діагноз, прогноз розвитку захворювання, всі анамнестичні дані.

Конфіденційність як забезпечення довіри й правдивості розповіді пацієнта є

умовою соціального захисту пацієнта, захищає його економічні інтереси,

підвищує популярність, престиж і затребуваність лікарів, що зберігають

таємницю, реалізує права пацієнта на автономію.

Варто розрізняти поняття «лікарська таємниця» (інформація про

пацієнта) і «медична інформація» (інформація для пацієнта). Правила вико#

ристання понять «лікарська таємниця» й «медична інформація» встановлено

статтею 40 «Основ законодавства України про охорону здоров’я» і статтею 46

частина 3 «Закон України про інформацію». До лікарської таємниці відно#

ситься інформація про хворобу, медичне обстеження і його результати,

інтимні й сімейні сторони життя громадянина, що стають відомими медично#

му працівникові або іншим особам у зв’язку з виконанням професійних або

службових обов’язків. До конфіденційних відомостей, що становлять

лікарську таємницю, відносять:

відомості про осіб, які згодилися або відмовилися стати донорами органів

й інших анатомічних матеріалів після смерті, а також реципієнтах таких

матеріалів (Закон України «Про трансплантацію органів й інших ана#

логічних матеріалів людини»); 

відомості про результати медогляду, наявність або відсутність ВІЛ#інфе#

кації в осіб, що пройшли медогляд (Закон України «Про попередження

захворюваності СНІДом і соціальний захист населення»);

інформація, яку повідомив донор перед здаванням  крові або її компо#

нентів про перенесені та наявні у нього захворювання, про вживання ним

наркотичних речовин і властивих йому формах ризикованого поводжен#

ня, що може призвести до зараження реципієнта інфекційними захворю#

ваннями, що передаються через кров, при наявності якої використання

донорської крові обмежене» (Закон України «Про донорство крові і її

компонентів»);

відомості про внесені до державного реєстру особи, що постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи (відомості про строки робіт,

період проживання на зараженій території, місце роботи) (Закон України

«Про статус й соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи»);

відомості про зараження інфекційними захворюваннями, що передають#

ся статевим шляхом, про проведені медичні огляди й обстеження з цієї
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причини, даних інтимного характеру (Закон України «Про захист насе#

лення від інфекційних хвороб»);

відомості про проведення штучної інсемінації та особистості донора (На#

каз МОЗ України від 4.02.1997 № 24 «Умови і порядок застосування

штучного запліднення та імплантації ембріонів»).

«За навмисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала

відома у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків, що

призвело до важких наслідків, карається штрафом до 50 неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або суспільними роботами на строк до 240 годин,

або позбавленням права займати певні посади, або займатися певною

діяльністю на термін до 3#х років, або виправними роботами на строк до 2

років» (стаття 145 Кримінального кодексу України «Незаконне розголошен#

ня лікарської таємниці»).

Ці відомості можуть бути розголошені лише у випадках, передбачених за#

конодавчими актами, а саме:

з метою обстеження й лікування громадянина, не здатного через свій

стан виразити свою волю;

при загрозі поширення інфекційних захворювань, масових отруєнь і ура#

жень;

за запитом органів дізнання і слідства, прокуратури і суду у зв’язку з про#

веденням розслідування або судовим розглядом;

у випадку надання допомоги неповнолітньому у віці до 15 років для

інформування його батьків або законних представників;

при наявності підстав, які наводять на думку, що шкода здоров’ю грома#

дянина заподіяна в результаті протиправних дій.

При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, у нав#

чальному процесі, науково#дослідній діяльності, зокрема у випадках їхніх

публікацій у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність

пацієнта. 

Медична інформація — відомості про стан здоров’я людини, історія його

хвороб, дані про мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прог#

ноз можливого розвитку захворювання, зокрема наявність ризику для життя

й здоров’я, за своїм правовим режимом належить до «конфіденційної», тобто

інформації з обмеженим доступом.

Лікар зобов’язаний на вимогу пацієнта, членів його сім’ї або законних

представників, надати інформацію повністю та в доступній формі. В особли#

вих випадках (ст. 39. ч. 3 «Основ законодавства України про охорону здо#

ров’я»), коли повна інформація може завдати шкоди здоров’ю пацієнта, лікар

може її обмежити. У цьому випадку він інформує членів сім’ї або законного

представника пацієнта, з огляду на особисті інтереси хворого. У такий же

спосіб лікар діє, коли хворий перебуває у несвідомому стані. З тієї ж причини

при оформленні аркуша тимчасової непрацездатності лікар зобов’язаний

одержати згоду пацієнта на внесення відомостей про діагноз захворювання.

Якщо пацієнт не згодний, вказується тільки причина непрацездатності, на#

приклад: «захворювання» або «травма». У випадку відмови в наданні або
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навмисному прихованні медичної інформації від пацієнтів, членів його сім’ї

або законного представника, вони можуть оскаржити дії або бездіяльність

лікаря безпосередньо в суді чи, за власним вибором, у медичній установі або

органах охорони здоров’я.

У цілому законодавство України забезпечує громадянам доступ до персо#

нальної інформації й обмежує її розголошення з метою попередження нане#

сення шкоди й заподіяння збитку громадянам внаслідок розголошення цієї

інформації. Однак, якщо інформація про стан здоров’я може завдати шкоди

здоров’ю пацієнта, лікар може приховати від пацієнта ці відомості — «свята

неправда» (ст. 39 ч. 3 «Основи законодавства України про охорону здоров’я»).

Норми, що передбачають можливість приховання від пацієнта відомостей

про наявність у нього невиліковного захворювання, відносяться до сфери

етики медичного персоналу й традицій нашого суспільства.

Розвиток суспільства й медицини на сучасному етапі веде до встановлен#

ня відносин між пацієнтом і лікарем на підставі довіри й співробітництва.

При звертанні за медичною допомогою пацієнт має право на збереження

лікарської таємниці. При цьому зростає значення інформованості пацієнтів

про всі аспекти стану його здоров’я.
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ЕТИКА ІНФОРМУВАННЯ ПОТОМСТВА 

ПРО ТАЄМНИЦЮ ЗАЧАТТЯ В ПРОГРАМАХ ДРТ

Обговорено доцільність інформування про метод зачаття дітей після

допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).

уже важливим і не розв’язаним в програмах донації гамет є

питання, чи повинні бути інформованими потомки віднос#

но їхнього зачаття і, якщо так, то скільки інформації про

донорів може бути надано. З цього приводу батьки, потом#

ство і донори можуть мати різні уявлення і інтереси. Перед

батьками в першу чергу стоїть питання, чи розкривати вза#

галі факт зачаття потомства з використанням гамет до#

норів. Якщо приймається рішення про надання такої

інформації дорослим потомкам, необхідно визначитися,

скільки інформації про донорів можна відкрити. Перше

питання знаходиться в межах контролю батьків, але друге

залежить від того, скільки інформації донор погодився

розкрити і яку інформацію про донора збирає клініка ДРТ.

Дискутується питання відносно вигоди від розкриття

таємниці зачаття для батьків, донорів та для дітей. Немає

проблем, якщо всі учасники на це погоджуються. Етичний

Комітет Американського Товариства Репродуктивної Ме#

дицини (А8КМ, 2004) вважає, що розкриття факту кон#

цепції за участю донорських гамет і, якщо доступно, харак#

теристик донора, може відповідати інтересам потомства. Не

дивлячись на підтримку Етичним Комітетом цієї тенденції,

він признає, що рішення про відкриття таємниці зачаття є

виключно особистим, і тільки батьки можуть вирішити, чи

варто це робити. Комітет признає за батьками ексклюзивні

повноваження, але аналізує різні міркування «за» і «проти»

щодо розкриття інформації про таємницю зачаття.

Міркування за розкриття інформації. Прихильники

розкриття стверджують, що люди мають фундаментальну

зацікавленість і навіть юридичне право знати про своє

біологічне походження. Відсутність такої інформації пору#

шує автономію дитини. Вивчення усиновлених дітей також



вказує на потребу знати своє біологічне походження, таємниця може при#

звести до зниження відчуття самоповаги. Крім того, розкриття таємниці зачат#

тя є важливою частиною відкритого і чесного взаєморозуміння між батьками

та дітьми. У випадку розлучення і повторного шлюбу неприємні взаємовідно#

сини можуть посилюватися. Відкриття таємниці зачаття може мати позитив#

ний ефект у відносинах всієї родини.

Вибір часу для надання інформації про таємницю зачаття дискутується,

але прийнято вважати, що це можна зробити при психологічній готовності

дитини і впевненості батьків, що діти достатньо зрілі, щоб сприйняти і зро#

зуміти їхню життєву позицію. Більш готові розкрити таємницю зачаття бать#

ки, які використали ооцити донора, ніж ті, хто використав сперму донора.

Досить екзотично виглядає рекомендація на підтримку розкриття інформації,

що є потреба знати своє генетичне походження для запобігання більш пізнь#

ого випадкового кровного споріднення.

Тенденція до розкриття таємниці зачаття більш явна в Європі та Ав#

стралії. Конституція Швейцарії визнає право дитини знати про своє біоло#

гічне походження, включаючи ідентифікаційну інформацію про донора.

Австрія, Нідерланди, Швеція і окремі штати Австралії вимагають, щоб така

інформація була доступною після запиту. У Великобританії діти, які народи#

лися після квітня 2005 року, будуть мати право на інформацію про таємницю

зачаття після досягнення віку 18 років.

Міркування проти розкриття інформації. Противники розкриття інформації

про таємницю зачаття вважають, що діти піддаються соціальному і психо#

логічному безладу, особливо, коли дитина хоче, але не може одержати потрібну

інформацію про донора гамет. Нерозголошення не шкідливе для психології

дітей, але дає змогу батькам зберігати в таємниці деталі їхньої деколи виснаж#

ливої боротьби з безпліддям. Треба взяти до уваги, що використання донорсь#

ких гамет відрізняється від усиновлення. При донації гамет як правило один з

батьків має генетичну спорідненість з дитиною. Дуже часто мати, яка виховує

дитину, є гестаційною, тобто кровною матір’ю і батьки обґрунтовано зберіга#

ють таємницю зачаття, що значно легше досягти, ніж при усиновленні.

Що можна розкрити потомству? Пари, які досягли вагітності та народжен#

ня дитини в програмах донації гамет та ембріонів, виключно самостійно

вирішують, скільки інформації про донора можна передати дітям. Рекомен#

дується (А8КМ, 2004) клінікам і кріобанкам гамет та ембріонів обговорювати

з пацієнтами до зачаття проблеми надання ідентифікаційної інформації про

донорів. Число кріобанків постійно збільшується. Характеристики донорів

гамет часто доступні в інтернеті. Зустрічаються навіть донори, які на своїх

вебсайтах заявляють про готовність зустрітися з реципієнтами та майбутнім

потомством. У відкритій донації, коли використовуються гамети відомих до#

норів, ідентичність донора відома до зачаття, проте не всі реципієнти мають

намір відкрити потомству таємницю зачаття. Дуже важливо, щоб програми

ДРТ і банки гамет мали і зберігали інформацію про донорів для можливої йо#

го ідентифікації. Водночас, анонімність донора повинна бути захищена. До#

нора треба повідомити, що секретність не може бути абсолютно гарантована
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через можливість нових законів чи потреби відкрити медичні дані. Програми

ДРТ можуть розглянути запити потомків, які досягли 18 річного віку, чи вар#

то шукати контакт з донором, чи може донор погодитися надати свою фото#

графію, надати повну інформацію чи не погодиться розкрити свою іден#

тичність. Треба враховувати також точку зору батьків#реципієнтів.

Оплата. В принципі за донацію біологичного матеріалу не повинно бути

ніякої оплати. Особлива цінність донації — спосіб проявити солідарність і яв#

ляється більш значимою подією, ніж одержання оплати за певну кількість

біологічного матеріалу. Це не виключає розумну компенсацію за зусилля до#

нора. Ця компенсація не означає надмірний прибуток. Компенсація не по#

винна провокувати донорів відмовлятися від інформації, яка може бути

доцільна для  безпеки донації. Крім того, надмірна оплата серйозно кинула б

виклик самому поняттю інформованої згоди донора.

Однак є кілька країн, де ці рекомендації не сприймаються. Вони пропо#

нуют прагматичне рішення. Обмін послугами в контексті лікування

безпліддя здається сприйнятнішим, ніж компенсація чи пряма оплата за реп#

родуктивний матеріал, що вважають не етичним.

Паралелі усиновлення. Поширення і прийняття суспільством методик

ДРТ, зокрема і донації гамет та ембріонів, все більше призводить до сприйнят#

тя розкриття ідентичності донорів гамет. Такі ж тенденції мають місце і в проб#

лемі усиновлення. Професіонали пропонували закриті записи, щоб захистити

усиновлених дітей від клейма незаконності та захистити прийомних батьків.

Але тепер вони все більше беруть до уваги те, що знання біологічного поход#

ження та вибір розкриття ідентичності для прийнятих дітей було позитивним.

Тенденція до відкритості прийомних дітей відображена в законодавстві деяких

країн. Якщо зважити на те, що дітей, які не мають батьківського піклування в

Україні дуже багато, то кожен випадок усиновлення треба проводити не тіль#

ки відкрито, але, можливо, в умовах теле#шоу, теле#марафону або в будинках

культури. Усиновлення треба ввести в ранг суспільного подвигу з вручення та#

ким сім'ям значимих подарунків від держави (наприклад, квартира) як

вдячність за виховання достойного громадянина країни.

Резюме. Чи треба розкривати потомству факт зачаття з гаметами донора,

мають розв’язувати лише батьки#реципієнти. Багато фахівців, учених,

соціологів, філософів призивають до більшої відкритості. В клініках ДРТ по#

винна збиратися і зберігатися медична і генетична інформація, яка в май#

бутньому може вимагатися потомками. Вважається загальноприйнятим, що

розкриття інформації про методики ДРТ — особиста справа подружжя#ре#

ципієнтів. Клініки ДРТ і реципієнти повинні враховувати точку зору і поба#

жання донорів, бути готовими до можливих змін щодо розкриття інформації

відносно всіх учасників програм лікування безпліддя, індукування вагітності

та народження бажаної дитини.

Рекомендації Етичного Комітету ASRM:
Програми ДРТ і банки гамет та ембріонів повинні обговорити проблему

відкриття інформації майбутнім дітям з донорами гамет і реципієнтами

до початку спроби індукувати вагітність.

Етика інформування потомства про таємницю зачаття в програмах ДРТ
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Усім припустимим донорам і реципієнтам треба пройти консультацію

психолога щодо сприйняття донорських програм і можливості та об’єму

відкритої інформації дітям у майбутньому.

Усім донорам гамет проводити медичне та генетичне обстеження. Резуль#

тати обстеження повинні надійно зберігатися.

Донори гамет повинні надати інформацію про зміни в своєму здоров’ї,

які могли б мати значення для дітей.

Рівень розкриття інформації про донора (анонімний, відомий, може бути

розпізнаний пізніше) повинен бути чітко визначений у договорі донора і

реципієнта.

Не ідентифікована медична і генетична інформація відносно донорів га#

мет надається реципієнтам тоді, коли вони знаходяться в процесі вибору

донора і складають згоду на донацію гамет.

Програми ДРТ і банки гамет та ембріонів повинні узгодити, які варіанти

розкриття інформації про донора можуть бути надані реципієнтам.

Програми ДРТ і банки гамет повинні вирішити, як зберігати медичну до#

кументацію, якщо програма закривається, або лікар іде з клініки.

Після успішної анонімної дотації:

1. Зберігати оригінал згоди між донором і реципієнтом. Мати на увазі, що

донор і реципієнт можуть погодитися, або не погодитися розкрити додаткову

інформацію.

2. Донори і реципієнти повинні знати, що програма ДРТ або банк гамет

можуть бути вимушені розкрити або захистити ідентичність донора гамет за

вимогою суду, або майбутнього законодавства.

3. Програми ДРТ або банки гамет мають бути готовими одержати запи#

ти від потомства відносно медичної та генетичної інформації про донора,

ідентичності донора, або інші аспекти процесу дотації: необхідно передбачи#

ти письмові відповіді на такі запити.

Ф.В. ДАХНО
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Моральна оцінка штучного запліднення 

IN VITRO

ЗЗ’ясовано, до якої міри медичне або біологічне втручання у фізіологічні

процеси зачаття і утворення нового людського життя має характер

терапевтичної допомоги, а не є актом заміни чи маніпуляції? У наданні

моральної оцінки штучному заплідненню «в пробірці» основна увага зосе�

реджена виключно на трьох фундаментальних цінностях, які відігра�

ють у цьому процесі надзвичайно важливу роль: плідність, подружня лю�

бов та повага до людського життя. Як висновок даного дослідження є

представлена негативна оцінка Церкви до штучного запліднення «в

пробірці». Однак, хоча спосіб, у який досягається зачаття дитини при

застосуванні ЗУП і ПЕ, не може бути схвалена, кожна дитина, що при�

ходить у такий спосіб на світ, повинна бути прийнята як живий дар

Божественної Доброти і має бути вихована з любов’ю.

учасна медицина через застосування різних ефективних

методів фармакологічного лікування та хірургічного втру#

чання намагається відповісти на одну з актуальних проблем

сьогодення — безпліддя. Останніми десятиліттями, завдя#

ки науковому прогресу у медицині, були винайдені різні

технології, які полегшують фізіологічні процеси запліднен#

ня або цілковито заміняють їх. Етична проблема, яку слід

з’ясувати, полягає в тому, до якої міри медичне або

біологічне втручання має характер терапевтичної допомо#

ги, а не є актом заміни чи маніпуляції?

Коли в 1978 році на перших сторінках газет і журналів

з’явилося усміхнене обличчя Луїзи Браун — першої дитини,

зачатої «у пробірці», постало чимало питань етичного й мо#

рального характеру. З одного боку, терапевтичне втручання

виглядало зовсім справедливим, а з іншого, виникало пи#

тання: чи не є це «гра в Бога» через творення життя? Багато

людей висловило наполегливу вимогу, щоб при втручанні у

відтворення життя були захищені основні цінності та права

людської особи, оскільки сам факт застосування техніки

штучного запліднення порушує чимало етичних проблем,

які тривожать багатьох людей. Очевидно, що цей страх по#

роджує не сама технологія, яка може посприяти подругам у



реалізації їхньої мрії мати дитину, а спосіб застосування цієї технології в га#

лузі прокреації, який відкриває дорогу цілковитій «матеріалізації» світу й поз#

бавляє подію появи на світ нової людської істоти будь#якої значущості. Чи

можемо ми бути певні, що, замінивши дар на техніку, ми не спричинилися

тим самим до виникнення у відносинах між подружжям, хай навіть незнач#

ної, та все ж тріщини, яка з часом ставатиме дедалі ширшою?

У наданні моральної оцінки штучному заплідненню «в пробірці» хочу зо#

середити увагу виключно на трьох фундаментальних цінностях, які відігра#

ють у цьому процесі надзвичайно важливу роль: плідність, подружня любов та

повага до людського життя.

Перша річ, яку слід виразно зазначити, полягає в тому, що плідність — це

велика цінність, а родючість — це лише один з її виявів (але не єдиний).

Сім’ю, яка має десятеро дітей тільки через те, що чоловік, повертаючись до#

дому п’яним, у своєму прагненні задовольнити власне статеве бажання

безвідповідально ставиться до подружнього співжиття, навряд чи можна наз#

вати плідною, — це скоріше сім’я, яка чисельно розплодилася. І навпаки,

подружжя, котре бажає мати дитину, але з різних причин не може зачати й на#

родити фізіологічно, може бути плідним саме тоді, коли щиро прагне одержа#

ти належне лікування, або приймає рішення усиновити дитину, або вирішує

присвятити своє життя соціальному та доброчинному служінню.

З цього випливає, що дитина (зачата природним способом або за допомо#

гою репродуктивних технологій) повинна бути бажаною як плід подружньої

любові, а не лише як плід особистого бажання когось одного з членів подружжя

«реалізуватися» через досвід батьківства або (частіше) материнства. Іншими

словами, не існує «права на дитину», бо це означало б ствердити, що людина

може бути об’єктом права іншої людини, а це вже є логіка рабства. Можуть

існувати різні справедливі причини бажати потомства, можуть бути особисті

прагнення призвести його на світ, але реалазація їх у жодному разі не може

відбуватися шляхом присвоєння собі права мати дитину будь#якою ціною.

Безапеляційне «право на дитину» суперечило б гідності та природі дитини як

особи; дитина — це не «щось» необхідне, і її не можна розглядати як об’єкт

власності. Дитина — це дар, найбільший і найбезкорисливіший дар шлюбу.

Окрім цього, існують дві фундаментальні цінності, пов’язані з техно#

логіями штучного запліднення: повага до життя людини, покликаної до існу#

вання, та особлива природа передавання людського життя в подружжі. Тому

моральну оцінку методів штучного запліднення «в пробірці» треба формулю#

вати з огляду саме на ці цінності.

По#перше, якщо говорити про збереження життя людського ембріона

при ЗУП і ПЕ, то на сучасному етапі розвитку технологій ми натрапляємо на

поважні труднощі. Оскільки відсоток вдалої імплантації та успішного розвит#

ку вагітності доволі низький (один#два випадки з десяти), то заради досяг#

нення більшого успіху створюють більше ембріонів — щоб мати можливість

повторити спробу в разі невдачі попередньої. Утворюється «надлишок»

ембріонів, і це стає серйозною етичною та юридичною проблемою: «надли#

шок» можна знищити, використати для експериментів чи для виробництва
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косметичних засобів. Такого роду свідоме знищення ембріонів, як і штучне

переривання вагітності, з морального погляду є навмисним знищенням

людських істот.

По#друге, запліднення «в пробірці» є заплідненням поза шлюбом: по#

дружнім продовжує залишатися лише генетична спадковість, бажання замов#

ників і виношування плоду в лоні матері, бо насправді той або ті, хто здійснює

визначальну дію при заплідненні, є сторонньою щодо сімейної пари особою

чи групою осіб.

Наводячи певну статистику, слід зазначити, що «з 95% запліднених in vitro

ембріонів, які гинуть, певна частина знищується свідомо: одні — через не#

придатність для перенесення в матку чи труби; інші спочатку зберігаються як

«запасні» для подальших спроб запліднення цієї самої жінки, і їх викидають

після того як закінчиться термін зберіганнях у замороженому стані, або засто#

совують в експериментальних дослідженнях ліків, абортивних засобів, вак#

цин, онкогенних речовин тощо» [1].

Деякі методи штучного запліднення, зокрема запліднення in vitro та

мікроманіпуляції гаметами, призводять до створення ембріонів у надмірній

кількості. Невикористані ембріони заморожують, щоб потім застосовувати

для пізніших вагітностей в організмі генетичної матері чи інших жінок, або

ліквідують. Йдеться про використання людської особи — і немає жодного

сумніву в тому, що людський ембріон є нею від моменту запліднення, — як

«біологічного матеріалу», позбавленого ідентичності та людських прав. Та

навіть якби не існувало проблеми надмірної кількості ембріонів, сам факт

«продукування» людського життя свідчить про те, що ці ембріони втрачають

статус «суб’єктів» і стають «об’єктами», продуктами селекції [2].

Французька письменниця Домініка Ґранж (Dominique Grange), котра

особисто двічі пережила невдалу спробу ЗУП і ПЕ, написала книжку під наз#

вою «L’enfant derriere la vitre». Після першої невдалої спроби вона писала:

«Дехто зробив чотири, п’ять, шість спроб, вони були настільки під впливом

медикаментів, що їм бракувало слів для того, щоб висловити своє бажання

мати дитину»[3]. І після другої невдачі, пізнаючи невтішний досвід інших

жінок, вона так описала ці пережиття: «Зупинімось на мить! Погляньмо на

себе: ми перетворилися на пробірки, на терен для маневрування! Де є душа,

де є секс, де є почуття? Де є бажання?... У нас залишилися тільки очі, пере#

повнені сльозами, та зуби, щоб скреготати від великої гіркоти. Ким ми стали,

після ще однієї «енної» спроби, ким ви є — ще одною невдачею?  Безумні ову#

ляторні машини, маленькі роботи, «напичкані» гормонами. Мусить настати

той час, коли ми перестанемо приносити себе в жертву на престолі науково#

го дослідження»[4].

Ставлення Церкви до штучного запліднення «в пробірці» залишається

негативним. З моральної точки зору таке запліднення саме по собі є недопус#

тимим і суперечить гідності прокреації та подружнього єднання, навіть коли

все зроблено для того, аби уникнути смерті людського ембріона. Однак треба

ще раз наголосити, що, хоча спосіб, у який досягається зачаття дитини при

застосуванні ЗУП і ПЕ, не може бути схвалено, кожна дитина, що приходить

Моральна оцінка штучного запліднення IN VITRO
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у такий спосіб на світ, повинна бути прийнята як живий дар Божественної

Доброти і має бути вихована з любов’ю.
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ПРЕНАТАЛЬНИХ ГЕНЕТИЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ 

В УКРАЇНІ

Розкрито основні прогалини українського законодавства в сфері одер�

жання, використання та зберігання генетичних даних людини, одержа�

них у результаті пренатальних генетичних обстежень. Праналізовано

міжнародне законодавство та внесено пропозиції щодо вдосконалення

вітчизняного законодавства у зазначеній сфері.

озиціювання України як держави з відповідними демокра#

тичними принципами організації життя суспільства та

перспективи вступу до Європейського Союзу вимагають

відповідності між міжнародними принципами і стандарта#

ми захисту прав людини і національним законодавством.

Проте, Тabula rasa українського законодавства — це пробле#

ми захисту прав людини щодо одержання, використання і

зберігання її генетичних даних.

У другій половині ХХ ст. відбулася концептуальна ре#

волюція у розумінні профілактики захворювань, остання

стала розглядатися з позиції біохімії і можливостей генної

інженерії. 1 вересня 1992 р. Світовою медичною асоціацією

було проголошено Декларацію про проект «Геном люди#

ни». Цей проект було розроблено з метою пренатальної

діагностики генетичних захворювань. Існує чимало важли#

вих етичних проблем щодо можливостей одержання гене#

тичної інформації. Ці проблеми пов’язані не з технологією

одержання таких даних, а в першу чергу, з їхнім викорис#

танням. Очевидним є конфлікт між захистом приватної

сфери життя людини та недоторканістю її біологічної

цілісності і інтересами суспільства та науки. Серед аргу#

ментів противників будь#якої генетичної діагностики є те,

що медицина перебирає на себе «роль Бога», втручаючись в

закони природи. Слушними є застереження, що керуючись

основними постулатами євгеніки про те, що гени мають

вирішальне значення для формування людини як біоло#

гічного індивідуума і як особистості, легко можна дійти до

антигуманних програм «покращання раси», що розшифру#



вання генома може призвести до стигматизації та соціальної дискримінації і

«населення групи ризику» перетвориться у «дефективне населення».

Проте, намагання зупинити розвиток науки шляхом заборони, навіть на

законодавчому рівні, нагадує часи середньовіччя. Слід навчитися жити з но#

вими можливостями високих технологій, закладаючи правові підвалини уне#

можливлення будь#якої дискримінації особистості, зокрема на підставі гене#

тичних даних.

Такі основні принципи закладені у Міжнародній декларації про гене#

тичні дані людини, яка була прийнята на 32#й сесії Генеральної конференції

ЮНЕСКО в Парижі 17 жовтня 2003 року . В основу цього документа було

покладено, зокрема,  такі міжнародні акти: Загальну декларацію прав люди#

ни 1948 року, Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової диск#

римінації 1965 року, Конвенцію ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації

жінок 1979 року, Конвенцію ООН про права дитини 1989 року, Загальну дек#

ларацію про геном людини та права людини 1997 року, Загальну декларацію

ЮНЕСКО про культурне різноманіття 2001 року та ін. Принципи міжнарод#

ної доктрини захисту біологічної недоторканості і цілісності людини, зазна#

чені в міжнародних нормативних актах, безперечно мають бути закріплені і

на рівні національного законодавства.

Проблеми пренатальних генетичних обстежень — це лише одна з прога#

лин, яка потребує правового регулювання на рівні національного законодав#

ства, зокрема — закону «Про пренатальний генетичний скрінінг, пренатальну

генетичну діагностику».

Відповідно до ст. 5 Загальної декларації про геном людини і права люди#

ни 1997 р. обстеження, лікування і діагностика, пов’язані з геномом людини,

можуть здійснюватися лише після попереднього співвідношення потенційної

небезпеки і переваг для здоров’я і життя кожної окремої людини з урахуван#

ням вимог національного законодавства.

Вітчизняний закон «Про пренатальний генетичний скрінінг, пренаталь#

ну генетичну діагностику» повинен закласти цивілізовані принципи прове#

дення таких досліджень, і повинен увібрати в себе основні принципи одер#

жання, використання і зберігання генетичних даних людини, закладених в

нормах міжнародного права. Відповідно до норм міжнародного права, прена#

тальний генетичний скрінінг — це тестування, які проводяться з метою вияв#

лення на рівні популяції практично здорових осіб тих, для яких існує певний

ризик передачі генетичних спадкових захворювань своїм нащадкам. Прена#

тальний генетичний скрінінг передбачає тестування як жінок під час

вагітності, так  жінок і чоловіків до запліднення. Пренатальна генетична діаг#

ностика — це заходи, що проводяться для з’ясування можливих спадкових

захворювань у вже існуючого ембріона. Законодавчо повинно бути закріпле#

но, що пренатальний генетичний скрінінг і пренатальні генетичні обстежен#

ня можуть проводитися тільки керуючись нижче викладеними принципами.

Пренатальний генетичний скрінінг чи пренатальна генетична діагностика

можуть проводитися лише за умови, якщо надалі є можливим генетичне кон#

сультування.
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Тести пренатального генетичного скрінінгу і пренатальної генетичної

діагностики, які проводяться для виявлення загрози здоров’ю ненародженої

дитини, мають бути націлені лише на виявлення захворювань особливо не#

безпечних для життя дитини. Морально#етичні проблеми загострюються при

згоді батьків на проведення пренатальної генетичної діагностики, оскільки

на цей момент дитина вже існує. Проте, виявлення багатьох спадкових хво#

роб плода можливо лише з 24 тижня вагітності. Пренатальний генетичний

скрінінг і пренатальна генетична діагностика повинні проводитися лише в

медичних закладах, які мають ліцензію на проведення таких досліджень. Ге#

нетичні консультації як до, так і після проведення пренатального генетичного

скрінінгу чи пренатальної генетичної діагностики не можуть мати директив#

ний характер, і ні за яких умов консультант не повинен нав’язувати особам,

які беруть участь у таких обстеженнях, свою думку з приводу висновків таких

обстежень. Ст. 5 Загальної Декларації про геном людини і права людини 1997

року проголошує принцип вільного вибору особи — бути чи не бути поінфор#

мованим щодо результатів таких обстежень. Пренатальний генетичний

скрінінг може здійснюватися лише у разі вільного волевиявлення людини, а

у разі проведення пренатальної діагностики вже існуючого плода необхідна

згода обох батьків, у разі відсутності батька, чи неможливості встановлення

його особи, необхідна лише згода матері майбутньої дитини.

Згідно з рекомендаціями Комітету міністрів держав#членів Ради Європи

щодо пренатального генетичного скрінінгу і пренатальної генетичної діаг#

ностики та пов’язаного з цим консультування,  інформація, яка надається під

час консультації до проведення цього обстеження, має бути подана у такій

формі, яка є прийнятною для кожної окремої особи з урахуванням її освітнь#

ого рівня, релігійних переконань, психічного та фізичного здоров’я. Інфор#

мація має бути достатньою для прийняття особою рішення щодо проходжен#

ня таких обстежень чи відмови від ніх. Особа повинна бути поінформована

про мету проведення таких обстежень, їхній характер та можливу небезпеку

для її психічної рівноваги у разі одержання результатів, що можуть виклика#

ти душевне хвилювання. Ні за яких обставин національне законодавство не

може примушувати жінку проходити такі обстеження. Зокрема, право на ме#

дичне чи будь#яке інше страхування жінка (зокрема і під час вагітності) не

може залежати від проходження нею чи відмови в проходженні пренатально#

го генетичного скрінінгу чи пренатальної генетичної діагностики. У разі, як#

що існує підвищений ризик передачі важких генетичних захворювань, держа#

ва повинна забезпечувати таким особам доступ до всіх можливих медичних

установ, які можуть надати належну медичну допомогу такій особі. Всі гене#

тичні дані, одержані в результаті проведення пренатального генетичного

скрінінгу і пренатальної генетичної діагностики, висновки і зміст проведених

консультацій не повинні підлягати розголошенню. Право доступу до особис#

тих даних, одержаних у результаті пренатального генетичного скрінінгу і пре#

натальної генетичної діагностики, можуть надаватися лише особі, якій вони

належать. Генетичні дані які стосуються одного з партнерів, не повинні нада#

ватися іншому без згоди особи, якій вони належать.
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Щодо зберігання таких даних, то відповідно до ст. 14 Міжнародної декла#

рації про генетичні дані людини, ця інформація не повинна зберігатися в

формі, яка дозволяє суб’єкту даних бути ідентифікованим впродовж часу

більшого, ніж той, що потрібен для проведення таких досліджень. 
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ЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОДЕРЖАННЯ ЗГОДИ 

НА МЕДИЧНЕ ВТРУЧАННЯ 

В ЕСТЕТИЧНІЙ ХІРУРГІЇ

Розглянуто етичні питання в естетичній хірургії. Висвітлено від�

мінності мотивації звернення пацієнтів щодо естетичних операцій

порівняно з лікуванням хворої людини.

медичній практиці зустрічаються випадки, коли відсутні

прямі медичні показання для хірургічного втручання. Пе#

реважно, це відноситься до ситуацій, в яких практично здо#

ровий пацієнт вирішує свої не медичні, та соціально#адап#

тивні проблеми. Яскравим прикладом можуть служити

пластична хірургія, ортопедичні операції з корекції форми

ніг або збільшення зросту.

Необхідно відзначити, що мотивація рішення піддатися

медичному втручанню для «естетичних» операцій порівня#

но з лікуванням хворої людини, має свої відмінності.

Перше, на що необхідно звернути увагу — це те, що

зазвичай хвора людина звертається за медичною допомо#

гою для відновлення якої#небудь порушеної функції ор#

ганізму. Для корегуючих операцій до лікаря звертається

практично здорова працездатна людина без будь#яких

функціональних відхилень. Як правило, в цих випадках

пацієнт вважає, що певні параметри його тіла не відповіда#

ють загальноприйнятим нормам. Це, переважно, відносить#

ся до зовнішніх даних: обличчя, зросту, форми ніг, грудей,

живота і таке інше. Тобто проблема лежить як би в психо#

логічній площині і головним чином є незадоволеність тим

як навколишні люди (соціум) сприймають людину в пов#

сякденному житті. Така незадоволеність може бути причи#

ною звернення пацієнта до лікаря для проведення достатньо

ризикованих медичних втручань.

Треба відзначити, що оцінка пацієнтом своїх «відхи#

лень», а також того як навколишні люди сприймають його

в соціальних контактах, часто має виражений суб’єктивний

характер. У таких випадках рішення пацієнта щодо

хірургічної операції для корекції певних параметрів тіла



може мати в своїй основі спробу (надію) знайти «комфортніше» положення в

соціумі та кінець кінцем розв’язати свої психологічні проблеми.

Наскільки важливо для людини може бути сама можливість змінити де#

які параметри свого тіла, ми маємо змогу побачити на прикладі проблеми

низького росту. Наукове систематичне вивчення соціальних проблем низько#

рослих, але здорових людей, у сучасному суспільстві почалося порівняно не#

давно. Вже перші дослідження, підтверджені статистичними даними, мали

великий резонанс у засобах масової інформації та підтвердили актуальність

цієї проблеми. Одержані результати дозволили навіть говорити про таке

соціальне явище, що не обговорювалося раніше, як дискримінація за озна#

кою висоти зросту. Це явище одержало назву «хейтізм», від англійського сло#

ва «height» (зріст).

Цікавий приклад того, як зріст людини впливає на деякі аспекти соціаль#

ного життя, ми можемо знайти в науковій праці Нікола Персіко з Пенсіль#

ванського університету (2001 р.). Автор надає дані про зріст усіх президентів

Сполучених Штатів Америки (це 43 особи). Крім майже чотирьох прези#

дентів, решта мала зріст, перевищуючий середній серед населення. Тобто вче#

ний робить висновок про залежність кар’єрного росту людини від його

зовнішніх даних (в нашому випадку — зросту). Наприклад,  Білл Клінтон має

зріст 189 см, Джордж Буш — 183 см, що значно перевищує середній зріст се#

ред населення (172—173 см).

Треба зауважити, що на перший погляд ми маємо певну суперечність, ко#

ли для умовно здорової людини, яка звернулася до лікарського закладу для

естетичної хірургії, треба заводити документ «Історія хвороби» та проводити

медичні втручання.

Вказана вище суперечність «про звернення за медичною допомогою здо#

рової людини» частково знімається трактуванням самого поняття «здоров’я»,

яку ми знаходимо в статті 3 «Поняття і терміни, що вживаються в законо#

давстві про охорону здоров’я» Основ законодавства України про охорону здо#

ров’я: здоров’я — стан повного фізичного, душевного і соціального благопо#

луччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів.

Таким чином, слід розглядати відсутність «душевного і соціального благо#

получчя», яка має місце у більшості пацієнтів з вадами зовнішності як ознаку

нездоров’я людини.

Ускладнення від лікарських заходів, особливо коли наслідком є пору#

шення функцій, сприймаються дуже хворобливо пацієнтами, які розв’язують

свої не медичні, а естетичні (соціально#адаптивні) проблеми. Тому дуже важ#

ливо, щоб людина, даючи згоду, наприклад, на пластичну операцію, не знахо#

дилася в стані ейфорії від передбачуваного косметичного результату, але тве#

резо зважувала всі «за» та «проти» свого рішення.

При визначенні своєї лінії поведінки відносно до пацієнта лікар повинен

враховувати, що дефекти зовнішності є, як правило, хронічним морально

травмуючим фактором. Відповідно, при одержанні згоди на медичне втру#

чання, важливо забезпечити умови для відповідального ухвалення рішення

на основі об’єктивної інформації, зокрема і про можливі ризики та усклад#
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нення. Разом з цим, необхідно також дбайливо відноситися до бажання лю#

дини змінити своє життя на краще, але, звичайно ж, виходячи з якнайкращих

інтересів пацієнта. Тобто, визначення якнайкращих інтересів людини якраз і

є одним з основних етичних завдань, що стоїть перед доктором до початку

медичних втручань.

Зазвичай для підтвердження хвороби пацієнта медичні фахівці викорис#

товують об’єктивні методи обстеження. Логічно, що для підтвердження ду#

шевного і соціального неблагополуччя людини, як прояву його нездоров’я,

необхідно також використовувати відповідні діагностичні інструменти.

Тому лікареві, діючи на користь пацієнта, необхідно добре вивчати і ро#

зуміти мотиви його звернення до медичного закладу, особливо на етапі

оформлення рішення про згоду на операцію. Ретельне дослідження психо#

логічної і психічної складової такого рішення шляхом проведення психо#

логічних тестів і додаткових консультацій відповідних фахівців представ#

ляється доречним.

Етичні питання отримання згоди на медичне втручання в естетичній хірургії
223



УДК 00.00:00

І.В. ЧОПЕЙ, М.М. ГЕЧКО, І.М. ГОЙДАШ

Ужгородський національний університет МОН України, м. Ужгород

ПРАВОВІ АСПЕКТИ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИБОРУ

ПАЦІЄНТОМ ЛІКУЮЧОГО ЛІКАРЯ

В Україні склалася парадоксальна ситуація, коли основні суб’єкти си�
стеми охорони здоров’я, пацієнти та працівники охорони здоров’я, опи�
нилися з різних боків барикад, кожні зі своїми проблемами. У медичному
середовищі такі загальновизнані у світі поняття, як права пацієнтів,
інформована згода, конфіденційність, свобода вибору, право на відмову
від лікування почали нівелюватися.

рава пацієнта — досить болісна тема в Україні, а проблеми,

пов’язані з нею, торкаються кожного. Система охорони

здоров’я України багато в чому зберегла тенденції, що скла#

лися в епоху тоталітаризму. Це закритість і приховування

інформації про стан здоров’я  пацієнта, висока цент#

ралізація управління, нерозвиненість правових відносин

між усіма суб’єктами системи охорони здоров’я. На жаль,

сьогодні склалася парадоксальна ситуація, коли основні

суб’єкти системи охорони здоров’я, пацієнти та працівни#

ки охорони здоров’я, опинилися з різних боків барикад,

кожні зі своїми проблемами, які виникли через невиконан#

ня проголошених державою гарантій.

Реалізувати процес повного входження України до

світового співтовариства, європейських структур неможли#

во без забезпечення втілення міжнародно#правових стан#

дартів у національне законодавство. Завдання з охорони

здоров’я мають універсальний характер. Визнання на

міжнародному рівні і закріплення у нормах міжнародного

права посилює загальність на обов’язковість закладених у

праві на охорону здоров’я людини вимог у межах усієї

світової спільноти стосовно до всіх народів і держав світу.

Як наслідок, національне правове регулювання права на

охорону здоров’я теж зазнає впливу міжнародно#правових

стандартів. На сьогодні вже загальновизнано, що право лю#

дини на охорону здоров’я, в якій би державі вона не жила,

перебуває під захистом світової спільноти і є досягненням

усієї цивілізації. Міжнародно#правові акти з прав людини,

які визначають міжнародні стандарти у сфері охорони здо#



ров’я, є дуже важливою базою для захисту одного з основних прав людини і

громадянина. З метою реального здійснення права на охорону здоров’я по#

трібно на національному рівні створити відповідну законодавчу базу і поряд

зі створенням належної нормативно#правової бази у сфері охорони здоров’я

вжити заходів в адміністративній, судовій, політичній, економічній, соці#

альній, освітній та інших сферах державного і суспільного життя.

У медичному середовищі такі загальновизнані у світі поняття, як права й

інформація пацієнтів, інформована згода, конфіденційність, свобода вибору

лікаря, право на відмову від лікування часто нівелюються. Елементів демо#

кратії в нашій охороні здоров’я ще значною мірою є недостатньою. Стосується

це, наприклад, питання загальної диспансеризації. Це при тому, що в усьому

світі розвивають і впроваджують у медицину принцип інформованої згоди,

відповідно до якої, кожна людина повинна мати право приймати рішення на

основі добровільності й без будь#якого примусу стосовно профілактики й

лікування щодо власного здоров’я та будь#якої медичної ініціативи.

Разом з тим, на сьогоднішній день існує система так званого «прикріплен#

ня» лікаря до пацієнта за територіальною ознакою, яка не влаштовує пацієнтів.

На первинному рівні медичну допомогу одержують лише люди похилого віку та

діти. Працездатне населення користуються спеціалізованою та високос#

пеціалізованою медичною допомогою. Ця тенденція є несприятливою, оскіль#

ки, у високорозвинених країнах потреба в первинній медичній допомозі, яка

надається сімейними лікарями найбільша, у спеціалізованій — менша, а у висо#

коспеціалізованій ще менша. Разом з тим, ще на первинному рівні більшість

хвороб можна вилікувати без потреби втручання спеціалістів вузького профілю. 

Також, зважаючи на специфіку служби швидкої допомоги, реалізувати

право вибору лікаря пацієнтом повною мірою є неможливим: бригади лікарів

формуються на початку зміни, а виклики видаються по мірі їхнього звільнен#

ня. При цьому, згода пацієнта на медичне втручання більшою мірою залежить

від рішення лікаря — в невідкладних та критичних випадках лікар керується

інтересами пацієнта і надає допомогу (зокрема, й інвазивні втручання) без

його особистої згоди. Це є обов’язком лікаря згідно законодавства. Разом з

тим, такі дії можуть в окремих випадках суперечити особистим або

релігійним переконанням пацієнтів і, таким чином, порушувати їхні права.

Право людини на вільний вибір лікаря та лікувального закладу є також

доволі актуальним питанням в Україні в період розвитку приватних медичних

закладів та збільшення кількості лікарів, які приватно практикують. Законо#

давство України визначає рівність закладів охорони здоров’я усіх форм влас#

ності, умови здійснення суб’єктами підприємництва господарської діяль#

ності в медичній галузі, умови набуття права здійснювати медичну практику,

право громадян вільно обирати лікувальний заклад та лікаря. Але, незважаю#

чи на принципову визначеність у цих питаннях, існує певна дискримінація

приватних закладів охорони здоров’я та лікарів, які приватно практикують.

Цією дискримінацією є заборона приватним лікувальним закладам, а також

лікарям, які практикують індивідуально, видавати громадянам листки непра#

цездатності у випадку тимчасової втрати працездатності.

Правові аспекти можливостей вибору пацієнтом лікуючого лікаря
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Таким чином, у випадку хвороби людина, яка працює, фактично позбав#

лена права вільно обирати медичний заклад або лікаря, який практикує при#

ватно, лише через те, що вони не мають законного права документально

засвідчувати стан тимчасової непрацездатності людини. Навіть незважаючи

на ті обставини, що за умови дотримання всіх вимог до приватного закладу

охорони здоров’я, він одержує дозвіл на здійснення медичної практики і

відповідну акредитацію — такий заклад фактично зазнає дискримінації. 

Ця проблема актуальна, тому що порушено права двох сторін — пацієнта

та медичного працівника — особи, яка надає медичні послуги. По#перше, по#

рушуються основні права людини, гарантовані Конституцією та законами

України, які забезпечують вільне волевиявлення особи щодо вибору лікаря та

лікувального закладу. По#друге, порушуються та дискримінуються права ме#

дичних працівників#підприємців, діяльність яких спрямована на заняття об#

раним видом медичної практики, дискримінуються й приватні заклади охо#

рони здоров’я, хоча правовими нормами задекларовано зовсім інше.

Проблему вибору пацієнтом лікуючого лікаря могло б вирішити впровад#

ження сімейної медицини, де стосунки між лікарем загальної практики і

пацієнтом вибудовуються відповідно до таких принципів: вільний вибір

пацієнтом лікаря і лікарем — пацієнта; договірні відносини (права та обов’яз#

ки сторін визначаються взаємним договором); передплата послуг лікаря

(власне, лікар одержує гроші за опіку над пацієнтом, а не за подані йому ме#

дичні послуги). Саме ці принципи й роблять лікаря загальної практики

справді «сімейним лікарем», інакше кажучи — довіреною особою пацієнта в

його відносинах із національною системою охорони здоров’я.

Реформування галузі охорони здоров’я, насамперед слід здійснювати,

вдосконаливши існуючу нормативно#правову базу. На сьогодні в Україні об#

говорюється проект Закону України «Про права пацієнтів в Україні». Цей за#

кон визначає і конкретизує права пацієнтів у контексті основних прав людини

в сфері охорони здоров’я, формує систему, за допомогою якої кожна людина

одержує можливість користуватися цими правами та бути захищеними від

будь#яких порушень, забезпечити повагу до гідності пацієнта.

Метою реформ у сфері політики охорони здоров’я повинно стати децент#

ралізація державної системи охорони здоров’я, збільшення первинної допо#

моги, поліпшення якості медичних послуг, розширення автономії

стаціонарів, пріоритетність профілактики та медичної освіти перед процесом

лікування як таким, посилення ролі громадських та професійних об’єднань в

організації та управлінні галузі, а також, створення правових, економічних та

управлінських механізмів реалізації конституційних прав громадян України

на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування, беручи до

уваги міжнародно#правові стандарти у сфері охорони здоров’я, основопо#

ложні принципи, що визначені у міжнародно#правових документах з прав

людини, світову політику і тенденції в охороні здоров’я, але адаптуючи до

вітчизняних традицій та політичних, економічних і соціальних реалій нашо#

го життя.
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ПРАВОВІ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

ОПЛАТИ ЛІКУВАННЯ

Порушено питання оплати за лікування у закладах охорони здоров’я. Ко�

роткий аналіз проведено з правової та біоетичної точок зору, які не вик�

лючають одна одну, а вимагають комплексного підходу до розв’язання

цієї важливої для суспільства та держави проблеми.

наліз ситуації, що склалася з медичною допомогою у різних

державах світу, переконливо вказує на такий факт: здоров’я

є найдорожчою для людини (язик не повертається сказати)

річчю, причому не лише в переносному, а й в прямому ро#

зумінні цього слова. І справді: витрати на лікування в ба#

гатьох країнах інколи стають непосильним тягарем для пе#

ресічних мешканців. Саме тому в усіх розвинених державах,

особливо демократичних, охорона здоров’я громадян та її

оплата посідає одне з чільних місць серед усіх соціальних

проблем.

Якщо ж переходити до розгляду цих винятково важли#

вих питань на теренах нашої рідної України, то передусім

слід звернутися до Основного Закону — Конституції, а са#

ме до 49 її статті, яку доцільно навести повністю:

«Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допо#

могу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпе#

чується державним фінансуванням відповідних соціально#

економічних, медико#санітарних і оздоровчо#профілак#

тичних програм. Держава створює умови для ефективного і

доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У

державних і комунальних закладах охорони здоров’я ме#

дична допомога надається безоплатно; існуюча мережа та#

ких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє роз#

виткові лікувальних закладів усіх форм власності. Держава

дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує

санітарно#епідемічне благополуччя».

Щоб розставити усі крапки над «і», тобто розкрити

зміст самого поняття піклування держави над усією охоро#

ною здоров’я, доцільно навести п. 2 з іншої, 95 статті Ос#



новного Закону: «Виключно законом про Державний бюджет України визна#

чаються будь#які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і

цільове спрямування цих видатків». А будь#які видатки включають, зокрема,

видатки і на охорону здоров’я.

Тобто, з одного боку, є конституційна гарантія надання громадянам ме#

дичної допомоги на безоплатній основі, а з іншого — існує реальний рівень

асигнувань на охорону здоров’я відповідно до закону про держбюджет.

Такий колізійний і доволі проблемний стан з фінансуванням галузі охоро#

ни здоров’я склався не в останні роки. Необхідність додаткового залучення

коштів задля покращання роботи закладів охорони здоров’я була зрозумілою

ще на початку нашої незалежності й знайшла своє відображення у ч. 5 ст. 18 Ос#

нов законодавства України про охорону здоров’я: «Всі заклади охорони здо#

ров’я мають право використовувати для підвищення якісного рівня своєї робо#

ти кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями і

окремими громадянами, а також з дозволу власника або уповноваженого ним

органу встановлювати плату за послуги в галузі охорони здоров’я».

З правового боку питання лікування регламентуються конкретними нор#

мативно#правовими актами. При цьому слід відзначити істотну відмінність у

регламентації оплати лікування між закладами комунальної чи державної

форм власності та приватними лікувальними закладами. 

У приватних лікувальних закладах оплата за лікування визначається

прейскурантом та регламентується, в основному, економічними норматива#

ми. Правова ж регламентація стосується переважно питань оподаткування,

сертифікації послуг, що надаються, та деяких інших аспектів власне

підприємницької діяльності.

У державних та комунальних медичних закладах плата може братись ли#

ше за конкретно визначені лікувальні послуги, перелік яких (32 пункти) на#

ведено у Постанові Кабінету Міністрів  України від 11 липня 2002 р.  № 989.

Решта видів медичної допомоги та медичних послуг, які не було включено до

переліку вищенаведеної постанови, згідно ст. 49 Конституції та відповідно до

Постанови КМ України від 11 липня 2002 р. № 955, гарантуються державою

як безоплатні (не слід плутати з безплатними). Ці постанови було видано

після та для виконання відомого рішення Конституційного Суду України від

25 листопада 1998 р. № 15#рп/98, в якому визнавалась неконституційною по#

передня постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138,

в якій наводився значно ширший перелік (52 пункти) платних послуг. На

жаль, дотепер немає остаточного визначення поняття «медична послуга»,

хоча у постанові Кабінету Міністрів України № 955 вже подається визначен#

ня терміну «медична допомога»: «медична допомога — це вид діяльності,

який включає комплекс заходів, спрямованих на оздоровлення та лікування

пацієнтів у стані, що на момент її надання загрожує життю, здоров’ю і пра#

цездатності та здійснюється професійно підготовленими працівниками, які

мають на це право відповідно до законодавства». 

Якщо ж поглянути на оплату лікування хворих людей з точки зору біое#

тики, то тут можна виділити кілька складових даного питання. Передусім

Правові та етичні аспекти оплати лікування
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постає проблема доступності окремих видів лікування. З одного боку, успіхи

сучасної медицини дозволяють успішно проводити лікування різноманітних

недуг, навіть таких, що донедавна вважалися невиліковними. З іншого —

вартість деяких видів лікування є такою, що лише забезпечені верстви насе#

лення можуть собі їх дозволити. Тим самим усі конституційні та урядові га#

рантії щодо рівних можливостей громадян на охорону здоров’я перетворю#

ються на суцільні декларації.

Важливим біоетичним аспектом даної проблеми є також і оплата лікуван#

ня важкохворих, а інколи і невиліковно хворих людей. Поза всяким сумнівом,

праця лікаря має бути винагороджена за будь#яких обставин, звичайно, при

сумлінному лікуванні. Проте з біоетичної точки зору, думку автора, у кожного

лікаря повинні виникати моральні бар’єри при одержанні оплати за лікування

з заздалегідь відомим сумним результатом. Однак і таке лікування повинно бу#

ти оплаченим.

І саме тут виникає широке поле діяльності для законодавців, лікарів,

юристів. Важливо, щоб у даній ситуації не були забутими власне етичні скла#

дові проблеми, а її розв’язання не виходило в площину голослівних декла#

рацій та підписання угод про гарні наміри без реалізації власне цих намірів.

Цілком можливо було б на законодавчому рівні встановити, підкріплені

фінансово# державні гарантії щодо оплати за надання власне «медичної допо#

моги», вивівши надання «медичних послуг» (попередньо визначивши тлума#

чення терміну) у сферу медичного страхування чи  оплатного лікування.

Доцільно було б правовим шляхом закріпити позитивні біоетичні сторони

оплати лікування, тим самим звести в єдину площину правові та біоетичні ас#

пекти цього питання, доволі болючого для нашого сучасного суспільства.

В.В. СИНИЦЯ
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ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ БИОЭТИКИ 

В СТРАНАХ СНГ

Отражены общие тенденции в развитии системы биоэтического обра�

зования в странах СНГ и особенности, характерные для каждой из этих

стран. Отмечено, что в странах СНГ биоэтическое образование форми�

руется на всех уровнях — начиная от университетского образования и

заканчивая просвещением и воспитанием населения.

овременное развитие биологии и медицины характеризует#

ся возрастанием роли универсальных этических ценнос#

тей, направленных на защиту прав и уважение достоинства

человека. Эти тенденции в полной мере нашли отражение

в ходе глубоких социально#политических преобразований,

происшедших в последние десятилетия на постсоветском

пространстве. В значительной степени уникальный опыт в

сфере биоэтики и, в частности в области биоэтического об#

разования накоплен Содружеством независимых госу#

дарств (СНГ), объединившим страны Восточной Европы и

Средней Азии: Азербайджанскую Республику, Республику

Армения, Республику Беларусь, Грузию, Республику Казах#

стан, Киргизскую Республику, Республику Молдова, Рос#

сийскую Федерацию, Республику Таджикистан, Республику

Узбекистан и Украину.

Как известно, в октябре 1994 г. состоявшаяся в Женеве

4#я конференция ВОЗ по вопросам обучения медицинской

этике приняла решение о том, что преподавание этики (био#

этики) должно быть обязательным, а не выборочным.



Участники конференции согласились, что медицинская этика должна стать

неотъемлемой частью медицинского образования и что обучение ей должно

быть обязательным и непрерывным на протяжении всего учебного процесса

и последипломного образования, для чего все медицинские школы должны

обязательно иметь кафедру медицинской этики и необходимое количество

подготовленных преподавателей.

Следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения во мно#

гих вузах стран СНГ как медицинского, так и философского, юридического и

других профилей по инициативе работавших там энтузиастов началось препо#

давание основ биоэтики на философском, психологическом, медицинском и

других факультетах. Начиная с конца 90#х годов ХХ века в учебных программах

вузовской и последипломной подготовки медиков, биологов, ветеринаров, со#

циальных работников начинают освещаться отдельные проблемы, а затем раз#

рабатываться специальные учебные модули и курсы по биоэтике.

Так, в Азербайджанском медицинском университете обучение курсу би#

омедицинской этики было начато в 2000 г. Преподавание, в основном, носи#

ло межкафедральный характер: вопросы биомедицинской этики были орга#

нично вплетены в учебный процесс всех кафедр, особенно клинических.

Инициативной группой Азербайджанского медицинского университета была

разработана учебно#методическая программа «Внедрение образовательных

материалов по медицинской биоэтике в высших учебных заведениях» и под#

готовлены учебно#методические материалы, в том числе первый в Азербайд#

жане учебник медицинской этики. 

В Ереванском государственном медицинском университете курс биоэти#

ки ввели также с 2000 года. Важнейшим стимулом к введению в процесс пре#

подавания основ биоэтики явилась насущная потребность приведения  учеб#

ных программ в соответствие с международными стандартами обучения. Од#

нако преподавание предмета биоэтики для студентов носит элективный ха#

рактер.  В программу включены не   только  теоретические, но и практичес#

кие занятия: студентам предлагаются разные тесты и анкеты для самоанализа

собственной нравственности и психологической готовности к соблюдению

норм и требований современной биоэтики, предлагается просмотр спектак#

лей и фильмов для более предметного и наглядного изучения таких тем, как

взаимоотношение врач#больной, культура речи врача, принудительная гос#

питализация и т.п. 

В Беларуси в 2000 г. издано одно из первых в СНГ учебных пособий «Би#

омедицинская этика» для студентов биологических и медицинских специаль#

ностей. Параллельно ведется поиск междисциплинарных подходов, связан#

ный с приведением нравственно#этических норм в соответствие с реалиями

сегодняшнего дня, с развитием  у студентов чувства сострадания и сопережи#

вания, в частности  при проведении экспериментов на лабораторных живот#

ных. Внедрение в учебный процесс альтернативных эксперименту средств

обучения (компьютерных программ, опытов на виртуальных животных, ви#

деофильмов, трехмерных моделей и т.п.) позволило исключить или миними#

зировать постановку опытов на животных в учебном процессе. В республике
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разработана программа непрерывного биоэтического образования, включая

повышение квалификации врачей, преподавателей медицинских вузов, чле#

нов биоэтических комитетов, сотрудников системы управления здравоохра#

нением, представителей СМИ.

В Тбилисском медицинском университете введены курсы по биоэтике

как для студентов, так и для интернов в рамках постдипломного образования.

Оба курса являются обязательными и включены в программу обучения. Они

направлены на повышение знаний о современных принципах биоэтики и био#

медицинской этики, а также помогают врачам справляться с разнообразны#

ми этическими проблемами, которые могут возникнуть в их профессиональ#

ной деятельности. Здесь слушателей знакомят с различными этическими

проблемами в области здравоохранения и биомедицины, связанными с раз#

витием новых технологий. Это роль этики и права в оказании медицинской

помощи, персональные права пациентов, информированное согласие, ком#

петентность и способность принимать решение, особые группы пациентов,

генетика, этика и медицинское право, этико#правовые аспекты биомедици#

нских исследований с участием человека и др.

В Казахстане в связи с развитием нового подхода к морально#этическим

проблемам в медицине, с возникновением биоэтики как междисциплинарно#

го направления, также возникла необходимость пересмотра соответствующих

образовательных программ на всех уровнях. Предмет «биоэтика», как самос#

тоятельная дисциплина, не включен в Государственный стандарт высшего ме#

дицинского образования, но некоторые вопросы, связанные с биоэтикой,

вошли в программы других курсов. Так, в Казахстанской государственной ме#

дицинской академии вопросы биомедицинской этики и права включены в

программу курса общественного здравоохранения. 

В Кыргызстане предмет биоэтика также не введен в Государственный

стандарт образования,  однако преподавание биоэтики проводится на дип#

ломном этапе в Кыргызской медицинской академии, где  учебный план

включает тему «Этико#юридический контроль медико#биологических экспе#

риментов». Кроме этого, студенты всех факультетов при изучении базисной и

клинической фармакологии получают информацию о клинических исследо#

ваниях и принципах надлежащей клинической практики (GCP). 

С целью организации целенаправленного преподавания биоэтики  в Рес#

публике Молдова кафедра философии Государственного университета меди#

цины и фармации в 1999 г. реорганизована в кафедру философии и биоэтики.

Коллектив кафедры взял на себя решение всех вопросов, связанных с препо#

даванием этой учебной дисциплины, написанием учебников и учебных посо#

бий, словарей, разработкой тематических планов, программ и планов семи#

нарских занятий, подготовкой кадров, методической и методологической

учебой в области биоэтики. В настоящее время кафедрой разработана учеб#

ная программа для студентов своего и других университетов, издано несколь#

ко учебников и учебных пособий по этой дисциплине. Кроме того, на кафедре

проводится большая научно#исследовательская работа в области биоэтики,

которая рассматривается в широком смысле этого слова (по В.Р. Поттеру). За
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последние 10 лет проведено двенадцать международных научных конферен#

ций, в которых приняли участие ученые и практики многих стран и различных

специальностей (философы, медики, биологи, экологи, инженеры, эконо#

мисты, агрономы и др.), внося свою лепту в биоэтические разработки, свя#

занные  с биомедициной, философией, экологией, экономикой, техникой,

другими областями знаний.

В Российской Федерации с начала 90#х годов самостоятельный курс би#

омедицинской этики стали читать в МГУ им. М.В. Ломоносова на философс#

ком и психологическом  факультетах, а с 1994 г. — на медицинском факультете.

В этом же году начато преподавание биоэтики в Московской медицинской

академии им. И.М. Сеченова, с 1996 г. — в Казанском медицинском универ#

ситете, Российском государственном медицинском университете (г. Москва),

Санкт#Петербургской педиатрической медицинской академии, с 1997 г. — в

Московском медицинском стоматологическом институте. С 2000 г. биоэтика

стала обязательным курсом преподавания в медицинских вузах в рамках бло#

ка гуманитарных дисциплин. Несмотря на то, что преподавание биоэтики на

специализированной кафедре осуществляется только в Российском государ#

ственном медицинском университете, в ряде вузов существуют кафедры био#

этики и права в альянсе с другими дисциплинами (судебная медицина, история

медицины, философия и др.). В каждом третьем медицинском образователь#

ном учреждении биоэтика преподается на кафедрах гуманитарного и соци#

ально#экономического профиля. В некоторых вузах к преподаванию биоэти#

ки привлекаются межкафедральные коллективы, включая клиницистов

(клинических фармакологов, психиатров и др.).

В 2001 г. в России принята типовая унифицированная программа препо#

давания биоэтики в высших учебных медицинских учреждениях, очередной

пересмотр которой планируется в текущем году. Сегодня она рассчитана на

36 ч аудиторной нагрузки и включает блок общей этики (история, традиции,

теоретические основы, модели и правила взаимоотношений, права пациента

и медицинского работника) и частных вопросов клинической медицины

(экспериментальная медицина, ВИЧ#инфекция, этика в психиатрии, репро#

дуктивной медицине, трансплантологии, генетике и генной инженерии и

др.). Существенной особенностью современного этапа развития биоэтичес#

кого образования в учебных заведениях медицинского профиля является его

тесная организационная и методическая связь с преподаванием правоведения

и медицинского права. Цель преподавания биоэтики и права — выделить,

сформулировать, донести до студентов те нормы морали и права, которые бу#

дут защищать пациента и, в то же время, не будут препятствовать инновациям

в медицине, а, тем более, целесообразному использованию современных ди#

агностических и лечебных технологий. Достижение этой цели возможно на

основе комплексного, междисциплинарного подхода к образовательному

процессу как того требует суть биоэтики.

В Республике Таджикистан биомедицинская этика также рассматривает#

ся, прежде всего, как междисциплинарная отрасль знания, анализирующая

нравственные проблемы человеческих отношений. К сожалению, на сегод#
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няшний день в Таджикистане биоэтика как специальный предмет не внедрена

в образовательную систему. Тем не менее, там существует твердое убеждение,

что она должна преподаваться в медицинских вузах как морально#этическое

знание, необходимое  в практике общения врача и больного, для внедрения

новейших биомедицинcких технологий в  здравоохранении и пр. Для выпол#

нения этой задачи необходимо введение в Государственный стандарт высше#

го медицинского образования  дисциплины «биомедицинская этика», разра#

ботка программы общего и специального курса.

В Узбекистане идет подготовительная работа по включению биоэтики в

Государственный стандарт медицинского образования. Сегодня биоэтика

преподается магистрам философского факультета Национального универси#

тета (специальность «этика»). Определенное внимание уделяется современ#

ным проблемам биоэтики в программе  курса «Философия медицины» для

магистров медицинских вузов. Отдельного курса по биоэтике или по биоме#

дицинской этике в медицинских вузах республики нет, хотя был опыт препо#

давания биоэтики в качестве элективного предмета в Ташкентской медици#

нской академии. Учебные пособия по биоэтике издаются исключительно

благодаря личному энтузиазму преподавателей. На этом фоне отрадным яв#

ляется тот факт, что растет число соискателей ученых степеней, чьи исследо#

вания в области философии, теории этики, юридических наук посвящены

проблемам биоэтики — таким образом, в условиях отсутствия системы под#

готовки специалистов по биоэтике число их все же растет. 

В Украине биоэтика как элективный курс утверждена Министерством

здравоохранения для студентов V курса высших медицинских учреждений.

Несмотря на это, в большинстве медицинских вузов Украины биоэтика пре#

подается не как отдельный курс, а как фрагмент обязательных вузовских кур#

сов по философии и медицине, этике, этике и деонтологии, валеологии и др.

Перечень тем и часов зависит от отдельных преподавателей и от того, какое

место они отводят биоэтике в своих предметах. Кроме медицинских вузов би#

оэтика преподается студентам некоторых университетов, политехнических

институтов, зооветеринарных академий и других вузов.

Таким образом,  на постсоветском пространстве сложилась своя модель

образования, в которой биоэтика рассматривается, прежде всего, как меж#

дисциплинарная отрасль знания, анализирующая нравственные проблемы

человеческой жизни, отношение человека ко всему живому. Разработка нрав#

ственных норм и принципов, регламентирующих практические действия в

процессе исследования природы человека, оценка роли и места человека в

рамках биологической реальности, статуса категорий жизни и смерти — та#

ков диапазон этой модели биоэтики.

В большинстве постсоветских стран в государственный стандарт образо#

вания дисциплина «Биоэтика» не введена, поэтому изучается она чаще всего

в рамках других учебных курсов как  их фрагмент. Нужно отметить, что во

многих странах при подготовке программ так или иначе учитываются досто#

инства и недостатки «Межкафедральной программы по медицинской этике и

деонтологии», которая реализовывалась в СССР в 70—80#е годы ХХ века.
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Часто эта программа  рассматривается в качестве исторической предпосылки

образования в области биоэтики

Отсутствует «Биоэтика» и в «Перечне специальностей научных работни#

ков». Как следствие, целенаправленная подготовка специалистов, в том чис#

ле специалистов высшей квалификации (кандидатов, докторов наук), по би#

оэтике не осуществляется. При этом диссертации на степень доктора или

кандидата наук, в той или иной форме затрагивающие биоэтическую пробле#

матику, защищаются по шифру других специальностей, таких как филосо#

фия, социология, общественное здоровье и др. Исключение составляет Рес#

публика Молдова, где при кафедре философии и биоэтики Государственного

университета медицины и фармации открыты аспирантура, докторантура и

магистратура в области биоэтических знаний. По окончании и успешной за#

щите работ соискателям присваиваются степени доктора (по специальности

биоэтика) и магистра биоэтики.

Учебно#методическое обеспечение биоэтики в настоящее время нельзя

назвать совершенным. Тем не менее,  нужно отметить, что  во многих странах

уже  имеется ряд хороших книг и учебников в этой области. Кроме этого в

последние годы налаживается взаимодействие кафедр, занимающихся пре#

подаванием биоэтики. Так, в 2005 г. состоялась Всероссийская учебно#мето#

дическая конференция «Биомедицинская этика в высших медицинских заве#

дениях», на которой были подведены итоги накопленного в разных вузах

опыта преподавания биоэтики. В последние годы и в других республиках

постсоветского пространства были проведены  международные конферен#

ции, семинары и круглые столы, посвященные методам преподавания меди#

цинской биоэтики, к которым были подготовлены многочисленные матери#

алы — методические разработки, пособия, словари по биоэтической терми#

нологии, тренинг#программы по биоэтическому просвещению студентов

медицинских вузов. Тем не менее, для всех стран СНГ очевидна потребность

в совершенствовании системы подготовки кадров для преподавания биоэти#

ки, обеспечении процесса учебными пособиями и в определенной стандар#

тизации программ вузов.

Присоединение к «Болонскому клубу» — государствам, участвующим в

процессах реформирования европейского образования на основе принципов

Болонской декларации (1998 г.), влечет за собой необходимость решения орга#

низаторами образования ряда новых проблем. Среди них — борьба за изучение

биоэтики как обязательной дисциплины, а не дисциплины по выбору, подго#

товка учебно#методических материалов для самостоятельной работы студентов

и, конечно, целенаправленная подготовка преподавательских кадров.

Имеющийся опыт преподавания биоэтики как учебной дисциплины в

ряде стран позволяет сделать некоторые выводы. Во#первых,  существует тен#

денция преподавания биоэтики преподавателями#врачами как узко профес#

сиональной прикладной биомедицинской этики. На семинаре ЮНЕСКО,

посвященном проблемам преподавания биоэтики в странах Восточной Европы,

который проходил в январе  2005 г. в Москве, отмечалось, что, как правило,

более 70% преподавателей биоэтики — это врачи, получившие классическое
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медицинское образование. Таким образом, подавляющее число преподавате#

лей биоэтики не изучали систематически этику как самостоятельную или же

философскую дисциплину, что, несомненно, сказывается на общей направ#

ленности преподавания и особенностях трактовки основных биоэтических

проблем. Было отмечено, что существует насущная потребность преподава#

ния биоэтики как особой формы мировоззрения, интер# и междисциплинар#

ной области, объединяющей отдельные отрасли естественнонаучного и гума#

нитарного направления.

Во#вторых, проблемы биоэтики, медицинской деонтологии и врачебной

этики не могут успешно решаться в практической деятельности медиков без

знания ими правовых норм, предусмотренных государственным законода#

тельством в области здравоохранения. Поэтому необходимо упорядочить

нормативную базу медицинской деятельности, обеспечить юридическую

компетентность специалистов. Студенты — будущие медики, обязаны вла#

деть знаниями и информацией по деонтологии и врачебной этике, медици#

нскому и общему праву. Это касается также врачей, исследователей, предста#

вителей властей и правовых институтов, принимающих законы и решения в

области биомедицины и здравоохранения, а также населения. Это проблема

всех регионов постсоветского пространства и многих других стран.

В#третьих, даже когда образовательный уровень можно признать удов#

летворительным, оказывается, что эта медико#этическая образованность час#

то носит традиционно патерналистский характер. Патернализм, в свою оче#

редь, уходит корнями в авторитарную этику, признающую в качестве высшей

ценности интересы общества, государства, науки, а не индивидуальной лич#

ности. Это ставит нас перед необходимостью формирования у медиков, био#

логов, генетиков, у политиков и обычных граждан новой гуманистической

этической установки, что и достигается путем биоэтического просвещения.

В целом, следует сделать заключение о наличии сегодня в профильных

вузах организационной и программно#методической базы для преподавания

биоэтики. В последние годы выражена тенденция к обособлению преподава#

ния биоэтики на специальных курсах и кафедрах. Вместе с тем, требуется

приложить еще немало усилий для приведения в соответствие с требования#

ми науки и практики государственных образовательных стандартов, типовых

унифицированных и рабочих учебных программ, координации усилий вузо#

вских кафедр по преподаванию вопросов правового и этического регулирова#

ния в медицине. 

Одной из главных  задач следует считать планомерную подготовку квали#

фицированных кадров преподавателей, для чего необходима организация

специального последипломного образования и учреждение научной специ#

альности «биоэтика».

Нельзя сказать, что в этом направлении не ведется никакой работы. В

большинстве стран кроме медицинских высших учебных заведений биоэтика

преподается аспирантам и врачам последипломных медицинских вузов. Так,

в Украине кафедра философии Национальной медицинской академии после#

дипломного образования им. П.Л. Шупика в 2000 г. одной из первых вводит
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обязательный курс «Биоэтика как современная медицинская этика» для ме#

диков#интернов. Сегодня в Академии биоэтика представлена на курсах «Со#

циокультурные и этико#деонтологические аспекты деятельности врача» —

для клинических ординаторов; «Философия медицины» — для аспирантов,

«Этика биомедицинских исследований» — для аспирантов и соискателей#ме#

диков; «Организация и проведение этической экспертизы биомедицинских

исследований» — для аспирантов, врачей и членов этических комитетов на#

учно#исследовательских и высших учебных заведений медицинского профиля. 

В Грузии все работники  здравоохранения имеют возможность пройти

краткий курс клинической медицинской этики, включающий такие  актуаль#

ные темы как «Этические аспекты взаимоотношений «врач#пациент»;  «Ос#

новные принципы медицинской этики»; «Права пациентов в соответствии с

принципами современной медицинской этики»; «Конфиденциальность и за#

щита персональных данных пациента». Кроме этого, существует еще отдель#

ная  программа для докторантов, охватывающая все аспекты этического и

правового регулирования биомедицинских исследований.

Алматинский институт усовершенствования врачей открывает кафедру

«Медицинское право и биоэтика»,   в программы последипломного образова#

ния включаются вопросы биоэтики и этики научных исследований. Для врачей

Казахстана организованы семинары, охватывающие такие  основные задачи и

темы, как этика в науке; международные декларации и руководства по научным

исследованиям с вовлечением человека; информированное согласие; конфи#

денциальность; этика клинических исследований; функции комитетов по эти#

ке; руководства по этической экспертизе; религия и культура в этике и др.

В Российской Федерации вопросы биоэтики включены в преподавание

циклов последипломной подготовки специалистов, они являются обязатель#

ным условием при сдаче кандидатского минимума по специальности «фило#

софия и история науки». Так, в рамках циклов тематического усовершенство#

вания врачей и исследователей изучаются темы: «Методика организации и

проведения клинических испытаний лекарственных средств» и «Качествен#

ная клиническая практика (GCP)».

Хорошо поставлено последипломное образование по биоэтике в Молдо#

ве, Беларуси и других странах. Тем не менее, в некоторых странах системати#

ческое обучение вопросам биоэтики на последипломном уровне для врачей и

других специалистов до сих пор не организовано.

Особое значение для биоэтического образования, внедрения принципов

биоэтики в повседневную практику, становления системы этической экспер#

тизы имеет подготовка членов этических комитетов. Такие тренинги, в ос#

новном, организовываются под эгидой Форума этических комитетов стран

СНГ, а также по инициативе отдельных этических комитетов. Существенно

способствует повышению квалификации врачей и ученых в области защиты

прав участников биомедицинских исследований проведение циклов обуче#

ния правилам надлежащей клинической практики (GCP), осуществляемое

как некоторыми медицинскими вузами, так и крупными контрактными ис#

следовательскими организациями.
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Начиная с 2001 г., члены национальных, региональных и локальных коми#

тетов неоднократно участвуют  в международных конференциях (в Санкт#Пе#

тербурге, Киеве, Минске, Алматы, Баку, Ереване, Кишеневе, Ташкенте), по#

священных различным вопросам биоэтики и организованных  Форумом эти#

ческих комитетов стран СНГ в сотрудничестве с различными  национальными

и международными организациями в рамках Стратегической Инициативы

Развития Возможностей Этической Экспертизы (SIDCER). На этих тренингах

и семинарах обсуждались вопросы, касающиеся  роли этической экспертизы в

медицинских исследованиях,  значения стандартных операционных процедур

в этической экспертизе, организации комитетов по этике, выбора независи#

мых консультантов, соглашения о конфиденциальности и др. Обсуждались

учебные программы для членов комитетов по этике, последипломного образо#

вания, проекты учебных программ ЮНЕСКО и центра Фогарти.

К сожалению, на сегодняшнем этапе возможности образования в облас#

ти биоэтики и надлежащей клинической практики (GCP) на международном

уровне ограничиваются отдельными тренингами и семинарами (в том числе

в рамках конференций, симпозиумов или конгрессов по биоэтике и клини#

ческим испытаниям), которые проводятся академиями наук, общественны#

ми организациями, медицинскими высшими учебными заведениями и т.д.

Регулярной и строгой государственной системы обучения принципам GCP в

странах СНГ практически не существует.

Значительную роль в распространении и изучении биоэтического знания

играют общественные объединения и организации, которыми  переведен ряд

зарубежных первоисточников по биоэтике, написаны книги и методические

пособия, используемые в процессе преподавания биоэтики в высших учеб#

ных заведениях, организовано большое число конференций и семинаров,

проводятся тематические теле# и радиопередачи. Здесь следует отметить, в

первую очередь, работу по популяризации биоэтики  общественных органи#

заций Беларуси, Молдовы, Украины и некоторых других стран.

Успешная организация биоэтического образования важна, прежде всего,

с точки зрения интеграции  стран СНГ в европейское и мировое сообщество.

С одной стороны, использование опыта других стран в этом процессе являет#

ся условием формирования моральных механизмов  обеспечения безопасно#

го развития региона, дальнейшей демократизации жизнедеятельности соци#

ума. С другой — опыт работы по организации образования и просвещения

населения в области биоэтических знаний важен для обеспечения гармонич#

ных взаимосвязей и взаимодействий человека, общества и биосферы.

Наконец, широкое распространение опыта и практики государственных

и общественных формирований в образовательно#пропагандистском  про#

цессе биоэтических знаний будет благоприятствовать укоренению в общест#

венной жизни новых этико#правовых подходов, принципов и ценностей, с

помощью которых можно не только разумно использовать достижения сов#

ременного научно#технического прогресса, но и способствовать реализации

современной стратегии мирового сообщества — выживанию человечества че#

рез устойчивое безопасное развитие.

Образование в области биоэтики в странах СНГ
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Итак, сегодня выстраивается три уровня биоэтического образования в

странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Первый — биоэтическое образование будущих профессионалов — сту#

дентов медицинских вузов. Целью этого этапа является формирование у сту#

дентов осознанного нравственного отношения ко всему живому и благого#

вейного отношения к человеческой жизни. Студент должен знать ключевые

концептуальные модели биоэтики и биомедицинской этики, их историю и

современное состояние, уметь характеризовать основные проблемы, прин#

ципы и ценности, нравственные стороны проблем современной медицины и

медико#биологических исследований, применять нормативно#прикладные

аспекты этического знания в профессиональном общении, делать собствен#

ный моральный выбор и нести за него ответственность.

Второй уровень — обеспечение биоэтической компетентностью действу#

ющих медиков через систему повышения квалификации и последипломного

образования. Здесь требуются значительные усилия по разработке различного

уровня программ по биоэтике для медицинских работников, рекомендаций

по организации повышения квалификации для членов биоэтических комите#

тов, организации и проведению семинаров и тренингов на регулярной основе.

Третий уровень — биоэтическое просвещение и воспитание  населения,

самый «запущенный» участок работы. Большие надежды в этой связи возла#

гаются на общественные организации и объединения биоэтической направ#

ленности.
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Казанский государственный медицинский университет, г. Казань

СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭТИКИ

БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В СТРАНАХ

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Рассматрено состояние, проблемы и перспективы развития образова�

ния в области биоэтики в Российской Федерации. Отмечено, что наря�

ду с преподаванием биоэтики во всех медицинских ВУЗах в последние го�

ды этот предмет включается в программу подготовки будущих филосо�

фов, биологов, аграриев, ветеринаров и других специалистов.

октября 2005 года 33#й сессией Генеральной Ассамблеи

ЮНЕСКО была принята Всеобщая декларация о биоэтике и

правах человека. В ней присутствует требование к государ#

ствам обеспечить соответствующие образовательные прог#

раммы. Россия, как и другие страны СНГ, идет по этому пути.

Содержание образования в России определяется госу#

дарственными образовательными стандартами (Азербайд#

жан и Казахстан также работают на основании ГОСТов, в

законодательстве Грузии заложено требование соответствия

международным правилам и стандартам). В российских

стандартах «школьного» и среднего профессионального

уровня биоэтические сюжеты отсутствуют. На ступени выс#

шего профессионального образования биоэтика становится

неотъемлемой частью программ медицинского, фармацев#

тического направления (цикл гуманитарных и социально#

экономических дисциплин), специальностей «юриспруден#

ция», «международные отношения», «социальная работа»

(естественно#научный цикл, в рамках дисциплины «кон#

цепции современного естествознания»), «биология» и «био#

экология» (цикл обще#профессиональных дисциплин).

Стоит отметить как негативное явление то, что изучение

биоэтики не предусмотрено стандартом по специальности

«философия». Существование национально#регионального

(вузовского) компонента ГОСТов и право в определенных

пределах изменять содержание образовательных программ

позволяет многим учебным заведениям России включить

биоэтику в процесс подготовки будущих аграриев, ветери#

наров, учителей, философов и других специалистов.



Наибольшее развитие биоэтики получило в медицинских вузах Российс#

кой Федерации, в которых преподавание было начато в середине 90#х годов

ХХ века. В настоящее время подготовка врачей и провизоров проводится в 47

университетах и академиях, подведомственных Федеральному агентству по

здравоохранению и социальному развитию, а также в 25 институтах Рособра#

зования, 5 военно#медицинских учебных заведениях, 10 негосударственных

вузах, а также в аккредитованном в России Киргизско#российском славянс#

ком университете.

Типовая унифицированная программа для преподавания в высших ме#

дицинских учебных заведениях России разработана в 2001 году группой сто#

личных ученых, в 2003 году издана примерная программа по биоэтике для

специальности «фармация» (авторы — сотрудники Московской медицинс#

кой академии им. акад. И.М. Сеченова), программы рассчитаны на 36 часов

аудиторной работы (18 часов лекций и 18 часов семинарских занятий) и 18

часов самостоятельной работы. 

В настоящее время преподавание биоэтики осуществляется на специали#

зированной кафедре в Российском государственном медицинском универси#

тете. В трех городах (Иваново, Казань, Самара) существуют кафедры биоэти#

ки и права. Десять вузов ведут учебный процесс на кафедрах философии. В

трех вузах (Астраханская медакадемия, Санкт#Петербургский медуниверси#

тет имени акад. И.П. Павлова и Ставропольская медицинская академия) к

преподаванию привлекаются межкафедральные коллективы, включая кли#

ницистов (клинических фармакологов, психиатров). 

В семи вузах в рамках одной кафедры объединено преподавание биоэти#

ки и правоведения (медицинского права), такой альянс очень привлекателен.

Особого внимания заслуживает опыт Санкт#Петербургской педиатрической

медицинской академии, где биоэтика и право преподаются единой дисцип#

линой в объеме 70 ч. 

При опросе казанских студентов разных курсов, врачей разного возраста и

стажа (всего 409 человек), выяснилось, что большинство респондентов счита#

ют целесообразным изучение биоэтики на специальной кафедре (68,8 %), каж#

дый шестой — на кафедре общественного здоровья и здравоохранения, более

10 % — на клинической кафедре. Казанские студенты и врачи были солидарны

в том, что преподавать биоэтику надо студентам 3—4 или 5—6 годов обучения,

но не на младших курсах (лишь 16,4 %). И не случайно более половины (16 из

30) вузов сумели в своих учебных планах переместить занятия на более старшие

курсы, вплоть до выпускных (Волгоград, Курск, Рязань, Санкт#Петербург).

Учебно#методическое обеспечение биоэтики в настоящее время далеко

от совершенства и во многом достигается усилиями кафедральных коллекти#

вов. В 2005 году вышел в свет учебник для вузов по специальности «фарма#

ция» под редакцией проф. П.В. Лопатина, годом раньше — учебное пособие

«Медицинская этика» под редакцией академика РАМН, проф. Ю.М. Лопухи#

на и член#корр. РАН, проф. Б.Г. Юдина (перевод с английского). 

В 2006 году в издательстве «Медицина» увидел свет учебник по биомеди#

цинской этике И.А. Шамова, в которой автор предлагает введение непрерыв#
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ного преподавания  этой дисциплины, приводит программу преподавания в

течение всего периода обучения в вузе.

Налаживается взаимодействие кафедр, занимающихся преподаванием

биоэтики. В 2005 году состоялась первая Всероссийская учебно#методическая

конференция «Биомедицинская этика в высших медицинских учебных заве#

дениях» (Российский государственный медицинский университет, Москва).

Мотивация к изучению биоэтики у студентов и специалистов достаточно

высокая. При проведении социологических опросов выясняется, что более

80 % студентов и молодых врачей осознают необходимость освоения биоэти#

ки. Врачи зрелого возраста, большинство из которых биомедицинскую этику

в современном понимании не изучали, зачастую не имеют определенного

мнения по этому вопросу.

Актуальность специальной подготовки врачей, особая. В настоящее время

на последипломном уровне систематическая организация курсов обучения по

вопросам биоэтики для врачей и других специалистов не практикуется. Суще#

ственно способствует повышению квалификации врачей и ученых в области

защиты прав участников биомедицинских исследований проведение циклов

обучения правилам надлежащей клинической практики, как медицинскими

вузами (Московская медицинская академия, Российский государственный ме#

дицинский университет), так и крупными контрактными исследовательскими

организациями («Иннфарм», г. Смоленск; CPR, г. Санкт#Петербург).

Присоединение Российской Федерации (сентябрь 2004 года) к «Болонс#

кому клубу» — государствам, участвующим в процессах реформирования ев#

ропейского образования на основе принципов Болонской Декларации, влечет

за собой необходимость решения организаторами биоэтического образования

ряда новых проблем. Среди них,  борьба за место дисциплины «биоэтика» в

той части составленных под требования Болонской Декларации учебных пла#

нов, которые будут реализовываться в обязательном порядке, а не по выбору;

за достойный коэффициент трудоемкости и оценку в системе кредитных еди#

ниц ECTS; подготовка разнообразных учебно#методических материалов для

самостоятельной работы студентов (мульти#медийные пособия, хрестоматии,

сборники ситуационных задач, деловые игры, тесты), развитие инновацион#

ных методов обучения.

И, конечно, особая забота — преподавательские кадры. Сейчас

обсуждается ВАКовская научная специальность «биоэтика» с присвоением

ученых степеней в области медицинских и философских наук, отдельно — по

медицинскому праву, аспирантура и циклы повышения квалификации для

преподавателей. Без компетентных преподавателей никакая система

образования не сложится. Пока это не всегда так. Может быть поэтому на

зачете, а пока на клинических факультетах во всех вузах страны изучение

биоэтики и права завершается зачетом, вспоминается любопытное признание

англичанина Л. Синклера, касающееся критериев оценки подготовки

студентов#медиков. В Оксфорде студентов спрашивают: «Что Вы думаете?», в

Лондоне: «Что Вы знаете?», в Эдинбурге: «Что говорил Вам профессор?». А в

Казани, Москве, Санкт#Петербурге — «Что Вы можете сказать?». 

Состояние образования в области этики биомедицинских исследований 
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ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ БІОЕТИКИ 

СТУДЕНТАМ!МЕДИКАМ

Етичні стандарти та правові нормативи, що вивчаються в курсі біое�
тики, є необхідними при впровадженні новітніх діагностичних техно�
логій, а також під час проведення клінічних біомедичних досліджень за
участю людини. Тому, викладання біоетики слід розглядати як необхідну
складову формування професіоналізму та особистості майбутнього
лікаря.

еликий арсенал правових та етичних питань виникає перед

лікарями з впровадженням нових методів лікування. Су#

часність характеризується створенням і впровадженням у

лікувальну практику великої кількості нових лікарських за#

собів. Цей факт пояснює виникнення багатьох професій#

них і етичних запитань: який використати препарат, які

критерії його ефективності, яка доцільність вибору саме

цього препарату. Багато запитань виникає також у хворого,

тому що для нього разом з безпекою лікування важливе

значення має вартість лікування. 

Глобалізація інформаційних процесів в фармакотерапії

знайшла своє відображення в численних біомедичних жур#

налах, довідкових посібниках, рекламних проспектах, ви#

ступах представників фармацевтичних фірм. Перед прак#

тичними лікарями виникають труднощі вибору лікування,

головним гаслом якого є заклик Гіппократа «не нашкодь».

Головними шляхами розв’язання проблеми запобіган#

ня ускладнень під час використання препаратів вважається

фармакологічний нагляд, зокрема і в Україні. Науково

розв’язувати ці проблеми може нова галузь — медицина,

що заснована на доказах (evidence based мedicine — доказо#

ва медицина), яка має на увазі пошук, співставлення, уза#

гальнення та використання сучасних даних для лікування

пацієнтів.

Принципи доказової медицини базуються на об'єд#

нанні індивідуального клінічного практичного досвіду з

результатами незалежних високодоказових досліджень

(плацебо#контрольовані багатоцентрові рандомізовані до#



слідження). Результати актуальних спостережень висвітлюються в системати#

зованих оглядах, заснованих Арчі Кокраном. Подібні спостереження забез#

печують високий рівень вірогідності і синтез доказів.

Перелік проблем, що підлягають розгляданню, свідчать про велике

значення біоетики як міждисциплінарної науки. Для повноцінного нав#

чання студентів з біоетики безумовно важливе значення має наявність ком#

петентних фахівців та достатній обсяг навчально#методичної літератури

сучасного рівня.

Біоетика як дисципліна посідає гідне місце в навчальному процесі сту#

дентів вищих медичних навчальних закладів. Про це свідчить включення

предмету біоетики в програму  викладання на 5#му курсі. Біоетика інтегруєть#

ся з дисциплінами, які студенти вивчають на різних курсах: філософія (ети#

ка), історія медицини, право, деонтологія, релігієзнавство, фундаментальні

дисципліни, параклінічні дисципліни, клінічні фахові дисципліни. Основ#

ний лозунг біоетики — гуманне ставлення до усього живого. 

Біоетика має міцніші зв’язки з такою галуззю як медицина тому, що ос#

новне гасло лікаря — гуманне ставлення до усього живого. Формування осо#

бистості майбутнього лікаря в контексті біоетики має на меті: високий про#

фесіоналізм, знання правових нормативів, володіння етичними стандартами,

специфічні моральні риси, подальший розвиток гуманізації медицини, шану#

вання гідності людини як особистості, збереження життя людини з моменту

запліднення до природної смерті.

Викладання біоетики студентам вищих медичних навчальних закладів має

свої особливості. Необхідно, насамперед, зосередити увагу на історичних вито#

ках, що базуються на фундаментальних досягненнях медичної етики і лікарсь#

кої деонтології. Засновником етичних норм у медицині є лікар античності

Гіппократ, який створив видатну клятву лікаря. Вітчизняні відомі вчені#меди#

ки гідно продовжили і доповнили етичні аспекти клінічної практики. Термін

«біоетика» належить американському вченому Вану Ронселлеру Поттеру, який

видав у 1971 році книгу «Біоетика — міст до майбутнього». За В.Р. Поттером,

«...біоетика є спробою використати біологічні науки з метою служіння людині

і покращення умов її життя».

Біоетика — це міждисциплінарна наука, яка є складовою частиною нав#

чання студентів, починаючи з першого курсу до завершення медичного вузу.

Велику роль має біоетика під час вивчення клінічних дисциплін. Для то#

го, щоб з розумінням підходити до хворої людини, потрібно знати визначен#

ня здоров’я, яке з біологічних, історичних та соціальних поглядів змінюва#

лось і викликало суперечки. Найбільш змістовним слід вважати пояснення

цього терміну, надане експертами ВООЗ: «здоров’я — це стан повного фізич#

ного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хворо#

би». Образно та яскраво визначив поняття «хвороба» французький лікар Ле#

риш: «хвороба — це драма, що складається з двох актів: перший розігрується

в загрозливій тиші наших тканин, при погашених вогнях; коли з’являється

біль або інші неприємні почуття — це вже другий акт». Дійсно, хвороба для

людини призводить до багатьох негативних наслідків: викликає страждання,
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залежність від оточуючих, обмеженість фізичних можливостей, знижує розу#

мові здібності, призводить до змін звичайного образу життя, перериває відно#

шення між людьми. 

Це повинен враховувати лікар і виконувати свої професійні обов’язки на

підставі біоетичних принципів взаємовідносин «лікар#пацієнт». Таке можли#

во тільки в тих випадках, коли лікар має знання з прикладної медичної пси#

хології: може оцініти емоційно#психологічний стан пацієнта, встановити

довірливий контакт з пацієнтом та його близькими, забезпечити психоло#

гічну підтримку хворого та його сім’ї, застосувати на практиці принципи

правдивості та інформованої згоди, конфіденційності. 

Значне місце в практичній діяльності займає лікувальний процес, а сам

він потребує від лікаря високої професійної етики. До лікування пред’явля#

ються суворі вимоги: висока ефективність, безпечність, доступність. Алго#

ритм прийняття рішення про призначення конкретного виду лікування ба#

зується не тільки на професійному досвіді лікаря, але й на принципах моралі,

і передбачає дискусійні запитання: чи необхідно втручатися в перебіг захво#

рювання, який рівень доказу ефективності, чи встановлено безпеку, наскільки

вірогідність покращання стану хворого перевищує вірогідність можливих

ускладнень у вигляді побічної дії (співвідношення ефективність/безпечність).

Надзвичайно важливими в медицині для лікаря любої спеціальності є

біологічні, моральні та правові поняття старіння, вмирання, реанімації та

смерті. Студентів треба виховувати в повазі до людей похилого віку, створен#

ня для них у процесі лікування довірливої атмосфери, піклування та психо#

логічної корекції поведінки. Особливої уваги потребують хворі з важкими не#

виліковними хворобами. Саме з цією категорією хворих лікар повинен засто#

совувати норми та принципи медичної етики як у практиці сімейного лікаря,

так і в стаціонарі. При розв’язанні проблемних ситуацій необхідно давати

психологічну та правову оцінку конкретних випадків з позицій лікарської

таємниці. В наш час ми спостерігаємо значні досягнення сучасної терапії та

реаніматології. В клінічній практиці, поряд с професійно встановленими по#

няттями біологічної смерті, залишаються нерозв’язаними деякі моральні

принципи реанімації. Актуальними для багатьох країн є відношення до евта#

назії, визначення її активних та пасивних форм. Дискусійним є запитання:

евтаназія — це милосердя чи вбивство?

На всіх етапах навчання студента#медика та професійної лікарської

діяльності виникають біоетичні проблеми: вирішені, дискусійні, незавер#

шені. Під час викладання фундаментальних медичних дисциплін дис#

кусійною є проблема стосовно експериментів на тваринах. Потребує етично#

го розгляду використання експериментальних тварин у нормальній фізіо#

логії, гістології, патологічній анатомії та фізіології, фармакології тощо. Сту#

дент повинен знати гуманні методи медичних експериментів, в основі яких

має бути правило трьох R: 1 — reduction (скорочення кількості тварин для екс#

перименту) — впровадження новітніх наукових стратегій, високий рівень

контролю експериментальних проб, адекватні статистичні програми, гармо#

нізація міжнародних регуляторних рекомендацій; 2 — replacement (заміна) —
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наявність інформації про раніше проведені експерименти з метою запобіган#

ня помилок виконання, створення математичних і комп’ютерних моделей:

моделювання структурно#функціональних взаємозв’язків, молекулярне мо#

делювання з застосуванням комп’ютерної графіки, моделювання

фізіологічних, біохімічних, фармако#токсикологічних та поведінкових сис#

тем і процесів, застосування для експерименту тварин з більш «низькою» ор#

ганізацією, експерименти на клітинних культурах; 3 — refinement (підвищен#

ня якості) — мінімізація страждання і дістресу у тварин, створення належних

умов життя для тварин, застосування анестезії і аналгезії, використання най#

менш інвазивних процедур для експерименту, гуманні методи закінчення

життя тварин.

Останнім часом великих успіхів досягли методики репродуктивної меди#

цини, технології екстракорпорального запліднення. Саме в цій галузі меди#

цини надзвичайне значення мають медичні, етичні та соціальні аспекти

маніпуляцій з генами, що потребує діалогу сім’ї та суспільства. Сучасні досяг#

нення в трансплантації органів та клітин невід’ємно пов’язані з розв’язанням

багатьох медичних та етичних проблем — донорством, забором органів. Мо#

ральні концепції трансплантології в своїй основі мають захист прав донора та

реципієнта при пересадці органів.

Модифікація природи людей і тварин за допомогою генних маніпуляцій

за останні роки досягла значних успіхів і робить внесок у лікування деяких

хвороб та створення корисних ліній сільськогосподарських тварин. Разом з

цим, на думку американського біолога Лі Сілвера, «... ми не бачимо можли#

вості провести межу між добром і злом у генній інженерії». Велике занепо#

коєння викликає майбутнє людства з оглядом на наукові можливості генетики.

Логічно виникає запитання: чи маємо ми право проводити клонування жи#

вих істот?

У курсі біоетики потрібно викладати принципи клінічних досліджень

лікарських засобів на підставі міжнародних документів і закону України. Сту#

денти мають знати основні положення доклінічної та клінічних фаз оцінки

фармакологічних препаратів. Основною метою проведення клінічних іспитів

є пошук доказів того, що новий препарат чи спосіб застосування препарату є

ефективнішим і безпечним для пацієнтів порівняно з існуючими. Застосуван#

ня клінічних фаз випробування лікарських засобів або методів лікування не#

обхідно з метою попередження виникнення можливих побічних реакцій і

несприятливих явищ у процесі подальшого широкого впровадження. Разом з

цим, при виконанні всіх регламентуючих правил, на першому місці мають

стояти права пацієнта, які необхідно захищати. Це стосується, по#перше, по#

ложення, якого необхідно дотримуватись на всіх етапах дослідження —

конфіденційність участі в дослідженні конкретного пацієнта і конфіден#

ційність даних, одержаних під час дослідження. В усіх медичних закладах, де

проводяться біомедичні дослідження, мають бути створені етичні комітети

(незалежний суспільний орган, у сферу діяльності якого входять забезпечення

прав і безпеки учасників дослідження). Кожний майбутній лікар має знати

правову базу та державну політику, що законодавчо захищає права пацієнта.
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Як у лікувальному процесі, так і в науково#дослідній роботі першочерго#

вим завданням є захист прав пацієнта з позицій доказової медицини:

об’єднання індивідуального клінічного практичного досвіду з результатами

незалежних високодоказових дослідів; контрольовані великоцентрові ран#

домізовані дослідження; систематизовані актуальні «Кокрановські огляди»

результатів досліджень; забезпечення конфіденційності участі конкретного

пацієнта; конфіденційність одержаних даних; обов’язкова наявність етично#

го комітету.

При вивченні курсу біоетики студентам потрібно викладати положення

валеології, обґрунтування морального способу життя: як зберегти здоров’я та

довголіття; здоровий спосіб життя як умова його тривалості, фізичного і ду#

ховного розвитку; вартість життя людини, методи контрацепції, статус

ембріону з медичних, правових позицій та християнської моралі; види абор#

ту, теологічні, наукові, правові, суспільні, політичні погляди на методи за#

побігання вагітності; тютюнопаління, алкоголізм та наркозалежність; ВІЛ#

інфекція та СНІД як біоетична та соціальна проблема.

Для повноцінного навчання студентів з біоетики важливе значення має

наявність компетентних фахівців та достатній обсяг навчально#методичної

літератури сучасного рівня.
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В.М. ЗАПОРОЖАН

Одеський державний медичний університет МОЗ України, м. Одеса

БІОЕТИКА ТА НООЕТИКА 

У СИСТЕМІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Предметом біоетики є сукупність спірних етичних питань, що можуть
ідентифікуватися в процесі медичної практики, а також під час вико�
нання біомедичних досліджень і експериментів. Нині для збереження всь�
ого живого, всієї природи й екосистеми в цілому біоетика повинна стати
Нооетикою, тобто правилами поведінки в Ноосфері.
Необхідність глибокого й повного засвоєння основ біоетики та нооетики
студентами вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації є
очевидною.

отреба у викладанні основ біоетики та нооетики у вищих

учбових закладах зростає у зв’язку з участю України в Бо#

лонському процесі. «Болонським» прийнято називати про#

цес створення країнами Європи єдиного освітянського

простору. Його початок було покладено Болонською декла#

рацією, в якій було сформульовано основні цілі щодо до#

сягнення  гармонізації національних систем вищої освіти

та консенсуального порозуміння  основних тенденцій її

розвитку в країнах Європи у нових соціально#економічних

обставинах. Провісниками Болонської декларації вважа#

ють Велику хартію університетів і Сорбонську декларацію.

Зараз Болонський процес поширюється на 45 країн. 

Біоетика є основою сучасного медичного світогляду.

Вона є обов’язковою дисципліною у вищих медичних учбо#

вих закладах у більшості країн Європи. У рішеннях конфе#

ренції ВООЗ з проблем навчання біомедичній етиці вказа#

но, що викладання цієї дисципліни має бути не елективним,

а обов’язковим.

Включення біоетики до учбових планів вищих учбових

закладів є підтвердженням прагнення України до європейсь#

кої інтеграції. 21 вересня 2007 року в Болонському універси#

теті на урочистому засіданні ректорів вищих навчальних зак#

ладів Одеський державний медичний університет першим з

медичних університетів України, підписав Болонську угоду.

Перспективи міжнародної інтеграції вищої освіти в

Європі передбачають збільшення мобільності трудових ре#



сурсів, обмін науково#технічною інформацією. Однією з найбільш важливих

переваг Болонського процесу є підвищення привабливості та конкуренто#

спроможності вищої освіти в Європі, її соціальної ролі і доступності.

Проблеми, які обґрунтовано виникають у зв’язку з реформуванням сис#

теми європейської освіти, зумовлюють необхідність об’єднання зусиль для

їхнього подолання. Найзначимішою з таких проблем є зміна ролі універси#

тетів у зв’язку з можливістю одержання вищої освіти в університеті або поза

його межами. Університети мають стати центрами формування соціокультур#

ного середовища на противагу позауніверситетським формам навчання. Не#

гативний вплив на вищу освіту має зростаюча кількість студентів. За даними

ЮНЕСКО за останні п’ятдесят років число студентів в світі  збільшилось від

тринадцяти до ста мільйонів. Новим викликом вищої освіті стала загроза її

комерціалізації. Йдеться про вплив підприємств та фінансових структур на

зміст і обсяг навчання. Безпосередній зв’язок має зазначена проблема з мож#

ливістю корупції вищої медичної освіти. Саме цій проблемі було присвячене

останнє засідання Великої хартії університетів у Болонї.

Соціальна невлаштованість, бідність та тероризм віддзеркалюють зроста#

ючу культурну та інтелектуальну кризу сучасного суспільства. Технократизація

та дегуманізація вищої освіти, втрата світоглядної перспективи є інтегратив#

ними складовими вищезазначених проблем.  За думкою ЮНЕСКО державна

політика має бути спрямована не тільки на боротьбу з бідністю, соціальною

невлаштованістю, корупцією, тероризмом, захистом навколишнього середо#

вища, здоров’я та права людини, але й на охорону національної культури і по#

долання духовної кризи.  

Способом подолання перерахованих та інших проблем є формування

надійних світоглядних основ у студентів, зокрема лікарів різних спеціальнос#

тей. Інструментом реалізації цього завдання покликане стати підвищення

ролі біоетики та нооетики у вищій освіті.

Нооетика, у запропонованому нами розумінні, є етикою інтелектуальної

діяльності людини. Нооетика — цє один із регуляторних механізмів ноосфе#

ри. Вона створює правила поведінки в Ноосфері. Нооетика є стратегією ви#

живання людства, яка орієнтує на повноту життєвого процесу, органічний

зв’язок минулого, сьогодення і майбутнього. Розвиток нооетики дозволить

модифікувати діяльність людини з урахуванням пріоритетів Ноосфери.

Створюючи новий науковий напрямок — нооетику ми виходили з кон#

цепції акад. В.І. Вернадського про Біосферу та Ноосферу. Згідно з цією те#

орією, homo sapiens наслідками своєї інтелектуальної праці змінив умови

життя на планеті, створивши ноосферу. Вона, на відміну від біосфери, не має

власних контрольних механізмів. Якщо діяльність людини в ноосфері не бу#

де регулюватися новими етичними принципами,  наслідки сучасної ноосфер#

ної кризи можуть мати глобальний та катастрофічний характер. Для збере#

ження природи і екосистеми  нова етика повинна стати Нооетикою, тобто

стати правилами поведінки в ноосфері, які будуть сприяти глобальним інте#

ресам усіх складових ноосфери. Нооетика має стати одним з численних конт#

рольних механізмів ноосфери, які повинні забезпечити її стабільне існування

В. М. ЗАПОРОЖАН
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та розвиток. Нооетика підтримує гуманістичні ідеї і основи вищої освіти та

інтелектуально протидіє комерційним та споживчим тенденціям. Вона

орієнтована не на обмежувальні заходи, але на формування персональної та

соціальної відповідальності. 

Про міжнародне визнання нооетики, як нового наукового напряму,

свідчать наші публікації в журналах з індексом цитування в Італії, Великій

Британії, Греції, Болгарії, США.

Біоетика і нооетика — є необхідною частиною знань сучасного лікаря. На

основі розробленої нами учбової програми, яка була затверджена Міністер#

ством охорони здоров’я, створено перший на Україні підручник «Біоетика»,

виданий українською, російською та англійською мовами.

До підручника увійшли положення біоетики та нооетики, які є основами

реагування на такі виклики XXI ст., як медична генетика, біобезпека і біоте#

роризм, роботехніка і нанотехнології.  

У дослідженнях Одеського державного медичного університету концепція

біоетики та нооетики була врахована у генетичних дослідженнях щодо вивчен#

ня поліморфізму генів у патогенезі раку молочної залози та ендометрію і по#

дальшого створення ДНК#мікрочіпів для діагностики цієї патології.

Дослідження Одеського державного медичного університету підтриму#

ють біоетичні концепції експериментальних досліджень у галузі регенератив#

ної медицини при дистрофічних ураженнях міокарду та яєчок, удосконаленні

протоколів культивування стовбурових клітин, розробці методики формуван#

ня основ для вирощування тканинних трансплантатів.

Дотримання біоетичних принципів є обов’язковим у дослідженнях Одесь#

кого державного медичного університету у галузі репродуктивних технологій,

що стосуються підвищення ефективності програм допоміжних репродуктив#

них технологій, удосконалення схем індукції суперовуляції, впровадження ме#

тодів консервування ембріонів та передімплантаційної діагностики.

Нооетика є науковим напрямом, що створений на основі філософської

етики благоговіння перед життям Альберта Швейцера. Нооетика має стати

запорукою збереження гуманістичних традицій існування людства та стабіль#

ного розвитку цивілізації.

Біоетика та нооетика у системі вищої медичної освіти
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БІОЕТИЧНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ 

НАУКОВЦІВ НА ОСНОВІ ЕТИКИ 

АЛЬБЕРТА ШВЕЙЦЕРА

Моральні проблеми медичних досліджень набули надзвичайну акту�

альність останнім часом, коли науково�технічний прогрес ставить на�

уковця�медика в абсолютно нову етичну ситуацію. Відбувається дегу�

манізація найгуманнішої професії падіння престижу професії. Біоетична

модель підготовки науковців полягає у підвищенні знань та практики

застосування етичних принципів під час проведення наукових

досліджень з акцентом на міжнародні вимоги та на етику Альберта

Швейцара. Тому етичні принципи, розроблені на основі спадщини Альбер�

та Швейцара, мають стати для молодих вчених�медиків їхнім

життєвим переконанням, основою наукової й практичної діяльності,

етичною клятвою.

а сучасному етапі розвитку у зв’язку з появою нових медич#

них технологій і їхнім широким впровадженням у практи#

ку, виникли етико#правові проблеми. Вони зумовлені бурх#

ливим розвитком, у першу чергу, медико#біологічних тех#

нологій: практично закінчене вивчення структури генома

людини; величезний розвиток одержала клітинна біологія;

розшифровані механізми клітинної кооперації, механізми

нейроендокринної регуляції фізіологічних функцій ор#

ганізму; зроблені значні кроки на шляху використання

ембріональних клітин для вирощування тканин і окремих

органів для трансплантації; з’явилася генна фармакологія й

інші напрями, пов’язані з проведенням досліджень як на

людях, так і на тваринах. Однією з відмінних рис багатьох

нових технологій на сучасному етапі розвитку є невизна#

ченість наслідків їхнього застосування, а часом і явна не#

безпека їхнього впровадження в практику. Швидке й не#

достатньо контрольоване впровадження деяких технологій

у практику може привести до трагічних наслідків для

людства. 

Оскільки проблема незахищеності людини стоїть досить

гостро, важливе місце на сучасному етапі займає проблема#

Етика є безмежна відповідальність  
за все, що живе.

А. ШВЕЙЦЕР



тика, пов’язана з етичним і правовим регулюванням наукових досліджень,

новим розумінням взаємин між лікарем і пацієнтом. Мова йде про право на

повагу автономії людської особистості, право на одержання інформації про

діагноз і прогноз стану, право брати участь у прийнятті рішень про вибір ліку#

вання, аж до відмови від лікування взагалі. Багато з цих прав носять не грома#

дянський, а етичний характер [1].

Тому наукові і медичні працівники все частіше звертаються до одного з

найбільших діячів культури XX ст. в питаннях теорії й історії етики, філософії

культури й  історії культури, великого гуманіста, лікаря — Альберта Швейце#

ра. У його честь у Варшаві створена й дуже плідно працює Всесвітня Академія

медицини Альберта Швейцера, до складу якої входять учені з 42 країн. У

правління Академії входять Лауреати Нобелівської премії й співробітники

Швейцера по Ламбарене. Почесний Президент Академії — дочка великого

гуманіста Рена Швейцер#Міллер. У правління Почесних Радників входить

внучка Швейцера — Крістіана Енгол. Метою Академії є гуманізація й гу#

манітаризація всіх галузей науки, особливо в медицині, пошуки духовної

спадщини Альберта Швейцера (його ідей, особливостей мислення, стилю

життя) і впровадження їх у практику — особливо медичну [2]. 

Своє життя Швейцер присвятив служінню людству, його моральному

прогресу, відродженню культури, захисту гуманізму. Служінню цим цілям

підпорядкована в нього філософія культури. Принципи благоговіння перед

життям справедливі й шляхетні. Ідея внутрішньої єдності етики й культури,

вимога зробити гуманізм і моральний розвиток особистості критеріями про#

гресу культури, захист принципу рівності всіх людей на землі без відмінності

кольорів їхньої шкіри, непохитний антимілітаризм і антифашизм у переко#

наннях і практичній діяльності — все це риси його обличчя, які дають вам

підставу характеризувати Швейцера як видатне моральне явище в житті

людства [3].

Швейцер ніс людям свій смолоскип етики благоговіння перед життям,

щоб захистити гуманізм. У цьому його велич. Він протягом великого й

плідного життя не тільки сповідав щире людинолюбство й добро, але й на

практиці у своїй багатогранній діяльності реалізував ідеали гуманізму, тому

для нас, медиків, особливо значима й повчальна в його великому житті, на#

самперед, лікарська діяльність, якій він присвятив більше півстоліття. 

За переконанням Швейцера, етика благоговіння перед життям дає  нам у

руки зброю проти ілюзорної етики й ілюзорних ідеалів. Але силу для

здійснення цієї етики ми одержуємо тільки тоді, коли ми, кожен у своєму

житті, дотримуємося принципів гуманності. Тільки тоді, коли більшість лю#

дей у своїх думках і вчинках будуть постійно спонукати  гуманність  полемізу#

вати  з дійсністю, гуманність перестануть вважати сентиментальною ідеєю, і

вона стане тим, чим вона повинна бути — основою переконань людини й

суспільства. 

Надзвичайну актуальність набули останнім часом моральні проблеми ме#

дичних досліджень, коли науково#технічний прогрес ставить науковця#меди#

ка в абсолютно нову етичну ситуацію. Відбувається дегуманізація найгу#

Біоетична модель підготовки науковців на основі етики Альберта Швейцера
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маннішої професії, падіння престижу професії. Тому етичні принципи, роз#

роблені Альбертом Швейцером, мають стати для молодих вчених#медиків

їхнім життєвим кредо. 

Біоетична модель підготовки науковців полягає у підвищенні знань щодо

етичних принципів під час проведення наукових досліджень з залученням

людей, підвищенні етичної практики під час проведення наукових дослід#

жень, забезпеченні базових і прикладних знань щодо етики наукових дослід#

жень з акцентом на міжнародні вимоги та на етичні принципи Альберта

Швейцера. З цією метою навчання молодих вчених#медиків систематично

відбувається в аспірантурі, на психолого#педагогічних семінарах, наукових

конференціях, а також проводиться самостійне опрацювання літератури з

біоетики.

Основні ідеї етичної концепції Швейцера полягають у тому, що не

пізнання й не практика, а переживання становить найсуттєвіший зв’язок лю#

дини зі світом. Саме буття, за Швейцером, є універсальна воля до життя. Бла#

гоговіння перед життям і оцінка людини як вищої цінності — основа нового

гуманізму Швейцера. Він представляє гуманізм як глибинне ядро культури

людства і як критерій прогресу цивілізації. У взаємодопомозі, взаємослу#

жінні, взаємовідповідальності людей, за переконанням Швейцера, практич#

но реалізується принцип благоговіння перед життям. На основі його праць і

розроблені основні етичні принципи, які мають стати для молодих вчених#

медиків їхнім життєвим переконанням, основою наукової й практичної

діяльності, етичною клятвою — другою «клятвою Гіппократа»:

ЕТИЧНА КЛЯТВА ВЧЕНОГО�МЕДИКА 

1. У своєму повсякденному житті й діяльності я повинен із благоговінням

ставитися до кожної живої істоти й поважати її як власне життя.

2. Під час проведення наукових експериментів з використанням тварин,

пов’язаними з розробкою нових операцій або з застосуванням нових ме#

дикаментів, прищепленням тваринам хвороб з метою використати одер#

жані результати для лікування людей, я ніколи не повинен заспокоювати

себе тим, що мої жорстокі дії переслідують шляхетні цілі. 

3. Там, де я завдаю шкоди будь#якому життю, я повинен ясно усвідомлюва#

ти, наскільки це необхідно. Я не повинен робити нічого, крім неминучо#

го, навіть найнезначнішого (як селянин, що скосив на лузі тисячу квіток

для корму своїй корові, не повинен заради забави м’яти квітку, що росте

на узбіччі дороги, тому що в цьому випадку він вчинить злочин проти

життя, не виправданий ніякою необхідністю). 

4. Під час планування експерименту в кожному окремому випадку я пови#

нен зважити, чи існує в дійсності необхідність приносити цю тварину в

жертву людству. 

5. Я повинен робити стосовно будь#якого живого будь#яке можливе добро.
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6. Там, де тварину заставляють служити людині в експериментальних

дослідженнях, я повинен піклуватися про зменшення страждань, які во#

на зазнає заради людини. Я повинен бути постійно стурбований тим, щоб

послабити біль, наскільки це можливо.

7. Я не маю права пройти повз страждання, за які я, властиво, не несу

відповідальності, і не запобігти їм. Я не повинен заспокоювати себе при

цьому тим, що я нібито змушений буду втрутитися тут у справи, які мене

не стосуються.

8. Я не повинен закривати очі й не зважати на ті страждання, яких я не бачив.

9. Я не повинен сам собі полегшувати міру відповідальності.

10. Я не повинен заспокоювати себе тим, що я, як більш здібний, можу про#

суватися в житті дозволеними засобами, але за рахунок менш здібних. Я

повинен постійно зважувати: чи дозволяє мені моє внутрішнє право зби#

рати всі плоди, до яких дотягується моя рука. 

11. Усе, що мені дане у більшій мірі, ніж іншим, — здоров’я, здібності, та#

лант, успіх, чудесне дитинство, тихий домашній комфорт, — все це я не

повинен вважати зрозумілим саме по собі. Я щасливий, тому я зобов’яза#

ний багато чим пожертвувати. Я зобов’язаний відплатити за це. Я зо#

бов’язаний віддати сили свого життя заради іншого життя. 

12. Етика благоговіння перед життям — невблаганний кредитор, що відби#

рає в мене час і моє дозвілля. Вона спонукає мене проявляти інтерес до

всіх людей і їхніх доль та віддавати свою людську теплоту тим, хто її по#

требує. Вона вимагає від мене, щоб я часточку свого життя віддав іншим

людям, відкрив очі й пошукав, де людина або група людей потребує моєї

участі, часу, дружнього відношення, товариства чи моєї праці.

13. Моє життя набуває цінності лише тоді, коли я зможу відчути істинність

наступних слів: «Хто втрачає своє життя, той його знаходить». 

14. Якщо мені доведеться поступати за мотивами суспільної, «надособистої»

відповідальності, я повинен відчувати свою відповідальність не тільки за

досягнення мети, але й за створювані моїми діями погляди. 

15. Якщо я під тиском надособистої відповідальності віддам перевагу замість

етичного доцільному, то буду винним у порушенні моралі благоговіння

перед життям. 

16. Там, де мова йде тільки про мене, я повинен проявляти терпіння, завж#

ди прощати, бути уважним до інших і добросердечним. 

17. Там, де я будь#яким чином жертвую життям або наношу йому шкоду, мої

вчинки виходять за рамки етики і я стаю винним, будь#то егоїстично вин#

ним заради збереження свого життя або свого благополуччя, будь#то не#

егоїстично — заради збереження життя й успіху деякої більшості людей.

Біоетична модель підготовки науковців на основі етики Альберта Швейцера
257



18. Усі виникаючі в суспільстві принципи, переконання й ідеали я повинен

украй педантично вимірювати мірою абсолютної етики благоговіння пе#

ред життям. Схвалювати я повинен тільки те, що узгоджується з гуман#

ністю.

Таким чином, сучасна концепція етики біомедичних досліджень з по#

зицій морального регулювання прав людини й людства в цілому на одержан#

ня всіх переваг від успіху наукових розробок і одночасно гарантій від збитку й

ризику їхнього впровадження, сформувалася в середині ХХ ст. значною

мірою завдяки унікальним роботам великого лікаря й гуманіста Альберта

Швейцера. Тому головна мета молодих вчених#медиків на сучасному етапі

розвитку полягає в тому, щоб не розгубити цю прекрасну спадщину, широко

вивчати, популяризувати й особливо застосовувати її у своїй щоденній прак#

тиці на благо людини, людства й усього живого на Землі.
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ПРОЦЕДУРА БИОЭТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

КАК ОБЪЕКТ ДИДАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Приведены данные автора по изучению  биоэтических представлений

исследователей�медиков. На примере «информированного согласия» по�

казаны причины противоречий между представлениями о биоэтической

экспертизе и ее реальным научным содержанием. Сформулирована кон�

цепция «дидактического контроля» процедуры биоэтической эксперти�

зы. Эта концепция предлагается автором в качестве одного из методов

гармонизации этической экспертизы биомедицинских исследований

настоящее время этическую экспертизу программ и ре#

зультатов исследований в области биомедицины проходят

различные категории исследователей биомедицинского

профиля, которые в силу особенностей отечественной сис#

темы высшего образования в Украине имеют различный

уровень понимания этической экспертизы, особенностей

ее проведения. В частности, до настоящего времени недо#

статочно количество ученых#медиков, которые имеют спе#

циальную академическую подготовку в области биоэтики,

что в значительной мере отражается на эффективности та#

кой экспертизы. И хотя в целом исследователи формально

достаточно высоко оценивают значение этической экспер#

тизы своих биомедицинских исследований, остается акту#

альной задача по организации такой процедуры эксперти#

зы, которая бы позволила не только провести формальную

экспертизу программы и/или результатов соответствующе#

го исследования, но и повлияла бы на закрепление биоэти#

ческих представлений у исследователей (особенно тех, кто

планирует исследование).  

Результаты анкетирования (опрошено здесь и далее

более 100 исследователей#медиков разных специальностей

из регионов Украины) по вопросу об уровне (степени) «по#

лезности» (в баллах) этической экспертизы «Протокола

исследования» для организации и проведения Вашего ис#

следования (от I — минимальная «полезность», до V —

максимальная «полезность») показаны на рис. 1.



Более детальное изучение структуры биоэтических представлений уче#

ных#медиков показывает, что общее положительное отношение к этической

экспертизе не отражает внутренних противоречий системы «исследователь—

испытуемый—общество». Наличие такого противоречия создает дополни#

тельные «риски» возможного нарушения прав пациентов/испытуемых и дос#

товерности полученных научных данных. 

Для объективного контроля за биоэтическими представлениями

исследователей#медиков мы проводили специальное анонимное

анкетирование участников такой экспертизы. Анкета включала ряд вопросов

и набор V возможных вариантов ответов (полученных в результате

предварительного «экспертного» опроса той же группы исследователей),

позволяющих выявить особенности и уровень понимания биоэтических

проблем у соискателей ученых степеней в области медицины.

На рис. 2. показаны диаграммы по результатам опроса исследователей#

медиков в чем состоит основное значение (важность) «этической» эксперти#

зы «Протокола» Вашего исследования (I — максимум важности, V — мини#

мум важности). 

На рис. 3. показаны диаграммы по результатам опроса исследователей#

медиков о порядке «важности» (I — наиболее, V — наименее важные) факто#

ров, которые могут способствовать разрешению ( минимизации) этических

проблем при проведении биомедицинских исследований в Украине. 

Качественный анализ данных  анкетирования ( на примере приведенных

выше, а также ряда других вопросов нашего опроса) показывает, что некото#

рые из высказанных (самими исследователями) «экспертных» мнений  о зна#

чении этической экспертизы (см. рис. 2) о возможных факторах «минимиза#

ции» этических рисков (рис. 3) не имеют хорошей согласованности ( т.е. от#

сутствует определенный и четко выраженный единый «рейтинг» данного ва#

рианта ответа или даже отсутствует тенденция к какому#либо единому «рей#

тингу»). Особенно это видно в варитантах (рис. 2. б, д) и почти во всех вари#

антах вопроса (рис. 3.). По нашему мнению, это означает, что если в понима#

нии актуальности этической экспертизы существует определенный «консен#
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Рис. 1. Диаграмма, полученная по результатам опроса исследователей#

медиков



сус» в сообществе исследователей#медиков, то в понимании реального значе#

ния этической экспертизы, а также в способах разрешения этических колли#

зий такого единства мнений не существует. Этот же факт подтверждается в

процессе обсуждения этических проблем различных исследований, обсужда#

емых на заседаниях Комиссии по этике. Например, роль качества «информи#

рованного согласия» при оформлении протокола исследования, в понима#

нии исследователей#медиков не является существенной (см. рис. 3, а). И при

этом достаточно согласованный рейтинг фактора «научной квалификации

исследователя» сдвигается на IV вариант («неактуальную») позицию . 

Такое же («неактуальное») отношение к роли «информированного согла#

сия» выявлено нами и при дополнительном опросе студентов (опрошено бо#

лее 60 студентов#медиков различных специальностей). При этом студенты#

медики высокое значение придают профессиональному опыту исследователя. 

На рис. 4. показаны диаграммы по результатам опроса студентов#меди#

ков чем, в первую очередь должен руководствоваться врач#исследователь при

Процедура биоэтической экспертизы как объект дидактического контроля
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Рис. 2. Диаграммы, полученные по результа#

там опроса исследователей#медиков: а —

уменьшение риска возможных негативных

последствий для испытуемых от участия в

конкретном эксперименте; б — защита прав

исследователя от возможных претензий со

стороны испытуемых; в — повышение

«уровня ответственности» исследователя за

организацию и проведение исследования; г —

уменьшение негативных (для социума) по#

следствий от внедрения в практику новых

биомедицинских достижений; д — общественный контроль за тематикой биомедицинских

исследований. 



лечении своего пациента или при апробации новых методов лечения с учас#

тием пациентов ( укажите в порядке убывания важности фактора, от I — на#

иболее важный фактор, IV — наименее). 

Для того, чтобы гармонизировать указанные противоречия (между

представлениями о значении этической экспертизы и ее реальным этико#на#

учным содержанием) и приблизить отношения отечественных исследовате#

лей к международным стандартам биоэтики, полезным (исходя из нашего
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Рис. 3. Диаграммы, полученные по ре#

зультатам опроса исследователей#меди#

ков: а — степень «информированности»

(медицинской, юридической) у пациен#

та/испытуемого; б — общий уровень «бла#

гополучия» (социально# экономического)

в обществе; в — уровень финансирования

проводимого исследования; г — уровень

«нравственности» исследователя; д — уро#

вень научной квалификации исследователя.

Рис. 4. Диаграммы по результатам опроса

студентов#медиков: 1 —личный профес#

сиональный опыт; 2 — современные науч#

ные данные; 3 —мнение коллег#врачей и

исследователей; 4 — «Информированное

согласие» и мнение пациентов.



опыта) может быть следующая последовательность подготовки исследовате#

лей#медиков к прохождению этической экспертизы: предварительная кон#

сультация по процедуре (СОП); текущие консультации по выявлению конк#

ретных этических проблем и способов их решения в данном исследовании;

анализ взаимосвязи всех аспектов (этических, научных) данного исследова#

ния в диалоге с назначенным экспертом#консультантом; итоговая защита (во

время заседания Комиссии) конкретного протокола исследования; дополни#

тельный анализ этических проблем в исследованиях других соискателей,

(присутствующих на заседании Комиссии, при обязательном условии подпи#

сания соответствующего «Протокола о конфиденциальности»). Указанный

подход, по нашему мнению, позволяет:

контролировать «образовательное» качество процедуры этической экс#

пертизы и корректировать процедуру экспертизы; 

формировать соискателей, как будущих членов локальных этических ко#

митетов;

выявлять и систематизировать характерные особенности этических

проблем по различным медицинским специальностям. 

Особое место при подготовке исследователей к процедуре этической экс#

пертизы занимает проблема оформления «информированного согласия» и, в

частности, вопрос «понимания» в системе «врач исследователь — пациент ис#

пытуемый». С одной стороны, в системе «исследователь#испытуемый» есть

проблема, о которой известный ученый Френсис Фукуяма в своей книге «На#

ше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции»

(2002 г.) написал следующее: «…В сообществе исследователей, работающих в

биомедицине, есть много талантливых, целеустремленных, энергичных, поря#

дочных и вдумчивых людей, но их интересы не обязательно соответствуют ин#

тересам общества. Учеными во многом движет честолюбие, а зачастую и де#

нежная заинтересованность в каких#то конкретных технологиях или медика#

ментах…». Что касается ситуации с «информационными» правами пациентов (

не только испытуемых) в Украине, то согласно результатам социологических

исследований (приведенным в информационном бюллетене «Гражданские

права пациента в Украине» Врачебной Ассоциации Николаевского региона

Украины: www.patright.org.ua ): каждому 2#му пациенту не предоставляли прав#

дивую информацию о состоянии его здоровья и прогноз на будущее; каждый 2#

й пациент сообщил, что ему не была предоставлена своевременная информа#

ция о запланированных вмешательствах и характере их влияния на организм. 

Но с другой стороны, даже при гармонизации всех указанных факторов,

остается проблема адекватности самооценки самим исследователем#меди#

ком (или лечащим врачом) соответствия указанных в стандартах биоэтичес#

кой экспертизы критериев «информированного согласия» (достоверность,

доступность и осознанность информации для пациента, информация об аль#

тернативных способах в решении данной проблемы, достаточность и адек#

ватность информации для принятия решения, предварительность получения

информации, неокончательность решения # возможность его изменения в

процессе выполнения [1, 2]), фактическому «пониманию» информации па#
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циентом#испытуемым. Основная причина «непонимания» (и следовательно,

неполного соответсвия условий биомедицинского исследования критериям

«информированного согласия») в различии «языков» исследователя, с одной

стороны, и испытуемого, с другой стороны. В основе «языка» исследователя#

соискателя ученой степени лежат такие организационно#научные понятия,

как: цель исследования, методы и объекты исследования, метод математичес#

кой обработки данных и т.д., т. е. все то, что составляет методологический ап#

парат научного исследования. И несмотря на наличие врачебной этики (в ви#

де клятвы Гиппократа или ее современных модификаций) этот понятийный

аппарат часто доминирует при проведении исследований. «Язык» пациента #

это другое измерение: индивидуальная польза, облегчение страданий или

дискомфорта, желание получить какие#то преимущества (эстетические, фи#

зиологические и т.д.) от участия в эксперименте, нравственное желание при#

нести пользу другим пациентам. Можно ли эти разные подходы объединить,

гармонизировать? Как это сделать? Может ли только «информированное сог#

ласие» решить эти проблемы? Как относиться к проблеме «целесообразности»

(для «пользы» науки или даже пациента) организации специального «непони#

мания» пациентом («обмана во благо») смысла проводимого исследования ?

В дидактическом плане эту проблему мы рассмотрели в виде педагоги#

ческого эксперимента по решению студентами#медиками НМУ специальной

биоэтической задачи [3], в результате которого также выявлено отсутствие

«консенсуса» по данной проблеме. Поэтому проблема «понимания» и про#

блема «языка диалога» в системе «исследователь#испытуемый» также должна

стать предметом специальной подготовки исследователя к процедуре этичес#

кой экспертизы. И формальное оформление протокола «информированного

согласия» и его положительная оценка экспертами не решает всех аспектов

проблемы «понимания» в диалоге исследователя и пациента.

В заключении отметим, что процедура этической экспертизы проектов (и

результатов) биомедицинского исследования должна включать в себя не только

этико#научный анализ (по стандартным критериям) представленных исследо#

вателем#медиком материалов, но и «дидактический» контроль на «понимание»

у исследователей сущности этической экспертизы. Отсутствие единства между

формальными требованиями (экспертными критериями) к исследователю и

пониманием исследователем сущности биоэтических требований может при#

вести к негативным последствиям (для пациента, социума, развития биомеди#

цины) и излишней бюрократизации  биомедицинского исследования. 
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ЭТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В КОНТЕКСТЕ

ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Прояснение сути и статуса экспертизы в контексте развития современ�

ного научного знания. Отдельно и достаточно подробно исследована роль

этической экспертизы в системе медицинской деятельности, реализую�

щейся в формах этических комитетов и этического консультирования.

кспертиза в традиционном ее понимании тесно связана с на#

укой, а также с идеей специализации и с высоким статусом

специалиста в индустриальном обществе. В словаре иност#

ранных слов само слово «экспертиза» объясняется как «иссле#

дование какого#либо вопроса, требующего специальных зна#

ний, с представлением мотивированного заключения» [1], так

как слово «эксперт» происходит от латинского слова expertus,

что означает «опытный», т.е. специалист в какой#либо облас#

ти. В традиционном понимании «опытный человек» — это

еще и человек, способный передать знание другому. Именно в

данных семантических рамках разворачивается фабула новел#

лы Анд. Тарковского «Страсти по Андрею» («Андрей Рублев»)

В классической латыни expertus — знающий по опыту,

лично изведавший, опытный. Причастие, вобравшее в себя

действие по глаголу «experior» — испытать. Испытать —

стать peritus, т.е. опытным, сведущим, знающим. Но expertus

сведущ как#то по особому, во всяком случае, его опытность

и знание не сводятся ни к prudentia, ни к sapientia. Эта непо#

хожесть, в частности, отразилась в лексиконе римского пра#

ва: experior имеет в нем значение «судиться», «подавать иск»,

«испытывать себя законом», но осуществляют и толкуют за#

кон prudentes — сведующие, знатоки, правоведы. Путь, ле#

жащий перед expertus не совпадает ни с выстраиванием этоса

на путях благо#разумия и рассудительности prudentia, ни с

тропами мудрости идущей к истине sapientia. Дороги, кото#

рые ведут expertus, скромнее и буквальнее. Они ведут к ис#

пытанию живыми и конкретными обстоятельствами: exper#

tus — тот, кто испытан и изведан обстоятельствами, кого

обстоятельства заставили узнать, каковы они в своей силе.



Знание и экспертиза стали управлять современными обществами. Мы

живем в мире возрастающей рефлексивности, опосредованной экспертными

системами, где люди взаимодействуют друг с другом на основе интерпрета#

ций информации, производимой специалистами. Общество знания — не

просто общество с большим количеством экспертов, технологических и ин#

формационных инфраструктур и интерпретаций специалистов, а не участни#

ков, скорее, это общество, где культуры знания органически вплетены в

ткань общества, как и целый ряд процессов, практик и отношений, обслужи#

вающих знание.

Инновационность общества знания предполагает творчество, деятель#

ность, созидающую новые знания, схемы поведения и общения. Не только

субъектом, но и объектом творчества является сам человек, его опыт, разви#

тие, жизнь, условия, формы общения и самореализации, которые воспроиз#

водятся, изменяются, сохраняются и обновляются.

Экспертиза — один из фундаментальных способов встраивания в ту или

иную область сущего научного проекта. Экспертиза входит в существо науки

Нового времени, а вместе с тем, и в структуру самой Модернити, полагающей

себя Современностью: через экспертизу субъект получает возможность пред#

писывать ходу линейной временности, заменившей круговорот вечности,

свои правила и нормы. Однако характерная для Модернити связь капитализ#

ма, технологии и науки приводит к тому, что экспертом становится не столь#

ко прошедший «школу жизни», сколько получивший базу теоретических зна#

ний и применяющий ее на практике. Экспертом становится ученый. Такое

развитие событий усиливалось возрастающей специализацией науки, позво#

ляющей ученому настаивать на компетенции в ее локальной области [2]. Уже

к XIX ст. работала ценностная установка быть профессиональным ученым,

породившая его стандартный тип — научного работника, получившего про#

фессиональное образование и освоившего соответствующие навыки. Науч#

ный работник «предназначен» представлять профессиональные экспертные

услуги как внутренним, так и внешним заказчикам. 

Очень важную роль среди современных экспертных практик играют экс#

пертизы этические, направленные на научные и практические продукты ме#

дицинской деятельности. Проводятся они в двух формах: этические комите#

ты и этическое консультирование [3].

Специальные структуры этического контроля, впервые возникшие в 50#х

годах в США, первоначально осуществлялись лишь коллегами. С 1966 г. офи#

циальные власти США сделали этическую экспертизу обязательной для всех

биомедицинских исследований, которые финансировались из федерального

бюджета. Позднее экспертиза была распространена также и на исследования,

финансируемые из других источников. Особо следует отметить, что в США

обязательной этической экспертизе подлежат не только биомедицинские ис#

следования, но и психологические, антропологические и т.д. в случае их про#

ведения на человеке. В 1967 г. этические комитеты начали создаваться при

больницах и исследовательских учреждениях Великобритании, причем ини#

циатива исходила от самих медиков [4].
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По мере расширения практики биомедицинских исследований соверше#

нствовалась структура деятельности этических комитетов. В настоящее вре#

мя вопросы их структуры, функций, статуса, состава, полномочий разработа#

ны до мельчайших деталей. В разных странах действуют различные схемы

взаимодействия комитетов различных уровней — местных, функционирую#

щих на уровне лечебного или исследовательского учреждения, региональных

и национальных. В последние годы значительное внимание уделяется вопро#

сам организации экспертизы исследований, проводимых одновременно в

разных странах, особые сложности при этом возникают тогда, когда дело ка#

сается развивающихся стран [5]. 

По мнению Б.Г. Юдина механизмы этического контроля действуют даже

тогда, когда исследования проводятся без непосредственного воздействия на

испытуемого (строго говоря, его нельзя назвать испытуемым). Например, ес#

ли для так называемого эпидемиологического исследования необходимы

данные о состоянии здоровья, генетических, биохимических и других пока#

зателей тех или иных групп населения, то перед проведением исследования

необходимы процедура информированного согласия и независимая этичес#

кая экспертиза. Они необходимы и в случаях, когда исследуется тот или иной

биологический материал (кусочек ткани), извлеченный у человека [6].

Мы солидарны с профессором Б.Г. Юдиным в том, что область биомеди#

цинских исследований, а, следовательно, и этического регулирования, неук#

лонно расширяется, включая и такие воздействия, которые вовсе не имеют

целью улучшить здоровье человека. Научно#технический прогресс, направ#

ленный на непосредственное удовлетворение потребностей человека, непре#

рывно создает новые материалы, окружающие нас в быту, приборы, устрой#

ства, предметы одежды, продукты питания, средства косметики и многое

другое. Каждый такой предмет может стать доступным лишь после проверки

на безопасность с токсикологической, экологической и прочих точек зрения.

Каждая подобная проверка предполагает проведение испытаний на добро#

вольцах с соблюдением все тех же механизмов этического контроля. Непре#

рывное обновление ассортимента предметов, следовательно, организация

все новых исследований — закон современного предпринимательства. Таким

образом, все большее число предметов вовлекается в орбиту этического регу#

лирования. 

Фактически существование экспертиз как институтов посредников опи#

рается на расширение подведомственного науке пространства, свойственно#

го программе позитивизма. В ходе этого процесса утверждалась ценностная

установка следовать принятым стандартам научной деятельности в деятель#

ности социальной при сохранении гарантий функциональной целостности и

автономности науки.

Такое понимание экспертизы лежит в основе высказанной С. Лемом

идеи «цивилизации экспертов», пафос которой направлен против «бестолко#

вой демократии», когда одинаково «весит» и голос профессора университета,

и голос уборщицы, и голос сумасшедшего, но и, конечно, против «бестолко#

вого тоталитаризма», когда приходится насилием удерживать нерационально
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построенную социальную пирамиду с политиком#непрофессионалом навер#

ху. Однако эта идея особой популярности не обрела # еще П. Фейерабенд пи#

сал о том, что различные группы специалистов могут давать противополож#

ные оценки той или иной ситуации. Но и единодушное их мнение не гаран#

тирует решения проблемы, так как уже на следующий день оно может  сме#

ниться на противоположное. Мнение специалистов требует определенных

поправок, ибо они часто склонны отождествлять потребности науки с пот#

ребностями повседневной жизни и совершать ошибки.

Медицинское образование в начале ХХI ст. не может оставаться в сторо#

не от обозначенных процессов. Строение и функционирование его содержа#

ния выступают в качестве непрерывного соединения требований формирова#

ния экспертных навыков с ценностным отношением будущего врача к миру,

профессии, к себе, к пациентам. Концептуальные основания современного

медицинского образования исходят из принципов рациональности, опреде#

ляют методологические установки и категориальные ряды, необходимые для

формирования научной парадигмы человека в медицине. Ценностные осно#

вания медицинского образования воплощают потенциальные возможности

для широкого поля действий врачей как творческих индивидов, оцениваю#

щих то, что сотворено природой и того, что входит в пространство их профес#

сии. Ценностные компоненты подготовки к этической экспертизе, обладая

широкой амплитудой действия и творческого созидания, находят свое прояв#

ление в реализации профессии, обогащая ее новыми смысловыми структура#

ми. В широком познавательном плане ценностные основания профессии

позволяют не потерять человека в бесконечных играх разума, осваивающего

сложное поле человеческой жизни. 

Самостоятельное значение в этом процессе отводится формированию

философской культуры будущих врачей. Именно в курсе философии студен#

ты осваивают различные философские традиции исследования ценностного

человека. Значимость и ценность человеческой жизни разворачиваются в

учебном курсе философии в формировании  ценностных ориентаций, кото#

рые оказываются направляющей силой формирования профессионализма,

выражающейся в стремлении к достижению высших целей профессии, высту#

пают высшими стимулами профессионального поведения. В этой связи осо#

бое значение в учебной программе по философии отводится рассмотрению и

обсуждению  ценностей, рожденных в противостоянии жизни со смертью. 

В фокусе внимания участников образовательного процесса на протяже#

нии изучения 144 часового курса философии находятся фундаментальные

проблемы смысла жизни, проблемы ценности человеческой жизни в ее про#

тивостоянии со смертью. «Диалектика ценности и жизни... заключается в

том, что не всякая жизнь ценностно значима, но жизнь, в ее противостоянии

со смертью как жизнь, через которую утверждается человеческая личность в

ее свободном развитии и общественной значимости, является ценностью и

критерием всех жизненных ценностей» [7]. Мысль Л. Столовича о том, что

постижение человеческой личностью смысла жизни в борьбе со смертью

раскрывается в свободном развитии лучших человеческих качеств. 
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Нормативным уровнем философского образования  врачей в рамках под#

готовки к этической экспертизе является изучение общечеловеческих ценнос#

тей. Они формируют то духовное пространство, где бытие и небытие обраще#

ны к центральным проблемам смысла жизни. Общечеловеческие ценности

по#разному исследуются в «формальной» и «онтологической» аксиологии.

Для концептуализации ценности человека наиболее перспективной  предс#

тавляется онтологическая аксиология. В типологии ценностей, предложенной

М. Шелером, общечеловеческие ценности могут быть отнесены к «высоким

ценностям». По его мнению, всему царству ценностей присущ порядок, со#

стоящий в том, что ценности в отношении друг к другу образуют «иерархию»,

в силу которой одна ценность оказывается более «высокой» или более «низ#

кой», чем другая [8]

Общечеловеческие ценности как «высокие» ценности образуют два гори#

зонта, один из которых раскрывается в соответствии с сущностным носите#

лем — ценностным человеком, другой — связан с наличием самодавлеющих

ценностей, которые обладают сущностными свойствами и в разных языко#

вых системах обретают исторически выраженную ценность жизни, смысло#

вые структуры, необходимые врачу в практической и духовной деятельности.

Система общечеловеческих ценностей во многом определяется достигнутым

уровнем ценности человека в единстве его телесности и духовности, индиви#

дуального и надиндивидуального, природного и социального. Выдвигая че#

ловека в качестве универсального носителя ценности мира, философия как

научная дисциплина и как учебный предмет неизбежно сталкивается с про#

тиворечиями между человеком как универсумом и общечеловеческими цен#

ностями, выражающими «истинные» качества человека.  Предметом особого

рассмотрения в курсе философской подготовки врачей становится проблема

человека#универсума, выступающая в качестве неразделимого абсолюта и

раскрывающаяся в единстве нескольких проекций:

человек и его человеческие качества в природном мире;

социально#психологические качества, раскрывающиеся в общении че#

ловека через отношение «Я» — «Другой»;

духовная сущность человека, где все причастное к его духовной самости

становится ценным. 

В теме «Русская философия» со студентами  рассматривается  философия

Серебряного века, в которой проблема обретения смысла жизни неотделима от

общечеловеческих ценностей, выражающих нравственные искания всего че#

ловечества. В философском наследии Е.Н. Трубецкова высшая ценность жиз#

ни обнаруживается в стремлении к идеальной божественной цели, возвышаю#

щей человека над повседневностью [9]. Для Н.Ф. Федорова смысл и ценность

жизни раскрываются в восстановлении братства на земле. По мнению С.Л. Ле#

вицкого, в воззрениях Н. Федорова ценность жизни лишена субъективности,

она являет собой целеустремленность в будущее и раскрывается в интересах

всего человечества. Преобладание этического дискурса в иррационалистичес#

ких, интуитивистских образах жизни как общечеловеческой ценности откры#

вает метафизическую перспективу понимания ценностного человека, но ока#
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зывается весьма отвлеченной для осмысления жизненных состояний человека

в реальном пространственно#временном континууме. В этом кроется источ#

ник педагогических трудностей, возникающих при рассмотрении данной те#

мы, но при этом именно в ней актуализируются потребности в восприятии,

прочтении, понимании неординарного философского материала. Возникает

необходимость нахождения нового педагогического инструментария, осно#

ванного на диалогичности и эмоциональной полифоничности.

В теме «Проблема человека с современной западной философии» студен#

там предлагается рассмотреть разные образы человека как родового сущест#

ва, воплощающиеся в современной иерархии общечеловеческих ценностей.

Основание этой иерархии образуют ценности, выражающие естественную

природу человека как родового существа. Ключевая роль в этом основании

отводится ценностям выживания. По определению А. Печчеи, современный

человек как родовое существо может выжить в изменившейся природной

среде, непрерывно совершенствуя системные человеческие качества, стано#

вящиеся общечеловеческими ценностями. «Наиболее важными, от чего зави#

сит судьба человечества, являются человеческие качества — и не только от#

дельных элитарных групп, а именно «средние» качества миллиардов жителей

планеты» [10]. 

Человеческие качества становятся необходимыми для формирования

ценностных установок индивидов, направленных на сохранение  стабильнос#

ти общественного устройства и устойчивых межличностных отношений. Че#

ловек, руководствуясь определенными  ценностными установками, может

изменять иерархию ценностей. По мнению Д.А.  Леонтьева, работающего в

междисциплинарном  научном пространстве, ценности неизбежно выстраи#

ваются в иерархию и могут в этой иерархии меняться местами. Человек как

носитель ценностей «способен жертвовать одними ценностями ради других,

варьировать порядок их реализации» [11]. Когда речь заходит о жизненном

пространстве человека, можно говорить об изменении форм проявления  об#

щечеловеческих ценностей в жизни человека. Так, справедливость как обще#

человеческая ценность по#разному сублимируется в духовных и поведенчес#

ких практиках личности, образующих содержание жизненного пространства.

Стремление человека сохранить жизнь, создать антропогенные и социальные

средства адаптации к окружающей среде находит свое выражение в важней#

шей составляющей справедливости — равном праве всех людей на жизнь. В

медицинском дискурсе это конкретизируется еще и в праве на равный доступ

к медицинской помощи. Это основные права человека, в которых справедли#

вость выражается в создании жизненного пространства, необходимых усло#

вий для полноценной и достойной жизни. Здоровье, выражается в форме

ценностей, необходимых для жизни личности, становится важнейшим усло#

вием и формой полноценного бытия личности, выражается по отношению к

человеку в понятии «счастливый». Хотя с точки зрения человеческих качеств

ценность человеческой жизни структурируется на основе антропологических

свойств человека — физического здоровья, типа характера, типа памяти —

социальная организация этого вида пространства обусловлена социальными
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механизмами, где справедливость выступает как социальный феномен жиз#

недеятельности личности, вытекающей не из физической природы человека,

а из системы связей, интегрирующих социальные ценности.   

Мы сейчас находимся на этапе институализации норм доказательной ме#

дицины, их включения в институт профессии врача. Основой успешности

этого процесса является конгруэнтность включаемых норм существующей

практики. Вопрос о степени конгруэнтности/дивергенции между реаль#

ностью и моделью предполагает практический ответ, не имеющий ничего об#

щего с нормативными рассуждениями. «Научно#обоснованная медицинская

практика и клиническая эпидемиология учат врача искусству критического

анализа информации и умению соотнести результаты исследования с конк#

ретной клинической ситуацией» [12]. Триада, на которой основывается дока#

зательная медицина, включает в себя три компонента:

клиническая экспертиза

результаты исследований

предпочтения пациента

Таким образом, нам необходимо выяснить, насколько существующая

практика благоприятна для внедрения норм доказательной медицины по

этим трем направлениям. В ходе исследования нас будет интересовать клини#

ческая экспертиза и предпочтения пациента. Исследование внедряемости ре#

зультатов исследований в деятельность врача как на уровне образования, так

и на уровне практики, требует самостоятельного объемного исследования,

превышающего рамки настоящей работы.

Осуществляя клиническую экспертизу, врач как эксперт работает со спе#

цифической информацией, необходимой для анализа и управления риском,

связанным со здоровьем пациента. На наш взгляд, уровень отрефлексирован#

ности феномена риска способен выступать индикатором того, что трансферт

доказательной медицины как нормативной системы из одного институцио#

нального контекста в другой (а, именно, российского) не противоречит суще#

ствующим установкам, а еще лучше, конгруэнтен им. Однако сначала мы

должны определить категориальный уровень наших рассуждений и опреде#

лить, о каком риске, собственно, идет речь.

В литературе, посвященной проблеме риска, его определяют как дея#

тельность или действия, «связанные с преодолением неопределенности в

ситуации неизбежного выбора» [13], или как «действие, направленное на

привлекательную цель, достижение которой связано с угрозой потери, или

как ситуативную характеристику деятельности, включающую неопределен#

ность исхода и неблагоприятные последствия в случае неуспеха» [14]. Риск

связан с неопределенностью, прежде всего с неопределенностью будущего,

которая обусловлена недостатком информации о будущих процессах и со#

бытиях или по поводу наступления тех или иных событий от действий, ко#

торые субъект намерен предпринять. Содержательную сущность неопреде#

ленности составляет альтернатива наступления тех или иных событий.

Большинство исследователей отмечает, что риск — это ситуация более

высокого качественного порядка, чем неопределенность, а потому могут
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быть определены его количественные и качественные параметры [15]. О рис#

ке говорят только в том случае, когда может быть принято решение, без кото#

рого не возникло бы ущерба. Этого ущерба можно избегнуть [16].

Более полным и объективным является подход, рассматривающий риск не

только как опасность, но и как предпосылку успеха. Поэтому степень познания

риска как амбивалентного феномена определяет степень достоверности моде#

ли практики, сконструированной на основе полученного знания. Риск может

быть  определен как «действие, направленное на привлекательную цель, дости#

жение которой сопряжено с угрозой потери, или как ситуативную характерис#

тику деятельности, включающую неопределенность исхода и неблагоприятные

последствия в случае неуспеха».

С точки зрения такого подхода к риску следует, что риск является прежде

всего деятельностью субъекта, связанной с оценкой параметров окружающего

мира, и его усилий, направленных на преобразование действительности. Осо#

бенностью риска является то, что эти преобразования не всегда могут закончить#

ся удачно. Тем не менее, возможность неудачи осознается субъектом в ходе рис#

ковой деятельности и учитывается им как один из вариантов развития событий.

Но сущность риска не сводится к деятельностному основанию. Специ#

фика деятельности в условиях риска определяется условиями внешней среды.

В связи с этим в научной литературе в настоящее время сложилось три основ#

ных концепции по поводу природы риска. Это объективная, субъективная и

объективно#субъективная концепции. Объективная концепция настаивает

на том, что риск существует независимо от осознания такового субъектами

риска. Такое мнение аргументируется детерминированностью поведения

субъектов и факта объективного наличия элементов неопределенности в хо#

де принятия решения [17]. Другими словами, причинами возникновения

рисков являются факторы внешней среды. Субъект не может влиять на нали#

чие или отсутствие риска, он является субъектом воспринимающим (реципи#

ентом), наполняющим смыслом содержание рискового поведения. Поэтому

сторонники данного подхода предлагают развести категории «риск» и «осоз#

нание риска» и употреблять последнюю «в общем смысле, разумея под ним

все признаки, сопутствующие принятию решений и их осуществлению» [18].

На наш взгляд, такой подход не объясняет, например, следующее обстоятель#

ство: ситуация может быть рисковой для одного человека и совершенно не

рисковой, а, возможно, даже и не актуальной для другого. Поэтому вскрытие

сущности риска невозможно без действующего субъекта.

Субъективистский подход, напротив, сводит природу риска к факту на#

личия оценок риска. Ключевым моментом здесь является оценка субъектом

какой#либо ситуации как рисковой, угрожающей его жизни, здоровью, бла#

гополучию и т.п. На наш взгляд, такая позиция слишком акцентирует субъек#

тивные восприятия рисков, не уделяя должного внимания объективным при#

чинам рисков. Риск здесь понимается функционалистски — с точки зрения

вероятности опасности и размеров ущерба, преломляясь через призму бихе#

виоризма. Тем не менее, данное направление ставит важный вопрос о крите#

риях приемлемого риска. 
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Практически субъект#объектный дуализм определяет дуализм самого на#

учного знания, его разделения на естественно#научную и гуманитарную формы.

По нашему мнению, наиболее адекватно раскрывает природу риска объек#

тивно#субъективный подход, который утверждает, что понять природу риска

можно только исходя из двух его взаимосвязанных компонентов: субъектив#

ного и объективного. Один только объективный подход сводит риск к неопре#

деленности внешней среды, субъективный же не дает полного ответа на вопрос

об источнике и необходимости таких оценок. Субъективно#объективный

подход наиболее полно подчеркивает двойственную, неоднозначную приро#

ду риска. Тем самым он открывает путь для анализа данной категории различ#

ными, как естественнонаучными, так и гуманитарными отраслями знания.

Более того, превращение феномена риска в единое проблемное поле естест#

венных и гуманитарных наук позволяет обозначить два «моста» между ними

— клиническую эпидемиологию на уровне теории и биоэтику на уровне

практики (имеется ввиду теоретический и практический уровни научного

знания). Здесь следует отметить еще одно существенное обстоятельство. Си#

туации, которые содержат в себе потенциально опасные исходы, можно раз#

делить на две группы. К первой группе относятся ситуации, исход которых

может быть неблагоприятным для субъекта, но не зависит от него и не опре#

деляется потенциальными действиями. В этом случае более целесообразно

говорить не о риске, а об опасности (hazard). Вторая группа ситуаций харак#

теризуется тем,  что исход в них напрямую зависит от деятельности субъекта,

именно такие ситуации являются рисковыми, именно в них присутствует

риск [19].

Итак, риск представляет деятельность субъектов риска, суть которых

состоит в оценке результатов комплекса альтернатив в координатах «шанс —

опасность», рисковая деятельность возникает в результате соединения объек#

тивной реальности и субъективных структур личности (ей). 

В рамках проведенного нами анкетного опроса  201 преподавателя Сара#

товского государственного медицинского университета задавался вопрос о

характере оценки возможных рисков в медицине: 45,4 % респондентов счита#

ют оценку риска самостоятельным видом деятельности (преподаватели тео#

ретических кафедр, выбравшие данный вариант ответа, составляют 43,9 %,

клинических — 46,2 %); 40,5 % опрошенных считают оценку риска частью

экспертной оценки  (эту точку зрения разделяют 34,8% работников теорети#

ческих кафедр и 43,7 % клинических кафедр). Другое выбрали 7,0 % (теоре#

тические кафедры — 3,0 %, клинические кафедры — 9,2 %). Затруднились с

ответом 13,0 %. Таким образом, представления о том, какую роль должна иг#

рать оценка возможных рисков в медицине, довольно противоречивы и рас#

плывчаты (теоретические 24,2, клинические — 6,7 %). По нашему мнению,

это объясняется тем, что первоначально экспертная модель деятельности

формируется в рамках конкретных административных институтов эксперти#

зы, специализирующихся на оценке риска. В настоящее время последняя

трансформировалась в основание алгоритма выбора методов лечения, без ко#

торого невозможен системный анализ биоэтических проблем [20].
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Ответы на вопрос об источнике умения оценивать степень риска наступле#

ния негативных последствий в профессиональной медицине распределились

следующим образом: 33,2 % респондентов считают, что это умение приходит с

опытом. Причем опыт явно выше ценится «практиками»: данный вариант от#

вета выбрали более трети (37 %) работников клинических кафедр, тогда как на

теоретических кафедрах — только четверть (25,0 %). 27,5 % респондентов счи#

тают, что данное умение является результатом самосовершенствования про#

фессионала, причем «практики» демонстрируют оптимизм в отношении твор#

ческой активности субъекта в два раза чаще «теоретиков» (солидарность с дан#

ным вариантом ответа проявили 17,6 % сотрудников теоретических кафедр и

36,8 % сотрудников клинических кафедр). 

Наиболее популярным источником умения оценивать степени риска

наступления негативных последствий оказалось образование: 60,6 % респон#

дентов считают, что оно должно формироваться на всех ступенях обучения

профессии (вариант ответа выбрали 67,6 % сотрудников теоретических ка#

федр и 58,5 % сотрудников клинических кафедр). По нашему мнению, эти

цифры отражают убежденность респондентов в том, что оценка рисков явля#

ется элементом объекта познавательного процесса.
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