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• Biomedicininiai tyrimai  (pirmas skirsnis, 2 str.) - biomedicinos mokslų hipotezių patikrinimas 

mokslo tiriamaisiais metodais ir žmogaus sveikatos ypatumų pažinimo plėtojimas. 

• Biomedicininiai tyrimai gali būti atliekami tik tada, kai (antras skirsnis, 4 str.):  

1) yra biomedicininių tyrimų mokslinė ir praktinė vertė; 

2) užtikrinta tiriamojo interesų apsauga bei informacijos apie tiriamąjį konfidencialumas;  

3) gautas savanoriškas tiriamojo asmens sutikimas;  

4) yra tyrėjo ir biomedicininių tyrimų užsakovo civilinės atsakomybės draudimas dėl galimos 

žalos tiriamajam 

5) yra Lietuvos bioetikos komiteto ar Regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto 

leidimas;  

6) to nedraudžia kiti įstatymai.  

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIOMEDICININIŲ 
TYRIMŲ ETIKOS ĮSTATYMAS 



Klinikiniai tyrimai – bet kokie biomedicininiai tyrimai, kurie atliekami su 

gyvais žmonėmis. 

• Skirti vertinti vaistinio preparato saugumui ir efektyvumui skiriant jį pagal jau 

patvirtintas indikacijas 

– Nustatyti ar įvertinti farmakologinį ar kitokį farmakodinaminį vaistinio preparato 

poveikį 

– Nustatyti vaistinio preparato šalutines reakcijas 

– Nustatyti vaistinio preparato pasisavinimą, pasiskirstymą organizme, metabolizmą 

ir išsiskyrimą  

• Skirti tirti vaistinio preparato, kuris dar nepatvirtintas atitinkamos valstybės 

Vaistų agentūros, ar vaisto, kuris skiriamas ne pagal patvirtintas indikacijas 

efektyvumui, šalutinėms reakcijoms, farmakokinetikai ar farmakodinamikai 



•Rezultatų gerėjimas pasiektas: 
Įtraukiant ligonius į akademinius 
nekomercinius klinikinius tyrimus 

 
Bendradarbiaujant tarptautinėms tyrimų 
grupėms 

 
Kaupiami ir analizuojami  klinikiniai ir 
laboratoriniai duomenys bei gydymo 
rezultatai 

 
Atliekami moksliniai tyrimai 

 
Kaupiamos žinios apie leukeminių ląstelių 
biologines savybes 

 
Gilinamos žinios apie priešvėžinių 
preparatų veikimo mechanizmus 

Pui CH, Evans WE: N Engl J Med 354:166–178, 2006 

Ūmine limfoblastine leukemija sirgusių vaikų, įtrauktų į 15-a klinikinių tyrimų, 

atliktų 1962-2005 metais,  gydymo rezultatų dinamika (N=2628) 

St. Jude Children's Research Hospital duomenys 



Kokybės kontrolė 
Tyrimo centras 

Priežiūros komitetas, pagrindinis tyrėjas, tyrimo 
komanda 

Vidiniai aptarimai, glaudžios konsultacijos tarp centrų, 
centrinė dokumentacija, bendros publikacijos 

Mokslinė 
draugija 

Etikos komitetas 

Vidinė ir išorinė 
priežiūros taryba 

Referencijos 
centrai 

Duomenų saugos 
priežiūros 
komitetas 

Mokslinės 
institucijos 

Vietinis tyrimų 
centras 

Referencijos 
centrai 

Genetika 
Imunologija 
Histologija 

Farmakologija 
Radiologija 

Mokslinių/tiriamųjų hipotezių ir 
klausimų sukūrimas 

Strategijos gerinimas 
Primum nihil nocere 

Tyrimo protokolas 
Įrodytų duomenų santrauka 

Tyrimo hipotezės/klausimai ir tikslai 
Vaistai, dozės, infuzijos laikas, pašalinis poveikis, 

simptominis gydymas, etc. 

Duomenys apie ligonius 
Diagnostiniai duomenys 

Gydymas  
Atsakas į gydymą 

Ilgalaikiai duomenys 
Vėlyvieji efektai 

Niehues, T. (2015) Optimizing treatment in paediatric rheumatology—lessons from oncology 

Nat. Rev. Rheumatol. doi:10.1038/nrrheum.2015.50 

Gydymo protokolo / nekomercinio akademinio klinikinio tyrimo sudarymo,  funkcionavimo 
ir priežiūros schema  

Moksliniai tyrimai/ 
inovacijos 

Moksl. tyrimais pagrįstas planas 
Ankstesnių tyrimų duomenys 

Tikslas – įtraukti 100% ligonių 

Teisinga diagnozė, 
klasifikacija? 



Vaikų, sergančių ūmine limfoblastine leukemija gydymo rezultatai Lietuvoje 
skirtingais laikotarpiais  

0.55±0.04 
0.50±0.04 

0.64±0.03 
0.61±0.04 

0.75±0.04 0.70±0.04 

86±0.3 
84±0.4 

2009-2014, NOPHO ALL2008, 
N=120 

2003-2008, N=109 

1997-2002, N=136 

1992-1996, N=132 

P<0.001 

Lietuvos įsitraukimas į tarptautinį gydymo protokolą/ klinikinį tyrimą vaikų 
ūminei limfoblastinei leukemijai gydyti NOPHO - ALL2008 

Vaitkeviciene G, et al. Medicina, 2014 



Pagrindinis (bazinis) klinikinių tyrimų reguliavimo 
principas 

• (10c) 2001/20/EK Direktyvos patirtis parodė, kad nemažos dalies 

atliekamų klinikinių tyrimų užsakovai yra nekomerciniai. Nekomercinių 

užsakovų tyrimus dažnai iš dalies arba visiškai finansuoja visuomeninės 

arba labdaringos organizacijos ar fondai. Šiam vertingam indėliui didinti 

ir skatinti nekomercinių tyrimų tiriamąjį darbą, tuo pačiu nemažinant 

tyrimų kokybės, turi būti imamasi priemonių, skatinančių nekomercinių 

užsakovų klinikinius tyrimus Valstybėse narėse 

Skatinami nekomerciniai klinikiniai tyrimai 



5-ių metų išgyvenamumas vaikų, sirgusių  
onkologinėmis ligomis (išskyrus CNS), 2000-2007 m. 

Gatta G, Lancet Oncol. 2014;15:35-47  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gatta+G+2013+Lancet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gatta+G+2013+Lancet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gatta+G+2013+Lancet


PICORET projektas 

• Europos Sąjungos remiamo mokslinių tyrimų paramos 
programos HORIZON 2020 dalis 

 

• Projekto tikslas – suvienodinti vaikų, sergančių onkologinėmis 
ligomis išgyvenamumą visose Europos šalyse 

 

• Speciali programa Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Bulgarijai 
padedant įsitraukti į akademinius nekomercinius klinikinius 
tyrimus 
– Neuroblastoma 

– Meduloblastoma 

– Inkstų navikai 

 

 



Komerciniai klinikiniai tyrimai 

• Tai vienas medicinos mokslo pažangos variklių… 

Ypač kuriant naujus vaistus 

 

• Kokia nauda juose dalyvauti? 

 

• Pavyzdžiui: 

 

• Lietuvoje yra 48 vaikai, sergantys hemofilija, iš kurių 30 serga sunkia 
hemofilijos forma  

 

• Aštuoni vaikai dalyvauja 3-uose skirtingų užsakovų tarptautiniuose 
daugiacentriuose klinikiniuose tyrimuose 

 

• Tiriamieji preparatai - naujos kartos krešėjimo faktoriai 

 

• Preparatų skyrimą, tyrimų (genetinių, antikūnų titro, kt.) atlikimo kaštus 
visiškai dengia užsakovas.  

 

 



Nauda 

• Pacientui 

• Išsamus ir ilgalaikis sveikatos 

būklės stebėjimas 

 

• Galimybė atlikti neprieinamus 

tyrimus (centrinė laboratorija) 

 

• Galimybė gauti pakankamai vaisto 

ir jo “netaupyti” 

 

• Galimybė taikyti gydymą, kurio 

valstybė nekompensuoja…(ITI) 

• Gydytojui 

• Galimybė detaliai išsiaiškinti ir 

suprasti cheminę vaisto sudėtį, 

gamybos procesą 

 

• Galimybė bendradarbiauti su 

tarptautiniais ekspertais 

 

• Galimybė užsakovo lėšomis atlikti 

diagnostinius funkcinius, 

genetinius, kitus tyrimai tame tarpe 

ir tuos, kurių atlikti Lietuvoje nėra 

galimybių 



Nauda 
Valstybei 

• Sutaupoma daug valstybės lėšų: 
 

 Užsakovas dengia brangių tyrimų vietinėse ir užsienio 
laboratorijose kaštus 
 

 Užsakovas neribotai tiekia tiriamąjį preparatą 
 

 Pavyzdžiui, 30 kg ligonis profilaktiškai naudoja 30 TV/kg FVIII x 3k./sav. 
(t.y. 1000 TV x 3 k./sav.) 

1 ligonis per 1 metus sutaupo apie 120 000 EUR 
8 ligoniai - maždaug 1 milijoną eurų/metus…(960 000 EUR) 
Ligoniai klinikiniuose tyrimuose dalyvauja nuo 2012 m…. 

 

• Atsiranda galimybė paskirstyti sveikatos išteklius kitur 



Profilaktikos krešėjimo faktoriais hemofilija sergantiems vaikams 
įdiegimas Lietuvoje  

nuo 2007 m. 
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  79% sunkia hemofilija sergančių vaikų  

   taikoma ilgalaikė profilaktika 

 



Išvados 

Klinikiniais tyrimais mokslinių metodų pagalba atsakoma į kylančius 

klausimus norint pagerinti ligų profilaktiką, diagnostiką ir gydymą  

 

Visi klinikiniai tyrimai sudaromi remiantis jau turimais medicinos 

mokslo įrodymais, turi pagal griežtas taisykles sudarytus protokolus, 

atlikimo ir kontrolės planą 

 

Prieš pradedant klinikinį tyrimą, tyrimo atlikimo etiškumas ir 

saugumas būna įvertinamas  biomedicininės etikos ir vaistų kontrolės 

komitetų. Klinikiniai tyrimai atliekami laikantis geros klinikinės 

praktikos taisyklių 

 

Atsakingai atliekami klinikiniai tyrimai yra medicinos mokslo 

pažangos varomasis variklis, naudingas ne tik tiriamajam ligoniui, bet ir 

ligoniams, kurie bus gydomi ateityje 




