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Úvod
Premisa „dnešný výskum tvorí zdravotnú starostlivosť zajtrajška“ vyjadruje význam
medicínskeho

výskumu

a dôvod

jeho

vykonávania.

Vedecký

výskum

a pokroky

v biomedicínskych vedách a ich aplikácia v lekárskej praxi a v procese poskytovania
zdravotnej starostlivosti, však prinášajú nové problémy v oblasti etiky. Samotný biomedicínsky
výskum si vyžaduje presné definovanie hypotéz, ktoré sú overované jednak v laboratórnych
podmienkach ako aj na pokusných zvieratách. Aj keď klinické štúdie na ľudských subjektoch
predpokladajú prospech jednotlivým účastníkom a rozvíjajú základné biomedicínske poznatky,
predsa však znamenajú aj určité riziká v závislosti od charakteru výskumu. Tieto riziká musia
byť minimalizované, pričom experiment sa má vykonávať slobodne a zároveň musí prebiehať
v rámci špecifických opatrení na ochranu všetkých zúčastnených, a to nielen pokusných osôb,
ale aj samotných výskumníkov. Je zrejmé, že každý výskum s účasťou ľudí je nevyhnutné
realizovať v súlade so všeobecne prijatými etickými princípmi ako sú prospešnosť, autonómia,
spravodlivosť a neškodnosť. V biomedicínskom výskume sa princíp autonómie uplatňuje
osobitne v procese slobodného informovaného súhlasu, ktorý môže účastník, či už
terapeutického alebo bádateľského experimentu, kedykoľvek odvolať.
Je nutné uviesť, že pokroky v medicíne sú takmer vždy spojené s výskumom na
zvieratách, čo si taktiež vyžaduje zabezpečenie špecifických etických noriem a prístupov.
Z etického pohľadu sú zvlášť kritizované pokusy na zvieratách vykonávané pre potreby
kozmetických firiem.
Významnú úlohu pri posudzovaní etických aspektov a kontrole výskumných projektov
či už na zvieratách alebo na človeku, zohrávajú nezávislé etické komisie.
Predložená publikácia poskytuje prehľad všeobecných podmienok a etických zásad
výskumu zahrňujúceho laboratórne zvieratá a ľudské subjekty, problematiku odborného
a etického posudzovania projektov ako aj podvodu a publikovania výsledkov. V súčasnosti
sme svedkami nesmierneho pokroku v molekulárne-biologických vedách, čo prináša etické
dilemy aj v oblasti genetiky. Z uvedeného dôvodu je jedna z kapitol venovaná najnovším
poznatkom v tejto oblasti.

4

Súčasný stav poznatkov vedy v oblasti medicíny

1

Vďaka obrovským technickým a technologickým možnostiam v súčasnosti vznikajú na
Slovensku výskumné projekty zamerané aj na oblasť biomedicíny a biotechnológie. Získané
výsledky prevratným spôsobom menia rýchlosť, kvalitu a získavanie rôznych medicínskych
údajov, umožňujú cielené manipulácie s rôznymi biologickými materiálmi a súčasne sa
podieľajú aj na štúdiu ich vlastností, produkcie nových molekúl a materiálov. Prvoradý
význam výskumu v oblasti medicíny spočíva vo skvalitnení zdravotnej starostlivosti
a zavedení nových foriem liečby a inovatívnych lekárskych výkonov.
Technológia, biológia a medicína sú v súčasnosti prepojené stále viac a užšie ako
kedykoľvek predtým. Získavanie nových poznatkov v oblasti medicínskeho výskumu a ich
aplikácia do medicínskej praxe výrazne narastá, čo však prináša aj mnoho dilem a otázok z
pohľadu etiky. Je dôležité uviesť, že Slovenská republika ako člen Európskej únie je aj
plnohodnotným členom spoločného európskeho výskumného priestoru. To je aj dôvod na to,
aby bola v tejto doposiaľ najdynamickejšej dobe výskumu v oblasti medicíny, biológie a
techniky, vytvorená nielen kvalitná technologická, ale aj legislatívna a personálna základňa,
a to nielen v oblasti modernej biomedicíny. Na druhej strane je potrebné podotknúť, že práve
moderná biomedicína je spojená s rozmachom využívania poznatkov experimentálnej a
molekulárnej biológie.
Vzťah vedy a spoločnosti je pomerne zložitý jav, ktorý súvisí so svetovým názorom
a celospoločenskou praxou tej ktorej spoločnosti. Množstvo nových vedeckých, technických či
iných poznatkov je na jednej strane, ale vzťah vedy a celej spoločnosti je na strane druhej. Vo
všeobecnosti je teda veda jednou zo sfér spoločenskej aktivity, podobne ako aj umenie. Jej
praktická realizácia sa deje v procese výskumu, čo sa však umenia týka, je možné hovoriť o
tvorbe.
Veda a samotný vedecký výskum:


má od začiatku existencie výrazný vplyv na oblasti, ktoré ležia aj mimo jej vlastnej
sféry,



je jednou z výrazných činností spoločnosti, ktoré ju zároveň ovplyvňujú,



často (takmer vždy) si vyžaduje veľmi vysoké finančné prostriedky,



potreba finančných prostriedkov a ich osožnosť v rámci vedeckého výskumu sa
pomerne ťažko presadzuje a odôvodňuje,
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veda vyvoláva viac problémov, ako ich vie vyriešiť (známy aforizmus),



prináša celý rad etických otázok a dilem.

Výskumná činnosť je mimoriadne náročná aj pre samotného výskumníka, okrem
odbornosti si vyžaduje aj znalosti základných právnych noriem, ako aj princípov bioetiky
a medicínskej etiky. Je dôležité uvedomenie si tejto veľkej zodpovednosti vedeckých
pracovníkov (etika vedca) a vedy samotnej (etika vedy) nielen v prostredí vedeckej spoločnosti,
ale aj celej spoločnosti.
Vďaka pokroku sekvenovania ľudského génomu a jeho štúdia tzv. „omickými“
prístupmi

(genomikou,

transkriptomikou,

proteomikou,

metabolomikou)

v

spojení

s bioinformatickým spracovaním dát, sa dosiahli zásadné pokroky v biomedicínskom výskume.
Nové vedecké výstupy hlavne z oblasti molekulárnej a bunkovej biológie a moderné
technologické možnosti viedli aj ku vzniku nových metód a možnosti liečby celého radu
ochorení. Taktiež výskum v oblasti regenerácie orgánov a tkanív priniesol prevratné možnosti
aj do experimentálneho, predklinického a klinického medicínskeho výskumu. Tie je potrebné
rozvíjať aj na Slovensku. Ide o relatívne mladý vedný odbor a reálnu možnosť vzniku
kompetitívnych vedeckých a klinických tímov.
Cieľom Slovenskej republiky v oblasti medicínskeho výskumu vo väzbe na svetové
trendy je hlavne:


zvýšiť úroveň výskumu v oblastiach, kde sa dosahujú excelentné a medzinárodne
akceptované výsledky,



rozvoj klinicky aplikovateľných technológií,



rozvoj moderného translačného a klinického výskumu s dôrazom na znižovanie
vzniku nových spoločensky závažných ochorení, ich prevenciu, diagnostiku
a liečbu,



podpora troch hlavných smerov biotechnológie (farmaceutické, priemyselné
a environmentálne).

Medicínsky výskum je súčasťou dvoch hlavných priorít programu Európskej únie
Horizont 2020. Cieľom je podpora nielen excelentného základného výskumu, ale výskumu s
orientáciou na biomedicínske a biotechnologické aplikácie s komerčným potenciálom (v
prevencii,

diagnostike

a

terapii

chorôb,
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vo

farmaceutických,

priemyselných

a

environmentálnych). Stratégia Horizont 2020 zavádza enormné posilnenie samotného
vedeckého výskumu a vývoja.

Základné oblasti medicínskeho výskumu:
1.

Nádorové ochorenia:


nové stratégie na zlepšenie prevencie a zníženie vzniku nových ochorení, zlepšenie
diagnostiky a liečby agresívnych nádorov,



vytvorenie národnej bio-banky (alebo siete nemocničných bio-bánk) pre účely
onkologického výskumu,



nové postupy na kontrolované uvoľňovanie biologických liekov (príprava
rekombinantných DNA inzertov do adultných kmeňových buniek, ktoré majú
tendenciu migrácie do solídnych nádorov a produkovať liečivo priamo v tkanive
nádoru a iné),



experimentálna diagnostika (využívanie vedeckých kapacít pre podporu rutinnej
diagnostiky) a progresívne metódy terapie nádorov (nové kombinácie biologík a
chemoterapeutík, nízkomolekulové inhibítory a iné).

2.

Ochorenia srdca, ciev a mozgu:


kardiometabolický syndróm – prevencia a zníženie incidencie vzniku nových
ochorení, neuroendokrinné, genetické a psychosociálne faktory a nové liečivá,



zlyhávajúce srdce, predsieňová fibrilácia,



kardiorespiračné vzťahy, nové postupy v diagnostike a liečbe respiračného
zlyhania,



zlepšenie preventívnych, diagnostických a liečebných stratégií pacientov s
vysokým rizikom aterosklerózy a jej komplikácií,



vytvorenie cielených koordinovaných postupov v primárnej, sekundárnej i
terciárnej prevencii aterosklerózy pre zníženie kardiovaskulárnej morbidity i
mortality v populácii,



mozgové príhody, neurodegeneratívne ochorenia,



nové prístupy k depresívnym stavom, autizmu, poruchám motorickej aktivity a
kognitívnym poruchám,



vytvorenie

koordinovaných

postupov

neurodegeneratívne chorôb.
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a

3.

Endokrinné a metabolické poruchy:
 genetické poruchy metabolizmu a poruchy životosprávy (obezita),
 nové prístupy k DNA diagnostike týchto porúch a k prevencii ich negatívnych
endokrinných a metabolických dôsledkov,
 mechanizmy

vzniku

autoimunity,

diagnostika

a

personalizovaná

liečba

autoimunitných porúch,
 inovácia diagnostiky porúch látkového metabolizmu farmových zvierat a ich vplyvu
na kvalitu produktov a potravín.

4.

Infekčné ochorenia vírusového a bakteriálneho pôvodu:


vynárajúce sa infekčné agensy, imunita, vzťahy patogén - hostiteľ,



nové rýchle a citlivé testy na detekciu patogénov a protilátok v klinickom materiáli,



nové spôsoby kontroly mikrobiálnej kontaminácie potravín, predchádzanie
epidémiám spôsobeným kontaminovanými potravinami,



nové a rýchle metódy detekcie zoonóz a infekčné agensy zvierat,



nové postupy v prevencii a liečbe infekčných ochorení s použitím látok prírodného
pôvodu.

5.

6.

Regeneračná a transplantačná medicína:


nové prístupy k regenerácii poškodených tkanív a orgánov,



nové stratégie protinádorovej liečby (prekrýva sa s prioritou 1).

Alergie a alergény:


genomika alergií,



nutričná genomika vo vzťahu k potravinovým alergénom,
bioanalytické metódy na vysokocitlivú identifikáciu alergénov v potravinách.
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Medicínsky výskum a bioetika
Nezastaviteľný pokrok v oblasti vedy a výskumu a súčasná bohatá informovanosť

spoločnosti o nových zlepšeniach a objavoch sa prirodzene prenáša aj do nárokov pacientov
voči poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ľudia s nevyliečiteľnými ochoreniami každodenne
dúfajú, že sa dočkajú nájdenia lieku práve na ich diagnózu a všetky tieto nádeje sú hnacím
motorom vedeckých tímov snažiacich sa o objavenie cesty ako takýmto pacientom pomôcť.
Každá výskumná a vedecká činnosť, ktorá sa usiluje objasniť etiopatogenézu chorobných
stavov, ich diagnostiku, prevenciu alebo liečbu (či už medikamentóznu alebo chirurgickú) a
ktorej cieľom je vytvorenie optimálneho prostredia pre samotný život človeka, sa označuje ako
lekárska veda, pričom tá má popri svojom vedeckom charaktere, aj na prvý pohľad menej
zreteľný, etický rozmer. Etika ako náuka o správnom realizovaní sa človeka sa takto prenáša aj
do oblasti samotného medicínskeho výskumu. Etická stránka lekárskej vedy je to, čo z nej robí
činnosť s ľudským charakterom, a nielen sled vedeckých krokov a postupov k cieľu bez
ohľadu na priebeh a obete, aké takého bádanie stojí.
Bioetika (z gréckeho bios - život, éthos - mrav) ako jedna z foriem aplikovanej etiky je
vedný odbor, ktorý študuje a skúma etické dimenzie spojené s činnosťou človeka v oblasti:


humánnej medicíny,



veterinárnej medicíny,



celej živej prírody.

Bioetika, niekedy označovaná aj ako „etika života“, úzko súvisí s rôznymi odvetviami
vied, ktoré skúmajú človeka a živú prírodu vôbec. Vo svojej časti ethos-u sa bioetika opiera
najmä o kresťanskú etiku a o prirodzené chápanie dobra a zla v snahe poskytnúť odpovede na
sporné body v biomedicínskom prostredí. V širšom význame slova sa pojem bioetika používa
v súvislosti s medicínskou praxou a výskumom v oblasti biomedicíny, s ochranou životného
prostredia a biologickej diverzity a správaním sa človeka k zvieratám. Bioetika vznikla ako
súčasť tradičnej etiky v súvislosti so vznikom nových problémov etického rozhodovania, ktoré
vyplynuli zo situácie človeka žijúceho v súčasnom svete. Jej vznik je datovaný k 60. rokom 20.
storočia, pričom ju ovplyvnilo najmä dianie v Spojených štátoch amerických. Mnoho bioetikov
uvádza rok 1962 za moment vzniku bioetiky, z dôvodu, že v tom čase boli po prvýkrát
uvádzané rôzne kritériá pri výbere pacientov, ktorým nové biotechnologické postupy mohli
9

zachrániť život. Ku vzniku tohto vedného odboru prispeli aj rôzne sociálno-politické hnutia,
ako kampane za práva žien, mentálne indisponovaných ľudí či práva zvierat. Veľkú úlohu pri
vývoji bioetiky zohrávali aj ekonomické a právne kritériá poskytovania zdravotnej
starostlivosti, s ktorými do určitej miery súvisí aj zmena vzťahu medzi zdravotníckymi
pracovníkmi a pacientmi. Z právneho pohľadu sa začal klásť dôraz na vôľu pacienta a na
autonómne riešenia problémov týkajúcich sa pacientovho zdravia. Medzi ďalšie významné
faktory, ktoré prispeli ku rozvoju bioetiky patria:


úspechy a významné výsledky biologických a lekárskych vied, biotechnológie
a farmaceutického priemyslu,



rýchlo sa rozširujúca odborná literatúra, medializácia výsledkov či kampane,



zakladanie

vedecko-výskumných

ústavov

združujúcich

nielen

vedeckých

pracovníkov, biológov, lekárov, ale ja filozofov, právnikov či teológov.
Exaktné vedy plnia v bioetike dôležitú úlohu vedomosti o faktografickej stránke
skúmaných problémov, tie sa však nezaraďujú medzi bežné skúsenosti. Medzi tieto oblasti
patria nielen vedy biologické, ale aj psychologické, sociologické a technické. Bolo by vhodné,
aby bioetika implikovala aspoň základnú znalosť aktuálneho stavu vedomostí z týchto vied,
hoci bioetika má vždy ráz normatívnej filozofickej vedy a v tejto oblasti jej patrí metodologická
identita a autonómia. Súčasne však bioetika stále závisí od mimoetických skúseností
jednotlivých vied a aj na základe týchto poznatkov je predpoklad pre interdisciplinárnu
spoluprácu etiky s týmito vednými odbormi. Svoje stále miesto má samozrejme aj v oblasti
medicínskeho výskumu, kde rieši celý rad etických dilem vznikajúcich v procese rôznych
experimentov zahŕňajúcich ľudské subjekty a pokusné zvieratá. Dôležitú súčasť bioetiky tvorí
medicínska etika, ktorá aplikuje základné etické princípy – prospešnosť, autonómiu,
neškodnosť a spravodlivosť aj do oblasti medicínskeho výskumu.
Medicínsky výskum sa najčastejšie definuje ako široká oblasť výskumu v oblasti
medicíny, ktorej cieľom je objavenie prostriedkov, ktoré pomôžu ľuďom s daným ochorením sa
buď úplne vyliečiť, alebo aspoň spomaliť progresiu ochorenia a zmierniť jeho následky.
Medicínsky výskum podľa základných čŕt je možné rozdeliť (aj keď hranice medzi nimi
nie sú tak zreteľné) na základný a aplikovaný výskum. Hneď na začiatku treba upozorniť na
skutočnosť, že deliace čiary medzi nimi nie sú zreteľné, ale v značnej miere sú umelo utvorené.
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Druhy medicínskeho výskumu:
Základný výskum:

1.


podnetom preň je sám poznávací proces,



nemá stanovený presný cieľ,



plánuje sa len jeho základný smer,



toleruje sa mu vysoké percento neúspechov,



utvára potrebný predstih pre aplikovaný výskum,



hodnotí sa podľa toho, čo nového vede priniesol,



dáva odpoveď na otázku: „Čo sa získalo pre vedu?”.
Aplikovaný výskum:

2.


podnetom sú praktické problémy,



má stanovený vždy presný cieľ, ktorý chce dosiahnuť,



plánuje sa nielen smer, ale aj realizačné výstupy,



musí vždy dosiahnuť vytýčený cieľ, inak nesplní svoju úlohu,



maximálne využíva všetky poznatky vedy a prispôsobuje ich svojim potrebám,
hodnotí sa podľa toho, čo priniesol pre prax,



dáva odpoveď na otázku: „Aký význam majú výsledky pre prax?”.

Medicínsky výskum (v širšom kontexte) môže byť realizovaný na:


človeku,



zvieratách,



tkanivových kultúrach,



bunkových kultúrach.

Zo širšieho pojmu medicínsky výskum sa vyčleňuje podoblasť biomedicínskeho
výskumu, ktorý je priamo alebo nepriamo spojený s človekom. Každý jeden medicínsky
experiment so sebou prináša nielen vedecké, ale aj etické a morálne výzvy a každý jeden krok
dopredu znamená vždy nevyhnutnosť odpovedať na otázky, či je tento nový krok oprávnený z
hľadiska etiky a morálky, a či je riziko nového prístupu úmerné zisku pre lekársku vedu.
A preto popri dôkladnej vedeckej príprave projektu sa jeho súčasťou v dnešnej dobe stáva aj
posúdenie zložitých etických, morálnych a právnych problémov. Z tohto dôvodu je vytvorenie
harmonizovaného etického a právneho rámca vedy a výskumu, nielen na Slovensku, ale aj na
medzinárodných fórach vrátane Európskej únie, pravidelne predmetom verejnej diskusie.
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Uvedená potreba vychádza z časového, ale zároveň vecného zaostávania etickej a právnej
reflexie za prudkým nárastom vedecko-výskumných poznatkov. Je potrebné brať do úvahy, že
každý výsledok, či už vedecký alebo technologický, je možné využiť nielen v prospech
ľudstva, ale aj v jeho neprospech s možnosťou zneužitia. Aj z tohto dôvodu sa vynára
požiadavka rešpektovania vedeckých princípov, ako aj zodpovednosti, dodržiavania morálnej
poctivosti a etického prístupu k sebe samému. Ide predovšetkým o rešpektovanie o princípov
všeobecne akceptovaných princípov bioetiky a medicínskej etiky.
Oblasť a podpora medicínskeho výskumu je aj predmetom narastajúceho objemu
národnej a medzinárodnej legislatívy, ktorá právne upravuje a zakotvuje podmienky jeho
vykonávania zvyčajne v súlade s medzinárodnými etickými štandardami. Podpora
biomedicínskeho výskumu realizovaného na človeku nie je na Slovensku veľmi priaznivá, ale
aj napriek tomu je tu niekoľko špičkových tímov s kvalitnými výstupmi, s medzinárodnými
väzbami a veľkým potenciálom do budúcnosti. Slovenskí vedci aj keď častokrát mali či majú
minimálnu, a to nielen finančnú podporu prinášali, a aj naďalej prinášajú originálne
a inovatívne riešenia, ktoré významnou mierou prispievajú ku skvalitneniu zdravotnej
starostlivosti. Základným predpoklad pre úspešnú realizáciu rôznych strategických zámerov
vedeckého výskumu je vytvoriť kvalitný vedecko-pracovný tím (kvalitné ľudské zdroje). Je
potrebné uviesť, že všetky aktuálne medzinárodné dokumenty vyžadujú nezávislé
a kompetentné

etické

a

vedecké

posúdenie

plánovaných

výskumných

projektov

prostredníctvom etických komisií a taktiež informovaný súhlas jednotlivých účastníkov
výskumu.
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3

Biomedicínsky výskum na ľuďoch
Napredovanie

modernej

medicíny

spojené

s nevyhnutnou

aplikáciou

nových

liečiv, technológií a medicínskych postupov, ktoré majú potenciál liečiť ochorenia a zlepšovať
kvalitu života človeka, sa v dnešnej dobe nezaobíde bez biomedicínskeho výskumu, pričom
jeho neopomenuteľnou súčasťou je aj človek – biologicky najideálnejší model výskumu a
nenahraditeľná súčasť experimentu. Medicínske pokusy siahajú do dávnej minulosti, pričom
v historických prameňoch nachádzame zmienky o experimentoch na väzňoch či príklady
obetavých lekárov, ktorí vykonávali pokusy predovšetkým sami na sebe. 20.storočie prináša
pomerne bohaté príklady rôznych pokusov realizovaných na ľuďoch, pričom tie sa nie vždy
dali stotožniť so slovom biomedicínsky výskum a neraz boli realizované za eticky a ľudsky
neprijateľných podmienok. Moderná doba priniesla do výskumu mnohé alternatívne postupy,
ktoré nám umožňujú získať cenné informácie ešte predtým, než sa nakoniec pristúpi
k preverovaniu novej metódy na človeku, a tým vo výraznej miere minimalizovať možné riziká
a negatívne dopady pre ľudské subjekty zapojené do experimentu.
Z definície biomedicínskeho výskumu vyplýva, že ide o cieľavedomú lekársku
činnosť, ktorá má na ľudskom organizme overiť danú hypotézu, s cieľom získania nových,
spoločensky prospešných poznatkov o ochrane a rozvoji zdravia ľudí, predovšetkým v oblasti
teórie, prevencie, diagnostiky a liečenia chorôb, pričom aplikovaná metóda nie je dosiaľ uznaná
za postup lege artis (Humeník, 2011). Slovenská legislatíva (Zákon NR SR č. 576/2004 Z. z.
zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov) pod pojmom biomedicínsky výskum uvádza každú výskumnú činnosť
v oblasti biológie, medicíny, farmácie, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a psychológie, ktorá
môže ovplyvniť psychické alebo fyzické zdravie človeka, ktorý sa na tomto výskume
zúčastňuje. Či sa má biomedicínsky výskum realizovať prostredníctvom medicínskych
výkonov, alebo s využitím ľudských tkanív, buniek či údajov, jeho cieľom je riešenie
najčastejších nejasností a zlepšenie chápania zdravia a choroby.
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Podľa vzťahu k človeku ako subjektu zúčastnenému na výskume sa rozlišuje:
1.

klinický experiment:



nazývaný tiež terapeutický - so zdravotnou indikáciou,



zameraný na nové diagnostické, terapeutické, profylaktické a/alebo preventívne
metódy,



prináša možný priamy benefit pre subjekt zapojený do výskumu,



účasť na výskume je podmienená zdravotnou indikáciou a zvyčajne sa realizuje
spolu s medicínskou starostlivosťou o pacienta.

2.

neterapeutický experiment:



nazývaný tiež bádateľský - bez zdravotnej indikácie,



pre zapojený subjekt tu nie je možný priamy benefit, avšak výsledky z výskumu
môžu priniesť prospech pre iné subjekty,



účasť na výskume nie je podmienená zdravotnou indikáciou,



zameraný je na získanie nových poznatkov, vývin nových metód a na generalizáciu,
inými metódami získaných vedomostí.

Hlavnými rozdielmi medzi oboma druhmi biomedicínskeho výskumu je dovolený okruh
účastníkov výskumu, prospešnosť pre účastníka a prípustná miera rizika. Biomedicínsky
výskum je podľa miesta realizácie možné rozdeliť na výskum realizovaný v zariadeniach
ústavnej a v zariadeniach ambulantnej starostlivosti.
Ďalšie delenie biomedicínskeho experimentu zahŕňa klinický a epidemiologický
výskum. Klinickému výskum častokrát predchádzajú experimentálne štúdie na zvieracích
modeloch, ako aj biologických materiáloch ľudského alebo živočíšneho pôvodu. K základným
formám klinického výskumu patria kazuistiky, klinické štúdie, klinický experiment a
kontrolovaný klinický experiment. Kazuistiky sú historicky najstaršou metódou klinického
výskumu, založené na pozorovaní a opise jednotlivých prípadov ochorení. Majú veľký
didaktický význam, rozširujú oblasť vedomostí vedeckého pracovníka, prinášajú nové poznatky
a prispievajú k zlepšeniu vzťahu lekára k pacientovi. Klinické štúdie sú oblasti klinického
výskumu, ktorá sa všetkými možnými v podstate bežnými metódami usiluje zlepšiť
diagnostiku, hlbšie pochopiť všetky fyziologické a patofyziologické javy v organizme pacienta.
Pritom nevyžadujú žiadny väčší aktívny zásah. Metódy klinického výskumu môžu byť
morfologické, funkčné, metabolické, mikrobiologické a imunologické. Je ich možné rozdeliť aj
na invazívne a neinvazívne metódy. Podstatou klinického experimentu je určitý zásah do
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integrity ľudského organizmu, ktorý musí byť prospešný pre pacienta, avšak je spojený
s určitým rizikom poškodenia zdravia. Toto riziko musí byť samozrejme minimalizované.
Kontrolovaný klinický experiment odstraňuje problémy spojené s malým súborom a
subjektívnym činiteľom (či už zo strany lekára alebo pacienta, využíva kontroly a placebový
účinok). Kľúčovou otázkou kontrolovaného klinického experimentu je, ako utvoriť kontrolnú
skupinu. Existuje viacero možností, ku ktorým sa výskumník musí vyjadriť a zhodnotiť ich ako
sú retrospektívna analýza z literatúry, retrospektívna analýza vlastného materiálu, súbežné
sledovanie výsledkov v kontrolnej a liečenej skupine, či použitie pacienta ako vlastnej kontroly.
Z toho je zjavné, že ani kontrolovaná štúdia nemôže byť úplne objektívna. Ďalšie zlepšenie
spočíva v týchto zásadách náhodného výberu pacientov do kontrolnej i liečenej skupiny (tzv.
randomizácia), vylúčení subjektívneho činiteľa zo vzťahu pacienta ku skúšanej terapii a
subjektívneho činiteľa zo vzťahu lekára k lieku. Všetky výsledky musia byť zodpovedne,
podrobne a starostlivo štatisticky spracovateľné. Nezastupiteľné miesto má správne a
starostlivo vedená klinická dokumentácia. Epidemiologický výskum skúma určité faktory
ohrozenia ľudí hromadnými ochoreniami, a to nielen infekčnými, ale v populačnom
sociomedicínskom výskume iných chorôb a poškodení zdravia napr. kardiovaskulárne
ochorenia, rakovina, reumatizmus, ateroskleróza, cukrovka, dedičných chorôb, obezita,
drogová závislosť. Epidemiologický výskum je v podstate stupňovitý, často aj cyklicky
usporiadaný proces poznávania. Ďalšia forma medicínskeho výskumu je technologickolekársky výskum, do ktorého patrí vývoj lekárskej techniky a farmaceutických látok.
Biomedicínsky výskum realizovaný na ľuďoch je veľmi citlivá oblasť vedy a výskumu,
ktorá sa riadi obzvlášť prísnymi pravidlami, pričom schváleniu navrhovaného projektu
predchádza obzvlášť precízne posudzovanie príslušnou etickou komisiou. Podľa Humeníka
(2011) základné podmienky, ktoré musí predkladaný výskumný projekt pred jeho samotným
začatím spĺňať, sú nasledovné:


novosť medicínskej hypotézy, ktorá má byť experimentom overená,



všeobecná spoločenská prospešnosť, ktorú medicínsky experiment sleduje,



podmienka splnenia všeobecne akceptovaných kritérií vedeckej kvality,



riziko spojené s vykonaním medicínskeho experimentu,



vykonávanie na živej ľudskej osobe len na základe jej dobrovoľného písomného
informovaného súhlasu.
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Všetky tieto požiadavky sú logickým vyústením snahy o čo najväčšie ochránenie osôb
zapojených do biomedicínskeho výskumu a preventívne chránia možných účastníkov pred
neproduktívnym zapojením do pokusov, ktoré už buď boli vykonávané, alebo ktoré neprinášajú
ľudskému spoločenstvu prospech. Každý účastník biomedicínskeho výskumu má právo na
dodržiavanie jeho ľudských práv ako aj na rešpektovanie základných princípov lekárskej
etiky, ktoré sú:


autonómia (svojbytnosť),



beneficiencia (prospešnosť),



non-maleficiencia (neškodnosť),



justícia (spravodlivosť).

Základom uvedených etických princípov je požiadavka rešpektovania a ochrany ľudskej
dôstojnosti. Je dôležité si uvedomiť, že záujmy a dobro (tzv. wellbeing) účastníka výskumu
musí mať vždy prednosť pred samotnými záujmami vedy či spoločnosti. V podstate všetky
opatrenia uvedené v právnych normách a medzinárodných dokumentoch sa musia vždy
interpretovať v tomto zmysle. Dodržiavanie princípov neškodnosti a prospešnosti je ošetrené
podmienkou prevýšenia benefitu výskumu nad všetkými možnými potenciálnymi rizikami
a stratami a v prípade, že navrhovaný projekt túto podmienku nespĺňa, nie je ho možné
príslušnou etickou komisiou schváliť a ohroziť tak osoby, ktoré sú výskumu zapojené. Ďalšou
požiadavkou je realizácia experimentu na človeku len v prípade, že neexistujú iné alternatívne
metódy, ktoré by poskytli porovnateľné výsledky. Samozrejme riziko poškodenia zdravia
účastníka výskumu musí byť minimalizované. Spravodlivosť v prostredí biomedicínskeho
výskumu má špecifické postavenie, keďže pre zapojené osoby plynú z účasti vo výskume
nielen potenciálne riziká, ale predovšetkým možné benefity, a preto by výber účastníkov mal
byť vzťahovaný predovšetkým k cieľu výskumu, teda skupiny, ktoré by mohli mať osoh
z účasti vo výskume by z neho nemali byť vo všeobecnosti vylúčené. Pri klinickom skúšaní
liekov sa môže stať, že nový liek v jednej skupine pacientov v porovnaní s iným skúšaným
liekom alebo placebom v ďalších skupinách pacientov má výrazný liečebný účinok. V takomto
prípade, v záujme zachovania princípu spravodlivosti je treba výskum prerušiť a všetkým
chorým podávať nový liek. Tento krok však nie je možný pri tzv. dvojitom slepom pokuse.
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Účasť v biomedicínskom výskume je výsostne dobrovoľná aktivita, rešpektujúca autonómiu
človeka, pričom túto svoju slobodnú vôľu vyjadrí daný účastník podpísaním informovaného
súhlasu. Je dôležité uviesť, že tomuto podpisu nevyhnutne predchádza pravdivé oboznámenie
účastníka so všetkými aspektmi experimentu, vrátane možných rizík či vedľajších účinkov ako
aj predpokladaného výsledku. Všetky dobrovoľne zapojené osoby majú slobodnú možnosť
kedykoľvek počas trvania výskumu odvolať tento informovaný súhlas a odstúpiť od svojej
účasti v experimente.
Mimoriadne dôležitým faktorom biomedicínskeho výskumu je zabezpečenie odbornosti
výskumníka, pričom nesmie byť oddialené alebo znemožnené poskytnutie potrebnej zdravotnej
starostlivosti samotnému účastníkovi výskumu. Samozrejme účastník experimentu má nárok na
sprístupnenie informácií o získaných výsledkoch, ktoré majú byť v primeranom čase
a vhodným spôsobom zverejnené.
Rozlišuje sa 7 kategórií ľudských subjektov, ktoré sa môžu zúčastňovať medicínskeho
výskumu:
1.

zdravé dospelé osoby vrátane osôb realizujúcich príslušný výskumný projekt,

2.

dospelí pacienti, a to akútne, chronicky aj terminálne chorí,

3.

väzni, vojaci, študenti a iné osoby žijúce v kontrolovanom prostredí,

4.

choré i zdravé deti,

5.

mentálne nekompetentné osoby (dospelí i deti),

6.

nenarodené deti a živé potratené plody,

7.

staré osoby.

Zvlášť citlivá je otázka účasti osôb neschopných samostatne vyjadriť svoju vôľu buď
z dôvodu nízkeho veku alebo mentálnej nespôsobilosti. V týchto prípadoch informovaný súhlas
podpisuje zákonný zástupca nespôsobilej osoby, avšak pre účasť vo výskume je potrebný ústny
súhlas osoby, ktorá má byť experimentu priamo podrobená a poučený má byť nielen zákonný
zástupca, ale vhodnou formou a v primeranej miere aj zapojená osoba. Deti majú byť do
výskumu zahrnuté len v tom prípade, ak sa ekvivalentné výsledky nedajú dosiahnuť
prostredníctvom zapojenia dospelých osôb. Do výskumu majú byť zapojené len tie deti, pre
ktoré môže takáto účasť priniesť benefit, popri súčasnej starostlivej minimalizácii možných
negatívnych dopadov experimentu pre detské zdravie a vývoj. Eticky rozporuplným je aj
zapojenie niektorých ďalších špecifických skupín do biomedicínskeho výskumu ako sú
napríklad väzni, hendikepované osoby, seniori či ešte nenarodené deti.
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Ohlasom na vynáranie sa stále nových sporných otázok v oblasti biomedicínskeho
výskumu sú medzinárodne akceptované zmluvy a kódexy, ktoré reagujú na napredovanie vedy
v snahe chrániť slobodu, zdravie a život ľudí zapájaných do biomedicínskych pokusov. V roku
1947 bol ako reflexia na neetické, a neraz aj medicínsky bezvýznamné, experimenty
vykonávané na ľuďoch, tehotné ženy a deti nevynímajúc, vydaný Norimberský kódex. Tento
kódex bol prvým medzinárodne akceptovaným dokumentom zaoberajúcim sa účasťou
ľudských subjektov v biomedicínskom výskume a priniesol prvé pravidlá do oblasti bádania
v medicíne za spoluúčasti ľudského subjektu. Základnou a absolútne nevyhnutnou podmienkou
účasti bol ustanovený prvok dobrovoľného informovaného súhlasu ako forma vyjadrenia
slobodnej účasti v experimente, s možnosťou odstúpenia kedykoľvek počas trvania výskumu.
Medzi ďalšie významné body patrí podmienka vedenia výskumu kvalifikovanými pracovníkmi
s použitím adekvátnych metód a spoločenská prospešnosť experimentu. Nesmierne dôležité
bolo aj zavedenie princípu, že výskum nemá účastníkom spôsobovať psychické ani fyzické
utrpenie a nevyhnutnosť eliminovať riziko zranenia a ohrozenia života.
V roku 1964 priniesla Helsinská deklarácia ďalšie pravidlá do oblasti biomedicínskeho
výskumu. Podľa tejto deklarácie je nevyhnutné chrániť nielen život a zdravie, ale aj súkromie a
dôstojnosť osoby zapojenej do výskumu. Potvrdenie už zavedeného informovaného súhlasu,
ako vyjadrenia slobodnej vôle účastníka biomedicínskeho výskumu zvýraznil jeho esenciálnosť
pri akomkoľvek experimente za účastí ľudských subjektov. Protokol navrhovaného
experimentu musí obsahovať pravdivé a jasné formulácie navrhovaných metód, s povinnosťou
vopred ošetriť všetky potenciálne riziká. Výskum sa má vykonávať v súlade s najnovšími
vedeckými a etickými princípmi, za použitia moderných technológií, minimalizujúc negatívny
vplyv na zapojené subjekty, pričom výskum má zmysel len vtedy, ak všetky prínosy prevážia
všetky možné riziká a straty. Uvedené etické normy platia aj pre samotného vedeckého
pracovníka, ak sa rozhodne vykonať výskum sám na sebe.
Súčasťou výskumu ma byť aj posúdenie etických otázok a základné etické predpoklady
biomedicínskeho výskumu sú ustanovené nasledovne:
1.

Spoločenský význam.

2.

Odborná kvalifikácia.

3.

Nevyhnutnosť experimentu.

4.

Informovaný súhlas účastníkov.

5.

Pripravenosť.

6.

Informovanosť a garancia pre účastníkov výskumu.
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7.

Reálnosť očakávaných výsledkov.

8.

Kvalifikovanosť a technické vybavenie inštitúcie.

9.

Minimalizácia rizík.

10. Zodpovednosť za prípadný neúspech.
Medzi ďalšie medzinárodné dokumenty upravujúce podmienky pre prostredie
biomedicínskeho výskumu patria:


Ženevská deklarácia, WMA – 1948, 2006.



Medzinárodný kódex lekárskej etiky, WMA –1949,1983.



Medzinárodné etické smernice pre biomedicínsky výskum s účasťou ľudských
subjektov, WHO – 1993, 2003.



Všeobecná deklarácia o bioetike a ľudských právach, UNESCO – 2005.

Problematika biomedicínskeho výskumu je v slovenskej legislatíve zakotvená
v uvedenom Zákone NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v Smernici
Ministerstva zdravotníctva SR č. 6/1985 Zb. o postupe pri overovaní nových medicínskych
poznatkov a metód. Z pohľadu právnej sily stoja nad slovenskými zákonmi medzinárodné
zmluvy a pre oblasť biomedicínskeho výskumu bol Slovenskou republikou prijatý Dohovor o
ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (č. 40/2000 Z. z.) a jeho neskorší dodatok vo
forme Dodatkového protokolu k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne (č. 494/2007 Z.
z.). Všetky tieto dokumenty prinášajú v snahe čo najviac ochrániť osoby zapojené do výskumu,
stále obnovené pravidlá, usilujúc sa podchytiť celý proces trvania projektu, počnúc jeho
návrhom až po finálne zverejnenie výsledkov. Pokrok v medicíne by bol však bez ľudských
subjektov v biomedicínskom výskume do značnej miery obmedzený, a tak aj na niektoré
sporné etické situácie a dilemy je potrebné dívať sa z pohľadu maximálneho prospechu pre
človeka a pre celú ľudskú spoločnosť.
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4

Medicínsky výskum na zvieratách
Výrazné pokroky v medicíne, zavedenie nových liekov, terapeutických či preventívnych

výkonov je nevyhnutne spojené s výskumom na zvieratách. Použitie zvierat v rôznych
experimentoch má veľmi dlhú a bohatú históriu. Pitvy a pokusy na zvieratách boli v minulosti
zdrojom základných poznatkov o anatómii a fyziológii, ktoré mali vplyv aj na rozvoj samotnej
medicínskej vedy. Približne do 19. storočia sa pokusné zvieratá používali bez toho, aby bol
zdôraznený ich význam pre prospech ľudstva. Väčšie rozšírenie experimentov sa začalo
v ďalšom období, mnohé z týchto pokusov však boli vykonávané ešte pred objavením anestézy,
čo by sa v súčasnosti považovalo za neetické a kruté. Pozornosť výskumníkov sa postupne
obracala na živočíšne druhy, ktoré žili v blízkosti človeka, a tak sa do laboratórií dostali
hlodavce (myši, potkany, morčatá). Do konca prvej svetovej vojny bol počet biomedicínskych
laboratórií malý a pokusy na zvieratách sa uskutočňovali v obmedzenom množstve.
V medzivojnovom období sa začali používať druhy a kmene zvierat vyšľachtené za účelom
pokusov v laboratóriách. Mohutný rozvoj chovu experimentálnych zvierat nastal po druhej
svetovej vojne v dôsledku prudkého rozvoja výskumu a investícií do farmaceutického
priemyslu a biomedicínskych vied.
Experimenty na zvieratách sú aj naďalej dôležitým zdrojom nových informácií
v biomedicínskych vedách, predovšetkým pre zlepšenie, prevencie, diagnostiky a liečby nielen
ľudí, ale aj samotných zvierat. Cieľom pokusov na zvieratách je napodobnenie určitého
ochorenia alebo niektorých jeho zložiek, skúšanie účinnosti a bezpečnosti rôznych liečiv
a biologických látok použiteľných v humánnej a veterinárnej medicíne.
Rozsiahle využitie zvierat človekom, aj keď má svoje zdôvodnenie, prináša so sebou
etické a právne problémy, ktoré sa vzťahujú nielen na vedecké použitie, ale aj na chov, lov
a zabíjanie zvierat pre potravinárske a odevné účely či krvavé športy. Pri chove a používaní
zvierat na medicínsky výskum je nevyhnutné vychádzať z toho, že každé zviera je živou
bytosťou prírody. Výskumy na zvieratách sa v odbornej spoločnosti považujú za oprávnené,
avšak stále sa objavujú kritické výhrady o vhodnosti ich použitia na pokusné účely. Laická
verejnosť a médiá sa zaujímajú predovšetkým o bolesť a nepohodu pokusných zvierat pri ich
experimentálnom použití. Do popredia sa dostávajú výhrady etické, pričom veľmi aktívne
vystupujú rôzne spolky na ochranu zvierat, ktoré žiadajú okamžité a úplné zastavenie takýchto
experimentov. Mimoriadne negatívne sú posudzované pokusy na zvieratách vykonávané pre
potreby kozmetických firiem. V súčasnej dobe existujú dve základné rôzne názorové skupiny
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týkajúce sa etického postoja k problematike pokusov na zvieratách. Prvá skupina podporuje
využitie zvierat v medicínskom výskume za podmienok, že utrpenie pokusných zvierat je počas
celého experimentu minimalizované a získaný prospech pre ľudí nie je možné dosiahnuť inou
alternatívnou metódou. Druhá skupina neakceptuje použitie zvierat za žiadnych okolností,
pretože experiment spôsobuje zvieratám utrpenie, prospech pre ľudí nie je vopred dokázateľný
a akýkoľvek výsledok experimentu sa dá dosiahnuť aj inou cestou.
Ako bolo uvedené, pokusné zvieratá sú dôležitým objektom experimentálneho výskumu
a dôležitým zdrojom nových medicínskych informácií, ktoré v konečnom dôsledku vedú
k skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pokus na zvierati je definovaný ako
každé použitie zvieraťa na pokusné alebo iné vedecké účely, ktoré mu môžu spôsobiť bolesť,
utrpenie alebo trvalé poškodenie a uhynutie. Pokusným zvieraťom sa rozumie zviera využívané
alebo určené na využitie na pokusné alebo iné vedecké účely. Laboratórnym zvieraťom sa
rozumie zviera chované výlučne na pokusné alebo iné vedecké účely v zariadeniach, ktoré
majú na to oprávnenie. Medzi najčastejšie používané zvieratá v medicínskom výskume
patria - potkan biely, myš biela, morča, škrečok, králik, pes, mačka, opica, ovca a kurča.
Žiadny zvierací model však nenahradzuje v plnom rozsahu modelovaný objekt (človeka),
a preto je potrebná určitá opatrnosť pri extrapolácii výsledkov na ľudskú populáciu.
Druhy experimentov na zvieratách:


základný výskum,



lekársky výskum,



vývoj a testovanie liečiv,



diagnostika ochorení,



testovanie chemických látok z hľadiska ich neškodnosti pre zdravie človeka a
životné prostredie,



výučba.

Hlavné smery využitia pokusných zvierat:


toxikologické a farmakologické štúdie,



diagnostika (mikrobiológia, toxikológia a pod.),



izolácia mikroorganizmov (napr. vírusov, mykobaktérií),



modelovanie ochorení, terapeutických postupov a pod.,



príprava biologických preparátov (séra, antigény, lieky, očkovacie látky),
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objekt získania a udržania technickej zručnosti (mikrochirurga).

Pri samotnom výbere pokusného zvieraťa je potrebné nielen určiť, ale aj dodržiavať
určité kritériá, ktoré závisia od cieľa pokusu, druhu zvierat, podmienok chovu, genetických,
resp. imunologických, kvalitatívnych a špeciálnych požiadaviek. Z hľadiska kvality je možné
zvieratá rozdeliť na konvenčné (osídlené bežnou mikroflórou), SPF (zbavené špecifických
patogénov, Specific Pathogen Free), gnotobiotické (osídlené s definovanou mikrobiálnou
flórou) a bezmikróbne (Germ-free). Z hľadiska genetického sa rozlišujú divoké, resp. uličné
kmene, outbredné (laboratórne definované), izogénne (transgénové zvieratá), kongénne,
mutantné a inbredné kmene (príbuzenská plemenitba).
V snahe byť v experimente úspešný, je dôležité stanovenie jednoznačných pravidiel,
medzi ktoré patrí:


pravidlo pevného cieľa,



pravidlo štandardných podmienok v pokuse,



pravidlo jednej neznámej v pokuse,



pravidlo potreby kontrolnej skupiny zvierat,



pravidlo náhodného výberu zvierat na pokus,



pravidlo použitia adekvátnych metód - praktická uskutočniteľnosť,

dostatočná

citlivosť, dostatočná presnosť a vhodnosť na sledovanie zmien v biologickom
materiáli,


pravidlo predbežných experimentov,



pravidlo konfrontácie s cieľom,



pravidlo reprodukovateľnosti pokusu,



pravidlo maximálnej koncentrácie v priebehu pokusu,



pravidlo presného vedenia protokolu (správna laboratórna prax a jej zásady).

Pri plánovaní

experimentov s použitím zvieracích modelov je veľmi dôležité

stanovenie správnej hypotézy, ekonomických a časových parametrov, zabezpečenie vhodného
druhu experimentálneho zvieraťa. Ďalšou podmienkou je použitie čo najmenšieho počtu
vybraných zvierat, avšak zároveň tak, aby získané výsledky mali validitu. Etické princípy a
dilemy súvisiace s ochranou zvierat pri medicínskych pokusoch sú neustále prediskutovávané,
pričom dôležitou sa stáva aj legislatívna úprava tejto problematiky. Je dôležité dodržiavanie
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medzinárodne stanovených zásad uvedených v Direktíve 86/609/EEC prijatej v roku 1986 na
ochranu zvierat pre experimentálne a vedecké účely a v jej aktuálnej verzii – Direktíva
2010/63/EU.
Medzi neetické zaobchádzanie patrí zbytočná krutosť, napr. pomalé topenie zvierat
ako podklad na testovanie stresu, zbytočné opakovanie pokusov bez nových výsledkov,
experimenty vykonávané z dôvodu publicity, experimenty už boli vykonané inými vedcami, ale
výsledky neboli publikované či zlé a neprimerané vybavenie laboratórií. Medzi etický problém
patrí aj používanie zvierat v rámci výučby (v USA 7 – 8 miliónov zvierat ročne). Medzi formy
vedeckého týrania z pohľadu etiky patrí napr. operačný výkon bez anestézie, pálenie, mrazenie,
imobilizácia, simulácie dopravných nehôd a pádov, vyhladovávanie, aplikácia elektrického
prúdu, radiácie, tlaku alebo vivisekcia. Zo strany výskumníka si každý experiment vyžaduje
zabezpečenie takých podmienok, ktoré minimalizujú bolesť, poškodenie, strach a utrpenie
zvierat. Samozrejmosťou je používanie anestetík alebo analgetík, iných účinných spôsobov na
odstránenie úzkosti, bolesti, utrpenia prípadne trvalého poškodenia zvierat. Je eticky správne
dodržanie požiadaviek na zabezpečenie chovu, prísunu potravy a vody, hygieny, teploty
prostredia či ošetrovania rán súvisiacich s pokusom. Dôležité je aj ukončenie života zvierat
humánnym spôsobom. Výskumný pracovník musí preto využívať najmä tie modely na
zvieratách, pri ktorých si môže cielene a aktívnymi zásahmi sám upraviť podmienky na
výskum s dodržaním zásad bioetiky. Je nevyhnutné, aby každý výskumný projekt zahrňujúci
pokusy na zvieratách bol posúdený etickou komisiou, ktorá poskytne nezávisle stanovisko
týkajúce sa etických aspektov predkladaného projektu.
Na zabezpečenie etických podmienok pokusných zvierat bol stanovený súbor etických
princípov, ktoré je odporúčané dodržiavať s cieľom eliminovať negatívny dopad na zvieratá
zapojené do výskumu. Štáty Európskej únie sa v rámci European Consensus Platform on
Alternatives dohodli na platnosti princípu 3R – Replacement, Reduction, Refinement, ktoré
boli navrhnuté Russellom a Burchem v roku 1959.
Replacement (náhrada) znamená snahu o nahradenie zvieracích modelov zaradených
do niekoľkých širších kategórií:
a) použitie živých systémov – in vitro techniky (najbezpečnejšie používané neanimálne
živé systémy), bezstavovce (rozšírené a najčastejšie využívané alternatívne živé systémy na
zisťovanie, napr. mutagenity, teratogenity, reprodukčnej toxicity), mikroorganizmy (používajú
sa v širokom rozsahu ako náhrada tradičných zvieracích modelov živého systému), rastliny (iná
alternatívna metóda – štúdie molekulových mechanizmov a subbunkových štruktúr),
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b) použitie neživých systémov – chemické techniky (najrozšírenejší neživý model
vyžadujúci použitie moderných chemických techník (analytické, imunochemické a pod.),
fyzické a/alebo mechanické systémy (najvyššia výzva pre aplikáciu vo výučbe špecifických
zručností a/alebo reakcií za presne vymedzených dopredu stanovených podmienok),
c) využitie počítačovej simulácie (alternatívna technika ktorá by prakticky mohla
nahradiť používanie živých zvierat, jedná sa však o veľmi kontroverzné tvrdenie).
Reduction (zníženie) vyjadruje potrebu minimalizácie (resp. zníženie) počtu použitých
pokusných zvierat. Poznáme štyri hlavné kategórie na zníženie počtu použitých zvierat –
zdieľanie zvierat, fylogenetická redukcia, lepšia kvalita zvierat, zlepšenie štatistického dizajnu.
Refinment (zjemnenie) predpokladá použitie nebolestivých procedúr a techník na
tlmenie resp. predchádzanie bolesti, použitie vhodných anestetík a aseptických chirurgických
výkonov, ako aj zabránenie zbytočnej traumatizácie pokusného zvieraťa. Tieto techniky teda
môžeme zadeliť do týchto širokých kategórií: zlepšenie kontroly bolesti (Animal Welfare Act
si vyžaduje, aby povinnosťou vedúceho experimentu bolo overenie si všetkých možností na
zníženie bolesti, resp. utrpenie zvierať, zlepšenie inštrumentácie, zníženie invazivity
(monitoring zvierat, analýza vzoriek a pod.), zlepšenie kontroly techniky (zručnosť, jemnosť,
skúsenosť a cit pri zaobchádzaní so zvieratami).
Z dôvodu ešte väčšej eliminácie negatívnych dopadov pri experimentoch so zvieratami
je odporúčané dodržiavať pravidlo 4R, ktoré zahŕňa aj princíp zodpovednosti – Responsibility.
V podmienkach Slovenskej republiky je problematika ochrany zvierat zakotvená
v právnych normách:


Zákon NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov,



Nariadenie vlády SR č. 23/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu
zvierat používaných na pokusné účely alebo na iné vedecké účely,



Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely,



Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 436/2012 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných
na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.
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Orgánmi ochrany zvierat sú Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Štátna veterinárna a
potravinová správa a Regionálne veterinárne a potravinové správy. Ďalej je nutné uviesť, že
každý výskumník žiadajúci o výskumný projekt s účasťou zvierat musí absolvovať školenie
týkajúce sa ochrany zvierat používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely, ktoré organizujú
príslušné školiace inštitúcie.
Etická a právna problematika medicínskych experimentov na zvieratách je a bude stále
aktuálna. Aj keď je v oblasti medicínskych a prírodných vied snaha o použitie experimentov na
jednobunkových organizmoch, izolovaných tkanivách či počítačové modelovanie, výskum
zahrňujúci zvieracie modely je nezastupiteľný a je základom biomedicínskeho výskumu,
a s tým súvisiace následné skvalitnenie diagnostiky a liečby mnohých ochorení.
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5

Etické komisie
Etické komisie (EK) sú nezávislé multidisciplinárne skupiny odborníkov a osôb bez

medicínskej alebo vedeckej kvalifikácie, ktoré majú dôležité a primárne postavenie pri riešení
etických problémov v oblasti biomedicínskeho výskumu a zdravotníctva. Vo všeobecnosti
hodnotia a kontrolujú eticko-právne aspekty ľudskej činnosti v oblasti výskumných projektov
zahrňujúcich ľudské subjekty a laboratórne zvieratá. Ďalšou dôležitou úlohou je posudzovanie
etických problémov vznikajúcich v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti a sledovanie
etickej

oprávnenosti

nových

diagnostických,

terapeutických,

profylaktických

alebo

preventívnych postupov vrátane bunkového a tkanivového bankovníctva. Etické komisie
hodnotia tiež publikácie výsledkov klinického výskumu pre redakčné rady medzinárodných
medicínskych časopisov a riadenie zdravotnej starostlivosti v praxi. Významnou mierou sa
podieľajú aj na presadzovaní práv pacientov a sú aj predkladateľmi legislatívnych návrhov na
zosúladenie etiky a práva v medicíne. EK predstavujú pozitívny odraz reforiem v procese
poskytovania zdravotnej starostlivosti a v biomedicínskom výskume v rámci Európskej únie,
pričom zohrávajú úlohu v dialógu s verejnosťou ohľadom etických aspektov biomedicínskeho
výskumu a zdravotníctva celkovo. EK môžu prevziať aj niektoré vzdelávacie aktivity v oblasti
výskumnej politiky a etického rozhodovania.
Etické komisie sú zriaďované na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni. Môžu
ich vymenovať výskumné inštitúcie, regionálne alebo štátne orgány či zdravotnícke zariadenia.
Rozsah činnosti EK určuje príslušná inštitúcia, ktorá ich vymenovala. Zriaďujúca inštitúcia
musí vydať štatút EK, ktorý je verejne dostupný a môže byť podľa potreby aktualizovaný.
Okrem toho každá EK má vypracovaný rokovací poriadok, ktorý schvaľuje zriaďovateľ.
Najdôležitejšou činnosťou sú plenárne zasadnutia, na ktorých sa riešia predložené projekty
a rôzne etické dilemy.
Etické komisie sa vo svojej činnosti opierajú o základné princípy medicínskej etiky
(beneficiencia, autonomia, iusticia, non-maleficiencia, informovaný súhlas), bioetiky ako aj
o právne normy v danej krajine a medzinárodne uznávané protokoly. EK poskytujú nezávislé
vyjadrenia (napr. do akej miery je navrhovaný výskum v súlade s etickými štandardami
a s platnými právnymi predpismi, či bol postup poskytovania zdravotnej starostlivosti v súlade
s etickými princípmi lekárskej etiky a podobne), s ohľadom na príslušné právne požiadavky
v konkrétnom štáte. Aj keď sú na členov EK kladené určité požiadavky, ako sú čestnosť,
zodpovednosť, morálna bezúhonnosť, odborná kvalifikácia ako aj znalosť zásad bioetiky, majú
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dostať náležité a nezávislé školenia, ktoré zodpovedá ich úlohám. Ďalšou požiadavkou je
mlčanlivosť členov, každá informácia sa považuje za dôvernú. Pri vymenovaní členov EK je
nutné zabezpečiť vyvážený súhrn biomedicínskej a vedeckej odbornosti, filozofických,
právnych, etických ako aj laických predpokladov. Všetci členovia EK majú v procese
posudzovania rovnocenné postavenie. Je zásadnou požiadavkou, aby členovia EK pracovali
nezávisle od výskumných pracovníkov a zadávateľov projektov, ako aj od inštitúcie alebo
orgánu, ktoré ich vymenovali. EK si môže pri riešení závažných odborných otázok prizvať aj
odborníkov z iných oblastí.
Najdoležitejšie požiadavky na vlastnosti EK sú:


nezávislosť pri posudzovaní etických problémov – vylúčenie nežiaducich
vonkajších vplyvov a konfliktov záujmov,



profesionálna/odborná kompetentnosť,



etická akceptabilita jednotlivých členov komisie (zo strany odborných pracovníkov,
inštitúcie a zo strany verejnosti),



citlivosť na regionálne a miestne morálne vedomie,



schopnosť dospieť k rozhodnutiu v akceptovateľnom časovom horizonte.

Vo všeobecnosti je možné podľa zamerania činnosti rozdeliť etické komisie:


EK pre biomedicínsky výskum,



EK pre klinickú bioetiku a pre potreby poskytovania zdravotníckej starostlivosti.

Etické komisie pre biomedicínsky výskum zohrávajú ústrednú úlohu v celom procese
výskumu, majú špecifickú úlohu pred, počas a po ukončení projektu. Pri posudzovaní
vychádzajú z predloženého výskumného projektu. Vo väčšine krajín kladné stanovisko EK
slúži ako odporúčanie pre kompetentný orgán, ktorý rozhodne, či daný výskum je možné začať.
Prvoradou úlohou EK v biomedicínskom výskume je brániť záujem pokusného subjektu,
zabezpečiť rešpektovanie dôstojnosti, základných práv, telesnej a psychickej integrity,
bezpečnosti a zdravia účastníkov výskumu. Ďalším cieľom je garantovať odbornú a morálnu
kompetenciu výskumníkov predkladaných projektov, zlepšiť celkovú kultúru biomedicínskeho
výskumu a komunikáciu medzi výskumnými pracovníkmi, inštitúciami a spoločnosťou. EK tak
napomáhajú tomu, aby bol výskum dôveryhodný, bez rizík pre účastníkov a postavený na
zmysluplnom základe. Svojou činnosťou poskytujú verejnú záruku, že sa neetický výskum

27

nepovolí. Pri hodnotení prijateľnosti projektov členovia EK hodnotia taktiež informovaný
súhlas účastníkov výskumu, osobitnú pozornosť venujú osobám nespôsobilým dať
informovaný súhlas a osobám, ktoré pre svoj stav nie sú schopné takýto súhlas poskytnúť.
Posudzovanie projektov musí prebiehať nestranne a nezávisle od farmaceutických firiem
a pracovníkov, ktorí výskum vykonávajú, ako aj od vedenia príslušnej inštitúcie, kde výskum
prebieha.
Etické komisie pre klinickú bioetiku a potreby poskytovania zdravotnej
starostlivosti posudzujú a navrhujú riešenia etických problémov, ktoré vznikajú v medicínskej
praxi a v procese poskytovania liečebno-preventívnej starostlivosti. Ich úlohou je vytvorenie
relatívne neutrálneho, multidisciplinárneho, dostatočne diskrétneho a komunikatívneho
priestoru pre prezentáciu etického problému a hľadanie čo najoptimálnejšieho riešenia.
V súčasnosti sa od týchto komisií očakáva aj poskytovanie etických konzultácií účastníkom
etického konfliktu, či už sú to pacienti a ich príbuzní, lekári, sestry, ostatní ošetrujúci personál,
vedenie zdravotníckeho zariadenia, médiá alebo verejnosť.

Dôvody na zriadenie EK

v zdravotníckych zariadeniach sú uvedené v tabuľke č. 1.

















pokrok v oblasti medicíny a zdravotníctva;
ekonomické hranice v oblasti zdravotníctva;
rastúca autonómia pacienta;
komplikovanosť medicínskych rozhodnutí v praxi (pre samotných odborníkov);
tímový prístup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
komplikovanosť medicínskej problematiky a náročnosť v rozhodovaní pre
pacientov a ich rodinných príslušníkov, resp. zákonných zástupcov (pre
medicínskych „laikov“);
nové medicínske technológie s ďalekosiahlym vplyvom na osobný a rodinný život
(napr. aplikácie humánnej genetiky, metódy asistovanej reprodukcie človeka, ai.);
možný vplyv novej medicínskej technológie na okolie pacienta alebo na blízke či
vzdialené budúce generácie (napr. génová terapia, xenotransplantácie, ai.);
zvýšený výskyt eticky podmienených konfliktov;
pluralizmus v morálnej oblasti;
rastúci multikulturalizmus spoločnosti, vrátane náboženskej plurality;
narastajúca multietnicita spoločnosti;
potreba brať do úvahy hodnotové postoje pacienta a jeho príbuzných;
záujmy spoločnosti, záujmy menších spoločenstiev;
potreba „neutrálnej pôdy“ pre mediáciu, objasňovanie, rozhodovanie;
potreba ochrany dôstojnosti, práv, integrity, identity a iných oprávnených záujmov
pacienta.

Tabuľka č. 1 Dôvody na zriadenie EK v zdravotníckych zariadeniach
Zdroj: Glasa, 2006
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Etické komisie na Slovensku sa riadia všeobecne platnými medzinárodnými
dokumentmi najmä Helsinskou deklaráciou a platnými právnymi predpismi v SR, pričom
prihliadajú na aktuálny stav poznania a riešenia medicínsko-etických problémov v národnom aj
medzinárodnom meradle. Jeden z dôležitých dokumentov predstavovala Smernica Ministerstva
zdravotníctva SR z roku 1992 pre ustanovenie a činnosť etických komisií v zdravotníckych
zariadeniach a výskumných ústavoch rezortu, ktorá bola jedným z prvých dokumentov
vydaných v štátoch strednej a východnej Európy.
V súčasnosti je problematika etických komisií v SR upravená v nasledujúcich
právnych normách:


Zákon NR SR č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení
neskorších predpisov,



Vyhláška MZ SR č. 239/2004 Z. z. o klinickom skúšaní liečiv a požiadavkách na
správnu klinickú prax,



Zákon NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov.

Ministerstvo zdravotníctva vypracovalo podrobné smernice pre zriadenie a činnosť EK. Podľa
v uvedenej platnej legislatívy existujú v SR tieto etické komisie:


Etická komisia Ministerstva zdravotníctva SR (predtým „Centrálna etická

komisia, ustanovená v roku 1990) je poradný orgán MZ SR. Medzi jej hlavné úlohy patrí
poskytovanie konzultácií ministerstvu ako aj iným ústredným štátnym orgánom vo veciach
biomedicínskej etiky, vypracovávanie zásadných stanovísk k bioetickým problémom
celospoločenského dosahu, pripomienkovanie legislatívnych návrhov a textov zdravotnej
politiky, konzultačná činnosť a metodické vedenie práce miestnych a regionálnych etických
komisií, medzinárodná spolupráca a reprezentácia SR v problematike biomedicínskej etiky.
Komisia posudzuje aj etické aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré vykonávajú
zdravotnícki pracovníci vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických
potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého
vývoja budúcich generácií v rámci prevencie, dispenzarizácie, diagnostiky, liečby a
biomedicínskeho výskumu. Komisia je kolektívnym orgánom a skladá sa z najmenej 11 a
najviac 23 členov, medzi ktorými sú primerane zastúpení zdravotnícki pracovníci najmä z
odborov príslušných pre medicínsku etiku, zdravotnícku etiku a bioetiku, ako aj osoby bez
zdravotníckej kvalifikácie.
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Regionálne etické komisie sú zriadené na úrovni vyšších územných celkov (VÚC

- regionálne samosprávne kraje). Ich úlohou je riešenie závažnejších etických problémov
vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a odborno-metodické usmerňovanie
práce miestnych etických komisií na území VÚC. V oblasti biomedicínskeho výskumu sem
patrí predovšetkým posudzovanie výskumných projektov a klinického skúšania realizovaného
v zariadeniach ambulantnej starostlivosti na území VÚC ako aj projektov multicentrického
biomedicínskeho výskumu.


Miestne etické komisie sú zriadené v zdravotníckych zariadeniach. Ich úlohou je

riešenie etických problémov vznikajúcich v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti
a zdravotníckej prevádzky, posudzovanie etickej a vedeckej prijateľnosti výskumných
projektov a klinického skúšania realizovaného v danom zdravotníckom zariadení, konzultačná
a poradenská činnosť v otázkach medicínskej etiky pre zdravotníckych pracovníkov, pacientov
a ich rodinných príslušníkov. Tieto komisie dohliadajú aj na rešpektovanie etických princípov
uplatňujúcich sa pri príprave a realizácii, vyhodnocovaní a publikovaní výsledkov výskumu
vrátane prevencie neetického správania a dodržiavania princípov správnej vedeckej praxe. Je
dôležité uviesť, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý vznikol v roku 2005
ako inštitúcia vykonávajúca dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad
zdravotným poistením na Slovensku sa etikou, prístupom a správaním sa zdravotníckych
pracovníkov v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti nezaoberá.
Ďalej je dôležité uviesť, že EK má aj Slovenská lekárska komora a niektoré odborné
spoločnosti, niektoré výskumné ústavy a vysoké školy. Nezávislé EK na lekárskych fakultách
vychádzajú z etických princípov medicínskeho výskumu s účasťou ľudských subjektov,
výskumu vykonávaného na biologických materiáloch humánneho pôvodu a na zvieratách ako
aj fyziologických štúdií u ľudí. Úlohou EK na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach je
posudzovať právno-etický a medicínsko-etický aspekt, prediskutovávať a vypracovávať
odborné stanoviská:


k projektom biomedicínskeho a klinického výskumu,



k spôsobu realizácie týchto projektov,



k publikáciám výsledkov experimentálneho a klinického výskumu,



k realizácii výsledkov výskumu v praxi,



k riešeniu etických problémov spojených so všeobecnými povinnosťami učiteľa,
učiteľa-lekára, výskumného pracovníka, študenta a ďalších kategórií pracovníkov a
s medziľudskými vzťahmi,
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k iným etickým problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť (nové metodické postupy,
publikačná činnosť, vystupovanie na verejnosti a pod.).

Uvedená EK okrem toho vykonáva poradenstvo, resp. konzultačnú činnosť pre
učiteľov, výskumných pracovníkov a študentov. EK tiež popularizuje informácie z medicínskej
etiky dôležité pre LF UPJŠ, upozorňuje na existujúce etické problémy v praxi, iniciuje diskusie
na zasadnutiach vedenia, Akademického senátu, Vedeckej rady LF UPJŠ, na poradách
prednostov a na iných fakultných fórach a určuje etickú stránku vzťahov LF UPJŠ k
zdravotníckym zariadeniam a k verejnosti.
Je zrejmé, že činnosť jednotlivých EK sa môže prelínať. Záverom je možné uviesť, že
etické komisie vo vzťahu k otázkam medicínskeho výskumu, v súvislosti so zdravotníckou
praxou, fungovaním a manažmentom zdravotníctva, sú pomerne novým fenoménom. Ako bolo
uvedené, činnosť týchto komisií je náročná a zodpovedná, na členov sú kladené stále sa
zvyšujúce požiadavky súvisiace jednak s novými trendmi v biomedicínskom výskume,
pokrokmi v biovedách, ako aj so zavádzaním nových postupov a technológií v medicínskej
praxi. Je teda predpoklad, že aktivity etických komisií sa budú rozširovať o nové etické
dilemy, pričom dôležitým faktorom v tejto činnosti je zabezpečenie a udržanie nezávislosti.
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6

Etika publikovania v medicínskom výskume
Riadenie výskumného tímu, vrátane vzájomnej komunikácie, spracovanie publikácií

s využitím získaných výsledkov v experimente a ich následné šírenie sa považuje za prioritu
výskumníkov. To akým spôsobom výskumníci interpretujú svoje výsledky, však môže byť
ovplyvnené viacerými faktormi, a to:


samotným spoločenským vplyvom,



morálnymi a etickými vlastnosťami ako aj osobným rebríčkom hodnôt.

Vedecká nečestnosť zahrňujúca vynechanie nevhodných údajov, falšovanie výsledkov
či manipulovanie výskumu, resp. pochybné vedecké postupy sa považuje za porušenie podstaty
vedy. Takéto praktiky môžu výrazným spôsobom porušiť tradičné hodnoty vedy a výskumu,
nehovoriac o samotnom ohrození procesu výskumu vo forme porušenia dôvery k integrite
výskumu či deformácii pri výchove mladej vedeckej generácie.
Jedná sa o neetické, častokrát úmyselné, správanie sa vedeckých pracovníkov, ktoré
v samotnej podstate vedie k nerešpektovaniu etických predpokladov možnej účasti ľudských
a animálnych subjektov v experimente. Samotný problém neetického správania, podvod a
neprofesná etika zúčastnených vedeckých pracovníkov sa prejavila až v období výrazného
rozvoja medicínskeho výskumu v druhej polovici 20. storočia, a to hlavne v rozvinutých
krajinách Európy. Dnes už hovoríme o tzv. „etických prešľapoch“, teda o porušení princípov
vedeckej etiky, následkom čoho môže dôjsť k poškodeniu:


samotných jednotlivcov,



spoločnosti,



skúmaných objektov (výroba chybných výrobkov, používanie nebezpečných, resp.
nedostatočne overených liekov a pod.),



samotnej podstaty vedy,



a k narušenie dôvery verejnosti.

Všetci zúčastnení vo vedeckom výskume/programe (autor, spoluautori) si musia
uvedomiť, že preberajú zodpovednosť za vzniknuté problémy súvisiace s uskutočnenou prácou.
V prípade, ak vedec/autor prezentuje získané výsledky v rámci experimentu na ľuďoch, je jeho
povinnosťou uviesť, či ním použité postupy zodpovedajú príslušným, nielen národným, ale aj
medzinárodným etickým štandardom (Helsinská deklarácia). Taktiež je potrebné dodržiavať aj
pravidlá príslušných etických komisií.
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Aké sú teda najčastejšie príčiny vedúce k porušeniu etiky v medicínskom výskume?


chybné vedenie výskumných pracovníkov a študentov,



silný tlak na publikačnú činnosť (vyhráva kvantita nie kvalita),



konflikt záujmov (tlak farmaceutických firiem),



konkurencia a neštátne podpory výskumu,



priamy finančný zisk.

Jedným z najzávažnejších následkov neetického publikovania výsledkov je tzv.
redudantná (duplicitná) publikácia. Ide o publikáciu v rovnakej podobe, ale v rôznych
časopisoch, resp. aj v inom jazyku. Absolútne neospravedlniteľným príkladom porušenia
etických noriem je plagiátorstvo. O plagiátorstve je možné hovoriť ak sa jedná o:


predloženie kompletnej práce, ale autori sú iní,



došlo k falzifikácii údajov,



došlo k porušeniu pravidiel vzhľadom k iným výskumným pracovníkom,



došlo k úmyselnému prekrúteniu faktov,



zamlčanie informácií.

Medzinárodný výbor editorov medicínskych časopisov (International Committee of
Medical Journals Editors) sformuloval samotné princípy etiky publikovania, ktoré pravidelne
reviduje. Jedným z kritérií je, že autorom vedeckého článku môže byť vedec/výskumník, ktorý
výrazným spôsobom prispel:


k analýze a interpretácii výsledkov,



k písaniu článku alebo jeho kritickej obsahovej revízii,



ku koncipovaniu a dizajnu samotnej štúdie.

Aj na základe týchto poznatkov ešte v roku 2010 Agentúra na podporu výskumu a
vývoja SR zorganizovala celoslovenskú konferenciu pod názvom „Ako eticky publikovať vo
vede“. Cieľom bolo poukázať práve na dodržiavanie princípov etiky publikovania, aké sú
možnosti autorsko-právnej ochrany vlastného diela, taktiež boj proti plagiátorstvu vo všetkých
publikovaných (napr. diplomových, dizertačných, habilitačných) prácach, a to formou kontroly
originality. Je dôležité uviesť, že výskumníci pri publikovaní svojich výsledkov musia mať na
zreteli základné etické princípy vo forme tzv. fair reporting (pravdivý obsah publikácie) a fair
publishing (správna formálna stránka danej publikácie).
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Najnovšie poznatky však neustále poukazujú na katastrofálne následky už zistených
podvodov napríklad v samotnej klinickej praxi. A práve preto etika publikovania vo vede a
výskume je neustále predmetom nielen domácej verejnej diskusie, ale stále vo väčšom meradle
na medzinárodných fórach aj v rámci Európskej únie. Prioritou stále ostáva neustále dopĺňanie
a dobudovanie harmonizovaného etického a právneho rámca vedy a výskumu. Táto potreba
vychádza nielen z časového a vecného zaostávania etickej a právnej reflexie za vedeckými
poznatkami,

ale

hlavne

ide

o zvýšenie

zodpovednosti

samotných

výskumníkov.

Nezanedbateľná je aj potreba komunikácie vedcov s predstaviteľmi humanitných disciplín,
napr. právo, filozofia, sociológia a pod.
Záverom je možné uviesť, že v súčasnej dobe prudkého rozvoja vedy a výskumu by
mala byť úplná samozrejmosť aj samotná výučba predmetu týkajúceho sa základov vedeckého
výskumu a etiky publikovania, ktorá by obsahovala aj všetky etické požiadavky na vedecký
výskum.
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7

Najnovšie výsledky v biomedicínskom výskume v oblasti genetiky,
genomiky a molekulovej medicíny

7. 1

Prehľad histórie genetiky a molekulovej medicíny
To, že deti sa podobajú na svojich rodičov a starých rodičov, vedeli aj naši dávni

predkovia. Poľnohospodári krížením rastlín vypestovali úrodnejšie a odolnejšie druhy ako tie,
ktoré rástli v prírode bez toho, aby vedeli niečo o genetike. Tým istým spôsobom boli
vyšľachtené domáce zvieratá.
S pravidlami dedičnosti sa začali zaoberať vedci až v súvislosti s rozvojom moderných
prírodných vied. Podobne to bolo s každodennou lekárskou činnosťou. Už dávno bolo zrejmé,
že choroby nemajú len vonkajšie príčiny, ale úvahy o možných vnútorných náchylnostiach na
choroby boli špekulatívne alebo v lepšom prípade empirické. Je známe, že už Talmud
zakazoval obriezku u druhého syna ak prvorodený po obriezke vykrvácal (mal hemofíliu).
Jeden zo základných príznakov cystickej fibrózy (príliš slaný pot1) bol známy už v XVIII.
storočí, ale tieto boli len čisto praktické pozorovania, bez akéhokoľvek vysvetlenia (tabuľka č.
2 A).
Zakladateľom modernej genetiky bol opát brnenského augustiánskeho opátstva, Johann
Gregor Mendel (1822-1884). Jeho cieľom bolo vedecké vysvetlenie výsledkov kríženia rastlín
a využitie získaných poznatkov v poľnohospodárstve. Svoje pokusy vykonával vedome
a s vysokou presnosťou a bol si vedomý významu základných zákonov genetiky, ktoré sú dnes
pomenované po ňom. Napriek tomu, že svoje výsledky publikoval v uznávanom vedeckom
časopise, význam jeho objavov si súčasníci nevšimli alebo nepochopili. Bola to éra prudkého
rozvoja mikrobiológie a vášnivých debát o Darwinovej evolučnej teórii a preto pravidlá
prenosu znakov, ako boli biele a červené kvety hrachu, nevzbudili pozornosť. Ani vtedajšiu
medicínu nezaujímala náuka o dedičnosti chorôb – ľudia zomierali v mladom veku, najčastejšie
v dôsledku infekčných chorôb.
V tom istom čase sa začala rozvíjať bunková biológia a o niečo neskôr biochémia, ale
Mendel pravdepodobne ešte nevedel o bunkách a o bunkovom jadre. O chromozómoch,
bielkovinách a nukleových kyselinách ani nemohol vedieť. Na vysvetlenie zákonov dedičnosti
mu stačilo predpokladať, že z akejsi nedeliteľnej veci sú v každom živom organizme prítomné
dve. Tieto nedeliteľné činitele (nachádzajú sa v bunkách a ich dnešný názov sú gény, ktoré
1

Woe to that child which when kissed on the forehead tastes salty. He is bewitched and soon must die.
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majú dve alternatívne formy – alely) sa dostanú do ďalších generácií po jednom od obidvoch
„rodičov“ a determinujú vlastnosti potomkov. Vedel aj to, že z dvojice génov pre daný znak
(napríklad farba kvetov hrachu) jeden je silnejší ako druhý (gény môžu byť dominantné alebo
recesívne).
Zákony genetiky boli znovu objavené na prelome XIX. a XX. storočia (tabuľka č. 2 B),
ale v tej dobe už ich význam bol zjavný aj pre medicínu. Bolo zrejmé, že niektoré choroby
alebo chorobné pochody (hemofília, alkaptonúria, cystická fibróza) sú dedičné.
Zákony genetiky platia aj pre ľudský organizmus, ale z hľadiska fyziológie a medicíny
hlavný problém do nedávnej minulosti spočíval v tom, že málo fyziologických vlastností a
javov sa dedí podľa Mendelových zákonov napr. krvné skupiny áno, ale inteligencia nie,
cystická fibróza a väčšina vrodených metabolických porúch áno, ale vysoký krvný tlak
a cukrovka nie. Preto tieto poznatky a zákonitosti nehrali významnú úlohu v každodennej práci
praktických lekárov. Na rozdiel od medicíny v oblasti spoločenských vied došlo aj
k preceneniu významu dedičnosti, čo viedlo k vzniku eugeniky a v extrémnej podobe k rasovej
teórií.
Okolo polovice XX. storočia sa podarilo nájsť odpoveď na materiálnu podstatu
genetického kódu a na otázky týkajúce sa štruktúry génov. To, že gény sa nachádzajú
v chromozómoch bolo zrejmé2. Dlho sa myslelo, že molekuly kódujúce gény sú bielkoviny,
ale koncom štyridsiatich rokov sa zistilo, že nositeľmi kódu sú nukleové kyseliny. Definitívnu
odpoveď poskytol prelomový objav Watsona a Cricka, ktorí komplikovanými pokusmi a ešte
zložitejšími výpočtami určili štruktúru kyseliny deoxyribonukleovej (DNA). Ide o dvojitú
závitnicu (double helix), v ktorej nukleotidy podľa jednoduchého pravidla vytvárajú dvojice
(A-T, C-G). To znamená, že dve vlákna závitnice sú komplementárne (jedno vlákno je
zrkadlovým obrazom druhého vlákna)3 – tabuľka č. 2 C).
Tento objav bol prekvapením, pretože DNA obsahuje len štyri rozdielne nukleotidy (A,
T, C, G), ale v kódovaných bielkovinách sa nachádza 20 rôznych aminokyselín. V priebehu
relatívne krátkeho času tento problém bol vyriešený. Zistilo sa, že nukleotidy kódujú jednotlivé
aminokyseliny v trojici, vo forme tripletov (možných tripletov je 64 – viac ako aminokyselín,
tabuľka č. 3). Zdalo sa, že na základe štruktúry DNA, pravidiel prepisovania génov na kyselinu

2

V bunkách človeka je 23 párov chromozómov, označujú sa 1 – 22 a XX (ženy) alebo XY (muži). Výnimkou sú
gaméty, v ktorých sa nachádza len 23 chromozómov a červené krvinky, ktoré nemajú jadro ani chromozómy.
3
Pri objave mala významný podiel aj Rosalind Franklin, ktorú Watson a Crick nezaslúžene opomenuli. Článok
opisujúci štruktúru DNA má rozsah len dvoch strán a len na konci je jedná veta, ktorá poukazuje na možný
biologický význam štruktúry. Watson a Crick napriek tomu určite chápali význam dvojitej závitnici, pretože po
zostrojení správneho modelu DNA v cambridgskej krčme Eagle vykrikovali o tom, že objavili zmysel života.
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ribonukleovú (RNA) a syntézy kódovaných bielkovín na ribozómoch sú vysvetliteľné všetky
javy biológie a fyziológie a bude potrebné objasniť len niekoľko drobných detailov. Genetici
a molekuloví biológovia súhrn týchto poznatkov s miernou sebairóniou nazvali centrálnou
dogmou molekulovej biológie (tabuľka č. 4, obrázok č. 1).

A. Starobylá – praktická „náuka o dedičnosti”
Deti sa podobajú na svojich rodičov a starých rodičov.
Pestovanie rastlín a ich šľachtenie, chov zvierat, kríženie domácich zvierat.
Popis krvácania u chlapcov po obriezke v Talmude (hemofília).
XVIII. – XIX. storočie
1750 Maupertuis – popis dedičnosti polydaktylie.
1820 Nasse – dedičnosť hemofílie (dedí sa po matke).
1865 Mendel – objav aj dnes platných základných zákonov genetiky.
1868 Haeckel – za prenos dedených vlastností zodpovedá jadro bunky.
1869 Miescher – objav nukleových kyselín.
1876 Galton – matematická analýza pravidiel dedičnosti.
B. Prvá polovica XX. storočia
Okolo 1900 – De Vries, Correns a Tschermak – znovu objavia Mendelove zákony.
Morgan – prvé genetické pokusy s muškou octovou (Drosophila melanogaster).
1902 Garrod – prvý popis vrodených metabolických chorôb (alkaptonúria).
1903 Sutton a Bovery – gény sú v chromozómoch.
1926 Muller – ionizujúce žiarenie spôsobuje mutácie.
1930 Haldane, Fischer, Wright – matematické modelovanie populačnej genetiky.
1944 Avery MacLeod a McCarty – nosiče genetickej informácie sú nukleové kyseliny.
1949 – 1956 Pauling, Ingram – Objasnenie molekulovej podstaty kosáčikovitej anémia
(Hb S).
C. Od dvojitej závitnice po projekt ľudského genómu
1953 Watson a Crick – Objav štruktúry deoxyribonukleovej kyseliny (DNA).
1955 Sanger – určenie sekvencie aminokyselín inzulínu.
1956 Tijo a Levan – počet ľudských chromozómov je 46.
1959 Lejeune a spol. – Downov syndróm a trizómia chromozómu 21.
1961 Lyon – z dvoch chromozómov X u žien je jeden inaktívny.
1961 Nurenberg – triplet UUU je kód fenylalanínu a zistenie kódov ostatných
aminokyselín.
1970-te roky – rýchly rozvoj vyšetrovacích metód molekulovej biológie (farbenie
chromozómov, čítanie sekvencie DNA atď.)
1970-te roky – začiatok genetických intervencií (genetic engineering) a
klonovania.
1977 Sanger – prečítanie genetického kódu bakteriofágu ØX174.
1979 Výroba ľudského inzulínu pomocou baktérií a kvasiniek.
1983 Gusella – lokalizácia génu Huntingtonovej choroby na 4. chromozóme.
1984 Mullis – objav polymerázovej reťazovej reakcie (PCR).
1987 Tsui a spol. – chybný gén spôsobujúci cystickú fibrózu sa nachádza na 7.
chromozóme, izolácia génu a identifikácia mutácií spôsobujúcich chorobu.
1987 Delbucco – nápad projektu ľudského genómu (Human Genome Project).
1988 Objav mitochondriových génov.
D. 1990 - začiatok projektu ľudského genómu.
1990-te roky – prvé skúsenosti s génovou terapiou.
1993 príčinou Huntingtonovej choroby je jedna zatiaľ neznáma mutácia –
mnohonásobné opakovanie jednotlivých tripletov (ich expanzia).
1994 Identifikácia génu BRCA1 zodpovedného za určitú formu rakoviny prsníka.
1997 Klonovanie ovce Dolly.
1998 Craig Venter založí firmu Celera a urýchli čítanie ľudského genómu.
26. jún 2000 – Venter és Collins oznámia, že Projekt ľudského genómu bol
úspešný. Určili poradie 3 miliárd nukleotidov v ľudských chromozómoch.
V skutočnosti práce ešte pokračovali ďalšie tri roky.
Tabuľka č. 2 Míľniky modernej genetiky a lekárskej genetiky

37

KÓD

AK

KÓD

AK

KÓD

AK

KÓD

AK

UUU
UUC
UUA
UUG
CUU
CUC
CUA
CUG
AUU
AUC
AUA
AUG
GUU
GUC
GUA
GUG

PHE
PHE
LEU
LEU
LEU
LEU
LEU
LEU
ILEU
ILEU
ILEU
MET
VAL
VAL
VAL
VAL

UCU
UCC
UCA
UCG
CCU
CCC
CCA
CCG
ACU
ACA
ACG
ACG
GCU
GCC
GCA
GCG

SER
SER
SER
SER
PRO
PRO
PRO
PRO
TRE
TRE
TRE
TRE
ALA
ALA
ALA
ALA

UAU
UAC
UAA
UAG
CAU
CAC
CAA
CAG
AAU
AAC
AAA
AAG
GAU
GAC
GAA
GAG

TYR
TYR
STOP
STOP
HIS
HIS
GLN
GLN
ASN
ASN
LYS
LYS
ASP
ASP
GLU
GLU

UGU
UGC
UGA
UGG
CGU
CGC
CGA
CGC
AGU
AGC
AGA
AGG
GGU
GGC
GGA
GGG

CYS
CYS
STOP
TRY
ARG
ARG
ARG
ARG
SER
SER
ARG
ARG
GLY
GLY
GLY
GLY

Tabuľka č. 3 Genetický kód – triplety a aminokyseliny

Genetický kód je „degenerovaný“, pretože je viac kódov ako aminokyselín. Vo väčšine

prípadov posledné písmeno je vymeniteľné bez zmeny kódu. Dve aminokyseliny majú až 6
kódov.

1. Replikácia. Dva reťazce molekuly DNA sú komplementárne. Na začiatku delenia bunky sa
obe vlákna oddelia a po pridaní zodpovedajúcich nukleotidov vznikajú dvakrát dva
reťazce, zhodné s pôvodnou. To je základom každého delenia buniek a reprodukcie.
2. Transkripcia. Jedno vlákno molekuly DNA obsahuje kód primárnej štruktúry bielkovín
(poradie aminokyselín). Každú jednu aminokyselinu kóduje trojica nukleotidov (triplet).
DNA samozrejme obsahuje aj kódy označujúce začiatok a koniec génu a aj regulačné
úseky potrebné pre zapnutie a vypnutie transkripcie. Ak bunka potrebuje syntézu určitej
bielkoviny, zodpovedajúce enzýmy prepíšu gén do molekuly mediátorovej RNA
(messenger, mRNA). Princípom prepisu je opäť komplementarita s tým rozdielom, že
namiesto nukleotidu T (tymín) sa do molekuly RNA dostane U (uracil), čiže párovanie je
A-U a C-G.
3. Translácia. Poslíčkova RNA syntetizovaná a upravená v jadre bunky sa dostáva do
cytoplazmy, viaže sa na ribozómy a začína sa syntéza kódovanej bielkoviny na základe
kódu. Jednotlivé aminokyseliny sú transportované k ribozómom molekulami
transferových RNA (pre každú aminokyselinu je jedna tRNA). Ribozómy sú zložené
z veľkého počtu špecifických molekúl RNA (ribozómové RNA, rRNA) a bielkovín.
Tabuľka č. 4 Centrálna dogma“ molekulovej biológie
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7. 2

Projekt ľudského genómu a jeho význam pre medicínu
Minulé desaťročia boli charakterizované identifikáciou génov riadiacich funkciu

komplexných organizmov a objasnením zložitosti genetickej informácie. V tomto období sme
sa dozvedeli viac o génoch a molekulovej biológii, ako za predchádzajúcich sto rokov. Toho
dôsledkom je aj to, že dnes už nehovoríme len o genetike (náuke o dedičnosti), ale o genomike.
Termín genomika sa vzťahuje na to, že gény sú v pozadí všetkých fyziologických javov a skoro
všetkých patologických procesov. Popri genomike vznikli aj pridružené vedné odbory (tabuľka
č. 5).
Tento rýchly vývoj bol docielený v značnej miere využitím nových technológií, a to je
pravda aj naopak – napredovanie vedy pôsobilo motivačne na vypracovanie a využívanie
nových metód v širokom meradle. Významným činiteľom pokroku genomiky a molekulovej
biológie bolo široké využitie informačných systémov. Bez nich by bolo nemožné spracovanie
obrovského množstva získaných údajov.
Jedným z logických dopadov vývoja bol ten obrovský projekt, ktorý začali plánovať
v 80-tych rokoch v USA. Podstata bola jednoduchá – prečítať poradie všetkých nukleotidov
v ľudskom genóme (3*109 písmen). Projekt ľudského genómu (Human Genome Project),
charakterizovaný ako prechod od „Malej Vedy“ k „Veľkej Vede“ sa začal v roku 1990 za
účasti viacerých výskumných ústavov a práce boli naplánované na 15 rokov4. Dotácie
v plánovanej výške 3 miliárd dolárov boli zabezpečené cez inštitúcie Department of Energy a
National Institute of Health, pričom prvým vedúcim projektu bol Watson.
Začatie práce charakterizoval Daniel Koshland v časopise Science takto:
The benefits to science of the genome project are clear. Illnesses such as manic
depression, Alzheimer’s, schizophrenia, and heart disease are probably all mutagenic and even
more difficult to unnravel than cystic fibrosis4. Yet these diseases are at the root of many
current societal problems. The costs of mental illness, the difficult civil liberties problems they
cause, the pain to the individual, all cry out for an early solution that involves prevention, not
caretaking...
V prvých rokoch bol rozvoj pomalý a výsledky boli skromné. Neskôr, vďaka finančnej
podpore, lepším technológiám a výkonným informatickým systémom sa tempo zrýchľovalo.
Najväčšia stimulácia však prišla z podnikateľskej sféry, ktorá si začala uvedomovať možné
využitie výsledkov v diagnostickom a farmakologickom priemysle a začali investovať do

4

Chybný gén, zodpovedný za cystickú fibrózu bol objavený už pred začatím projektu, v roku 1987.
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výskumu5. Príkladom bol Craig Venter a ľudia okolo neho, ktorí odišli z National Health
Institute a založili vlastné firmy (TIGR a Celera). Pracovali oveľa rýchlejšie ako byrokraciou
preťažené akademické ústavy, používali najmodernejšie prístroje a najlepšie softwary.
Konkurencia viedla k zrýchleniu výskumu aj v akademickej sfére a výsledkom bolo, že na päť
rokov plánovaným termínom 26. júna 2000 Collins (vedúci projektu po Watsonovi) a Venter za
účasti B. Clintona a T. Blaira cez telemost slávnostne ohlásili, že sa podarilo zmapovať ľudský
genóm.
Nebola to celkom pravda, bol to len prvý náčrt genómu a práce pokračovali do roku
2003. Nepriateľstvo medzi Collinsovou skupinou a Venterom však pokračovalo aj po
slávnostnej spoločnej tlačovej besede. Výsledky boli publikované separátne v časopise Science
a Nature.
Projekt ľudského genómu a následné výskumy nespochybnili mendelovské zákony
a „centrálnu dogmu“ molekulovej biológie, ale poukázali na fakt, že genóm živých organizmov
je omnoho zložitejší, ako sa to predpokladalo pred začatím projektu:
1. Podľa názoru genetikov pred začatím projektu ľudský genóm mal obsahovať asi
100 000 génov, ale tento počet po ukončení projektu klesol na 25 000 – 30 000. Je záhadné,
ako je možné pomocou tak malého počtu génov vybudovať a zabezpečiť chod tak
komplikovaného organizmu, ako je človek. Odpoveď na to dala informatika: Gény totiž
nefungujú samostatne a nezávisle na sebe, ale ako obrovská informačná sieť, v ktorom je
počet možných kombinácií takmer nekonečný. Zjednodušene, ak každý gén má dva stavy
(zapnutý alebo vypnutý), tak počet všetkých možných kombinácií je 230 000 (obrázok č. 2).
2. Gény kódujúce bielkoviny predstavujú len 2 – 3 percentá celkovej sekvencie. Ostatná
časť nie je „nekódujúca“, ako sa to občas nesprávne udáva. Ku génom kódujúcim bielkoviny je
potrebné pripočítať regulačné štruktúry, ktoré na základe príslušných signálov zapínajú alebo
vypínajú gény a mnohé iné štruktúry (napr. teloméry na konci chromozómov). Napriek tomu.
že ešte stále sú v prevahe úseky genómu priamo nekódujúce známe bielkoviny, stále viac
údajov svedčí o tom, že mnohé z nich majú významnú biologickú funkciu.
3. Zložitosť genómu dala odpoveď aj na to, ako je možné z veľmi podobných génov
vytvoriť úplne odlišné živé systémy6 (tabuľka č. 6). Na druhej strane zložitosť interakcií
v genóme a medzi genómom a prostredím výrazne sťažili hodnotenie a správnu interpretáciu
Kritický pohľad na prepojenie komercie a vedy je prezentovaný v knihe Rose a Rose [4]. Na druhej strane je
zrejmé, že moderný výskum nie je možné robiť bez adekvátneho financovania a ekonomika je nedeliteľnou
súčasťou medicíny a vedy.
6
Jedným dôležitým čiastkovým výsledkom projektu je, že definitívne vyvrátil falošnú predstavu o rasovej teórii.
Celé ľudstvo patrí k jednému druhu, bez ohľadu na farbu pokožky.
5
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získaných výsledkov. Dobrým príkladom je analógia s tranzistormi v rádiu. Ak z rádia
vyberieme jeden tranzistor, prestáva hrať a začne pískať. Z toho ale nevyplýva, že hlavnou
úlohou tranzistoru je antipískanie! Podobne, z dôsledkov vypadnutia alebo mutácie jedného
génu (okrem monogénových chorôb) sa nedá odvodiť

pôvodná funkcia pôvodného

bezchybného génu.
4. Gény samy osebe nie sú schopné žiadnej funkcie. To, že k replikácii, transkripcii
a translácii sú potrebné enzýmy a regulačné komponenty, bolo známe už v rokoch po objavení
dvojitej závitnice, ale ich zložitosť objavovali len v posledných rokoch. K replikácii sú
potrebné tri rôzne enzýmové komplexy a každý z nich pozostáva z viac ako 30 podjednotiek.
K správnej funkcii potrebujú veľké množstvo ďalších činiteľov, ktoré zabezpečujú začatie,
bezchybný priebeh (vrátane kontroly a opravy chýb) a ukončenie replikácie (obrázok č. 3).
Podobne zložitý je aj prepis génu na molekulu RNA. Prvým krokom je rozhodnutie o tom, či je
vôbec potrebné „zapnutie“ (expresia) daného génu, alebo nie je (obrázok č. 4). Ak áno, gén sa
prepíše na molekulu mRNA7. Tento proces je nasledovaný úpravou mRNA (editing alebo
splicing), ktorý okrem vystrihnutia nekódujúcich intrónov môže zmeniť štruktúru mRNA.
Z jedného génu je takto možné vyrobiť viaceré mRNA (alternative splicing), čo ďalej zvyšuje
počet možných kombinácií. Okrem toho, ešte pred prekladom kódu takto upravenej mRNA, sa
uskutoční ešte jeden kontrolný proces, o ktorý sa starajú malé molekuly RNA (siRNA - small
interfering RNA). Len potom sa napojí mRNA na ribozómy (obrázok č. 5) a začne sa syntéza
bielkovín. To znamená, že k tomu, aby bunka vyrobila jednu bielkovinu, potrebuje niekoľko
stoviek iných bielkovín a mnohé odlišné molekuly RNA a každá z nich je kódovaná v genóme
(obrázok č. 6).
5. Waddington8 už v 50-tych rokoch predpokladal, že nemôže existovať toľko génov,
ktoré by mohli vysvetliť (napríklad) fungovanie nervového systému. Jeho predstavu dobre
ilustruje obrázok č. 7, ktorý je dnes považovaný za začiatok epigenetiky. Aj neskôr vzniklo
veľa pozorovaní, ktoré sa nedali vysvetliť mutáciami alebo variáciami génov. Pre nadšenie
vyplývajúce z objavu dvojitej závitnice, výsledky molekulovej biológie a modernej genetiky
sme zabudli, že históny (bielkoviny nachádzajúce sa v chromozómoch) nie sú len pasívne
podporné materiály dvojitej závitnice. Okrem zmien histónov a ich úlohy pri expresii génov aj
metylácia nukleotidov patrí k pochodom, ktoré dnes považujeme za epigenetické. Kým
metylácie nukleotidov blokujú gény, acetylové skupiny pripojené k histónom ich aktivujú
7

Messenger RNA, presnejší názov je informačná RNA, pretože obsahuhe informáciu o štruktúre kódovanej
bielkoviny.
8
Conrad Hal Waddington (1905 – 1975) britský biológ a ľavicový filozof. Zakladateľ systémovej biológie
a tvorca pojmu „epigenetika“.
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(tabuľka č. 7). Epigenetické pochody nemenia genetický kód, ale významne ovplyvňujú
expresiu jednotlivých génov. Tieto procesy sú základom diferenciácie buniek vznikajúcich z
oplodneného vajíčka a počiatočných multipotentných embryonálnych buniek na jednotlivé
tkanivá. To, že tieto epigenetické procesy zastávajú počas vývinu jedinca dôležitú úlohu je
zjavné, ale nedávno sa ukázalo, že existujú také epigenetické znaky, ktoré prejdú do
nasledujúcej a dokonca aj do ďalších generácií. Paradox epigenetiky spočíva v tom, že ku
každému kroku (metylácia, demetylácia, acetylácia, odstránenie znakov, účinok molekúl
siRNA atď.) sú potrebné enzýmy, ktorých kódy sa nachádzajú v genóme a naviac aj regulačné
komponenty riadiace epigenetické pochody sú kódované v genóme. To znamená, že aj
epigenetika je genetika, len nie taká jednoduchá, ako sa to myslelo po objave dvojitej závitnice
a prečítaní poradia nukleotidov v ľudskom genóme. Najnovšie výsledky epigenetickej mapy
rôznych ľudských tkanív boli publikované nedávno.
7. Nie sme sami. To, že v našom tráviacom trakte sa nachádzajú baktérie (napr.
laktobacily) sa už vie dávno a bolo zjavné, že zmeny črevnej mikroflóry ovplyvňujú zdravie.
V skutočnosti týchto mikroorganizmov je omnoho viac, než sa predtým predpokladalo. Tieto sa
nedali preukázať metódami klasickej mikrobiológie a o ich prítomnosti v našom organizme
svedčia ich gény, ktoré sa modernými metódami dajú dokázať. Dnes je už zrejmé aj to, že
mikrobióm a jeho zmeny vo významnej miere ovplyvňujú pravdepodobnosť vzniku rôznych
chronických chorôb.

7. 3

Je možné výsledky genomiky a molekulovej medicíny využiť v praxi?
Genetické vyšetrenia, ktoré v minulosti boli využité výlučne v oblasti vedeckého

výskumu, sú stále lacnejšie, dajú sa robiť na automatických analyzátoroch a rýchlo sa dostávajú
do bežnej diagnostickej praxe. Tento pochod sa začal už pred ukončením Projektu ľudského
genómu. V prvom období boli vyvinuté metódy9 na dôkaz prítomnosti chybných génov
napríklad u zdravých nosičov (heterozygotov) chybného génu cystickej fibrózy alebo gény,
ktoré majú za následok vysoké riziko vzniku rakoviny prsníka (BRCA1 a BRCA2).
Vyhodnotenie a interpretácia výsledkov bolo jednoduché. Chybný gén u rodičov znamenal
možnosť jeho prenosu do ďalšej generácie (pri cystickej fibróze a dedičných poruchách
výmeny látok) alebo zvýšené riziko vzniku malígneho nádoru u daného jedinca. Ďalší dôležitý
krok sa týkal farmakogenetiky. Postupne boli identifikované gény (a ich variácie –
9

Ide o dôkaz chybných génov. Biochemické diagnostické metódy na dôkaz vrodených chýb metabolizmu boli
k dispozícii už v druhej polovici XX. storočia.
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polymorfizmy) ktoré určovali odpoveď organizmu na danú liečbu. Vývoj diagnostickej metódy
na daný gén alebo jeho polymorfizmus je v dnešnej dobe biotechnológie otázkou niekoľkých
mesiacov.
Od ukončenia Projektu ľudského genómu sa urýchlilo, zjednodušilo a zlacnelo aj čítanie
dlhých sekvencií DNA (next generation sequencing) a prečítanie celého genómu jedninca sa
blíži k sume 1000 US$. Dnešná technológia umožňuje sekvenovať genóm rôznych buniek
rakovinového tkaniva. Nedávno bol uvedený na trh prvý prenosný sekvenátor, ktorý síce
pracuje s väčším počtom chýb, ako klasické, ale umožňuje analyzovať genóm v teréne, napr.
rôznych typov vírusu Ebola.
Transkriptomika - Gény vytvárajú len podmienky pre fungovanie živých organizmov, ale samy
osebe nie sú schopné realizovať životné procesy. K tomu je potrebné gény aktivovať a príslušnú
genetickú informáciu prepísať na ribonukleové kyseliny. Syntéza proteínov sa realizuje na základe
upraveného (editovaného) kódu mRNA. V prípade jednej bunky súhrn takto prepísaných
a upravených molekúl mRNA sa volá transkriptóm. Transkriptóm sa dynamicky mení následkom
činiteľov pôsobiacich na bunku a je závislý na tom, akú funkciu má daná bunka. Je logické, že bunky
nervového systému exprimujú úplne iné gény a syntetizujú iné bielkoviny ako napríklad bunky
pečene. Tak isto výrazne odlišný je transkriptóm zdravej bunky, bunky, ktorá sa práve delí a bunky,
ktorá sa delí bez kontroly pri rakovine.
Proteomika - Súhrn bielkovín syntetizovaných jednou bunkou alebo tkanivom za daných podmienok
je proteóm. Proteóm je podobne vysoko variabilný ako transkriptóm.
Metabolomika - Súhrn reakcií a produktov metabolizmu jednej bunky alebo tkaniva je metabolóm.
Lipidomika - Súhrn metabolizmu lipidov vrátane cholesterolu a fosfolipidov. Časť lipidov sa dostáva
do organizmu prostredníctvom potravy, iné syntetizujú bunky. Ich úlohy sú rôznorodé – tukové
tkanivo je sklad energie, tepelný izolátor, ale lipidy tvoria základ aj bunkových membrán a nachádza
sa medzi nimi aj mnoho biologicky aktívnych látok (hormóny, vitamíny).
Farmakogenomika - Skúma súvislosti medzi účinkami liekov a genetického pozadia jedinca. Hľadá
vysvetlenie na otázku, prečo je určitý liek účinný u niektorých ľudí, zatiaľ čo u iných nie. Výsledky
farmakogenomiky už aj dnes využívajú v racionálnej liečbe niektorých zhubných nádorov.
Nutrigenomika - Skúma súvislosti medzi výživou a genetického pozadia jedinca.
Metagenomika a mikrobióm - V našom organizme sa nachádza omnoho viac mikroorganizmov než
sme si to doposiaľ mysleli. Tieto mikroorganizmy (mikrobióm) významne ovplyvňujú zdravotnýstav.
Mutanomika - Súbor mutácií a variácií v jednotlivých génoch a v nedkódujúcich častí genómu.
Mutácie v klasickom poňatí sú zmeny v génoch. Najjednoduchšie mutácie sú výmeny nukleotidov
(bodové mutácie), iné sú malé alebo väčšie delécie a inzercie, ale existujú aj komplikovanejšie zmeny
(duplikácie génov, premiestnenie na génu iné miesto, atď.). Výmeny nukleotidov sa vyskytujú aj
v nekódujúcich oblastiach – tieto sú pomenované ako single nucleotide polymorphism (SNP). Od
neviditeľných mutácií génov a zmien v nekódujúcich častiach je plynulý prechod k chromozómovým
aberáciám, ktoré môžu byť číselné (trizómia chromozómu č. 21 má za následok Downovu chorobu)
alebo štrukturálne (philadelphský chromozóm vzniká výmenou častí medzi 14. a 22. chromozómom
a má za následok jednu z foriem leukémie.
Epigenetika- Zaoberá sa zmenami, ktoré nie sú spôsobené so zmenou genetického kódu (sekvencie
nukleotidov). Epigenetické zmeny sú základom diferenciácie buniek a tkanív a jednotlivé
epigenetické znaky sa môžu preniesť do ďalších generácií a môžu ovplyvňovať pravdepodobnosť
vzniku určitých ochorení.
Tabuľka č. 5 Nové vedné odbory vzniknuté z genetiky, genomiky a molekulovej biológie
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Druh
Homo sapiens
Mus musculus (myš)
D. melanogaster
(octomilka)
C. elegans (červ)
S. crevisiae
(pivná kvasinka)
E. coli (baktérium)
HIV vírus
A. thaliana (horčica)

Rozmer genómu
bp
3 000 000 000
2 600 000 000
137 000 000

Chromozómy
(x2)
23
20
4

Gény
30 000
30 000
13 000

97 000 000
12 100 000

6
18

19 000
6 000

4 600 000
9 700
100 000 000

{1}
0
?

3 200
9
25000

Tabuľka č. 6 Rozmer genómu a počet génov rôznych druhov

1. Metylácia nukleotidov (czytozínov) v molekule DNA blokuje gény – nedovolí ich
prepisovanie.
2. Acetylácia histonov (bielkoviny, na ktoré je DNA natočená) je predpokladom aktivácie
génov.
3. Prvotné prepisy RNA sú upravované rôznym spôsobom. Rôzne odstránenie intronov
a editácia má za následok, že na základe jedného génu sa môžu syntetizovať rôzne
bielkoviny.
4. Záverečná kontrola expresie génov pomocou malých molekúl RNA (siRNA).
Epigenetické pochody sú geneticky kontrolované a ich realizácia sa uskutočňuje pomocou
enzýmov, ktoré sú tiež kódované v genóme.
Epigenetické pochody sú predpokladom diferenciácie buniek a tkanív počas vývoja jedinca.
V dospelosti pravdepodobne epigenetické pochody tvoria kontakt medzi prostredím a
genómom
Niektoré epigenetické znaky prechádzajú do ďalšej generácie – ovoplyvňujú riziko rôznych
ochorení bez zmien v génoch.
Tabuľka č. 7 Epigenetické zmeny

Veľké vedecké a výskumné konzorciá od ukončenia Projektu ľudského genómu chrlia
výsledky, ktoré by mali objasniť genetické pozadie bežných, častých ochorení, ktoré sa nededia
podľa klasických zákonov genetiky. Interpretácia výsledkov týchto projektov je však veľmi
komplikovaná.
Teoretický príklad je uvedený na obrázok č. 8. Vychádza z predpokladu, že počas
obrovského projektu bolo možné vyšetriť genóm 10 000 ľudí10 s normálnym a taký istý počet
ľudí s vysokým krvným tlakom. Medzi dvoma týmito skupinami bolo nájdených 250 rozdielov
v genóme. Čo to znamená pre každodennú lekársku prax? Odpoveď je dosť rozčarujúca.
Vysoký krvný tlak nepatrí medzi choroby, ktoré označujeme ako OGOD (one gene –
one disease). V minulosti sa tieto choroby označovali ako „polygénové”, lepší názov je

10

Tento typ výskumu sa označuje ako „GWAS“, čo je skratka Genome wide association study. Kritici tento
prístup označujú príslovím, že aj slepé kura nájde zrno.
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„komplexné choroby”. Tým sa označuje to, že tieto choroby vznikajú komplikovanými
vzájomnými interakciami vonkajších činiteľov a genetického pozadia. Názov je správny, ale
samotné pomenovanie nepomáha pri pochopení vzniku a priebehu danej konkrétnej choroby.
1. Z komplexnosti choroby vyplýva, že skupina 10 000 ľudí s hypertenziu nie je
jednotný súbor. Vysoký krvný tlak nie jednotné ochorenie, ale prejav rôznych pochodov,
ktorých niektoré sú vonkajšie (vysoký príjem kuchynskej soli, nedostatok niektorých
mikronutrientov atď.), čiastočne vonkajšie a vnútorné (obezita, diabetes) a časté sú aj
sekundárne formy hypertenzie, napríklad pri chorobách obličiek alebo nadobličiek.
2. Hypertenzia sa vyvíja pomaly a v kontrolnej skupine môže byť veľa ľudí, ktorí v
čase vyšetrenia majú ešte normálny krvný tlak, ale sú to budúci hypertonici. To znamená, že
ani kontrolná skupina nie je homogénna. Mnohí z nich môžu mať o pár rokov hypertenziu.
3. Etnické, pohlavné, vekové a iné rozdiely v jednej a druhej skupine ešte viac
komplikujú obraz.
4. Rozdiely v génoch nehovoria nič o epigenetických rozdieloch medzi dvoma
skupinami.
Problémy uvedené v bodoch 1 – 4 by sa teoreticky mohli eliminovať starostlivým
výberom probandov, ale ani vtedy nebude jasné, ktoré z 250 rozdielov medzi jednou a druhou
skupinou sú v príčinnej súvislosti so zmenou krvného tlaku a ktoré nie.
Krvný tlak je fyziologický znak, ktorý má obrovský počet determinantov (práca srdca,
pružnosť cievnej steny, regulačné mechanizmy atď.) Nález rozdielov v 250 génoch nehovorí
nič o ich fyziologickej funkcii a ani o tom, ako ich varianty vedú k hypertenzii. Naviac mnohé
rozdiely z 250 nebudú priamo v génoch, ale v nekódujúcich častiach genómu.
V druhom kroku výskumu pomocou experimentálneho a základného výskumu sa podarí
znížiť počet kandidátnych príčinných génov na 30 – 40. O jednom z nich sa dokáže, že horší
variant zvyšuje krvný tlak v priemere o 8 mm Hg a druhý o 6 mm Hg. Z toho sa nedá určiť, aký
bude účinok u ľudí, ktorí zdedili z obidvoch horší variant (určite nie 8 + 6), pretože gény
predstavujú zložitú informačnú sieť a účinok každého z nich závisí od mnohých iných.
Vedecké metódy na hodnotenie spoločného účinku 2 – 3 génov sú k dispozícii, ale výsledok
interakcie 30 - 40 polymorfných génov sa nedá predpovedať
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7. 4

Spľasnutie genomickej bubliny, zrod novej eugeniky?
Bežný človek očakáva od výskumníkov v oblasti biomedicínskeho výskumu (a

samozrejme aj od lekárov), že ich činnosť bude zameraná výlučne pre dobro ľudí. Nikto
nepochybuje o tom, že výsledky dosiahnuté Pasteurom, Kochom, Roentgenom, Flemingom a
ostatnými velikánmi vedy zachránili milióny ľudských životov a zmiernili utrpenie ďalším
miliónom. Veda však nikdy nenapredovala priamočiaro, len pri písaní histórie na neúspechy –
ktorých bolo oveľa viac, ako úspechov11 – sa zabúda. Zabúda sa aj na to, že vedci sú takí istí
ľudia ako ostatní a ich motivácie nie sú vždy čisto altruistické. Jasným príkladom bolo
zneužitie evolučnej teórie a čiastočne aj genetiky na zrod a šírenie eugenickej rasovej teórie.
Obrovský pokrok genetiky a molekulovej biológie sa líši od výskumu XIX. a prvej
polovice XX. storočia nielen tým, že na výsledkoch sa často podieľajú veľké skupiny vedcov a
tým, že tieto metódy sú finančne a metodicky veľmi náročné. Rozdiel je aj v tom, že zneužitie
týchto poznatkov výsledkov a technologických možností sa môže týkať každého z nás. Tvrdú
kritiku novej biológie poskytli Hilary a Stephen Rose v knihe „Genes, Cells and Brains“ s
podtitulom „The Promethean Promises of the New Biology”. Ich analýza je zameraná
predovšetkým na tieto oblasti:
1. Prechod od malej genetiky k veľkej genomike. Je pravda, že žiadne laboratórium
a žiadny výskumný ústav by nebol schopný za 10 – 13 rokov sekvenovať celý ľudský genóm,
ale práca na projekte ľudského genómu nebola vždy podľa pravidiel fair play. Komerčné
záujmy sa objavili okamžite po tom, ako bolo jasné, že diagnostický a farmaceutický priemysel
môže z výsledkov profitovať. Išlo predovšetkým o otázky, či sa gény dajú patentovať a či
výsledky majú byť verejne prístupné alebo nie (a tým blokovať využitie výsledkov pre
konkurenciu).
2. O čo vieme viac o človeku po skončení projektu? Napriek obrovskému nadšeniu
z výsledkov projektu ťažko by sme našli lekára prvého kontaktu, ktorý by tieto poznatky vedel
využiť v prospech chorých s bežnými ochoreniami. Príčina nie je v tom, že lekári staršej
generácie vedeli veľmi málo o genetike (nebolo to pre ich prácu dôležité), ale v tom, že sme
nesprávne pochopili význam génov v zdraví a v chorobe. Vychádzali sme z klasickej genetiky
monogénových chorôb (mutácia = choroba) a zabudli sme na evolučný aspekt a na to, že DNA
bez svojho prostredia je mŕtva, nečinná molekula. Preto vedú do slepej uličky aj cenovo

11

Podľa profesora Strauba, jedného z velikánov modernej biochémie (1914 – 1998) vo výskume platí, že „to, čo
je pre teba chyba, pre mňa je dôležitý údaj“. Učíme sa na chybách iných.
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prístupné analýzy celého alebo časti genómu poskytované mnohými firmami. Tieto
údaje neposkytujú oveľa viac medicínsky relevantných informácií ako klasické metódy.
3. Od štátnej ku konzumnej eugenike. Klasická eugenika bola založená na primitívnom
a nevedeckom chápaní evolúcie a dedičnosti. Dnes je samotný výraz eugenika na čiernej
listine, ale jeho podstata sa vracia v skrytej podobe. Už aj informácie o nosičstve chybných
génov, ktoré môžu znamenať reálne riziko výskytu ťažkej choroby (cystická fibróza, niektoré
poruchy metabolizmu) v potomstve alebo pozitívny výsledok prenatálneho skríningu
prítomnosti chromozómových aberácií (Downova choroba) predstavujú niekedy ťažko
riešiteľné problémy pre jednotlivcov. Rozhodnutia o prerušení tehotnosti alebo nemať deti sú
ťažké, ale sú tolerované spoločnosťou a legislatívou vo väčšine krajín sveta. Ako je však
možné

interpretovať

informáciu

o prítomnosti

chybných

génov

pri

ochoreniach

s nemendelovskou komplexnou dedičnosťou? V týchto prípadoch (Alzheimerova choroba a iné
neurodegeneratívne stavy, nosiči mutácií v génoch chrániacich pred zhubným nádorom)
odpovede sú ešte ťažšie. Konkrétnym príkladom je preventívna amputácia prsníkov u klinicky
zdravých nosičov génu BRCA1 (znamená vysoké riziko skorého vzniku rakoviny prsníka).
A čo je možné robiť v prípadoch nálezu genetickej predispozície menej závažných, liečiteľných
ochoreniach? Je možné pripustiť žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva v prípade nálezu génu
zvyšujúceho pravdepodobnosť vzniku diabetu alebo astmy? Na tieto a podobné otázky genetika
nedáva odpovede a dnešná medicína, spoločnosť a legislatíva nie sú na to pripravené.
4. Genomická bublina a porušenie ľudských práv. Z vyššie uvedených príkladov
vyplýva, že genetické (a iné „omické“) informácie sú bezcenné, ak nepoznáme ostatné
okolnosti určujúce zdravie a chorobu u daného jedinca. Riešenie je na prvý pohľad jednoduché:
spojme genetické databázy s údajmi o populácii, ako je vek, pohlavie, výsledky lekárskych
a laboratórnych vyšetrení do jedného celku a dôjdeme k vytúženému cieľu využiť genetické
informácie v prospech zdravotníctva a zdravia občanov. Prvý veľký projekt toho typu sa začal
na Islande už v roku 1994. Argumenty profesora Stefanssona a jeho kolegov (pôvodne skúmali
genetické pozadie mnohopočetnej sklerózy) boli tie, že populácia Islandu je malá a homogénna
a to, že výsledky bude možné využiť v boji proti rakovine a chorobám srdca nielen na Islande,
ale na celom svete. V USA založili biotechnologickú firmu DeCode, na Islande genetické
laboratórium na sekvenovanie genómu domácej populácie (275 000 ľudí). Druhú časť databázy
mali tvoriť údaje z národného zdravotníckeho registra, vedeného s veľkou presnosťou od roku
1915. Stefansson nebol genetik, ale skôr podnikateľ a pre projekt získal obrovské dotácie od
farmaceutických firiem a svojou rétorikou („veda je pokrok a nemožno ju zastaviť“) presvedčil
aj vládu a parlament tejto malej krajiny o správnosti projektu. Je možné diskutovať o tom, či
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východiská a ciele projektu boli reálne, alebo nie (skôr nie), ale hlavný problém spočíval
v niečom inom. Nikto, vrátane zodpovedných za projekt a ani ministerstvo zdravotníctva
a parlament sa nespýtal občanov Islandu a lekárov poskytujúcich zdravotnícku starostlivosť, či
súhlasia s účasťou a poskytovaním svojich údajov pre potreby projektu, z ktorého nebolo
možné vystúpiť. Hlasy proti, spočiatku ojedinelé, neskôr stále silnejšie nakoniec viedli v roku
1998 k bankrotu firmy a celého nezmyselného a neetického projektu. Podobné projekty boli
iniciované aj v iných krajinách, ale žiadny z nich nebol dotiahnutý do konca.
Čo vyplýva z pochmúrneho obrazu spľasnutej

genomickej

bubliny?

Kritika

nesprávneho smerovania aplikácie výsledkov výskumu je opodstatnená a potrebná. Na druhej
strane je pravda, že veda a výskum sa naozaj nedajú zastaviť, ale pri ich aplikácii nie je možné
zanedbať základné etické a morálne aspekty civilizovaných spoločností.
Je pravda, že lekári prvého kontaktu zatiaľ málo profitujú z modernej genomiky, ale
prínos je len otázkou času. Onkológia a regeneratívna medicína už dnes jednoznačne čerpajú
z týchto poznatkov, ostatné medicínske oblasti musia byť ešte niekoľko rokov trpezlivé.
Momentálny stav charakterizujú autori spomínanej knihy prirovnaním k hangáru, v ktorom sú
rozložené všetky časti obrovského dopravného lietadla. Dať dokopy z toho funkčné lietadlo
zrejme nie je možné. Tieto lietadlá však premávajú (väčšinou) bez problémov každý deň.
Lenže ich vývoj sa nezačal pokusným skladaním častí, ale Ottom Lilenthalom, bratmi
Wrightovcami, výskumom aerodynamiky, konštrukciou silných a ľahkých motorov, vývojom
počítačových riadiacich systémov. Ak sa moderná genomika a molekulová medicína budú takto
vyvíjať, nemáme sa čoho obávať.

Obrázok č. 1 Centrálna dogma molekulovej biológie (okolo 1965)
Zdroj: Rácz (vlastný obrázok)
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Obrázok č. 2 Je to o niečo zložitejšie – informačná sieť s 30 000 prvkami
Zdroj: Rácz (vlastný obrázok)

Obrázok č. 3 Štruktúra enzýmu polymerázy, ktorý uskutočňuje replikáciu DNA
Zdroj: modifikované podľa Lodish et al., 2008
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Obrázky č. 4 Prepis (transkripcia) génu na messenger RNA
Zdroj: modifikované podľa Lodish et al., 2008

K tomu, aby gén bol prístupný enzýmom a transkripčným faktorom riadiacim
transkripciu, sa najprv musí uvoľniť tesná štruktúra chromozómu a potom sa môže začať
proces prepisu.

Obrázok č. 5 Duplikácia, transkripcia a translácia génov v bunke
Zdroj: modifikované podľa Lodish et al., 2008
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Obrázok č. 6 Pôvodná predstava Waddingtona o epigenetike
Zdroj: http:davetang/muse/2013/02/12 epigenetics

Obrázok č. 7 Interpretačné problémy pri hľadaní genetického pozadia bežných chorôb
Zdroj: Rácz (vlastný obrázok)
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8

Zásady plánovania experimentov v medicíne
Na každú ľudskú činnosť je dôležité vypracovať adekvátnu metódu. Medzi základné

metódy vedeckého výskumu patrí pozorovanie, porovnávanie, pokus (experiment, indukcia
a dedukcia, analógia a intuícia). Metodológia vedeckej práce je základom výskumnej oblasti
v ktoromkoľvek odbore. Pokus (experiment) je pozorovaním javov zámerne vyvolaných za
vopred stanovených podmienok. Experiment je v podstate aktívne odhalenie podstaty javov.
Základnou črtou medicínskeho výskumu je skutočnosť, že predmetom skúmania je človek či už
priamo alebo prostredníctvom zvieracích či tkanivových modelov.
Väčšina výskumov v experimentálnej biológii a medicíne je vykonávaná podľa
nasledujúcej klasickej schémy:
Sledovanie vplyvu faktora „A“ (preparát, vnútorné podmienky, spôsob stravovania atď.)
na živý organizmus. Pre tento účel sa vyberajú z danej populácie dve skupiny - výbery.
Pokusná skupina je vystavená pôsobeniu skúmaného faktora a v kontrolnej skupine je
pôsobenie faktora „A“ vylúčené. Vplyv faktora „A“ sa hodnotí porovnávaním pokusnej a
kontrolnej skupiny.
Pri malom počte experimentov je otázka významnosti rozdielov zložitejšia a vyžaduje
použitie zvláštnych kritérií.
Pre zhodnotenie rozdielnosti javov podľa kvalitatívnych znakov sa používajú
neparametrické kritériá, ktoré dovoľujú porovnávať javy kvalitatívneho aj kvantitatívneho
charakteru.
Žiadny experiment sa nezaobíde bez určitej hypotézy. Podľa zameranej otázky, a teda aj
obsahu hypotézy, je možné hovoriť o experimente vyhľadávacom (heuristickom), ktorý slúži
k obohateniu vedeckých faktov o daných skutočnostiach alebo experimente overovacom
(verifikačnom), ktorého cieľom je overenie už známych údajov.
Dáta získané experimentom sa stanú odpoveďou na experimentátorovu otázku až po
jeho logickom spracovaní. Interpretácia získaných výsledkov je častým zdrojom omylov už aj
preto, že veľmi závisí od celkovej úrovne dosiahnutého poznania. O experiment ide len v tom
prípade, keď sa súčasne vykonáva kontrolný pokus na štatisticky preukázanom počte prípadov
za prísnych štandardných podmienok. V biológii a medicíne je kontrolný pokus zvlášť dôležitý,
pretože väčšinou nie sú známe všetky podmienky sledovaných dejov. Biologická variabilita je
sprievodným znakom experimentálnych a klinických pozorovaní.
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V medicínskom výskume ide veľmi často o odkrytie vplyvu nejakého podnetu na určitú
biologickú funkciu organizmu. Podnetom nazývame faktory prirodzené (čas, choroba,
pohlavie, vek atď.) a faktory neprirodzené (liečebný zásah, pokusná infekcia, zmeny
vonkajších podmienok). Realizáciu výskumu tohto druhu označujeme ako experiment. Účelom
experimentálnej práce je zisťovanie nových poznatkov. Základom práce je vymedzenie
problému, t. j. stanovenie pracovnej hypotézy, ktorá sa má experimentom overiť. Hypotéza je
pre plánovanie experimentu rozhodujúca. Je konečnou formuláciou otázky, na ktorú má
experiment dať odpoveď.
Vykonaniu experimentu musí predchádzať plán celej experimentálnej práce. Všetky
zložky plánu sú na sebe závislé a je potrebné o nich pri konečnom zostavovaní plánu uvažovať
komplexne. Hlavnými zložkami plánu sú voľba metódy, špecifikácia podnetu a voľba
usporiadania pokusu.
Plánovanie experimentu dovoľuje:


zmenšiť chybu experimentu a vylúčiť vplyv náhodných faktorov,



zmenšiť počet jedincov a so zadanou presnosťou získať objektívnu odpoveď na
vopred stanovenú otázku,



prijímať riešenie na základe presne formulovaných pravidiel.

Pri plánovaní experimentu je potrebné vopred stanoviť, akým štatistickým postupom sa
budú získané údaje spracovávať. Hypotéza a spôsob štatistického hodnotenia musí byť jasná
ešte pred vykonaním experimentu. Len za takéhoto predpokladu je možné považovať výsledky
štatistických testov za platné. Veľmi často je preto spôsob štatistického spracovania určený
súčasne s plánom pokusného usporiadania. Schéma plánu experimentálnej práce je zobrazená
na obrázku č. 8.
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Obrázok č. 8 Schéma plánu experimentálnej práce.
Zdroj: Modifikované podľa Rotha, 1962 a Venčikova, 1977

Podľa podmienok použitia sa štatistické metódy členia na:
A) Parametrické štatistické metódy, ktoré skúmajú parametre základných súborov
(priemer alebo štandardná odchýlka), pričom vychádzajú

zo špecifických predpokladov

o rozdeleniach pravdepodobnosti základných súborov a /alebo výberových štatistík. Pri ich
použití sa obyčajne predpokladá, že rozdelenie základného súboru je normálne (Gaussovo).
Príkladom parametrickej metódy je Fisherova analýza rozptylu (ANOVA). V prípade porušenia
normality je možné použiť transformáciu (najčastejšie sa používa logaritmovanie) alebo
neparametrické metódy, ktoré si podmienku rozdelenia nekladú. Dôsledkom centrálnej limitnej
vety možno parametrické metódy použiť bez ohľadu na rozdelenie premennej v základnom
súbore, ak je počet vzoriek n dostatočne veľký, t.j. n >50.
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B) Neparametrické metódy sa nespoliehajú na odhad parametrov (priemer alebo
štandardná odchýlka) popisujúcich rozdelenie premennej v základnom súbore. Preto sa tieto
metódy niekedy označujú ako metódy s voľnými rozdeleniami. Neparametrické metódy
pracujú s početnosťami (Chi-kvadrát test) alebo s poradovými číslami, ktoré boli pridelené
pôvodným údajom (Kruskal-Wallisov test).
Pri použití malého počtu vzoriek zo základných súborov s normálnym rozdelením
vykazujú neparametrické metódy v porovnaní s parametrickými menšiu silu testu. To znamená,
že nie sú schopné zachytávať štatistické rozdielnosti. Na druhej strane v prípade veľkého počtu
vzoriek aj pri zjavnom porušení normality možno pokojne použiť parametrické metódy,
ktorých výpočet je jednoduchší.
Výsledkom štatistického testu môže byť buď zamietnutie, alebo prijatie testovanej
hypotézy, pričom obe rozhodnutia platia len s určitou pravdepodobnosťou.
Ak sa na základe výsledkov štatistického testu zamietne nulová hypotéza, to potom
znamená, že pri zistení zmeny sledovaného znaku taký veľký rozdiel môže byť zriedka
spôsobený iba náhodou. Nulovú hypotézu zamietame s vedomím rizika, že aj náhoda môže
sama spôsobiť určitý rozdiel (chyba 1. druhu). Zamietnutie testovanej hypotézy potvrdzuje
existenciu rozdielu, ktorý bol zistený medzi dvoma výberovými skupinami. Nie je to dôkaz
praktického významu zisteného rozdielu a nehovorí nič o tom, čo rozdiel spôsobilo. Preto je
vhodné usporiadať experiment tak, aby možných príčin rozdielov bolo čo najmenej.
Štatistickými testami sa hodnotí pravdepodobnosť, s ktorou by mohol byť zistený rozdiel
spôsobený náhodou, čo umožňuje potvrdiť alebo nepotvrdiť vplyv sledovaného faktora.
Ak sa na základe výsledkov štatistického testu nezamietne nulová hypotéza, to
znamená, že nájdené rozdiely neboli také veľké, aby presahovali veľkosť rozdielu, ktorý bol
spôsobený náhodou. Neznamená to, že nulová hypotéza platí. Nezamietnutie nulovej hypotézy
je rozhodnutie dvojznačné. Buď nulová hypotéza platí, alebo neplatí, ale na základe zistených
výsledkov sa ju nepodarilo zamietnuť. Nezamietnutie testovanej hypotézy je podobne ako jej
zamietnutie uskutočnené s určitým rizikom omylu (chyba 2. druhu). Pri experimente je
pochopiteľne snaha, aby toto riziko bolo čo najmenšie.
Ako ukazuje prax, chyby 1. a 2. druhu nie sú najzávažnejšími prekážkami správnosti
záverov štatistického riešenia. Väčšie problémy môže spôsobiť neúplnosť dát, nenáhodnosť
výberu, nemožnosť použitia metódy kontrolovaného experimentu, nedoriešené otázky
kontrolovaného súboru, etické problémy, prípadne nedodržanie podmienok, za ktorých má

55

výsledok štatistického testu zmysel, pričom sa berie do úvahy veľkosť chýb 1. a 2. druhu
a takisto možné závery štatistického šetrenia.

8. 1

Prehľad základných pojmov
V procese štatistického spracovania získaných údajov výskumu je dôležité vysvetlenie

základných pojmov:


Populácia. Z matematického pohľadu je to skupina jednotlivých hodnôt, ktorá

musí byť presne definovaná, napr. zdravé deti mužského pohlavia veku 10 rokov.


Vzorka. Predstavuje skupinu jednotlivých hodnôt, ktoré sa vo výskume sledujú. Je

dôležité, aby bola reprezentatívna pre poskytnutie informácií o celej populácii.


Základný súbor. Je tvorený prvkami definovanej množiny.



Výberový súbor. Obsahuje časť prvkov základného súboru, ide o matematický

názov pre vzorku hodnôt, ktorá je skúmaná.


Znak. Je vlastnosť, charakteristika, ktorá sa vo výskume sleduje. Znaky vyjadrené

sú kvantitatívne, znaky vyjadrené slovom sú kvalitatívne. Niektoré kvalitatívne znaky môžu
mať len dve vlastnosti, v tom sa označujú ako znaky alternatívne.


Pravdepodobnosť. Znamená očakávaný výskyt. Obyčajne je vyjadrovaná

v desatinnej forme, napr. pravdepodobnosť p=0,10 znamená očakávaný výskyt určitej hodnoty
10 zo 100 pozorovaní.


Hladina významnosti. Pravdepodobnosť, že náhodná odchýlka prekročí určitú

danú hodnotu nazývanou hranica významnosti alebo kritická hodnota. V kontexte analýzy je
možné sa rozhodnúť, že napr. 0,20 nie je významná, ale pravdepodobnosť 0,05 je už
významná. V klinickej praxi sú obvyklé hladiny významnosti 0,05 (často označované ako
„významné“) a 0,01 (často označované „vysoko významné“). Štatistický výsledok je významný
na hladine významnosti 0,05 (p = 0,05) a nulovou hypotézou o zhode zamietame. To znamená,
že máme nádej pozorovať zhodnú hodnotu menej ako 5x v 100 meraniach.


Smerodajná odchýlka. Je miera rozptylu skupiny hodnôt okolo priemeru.

Vyjadruje sa v absolútnych jednotkách (napr. g/100ml). V základnom súbore sa obvykle
označuje o, vo výberovom súbore s, niekedy SD.


Variačný koeficient. Je daný podielom odchýlky a priemeru, je možné ho označiť

za relatívnu mieru variability na rozdiel od doposiaľ uvedených absolútnych mier variability
(s2 s). Je to veličina bez rozmeru, ktorá sa obyčajne vyjadruje v percentách.
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Interval spoľahlivosti. Predstavuje interval, ktorý sa nachádza v oblasti, kde ležia

s určitou pravdepodobnosťou skutočné hodnoty základného súboru. Je vypočítaný pomocou
hodnôt výberového súboru.


Presnosť. Znamená blízkosť výsledkov z opakovaných analýz stanovených na

rovnakej vzorke. Je vyjadrená takými číselnými charakteristikami ako napr. smerodajná
odchýlka, rozptyl, variačný koeficient. Musia byť presne stanovené podmienky, pri ktorých
vyšetrenie má byť vykonané, presne označená alebo popísaná vyšetrovacia metóda, použité
prístroje, reagencie a ďalšie dôležité okolnosti.


Správnosť. Vyjadruje blízkosť k správnej hodnote. V biologickom materiáli však

veľakrát nie je správna hodnota známa. Pri mnohých stanoveniach závisí získaná hodnota na
použitej metóde. Často je to napríklad pri stanovení aktivity enzýmov. Ak absolútna hodnota
nie je stanovená, predpokladá sa, že správna je priemerná hodnota z viacerých laboratórií, ktoré
používajú rovnakú metódu.


Priemer. Predstavuje aritmetický priemer hodnôt. Vypočíta sa ako podiel súčtu

všetkých hodnôt suma ∑ k počtu hodnôt n. Symbolom m alebo x sa označuje priemer hodnôt
základného súboru vzoriek, t.j. priemer výberového súboru.


Krivka normálnej distribúcie. Je to symetrická krivka, ktorá znázorňuje počet

rôznych nameraných hodnôt vo vyšetrenej vzorke. Označenie „normálna“ nie je použité
v lekárskom zmysle. Má štandardne, matematicky definovaný tvar. Nazýva sa Gaussova alebo
Laplaceova-Gaussova krivka.


Medián. Je to hodnota štatistického súboru, ktorý je usporiadaný podľa veľkosti.



Modus. Je to najčastejšie sa vyskytujúca hodnota znaku v súbore.



Korelácia. Znamená závislosť hodnôt jednej premennej na hodnotách inej

premennej vyšetrené na rovnakých prvkoch študovaného výberového súboru. Najviac
používanou mierou korelácie medzi premennými je tzv. koeficient korelácie. Matematické
výpočty vyjadrujú iba formálnu stránku vzťahu, ak sa jedná o vzťah logický, musí rozhodnúť
znalosťdanej klinickej problematiky. Rozhodnutie o tom, či má zmysel začať analyzovať určitý
vzťah, musí v biomedicínskom výskume vykonať odborník z daného medicínskeho odboru.


Stanovenie korelácie. Určuje sa ním tesnosť vzťahu a posudzuje jeho štatistická

významnosť. Najčastejšie sa stanovujú dve premenné. Obidve premenné sú merané súčasne. Zo
získaných hodnôt sa vypočíta stupeň ich vzťahu ako koeficient korelácie, pričom sa zisťuje, či
tieto hodnoty na sebe závisia. Korelácia nemusí byť žiadna (hodnota koeficientu okolo nuly).
Hodnota korelačného koeficientu r sa pohybuje od –1 do +1.
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Koeficient korelácie sa určí zo vzťahu:

r
kde

 x

i

 x  yi  y 
n.s x .s y

sx, sy sú smerodajné odchýlky parametrov x a y
xi, yi - hodnoty parametrov x a y
Ak je r kladné, znamená to pozitívnu koreláciu (so stúpajúcimi hodnotami jedného

znaku v priemere rastú hodnoty znaku druhého a naopak s klesajúcimi hodnotami jedného
znaku klesajú v priemere hodnoty znaku druhého). Pozitívna korelácia je užitočná napr. pre
nájdenie produktov, ktoré je možné predávať spolu. Ak je r záporné, znamená to negatívnu
koreláciu (so stúpajúcimi hodnotami jedného znaku klesajú v priemere hodnoty znaku
druhého). Negatívna korelácia môže byť užitočná napr. pre výmenu tovarov v obchodoch vo
firemnej strategickej skladbe.
Hodnota r = +1 a r = -1 ukazuje lineárnu funkčnú závislosť oboch znakov, keď každej
hodnote x odpovedá jediná určitá hodnota y a naopak, takže hodnota y je pomocou x vyjadrená
vzťahom y = a + bx, kde a a b sú konštanty. Znamienko opäť udáva zmysel závislosti.
O korelačnom koeficiente sa väčšinou hovorí v súvislosti s pojmom regresia. Tieto
pojmy sú si veľmi blízke významovo aj početne. Použitie koeficientu korelácie vychádza
z predpokladu, že regresná funkcia oboch sledovaných znakov je lineárna, to znamená, že ide
o lineárnu regresiu.


Lineárna regresia. Je metóda, ktorá nasmeruje priamu čiaru skrz údaje. Ak je čiara

naklonená do hora, znamená to, že nezávislá premenná má pozitívny efekt na závislú
premennú. Ak je naklonená nadol, je to negatívny efekt. Čím strmší je sklon, tým väčší efekt
má nezávislá premenná na závislú.


Analýza rozptylu (Analysis of Variance – ANOVA). Skúma závislosť intervalovej

premennej Y od jednej alebo viacerých nominálnych premenných (faktorov). Najjednoduchším
prípadom ANOVA je jednofaktorová analýza rozptylu (plánované porovnania sa definujú
jednoducho pomocou vektora kontrastných koeficientov). ANOVA obsahujúca dva alebo viac
faktorov sa nazýva viacfaktorová analýza rozptylu (Multifactor ANOVA). Výberový súbor sa
rozdelí na skupiny podľa jednotlivých obmien faktorov a testuje sa, či sú namerané rozdiely
medzi priemermi skupín iba náhodné, alebo štatisticky významné. Ak sa priemery týchto
skupín významne líšia, je takýto faktor štatisticky významný, teda závislá premenná skutočne
závisí od faktora. Výhodou viacfaktorovej analýzy rozptylu oproti jednofaktorovej je vyššia
sila (na zachytenie významného efektu stačí menej pozorovaní).
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Viacfaktorová ANOVA na rozdiel od jednoduchej rozoznáva dva typy faktorov a im
zodpovedajúcich efektov:


fixný faktor zahŕňa všetky možné úrovne napr. pohlavie: muž/žena,



náhodný faktor je faktor, ktorého úrovne (hodnoty) reprezentujú náhodnú vzorku zo
základného súboru.

Výsledky viacfaktorovej ANOVA sa pre rôzne typy faktorov líšia. Model, ktorý
obsahuje aspoň jeden náhodný faktor sa nazýva zmiešaný model ANOVA (Mixed Model
ANOVA). Výskumné hypotézy sú obyčajne formulované viac špecificky ako jednoduché
hlavné efekty. V prípade jednofaktorovej ANOVA sa plánované porovnania definujú
jednoducho pomocou vektora kontrastných koeficientov. Analýza rozptylu a regresná analýza
je blok asi najčastejšie používaných procedúr.


Studentov t-test. Pre nezávislé výbery je všeobecne používaná metóda na

vyhodnotenie rozdielu v priemeroch dvoch skupín. T-test môže byť použitý na vyhodnotenie
rozdielu v testovacej veličine medzi experimentálnou skupinou a kontrolnou skupinou.
Teoreticky je možné uvedený test použiť aj pri nízkom počte vzoriek (n = 10), niektorí
výskumníci tvrdia, že dokonca aj pri nižších, ale musí byť dodržaný predpoklad normálneho
rozloženia v oboch skupinách a rozptyly týchto skupín sa významne nelíšia.

8. 2

Referenčné hodnoty, význam a spracovanie
V biológii aj v medicíne sa vykonávajú práce týkajúce sa určenia fyziologického

rozmedzia hodnôt, t. j. hodnôt, ktoré sa vyskytujú u zdravých osôb a iných biologických
druhov. Najviac sa táto otázka týka humánnej medicíny, veterinárnej medicíny,
experimentálnej a klinickej biológie. Z uvedeného dôvodu sú vytvorené tabuľky s rôznymi
biochemickými,

hematologickými,

imunologickými,

hmotnostnými

a ďalšími

charakteristikami pre človeka ako aj pre rôzne chované a laboratórne druhy zvierat.
Význam referenčných hodnôt
Hodnoty, ktoré sa vyskytujú u zdravých jedincov je možné považovať za „normálne“
t. j. nepatologické. Pre určovanie týchto hodnôt sa využívajú metódy matematickej štatistiky,
v ktorej používaný termín „normálny“ je v úplne inom význame, a to v súvislosti s distribúciou
hodnôt. Preto experti doporučujú vyhýbať sa tomuto termínu a pre väčšiu zrozumiteľnosť
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používať v zmysle biologickom termín „referenčná hodnota“ zdravej populácie (fyziologická,
nepatologická „normálna“) a termín Gaussova distribúcia v zmysle štatistickom („normálna“
distribúcia).
Referenčné hodnoty pre zdravú populáciu sú nevyhnutné predovšetkým pre
monitorovanie liečby, pri štúdiu fyziologických zmien a posudzovaní vplyvu životného
prostredia. Pre stanovenie referenčných hodnôt je spravidla veľmi dôležitý spôsob vyšetrenia
(metóda, použitie prístrojov) a podmienky, za ktorých bolo vyšetrenie vykonané. V klinickej
praxi sú najčastejšie zostavované referenčné hodnoty pre laboratórnu charakteristiku získané
vyšetrením krvi.
Použitím slova „referenčný“ je vyjadrená skutočnosť, že je zložité, ale aj nemožné
posúdiť vplyv nepoznaných faktorov na zdravie jedinca. Uvedený termín sa stal aj súčasťou
terminológie, ktorú používa komisia Svetovej zdravotníckej organizácii pre štandardizáciu
jednotlivých parametrov.
Spracovanie nameraných hodnôt
Získavanie klinických hodnôt meraním má pravdepodobnostný charakter. Je to dané
biologickou variabilitou a výskytom chýb pri meraní. Vzhľadom k tejto skutočnosti je
potrebné pre výpočet referenčných hodnôt použiť metódy matematickej štatistiky. Použitím
matematických postupov prestáva spoľahlivosť získavania referenčných hodnôt závisieť
výlučne na spoľahlivosti osobnej skúsenosti klinického pracovníka.
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Záver
Veda a výskum vždy predstavovali základ technických, ekonomických a ďalších zmien
a nových možností v spoločnosti. Poznatky výskumu v biomedicínskych vedách realizovanom
prostredníctvom medicínskych výkonov na pacientoch a zdravých dobrovoľníkoch, využitím
ľudských tkanív, buniek alebo údajov či výskumy na pokusných zvieratách, významnou mierou
prispievajú k skvalitneniu liečebno-preventívnej starostlivosti a k pochopeniu podstaty rôznych
ochorení. Samotný výskum v uvedenej oblasti však zahŕňa celý rad etických požiadaviek
a dilem. Je dôležité si uvedomiť, že základom etického prístupu a etického uvažovania v oblasti
biomedicínskeho výskumu sú znalosti medzinárodne akceptovaných princípov etiky, ako aj
požiadavka rešpektovania a ochrany dôstojnosti pokusných subjektov. V súlade s týmito
etickými normami musia mať záujmy a dobro účastníka výskumu vždy prednosť pred
záujmami vedy a spoločnosti. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim aplikáciu výsledkov
biomedicínskeho výskumu do lekárskej praxe je aj konanie v súlade s právne záväznými
dokumentmi a normami. Autori v predloženej vysokoškolskej učebnici načrtli vybrané etické
aspekty problematiky biomedicínskeho výskumu a výskumu v oblasti biomedicínskych vied.
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