
INOVATIVNOST, PIONIRSKI DUH
IN RAZISKOVANJE

MATIJA HORVAT



• Ugotavljanje bolezenskih stanj in dejavnikov, ki škodljivo vplivajo 
na zdravje ter ogrožajo in skrajšujejo življenje posameznikov in 
skupin (npr. genetski dejavniki, toksini iz okolja, prehrana, kajenje, 
debelost, telesna nedejavost, infekcije, neoplazme).

• Ugotavljanje relativnega pomena posameznega dejavnika na 
zdravje posameznika in skupine oseb.

CILJI MEDICINSKIH RAZISKAV

•

• Diagnostika – načini spoznave bolezni, opredelitev stopnje
in prognoze bolezenske prizadetosti pri posamezniku.



CILJI MEDICINSKIH RAZISKAV (NAD.)

• Ocenjevanje prognoze bolezni ter njen vpliv na 
posameznika, kar narekuje načine zdravstvenih ukrepov, 
njihovo intenzivnost in obseg.

• Načini preventive: genetsko svetovanje, cepljenja, 
spremembe v okolju (ekologija), spremembe življenjskega 
sloga, prehrambenih navad, odnosa do razvad.

• Zdravljenje: fizikalno, dietno, operativno (vključuje 
instrumentalne posege: dilatacije arterij, vzpodbujevalci), 
radioterapevtsko, izotopsko, psihološko, medikamentno.



OSNOVE ZA KLINIČNO RAZISKAVO

• temeljno dognanje v znanosti, posebno v 
takoimenovani »predklinični medicini«.

• razvoj nove diagnostične metode, ki omogoča nov 
vpogled v dogajanja v človeškem telesu med zdravjem 
in boleznijo.

• razvoj novih načinov zdravljenja.

• klinično opazovanje o poteku bolezni in dogajanju 
med uporabo novih ali ustaljenih diagnostičnih ter 
terapevtskih postopkov.



Ambroise Paré
1509 - 1590

Grande figure française 
du XVIème siècle, 
Ambroise Paré est le père 
de la chirurgie moderne. 
Il sera entre autre le 
chirurgien de Henri II et 
de ses descendants : 
François II, Charles IX et 
Henri III.
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MARCUS GERBEZIUS 1658-1718



EDWARD JENNER 1749-1823



FAZE RAZISKOVANJA ZDRAVIL NA LJUDEH

FAZA I 

Raziskuje farmakodinamiko in kinetiko na zdravih

• Vplivi molekule na organizem: presnovo, kosti, kri, jetra, itd.

• Moški – ženske

• Interakcije med hrano in absorpcijo

• Biomarkerji in genetski testi 

100 – 200 preiskovancev (več skupin), trajanje  cca 18                     
mesecev



Faza II

Raziskava na bolnikih
•Stranski učinki zdravila

•Vpliv na presnovo

•Optimizacija doze in trajanja zdravljenja

100 – 500 bolnikov, trajanje 12 – 24 mesecev



FAZA III

•Terapevtska učinkovitost v resnični situaciji

•Dokaz, da je molekula bolj ali enako učinkovita 

kot že obstoječa zdravila

• Prilagoditev doze na starost, patologijo, druga 

zdravila

• Različne metode aplikacije (tbl, sirup inhalacije)    

• Toksičnost, stranski učinki



FAZA III (nadaljevanje)

Zdravilo je bilo po pozitivni oceni nadzornih 

organov potrjeno po končani fazi II.

Proizvedeno v večjih količinah (v tonah)

Preizkus na 1000 – 8000 bolnikov, trajanje

več let



FAZA IV

• Raziskava negativnih učinkov po dolgi uporabi

na velikem številu bolnikov

• Razširitev uporabe na druge bolnike, npr. otroke

• Nove možnosti uporabe

• Raziskava razmerja med koristjo in tveganjem

Več milijonov preiskovancev, več (mnogo) let



KOMISIJA ZA MEDICINSKO ETIKO

• zdravniki – raziskovalci !

• pravnik, psiholog, teolog, sociolog



MAIMONIDOVA ZDRAVNIŠKA MOLITEV I
(Moses Maimonides 1135 – 1204)

Podpri, o Bog,  moč mojega srca, da bo vedno pripravljeno služiti
revnim in bogatim, prijateljem in sovražnikom, dobrim in zlim.
Stori, da ne bom videl v njih drugega kot človeka, ki trpi.

Ne dopusti, da bi želja po dobičku in iskanju slave v opravljanju 
moje umetnosti vplivali name, kajti sovražniki resnice in ljubezni
do ljudi  bi me lahko zlahka izrabili in odvrnili od plemenite naloge,
da delam za dobro tvojih otrok.

Odstrani od bolnikove postelje nevedneže, trumo sorodnikov s
tisočerimi nasveti in varuhe, ki vedno vse vedo; to je nevarna svojat,
ki zaradi napuha onemogoči najboljše namene umetnosti.



ZDRAVNIŠKA ZAPRISEGA AMATUSA LUSITANUSA
(Joao Habib Rodriguez – Amatus Lusitanus 1511 – 1568)

Prisegam pri vsemogočnem in večnem Bogu ...
da  se v svoji zdravniški praksi  nikoli nisem oddaljil od vsega, kar 
nam je potrebno v naše dobro in v dobro našega potomstva:
•da nikoli nisem nikogar varal,
•da nikoli nisem ničesar spremenil na račun svoje osebne koristi,
•da sem se vedno trudil, da bi delal v dobro vsega človeštva,
•da nikoli nisem hvalil ali grajal, če ni tega zahtevala resnica.

Vsem enako odgovorno sem nudil pomoč: židom, kristjanom in 
muslimanom.
Nisem bil pohlepen po nagradah za svoje zdravniško delo
Nikoli ni name vplival položaj bolnika in vedno sem enako odgovorno 
zdravil reveže in bogataše



Bertrand Russel: KAR ZNANOST NE MORE POVEDATI,
ČLOVEŠTVO NE MORE VEDETI

Marcel Proust: DEJSTVA NIMAJO DOSTOPA V SVET 
PREPRIČANJA, IN ČE PREPRIČANJE NE IZVIRA IZ NJIH,
GA TUDI NE MOREJO UNIČITI, NAJ MU OPOREKAJO
ŠE TAKO VZTRAJNO, GA VENDAR NE OMAJEJO.

(v Swannovem svetu, prevod Radojka Vrančič 2004)





RAZLIKE PRI KLINIČNIHRAZISKAVAH

Magistrsko delo: tehnologija raziskave

Doktorsko delo: samostojna izvedba 
raziskave – specializacija, klinične 
izkušnje!



Raziskovalno delo in strokovni 
razvoj

 Prva leta študij motenj srčnega ritma: 
intraezofagealna in intrakardialna elektrografija 
(Hisov snop), študij hemodinamskih odgovorov 
na prezgodnje utripe.

 Kritična ocena antiaritmikov
 Fibrinolitično zdravljenje pri akutnem 

miokardnem infarktu

Raziskovalno delo in strokovni 
razvoj

 Prva leta študij motenj srčnega ritma: 
intraezofagealna in intrakardialna elektrografija 
(Hisov snop), študij hemodinamskih odgovorov 
na prezgodnje utripe.

 Kritična ocena antiaritmikov
 Fibrinolitično zdravljenje pri akutnem 

miokardnem infarktu



Masaža srca ter agonalni dihi za krajši čas lahko nadomestijo 
umetno ventilacijo (Noč in sod.)

Hipotermija po nastanku ishemične okvare možganov 
izboljša preživetje in funkcionalno restitucijo (Ploj in sod.)

Zgodnje zdravljenje srčnega infarkta z inhibitorji agregacije 
trombocitov izboljša koronarno mikrocirkulacijo 
(Kržišnik, Noč)

Nekatere aritmije (Idioventrikularni ritem) nastanejo ob
uspešni reperfuziji miokarda (Čerček in sod.)



PROBLEMI PRI KLINIČNIH RAZISKAVAH

• klinične izkušnje: GISSI, CAST
• privolitev bolnika v urgentni situaciji 
(“informed consent”)
• odnos zdravnik- bolnik: partnerski? 
paternalistični?



























ZAKLJUČKI

klinično raziskovalno delo (KRD) je temelj vsakega 
napredka v medicini

samostojno KRD je za strokovno izkušenega 
zdravnika

posebna etična odgovornost pri bolnikih v kritičnem 
stanju

KRD je nujno za strokovno rast mladega zdravnika 
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