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Βιοτράπεζες 
 Κέντρα οργανωμένης συλλογής-αποθήκευσης-επεξεργασίας  

   βιολογικών υλικών/δειγμάτων (ιστός, κύτταρα, αίμα, DNA    

   που απομονώθηκε απο αυτά ). 

 Τα δείγματα συνδέονται με προσωπικά δεδομένα των δοτών 

(ταυτότητα, γενετικές πληροφορίες, δημογραφικά και κλινικά 

δεδομένα). 

 Περιλαμβάνονται σε αρκετές περιπτώσεις γενεολογικά 

δεδομένα ή πληροφορίες σχετιζόμενες με τον τρόπο ζωής. 

 Σκοπός: κυρίως η ιατρική έρευνα. 



Είδη Βιοτραπεζών 

 Βιοτράπεζες γενικού πληθυσμού 
 Βιοτράπεζες για συγκεκριμένα νοσήματα ή ιστούς 
           - καρκίνου (μαστού, παχέος εντέρου) 
           - καρδιαγγειακών νοσημάτων 
           - νευρολογικών παθήσεων 
           - νεφρολογικών παθήσεων 
           - βιοψιών νεφρού ή εγκεφάλου (μεταθανατίως) 



Ανάγκη Βιοτραπεζών 

 αξιόπιστο υλικό – αξιόπιστη πληροφορία. 
 μεγάλη ποικιλία υλικού, χαρακτηριστικών. 
 μεγάλος αριθμός δειγμάτων (για εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων). 
 μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εξαγωγή γενικεύσιμων συμπερασμάτων για 
ζητήματα όπως  η προδιάθεση σε διάφορες ασθένειες ή                                       
η αποτελεσματικότητα ορισμένων φαρμάκων 
 καλύτερη αξιοποίηση του υλικού για διάγνωση, πρόγνωση, θεραπεία. 



Βιοτράπεζες 

 Ισλανδική Health Sector Database (1998). 
       Συγκεντρώνει υλικό απο το σύνολο του πληθυσμού.  
       Περιέχει στοιχεία για γονότυπο, γενεολογία και τύπους ασθενιών. 
 Εσθονικό Γενετικό Πρόγραμμα (2000). 
       Παρόμοιο με της Ισλανδίας, δεν συμμετέχει το σύνολο του πληθυσμού 
       (εθελοντές δότες, μόνον). 
 UK Biobank (2002). 
        Συμμετέχουν 500.000 δότες που έχουν επιλεγεί τυχαία  
        και οι οποίοι παρακολουθούνται επί μια δεκαετία με σκοπό τη μελέτη της   
         επίδρασης των περιβαλλοντικών παραγόντων, του τρόπου ζωής αλλά  
        και της κληρονομικότητας στην υγεία τους.  
 

 
 

 
 

 Στην Ελλάδα του σήμερα; 
 

 Πολλαπλές Βιοτράπεζες: 
        - πεπερασμένος αριθμός δειγμάτων. 
        - διαφορές στα πρωτόκολλα βιοτραπεζών σε σχέση με τη συλλογή,  
          επεξεργασία, φύλαξη των δειγμάτων. 
        - κενά στην καταγραφή στοιχείων απο το ιστορικό των δοτών. 
        - νομικές, τεχνικές και άλλες δυσκολίες στη διαδικασία αποστολής  
          δειγμάτων απο τόπους φύλαξης σε τόπους μελέτης. 
        - οικονομική υποστήριξη. 

 



Η Ευρωπαϊκή Ερευνητική Υποδομή Βιοτραπεζών  (Biobanking and 

Biomolecular Resources Research Infrastructure, BBMRI-Eu) είναι ένα δίκτυο 

Βιοτραπεζών στην ΕΕ που στοχεύει να βοηθήσει στην πρόσβαση των 

Ευρωπαίων Ερευνητών σε βιολογικά υλικά ώστε να αξιολογήσουν υποθέσεις 

εργασίας οι οποίες στη συνέχεια θα μπορέσουν να μεταφραστούν σε 

θεραπείες και διαγνωστικούς ελέγχους.  

Η Ελλάδα  είναι βασική εταίρος με ανάδοχο φορέα το Ίδρυμα 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) με  
συμμετοχή πολλών φορέων, ιδρυμάτων, πανεπιστημίων  και 
νοσοκομείων.  Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  πρόσφατα στηρίζουν τόσο 
οικονομικά όσο και σε τεχνογνωσία την προσπάθεια αυτή. 



Νομοθετικό Πλαίσιο 

Η νομοθεσία τόσο σε διεθνές και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και Ελλαδικό 
επίπεδο υπήρξε συνεπής στη νέα πρόκληση θεσπίζοντας νομοθετικά κείμενα 
όπως:  
 
 Διακύρηξη UNESCO για το ανθρώπινο γονιδίωμα. 
 Σύμβαση του Οβιέδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική η οποία  
κατοχυρώθηκε απο την Ελλάδα με το νόμο 2619/98 . 
 Νόμος 2472/97 (αρθ. 7) περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. 
Τήρηση ιατρικού απορρήτου (αρθ. 13,14 του νόμου 3418/2005). 
 Κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (οι ιατροί έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν 
πληροφορίες που καλύπτονται απο το ιατρικό απόρρητο σε βιοτράπεζες 
εφόσον συναινεί ο κάτοχός τους). 



Πλαίσιο Λειτουργίας Βιοτραπεζών 

 Κανόνες σωστής λειτουργίας (ακρίβεια, αξιοπιστία, ποιότητα και ασφάλεια). 
 Εγγυήσεις απορρήτου των δοτών.  
 Άδεια Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  
 Ανεξάρτητες, διεπιστημονικές και πλουραλιστικές επιτροπές βιοηθικής. 
 Ανωνυμοποίηση και κωδικοποίηση δεδομένων.  
 Απαιτείται κατάλληλη πληροφόρηση και ενσυνείδητη και αβίαστη συναίνεση του δότη, 
επειδή η λήψη γενετικού υλικού αποτελεί επέμβαση στην προσωπικότητα.                                         
 Επεξεργασία των δεδομένων μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί τα δείγματα. 
 Σύστημα συνεχούς «εποπτείας» για τη σωστή συλλογή και επεξεργασία των γενετικών 
δεδομένων, αλλά και για τη συντήρηση του βιολογικού υλικού. 



«Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής» 

 Γνωμοδοτεί για τις τράπεζες βιολογικού υλικού ανθρώπινης προέλευσης. 

 Σχέση μεταξύ προσωπικής αυτονομίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

 Έλεγχος και όρια χρήσης γενετικών δεδομένων. 

 Επιτρεπτό  ταυτοποίησης του δότη και κοινοποίησης. 

«Κατά τη βιοηθική, το συμφέρον του ατόμου υπερέχει του συμφέροντος 
του κοινωνικού συνόλου, όταν αναφερόμαστε στο βιολογικό υλικό.» 



Συλλογή Δειγμάτων 

 Για την συλλογή γενετικών και πρωτεομικών δεδομένων του ανθρώπου ή βιολογικών δειγμάτων, 
που λαμβάνονται είτε με επεμβατικές είτε με μη-επεμβατικές διαδικασίες, καθώς επίσης και για τη 
συνακόλουθη επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση αυτών, οι οποίες διεξάγονται είτε απο δημόσια 
είτε απο ιδιωτικά ιδρύματα, απαιτείται η πρότερη, ελεύθερη, κατόπιν ενημέρωσης και ρητή 
συναίνεση του ενδιαφερόμενου, χωρίς το κίνητρο οικονομικού ή άλλου προσωπικού όφελους. 

 Όταν ένα πρόσωπο ανακαλέσει τη συναίνεσή του, τα γενετικά και πρωτεομικά δεδομένα και τα 
βιολογικά δείγματα του προσώπου αυτού δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω έκτος 
εάν ανωνυμοποιηθούν. 

 
 Όταν γενετικά και πρωτεομικά δεδομένα του ανθρώπου και βιολογικά δείγματα συλλέγονται με 
σκοπό την ιατρική και άλλη συναφή επιστημονική έρευνα, η πληροφορία που παρέχεται κατά την 
συναίνεση πρέπει να επισημαίνει οτι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει 
εάν θα ενημερωθεί ή όχι για τα ερευνητικά αποτελέσματα.   

 Σε κανέναν δεν πρέπει να στερείται η πρόσβαση στα προσωπικά του γενετικά ή πρωτεομικά του 
δεδομένα εκτός εάν πρόκειται για ανώνυμα δεδομένα ή εκτός εάν το εσωτερικό δίκαιο θέτει 
περιορισμούς για λόγους δημόσιας υγείας, δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας. 

 



Συμμετοχή στα οφέλη 

Τα οφέλη  μπορεί να λαμβάνουν μία απο τις παρακάτω μορφές: 
 

 ειδική υποστήριξη σε άτομα ή ομάδες που έλαβαν μέρος στην έρευνα. 
 παροχή νέων διαγνωστικών μεθόδων, θεραπειών ή φαρμάκων που προήλθαν 

απο την έρευνα. 
 ανάπτυξη υποδομών και τεχνογνωσίας με σκοπό την έρευνα. 
 ανάπτυξη και ενίσχυση της ικανότητας των αναπτυσσόμενων χωρών 

(λαμβανομένων υπόψη των ειδικότερων προβλημάτων τους), να συλλέγουν 
και να επεξεργάζονται γενετικά δεδομένα του ανθρώπου. 

Τα οφέλη πρέπει να απολαμβάνουν το σύνολο της κοινωνίας και η διεθνής 
κοινότητα, σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία ή την εσωτερική πολιτική και 
τις διεθνείς συμφωνίες. 



Προβληματισμοί 

 Δότης 

 Βιοτράπεζα 

«ενήμερη συναίνεση» 

 Το βιολογικό υλικό ανήκει στο άτομο απο το οποίο 
προέρχεται και έχει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης. 

 Το δωρίζω; 

 Το δανείζω; 

 Το παραχωρώ; 

 Το πουλάω; 



Προβληματισμοί 

 Σχέση μεταξύ προσωπικής αυτονομίας και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

 Επιτρεπτό ταυτοποίησης του δότη και κοινοποίησης. 
 

 Έλεγχος και όρια χρήσης των δεδομένων. 
 

 Σχέση βιοτραπεζών/πολιτείας (προσδιορισμός του δημόσιου   
συμφέροντος/προστασία υγείας των πολιτών, αρθ. 21 παρ. 3 του 
Συντάγματος). 
 

 Ζητήματα διακρίσεων ή/και στιγματισμού των δοτών με βάση γενετικά 
κριτήρια, γεωγραφική/εθνική προέλευση ή κοινωνική συμπεριφορά. 
 
 Ιδιοκτησιακό καθεστός (ιδιωτικό ή δημόσιο) των δειγμάτων και των 
δεδομένων που συνδέονται με αυτά. 
 
 Ευρεία συναίνεση του δότη ή ειδική συναίνεση για κάθε νέα χρήση;  
 

 Βιοτράπεζα 



Νέες προκλήσεις  

 Διακίνηση και διεθνής συνεργασία 

  Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Βιοτραπεζών 
 
 Προπαρασκευαστική φάση (2008): 19 χώρες / 50 ιδρύματα 
 Άλλες 134 οργανώσεις έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή 



Ευχαριστώ πολύ... 


