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Έρευνα


Πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε σε ένα αξίωμα:



Ότι υπάρχουν πέντε τρόποι για να λύσουμε δύσκολα
προβλήματα, να προάγουμε τη γνώση και τον πολιτισμό:


Α. Έρευνα
Β. Περισσότερη Έρευνα
Γ. Μόνο με την Έρευνα
Δ. Πίστη στην αξία της έρευνας
E. Χαμόγελο και Αγάπη!

ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΑ/BIOBANK
Collections
Repositories
Biorepositories
Registries
Databases with biological material
Οργανωμένη συλλογή βιολογικών δειγμάτων (αίμα, DNA/RNA, πλάσμα,
ορός, ούρα, βιοψία), που συνοδεύονται από λεπτομερή δημογραφικά και
κλινικά στοιχεία, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ομάδες
ερευνητών για παραγωγή νέας γνώσης προς όφελος των ασθενών και της
κοινωνίας. Εννοείται ότι αρχειοθετούνται δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα με απόλυτη εχεμύθεια και προστασία με κωδικοποιημένο
τρόπο.

Γιατί Βιοτράπεζα


Προσεκτικά συλλεχθέν και αξιόπιστο υλικό-πληροφορία



Μεγάλοι αριθμοί ασθενών, δειγμάτων



Μεγάλη ποικιλία υλικού, ασθενειών, χαρακτηριστικών



Πολυπαραγοντικές ασθένειες και μελέτες συσχετισμού


Μεγάλη στατιστική αξιοπιστία, όπου χρειάζεται



Καλύτερη αξιοποίηση του υλικού για διάγνωση, πρόγνωση, θεραπεία,
παραγωγή νέας γνώσης



Οι σύγχρονες Βιοτράπεζες αντιπροσωπεύουν την πιο αξιόπιστη και
σίγουρη επένδυση των υπηρεσιών υγείας στην έρευνα. Η ανταπόδοση
και τα οφέλη είναι πολλαπλά!

Ρόλος Επιτροπών Βιοηθικής
3 ΟΧΙ & 4 ΝΑΙ!


Μήπως να δυσκολέψουν ή να καθυστερήσουν την έρευνα;




Μήπως να αυξήσουν το κόστος της έρευνας;







ΟΧΙ (Ελπίζω!)

Μήπως να βοηθήσουν τους ερευνητές;




ΟΧΙ (αχρείαστα)

Μήπως να εμποδίσουν/απαγορεύσουν την έρευνα;




ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μήπως να διευκολύνουν και να προστατέψουν τους ερευνητές;
 ΝΑΙ
Μήπως να προάγουν τη χρηστή χρήση των χρημάτων του φορολογούμενου;
 ΝΑΙ
Μήπως να προστατεύσουν και να ωφελήσουν τους εθελοντές που
συμμετέχουν;
 ΝΑΙ

Λέξεις-Φράσεις Κλειδιά!












-Ανάγκη για ασθενείς και δείγματα που θα συμμετέχουν σε έρευνες
-Αλτρουιστική συμμετοχή ασθενών και υγειών ατόμων
-Πιθανό προσωπικό ή οικογενειακό όφελος από τη συμμετοχή στην
έρευνα
-Ας μην πηγαίνει το μυαλό μας πάντα στις ακραίες και πονηρές
καταστάσεις
-Δεν ασχολούνται όλες οι έρευνες με τον καρκίνο και τις κλινικές
δοκιμές τοξικών ή επικίνδυνων φαρμάκων με σοβαρές
παρενέργειες
-Πολυπαραγοντικές ασθένειες
-Σπάνιες ασθένειες

-Αξία προσεκτικά αρχειοθετημένου ιατρικού φακέλου και
πληροφορίας------ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ευρωπαϊκή Επένδυση στις Βιοτράπεζες

Κίνητρα για δημιουργία Βιοτράπεζας
*Πολιτεία και κράτος με ωριμότητα, ετοιμότητα και ΟΡΑΜΑ
για την υγεία του μέλλοντος, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Top-to-Bottom !!! Εδώ γελάτε 

*Συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα, συνήθως
χρηματοδοτημένα
Προσωπικές πρωτοβουλίες

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας: Όαση Ελπίδας

Είδη Βιοτραπεζών
1.
2.

Βιοτράπεζες γενικού πληθυσμού
Βιοτράπεζες για συγκεκριμένα νοσήματα ή ιστούς
-Καρκίνοι (π.χ. Στήθους, Παχέος Εντέρου)
-Καρδιαγγειακά νοσήματα
-Νευρολογικές παθήσεις
-Νεφρολογικές παθήσεις
-Βιοψίες νεφρού, μυών, άλλων οργάνων ή ιστών ή εγκεφάλου (μεταθανατίως)

Συνήθως για να πληρούνται τα κριτήρια του ορισμού της Βιοτράπεζας, πρέπει να είναι
δημοσίου συμφέροντος με κρατική κάλυψη και να είναι προσβάσιμη από όλο τον
ερευνητικό κόσμο, να υπάρχει έντονο στοιχείο αλτρουισμού και να προάγει
συνεργασίες.

Για σκοπούς συντήρησης και κάλυψης στοιχειωδών εξόδων, δεν είναι ασυνήθιστο να
υπάρχει κάποιο αντί-τιμο για τη χρήση βιολογικού υλικού από μια Βιοτράπεζα.
Υπάρχουν μεγάλες ιδιωτικές Βιοτράπεζες από όπου μπορεί κάποιος να πάρει δείγματα
επί πληρωμή (π.χ. ΗΠΑ). Η πληρωμή για την απόκτηση υλικού δεν είναι αθέμιτη.

Πρόσβαση σε Βιοτράπεζες


Η πρόσβαση διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση



Προσφορά υπηρεσίας στο υλικό της Βιοτράπεζας από την
ίδια τη Βιοτράπεζα



Προσφορά υπηρεσίας παρέχοντάς σου το βιολογικό
υλικό μαζί με τα ιατρικά αρχεία (κωδικοποιημένα)

Στόχοι / Παραδείγματα Βιοτραπεζών Γενικού
Πληθυσμού
Μοναδικό παράδειγμα η Ισλανδία
deCODE genetics, Inc. is a biopharmaceutical company based
in Reykjavik, Iceland. The company was founded in 1996 to
identify human genes associated with common diseases
using population studies, and apply the knowledge gained
to guide the development of candidate drugs. So far the
company has isolated genes believed to be involved in
cardiovascular disease, cancer and schizophrenia, among
other diseases (the company's research concerning the
latter is said to represent the first time a gene has been
identified by two independent studies to be associated
with schizophrenia).

Άλλα Παραδείγματα Βιοτραπεζών Γενικού
Πληθυσμού
Ηνωμένο Βασίλειο (500.000 άτομα)
Εσθονία (στόχος όσο το δυνατόν πιο πολλοί)
Λουξεμβούργο
Γερμανία

Παραδείγματα Βιοτραπεζών για Ασθένειες
Νορβηγία (διάφορες)
Αυστρία (καρκίνοι και άλλες)
Ισπανία (Νεφροπάθειες και άλλες)
Ιταλία (Breast Cancer, IgA Nephropathy)
Όλες οι χώρες της Ευρώπης, ΗΠΑ, κλπ

Ιδιωτικές Βιοτράπεζες: Π.χ. Φαρμακευτικές ή άλλες
εταιρείες που διατηρούν τράπεζες ιστών, DNA,
κυτταρικών σειρών κλπ.

Οφέλη και Προοπτικές/1
-Μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες
-Μονογονιδιακά νοσήματα (Παραδείγματα: MCKD, FMF, TBMN, CFHR5)
-Πολυπαραγοντικά νοσήματα
-Καρδιαγγειακά, Στεφανιαία Νόσος
-Χρόνια Νεφρική Νόσος
-Νόσος Alzheimer’s
-Υπέρταση
-Διαβήτης
-Αυτισμός
-Κατάθλιψη, κλπ, κλπ, κλπ
-Δημιουργία αξιόπιστων αρχείων για αναδρομικές και προοπτικές
μελέτες
-Κλινικές έρευνες για φάρμακα/θεραπείες
-Δημιουργία υποδομής για Ακαδημαϊκούς ιατρικών και άλλων συναφών
σχολών και ερευνητικών κέντρων

Οφέλη και Προοπτικές/2
- Ανταπόκριση και ικανοποίηση της στρατηγικής της
Ευρώπης
European Research Infrastructure
Consortium, ERIC
-Αξιόπιστη συνεργασία με άλλες ομάδες
-Εναρμόνιση πρακτικών και μεθοδολογίας
-Συμμετοχή στη δικτύωση των Ευρωπαϊκών
Βιοτραπεζών

Εχεμύθεια-Προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα









Απόλυτος σεβασμός των προσωπικών δεδομένων
Η συμμετοχή σε έρευνες με συνεισφορά γενετικού υλικού δεν
ενέχει κινδύνους, εφόσον εξασφαλίζεται η αξιοπιστία και η
ποιότητα των ερευνητών και τηρούνται οι κανονισμοί και οι
διαδικασίες
Πρέπει να μην δημιουργείται ατμόσφαιρα πανικού η οποία
μπορεί να αποθαρρύνει εθελοντές
Η συμμετοχή με τη συνεισφορά ιστορικού και βιολογικού
υλικού σε Βιοτράπεζες εξασφαλίζουν εργαλεία και
πληροφορίες υπέρμετρης αξίας για την προώθηση της
γνώσης και της υγείας.
Είναι προσωπική μου άποψη ότι κάθε ασθενής πρέπει να
ενθαρρύνεται να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα. Τις
περισσότερες φορές έχει άμεσο ή έμμεσο όφελος.


(Παν Μέτρον Άριστον!)

Παράδειγμα:
Collaborative study on Micro-albuminuria
Total: 11,258

individuals
Cohort: FHS
Age at urine test time
Women
Cohort: SAPHIR
Age at urine test time
Women
Cohort: KORAF4
Age at urine test time
Women

Microalbuminuria:
CASES
603 (0.092)
55.9 (±13.3)
325 out of 603 (0.539)
165 (0.098)
51.5 (±5.4)
52 out of 165 (0.315)
397 (0.131)
63.8 (±13.1)
160 out of 397 (0.403)

No Microalbuminuria:
CONTROLS
5,928 (0.908)
46.3 (±12.2)
3,168 out of 5,928 (0.534)
1,525 (0.902)
51.4(±6.0)
578 out of 1,525 (0.379)
2,640 (0.869)
55.0 (±12.9)
1,410 out of 2,640 (0.534)

P values

<0.001
0.831
0.96
0.11
<2.2e-16
1.01e-06

Παγκύπρια ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1.
2.

Στρατηγικό ερευνητικό πρόγραμμα από Ίδρυμα Προώθησης
Έρευνας και Διαρθρωτικά Ταμεία ΕΕ, 2 εκατ. Ευρώ
Νοσήματα
-Μονογονιδιακές κληρονομικές ασθένειες
-Χρόνια Νεφρική Νόσος
-Διαβητική Νεφροπάθεια
-Άλλες ασθένειες με γενετική συνιστώσα (Καρδιοπάθειες, Διαβήτης,
Ανοσοανεπάρκειες, Καρκίνοι, Πνευμονοπάθειες, κ.λπ.)

3.

Κάθε γιατρός και κάθε ενδιαφερόμενος είναι ευπρόσδεκτος να
συμμετάσχει και να συνεργαστεί.

Πιθανότητα αναγνώρισης ταυτότητας


Science publication



Χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και βάσεων δεδομένων
Χρήση αποτελεσμάτων γονοτύπισης δεικτών Yχρωμοσώματος για σκοπούς γενεαλογικής καταγραφής
με κοινωνικό/ψυχαγωγικό ενδιαφέρον, για ταυτοποίηση
του ατόμου που έλαβε μέρος σε γενετικές έρευνες που
σχετίζονται με ασθένειες



Science. 2013 Jan 18;339(6117):321-4. doi: 10.1126/science.1229566.

Identifying personal genomes by surname inference.
Gymrek M, McGuire AL, Golan D, Halperin E, Erlich Y.
Whitehead Institute for Biomedical Res, Cambridge Center, Cambridge, MA USA.

Abstract: Sharing sequencing data sets without identifiers has become a common practice
in genomics. Here, we report that surnames can be recovered from personal genomes by
profiling short tandem repeats on the Y chromosome (Y-STRs) and querying recreational
genetic genealogy databases. We show that a combination of a surname with other types of
metadata, such as age and state, can be used to triangulate the identity of the target. A key
feature of this technique is that it entirely relies on free, publicly accessible Internet resources.
We quantitatively analyze the probability of identification for U.S. males. We further
demonstrate the feasibility of this technique by tracing back with high probability the identities
of multiple participants in public sequencing projects.

Comment in: Genomic privacy in the information age. [Clin Chem. 2013]
Genomic privacy in the information age.Korf BR. Clin Chem. 2013 Aug;
59(8):1148-50. Epub 2013 Apr 19.
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