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Biobankų steigimo tikslas – daryti mokslinius 
tyrimus, kurie padėtų analizuoti ir vertinti 
įvairias ligas (viena aktualiausių – vėžys) bei 
ieškoti naujų šių ligų gydymo galimybių.

Pagrindinės sąvokos:

Biobankas – „tai biologinės medžiagos ir 
kitos su asmeniu susijusios informacijos rinki-
niai, sistemiškai tvarkomi ir apimantys visą 
populiaciją ar ją reprezentuojančią dalį“ 
(OECD, 2006).

Biologinė medžiaga – žmogaus organų ar jų 
dalių, audinių, ląstelių ar jų komponentų 
mėginiai.

ATEITĮ 
Kuriantiems ateitį – trumpraštis, kurio paskirtis apžvelgti dabartines pasaulines technologines ir 
socialines tendencijas, pateikti objektyvią informaciją politikams apie galimą jų naudą bei      

kylančius iššūkius.

 



BIOBANKŲ PADĖTIS EUROPOJE 
IR LIETUVOJE

IŠŠŪKIAI

2008 metais Europos Komisija biobankus 
pripažino kaip itin svarbias mokslo tyrimų 
infrastruktūras visos Europos mastu (Europe-
an Roadmap for Research Infrastructures, 
2008). 2013 m. buvo įsteigtas BBMRI-ERIC 
(Biobanking and Biomolecular Resources 
Research Infrastructure – European Research 
Infrastructure Consortium, 2013). Europos 
Komisija šiam konsorciumui suteikė teisinį 
statusą.

Europos Sąjungos šalys narės yra lyderės 
biobankų srityje visame pasaulyje ir siekdamos 
plėsti mokslinius tyrimus jos skiria milžiniškas 
investicijas šioms struktūroms paremti (Kaye 
J., Bignami F., Rial-Sebbag E., Lattanzi R., 
Macek Jr. R., 2012).

Nors Europos Sąjunga šiuo metu aktyviai dirba 
visuomenės sveikatos tyrimų srityje, didelė 
dalis klausimų vis dar palikta nacionalinei 
kompetencijai. Lyginant su kitomis Europos 
Sąjungos šalimis, Lietuva negali pasigirti 
pažanga šioje srityje – didžiausia problema 
galima laikyti prastą šios srities teisinį         
reglamentavimą.

Biobankų srityje egzistuoja daugybė iššūkių, 
kurių sprendimų pažanga nėra vienoda tarp 
Europos Sąjungos šalių narių. Pavyzdžiui, opus 
klausimas yra biobankų finansinis tvarumas, 
kuris labai priklauso nuo partnerių, tokių kaip 

akademinės ligoninės, paramos. Dėl šios 
priežasties biobankai dažniausiai kuriami inte-
gruojant juos į tokias struktūras, kad būtų 
galima atlikti dvigubą mokslinių ir klinikinių 
tyrimų funkciją. Sėkmingu tokios integracijos 
pavyzdžiu galima laikyti CuraRata modelį, 
kuris neseniai buvo įgyvendintas Leideno 
universitete, Nyderlanduose (Rogers J.,        
Carolin T., Vaught J., Compton C., 2011).

Šiame trumpraštyje susifokusuosime į trijų 
pagrindinių iššūkių – asmeninės informacijos
saugumą, visuomenės pasitikėjimą biobankais 
bei asmens sutikimą dalyvauti tyrimuose – 
pristatymą Lietuvos kontekste.

  PRIVATUMAS

Asmeninių duomenų saugumas biobankuose 
yra vienas svarbiausių klausimų, į kuriuos 
reikia atsakyti, siekiant užtikrinti tokių struk-
tūrų kūrimo ir dalyvavimo jose priimtinumą. 
Didžiausios baimės dėl privatumo yra susiju-
sios su galima draudimo ir įdarbinimo   
diskriminacija, jei piliečio sveikatos duomenys 
būtų    Rial-Sebbag E., Lattanzi R., Macek Jr. 
R., 2012; Gaskell G., Gottweis H., Starkbaum 
J., Gerber M. et.al., 2013).

Duomenų privatumo užtikrinimui dažniausiai 
naudojamas identifikacinės informacijos 
pašalinimas ir kiekvienam dalyviui suteikiamas 
atskiras kodas.

  PASITIKĖJIMAS

Valstybės finansuojami moksliniai tyrimai 
universitetuose, institutuose ar ligoninėse yra 
suvokiami kaip patikimi. Žmonėms yra svarbu, 
kas nutiks su jų duomenimis, bet jie suteikia 
didesnį pasitikėjimo kreditą ir tiki, kad šios 
institucijos juos tvarkys tinkamai. Dėl šios 
priežasties labai svarbu, kad biobankai       
skaidriai ir nuolat viešintų bendradarbiavimą 
su kitais partneriais, ypatingai privačiu  sekto-
riumi, nes jo įsitraukimas į tokią veiklą dažnai 
sukelia žmonėms įtarimų (Kaye J., Bignami F., 
Rial-Sebbag E., Lattanzi R., Macek Jr. R., 
2012).

Verta žinoti, jog žmonės dalyvauja tyrimuose 
(donuoja biobankams) tikėdamiesi gauti ką 
nors mainais – pavyzdžiui, galimybę reguliariai 
tikrintis sveikatą ar susitikti su medicinos 
ekspertais (Kaye J., Bignami F., Rial-Sebbag E., 
Lattanzi R., Macek Jr. R., 2012).

Visuomenės informuotumo didinimas,               
atsiskaitymas už savo veiklą ir skaidrus valdy-
mas yra dažniausiai naudojamos priemonės, 
siekiant piliečių pasitikėjimo.

  SUTIKIMAS

Šiuo metu galiojančiame Biomedicininių 
tyrimų etikos įstatyme yra numatytas žmogaus 
biologinės medžiagos rinkimas, gavus                
informuotą sutikimą – asmuo turi būti infor-
muotas apie „biomedicininio tyrimo  tikslą, 
planą, taikomus metodus“. Toks reglamentavi-
mas kelia rimtus iššūkius biobankų veiklai, nes 
užkerta galimybę nuasmenintais duomenimis 
naudotis daugeliui tyrėjų (tiek Lietuvos, tiek 
užsienio mokslininkams). Kita su duomenų 
saugumu susijusi problema slypi pačioje 
biobankų veikloje – tuo metu, kai yra 
duodamas sutikimas ir renkama medžiaga nėra 
įmanoma apibrėžti visų potencialių ateities 

Žinių ekonomikos forumas (ŽEF) vienydamas pažangiausius verslo, mokslo ir visuomenės atstovus, 
siekia kurti žiniomis ir kūrybiškumu grįsta konkurencingą valstybę.



tyrimų (Stemerding D., Krom A., 2014).        
Siekiant spręsti šiuos iššūkius yra siūloma 
pereiti prie bendrojo arba preziumuojamo suti-
kimo.Bendrasis/ plačiai apibrėžtas sutikimas 
(angl. broad consent) – žmogaus sutikimas 
naudoti jo biologinę medžiagą moksliniams 
tyrimams, nenurodant tikslių jos naudojimo 
būdų.
 
Preziumuojamas sutikimas (angl. presumed 
consent) – sutikimas, kuris remiasi nuostata, 
jog siekiant viešojo intereso žmogaus biologinė 
medžiaga gali būti naudojama moksliniams 
tyrimams, paliekant teisę individui su tuo 
nesutikti.

(Kang B., 2013)
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Adaptuoti gerąsias praktikas nacio-
naliniam kontekstui. Nėra vieno 
bendro sprendimo tinkančio visoms 
šalims, tad negalima aklai perkelti 
užsienyje pritaikytų sprendimų. Bet tai 
nepaneigia būtinybės analizuoti ir remtis 
egzistuojančiomis gerosiomis prakti-
komis šioje srityje (pvz. Nyderlandai). 

1.

Neatidėlioti sprendimo ir užtikrinti 
tinkamas sąlygas mokslinių tyrimų 
plėtrai. Sprendimas yra būtinas siekiant 
užtikrinti, kad Lietuva galėtų žengti koja 
kojon su kitomis valstybėmis šioje srityje. 
Taip pat būtina įtvirtinti tokį asmens suti-
kimo reglamentavimą, kuris gintų ne tik 
piliečių teises, bet būtų palankus ir mok-
slinių tyrimų plėtrai, nes tai darys tiesi-
oginę įtaką mūsų mokslininkų galimy-
bėms bendradarbiauti tarptautiniu 
mastu.

2.

Numatyti skaidrų biobankų 
valdymą. Efektyviam biobankų veikimui 
būtinas piliečių pasitikėjimas. Lietuvos 
piliečiai yra mažai informuoti apie 
biobankus, todėl reikėtų skirti daugiau 
dėmesio jų švietimui ir supažindinimui, 
bet kartu būtina užtikrinti, kad biobankai 
būtų valdomi skaidriai ir aktyviai atsis-
kaitinėtų už savo vykdomą veiklą 
visuomenei.

3.

Šis projektas buvo �nansuotas Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos lėšomis, pagal paramos 
sutartį nr. 266649.

Trumpraštį rengia:
Žinių ekonomikos forumas (ŽEF), 2015 m., nr. 2.
Redaktoriai: 
Edgaras Leichteris, Arminas Varanauskas.
ISSN 2424-323x.


