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- Υποδομές

- Tο Νομοθετικό Πλαίσιο
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Βιοιατρική έρευνα: Μια  απαιτητική υπόθεση σε παγκόσμιο επίπεδο 



Biomedical research: a challenging endeavor all over the world

• The problem: Many scientific discoveries yet few applied to the bedside

• Need to improve rate of successful applications

• H Varmus NIH Director: Nathan Committee 1996

• The need for a definition for biomedical research

• “Translational Research where the patient and the doctor are sitting in the same room (H 
Varmus) “



PATIENT ORIENTED RESEARCH-EPIDEMIOLOGY-BEHAVIOR 

OUTCOMES RESEARCH AND HEALTH SERVICES



A working definition for biomedical research for academic programs that train translational researchers 

Basic , patient oriented and population-based research

Improving public health the common denominator 



A few examples: What works and how? 

• Anti-TNF in inflammatory diseases: from sepsis to inflammation

• IL-2 to booster immune responses in AIDS and cancer: low dose IL-2 to boost regulatory T cells for 
autoimmune diseases and graft versus host disease 

• Check point inhibitors: Negative regulators of T cell activation , high expression in tumors, cancer 
immunotherapy

• BAFF: A B cell growth factor, BAFF inhibition negative in SLE studies, new index to measure clinical 
response, first FDA/EMA drug approved for lupus

• Chimeric engineered antigen receptors (CAR, genetically engineered T cells): From a personal tragedy 
(CJ)  to a successful treatment

• Biomarkers for personalized therapy in Cancer: A long road prior to their introduction to clinics



What does it take? Interrelated components 

• Trained basic and clinical researchers that talk to each other and are eager to cross the boundaries 
of their discipline 

-Schools, demanding mentors, thinking beyond the boundaries of the field ( F Kafatos )

-Successful basic researchers in disease oriented research are curious and respectful for 

the diseases and the clinical aspects and vice versa. 

- The need for a “common language” 

• Infrastructure both in basic and clinical research 

• Research and meritocracy culture where profiting is legitimate 

• Funding : Society (Academia) and industry



Η βιοιατρική έρευνα στην Ελλάδα 



Specific considerations for Greece 

• Trained basic and clinical researchers that talk to each other and are eager to cross the boundaries of their 
discipline

-are they trained, how well and how? The first steps 

• Infrastructure both in basic and clinical research 

-Is there any? How good it is?

• Funding : Society (Academia) and industry. 

-seriously not a joke 

• The legal framework ( Νομοθετικό Πλαίσιο) for clinical trials 

- Perfect in paper but poor implementation

• Research and meritocracy culture where profiting is legitimate 

-Come on now, where do you live? 

Discuss challenges but with a positive outlook and specific proposals



Specific considerations for Greece (1) 

• Trained basic and clinical researchers eager to cross the boundaries of their discipline -are they trained, how 
well? and how?  

-training programs for physician scientists and biologists interested in disease oriented research (Crete, Athens)

-basic curriculum 6 months, 2 3-month rotations, 1 year master thesis. Molecular Basis of Human Disease,

Molecular   Biomedicine 

-training programs in clinical trials outcomes research

-challenges in persuading physicians to invest time 

-lack of the culture of organized cohorts and biobanks. Money spent so far with no tangible results



Specific considerations for Greece (2) 

• Infrastructure both in basic and clinical research

-Clinical research infrastructure missing in Greek Hospitals even in University  Hospitals ( no space, 

busy routine-not enough time for proper  documentation,  lack of electronic charts, delays and 

obstacles in approval of   clinical trails

-Medical schools without lab space for clinicians scientists 

-Suspicion and animosity  towards clinical research using as an excuse excesses by some 

investigators in the past

- Contrary to the prevailing dogma in Greece, clinical research is not for free and it cannot be 

done with trainees and physicians struggling to see an ever increasing number of patients



Specific considerations for Greece (3) 

• Funding : Society (State, Academia) and Industry. 

-The former erratic and not always meritorious, the other almost completely absent

- Greek Academia not considered as a partner in research by major companies even in fields that 

investigators have international prominence ( the problem of the perception of not being a serious country)

• The legal framework for clinical trials ( Νομοθετικό Πλαίσιο):

-Much better but not implemented uniformly or implemented with big delays 

• Lack of a research and meritocracy culture where profiting is legitimate (“The curse of the populism of metapoliteysi”)

-Inherent suspicion in the society that patients are used for experimentation

-That there are strong financial incentives for physicians willing to compromise 

- That industry is not be trusted. 

-Examples: Some hospitals do not approve clinical studies, in others the  syndicate of the workers abstains from voting!



The Odyssey of clinical trials in Greece



Οι κλινικές μελέτες έχουν πολλαπλά οφέλη..
( Στρογγύλη τράπεζα ΠΙΣ 2018  Δ Μπούμπας Ε Τέρπος) 

• H διεξαγωγή κλινικών δοκιμών παρουσιάζει πολλαπλή προστιθέμενη αξία (positive externalities):

-έρευνα και ανάπτυξη, 

-διαμόρφωση ανθρώπινου κεφαλαίου

-οικονομικά οφέλη για τη χώρα

Πολλές  χώρες έχουν επενδύσει στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού πλαισίου για τη διεξαγωγή τους.

Κριτήρια επιλογής χώρας  : Τεχνογνωσία, υποδομές, ύπαρξη πολλών κέντρων ταυτόχρονα,  ταχύτητα!!!!! 



Τα Έσοδα Από τις Κλινικές Μελέτες στην Ελλάδα

Από τον Ιούνιο του 2010  μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011, η Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας μελέτησε και 

χορήγησε γνωματεύσεις σε

283 αρχικές κλινικές μελέτες 

Αποτέλεσμα = κρατικά έσοδα

Το ποσό αυτό μπορεί να τετραπλασιαστεί με πάταξη των καθυστερήσεων και της γραφειοκρατίας

Πηγή: Κ.Σουλιώτης, ΕΛΕΦΙ 12/6/12

Ε Τέρπος



Εγκρίσεις από Επιτροπές

Κάθε κλινική μελέτη πρέπει να λάβει έγκριση από:

•Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομείου/ων

•Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας

•Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου

•Απαραίτητος χρόνος: 2-4 μήνες ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

•ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 7-8 ΜΗΝΕΣ (ΜΕΧΡΙ 14 ΜΗΝΕΣ)!!!



Aριθμός Παρεμβατικών Μελετών Ανεξάρτητα Φάσης ή Σταδίου στην Ευρώπη

All Studies in Clinical Trials.gov
Retrieved on 14 May 2014

Ε Τέρπος



Number of Studies in Europe 2014

Countries
Clinical 

trials.gov

No. of 
studies 

registered 

Start 
Date in 

2012

Start 
Date in 

2013

Europe 46,235 10,146 9,041

Belgium 5,156 565 553

Czech
Republic

2,518 287 260

Greece 1,584 176 131

*Data derived from www.clinicaltrials.gov on 13th May 2014, and sorted based on date started per database 
**EOF data is based on new studies submitted for approval per annum-verbal communication

EOF Data on 
New Studies 
Submitted

In 2012 In 2013

Greece 138 122

Ε Τέρπος

http://www.clinicaltrials.gov/


Συνήθεις καθυστερήσεις 

• Αποφάσεις Ε.Σ./ Διοικητικού για τις κλινικές μελέτες – Χρήζουν άμεσης προτεραιοποίησης

• Υπογραφή συμβάσεων από τον Διοικητή και την ΥΠΕ/ΕΛΚΕ – Χρήζουν άμεσης προτεραιοποίησης

• Μη Διαθεσιμότητα ραντεβού για πχ. αξονικές τομογραφίες/ MRI των ασθενών που λαμβάνουν μέρος 
σε μία μελέτη (πρέπει να εκτελούνται σε συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα) 

20



21

Παρούσα Προβληματική Κατάσταση – Νοσοκομεία & ΥΠΕ

• Παράπονα από τα νοσοκομεία πως δεν λαμβάνουν το προβλεπόμενο 15% αλλά η ΥΠΕ κάνει 
τη συνολική παρακράτηση.  

• Δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος διαχείρισης των κλινικών μελετών από τις ΥΠΕ.  Η κάθε μία 
ακολουθεί δικό της υπόδειγμα. 

• Οι 30 μέρες που είναι υποχρεωμένα τα νοσοκομεία να εγκρίνουν τις μελέτες δεν τηρούνται 
στην πλειονότητα των νοσοκομείων. 



• Funds from clinical studies can support infrastructures and training . 

• A word of caution though: 

-we deserve better than just become a country of industry driven trials. 

• We use the trials to create know-how, infrastructure and funds for more  and better 

mechanistic and   translational research 

The Role of Clinical Trials in a University Clinic:  My Personal View 



What can we do? A few thoughts based on my experience in Greece

Tο ανθρώπινο δυναμικό: Η περίπτωση του ιατρου επιστήμονα ( physician scientist)

Ιατρός με πολύπλευρη εκπαίδευση που ανακαλύπτει βασικούς βιολογικούς μηχανισμούς που υπεισέρχονται 

στην παθογένεια των νοσημάτων και μεταφέρει αυτή την γνώση στη θεραπεία ή την ίαση των νόσων





Η ύβρις της σύχρονης βιοιατρικής έρευνας

• 2 νέα γονίδια την ημέρα

• 1 εταιρεία βιοτεχνολογίας την εβδομάδα

• 1 νέο φάρμακο το χρόνο

Δεν μπορεί να γίνει μεταφορά της γνώσης στον άνθρωπο χωρίς τους ιατρούς/

φαραμακοποιους ερευνητές. Ταυτόχρονα οι ιατροί ερευνητές από μόνοι τους δεν επαρκούν!!



Ο αριθμός των φοιτητών Ιατρικής και των Ιατρών που ενδιαφέρονται για την 
έρευνα στις ΗΠΑ μειώνεται 



Τα προβλήματα

• Η βιοϊατρική έρευνα γίνεται όλο και περισσότερο σύνθετη και απαιτητική

-Δύσκολο για ένα πρόσωπο  να συνδυάσει την κλινική ιατρική και την εις  

βάθος έρευνα στη βιολογία των νοσημάτων 

• Η ανάπτυξη και οι δοκιμές των νέων φαρμάκων απαιτούν πολλά χρήματα και 
εξειδικευμένες γνώσεις

• Αυξημένες υποχρεώσεις στην κλινική ιατρική που και αυτή γίνεται πιο απαιτητική.

• Συναγωνισμός από μη βασικούς επιστήμονες. Υποχρηματοδότηση ιατρών



Γιατί μειώνονται ; Πρακτικές δυσκολίες

• Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Βασική έρευνα και κλινική πράξη

• Ο ιατρός αισθάνεται και είναι χίμαιρα-δισυπόστατος

• Δυσκολία να παρακολουθεί τη βιβλιογραφία της βασικής και της κλινικής έρευνας

• Οι απολαβές μικρότερες

• Δυσκολία να προστατευθεί ο χρόνος τους. Οι ασθενείς πάντα παίρνουν προτεραιότητα

• Αλλαγή στον τρόπο ζωής: δύο καριέρες στην οικογένεια, ποιοτικός χρόνος με την 
οικογένεια, φροντίδα παιδιών, μη αποδεκτό το να εργάζεται κανείς τα Σαββατοκύριακα



Είναι απαραίτητοι;

• Ναι αλλά θα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί ο ρόλος τους

• Έμφαση στα ισχυρά τους σημεία



Ισχυρά σημεία

• Πρόσβαση σε ασθενείς

• Κατανόηση των περιορισμών της συγχρονης διαγνωστικής και θεραπείας των νόσων

• Κατανόηση της πολυπλοκότητας και πολυπαραγοντικότητας τους

• Κατανόηση ότι παρόμοια φαινόμενα μπορεί να οφείλονται σε διαφορετικές αιτίες 

• Παρόμοιοι μηχανισμοί μπορεί να προκαλούν διαφορετικά νοσήματα



Ισχυρά σημεία

• Άμεση γνώση των διαγνωστικών και θεραπευτικών ελλειμμάτων, αναγκών της σύγχρονης ιατρικής

• Οξυδερκείς κλινικοί  παρατηρητές (λ.χ. κάπνισμα, TNF, H-pylori, κ.λπ) 

• Τυχαίες ανακαλύψεις σε προετοιμασμένα μυαλά (λ.χ. Fleming)

• Αλλαγές στα καθιερωμένα πρότυπα διάγνωσης και θεραπείας  (λ.χ. πυραμίδα ορθή και ανάστροφη)

• Ευκαιρία να διακρίνουν την σημαντική από την επουσιώδη βιοϊατρική έρευνα



Πρακτικές λύσεις

• Εκπαίδευση στο να συνομιλούν/συνεργάζονται με τους βασικούς επιστήμονες

• Κοινά ΜΠΣ

• Κοινά ερευνητικά προγράμματα

• Η εποχή του «one man show» έχει περάσει ανεπιστρεπτί

• Ο σύγχρονος ιατρός ερευνητής είναι ο συντονιστής ομάδος συνεργατών με διαφορετικές 
εξειδικεύσεις

• Γνωριμία με τη βιομηχανία ιδίως αυτή με ισχυρούς τομείς τεχνολογίας και ανάπτυξης (R & D)



Μέτρα

• Απολαβές

• Προστασία χρόνου

• Ευκαιρίες εκπαίδευσης

• Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

• Εστιασμός

• Λιγότερα αλλά καλλίτερα εξοπλισμένα ερευνητικά κέντρα

• Εκπαίδευση βιολόγων –μη ιατρών, στην βιοϊατρική έρευνα: 

-Οι απαραίτητοι συνεργάτες σε ισότιμη βάση



What can we do? 

• Nurture physician scientists and biologists interested in disease oriented research

- Basic scientists at Medical or Pharmacy Schools encourage and host medical students in their  labs during   summer 

- Institutes help training  physician scientists by hosting them and help hospitals organizing biobanks

- Institutes make affiliate members from Medical Schools and Medical Schools use investigators from 

Institutes for teaching and training by creating adjunct professorships

• Biomedical research centers need to establish closer links with university hospitals.

-eg Weismann invites clinicians to talk about clinical problems, provides   grants for projects involving 

investigators from hospitals and the Institute 

-It is a luxury for the country for the various partners of clinical research not to collaborate and giving the 

impression of undermining each other



What can we do? 

• The example of new medical schools ie Ioannina, Patras, Crete with external selection committees leading to repatriation  
of  several leading figures from abroad

-Faculty positions of excellence for the diaspora with dual appointment in Institutes and medical schools

• Avoid the “sirens” of  populism  and narrow-mindness of the type eg we are a small country here thus we cannot 
do basic science or clinical science is too superficial. 

-The ultimate criterion is quality and impact-what has a greater impact on public health and the society 

• A culture of  respect, excellence, meritocracy, fairness and equal opportunities

- Need for a conservative reform to education: reintroduction of  the Greek classical model (T Theodoropoulos,   

Symposium on Aristeia, ΠΙΣ 2018). 



Η έρευνα στενά συνδεδεμένη με την αριστεία/διάκριση
Μνήμη Δ Τριχόπουλου Στρογγύλη Τράπεζα  ΠΙΣ, ΙΕΑ Αθήνα 2018

Η αριστεία κεντρική έννοια σου Δυτικού Πολιτισμού και βασικό συστατικό του πολιτεύματος της 
Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει Δημοκρατία χωρίς ελίτ

Η αριστεία άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια του κλασσικού. 

. 

O εθισμός στη μετριότητα εξίσου ισχυρός με αυτόν της νικοτίνης. 

Είμαστε κοινωνία χωρίς αντιστάσεις  στη  μετριοκρατία. 

Σύμπτωμα της μετανεωρικότητας- όλα είναι σχετικά, όλοι είμαστε ίδιοι, όλοι οι πολιτισμοί είναι 
ισότιμοι 

Χρειαζόμαστε μια βαθιά συντηρητική μεταρρύθμιση όπου θα ξαναμπεί η περί του κλασσικού 
αντίληψη στη παιδεία μας 

Τ Θεοδωρόπουλος


