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1. Política ELSI per la recerca Genòmica del GCAT
Pel desenvolupament de la Recerca en el Camp de la Genòmica de les Malalties Humanes, s’ha proveir
un accés ampli a les dades genòmiques, els registres mèdics i a les mostres biològiques
emmagatzemades per així poder il·luminar i comprendre el paper del genoma en la salut, en el
desenvolupament i en el tractament de la malaltia. Aquest imperatiu posa problemes que han de ser
tractats de forma específica.
Així, l’aparició i millora permanent de noves i potents tècniques genòmiques ha permès el descobriment
de resultats inesperats fa tan sols una dècada. Aquest poder de la tècnica, juntament amb l'ús
generalitzat de bioespecímens dedicats a la recerca ha amplificat el problema, sense resposta, sobre el
consentiment prestat a la investigació d’una forma anticipada, abans de poder conèixer les
conseqüències de la informació derivada i no avaluada en el moment de l'autorització.

El coneixement generat per aquesta activitat està donant lloc a usos imprevistos i conseqüències, que
ens mou a l’establiment d’un marc regulatori dels ELSI, com un tema central en la nostra activitat.
Alternatives com la de-identificació de dades genòmiques no és una solució per evitar la ruptura de
confidencialitat, ja que la identificació s’ha de mantenir en procediments mèdics com a requisit legal
(com a mínim 10 anys), i per a fins d'investigació, es prefereix poder fer un seguiment individual.
L'explotació en recerca de les dades de genòmiques genera dues preocupacions principals que han de
ser cobertes des del marc regulatori de GCAT.
• Gestió de la informació integral generada per l'anàlisi del genoma, informació que podria posar en
perill la integritat ètica de l’individu.
• Gestió de les dades compartides amb altres científics, per a fins investigadors que no estaven
inclosos en el consentiment inicial.
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1.1.

Recerca Ètica al GCAT

El projecte GCAT té un compromís ferm amb els participants i els investigadors, per l’establiment,
desenvolupament i promoció de la recerca en el camp de la salut i benestar de la societat. I aquest
compromís s’evidencia en la observació i compliment d’un marc ètic-legal d’actuació. ELSI GCAT, es
refereix al marc d’actuació sobre els aspectes ètics, legals i socials (ELSI) implicats o derivats de l'activitat
del projecte GCAT, i que guien la seva acció així com la del biobanc del GCAT.
La custodia del material i les dades seran utilitzades segons uns principis ètics i científics, tutelats per
grups d’experts en ètica i científics, per conduir una recerca biomèdica ètica i compromesa amb la
societat. Aquesta política s’ha definit amb coherència amb el marc internacional de pràctiques en
recerca biomèdica, i de forma concreta observant la Carta de Principis del Public Population Project in
Genomics and Society Project (P3G), que considera els següents principis ètics bàsics:


Respecte per les persones
L'obligació de respectar l'autonomia dels participants en la investigació i protegir les persones amb
capacitat reduïda. El respecte a l'autonomia implica el subministrament d'informació suficient als
participants en la investigació per tal d'obtenir el seu consentiment lliure, informat i voluntari.



Beneficència / No maleficència
El deure de maximitzar els beneficis nets per als participants en la investigació i per a la societat en el
seu conjunt, mentre s'avança en el coneixement i l'obligació de minimitzar i prevenir el dany a
participants en la investigació.



Justícia o Reciprocitat
El deure de promoure la confiança entre els investigadors i participants en la investigació.

L’abast del present document, és fa extensiu a les col·leccions de mostres i dades que han estat
dipositades en el biobanc del GCAT per a finalitats de recerca biomèdica i que adscrites sota el règim de
biobanc. Les col·leccions dipositades però no subjectes al règim legal de biobanc seran guiades per
aquesta política però no seran vinculants.
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1.2.

Tipus de col·leccions en custodia en el GCAT-IMPPC

1.2.1. GCAT
GCAT és la col·lecció de mostres i dades de la cohort GCAT. Compren mostres biològiques derivades de
sang, mesures físiques, dades epidemiològiques i de salut de 50.000 individus de la població general de
Catalunya.
GCAT té com a finalitat l’estudi genòmic i epigenòmic de les malalties cròniques de la població general.
GCAT te associat un consentiment ampli de biobanc i esta regulada segons règim de biobanc (LIBM,
2007).

1.2.2. Altres col·leccions
A part de la col·lecció GCAT, altres col·leccions de mostres biològiques i dades, destinades a la recerca
biomèdica poden ser custodiades. Aquestes col·leccions poden provenir de diferents categories;



Excedents del diagnòstic destinades a recerca biomèdica
Específiques per a la recerca biomèdica

Aquestes col·leccions tenen associat un consentiment ampli de biobanc, regulades segons règim
addient (LIBM, 2007).
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2. Aspectes ELSI col·laboradors GCAT
2.1.

Reclutament dels individus

La participació en GCAT no és discriminatori, s’efectua tenint en compte criteris de;


Científics. La crida a la participació no representa cap discriminació i només es troba limitada
per criteris científics i per les possibilitats econòmiques inicials del projecte.



Autonomia. La participació en el projecte GCAT és voluntària. Aquest criteri es reflecteix en el
procés de consentiment informat establert de forma específica per a l'estudi. L’acceptació de la
participació significa l’acord i el consentiment explícit per part del participant a cedir una
mostra biològica així com les dades requerides per l’estudi, dades de caràcter personal i
relacionades amb la salut necessàries per a la realització de la recerca.



No discriminació. La campanya d'informació per la crida a la participació no representa cap
discriminació i està oberta a tota la població de Catalunya. Els possibles participants es
contacten mitjançant la xarxa de comunicació i disseminació del banc de donants de Catalunya,
sense un triatge previ.

Els criteris de reclutament de altres col·leccions destinades a recerca en biobanc es troba definit en el
projecte de recerca associat i aprovat pel CEIC corresponent. En tot cas, les col·leccions custodiades
seguiran criteris ètics aprovats pels comitès supervisors adequats.

2.2.

Consentiment dels participants

De forma general, la participació en un projecte de recerca és informada i consentida explícitament pel
participant.


El procés de consentiment informat es troba definit explícitament pel projecte.



El consentiment es plasmarà en la signatura del full de consentiment



L’acceptació dels termes del consentiment s’aplicarà durant el temps de duració de l’estudi, a
menys que el participant retiri el seu consentiment de forma explícita i voluntària.



El responsable de l’estudi ha d’estar segur que els participants han comprès els termes de
l’acord.
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El procés de consentiment conforme a la llei LIBM 2007 i RD 2011 ha de incloure els següents punts:

Identificació clara de la finalitat del projecte
Identificació precisa dels promotors del projecte
Identificació del finançament del projecte
Descripció clara del material i dades demanades per la cessió
Caràcter voluntari i altruista de la donació
Descripció dels riscos de participació
Descripció dels drets dels participants
Expressió explícita del dret a saber i les limitacions legals
Expressió explícita del dret a NO saber i les limitacions legals
Possibilitat de cessió de mostres i dades a tercers amb finalitats de recerca biomèdica
Descripció de l’abast del consentiment per a realitzar recerca biomèdica
Expressió de les limitacions desitjades pel participant en la recerca a realitzar
Identificació de la destinació física del material i dades cedides
Descripció de les mesures de seguretat i protecció per a la confidencialitat de les dades dipositades

Les col·leccions custodiades en el biobanc comptaran sempre amb un procediment informat detallat i
aprovat pels comitès acreditats corresponents.

2.2.1. Consentiment informat GCAT
El caràcter genètic de la recerca GCAT fa impossible anticipar els futurs usos d'investigació en salut, per
la qual cosa el consentiment GCAT que se sol·licita és de tipus ampli, per a la recerca genòmica en salut
(de tipus biobanc). La participació en GCAT representa una oportunitat de contribuir a un estudi singular
que en el futur ajudarà a millorar la salut de les persones i de la societat en general.
El GCAT ha implementat un model de Consentiment Informat seguint les normes de la Xarxa Nacional de
Biobancs d'Espanya. Aquest model ha estat aprovat pel comitè d'ètica de l’Institut Nacional de Salut
d'Espanya (ISCIII), i és conforme a la legislació actual (LIBM, 2007).
El Model de CI GCAT han estat avaluat positivament pel Comitè Ètic de Recerca del HGTiP de Badalona
(veure DOC- 0).
El consentiment GCAT demana de forma explícita el consentiment per






Donació de una mostra de sang per anàlisis genòmiques
Presa de mesures corporals (pes, alçada, tensió, cintura, malucs)
Recollida de dades epidemiològiques i hàbits de vida saludable
Accés a les dades electròniques de salut disponibles
Seguiment de l’estat de salut durant el temps de durada de l’estudi.
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A més el Model CI GCAT recull de forma explícita la voluntat del participant respecte;


RECONTACTE de forma personal si fos necessari, ja sigui per una nova petició de donació de
mostres o de dades o per altra informació relacionada amb el projecte. Aquest recontacte no
implica el consentiment a qualsevol nova petició, en tot moment el donant podrà refusar les
noves peticions,



DRET A NO SABER per part del participant, deixant a lliure elecció la possibilitat de ser
contactat pera la comunicació dels resultats rellevants (veure secció confidencialitat i retorn de
resultats d’aquest document).



EXCEPCIONS al consentiment de ús de la cessió per a determinades formes de recerca.



CONTINUÏTAT del consentiment pel GCAT, que significa que, fins que no es digui el contrari, i
dintre de les excepcions lliurement disposades pel participant, es consent en l’ús de les
mostres, de les dades personals i l’accés a les dades de salut electròniques al llarg del temps.

2.2.2. Accés a dades electròniques de salut GCAT
La cohort GCAT requereix el seguiment de les dades de salut dels voluntaris enrolats en l’estudi. Aquest
seguiment es realitza amb un seguiment periòdic mitjançant enquestes personal de salut (electròniques
o personals) i per l’actualització trimestral de dades a partir dels registres electrònics de salut.
L’ accés a les dades electròniques de salut (diagnòstics, tractaments, etc) és un dels aspectes més
poderosos del projecte. GCAT recollirà les dades dels sistema de salut públics (metge de capçalera,
admissions d’hospital, registres de receptes, analítiques, procediments mèdics, etc) i d'altres sistemes
de registres pertinents a l’estudi (registres del càncer) mitjançant un acord de col·laboració amb el
Departament de Salut de Catalunya en el marc del programa VISC+. El conveni d’actuació entre el
GCAT-IMPPC i el Departament de Salut s’ha annexat al final del present document, Annex 2. Conveni
GCAT-IMPPC-Departament de Salut.
Quan a les dades sobre els registres de les causes de mort, aquesta actualització es realitzarà mitjançant
un acord periòdic amb l’”Instituto de Información Sanitaria - Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad d’Espanya.
L’accés del GCAT a les dades de salut (eSalut) es portarà a terme mitjançant un procés controlat de
codificació amb la col·laboració del Departament de Salut, qui prendrà la funció de “soci de confiança” i
intermediari entre el BST i el GCAT (veure figura 1). El protocol d’accés i actualització de les dades dels
registres electrònics de salut a partir del Cat Salut està detallat en el document annexat, Annex 3.
Procediment de seguiment de dades electròniques de salut.
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Figura 1. Intercanvi de dades entre grups participants en GCAT.

En el procés de consentiment GCAT, els participants són informats sobre l’accés als registres electrònics
de salut. Ja que en el moment del reclutament no es pot dir per endavant quines de les dades d'aquests
diversos registres seran necessàries per l'estudi, el GCAT mantindrà sempre informats dels canvis
possibles en l'accés als diferents tipus de registres. Encara que el consentiment cobreix l'accés als
registres complets, en general, només parts d'aquests registres seran examinats. L’accés als diferents
registres electrònics de salut serà determinat per l'evolució del projecte i la implementació dels registres
electrònics centralitzats de salut.
La informació present als registres que identifiqui als individus serà dissociada, protegint en tot moment
els drets de confidencialitat del participant.

2.2.3. Proves de salut durant el reclutament als participants GCAT
El GCAT durant la fase inicial del reclutament obtindrà informació que pot ser rellevant per l’estat de
salut del participant.
El reclutament per part del BST ’inclou la realització d’un nombre de proves per detectar possibles
malalties infeccioses: Escrutini HIV I/II ,HCV, HBsAg, Lues, Chagas, anti HBC, anti HTLVi-II i àcids nucleics
VHC,VIH,VHB. Els resultats i les recomanacions sobre els resultats seran comunicades de forma
personalitzada (via correu ordinari) i sota confidencialitat als participants GCAT.
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Els protocols d’actuació establerts al BST, estableix, que en casos de resultats positius o anormals se’ls
suggereix el contacte amb personal especialitzat de salut. Aquest procediment regulat internament pel
BST, s’estendrà als col·laboradors GCAT que no siguin donants BST habituals.
Aquesta actuació està expressada clarament en el procés de consentiment informat GCAT.

2.3.

Confidencialitat

El GCAT està totalment compromès amb la protecció i confidencialitat de dades i mostres de
conformitat amb el dret a la protecció de les dades personals segons el que estableix l'article 18 de la
Constitució Espanyola i en l'article 31 dels Estatuts de Catalunya.
El GCAT es garant de que totes les dades i el material de les mostres cedides seran identificables i tots
els canvis realitzats durant el seguiment estaran identificats, per mantenir la cadena de custòdia i
garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals amb compliment de la llei (Llei Orgànica
espanyola 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal).
L'IMPPC com a impulsor del GCAT, és el responsable legal i es compromet a la promoció i instauració de
les mesures preventives adients (tan informàtiques com logístiques) per a garantir aquest compromís.


INTEGRITAT Durant el reclutament, la informació recollida del participant serà transferida de
forma encriptada a un servidor segur, a les dependències centrals de l’IMPPC, utilitzant una via
segura (https). Diàriament s’eliminaran els arxius temporals presents en els equipaments IT
dels centres de reclutament i centrals.



CODIFICACIÓ Les dades d'identificació es protegiran de forma centralitzada pel BST, que actua
com a garant de la custodia pels acords de col·laboració establerts entre ambdues entitats. Les
mostres dintre del biobanc GCAT seran codificades de forma reversible, mitjançant un codi.
Tota la informació de les dades i mostres dels participants només es relacionarà amb un codi
que no té significat extern.



TRAÇABILITAT Les dades i mostres no seran anonimitzades. El manteniment de la traçabilitat
permetrà el (1) seguiment de salut dels participants, (2) eliminar les dades redundants (per
exemple, els casos duplicats), (3) verificar l'exactitud i integritat de les dades amb els registres
originals, (4) establir correctament els vincles entre les bases de dades, i (5) trobar les dades o
mostres si els participants demanen la seva restitució. La traçabilitat permetrà conservar un
registre de la participació i de l’expressió de les voluntats per part del donant.



CESSIÓ ANÒNIMA Durant les cessions a tercers, els investigadors mai podran obtenir dades
identificades, sempre seran cedides de forma anonimitzada. La re-identificació individual del
participant, mitjançant la clau de codi, només es farà de forma excepcional sota determinades
circumstàncies (resultats clínics rellevants, requisicions legals), sempre restringides al personal
GCAT i sota supervisió dels òrgans rectors del GCAT.
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2.4.

FITXER DE DADES ESPECÍFIC GCAT Totes les dades gestionades per GCAT que identifiquin la
persona o permetin la seva identificació estan registrades en un fitxer de dades de caràcter
personal sota la responsabilitat legal de l’IMPPC (número de registre en AEPD XXXX). Els
participants tenen dret d'accés, rectificació i cancel·lació o oposició (drets ARCO) dirigint-se
directament al responsable legal de l'estudi.

Gestió del Retorn de resultats al Col·laborador GCAT

La comunicació, o retorn de resultats, dels coneixements generats a partir de la col·laboració és un
compromís inicial amb l’individu, que de no ser ben gestionada pot generar un conflicte i una pèrdua de
confiança. Per aquest motiu, el GCAT ha definit una política d’actuació específica per la comunicació als
individus col·laboradors, els resultats derivats de la recerca realitzada, amb especialment incidència en
aquells derivats de la recerca genòmica.
El CI GCAT inclou una declaració informativa sobre la política general de retorn de resultats. Els
participants de l’estudi, en consentint lliurement la seva participació, accepten un retorn limitat dels
resultats en les condicions pactades.

El GCAT diferencia dos tipus de dades comunicables:


Resultats de Recerca d'interès general

Els resultats d’interès general (Resultat de Recerca, RR) generats pels projectes d'investigació GCAT es
posaran en coneixement de tots els participants mitjançant els canals informatius definits per a aquest
motiu (pàgina web GCAT i butlletí informatiu electrònic). Els continguts seran de informació general
sobre la investigació global desenvolupada, informació sobre les metes generals assolides, o sobre la
participació de les mostres i dades dels participants GCAT en els projectes d'investigació.



Resultats de Recerca d’interès individual

El retorn dels resultats d’interès individual (Resultat de Recerca Individuals, RRI) es limitarà estrictament
als individus dels que es disposi de resultats que tinguin un impacte en la salut reproductiva o l'estat de
salut de la persona. El GCAT ha establert un procediment de presa de decisions per especificar, clarificar
i circumscriure els drets i deures tant dels participants com dels responsables de recerca (GCAT, i
tercers) en la pràctica del retorn de resultats individuals.
Aquest procés es basa sobre l'estimació de tres punts informatius sobre els resultats:




VALIDESA ANALÍTICA. El Resultat és confirmat independentment amb altra tècnica.
SIGNIFICACIÓ CLÍNICA. El Resultat manifesta un risc per a la condició de salut.
ACCIONABILITAT. El Resultat ha de tenir un benefici terapèutic.

Actualment, la significació i l’abast d’aquests tres valors no es troba totalment consensuada, i es troba
sotmesa a una continua evolució.
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La mateixa política serà aplicada sota acceptació prèvia del responsable a totes les col·leccions que
estiguin sota custodia al Biobanc GCAT-IMPPC. Referent a les col·leccions fora de l’àmbit de biobanc, la
comunicació quedarà sota la responsabilitat del responsable de la col·lecció, i el GCAT només farà les
suggeriments d’acord amb la seva política interna.

Glossari Termes
Pacient. Participants del GCAT que se sotmeten a exploració per seqüenciació i son competents
per prendre les seves pròpies decisions sobre la seva salut.
Troballa accidentals. Aquest terme s'ha utilitzat en un context clínic per indicar els resultats
positius inesperats. En l’àmbit de la recerca del GCAT, l’objectiu de la recerca no és l’avaluació
concreta d’una condició genètica i per tant qualsevol troballa derivada de la seqüenciació es
considerada i tractada com accidental.
Clínic. Equip clínic que té contacte directe o és responsable d'un contacte directe amb el pacient i
la família. El clínic ha d'estar degudament capacitat i preparat en la genètica i la genòmica amb
una entesa de l'assessoria genètica, anàlisi i avaluació de riscos per proporcionar la informació al
pacient.
Laboratori. Entitat que assumeix la responsabilitat per a l'anàlisi, la interpretació i la generació
d'informes de seqüenciació. En alguns casos, un laboratori pot generar la seqüència de dades en
brut i un altre pot avaluar i interpretar la seqüència, tingui en compte proves addicionals per la
confirmació i emissió d’un informe clínic.

2.4.1. Gestió dels troballes accidentals de la recerca genòmica en el GCAT.

EL projecte GCAT pretén realitzar l’anàlisi de la seqüència genòmica mitjançant tècniques de
seqüenciació d’alt rendiment (WGS/ES). La potència i capacitat d’aquestes tècniques supera en escreix
el coneixement que tenim sobre el paper de les variacions i mutacions genètiques descobertes i el seu
efecte en la salut.
La supervisió de la genètica mèdica clínica dintre del sistema de salut pública es realitza de forma
específica dintre de centres de referència, els quals asseguren la qualitat necessària per la pràctica
clínica. Normalment l’activitat està sota la vigilància d’Unitats de Consell Genètic reconegudes, però
molt sovint especialitzades. En recerca, l’ús de la genètica és generalitzat, i tot i tenir un estàndard de
qualitat adequats, no és aplicable a la pràctica clínica personal.
En qualsevol cas la recerca genòmica en esser humans demana la atenció acurada d’uns principis ètics
bàsics que exigeixen la consideració del pacients; d’una banda assegurar la capacitat de decisió sobre tot
el que l’incumbeix (autonomia), el no produir mal de forma deliberada o casual (no maleficència), i de
repartició de guanys i riscos de forma equilibrada (justícia).

14

3/11/2015
DOC-2- ELSI GCAT

Versió: 02
Pàgina 15 de 27

La consideració d’aquests tres principis és una obligació ètica intrínseca a la recerca, però també una
obligació legal en el nostre país.


POLÍTICA GENÒMICA
El GCAT estableix la seva política genòmica a partir de les guies ètiques d’actuació
consensuades des del Centre of Genomics Policy del consorci internacional Public Population
Project in Genomic and Society (P3G).
La política fa referència de forma específica al retorn individual de resultats accidentals de la
recerca i el dret a conèixer i ser informats que té qualsevol subjecte sotmès a proves
genètiques.



CONSENSUS INTERNACIONAL
El GCAT s’adhereix a les recomanacions específiques consensuades pel Col·legi Americà de
Medicina genètica i genòmica (American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG))
per a la gestió dels resultats individuals accidentals observats durant la recerca com a causa de
la seqüenciació del genòma (exoma o whole genome).
EL GCAT defineix una primera llista de gens a considerar com a prioritaris per ser gestionats de
forma específica i prioritària amb un protocol establert.
EL GCAT revisarà de forma periòdica la actualització de les recomanacions internacionals per
modificar aquesta llista de recomanacions.

Circumstàncies considerades
El GCAT, observant les recomanacions del ACMG, 2013, ha definit una llista prioritària de condicions a
les que s’associa gens i mutacions que han estat clarament classificades com d’utilitat clínica, i sobre les
que es poden realitzar una sèrie d’accions, preventives o terapèutiques, que representarien una millora
pel pacient (veure Annexa 1).
Es recomana observar les variants:


GERMINAL
Restringir-se a les mutacions / variacions de la línea germinal, no les somàtiques.



PATÒGENA
Restringir-se a notificar aquelles variants amb una major probabilitat de causar la malaltia
Reportar a aquelles que compleixin els criteris per ser definides com patogènica, generalment
assenyalades al informes genètics com:


Variació de seqüència, que s’ha reportat amb anterioritat i és una causa reconeguda de la
malaltia o que no s’ha reportat anteriorment, però és del tipus que s'espera que en la malaltia
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Responsabilitat de gestió
Els responsables de la recerca, els investigadors GCAT i els investigadors que accedeixen a les dades
GCAT tenen la responsabilitat de la gestió dels resultats.
Durant la cessió a tercers realitzada pel GCAT, la codificació de les mostres permet una traçabilitat
confidencial de la identitat del col·laborador GCAT, que en cas necessari podrà ser contactat pel Clínic
corresponent, sempre sota els procediments establerts.
Per l’acord de cessió de mostres , tot aquell investigador que accedeixi a les mostres dels col·laboradors
GCAT, en cas de fer una troballa accidental, té una obligació de comunicar qualsevol resultat inesperat
al responsable GCAT.

Deures del responsable de la recerca
El responsable de la recerca ha d’establir les condicions adients per assegurar la cobertura de les dianes
recomanades durant l’anàlisi global del genoma, o bé de forma específica durant l’anàlisi d’alguna de les
regions llistades que són susceptibles de contenir resultats comunicables.
Això comporta una sèrie de despeses (econòmiques i logístiques) que s’han d’assumir per part del
responsable de la recerca i que han de quedar clarament explicitades i assumides en la signatura de
transferència.




anàlisi expressa de regions determinades
comprovació tècnica de resultats.
engegar el procediment per la comunicació al pacient un cop identificada la variant.

Comunicació al pacient
La responsabilitat de gestionar les troballes incidentals es realitzarà mitjançant la interacció metgepacient amb coordinació amb els òrgans de Consell Genètic.
El retorn individual de resultats compta amb la col·laboració i tutela d’un grup d'experts del Programa
Transversal d’Assesorament i Genètica Clínica (pTAGC) de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
La comunicació al pacient sempre es farà mitjançant un procediment consensuat pel GCAT.


El GCAT presentarà l'informe de les troballes incidentals a l’òrgan de Consell Genètic
competent qui avaluarà la utilitat clínica i el component accionable de la troballa.



El GCAT via la recomanació del Consell Genètic, procedirà a avaluar la competència ètica de la
troballa al CEIC HGTIP.



El Consell Genètic, podrà definir les condicions, identificant la Unitat de Consell Genètic o el
clínic que podria contextualitzar qualsevol troballa incidental per al pacient a la llum dels
antecedents personals i familiars, l'examen físic, i altres troballes rellevants.
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Unitats de Consell Genètic
Les unitat de Consell Genètic, a través del procés de consell genètic realitzen l’acompanyament del
pacient:


Interpretació dels antecedents personals i familiars per a avaluar el risc d’ocurrència o
recurrència en una determinada família.



Educarà sobre l’herència, les proves genètiques, la prevenció, els recursos i recerca disponibles.



Oferirà l’assessorament apropiat per a promoure decisions informades i una adaptació al risc o
condició.



Oferirà, si està disponible i indicat, el corresponent estudi genètic diagnòstic o predictiu.
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2.5.

Gestió dels Drets ARCO dels Col·laboradors GCAT

La cessió de mostres i dades està sotmès a la llei de protecció de dades. Els participants que cedeixen
dades personals, adquireixen el drets a la modificació de les mateixes; accés, rectificació, cancel·lació i
oposició, anomenats drets ARCO.

2.5.1. Descripció dels Drets ARCO
 Dret d'accés
El dret d'accés consisteix en la facultat d'una persona de conèixer o interessar-se per conèixer les seves
dades personals en possessió d'un responsable o titular de dades personals.Mitjançant el dret d'accés,
el particular sol·licita, seguint un procediment, informació al titular o responsable del fitxer de dades,
sobre quines dades té i com les han obtingudes.
 Dret de rectificació
El dret de rectificació consisteix en la facultat d'una persona de, conegudes les seves dades personals en
possessió d'un responsable o titular de dades personals, poder sol·licitar a aquest una rectificació
d'alguna dada en particular o de totes (per exemple, un canvi de direcció, el nom incorrecte, un telèfon
antic, etc.), quan siguin inexactes o incompletes.
 Dret de cancel·lació
El dret de cancel·lació consisteix en la facultat d'una persona de, conegudes les seves dades personals
en possessió d'un responsable o titular de dades personals, poder sol·licitar a aquest la cancel·lació
d'una dada que resulti innecessària o no pertinent per a la finalitat amb la qual va ser recaptada. La dada
serà bloquejada, és a dir, serà identificada i reservada per tal d'impedir el seu tractament. Mitjançant el
dret de cancel·lació es pretén cancel·lar i bloquejar dades inexactes existents d'un particular .
 Dret d'oposició
El dret d'oposició consisteix en la facultat d'una persona de, conegudes les seves dades personals en
possessió d'un responsable o titular de dades personals, poder oposar-se al tractament de les seves
dades personals incloses en un fitxer.

2.5.2. Execució dels drets ARCO
Els drets ARCO corresponen a les dades incloses en els fitxers de biobanc. Qualsevol altra dada no
consentida no és emmagatzemada. Aquestes dades han d’haver estat recollides amb el consentiment
exprés pel participant en la signatura del Consentiment Informat, tant de la col·lecció GCAT com de les
altres col·leccions incloses en el biobanc.
Les dades que queden recollides dintre d’aquests drets són les dades que estiguin en disposició del
biobanc i que hagin estat regulades i declarades en el fitxer del biobanc.





Dades personals incloses en el fitxer de forma voluntaria i consentida
Obtenció de dades derivades per l’accés consentit a la història clínica i registres electrònics de salut
Dades derivades de l’actualització consentida de dades epidemiològiques GCAT
Dades experimentals derivades de la recerca consentida (p.e. genòmica)
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Per executar els drets ARCO, les peticions s’hauran de dirigir al responsable (o delegats) del fitxer al que
se l'hauran de dirigir les demandes; és el titular de la direcció científica del biobanc i/o el responsable
delegat pels drets ARCO.

Titular de la direcció científica GCAT. Dr. Rafael de Cid
rdecid@imppc.org
Responsable delegat pels drets ARCO GCAT. Teresa Alonso
gcatbiobank@imppc.org
Biobanc GCAT - IMPPC - Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer
Ctra. de Can Ruti, camí de les escoles, s/n
08916 Badalona (Barcelona) - Spain
Tel. (+34)93 557 28 39
Fax: (+34)93 465 14 72
www.GCATbiobank.com

S’ha establert un procediment per a garantir l’execució dels drets ARCO (Veure DOC-5). El principis es
troben regulats detalladament per llei i estan inclosos en el Pla de Seguretat de la informació de
l’IMPPC.
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3. Aspectes ELSI Investigadors GCAT
El GCAT disposa d’una política d’usos, per l’accés a les dades i les mostres així com de la publicació dels
resultats per part dels investigadors.

3.1.

Accés a les dades i mostres

Les mostres i dades del projecte GCAT podran ser usades per a recerca biomèdica per les universitats,
institucions públiques i empreses privades, amb o sense ànim de lucre. L'ús compartit de les mostres
biològiques és un objectiu del GCAT.
Pel caràcter limitat i exhaurible de les mostres, i pel caràcter estratègic de la informació associada,
principal valor afegit de la col·lecció, l’accés i cessió serà controlat per comitès específics d’accés a les
dades ( Comitè executiu i els Comitès d’avaluació).
L’accés atendrà als següents criteris;


Accés transparent. El GCAT fa públic, les polítiques i procediments per l’accés a les mostres i
dades, i l’ús en la recerca.
EL GCAT en conservarà el control total de l'accés i usos a les dades i mostres del projecte,
sempre amb concordança amb el seu compromís amb l’ús públic de la col·lecció. I sota el marc
de gestió i responsabilitat definit per a la seva governança.
El Consell executiu del GCAT mantindrà la política de l'ús de la col·lecció en revisió per tal de
vetllar per la conformitat de la política d’accés i per assegurar, entre altres, que el recurs s'està
utilitzant en l’interès públic.



Acceptació política usos del GCAT. L’accés serà definit en els termes i condicions establerts i
acceptats pels participants GCAT, incloent el compliment amb el consentiment donat.



Adequació a línies estratègiques del GCAT. El projectes s’ajustaran als objectius científics del
projecte GCAT



Revisió del Projecte. L'accés a les dades i/o mostres es concedirà després d’una revisió
científica i ètica de la investigació.
Totes les propostes seran revisades pels Comitès Avaluadors (científic i ètic) per assegurar que
són consistents amb el consentiment dels participants, que tenen l'aprovació ètica pertinent i
que s’ajusten al nivells d'excel·lència científica desitjats. Mentre es desenvolupa el recurs,
s’utilitzarà les primeres dades i mostres per validar i millorar els mètodes de recopilació de
dades i anàlisi.



Taxes. Es cobraran taxes per l’accés, amb la possibilitat de càrrecs majors per organitzacions de
les que es podria esperar que se'n derivaran beneficis econòmics de l'ús dels recursos.
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Protecció de la Propietat intel·lectual. L’accés i cessió de dades implica una acceptació de

la propietat intel·lectual, tant per la part del la generada pel GCAT com aquella produïda pel
investigador.


Protecció de Confidencialitat. Els conjunts de mostres i dades d'accés públic sempre seran
cedides de manera anonimitzada.



Procediment únic. El GCAT ha establert una política global i les condicions detallades d'accés
que ha estat (DOC-5- Gestió altes, baixes i cessions de mostres i dades GCAT) i continuarà sent,
desenvolupat amb equitat i transparència per la presa de decisions, el maneig dels conflictes
d'interessos i la priorització per a l’ús de les mostres.

Els procediments administratius per l’accés es troben detallats en el document

3.1.1. Dades No GCAT
En aquest cas, tot i seguir les línies generals definides per la col·lecció GCAT, l’accés i les condicions de
cessió de les mostres i dades haurà estat sotmès prèviament a una aprovació o denegació, per part del
responsable legal de la col·lecció, el qual es reflectirà en l'acord signat de cessió.
En el cas de les col·leccions fora de l’àmbit de biobanc. La responsabilitat per a l’ús i accés serà total i
única del promotor i/o investigador principal del projecte. El biobanc només podrà aconsellar les
decisions per promoure l’ús compartit dels recursos.

3.2.

Accés i Publicació de dades

3.2.1. Dades GCAT
La publicació dels resultats derivats de la recerca a partir de les mostres i dades del projecte GCAT és un
objectiu desitjable del projecte GCAT. La publicació dels resultats de la recerca GCAT vol augmentar el
valor del projecte i de la col·lecció, per tal de garantir el major benefici i repercussió en la salut pública
d’una forma multidisciplinària.
Totes aquelles dades generades amb recursos del GCAT hauran de ser publicades, i posades en
coneixement i a disposició de la recerca biomèdica (universitats, institucions públiques i empreses
privades, amb o sense ànim de lucre). Les dades a ser publicades inclouen;
1.

Resultats Generals. Conclusions generals i accés a les revistes / servidors on es publiquen
els resultats.

2.

Resultats individuals. Dades individualitzades sobre els col·laboradors GCAT. Aquestes
dades han de ser incorporades al GCAT.

Per la publicació de les dades en el projecte GCAT s’aplicaran els següents criteris principals;
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Adequació a línies estratègiques del GCAT. Els resultades han d’estar en acord amb l’objectiu del
projecte GCAT
Vàlua dels Resultats. Els resultats han d’estar considerats científicament i èticament apropiats.
Publicats en revistes d’impacte científic contrastat, avaluats per comitès científics independents de
prestigi científic.
Garantia de la Propietat intel·lectual. Els resultats han de poder ser utilitzats en favor dels seus
propietaris intel·lectuals. EL GCAT protegirà els drets de propietat intel·lectual dels investigadors que
han generat el coneixement amb l’aplicació d’un temps de latència. Les condicions de la publicació
de dades son pactades durant la signatura de l’acord de transferència per la cessió de mostres i
dades.


Període de latència Hi haurà un període de latència per a la publicació de dades subjectes als
dret de propietat intel·lectual del seus promotors. Es permet als investigadors de mantenir els
resultats basats en la col·lecció GCAT sota confidencialitat per un període limitat i raonable de
temps, per garantir la propietat intel·lectual (p.e. preparació de la publicació, sol·licituds de
patents, o qualsevol altra manera d'aconseguir un avantatge competitiu raonable pels seus
esforços).



Acord de transferència. S’explicitarà el compromís de publicació com un requisit per la
cessió/accés a les dades GCAT. Aquest és un compromís pel qual tots els usuaris de la recerca
han de posar els resultats de la recerca (ja sigui positiva o negativa) en el domini públic de
publicació de dades . Veure documents GCAT d’acord per la transferència de dades i mostres
(Annex 4)

El GCAT mantindrà actualitzada aquesta política d’accés i de publicació de resultats/dades per garantir
drets de propietat intel·lectual d’una banda, i l’accés públic de dades de l’altre.

3.2.2. Altres col·leccions
La política de publicació de dades derivades de l’ús d’aquestes col·leccions quedarà limitada a la
comunicació general sobre els resultats obtinguts, les seves implicacions, i una menció de biobanc GCAT
com a font del material i dades. La resta d’accions quedaran sota responsabilitat del promotor de la
col·lecció en qüestió.
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3.3.

Tipus de dades i mostres accessibles GCAT

La llista de mostres i dades disponibles i accessibles serà revisada periòdicament pel GCAT per reflectir
els camps en contínua evolució de la genòmica, epigenòmica o de qualsevol altre tipus en els que el
GCAT evolucioni.
Una primera llista de material accessible és;



Mostra biològica i serveis derivats
Sang total
Sèrum / plasma
ADN
Leucòcits viables
Línies cel·lulars establertes



Diagnòstic



Fenotip i informació associada detallada
Localització Geogràfica
Hàbits de risc
Procediments clínics i quirúrgics
Medicaments
Tractaments, radiació i altres
Característiques histològiques de les biòpsies
Bioquímica
etc



Informació Molecular general (no a nivell individual)
Dades d’expressió
Metilació
Freqüències genotípiques
CNVs, LOHs
Noves variants
Etc



Informació Molecular detallada (en una segona fase)
Dades d’expressió a nivell individual
Genotips bruts / Seqüències brutes
Genotips, mutacions o variants a nivell individual
etc
Seqüències genòmiques–exòmiques a nivell individual
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4. Aspectes ELSI i Societat
Pel desenvolupament eficient i durador del projecte GCAT, la activitat del GCAT ha de fluir de forma
activa entre els seus principals actius; els participants, els científics, i la societat.
GCAT té un compromís durable amb els participants que es fa visible mitjançant un acord transparent
d’actuació, i la incorporació en el projecte de entitats públiques del sector de la salut.


Banc de sang i teixits de Catalunya



Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Com a part de la voluntat de servei públic, a la població general i a la comunitat científica, nacional i
internacional, GCAT es gestionarà de forma oberta com un biobanc al servei de la recerca en genòmica i
epigenòmica, integrant els recursos de salut i altres registres electrònics disponibles en la recerca
biomèdica.

4.1.

Comunicació

Una de les missions del GCAT és la promoció d’una comunicació dinàmica entre els donants GCAT,
l’equip de recerca GCAT, els investigadors i usuaris de GCAT i l’entorn social. GCAT comunicarà de forma
periòdica els resultats generals derivats de la recerca, dels projectes de recerca efectuats i en execució,
de la mateixa manera farà una divulgació dels progressos generals als quals s’ha contribuït mitjançant al
seva activitat.
El GCAT ha establert diversos mitjans per fer conèixer la seva activitat


Pàgina web. La web del GCAT (www.GCATbiobank.org) és un espai de connexió entre les
principals parts interessades. Permetrà mantenir comunicació directa per acceptar i respondre
els requeriments efectuats per part dels participants i de la població general a propòsit de
l'activitat del GCAT.



Xarxes socials. GCAT , mitjançant els seus alies a la xarxa social, est presenta com un element
dinàmic de comunicació entre les parta interessades. Informar als participants sobre el
desenvolupament i ús dels recursos; Tweeter GenomesForLife@gcatbiobank



Butlletins electrònics. El GCAT divulgarà la seva activitat de forma periòdica entre els seus
col·laboradors, societat i investigadors, mitjançant la elaboració de butlletins de noticies.
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4.2.

Beneficis

El propòsit del GCAT és generar i disseminar coneixement per beneficiar la salut pel bé de tota la
població. Qualsevol benefici econòmic derivat de l’activitat del GCAT serà reinvertit en el manteniment i
desenvolupament del projecte.
Els beneficis indirectes derivats del projecte GCAT es farà mitjançant


Comunicació de les activitats realitzades i la seva publicació en mitjans científics i mèdics
internacionals a la comunitat científica i mèdica.



Generació d’una base de dades acumulativa dedicada a la recerca biomèdica de qualitat.

Els beneficis econòmics directes es generaran del valor afegit de les mostres i dades, que es derivin de
les investigacions que es duguin a terme al llarg de l’execució del projecte, principalment mitjançant la
participació del GCAT en la propietat intel·lectual de les patents i invencions que es derivin.
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5. Aprovació de la política ELSI del GCAT
La consideració i aprovació de la política d’usos per part del Comitè de Direcció del GCAT s’ha realitzat a
dos nivells;
1.

INDIVIDUS.
La consideració del tractament dels problemes de gestió dels drets d’autonomia i
confidencialitat dels individus col·laboradors ha rebut una aprovació independent externa, per
part del Comitè Ètic d’Investigació Clínica de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (CEIC
HUGTiP), qui en data abril 2013, ha avaluat i aprovat els mètodes i procediments
desenvolupats, afirmat la seva conformitat a les normes ètiques i legals establertes pel
desenvolupament de recerca biomèdica amb mostres humanes.

2. RECERCA
El tractament dels assumptes derivats dels drets i deures dels usuaris de les mostres i dades ,
tacte el retorn de resultats, la publicació de resultats com el deure de guardar la
confidencialitat durant la recerca.

EL GCAT amb els seus òrgans rectors té la autoritat per regular els usos del GCAT i la política de gestió
de ELSI. L’acceptació de la present política es fa palesa en la signatura del protocol GCAT per part del
Comitè de Direcció del GCAT. Qualsevol modificació de la política ELSI d’usos es realitzarà d’acord als
consells del CEIC supervisor (CEIC GTiP) i per aprovació del mateix Comitè.
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Annexes
Annex 1 . DOC-2a-Annex 1.Llista de recomanacions de la ACMG pel report de troballes incidentals.
Annex 2. DOC-2a-Annex 2.Conveni GCAT-IMPPC-Departament de Salut.
Annex 3 . DOC-2a-Annex 3. Procediment de seguiment de dades electròniques de salut.
Annex 4. DOC2a.Annex4. Documents GCAT d’acord de transferència de mostres i dades.
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