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Case Controlled studies 

Cohort studies 

RCTs

Case Series

Case Reports 

Ideas, Opinions

DeVoto & Kramer 2006

Double Blind 
Randomized 

controlled studies 
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Οι τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές αποτελούν το
GOLD STANDARD για την απόδειξη κλινικού 

αποτελέσματος
• Αποφυγή σφαλμάτων
• Προοπτικός σχεδιασμός
• Τυφλοποίηση
• Καθορισμένο δείγμα
• Πολλαπλές μεταβλητές
• Εγκυρότητα
• Υψηλή ποιότητα δεδομένων
• Υψηλά ποσοστά αποδοχής
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Κατά πόσο αντιπροσωπεύεται ο “real 
world” ασθενής στις κλινικές μελέτες?

Αποκλεισμός ασθενών δυσμενούς 
πρόγνωσης (πχ κακή γενική 
κατάσταση, υπό νεφρική κάθαρση)
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Εγκυρότητα

Εσωτερική 

vs 

Εξωτερική 
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• Πραγματικότητα: Τα δεδομένα των RCTs συχνά μπορεί να 
μην αντικατοπτρίζουν την καθημερινή κλινική πρακτική

• Γενίκευση : Τα δεδομένα των RCTs συχνά δε μπορούν να 
εφαρμοστούν σε υποπληθυσμούς που δεν είχαν 
συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό της μελέτης

• Εφαρμογή: Τα δεδομένα των κλινικών μελετών δε δίνουν 
απαντήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των ιατρών και τα 
αποτελέσματα αυτής

• Διαθεσιμότητα: Ο αριθμός RCTs είναι σχετικά μικρός 
συγκριτικά με τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν
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• Μακροπρόθεσμο προφίλ ασφάλειας

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/drug-recalls
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Το μητρώο ασθενών είναι ένα οργανωμένο
σύστημα που χρησιμοποιεί στατιστικές
μεθόδους παρατήρησης για τη συλλογή
δεδομένων με σκοπό να αξιολογήσει
συγκεκριμένα αποτελέσματα σε ένα
πληθυσμό που χαρακτηρίζεται από μια
συγκεκριμένη νόσο, κατάσταση, έκθεση.
Στόχος είναι συνήθως η χρήση για
επιστημονικούς και κλινικούς σκοπούς
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Πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά και 
επικουρικά στις RCTs για αξιολόγηση των real world 
εκβάσεων: 

• Ασφάλειας

• Αποτελεσματικότητας

• Θεραπευτικής προσέγγισης (δοσολογικά σχήματα, 
ειδικές ομάδες πληθυσμών, off-label χρήση)  

• Κόστος 

• PROs  

• Συμμόρφωση
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• Ισχυρή εξωτερική εγκυρότητα επειδή τα δεδομένα 
συλλέγονται με βάση τη συνήθη καθημερινή κλινική 
πρακτική

• Περιορισμένα κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού→
αντιπροσωπευτικός πληθυσμός

• [Συχνά] πολύ μεγάλο μέγεθος δείγματος
• Μακροπρόθεσμο follow-up
• Απαντήσεις σε δύσκολα καταληκτικά σημεία
• Συγκριτικές πληροφορίες
• Οι αξιολογήσεις είναι περισσότερο ρεαλιστικές
• Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι πιο ευχερείς στη 

χρήση τους
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• Δυσχερής αναγνώριση και ελέγχου όλων των σφαλμάτων

• Δυσκολότερη ανάλυση συγκριτικά με RCT

• Κυμαινόμενα μεσοδιαστήματα ανάμεσα στις επισκέψεις

• Ανομοιομορφία σε θεραπείες, πληθυσμούς

• Αλλαγή στην κλινική πρακτική με την πάροδο του χρόνου 

• Χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής

• Αναδρομικότητα

• Informed consent?
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• Βήμα 1: καθορισμός πληθυσμού

– Σχεδιασμός ερωτημάτων

• Βήμα 2: επαγγελματίες που θα συλλέγουν και 
θα υποβάλλουν τα δεδομένα

– Προσεκτική συλλογή και ανάλυση - ποιοτικοί 
έλεγχοι?



National and Kapodistrian Department of                
University of Athens Clinical Therapeutics

• Συνολικά έχουν ανασκοπηθεί 32 μητρώα- 18 από τον Καναδά 
και 14 Διεθνή με συμμετοχή του Καναδά

• 1 έως 35 κέντρα ανά μητρώο

• Νοσήματα : Σχιζοφρένεια, Άνοια, Οστεοπόρωση, ΑΕΕ, 
Αρθρίτιδα, Καρδιαγγειακά νοσήματα, Παχυσαρκία, Γήρας και 
Κακοήθειες

• Χορηγοί: Ομοσπονδιακοί και περιφερειακοί φορείς, 
Ακαδημαϊκά ινστιτούτα, Φαρμακοβιομηχανία, ΜΚΟ

• 50% μικτή χρηματοδότηση, 40% αποκλειστική

• Διαχείριση: CROs και Ακαδημαϊκά Ινστιτούτα

http://www.quintiles.com/~/media/library/presentations/role-patient-registries.pdf



National and Kapodistrian Department of                
University of Athens Clinical Therapeutics

• Πιθανή η λήψη αποφάσεων στο μέλλον με βάση τα 
μητρώα ασθενών

• Ο μεγάλος αριθμός δεδομένων οδήγησε σε 
σημαντικές θεραπευτικές εξελίξεις

• Μετακίνηση από την προσέγγιση του εντύπου 
συγκατάθεσης σε εξαγωγή δεδομένων από τους 
φακέλους→ Ταχύτερη συλλογή δεδομένων σε 
ευρύτερες ομάδες ασθενών

http://www.quintiles.com/~/media/library/presentations/role-patient-registries.pdf



Ποιες πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνει 
ένα ογκολογικό μητρώο ασθενών?

• Δημογραφικά στοιχεία

• Ατομικό Αναμνηστικό

• Διαγνωστικά ευρήματα

• Πληροφορίες για τον όγκο

• Θεραπευτικές επιλογές

• Παρακολούθηση



Πλεονεκτήματα των ογκολογικών 
registries

Κατάλληλος σχεδιασμός πλάνων θεραπείας 
και διάγνωσης

• Αναγνώριση ασθενών υψηλού κινδύνου

• Κατάλληλες παρεμβάσεις για πρόληψη, 
έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία

• Αναγνώριση πιθανών πόρων

• Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής
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Δεδομένα 
μητρώου

Αναγνώριση 
ιατρικών αναγκών 

και κενών

Κατάλληλος 
σχεδιασμός 

κλινικών μελετών

Διεξαγωγή RCTs
Αρχική 

αξιολόγηση 
εγκυρότητας

Νέα ερευνητικά 
ερωτήματα
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• 200 ενεργά μητρώα ασθενών

• Περίπου 60% του πληθυσμού

• Εθνικά μητρώα σε 22 χώρες



Πολλαπλές ευρωπαικές πρωτοβουλίες

• 1990: Establishment of the European Network of Cancer 
Registries

• 2008: European council conclusions for the new European 
Health Strategy

• 2001-2012: EUROCHIP
• 1995-2012: European Core Health Indicators
• 2009-201: EUROCOURSE
• 2009-2014: The European Partnership for Action Against 

Cancer
• 2018: European Cancer Information System(ECIS)
• 2018: EU’s Innovative Partnership for Action Against 

Cancer (iPAAC), and CANCON WP7
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• Δεν υπάρχει εθνικό καταγραφικό σύστημα σε
κεντρικό επίπεδο

• Μικρότερης εμβέλειας registries ειδικά στην
Ογκολογία αφορούν σε μεμονωμένες επιστημονικές
πρωτοβουλίες (καρκίνος πνεύμονα, καρκίνος παχέος
εντέρου, αιματολογικές κακοήθειες, μεσογειακή
αναιμία)

• Περισσότερο εντατική προσπάθεια για κάποια
νοσήματα (CML, HCV, ΣΔ, απομυελινωτικές
παθήσεις).



Συμπερασματικά..

✓Τα μητρώα ασθενών μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 
πρόοδο της επιστήμης και της έρευνας.

✓Η ηλεκτρονική ιατρική διακυβέρνηση 
είναι πραγματικότητα και οφείλουμε να 
την ενστερνιστούμε.

✓Ανάγκη για κεντρικό σχεδιασμό-πολιτική 
και επιστημονική βούληση.



Ευχαριστώ


