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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

• Εισαγωγή

• Ορισμός

• Είναι σημαντικές οι κλινικές μελέτες;

• Φάσεις Κλινικών δοκιμών

• Τυχαιοποίηση και τυφλοποίηση

• Μεθοδολογία ανάλυσης

• Προβλήματα

• Βιοηθική



Εισαγωγή

• Στο χώρο των επιστημών υγείας η 
διερεύνηση νέων θεραπειών αποτελεί ένα 
από τα βασικότερα στοιχεία της 
μεθοδολογικής έρευνας. 

– Η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των νέων 
φαρμακευτικών μεθόδων ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
συμβάλει στη βελτίωση του επίπεδου υγείας 
των πληθυσμών. 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επιλογή της συμμετοχής ή μη σε μία κλινική μελέτη 
αποτελεί σημαντική ατομική απόφαση. 

Πριν αποφασίσετε να συμμετάσχετε σε μία κλινική 
μελέτη, μπορεί να θέλετε να συζητήσετε κατ’ ιδίαν 

• με τον θεράποντα ιατρό σας, 
• την οικογένεια, 
• τους φίλους σας ή 
• με εκπρόσωπο σχετικής ένωσης ασθενών. 

Το επόμενο βήμα επικοινωνία με τον ιατρό της κλινικής 
μελέτης.



Οι παρεμβάσεις 
μπορεί να είναι …
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Τι είναι 

μια κλινική μελέτη

• Ερευνητική μελέτη σε ανθρώπους

• Εξετάζει την ορθότητα μιας ερευνητικής 
υπόθεσης

• Προτείνει τρόπους για πρόληψη ή 
θεραπεία

• Κατάλληλη για αιτιολογικές συσχετίσεις



Κλινικές δοκιμές
«Κλασσικός» ορισμός

• Μια προοπτική μελέτη παρέμβασης σε 

ομάδα ανθρώπων, η οποία συγκρίνει τα 

ευρήματα αναφορικά με την έκβαση μιας 

νόσου ή μιας κατάστασης, με μια άλλη 

ομάδα ελέγχου. 



Ο πρώτος 
«διδάξας» …



Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια συγγραφής επιστημονικής 
μεθοδολογίας ανάλυσης πειραμάτων …



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Ο ΜΑΚΡΥΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Είναι σημαντικές?

• Εξετάζουν την αποτελεσματικότητα μιας 
νέας θεραπείας

• Συμβάλλουν στην πρόληψη μιας νόσου ή 
κατάστασης



£2 Million Clinical Trials Funding For Alzheimer's 
And Parkinson's Research 



648344

Στις 30/10/2011 υπήρχαν δημοσιευμένες … 
τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές 



Πόσα άτομα 

χρειάζονται?

• Το μέγεθος του δείγματος είναι θέμα 
κρίσιμης σημασίας κατά το σχεδιασμό 
μιας κλινικής δοκιμής. 

– Αν και η στατιστική ισχύς εξαρτάται από την 
ελεγχόμενη κλινική διαφορά, συνήθως δεν 
χρειάζονται πολλά άτομα.
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Φάσεις 

κλινικών δοκιμών

ΙΔΕΑ

ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ
ΦΑΣΗ

ΦΑΣΗ   Ι

ΦΑΣΗ ΙΙ

ΦΑΣΗ ΙΙΙ

ΦΑΣΗ  ΙV
ΑΓΟΡΑ



Φάσεις 

κλινικών δοκιμών
Φάση 1

• Πως επιδρά το νέο φάρμακο στον άνθρωπο?

• Ποια δοσολογία είναι ασφαλής?

– Ο στόχος των μελετών Φάσης Ι είναι η διερεύνηση της 
ασφάλειας της θεραπευτικής αγωγής, 

– Λίγα άτομα

– Όχι ομάδα ελέγχου

– Προηγείται πειραματική μελέτη σε πειραματόζωα



Φάσεις 

κλινικών δοκιμών

Φάση 2

• Eίναι μικρές μελέτες ασφάλειας ενός 
φαρμάκου. 

• Έχει αποτελεσματικότητα η νέα θεραπεία 
στη νόσο?

• Χρήση ομάδας ελέγχου.



Φάσεις 

κλινικών δοκιμών
Φάση 3

• Αποτελούν το τελευταίο βήμα
– Είναι η νέα θεραπεία καλύτερη από την κλασσική?

• Στις μελέτες Φάσης ΙΙΙ, στόχος είναι να αποδειχτεί ότι η νέα 
θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική

• Χρήση ομάδας ελέγχου

• Κόστος – αποτελεσματικότητα
– Απαραίτητες για έγκριση νέων φαρμάκων



Φάσεις 

κλινικών δοκιμών
Φάση 4

Οι κλινικές δοκιμές Φάσης ΙV, έχουν το ρόλο 
διερεύνησης τυχόν παρενεργειών του φαρμάκου σε 
συγκεκριμένες ομάδες ασθενών οι οποίες 
παρακολουθούνται και καταγράφονται, αφού το 
φάρμακο έχει ήδη εγκριθεί από τον αντίστοιχο 
Οργανισμό Φαρμάκου και διατεθεί στην αγορά. 
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Απαραίτητα στοιχεία 

στο σχεδιασμό 

των κλινικών δοκιμών

• Τυχαιοποίηση

• Τυφλοποίηση



Τυχαιοποίηση

• Απαραίτητη γιατί επιτρέπει την ισοπίθανη

κατανομή των ασθενών σε κάθε ομάδα



Τυφλοποίηση

– Του ασθενή
• Στις κλινικές δοκιμές όπου το άτομο δεν γνωρίζει σε ποια ομάδα 

θεραπείας βρίσκεται (μονά - τυφλές) υπάρχει ακόμη ο κίνδυνος 
για υποκειμενικές εκτιμήσεις από μέρους των θεραπευτών. 

– Του ερευνητή
• αμεροληψία 

– Του κλινικού και του ασθενή

– Του στατιστικού
• Καλύτερη εγκυρότητα των αποτελεσμάτων

– Και των τριών ομάδων
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Με βάση 
την πρόθεση-για-θεραπεία

Intention-to-treat (ITT) analysis 

• Η ITT ανάλυση (κάποιες φορές καλείται Intent-to-
Treat) βασίζεται στην ανάλυση των ατόμων όπως 
αρχικά τυχαιοποιήθηκαν, και όχι όπως ίσως 
ολοκλήρωσαν το πρωτόκολλο. 

– Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αρχική στατιστική 
ισχύς, ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχουν 
απώλειες ατόμων από τις ομάδες. 



Με βάση το πρωτόκολλο
Per-protocol (PP) analysis 

• Στην PP ανάλυση μόνο τα άτομα που 
ολοκλήρωσαν το πρωτόκολλο αναλύονται,

– με συνέπεια, αν υπάρχουν απώλειες, να 
μειώνεται η αρχική στατιστική ισχύς.



Ο αριθμός των ατόμων 
που χρειάζεται να θεραπευθεί

• Ο αριθμός των ατόμων που χρήζει θεραπείας 
έτσι ώστε να προληφθεί ένα συμβάν 
(number needed to treat, NNT).

– Ορίζεται ως το πηλίκο της διαφοράς των 
επιπτώσεων του συμβάντος μεταξύ των 2 
ομάδων.

• Χρησιμοποιείται ευρύτατα στις κλινικές δοκιμές.
– Λαμβάνει τιμές στο [1, ∞)



Ο αριθμός των ατόμων 
που χρειάζεται να θεραπευθεί

1:1 1:5 1:25 1:50 1:500… … …

Ιδανική 
παρέμβαση, 
για κάθε ένα 
άτομο που 
θεραπεύεται 
ΝΑ 
ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ.

Πολύ καλή παρέμβαση, για κάθε 
5-25 άτομα που θεραπεύονται 
ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

Καλή παρέμβαση, για κάθε 25-50 
άτομα που θεραπεύονται 
ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

Κακή παρέμβαση, γιατί 
χρειάζονται πολλά άτομα να 
θεραπευθούν για κερδίσουμε 
ΕΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΟ 
ΑΣΘΕΝΗ.
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Προβλήματα 
στη διεξαγωγή

• Απώλειες

• Μη συμμόρφωση

• Το «placebo effect»
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Στατιστικές μέθοδοι

• Οι βασικότερες στατιστικές μέθοδοι που 
εφαρμόζονται είναι:
– Μονοπαραγοντική ανάλυση 2 ομάδων (π.χ. T-test)

– Μονοπαραγοντική ανάλυση >2 ομάδων (π.χ. F-test-
ΑNOVA)

– Πολυπαραγοντική ανάλυση 2 ή >2 ομάδων (π.χ. F-test-
ΜΑNOVA, RMANOVA)

– Γενικευμένα Γραμμικά Υποδείγματα (Generalised 
Estimated Equations, GEE)
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Βιοηθική

Πριν αρχίσει μια κλινική δοκιμή … 

• Έγγραφη συγκατάθεση (Informed consent)

• Επιστημονική έγκριση (Scientific review)

• Συμβούλιο Έγκρισης Έρευνας (Institutional review 
boards, IRBs)

• Συμβούλιο παρακολούθησης της ασφάλειας της 
έρευνας (Data safety and monitoring boards, DSMBs)



Βιοηθική: 
Το ιατρικό απόρρητο

• Σε όλα τα είδη ερευνών η χρησιμοποίηση 
κλινικών, διατροφικών, εργαστηριακών και 
άλλων προσωπικών δεδομένων από άλλα 
άτομα (ερευνητές) πρέπει να διασφαλίζει το 
απόρρητο της πληροφορίας. 

Medical Research Council 1973

GDPR, Μάιος, 2018



Ο ρόλος των CRO
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

• CRO (Contract Research Organization) είναι 
εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν την 
διεξαγωγή μιας κλινικής δοκιμής, από τη 
σύλληψη της ιδέας μέχρι την έγκριση από τον 
αρμόδιο ΕΟΦ …



«Μήνυμα για το σπίτι…»

Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση κλινικών μελετών 
απαιτούν υψηλής στάθμης επιστημονικά και 
ηθικά προσόντα…

ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


