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• Σήμερα, οι κλινικές μελέτες αποτελούν το κύριο μέσο, μέσα 
από το οποίο η βασική επιστημονική έρευνα μεταφράζεται 
σε καινοτόμες ιατρικές θεραπείες. 

 

• Tα αποτελέσματα των κλινικών μελετών έχουν πρωταρχικό 
ρόλο στην έγκριση των νέων φαρμάκων και την περαιτέρω 
ανάπτυξη των ήδη κυκλοφορούντων. 

 

• Οι κλινικές μελέτες συντελούν στη διαμόρφωση των 
θεραπευτικών οδηγιών της κλινικής πρακτικής καθώς και 
στην πολιτική της υγείας γενικότερα.  
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Source: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/  

*No of deaths/min 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/
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 1.306 Δραστικές ουσίες 

 9.185 Σκευάσματα 

13*  

6*   

6*   

3*   

3*   

3*   

3*   

2*   

2*   

1 HIV/AIDS

2  Cancer

3 Ebola

4 Diabetes

5 Polio

6 Arhritis

7 Asthma

8 Influenza

9 Common Cold

10  Cerebral Amyloid Angiopathy

11 Creutzfeldt-Jakob Disease

12 Lupus Erythematosus

Incurable Diseases 

Today

Source: http://top-10-list.org/2013/07/04/top-10-diseases-that-have-no-cure/ 

Source: Spear B. et al, Trends in Molecular Medicines, 7(5) 201-204, 2001  

About 50% of all pts fail to respond 
to drugs they are prescribed! 

14*   
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• Οι δυνατότητες ίασης σήμερα, με τις καθιερωμένες θεραπείες, 
για αρκετές νεοπλασματικές ασθένειες είναι δυστυχώς 
περιορισμένες.  

• Κατά προσέγγιση, σήμερα έχουμε ίαση ενός στους 3 ασθενείς 
με καρκίνο, ενώ οι άλλοι 2 χάνουν τη ζωή τους από τη νόσο.  

• Ο καρκίνος του πνεύμονα, του μαστού και του εντέρου 
ευθύνονταν μέχρι πρόσφατα για τα 3/5 των θανάτων, νοσήματα 
στα οποία οι καθιερωμένες θεραπείες αδυνατούν να 
οδηγήσουν σε ίαση σε προχωρημένα στάδια.  

Malvezzi M et al. Ann Oncol 2011 
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• Αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση σε νέα φάρμακα που είναι 
αποτελεσματικότερα και οδηγούν σε γρηγορότερη ίαση και 
θεραπεία 

• Έχουν  πρώιμη πρόσβαση σε φάρμακα που δεν κυκλοφορούν 
ακόμα στην Ελλάδα και καλύτερη ιατρική φροντίδα  

• Τους παρέχεται εντατικότερη απ’ ότι συνήθως 
παρακολούθηση των συμπτωμάτων και της κατάστασης της 
υγείας του ασθενούς κατά τη διάρκεια της μελέτης, κ.ά.  

• Αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής και τα ποιοτικά χρόνια ζωής 
με τα περισσότερα καινοτόμα φάρμακα 
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Cancer 
The overall rate of returning to work following a cancer diagnosis has grown to over 75% 

due to innovative therapies2 

In France, 82.1% of 

working women 

diagnosed with breast 

cancer returned to 

work after a median 

sick leave of 10.8 

months4  

In the Netherlands, 83% 

of working individuals 

diagnosed with head 

and neck cancer 

returned to work, and 

most often within 6 

months after treatment5 

In Japan, 81% of 

patients diagnosed 

with cancer 

returned to work 

within 12 months of 

their initial sick 

leave3 

Note: In all three studies, return to work includes full-time and part-time work. 
Source:  Health Advances analysis; 2Amir Z 2009 Cancer Survivorship and employment Occup Med; 3Endo 2015 Returning to work after sick leave 

due to cancer: a 365-day cohort study of Japanese cancer survivors J Cancer Surv; 4Fantoni 2010 Factors related to return to work by 
women with breast cancer in Northern France J Occup Rehab; 5Verdonck-de Leeuw 2010 Employment and return to work in head and 

neck cancer survivors Oral Oncol. 
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€22 billion 
savings in Germany by 2040 

from the development of new 
medicine that halts the 

progression of Parkinson’s 
Disease (PD)3 

 
 

savings if medicine slows 
progression by 20%2 

 * Study duration and savings modeled through 2050 for an intervention that would delay the onset of dementia by 5 years and would become 
available in 2020.Source: Health Advances analysis; 1PhRMA 2016 Prescription Medicines: Costs in Context; 2Alzheimer’s Research UK 2014 
Defeat dementia policy report; 3Johnson 2012 Economic value of slowing Parkinson’s Disease in Germany: Modeling progression through 

Hoehn and Yahr Stages ISPOR 15th Annual European Congress. 

In the UK, a treatment delaying 
the onset of dementia by 5 years 

would result in* 2: 

 666,000 fewer people 
with dementia 

 566,000 fewer informal 
carers required 

 £21.2 billion (36%) 
reduction in the cost of 

dementia 

€3.9 billion  
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10.000  

μόρια 

 ανακαλύπτονται 
250  μόρια 

δοκιμάζονται 

σε προκλινικές 

 μελέτες 
5 μόρια  

δοκιμάζονται  

σε κλινικές δοκιμές 
1 μόριο 

 κατατίθεται  

για έγκριση  

φτάνει  

στον ασθενή 

Για την ανάπτυξη ενός νέου 
αντικαρκινικού φαρμάκου  

απαιτούνται: 

 1 δις €   

 12 – 13 χρόνια (κατά μέσο 
όρο) 

Source: DiMasi et al, Journal of Health Economics, January 
2016 



Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 



Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Project Phase Program Phase Product Phase 

Target 

Identification 

and 

Validation 

 

 
 

Assay  

Development 

 
 

 

Lead 

Generation 

Ο ασθενής  

περιμένει 

Γέννηση 

Υπόθεσης 
Κλινική Ανάπτυξη 

Υποψήφιου Φαρμάκου 

«Εμπορική» Αξιοποίηση 

Phase 

III 

Submit Global 

Launch 
Global 

Optimization 

Lead 

Optimization 

First 

Human 

Dose 

Phase 

IA 
Phase 

IB/II 

Η διαδικασία της Ανακάλυψης & Ανάπτυξης 
Νέων Φαρμάκων 

“The Rocket scheme” 

14 
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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, ο καθορισμός της μεγίστης ανεκτής δόσης (Maximum 
Tolerated Dose, MTD) και η εξέταση της φαρμακοκινητικής συμπεριφοράς του 
φαρμακευτικού σκευάσματος.  

– Λίγα άτομα 

– Όχι ομάδα ελέγχου 

– Προηγείται πειραματική μελέτη σε πειραματόζωα 
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Φάση 2 

• Eίναι μικρές μελέτες ασφάλειας ενός 
φαρμάκου.  

• Έχει αποτελεσματικότητα η νέα θεραπεία 
στη νόσο? 

• Χρήση ομάδας ελέγχου. 
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Φάση 3 
 

• Aποτελούν το τελευταίο βήμα για τη σχεδιασμένη αξιολόγηση νέων 
θεραπειών.  
– Είναι η νέα θεραπεία καλύτερη από την κλασσική? 

• Στις μελέτες Φάσης ΙΙΙ, στόχος είναι να αποδειχτεί ότι η νέα θεραπεία 
είναι πιο αποτελεσματική (μελέτες υπεροχής, superiority trials) ή 
ισοδύναμη με την ήδη υπάρχουσα (μελέτες βιο-ισοδυναμίας).  

• Χρήση ομάδας ελέγχου 

• Κόστος – αποτελεσματικότητα 
– Απαραίτητες για έγκριση νέων φαρμάκων 
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 Πραγματοποιούνται σε μεγάλο αριθμό ασθενών 
(συνήθως 1.000 – 3.000) για την επίτευξη: 

o Στατιστικής δύναμης & αξιοπιστίας των δεδομένων 

o αντικειμενικής εκτίμησης του συνολικού  δείκτη 
οφέλους/κινδύνου του νέου φαρμάκου 

 

 Πολυκεντρικές, συνήθως διεθνείς 

 

 Δύο τουλάχιστον σκέλη (arms)  

 

 Τυχαιοποιημένες 
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Πριν αρχίσει μια κλινική δοκιμή …  

• Έγγραφη συγκατάθεση (Informed consent) 

• Επιστημονική έγκριση (Scientific review/ΕΣ Νοσοκομείων) 

• Συμβούλιο Έγκρισης Έρευνας (Institutional review boards, 
IRBs/ΕΕΔ-ΕΟΦ) 

• Συμβούλιο παρακολούθησης της ασφάλειας της έρευνας 
(Data safety and monitoring boards, DSMBs) 
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 Η διαδικασία με την οποία ο κύριος ερευνητής 
ενημερώνει τον ασθενή που θα συμμετάσχει στη 
μελέτη, δίδοντας του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
για τη συμμετοχή του στη μελέτη: οφέλη, παρενέργειες, 
κλπ.  

 Απαντά σε όλες τις ερωτήσεις του ασθενούς, ώστε αυτός 
να αποφασίσει αν θα μετάσχει ή όχι στη μελέτη. 

 Αφού ο ασθενής διαβάσει το έντυπο συγκατάθεσης το 
υπογράφει όπως και ο ερευνητής ιατρός. 

 Λαμβάνει πάντα μαζί του αντίγραφο του εντύπου. 
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• 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 
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Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΗΓΗ GREDIS  ΕΟΦ 2016 
26 

204 νέες κλινικές μελέτες 

εγκρίθηκαν το 2015 

 

164 το 2016 

 

136 το 2017 
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Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΜΑ clinical trials report 11 Dec 2013 

Μελέτη ΕΣΔΥ 2010 4,75 κέντρα χ 6,3 
ασθενείς=30 ασθενείς/ΚΔ έναντι 35  

Χαμηλή 
ανταγωνιστικότητα&

παραγωγικότητα  
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• Το νομοθετικό πλαίσιο, σε όλα τα επίπεδα εγκρίσεων, έχει βελτιωθεί 
εντυπωσιακά από το 2013. 

• Ωστόσο σε τοπικό επίπεδο, πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν 
τις κλινικές μελέτες με σκεπτικισμό ή ακόμη και άρνηση. 

• Βεβαρυμμένο καθημερινό πρόγραμμα ιατρών, νοσηλευτών και άλλων ΕΥ 
αποτρέπει την επιθυμία τους για έκθεση στην κλινική έρευνα. Τόνωση 
από πλευράς πολιτείας για την ενίσχυση του προσωπικού προς την 
κατεύθυνση αυτή. 

• Εκπαίδευση στις Κλινικές Μελέτες: απαραίτητη – η υψηλή ποιότητα θα 
προσελκύσει νέες μελέτες.  

• Η σταθερότητα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος είναι επίσης 
σημαντική.  
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Source: US Bureau of the Census. 2016. 

 Could receive placebo  48% 

 Could have bad  

side effect  39% 

 Could lose treatment  

at end of study  29% 

 Benefits me/others 58% 

 Informs of all risks 48% 

 Benefits outweigh risks    35%  

 Might lead to cure 35% 

 Recommended  
by doctor   35% 

 Advances science  23% 

Pros Cons 
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• Επαγγελματισμός του προσωπικού 93% 

• Πλήρης ενημέρωση για τα οφέλη                                                       
και τα μειονεκτήματα της μελέτης 97% 

• Καλύτερη (λεπτομερέστερη)                                                
παρακολούθηση σε σχέση με  προη-                                       

γούμενες θεραπείες εκτός μελετών  91% 

Πηγή: Στοιχεία Ερωτηματολογίου Ογκολογικής Μονάδας Θεραπευτικής Κλινικής 2017 
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Εκπροσώπηση και υποστήριξη μέσω οργανώσεων προάσπισης των δικαιωμάτων των 
ασθενών, που ενδυναμώνουν και εμψυχώνουν τους ασθενείς ώστε να είναι ισότιμοι 

εταίροι σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία τους. 

Πληροφόρηση σχετικά με έρευνες και καινοτομίες που σχετίζονται με τον τύπο 
του καρκίνου τους, που είναι διαθέσιμες σε τοπικό, εθνικό και παν-ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Σεβασμό της ιδωτικοτητας τους, ενώ οι ίδιοι οι ασθενείς θα αποφασίζουν για το 
επίπεδο εμπιστευτικότητας των προσωπικών τους δεδομένων. 

Στρατηγικές ασθενο-κεντρικής πληροφόρησης, που να ορίζουν ξεκάθαρα, σε 
μορφή και γλώσσα, που να είναι εύκολα κατανοητή, το δικαίωμά τους στη 

βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης καθ' όλη την διάρκεια της 
ασθένειάς τους. 

Το δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση της 
υγείας τους, καθώς και αυτό της ενεργού συμμετοχής στη διαδικασία λήψης 

ιατρικών αποφάσεων σχετικά με τη θεραπεία τους . 

Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε: 

Άρθρο 1 : Το δικαίωμα 
του κάθε Ευρωπαίου 
πολίτη να λάβει τις 

πιο ακριβείς 
πληροφορίες για την 
υγεία του/της και να 
συμμετέχει ενεργά 

στη περίθαλψη 
του/της 
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 Το δικαίωμα σε έρευνα που πρέπει να διεξαχθεί για τον δικό τους 
συγκεκριμένο τύπο καρκίνου και της πρόσβασης σε κλινικές μελέτες, 

όπου είναι διαθέσιμες και σχετικές με την ασθένειά τους 

 Ταχεία πρόσβαση σε πρόσφατες καινοτομίες διάγνωσης και 
θεραπείας κάθε καρκινοπαθούς, μετά από σχετική έγκριση των 

αρμοδίων αρχών 

Το δικαίωμα στην επιλογή του τόπου διάγνωσης και θεραπείας, 
ακόμη και σε άλλη χώρα. 

 Έγκαιρη πρόσβαση σε κατάλληλα εξειδικευμένη άριστη περίθαλψη, 
που να συμπεριλαμβάνει σχετική κλινική έρευνα και καινοτομία, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 

Άρθρο 2 : Το 

δικαίωμα κάθε 

Ευρωπαίου πολίτη 

να έχει βέλτιστη και 

έγκαιρη πρόσβαση 

στην κατάλληλη 

εξειδικευμένη 

πρόσβαση σε 

εξειδικευμένη 

περίθαλψη, 

βασισμένη στην 

έρευνα και τη 

καινοτομία. 
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 Εφαρμόζουν και διατηρούν στρατηγικές υψηλής ποιότητας για την 
ολοκληρωμένη παρηγορητική αγωγή των ασθενών 

Προωθούν τη συμμετοχή των ασθενών, φροντιστών/οικείων και των 
οργανώσεων προάσπισης δικαιωμάτων των ασθενών σε όλες τις 

φάσεις του σχεδιασμού και της διεξαγωγής ασθενο-κεντρικής κλινικής 
έρευνας 

Αναγνωρίζουν και προωθούν την υψηλής ποιότητας καινοτομία στη 
κλινική έρευνα καθώς και τη συμμετοχή σε κλινικές μελέτες 

Εξασφαλίζουν ότι ο ασθενής προστατεύεται από βλάβες που 
προκαλούνται από την ενδεχόμενα κακή λειτουργία των υπηρεσιών 

υγείας, την ιατρική αμέλεια ή σφάλματα. 

Άρθρο 3: Το δικαίωμα 
κάθε Ευρωπαίου 
πολίτη να δέχεται 

υγειονομική 
περίθαλψη από 

σύστημα υγείας που 
εξασφαλίζει βέλτιστα 

αποτελέσματα, 
αποκατάσταση των 
ασθενών, άριστη 
ποιότητα ζωής και 

οικονομικά προσιτή 
υγειονομική 
περίθαλψη 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Πρωταρχικής 
σημασίας        

Η ενημέρωση και 
κατανόηση από την 
πλευρά    του 
ασθενούς πριν την 
έναρξη της 
συμμετοχής.  

Εθελοντική 
συμμετοχή          

Κατόπιν 
συγκατάθεσης. 

Διασφάλιση της 
επιστημονικής 
ορθότητας 

Του σεβασμού των 
ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων βάσει 
εγκρίσεων του 
πρωτοκόλλου 

Δικαίωμα 
απόσυρσης  

Οποιαδήποτε 
στιγμή και για 
οποιοδήποτε λόγο 

Συμμετοχή  

Είναι πολύ 
σημαντική για 
ασθενείς που έχουν 
εξαντλήσει κάθε 
άλλη δυνατότητα 
θεραπείας και για 
ασθενείς με 
σπάνιους καρκίνους 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΔΙΞΑΓΟΥΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΝΑ 
ΝΟΣΗΜΑ: ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
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Σας ευχαριστώ 


