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Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Εθνική Εκπρόσωπος Επιτροπής Προηγμένων Θεραπειών (CAT) στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ)



Περίπου 4.000 κλινικές δοκιμές φαρμάκων 
εγκρίνονται κάθε χρόνο στην ΕΕ

 Οι κλινικές δοκιμές αντιπροσωπεύουν κατά μέσο 
όρο το 58,6% του συνολικού κόστους ανάπτυξης 
ενός φαρμακευτικού προϊόντος



Προετοιμασία εφαρμογής Κανονισμού 
536/2014 - EMA 

❖ Ο Κανονισμός αρχίζει να ισχύει έξι μήνες μετά τη δημοσίευση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής

❖ CTIS: Clinical Trials Information System: περιέχει την κεντρική πύλη και τη βάση 
δεδομένων της ΕΕ για κλινικές δοκιμές που προβλέπονται από τον 
Κανονισμό.
o Τον Μάρτιο του 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της EMA ενέκρινε τη μεθοδολογία ελέγχου 

για το CTIS, επιτρέποντας την έναρξη της διαδικασίας επιλογής του προμηθευτή για τον 
έλεγχο του συστήματος(audit).

o Τους πρώτους μήνες του 2020 διενεργείται μια δεύτερη αξιολόγηση ετοιμότητας για 
τυχόν κρίσιμα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν από τον τελικό έλεγχο 
(audit).  Θα ακολουθήσει μια περαιτέρω επιχειρησιακή αξιολόγηση 
(συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας πύλης) για τον προσδιορισμό του πλήρους πεδίου 
της ελεγχόμενης έκδοσης.

❖ CTIS Training: Θα υπάρξει εκπαίδευση μικρού αριθμού ατόμων σε κεντρικό 
επίπεδο, θα αναπτυχθεί εκτεταμένο εκπαιδευτικό υλικό (ηλεκτρονικά) και ο 
στόχος είναι να γίνει on- line training για το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών.

❖ Go- live plan: Ο στόχος είναι το σύστημα να είναι έτοιμο για επιθεώρηση (audit) 
στα τέλη 2020 ώστε να ξεκινήσει εφαρμογή του Κανονισμού το 2021.
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Η ανάγκη για περισσότερες κλινικές μελέτες 
στην Ελλάδα 

https://sfee.gr/wp-content/uploads/2020/06/FF-2019.pdf

Σε αριθμό είμαστε σε αποδεκτά επιπεδα – σε έσοδα στις τελευταίες θέσεις!!!





• Αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της ιατρικής πράξης λειτουργώντας ως 
βάση για την ορθολογική διάγνωση και θεραπεία μίας νόσου

• Βοηθούν στη βελτίωση της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας και στην εν 
γένει αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας

• Επιτρέπουν την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, οι 
οποίες δεν είναι ακόμη διαθέσιμες στο κοινό

• Παράσχουν σύγχρονη τεχνογνωσία στους ιατρούς για την καλύτερη 
διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών τους

• Φέρουν πολλαπλή προστιθέμενη αξία αναφορικά με την έρευνα & 
ανάπτυξη, αλλά και τη διαμόρφωση του ανθρώπινου κεφαλαίου 

• Συμβάλλουν στην οικονομική ελάφρυνση του ασθενούς και του 
ασφαλιστικού συστήματος, αποτελώντας επενδυτικό πύλώνα για την 
οικονομίας μίας χώρας

Η σημασία των κλινικών μελετών

Sources: ACMR.org, PhRMA.org  



• Συνεργασία μεταξύ ιατρών, ασθενών, νοσοκομείων/ δομών υγείας, 
φαρμακευτικού κλάδου και κανονιστικών θεσμών

• Εξασφάλιση επαρκούς - και ορθά εκπαιδευμένου – προσωπικού, δομών 
και μέσων (φαρμάκων, εργαστηρίων, κλινών)

• Προσεκτικό σχεδιασμό για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών & 
προσωπικού, αλλά και της αξιοπιστίας των 
αποτελεσμάτων/εγκυρότητας της μελέτης

• Αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και συνέχιση συμμετοχής 
ασθενών

• Μεγαλύτερο αριθμό απεικονιστικών ή άλλων εξετάσεων και συχνούς 
εργαστηριακούς ελέγχους

• Συχνές επισκέψεις των ασθενών στο κέντρο διεξαγωγής της μελέτης

Οι κλινικές μελέτες απαιτούν...

Sources: www.ema.europa.eu , Clinical Trials (efpia.eu)

http://www.ema.europa.eu/
https://www.efpia.eu/about-medicines/development-of-medicines/regulations-safety-supply/clinical-trials/


Ο ρόλος των οργανώσεων 
ασθενών στις κλινικές μελέτες

• Οι οργανώσεις ασθενών έχουν πολλά να συνεισφέρουν στην 
επιστημονική έρευνα. Η συμμετοχή τους είναι ζωτικής σημασίας. 

• Βιωματική γνώση (δηλαδή γνώση που αποκτήθηκε μέσω της 
αντιμετώπισης των επιπτώσεών τους κατάσταση σε καθημερινή 
βάση). 

• Στα στάδια προέγκρισης και σχεδιασμού της έρευνας, η συμβολή 
των ασθενών επιτρέπει την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών 
δοκιμών για την αντιμετώπιση ζητημάτων που εκφράζονται από 
όσους ζουν με την πάθηση. 

• Η ενεργός συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές μπορεί επίσης να σημαίνει 
ότι οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις πιο πρόσφατες θεραπείες και τεχνολογίες και να 
έχουν πρόσβαση σε νέα φάρμακα και θεραπείες πριν αυτά γίνουν 
διαθέσιμα σε άλλους. 

• Βοηθούν στη στρατολόγηση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων 
της δοκιμή



How to engage patients in clinical 
research?

Patient Prefer Adherence. 2016; 10: 631–640. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4854260/


Οι κύριοι λόγοι μη-επίτευξης των στόχων στις 
κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙΙ

Η δραστικότητα/αποτελεσματικότητα του υπό έρευνα φαρμάκου

Ο σχεδιασμός της κλινικής δοκιμής

Η ασφάλεια του υπό έρευνα φαρμάκου



Τα «συνήθη» προβλήματα στη διεξαγωγή 
κλινικών δοκιμών φάσης ΙΙΙ
Μειωμένη απόδοση (low performance) στην επίτευξη των ποσοτικών 
στόχων της δοκιμής (<10% των δοκιμών ολοκληρώνονται στον προβλεπόμενο 
χρόνο και σχεδόν 50% των ερευνητικών κέντρων δεν εντάσσουν τον 
προβλεπόμενο αριθμό ασθενών)Εισαγωγή ασθενών στη δοκιμή (enrolment)

      - Διαδικασία ενημέρωσης & έγγραφης συγκατάθεσης ασθενούς  (Informed 
consent)
       -Ελλιπής κατανόηση του σχεδιασμού της δοκιμής από τον ερευνητή

Αποχώρηση των συμμετεχόντων ασθενών από τη δοκιμή (18-30% των ασθενών 
σε μια κλινική δοκιμή θα αποχωρήσουν κατά τη διάρκεια)

      -Διαδικασία ενημέρωσης & έγγραφης συγκατάθεσης ασθενούς (Informed consent)

Μη ενασχόληση του κύριου ερευνητή (Primary Investigator) με τη δοκιμή

Παραβίαση πρωτοκόλλου (Protocol violations)
      -Ελλιπής εκπαίδευση της ερευνητικής ομάδας

Source: “EDC and eCOA/ePRO Market Dynamics and Service Provider Performance”, ISR, 2015



Οι κλινικές μελέτες στην ψηφιακή εποχή

Source: Envisioning Digital Clinical Trials | Deloitte US  - 
Reimagining clinical trials in the age of the digital patient

• Προκειμένου να υπάρχει μια αδιάκοπτη 
συμμετοχή ασθενών στις κλινικές μελέτες, 
πρέπει να επικεντρωθούμε: 

– στην ανάδειξη της έννοιας του 
«ψηφιακού ασθενή»

– στο paradigm shift αναφορικά με τον 
ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς και την 
αξιοποίηση δεδομένων ασθενών

– στον οραματισμό των κλινικών μελετών 
του μέλλοντος (πώς οι ψηφιακές 
τεχνολογίες θα βελτιώσουν την εμπειρία 
του ασθενή στην κλινική δοκιμή/ ποιές 
διαδικασίες, οικοσυστήματα, 
συνεργασίες θα χρειαστούν για τον 
σκοπό αυτό)

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/life-sciences-and-health-care/articles/digital-clinical-trials.html


• Οι «παραδοσιακές» κλινικές μελέτες παραμένουν ως η πλέον αποδεκτή 
μέθοδος για την διασφάλιση της ασφάλειας & αποτελεσματικότητας 
καινοτόμων θεραπειών. 

• Δεν λαμβάνουν όμως υπ’ όψιν όμως ζητήματα όπως η μη βέλτιστη επιλογή 
ασθενών και η διατήρηση απρόσκοπτης συμμετοχής τους στις κλινικές 
μελέτες.

• Η ΑΙ (Artificial Intelligence) μπορεί να βελτιστοποιήσει:
– τον χρόνο διεκπεραίωσης μίας κλινικής δοκιμής και
– το κόστος και βάρος που αυτή επιφέρει για την κλινική ανάπτυξη στο σύνολό της.

• Οδεύοντας προς ένα μέλλον εξατομικευμένων θεραπειών, η χρήση της AI, 
των RWΕ, της ιατρικής γνώσης & εμπειρίας και των δυνατοτήτων που 
προσφέρει η ψηφιακή εποχή μπορούν να:
– διαμορφώσουν την παραγωγικότητα των κλινικών δοκιμών του μέλλοντος το κόστος 
– βελτιώσουν την εμπειρία του ασθενή και τους χρόνους λήψης αποφάσεων.

«Ευφυείς» κλινικές μελέτες μέσω ΑΙ

Source: DI_Intelligent-clinical-trials.pdf (deloitte.com)

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/22934_intelligent-clinical-trials/DI_Intelligent-clinical-trials.pdf


Τα οφέλη και το ταξίδι του ασθενή σε μία AI-based 
κλινική μελέτη

Source: DI_Intelligent-clinical-trials.pdf (deloitte.com)

• Ο FDA έχει ήδη αναπτύξει 
guidance για το πώς η ΑΙ 
μπορεί να βοηθήσει με την 
ανάπτυξη μελλοντικών 
κλινικών δοκιμών:
– μειώνοντας την ετερογένεια των 

ασθενών που συμμετέχουν με 
χρήση βιοδεικτών

– εμπλουτίζοντας το προγνωστικό 
τμήμα, επιλέγοντας ασθενείς που 
μπορούν να έχουν μετρήσιμα 
κλινικά τελικά σημεία

– εμπλουτίζοντας το προβλεπτικό 
τμήμα, επιλέγοντας ασθενείς που 
είναι πιθανότερο να 
ανταποκριθούν στην υπό έρευνα 
θεραπεία

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/22934_intelligent-clinical-trials/DI_Intelligent-clinical-trials.pdf


Clinical Trials Innovation: What’s on 
the horizon?

1) The rise of patient-centric practices

2)  eHealth and data sharing across the EU

3) mHealth and Wearable Tech

4) Automated clinical trial supplies

5) Cyber Security became a priority

https://www.mesm.com/blog/clinical-trials-innovation-what-s-on-the-horizon/



Η σημασία του R&D για την ευρωπαϊκή 
οικονομία

Source: efpia_pharmafigures_2020_web.pdf (sfee.gr)

• Το φάρμακο αποτελεί «κλειδί» για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
οικονομίας, συμβάλλοντας στην παραγωγή, την προσφορά θέσεων 
εργασίας και την στήριξη της έρευνας & ανάπτυξης (R&D) μέσω κλινικών 
δοκιμών
– 2018: επένδυση 36,3 εκ. € σε R&D, με χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τις 

ΗΠΑ

https://sfee.gr/wp-content/uploads/2020/07/efpia_pharmafigures_2020_web.pdf


Η ανάπτυξη ενός νέου φαρμάκου σε 
αριθμούς…

Για την ανάπτυξη ενός νέου φαρμάκου 
απαιτούνται 

12 – 13 χρόνια (κατά μέσο όρο) 

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




