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ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

• Το 90% των σχεδιαζόμενων νέων φαρμάκων  
  δεν προχωρούν πέραν των κυτταρικών σειρών 
• Από το υπόλοιπο 10% το 9.8% δεν προχωρούν 
  πέραν των πειραματοζώων 
• Το 0.2% προχωρά για έρευνα στον άνθρωπο 





ΤΙ Ε IΝΑΙ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ  ΔΟΚΙΜΕΣ  

• Ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται σε ανθρώπους για να 
αξιολογηθεί η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ενός νέου φαρμάκου, 
που αναμένεται να βελτιώσει και να παρατείνει την ανθρώπινη ζωή  

• Το ισχυρότερο σημείο κλινικής έρευνας στην ιατρική 

• Απαραίτητη διαδικασία για την εισαγωγή στην κλινική πράξη ενός νέου 
φαρμάκου 

• Είναι επίσης η μόνη διαδικασία που ένα νέο φάρμακο περνάει από τους 
ερευνητές στη διάθεση των ιατρών και των ασθενών 

 

TESTING 
IN A LAB 

PHASE I 

PHASE II 
PHASE III 

PHASE IV 



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

• Παράμετροι βιοδιαθεσιμότητας 

• Ποσοστό απορρόφησης, διάρκεια παραμονής στον ιστό-στόχο, 
μεταβολισμός, αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα  

• Παράμετροι αποτελεσματικότητας 

• Ποσοστό ανταπόκρισης σε μονοθεραπεία 

• Συγκρότηση φαρμακευτικών συνδυασμών 

• Συνεργικές και ανταγωνιστικές επιδράσεις 

• Επίδραση στην επιβίωση 

• Παράμετροι ασφάλειας 

• Προβλεπόμενες και μη ανεπιθύμητες ενέργειες 

• Επίδραση στη λειτουργία ζωτικών οργάνων 

• Επίδραση στην αναπαραγωγική λειτουργία 



ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΑΣΗΣ – Ι : ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

• Σε κλινική μελέτη φάσης -Ι μπαίνει ένα νέο φάρμακο που έχει 
δείξει δραστικότητα και ασφάλεια σε προκλινικό επίπεδο 

• Στην φάση αυτή το φάρμακο χορηγείται σαν μονοθεραπεία 

• Στόχοι της φάσης –Ι. 

• Η ανάδειξη κλινικού οφέλους επί του ανθρώπου 

• Ο προσδιορισμός παραμέτρων βιοδιαθεσιμότητας  

• Η ανάδειξη απουσίας τοξικότητας ή αποδεκτής τοξικότητας 

• Καθορισμός της άριστης δόσης και της μεγαλύτερης ανεκτής δόσης 
 

• Κατάλληλοι ασθενείς για μελέτες φάσης Ι.  

• Ασθενείς στους οποίους έχουν αποτύχει οι βασικοί θεραπευτικοί 
χειρισμοί για τη νόσο τους 

• Ασθενείς με νόσο προχωρημένων σταδίων, «ανίατοι» ή με μικρό 
προσδόκιμο επιβίωσης  

• Ασθενείς στους οποίους το ΥΕΦΠ αποτελεί αδήριτη ανάγκη 
(unmet need)   

 



• Ανάδειξη της αποτελεσματικότητας ενός φαρμάκου, μόνου, 
ή με ένα βασικό συνδυασμό σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών 
από διαφορετικά κέντρα και χώρες 

• Ανάδειξη της ασφάλειας σε μεγαλύτερο εύρος χρόνου 

• Χρησιμοποίηση ενός standard δοσολογικού σχήματος 

• Ανάδειξη της επίδρασης του φαρμάκου στην επιβίωση  

• Κατάλληλοι ασθενείς: 

• Συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, ικανοποιητική κλινική 
κατάσταση, χωρίς νόσο τελικού σταδίου 

• Χωρίς σημαντικές συν-νοσηρότητες 

• Προγενέστερα ανταποκριθέντες στις διαθέσιμες θεραπείες 
αλλά που υποτροπίασαν ή έχασαν την ανταπόκρισή τους 

• Όχι νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς, εκτός αν δεν υπάρχουν 
επαρκείς άλλες θεραπευτικές επιλογές 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΑΣΗΣ -ΙΙ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 



• Σύγκριση του νέου φαρμάκου μόνου ή με συνδυασμού “standard of 
care” με τον ίδιο συνδυασμό χωρίς το νέο φάρμακο 

• Εφαρμογή τυχαιοποίησης σε “ανοιχτής ετικέττας” ή τυφλή μελέτη με 
χορήγηση εικονικού φαρμάκου (placebo) 

• Χρησιμοποίηση standard δοσολογίας σε πλήρες πρωτόκολλο 

• Πραγματοποίηση της μελέτης σε αρκετές εκατοντάδες ή χιλιάδες 
ασθενών σε πολλά κέντρα (>40-50) και σε πολλές χώρες (>10) 

• Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και επίδρασης στην επιβίωση 

• Κατάλληλοι ασθενείς 

• Νεοδιαγνωσθέντες ή παλαιοί με μία μόνο προηγούμενη θεραπεία 

• Χωρίς σημαντική συνοδό νοσηρότητα με καλή κατάσταση ικανότητας 

• Στρωματοποίηση των ασθενών κατά παράγοντες κινδύνου ή άλλες 
παραμέτρους σε υπο-ομάδες (cohorts) 

• Αξιολόγηση κόστους / αποτελεσματικότητος 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΑΣΗΣ -ΙΙΙ.  ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 



• Αξιολόγηση της δια μακρόν ασφάλειας ενός φαρμάκου, μετά την 
απόκτηση έγκρισης 

• Επιβεβαίωση αποτελεσματικότητας / ασφάλειας σε επίπεδο “real life” 

• Καταγραφή συχνότητας σπάνιων ανεπιθυμήτων ενεργειών και 
συγκρότηση φαρμακοεπαγρύπνησης 

• Καθορισμός ενεργειών για την αναγνώριση και μείωση της τοξικότητας 
του φαρμάκου 

• Αναγνώριση επιδράσεων του φαρμάκου σε ιδιαίτερες πληθυσμιακές 
ομάδες με ομοιόμορφα χαρακτηριστικά 

• Αναγνώριση συνέργειας ή ανταγωνισμού με άλλα φάρμακα 

• Σε αυτή την φάση τα φάρμακα δεν θεωρείται πλέον ΥΕΦΠ και  το 
κόστος θεραπείας δεν αποζημιώνεται 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΑΣΗΣ -ΙV.   
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΑΣΗ 



Για να αποδειχθεί η δραστικότητα ενός φαρμάκου θα πρέπει οι ασθενείς 
που θα το πάρουν να ωφεληθούν περισσότερο από όσους δεν θα πάρουν 
και θα λάβουν ένα εικονικό φάρμακο (placebo: αδρανής - αβλαβής ουσία) 

Ούτε ο γιατρός ούτε ο ασθενής γνωρίζουν αν η θεραπεία γίνεται με 
πραγματικό ή εικονικό φάρμακο, ώστε να αποκλεισθεί κάθε μη 
αντικειμενική προτίμηση υπέρ ή κατά του υπό διερεύνηση φαρμάκου   

Και ο γιατρός και ο ασθενής θεωρούν ότι η θεραπεία μπορεί να γίνεται με 
πραγματικό φάρμακο 

Το σπάσιμο του τυφλού της μελέτης επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που 
πιθανολογείται πρόκληση ανήκεστου βλάβης από το ερευνητικό φάρμακο  

ΔΙΠΛΗ-ΤΥΦΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ   
ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ (PLACEBO) 



Lind: Χειρουργός στο HMS Salisbury. Παρατήρησε ότι ο χυμός των 
εσπεριδοειδών βελτίωνε σημαντικά τις κλινικές εκδηλώσεις του 
σκορβούτου. Ωστόσο ήθελε να διαπιστώσει ποιος χυμός ήταν ο πιο 
αποτελεσματικός.  

Στην μελέτη του συμμετείχαν 12 άνδρες με σκορβούτο, που ομαδοποιή-
θηκαν σε 6 ζεύγη και τους χορηγείτο ποικιλία διαιτητικών συμπληρωμάτων, 
από χυμό κίτρου μέχρι χυμό πορτοκαλιού. 

Η μελέτη αυτή διήρκεσε 6 ημέρες, διάστημα στο οποίο παρατηρήθηκε 
αξιοσημείωτη κλινική βελτίωση στο group που ελάμβανε χυμό κίτρου. 

1747: Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 


