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Γιατί RWE και μελέτες φάσης IV;
Ενώ τα RCTs είναι «το χρυσό πρότυπο» σε αποδεικτικά στοιχεία και παρέχουν ισχυρή τεκμηρίωση για τα 

φαρμακευτικά προϊόντα, τα RWE μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη των σημαντικών κενών

• Αποδεικνύουν την ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα ενός νέου προϊόντος, ελέγχοντας 
εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν 
την επίδραση της θεραπείας (π.χ. συν-νοσηρότητα, συν-
χορηγούμενες αγωγές)

• Αποτελούν τη βάση για την αρχική κυκλοφορία στην 
αγορά και επεκτάσεις στις ένδειξης των φαρμάκων

Τι προσφέρουν τα RCTs; Τι μας λείπει;

• Συνθήκες «πραγματικού κόσμου» - η αυστηρά ελεγχόμενη 
μελέτη ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύει τον «πραγματικό 
κόσμο»

• Κατανόηση του τρόπου θεραπείας στον «πραγματικού 
κόσμου» - τα πρωτόκολλα των μελετών αντικατοπτρίζουν 
τον τρόπο με τον οποίο ο κατασκευαστής πιστεύει ότι 
αντιμετωπίζονται οι ασθενείς (π.χ., χρησιμοποίηση του 
σκευάσματος όπως ορίζεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες)

• Υποστηρικτικά στοιχεία - ανάπτυξη αποδεικτικών στοιχείων 
για τη διατήρηση της αξίας του φαρμάκου

• Συνεχιζόμενη δημιουργία επιστημονικών δεδομένων 
σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου



Οι περιορισμοί των RCT και η σημασία των RWE έχουν 
γίνει από καιρό κατανοητοί

1863 1966 1972 2012

Florence Nightingale Austin
Bradford Hill

Archie Cochrane Michael Rawlins

“Σε καμία σχεδόν περίπτωση 
δεν μπόρεσα να αποκτήσω 

νοσοκομειακά αρχεία 
κατάλληλα για οποιονδήποτε 

σκοπό σύγκρισης… αν 
χρησιμοποιούνταν με σύνεση 

[νοσοκομειακά αρχεία] θα 
μπορούσαν να μας πουν 

περισσότερα σχετικά με τη 
σχετική αξία συγκεκριμένων 

επεμβάσεων και τρόπων 
θεραπείας »

«Οποιαδήποτε πεποίθηση ότι η 
ελεγχόμενη δοκιμή είναι ο 

μόνος τρόπος δεν θα σήμαινε 
ότι το εκκρεμές είχε 

μετακινηθεί πολύ μακριά, αλλά 
ότι είχε πιαστεί στο αγκίστρι»

“Μεταξύ των μετρήσεων που 
βασίζονται σε RCTs και του 
οφέλους… στην κοινότητα 

υπάρχει ένα χάσμα που έχει 
υποεκτιμηθεί πολύ” 

“Τα RCT, που θεωρούνται από 
καιρό ως «χρυσό πρότυπο» 

αποδεικτικών στοιχείων, έχουν 
τεθεί σε ένα βάθρο που δεν το 

αξίζουν… Θα πρέπει να 
αντικατασταθούν από μια 

ποικιλία προσεγγίσεων που 
περιλαμβάνουν την ανάλυση 

του συνόλου της βάσης 
αποδεικτικών στοιχείων”

Miani et al, 2014; Rawlins, 2012; ABPI, 2011; Cochrane, 1972
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Σημαντικοί ορισμοί
• Big data (Μεγάλα δεδομένα)

• Δεδομένα ευρείας διάρκειας τόσο μεγάλα ή περίπλοκα που οι παραδοσιακές εφαρμογές 
επεξεργασίας δεδομένων είναι ανεπαρκείς. Π.χ. δεδομένα κοινωνικών μέσων

• Real world data (Δεδομένα καθημερινής πρακτικής)
• ο όρος ομπρέλα που χρησιμοποιείται στις βιοεπιστήμες που αναφέρεται σε δεδομένα που 

συλλέγονται εκτός των τυπικών RCT. Π.χ. Πραγματικά RCT και μελέτες παρατήρησης, μητρώα, CPRD

• Structured data (Δομημένα δεδομένα)
• «μοντέλα δεδομένων». Οποιαδήποτε δεδομένα βρίσκονται σε ένα σταθερό πεδίο μέσα σε μια 

εγγραφή ή αρχείο. Π.χ. σχεσιακές βάσεις δεδομένων και υπολογιστικά φύλλα.

• Unstructured data (Μη δομημένα δεδομένα)
• δεν έχουν οργανωμένο μοντέλο δεδομένων Π.χ. Κοινωνικά μέσα, email ή σελίδες «σημειώσεων»



Εκτός εύρους RWE
Προγράμματα ανάπτυξης Ph. I-III 
Τυχόν RCT σε προγράμματα παρακολούθησης 
(π.χ. επεκτάσεις ένδειξης, νέες ενδείξεις)
Εντός εύρους RWE–όλες οι άλλες μελέτες
 μελέτες οικονομικών υγείας
 Μελέτες αποτελεσμάτων που αναφέρθηκαν από 

τον ασθενή (PRO)
 Αναδρομικές αναλύσεις
 Αναλύσεις από βάσεις δεδομένων
 Mη παρεμβατικές, απλές μελέτες παρατήρησης, 

(τυχαιοποιημένη ή μη)
 Μητρώο ασθενειών
 Μητρώο φαρμάκων
 Μελέτες μιας χώρας για τα παραπάνω
 Πολυεθνική μελέτη των παραπάνω κ.α.

Διευκρίνιση σχετικά με το RWE σε 
μελέτες Φάσης IV

Η φάση IV είναι μια φάση ανάπτυξης, δεν 
περιγράφει τον τύπο μελέτης που θα 
χρησιμοποιήσει

Όλο και περισσότερο οι ρυθμιστικοί 
φορείς και οι ασφαλιστικοί φορείς ζητούν 
αποδεικτικά στοιχεία που δεν βασίζονται 
μόνο σε RCT, θέλουν να δουν RWE τοπικά 
ή περιφερειακά για να υποστηρίξουν την 
τοπική έγκριση, αποζημίωση και 
τιμολόγηση

Το RWE είναι ένα μέσο για τη συλλογή 
των απαιτούμενων στοιχείων για την 
υποστήριξη της αξίας προϊόντος
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Τι περιλαμβάνουν τα RWE και τι οι Φάσης IV;



Υπάρχουν πολλοί τρόποι δημιουργίας RWE –
από παραδοσιακούς έως και πολύ καινοτόμους

Source: ISPOR, International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research

• Προοπτική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας σε διαφορετικό 
πληθυσμό, μη ελεγχόμενο, σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικήςPragmatic clinical trials

•Μη παρεμβατική παρακολούθηση ασθενών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προϊόντος με 
την πάροδο του χρόνου σε πραγματικό περιβάλλον

•Τα μητρώα ασθενών μπορεί συχνά να αποτελούν κανονιστική απαίτηση για τη συλλογή δεδομένων 
μακροπρόθεσμης ασφάλειας ως μέρος ενός σχεδίου διαχείρισης κινδύνου

Προοπτικές μελέτες παρατήρησης και 
μητρώα ασθενών

• Βάσεις δεδομένων φαρμακευτικής / ιατρικής περίθαλψης και συναφείς πληροφορίες πληρωμής που 
συλλέγονται κατά τη διαδικασία εκδίκασης αξιώσεων / πληρωμών

Δεδομένα διοικητικής 
διαχείρισης

• Άμεση αξιολόγηση της εμπειρίας του ασθενούς, των ανεκπλήρωτων αναγκών και των αποτελεσμάτων 
που αναφέρθηκαν από τους ασθενείς (PRO) σε πραγματικό περιβάλλον πρακτικήςΈρευνες σε ασθενείς

• Βάσεις δεδομένων με πιθανές κλινικές σημειώσεις που έχουν ληφθεί από τον πάροχο υγειονομικής 
περίθαλψης και αρχεία υγείας ασθενών από φροντίδα ρουτίνας και παρακολούθηση (π.χ. ΗΔΙΚΑ)Ηλεκτρονικά αρχεία υγείας

• Οι συστηματικές έρευνες που χρηματοδοτούνται από κυβερνήσεις ή τρίτους, πραγματοποιούνται για 
την αξιολόγηση της δημόσιας υγείας, της κατανάλωσης πόρων, των πρακτικών και των τάσεωνΕθνικά μητρώα



Η χρήση των RWE μπορεί να είναι καθοριστική για  τη λήψη 
αποφάσεων

Real World Data

Real World Evidence

Κατανόηση

Λήψη αποφάσεων π.χ. HTA
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Η ανάπτυξη των RWE τροφοδοτείται από πολλές πηγές

Δεδομένα φαρμάκων
(παρατήρησης)

Ηλεκτρονικά αρχεία 
υγείας

Μέσα 
κοινωνικής 
δικτύωσης

Έρευνες εθνικές 
και ασθενών

Διοικητικές 
βάσεις 
δεδομένων

Νοσοκομεία

Μητρώα 
ασθενειών

Δεδομένα 
θνησιμότητας

Φαρμακεία

Εργαστηριακά αποτελέσματα / 
βιοδείκτες

*) U.S. Chamber of Commerce Foundation



 Τα στοιχεία RWE είναι απαραίτητα  για την κάλυψη των κενών 
στα δεδομένα των RCTς

 Η εξωτερική εγκυρότητα των RCTs είναι συχνά ζητούμενο
 Υπάρχουν πολλοί τρόποι δημιουργίας δεδομένων πραγματικού 

κόσμου
 Η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ενδιαφερομένων στη 

στρατηγική είναι το κλειδί για τη δημιουργία RWE από RWD
 Τα καλά σχεδιασμένα RWE μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για 

τη λήψη αποφάσεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. 
αξιολόγηση HTA)

Περίληψη



Ερωτήσεις;

Σας ευχαριστώ 
για την προσοχή 

σας…
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