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1.1 ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με την  Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, 7η Τροποποίηση της περί καλλυντικών 
οδηγίας 76/768/EC, όπως αυτή υιοθετήθηκε στην ελληνική νομοθεσία (ΦΕΚ 352/18-
3-2005) κάθε καλλυντικό προϊόν που κυκλοφορεί στην αγορά πρέπει να συνοδεύ-
εται από τεχνικό φάκελο πληροφοριών (Τechnical Data Dossier). O τεχνικός φάκε-
λος περιλαμβάνει: 
•	 Tην	ποιοτική	και	ποσοτική	σύσταση	του	προϊόντος	
•	 	Tις	φυσικοχημικές	και	μικροβιολογικές	προδιαγραφές	των	πρώτων	υλών	και	του	

τελικού προϊόντος 
•	 Tη	μέθοδο	του	φυσικοχημικού	και	μικροβιολογικού	ελέγχου	
•	 Tη	μέθοδο	παραγωγής	
•	 Tην	αξιολόγηση	της	ασφάλειας	χρήσης	του	προϊόντος
•	 Tην	απόδειξη	της	αποτελεσματικότητας	του	προϊόντος	

Αν ο παραγωγός ισχυρίζεται ότι το προϊόν διαθέτει συγκεκριμένη δράση (Ισχυρισμός 
Δράσης Kαλλυντικού Προϊόντος, Cosmetic Claim) π.χ. αν φέρεται στο εμπόριο ως 
αντιρυτιδικό θα πρέπει στον τεχνικό φάκελο πληροφοριών να περιέχεται η μελέτη με 
επιστημονικά τεκμηριωμένα πρωτόκολλα που υποστηρίζει και αποδεικνύει τη μείω-
ση των ρυτίδων μετά από κάποιες εφαρμογές. Αν όμως η δράση του προϊόντος είναι 
προφανής (καθαρισμός, χρωματισμός κ.λπ.) και αποδεικνύεται από τις βασικές ιδιό-
τητες των πρώτων υλών, δεν απαιτούνται ιδιαίτερες μελέτες που να καταδεικνύουν 
τη δράση π.χ. βερνίκι νυχιών, κραγιόν χειλιών, σαμπουάν, αφρόλουτρα κ.λπ. 
Στην επισήμανση  της συσκευασίας του καλλυντικού προϊόντος (ετικέτα) θα πρέπει να 
αναγράφονται το βάρος ή ο όγκος του περιεχομένου, οι οδηγίες χρήσης για ορισμέ-
να	καλλυντικά	προϊόντα	και	οι	ιδιαίτερες	προφυλάξεις	(εάν	υπάρχουν),	ο	κατάλογος	
των συστατικών του προϊόντος κατά φθίνουσα σειρά βάρους (ΙΝCI ονοματολογία) 
και για ορισμένα προϊόντα η χρονική περίοδος που επιτρέπεται να χρησιμοποιεί-
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ται το προϊόν μετά το άνοιγμα (Period After Opening, PAO). Επίσης στην επισήμαν-
ση περιέχονται το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευα-
στή ή του υπεύθυνου κυκλοφορίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας για τον καταναλωτή 
και ο ισχυρισμός δράσης του προϊόντος. Τονίζεται ότι όταν στην ετικέτα αναγράφο-
νται ισχυρισμοί για τις ιδιότητες των συστατικών (Ισχυρισμοί Συστατικών, Ιngredients 
Claims)	του	τύπου	ότι	το	προϊόν	«περιέχει	αντιοξειδωτικές	ουσίες»	ή	«περιέχει	βιτα-
μίνες»	κ.λπ.	δεν	απαιτείται	να	περιέχονται	στο	φάκελο	μελέτες	και	πειραματικά	πρω-
τόκολλα, αλλά αρκεί η αναφορά της βιβλιογραφίας που αποδεικνύει τις ιδιότητες 
των συγκεκριμένων συστατικών.  
Οι	μέθοδοι	που	χρησιμοποιούνται	για	να	υποστηρίξουν	τον	ισχυρισμό	δράσης	μπο-
ρεί να είναι μη επεμβατικές ή επεμβατικές. Οι μη επεμβατικές μέθοδοι μπορεί να εί-
ναι: α) βιοφυσικές μετρήσεις παραμέτρων του δέρματος π.χ. προσδιορισμός σμήγμα-
τος, ενυδάτωσης, ελαστικότητας, β) απεικονιστικές π.χ. φωτογραφία και γ) εκτίμηση 
των κλινικών αποτελεσμάτων π.χ. απαλότητα, μείωση μαύρων κύκλων κ.λπ., από 
τους συμμετέχοντες εθελοντές ή έμπειρους εκτιμητές ή και επαγγελματίες υγείας. Οι 
επεμβατικές μέθοδοι π.χ. λήψη ιστών για βιοψία, χρησιμοποιούνται περισσότερο για 
ερευνητικούς σκοπούς.
Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται οι γενικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες πρέπει 
να	διενεργούνται	οι	μελέτες	για	την	απόδειξη	της	αποτελεσματικότητας	των	καλλυ-
ντικών προϊόντων.

1.2 OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.2.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Κατά την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός 
μεθόδων και πειραματικών προσεγγίσεων. Η μεθοδολογία διακρίνεται σε οργανο-
λογική	όταν	χρησιμοποιούνται	μηχανήματα	και		αισθητήρια	όταν	βασίζεται	στην	αξι-
ολόγηση	των	 ιδιοτήτων	του	καλλυντικού	μέσω	των	αισθήσεων	των	αξιολογητών	
π.χ. όραση, όσφρηση και αφή.

Oργανολογική μεθοδολογία

Χρησιμοποιούνται in vivo, in vitro και ex-vivo τεχνικές κατά τις οποίες μπορεί να μην 
αναπαράγονται πλήρως οι κανονικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος, αλλά είτε επι-
τυγχάνεται	η	αντικειμενική	αξιολόγηση	των	εξειδικευμένων	ιδιοτήτων	του	προϊόντος	εί-
τε αντιγράφονται  στάδια του κύκλου χρήσης του κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες.
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Αισθητήρια μεθοδολογία 

Αξιολογούνται	οι	 ιδιότητες	και	 τα	κλινικά	αποτελέσματα	 του	προϊόντος	που	γίνο-
νται αντιληπτά μέσω των αισθήσεων π.χ. απαλότητα του δέρματος, αίσθηση λάμ-
ψης και φωτεινότητας δέρματος από καταναλωτές, ειδικούς εκτιμητές ή επαγγελμα-
τίες υγείας.

1.2.2 ΑξΙΟΛΟΓηση σΕ ΕΘΕΛΟντΕσ

Τα πειράματα στα οποία συμμετέχουν εθελοντές ανήκουν στην κατηγορία των in vivo 
μελετών. In vivo	ονομάζονται	οι	μελέτες	που	διεξάγονται	σε	ζωντανό	οργανισμό,	άν-
θρωπο ή ζώο. Τα in vivo πειράματα	χρησιμοποιούνται	εκτεταμένα	για	την	απόδειξη	
της	αποτελεσματικότητας	καλλυντικών	προϊόντων.	Απαγορεύεται	η	διεξαγωγή	πει-
ραμάτων για τα τελικά καλλυντικά προϊόντα σε ζώα, ενώ επιτρέπεται σε εθελοντές 
μετά	από	την	ενημέρωση	και	την	έγγραφη	συγκατάθεσή	τους.	Η	διεξαγωγή	πειρα-
μάτων σε ζώα επιτρέπεται μόνο για τις πρώτες ύλες που περιέχονται στα καλλυντι-
κά προϊόντα.

Οργανολογική δοκιμασία

Μετρώνται σε εθελοντές παράμετροι που μπορεί να μεταβάλλονται με τη χρήση του 
προϊόντος π.χ. υδάτωση κερατίνης, παραγωγή σμήγματος κ.λπ., υπό την επίβλεψη 
τεχνικού	ή	επαγγελματία	της	υγείας	σε	ελεγχόμενες	συνθήκες	εργαστηρίου	με	εξει-
δικευμένα όργανα και με την τήρηση συγκεκριμένου πρωτοκόλλου. 

Αισθητήρια  δοκιμασία

Α) Αυτοαξιολόγηση
δοκιμασία χρήσης από καταναλωτές: Διατίθεται το προϊόν σε καταναλωτές και εκτιμώ-
νται οι κοσμητικές ιδιότητες και η αποτελεσματικότητα του προϊόντος στο βαθμό που 
μπορεί να γίνουν αντιληπτές με τη χρήση των αισθήσεων. Απαιτείται μεγάλος αριθ-
μός καταναλωτών. Η δοκιμασία χαρακτηρίζεται ως τυφλή (blind test) αν η διανομή 
του προϊόντος γίνεται σε απλή συσκευασία και χωρίς να γνωστοποιηθεί στον κατα-
ναλωτή η εταιρεία παρασκευής. Αντίθετα μπορεί να οργανωθεί η δοκιμασία σε πιο 
συγκεκριμένο πλαίσιο, όπου οι συμμετέχοντες εθελοντές γνωρίζουν την εταιρεία πα-
ρασκευής και μπορεί να λάβουν μέρος και σε διαφήμιση του προϊόντος.

Β) Αξιολόγηση από έμπειρους εκτιμητές ή εξειδικευμένους επαγγελματίες 
δοκιμασία αξιολόγησης από έμπειρους εκτιμητές: Εκτιμώνται οι κοσμητικές ιδιότητες 
και η αποτελεσματικότητα του προϊόντος στο βαθμό που μπορεί να γίνουν αντιλη-
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πτές με τη χρήση των αισθήσεων έμπειρων εκτιμητών που μπορεί να είναι και κατα-
ναλωτές. Ακολουθείται καθορισμένο πρωτόκολλο με επιλεγμένα κριτήρια. 
δοκιμασία αξιολόγησης από επαγγελματίες:	Διεξάγονται	υπό	την	επίβλεψη	εξειδικευ-
μένου επιστήμονα. Εκτιμώνται και βαθμολογούνται οι παράμετροι αποτελεσματικό-
τητας από επαγγελματία της υγείας με παρατήρηση των κλινικών αποτελεσμάτων 
π.χ.	μείωση	μαύρων	κύκλων	από		επαγγελματία	της	υγείας.	Μπορεί	στην	αξιολόγη-
ση να συμμετέχουν πολλές ειδικότητες επαγγελματιών. 

1.2.3 Εx vivO - Ιn vitrO

Εx-vivo	σημαίνει	«εκτός	ζωής»	και	περιγράφει	πειράματα	που	διεξάγονται	σε	εργα-
στηριακές συνθήκες, σε βιολογικό υπόστρωμα που έχει ληφθεί από ζωντανό οργανι-
σμό,	και	που	κατά	την	έναρξη	του	πειράματος	δεν	έχουν	μεταβληθεί	οι	φυσικοχημι-
κές ιδιότητες του βιολογικού υποστρώματος. Παράδειγμα:  Aξιολόγηση των εκτατικών 
ιδιοτήτων των τριχών που έχουν ληφθεί από εθελοντές πριν και μετά την εφαρμογή μα-
λακτικού προϊόντος για τα μαλλιά.
Ιn vitro σημαίνει	«στο	γυαλί»	και	περιγράφει	πειράματα	που	διεξάγονται	σε	τεχνη-
τό/χημικό υπόστρωμα που μπορεί να περιέχει και βιολογικά στοιχεία π.χ. κυτταρική 
καλλιέργεια. Τα in vitro πειράματα	χρησιμοποιούνται	κυρίως	για	να	αποδείξουν	πο-
λύ	εξειδικευμένες	ιδιότητες	ή	μηχανισμό	δράσης	των	συστατικών	των	καλλυντικών	
προϊόντων	και	όχι	για	να	καταδείξουν	την	αποτελεσματικότητα	καλλυντικών	προϊό-
ντων. Παράδειγμα: Αξιολόγηση παραγωγής κολλαγόνου από καλλιέργεια ινοβλαστών 
με την επίδραση α-υδροξυοξέος. 
Οι in vitro	τεχνικές	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	και	για	την	απόδειξη	ιδιοτήτων/μη-
χανισμού δράσης του τελικού προϊόντος αλλά με τις προϋποθέσεις ότι:  α) εφαρμό-
ζεται δόση προϊόντος ίση με αυτή που χρησιμοποιεί συνήθως ο καταναλωτής και β) 
συνδυάζονται με in vivo μεθόδους. 

1.3  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι με επαναληψιμότητα και το πρωτόκολλο της 
μελέτης να είναι προσεκτικά σχεδιασμένο και οργανωμένο σύμφωνα με τις αρχές της 
ορθής κλινικής πρακτικής. Στις μελέτες που διενεργούνται με τη συμμετοχή εθελο-
ντών δεν πρέπει να παραβιάζονται οι ηθικοί κανόνες της ορθής κλινικής πρακτικής 
και τα προϊόντα που ελέγχονται να έχουν δοκιμαστεί για την ασφάλεια τους. 
Οι in vivo, ex vivo και in vitro μελέτες πρέπει να βασίζονται σε δημοσιευμένες και απο-
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δεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα μεθόδους ή σε περίπτωση που χρησι-
μοποιείται πρωτότυπη μεθοδολογία, να είναι ποσοτικοποιημένη και επιβεβαιωμένη 
με στατιστική ανάλυση (validated method). Σε κάθε περίπτωση πρέπει τα αποτελέ-
σματα	που	παρουσιάζονται	να	έχουν	υποστεί	στατιστική	επεξεργασία.
Αν στη μελέτη συμμετέχουν πολλά εργαστήρια, θα πρέπει όλα να έχουν επιβεβαι-
ώσει το προτεινόμενο πρωτόκολλο. Τα εργαστήρια που συμμετέχουν θα πρέπει να 
διαθέτουν ικανοποιητικά συντηρημένα μηχανήματα. Το προσωπικό του εργαστηρί-
ου	που	διεξάγει	τη	μελέτη		πρέπει	να	είναι	εξειδικευμένο	στο	αντικείμενο	της	μελέ-
της και να σέβεται τους ηθικούς κανόνες της έρευνας.

1.4  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.4.1 ΓΕνΙκΕσ πΛηρΟφΟρΙΕσ

Σκοπός: Aναφέρεται με σαφήνεια ο σκοπός και το αντικείμενο της μελέτης.
Προϊόν: Παρουσιάζονται πληροφορίες για το προϊόν, τον τύπο του, τις ποσότητες 
εφαρμογής καθώς και για το προϊόν με το οποίο μπορεί να γίνεται η σύγκριση (προ-
ϊόν αναφοράς, reference product). Αναφέρονται οι ημερομηνίες παραγωγής και οι 
απαιτούμενες συνθήκες αποθήκευσης των προϊόντων της μελέτης. Μετά τη μελέ-
τη οι ποσότητες από τα προϊόντα που δεν χρησιμοποιήθηκαν πρέπει να φυλάσσο-
νται	για	έξι	μήνες.
διαδικασία: Παρουσιάζονται ο χρόνος (ημερομηνίες, ώρες της ημέρας) και ο τόπος 
διεξαγωγής	των	πειραμάτων.
διαχείριση αποτελεσμάτων: Παρουσιάζονται οι μέθοδοι συλλογής των αποτελεσμά-
των π.χ. ερωτηματολόγια, παρατηρήσεις και οι εργαστηριακές μετρήσεις.
Εξοπλισμός και αντιδραστήρια: Απαιτείται περιγραφή και αναφορά της προέλευσης 
των μηχανημάτων και των αντιδραστηρίων καθώς και οι συνθήκες χρήσης.

1.4.2 ΕΙΔΙκΕσ πΛηρΟφΟρΙΕσ

Αξιολόγηση σε εθελοντές

Προϊόν: Αναφέρεται η ασφάλεια χρήσης του προϊόντος στις συνθήκες χρήσης του 
από τους εθελοντές.

Εθελοντές: Αποκλείονται οι εθελοντές που δεν πληρούν τα δερματολογικά κριτήρια 
που απαιτεί το αντικείμενο της μελέτης. Ο αριθμός των εθελοντών θα πρέπει να αντα-
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ποκρίνεται	στις	στατιστικές	ανάγκες	της	μελέτης.	Αν	χρησιμοποιούνται	εξειδικευμένοι	
εθελοντές-εκτιμητές	πρέπει	να	αναφέρεται	ο	τρόπος	απόκτησης	της	εξειδίκευσης.	

μεθοδολογία: Στην παράγραφο αυτή πρέπει να αναφέρονται:
1)  O πειραματικός σχεδιασμός της μελέτης: Aν είναι απλή (ένα προϊόν) ή συγκριτική 

(δύο προϊόντα) ή διπλή τυφλή μελέτη (προϊόν με δραστική ουσία και placebo1) 
και αν χρησιμοποιείται μάρτυρας2 (control).

2)  Στις οργανολογικές δοκιμασίες οι περιβαλλοντικές συνθήκες στο χώρο μέτρησης 
(θερμοκρασία, υγρασία) και αν απαιτείται ρύθμισή τους ή όχι για την εφαρμογή 
της	μεθόδου.	Περιγράφεται	ο	εξοπλισμός	καθώς	και	η	μεθοδολογία	ή	η	σχετική	
βιβλιογραφία.

3)	 	Oι	παράμετροι	π.χ.	ενυδάτωση	κερατίνης,	που	πρόκειται	να	αξιολογηθούν	και	να	
χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια αποτελεσματικότητας.

4)  Τα όρια των τιμών των παραμέτρων που θα οριοθετούν την αποτελεσματικότητα 
του προϊόντος.

5)   Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και η συσχέτιση των μεθόδων αυ-
τών	με	την	εξεταζόμενη	αποτελεσματικότητα.	Σε	περίπτωση	που	χρησιμοποιείται	
νέα μέθοδος απαιτούνται οι βιβλιογραφικές αναφορές.

6)	 		Κατά	τις	δοκιμασίες	χρήσης	από	καταναλωτές	η	συνέντευξη,	η	διεύθυνση	αλλη-
λογραφίας, ο τηλεφωνικός αριθμός καθώς και το ερωτηματολόγιο που χρησι-
μοποιήθηκε.

7)	 	Στις	δοκιμασίες	αισθητήριας	αξιολόγησης	από	έμπειρους	εκτιμητές	ή	από	επαγ-
γελματίες	υγείας	το	ερωτηματολόγιο,	οι	κλινικές	παράμετροι	που	αξιολογήθηκαν	
καθώς και η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε.

Ex vivo - Ιn vitro δοκιμασίες

Υπόστρωμα:	Αναφέρονται	το	υπόστρωμα,	η	συσχέτιση	του	υποστρώματος	με	την	εξε-
ταζόμενη αποτελεσματικότητα, οι συνθήκες συντήρησης του υποστρώματος, η πιθα-
νή κατεργασία πριν τη δοκιμασία καθώς και οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρού-
νται για τη χρήση του υποστρώματος στη συγκεκριμένη μεθοδολογία. 

μεθοδολογία: Aναφέρονται ο αριθμός των υποστρωμάτων, ο αριθμός των δοκιμα-
σιών,	η	συχνότητα	και	η	διάρκεια	της	χρήσης	του	καλλυντικού	προϊόντος	που	εξετά-
ζεται, η ποσότητα και η δοσολογία του προϊόντος, η οργάνωση των μετρήσεων σε 
σχέση με τη χρήση του προϊόντος και ο αριθμός των μετρήσεων.

1Placebo: Προϊόν με όλα τα έκδοχα στην ίδια συγκέντρωση με το εξεταζόμενο αλλά χωρίς τη δραστική ουσία.
2μάρτυρας: Περιοχή του σώματος ή ομάδα εθελοντών που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ούτε προϊόν με δραστι-
κή ουσία ούτε placebo.
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1.5  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑ-
ΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΤEST REPORT)

1.5.1 ΓΕνΙκΕσ πΛηρΟφΟρΙΕσ

Ταυτότητα: Αναφέρονται ο χορηγός της μελέτης, ο οργανισμός που την ανέλαβε 
και τα εργαστήρια που συνεργάστηκαν, ο υπεύθυνος ερευνητής, οι υπόλοιποι ερευ-
νητές που συνεργάστηκαν, το προϊόν, αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία της ανα-
φοράς.

Σκοπός της μελέτης: Περιγράφονται ο σκοπός και το αντικείμενο. 

Πρόγραμμα:	Ημερομηνίες	έναρξης	και	λήξης.	

Μεθοδολογία: Περίληψη του πρωτοκόλλου που ακολουθήθηκε ή και πλήρες πρω-
τόκολλο, οποιαδήποτε πιθανή απόκλιση από το ενδεδειγμένο πρωτόκολλο, η στα-
τιστική μέθοδος, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.

Υπογραφή: Η μελέτη υπογράφεται από τον κύριο ερευνητή, το τεχνικό προσωπικό 
που έλαβε μέρος, το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλιση ποιότητας της με-
λέτης	και	το	άτομο	που	έκανε	τη	στατιστική	επεξεργασία.

1.5.2 ΕΙΔΙκΕσ πΛηρΟφΟρΙΕσ

Αξιολόγηση σε εθελοντές

Ομάδα εθελοντών: Αναφέρεται η ηλικία και το φύλο των εθελοντών που επιλέχθη-
καν	σε	συσχέτιση	με	το	προϊόν	που	εξετάζεται	και	τα	αναμενόμενα	αποτελέσματα.	
Για	παράδειγμα	οι	αντιρυτιδικές	θεραπείες	δεν	ενδείκνυται	να	αξιολογούνται	σε	πο-
λύ νεαρά άτομα, διότι τα αποτελέσματα δεν θα είναι εντυπωσιακά.
Επίσης αναφέρονται οι εθελοντές που αποκλείσθηκαν  καθώς και τα κριτήρια απο-
κλεισμού.
Στις δοκιμασίες χρήσης από καταναλωτές αναφέρονται τα δερματολογικά χαρακτη-
ριστικά της ομάδας και οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που σχετίζονται με την 
εξεταζόμενη	αποτελεσματικότητα.
Στις	δοκιμασίες	αισθητήριας	αξιολόγησης	από	έμπειρους	εκτιμητές	αναφέρονται	η	
επιλογή της μεθόδου παρουσίασης των αποτελεσμάτων, η ανάλυση της πιθανής 
ποικιλίας	των	αποτελεσμάτων	μέσα	στην	ομάδα	και	ο	κατάλογος	των	κριτηρίων	αξι-
ολόγησης.
Στις	οργανολογικές	δοκιμασίες	αξιολόγησης	από	επαγγελματίες	υγείας	παρουσιάζο-
νται ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα.
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Παρουσίαση ποσοτικών αποτελεσμάτων: Αριθμός εθελοντών, μέση τιμή της παρα-
μέτρων	που	εξετάζονται,	τυπική	απόκλιση	και	συχνότητα	εμφάνισης	των	αποτελε-
σμάτων (ποσοστά).
Παρουσίαση ποιοτικών αποτελεσμάτων: Η	μέθοδος	που	χρησιμοποιήθηκε	για	την	αξι-
ολόγηση, η συχνότητα εμφάνισης των αποτελεσμάτων στην ομάδα, μεμονωμένες 
αντιδράσεις,		και	αν	απαιτείται	από	το	είδος	της	μελέτης	αναφέρονται	και	οι	εξωτερι-
κοί παράγοντες που ενδεχομένως επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα.

Εx vivo-In vitro

Παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε σχέση με την επίδοση και τους πε-
ριορισμούς της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε.


