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Καινοτόμοι Σχεδιασμοί  
Μελετών στη Σήψη
Christopher W. Seymour and Derek C. Angus*

Βασικά σημεία
 • Μεγάλες, τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες στην τελευταία δεκαετία βρή-

καν νέες επιτυχείς θεραπείες.
 • Οι παραδοσιακά τυχαιοποιημένες μελέτες των νέων θεραπειών, και στη 

σήψη και σε άλλα επιστημονικά πεδία, τυπικά ελέγχουν ένα απλό φάρμακο 
ή μια παρέμβαση σε ένα απλά στενά οριζόμενο πληθυσμό ασθενών, τυχαι-
οποιώντας τους ασθενείς ομοιόμορφα απέναντι στην παρέμβαση σε σύ-
γκριση με ομάδες ελέγχου (control).

 • Οι νέοι σχεδιασμοί σε άλλα επιστημονικά πεδία παρουσιάζουν ενσωμα-
τωμένα χαρακτηριστικά βελτίωσης της απόδοσης, όπως είναι ο έλεγχος 
πολλαπλών συντελεστών-παραγόντων με ένα βραχίονα ελέγχου, ο έλεγχος 
ενός απλού συντελεστή-παράγοντα σε διαφορετικές υποομάδες ασθενών, 
ή ο έλεγχος συντελεστών-παραγόντων σε ασθενείς με διαφορετικά νοσή-
ματα αλλά με κοινούς μηχανισμούς δράσης. Άλλα χαρακτηριστικά περι-
λαμβάνουν τυχαιοποιημένα σχήματα τα οποία προσαρμόζονται στο χρόνο, 
χρησιμοποιώντας συνήθως Bayesian κανόνες συμπερασμάτων, με σκοπό 
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τον κατά προτίμηση ορισμό καλύτερων συντελεστών-παραγόντων σε δια-
φορετικές υποομάδες.

 • Αυτοί οι σχεδιασμοί μπορεί να είναι ιδανικοί στον έλεγχο νέων παρεμβά-
σεων με ακρίβεια στον φαινότυπο της σήψης, αν και θα χρειασθεί ταχύ-
τατος προσδιορισμός του φαινότυπου του ασθενούς που να επιτρέπει πιο 
εξελιγμένα τυχαιοποιημένα σχήματα.

 • Οι ηλεκτρονικές καταγραφές που βρίσκονται σε πολλά μεγάλα συστήματα 
υγείας είναι σε θέση να βοηθήσουν στην ανάπτυξη προσαρμοστικών μελε-
τών με στόχο την αποτελεσματικότητα της περίθαλψης.

14�1 Εισαγωγή

H Σήψη είναι μια απειλητική για την ζωή κατάσταση που δημιουργείται από 
την απάντηση του οργανισμού στη ανάπτυξη μιας λοίμωξης και η οποία 
βλάπτει τους δικούς του ιστούς και όργανα [1]. Δεν είναι όλοι οι σηπτικοί 
ασθενείς το ίδιο [2], με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια σημαντική μεταβλη-
τότητα στα σημεία και συμπτώματα μιας καταστροφικής λοίμωξης. Η προ-
σέγγιση στην θεραπεία που περιγράφεται ως “το ένα μέγεθος ταιριάζει με 
όλα” αγνοεί αυτή την ετερογένεια μεταξύ των ασθενών αλλά παραμένει η 
εγγεγραμμένη στρατηγική τις περισσότερες πρόσφατες κλινικές μελέτες [3]. 
Αυτοί οι παραδοσιακοί σχεδιασμοί μελετών συχνά ελέγχουν μια απλή παρέμ-
βαση σε ένα απλό σύνολο ασθενών και τυχαιοποιούν τους ασθενείς σε μια 
σταθερή αναλογία. Σήμερα, μερικές μελέτες, εάν υπάρχουν, εξετάζουν υπο-
χρεωτικά νέες παρεμβάσεις για να σώσουν ζωές στη σήψη. Μελλοντικά κέρ-
δη, ωστόσο, μπορεί να έρθουν από καινοφανείς σχεδιασμούς μελετών, που 
χρησιμοποιούν νέες προσεγγίσεις στην τυχαιοποίηση ασθενών, από την αέ-
ναη ηλεκτρονική καταγραφή και δημιουργία αρχείου για τον έλεγχο μιας σει-
ράς παρεμβάσεων ακριβείας μεταξύ διάφορων φαινότυπων σήψης. Σε αυτό 
το κεφάλαιο, θα διερευνήσουμε τις δυνατότητες και αδυναμίες των παραδο-
σιακών μελετών και θα συζητήσουμε αμφότερες τις λογικές και σύγχρονες 
εμπειρίες που αφορούν τους νέους σχεδιασμούς μελετών. 

14�2  Τι Κάνει τη Σήψη ώστε να είναι Πρόκληση για 
Κλινικές Μελέτες;

Η παθοφυσιολογία της σήψης είναι πολύπλοκη [4]. Η ειδική απάντηση κάθε 
ασθενούς εξαρτάται από το παθογόνο (φορτίο και λοιμογόνο δύναμη) και από 
τον οργανισμό (γενετικοί παράγοντες και συν-νοσηρότητα), με διαφορετικές 
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απαντήσεις τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και συστηματικό. Η απάντηση του 
οργανισμού επίσης θα εξελίσσεται χρονικά κατά την κλινική πορεία του 
ασθενούς [5]. Σε απλοϊκό επίπεδο μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι, η φλεγμο-
νή που σκοπεύει την εξάλειψη του παθογόνου δύναται να είναι υπεύθυνη για 
μια “παράλληλη” ιστική βλάβη στη σήψη, ενώ η αντι-φλεγμονώδη ανταπό-
κριση δύναται να οδηγήσει σε αυξημένη ευαισθησία σε δευτερογενείς λοιμώ-
ξεις που συμβαίνουν αργότερα στην πορεία της σήψης. Αυτοί οι μηχανισμοί 
μπορεί να χαρακτηρίζονται από την αλληλεπίδραση με δύο “κόστη προσαρ-
μοστικότητας”: απ’ ευθείας βλάβη του παθογόνου στα όργανα και βλάβη των 
οργάνων από την ανοσολογική απάντηση του οργανισμού [6]. Τα αποτελέ-
σματα είναι κλινικές εκδηλώσεις πολυοργανικής συστηματικής δυσλειτουρ-
γίας, διαταραχών πήξης, ή ακόμη ανοσοκαταστολή [4].

Σαν αποτέλεσμα, κανένας από τους δύο σηπτικούς ασθενείς δεν είναι ο 
ίδιος, και μια απίστευτη πολυπλοκότητα βρίσκεται κάτω από την κλινική δι-
άγνωση. Στον ορισμό της Sepsis-3 περιλαμβάνονται μια “απορυθμισμένη 
απάντηση του οργανισμού,” “αιτιολογική συσχέτιση με λοίμωξη,” και “δύο ή 
περισσότερα σημεία της κλίμακας βαρύτητας της διαδοχικής αξιολόγησης ορ-
γανικής ανεπάρκειας (SOFA) ” [7, 8]. Ένας κλινικός πρέπει να αναγνωρίσει δύο 
κριτήρια μεταξύ περισσότερων από έξι οργανικών συστημάτων, γεγονός που 
μπορεί να οδηγήσει σε πολυάριθμους συνδυασμούς. Αυτοί οι συνδυασμοί επί-
σης συμβαίνουν σε ασθενείς με πολλαπλές νοσηρότητες, καθώς μια κατάστα-
ση χρόνιας νοσηρότητας βρέθηκε σε περισσότερο από 30% των ασθενών μιας 
ΜΕΘ [9]. Με τέτοια ετερογένεια του οργανισμού, η απάντηση του οργανισμού, 
και το παθογόνο μεταξύ ενός συνόλου ασθενών αν και είναι σηπτικοί απο-
τελούν σημαντική πρόκληση για κλινικές μελέτες ιδιαίτερα αυτών που ελέγ-
χουν μια θεραπεία ή μια παρέμβαση που στοχεύει ένα ειδικό μηχανισμό. Στην 
πραγματικότητα, μεταξύ μυριάδων περιπτώσεων, ένα απλό φάρμακο δύναται 
να είναι αποτελεσματικό σε μερικές περιπτώσεις, σε άλλες αμφισβητήσιμο, ή 
να μην έχει κανένα αποτέλεσμα, και ακόμη σε άλλες να έχει βλαπτικές επιδρά-
σεις. Εάν αυτοί οι παράγοντες δεν μετρούνται ή δεν υπολογίζονται στον σχεδι-
ασμό της μελέτης, η πιθανότητα ανακάλυψης νέων θεραπευτικών επιδράσεων 
είναι χαμηλή. Για παράδειγμα, σε μια in silico βάση των σηπτικών μελετών 
(με την βοήθεια υπολογιστών ή προσομοίωσης σε υπολογιστή), εάν η γενε-
τική ποικιλομορφία του οργανισμού και τα χαρακτηριστικά του παθογόνου 
δεν λαμβάνονται υπόψη, δύο διαφορετικές μελέτες ενδέχεται να καταλήξουν 
σε αντίθετα συμπεράσματα (π.χ., καθαρό κέρδος έναντι καθαρής ζημιάς) [10].

Ένα παράδειγμα του πως μια δυνητική θεραπευτική επίδραση θα μπορούσε 
να χαθεί μέσα σε μεγάλες κλινικές μελέτες αποτελεί η περίπτωση των γλυκο-
κορτικοειδών στο ανθιστάμενο σηπτικό shock. Υπάρχει μια μετα-ανάλυση που 
καταλήγει σε όφελος; ωστόσο, μια μεγάλη κλινική μελέτη η — CORTICUS—δεν 
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έδειξε κανένα όφελος [11]. Αυτή η μελέτη κατέγραψε ασθενείς με κλινικές εν-
δείξεις λοίμωξης, ενδείξεις μιας συστηματικής απάντησης στη λοίμωξη, έναρξη 
του shock μέσα στις προηγούμενες 72 ώρες (οριζόμενο από συστολική αρτη-
ριακή πίεση <90 mmHg παρά την επαρκή χορήγηση υγρών ή την ανάγκη για 
αγγειοσυσπαστικά τουλάχιστον για 1 ώρα), και υπο-αιμάτωση ή οργανική δυ-
σλειτουργία εξ αιτίας της σήψης. Η CORTICUS μελέτη ήταν ουδέτερη, και πι-
θανόν να συνέβαλλαν σε αυτό το αποτέλεσμα η έλλειψη αναγνώρισης ότι οι 
ασθενείς ενδέχεται να είχαν μια πρωτοπαθή φλεγμονή, μια πρωτοπαθή ανο-
σοκαταστολή, ή μικτούς φαινότυπους. Αυτοί οι ασθενείς θα μπορούσαν να 
ταυτοποιηθούν με την χρήση βιολογικών μεθόδων και μπορεί να είχαν πολύ 
διαφορετικές απαντήσεις στην υποκατάσταση των γλυκοκορτικοειδών.

Όπως και στην μελέτη CORTICUS, μπορεί να υπάρχουν κρυμμένες ομά-
δες ή “φαινότυποι” των ασθενών που συσσωρεύονται μαζί με παρόμοια χα-
ρακτηριστικά μέσα σε ένα ευρύ κατάλογο κριτηρίων εισαγωγής των ασθενών 
στην μελέτη. Από την οπτική γωνία του μελετητή, οι φαινότυποι ορίζονται 
σαν ένας κατάλογος κλινικών χαρακτηριστικών ή παρόντων ιδιοτήτων που 
ομαδοποιούν μερικούς ασθενείς μαζί και όχι με άλλους- και αυτό πριν την 
ένταξή τους στην μελέτη [12]. Εάν ένας ειδικός βιολογικός μηχανισμός είναι 
γνωστός για τα χαρακτηριστικά αυτά, οι ομάδες αναφέρονται ότι ανήκουν σε 
ένα ενδότυπο (δηλαδή σε ένα ιδιαίτερο λειτουργικό και παθοφυσιολογικό μη-
χανισμό). Στη σήψη και στο σηπτικό shock, οι φαινότυποι και οι ενδότυποι 
περιγράφονται τώρα σε αμφότερους τους παιδιατρικούς και ενήλικους πλη-
θυσμούς, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία έκφρασης-σύνθεσης γονιδίων, με-
ταβολικών, ή ακόμη και δεδομένων από ηλεκτρονικά αρχεία υγείας [13, 14]. 
Ένα παράδειγμα το πως τα ηλεκτρονικά δεδομένα υγείας δύναται να οδηγή-
σουν σε “ταξινόμηση-σύνθεση” των σηπτικών ασθενών παρουσιάζεται στην 
Εικ. 14.1 με την χρήση χαρτών αυτό-οργάνωσης. Αυτά τα δεδομένα που πε-
ριλαμβάνουν μόνο κλινικά, εργαστηριακά, και ζωτικά σημεία για είσοδο, και 
διαφορετικά θερμιδομετρικά πρότυπα αποκαλύπτουν κατάλληλους και μη 
κατάλληλους για την μελέτη ασθενείς (Εικ. 14.1).

Άλλοι χρησιμοποίησαν κλινικά δεδομένα μελέτης για να αντλήσουν φαι-
νοτύπους και στη συνέχεια να διερευνήσουν θεραπευτικές επιδράσεις που 
μπορεί να ήταν διαφορετικές μεταξύ των ομάδων [15]. Για παράδειγμα, στο 
σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, ένας ειδικός φαινότυπος που 
ταυτοποιήθηκε με την χρήση φλεγμονωδών βιοδεικτών και υπότασης υποδη-
λώνει μια διαφορετική απάντηση στην θετική τελο-εκπνευστική πίεση (PEEP) 
και στην θεραπεία με υγρά σε μια επανεξέταση των μελετών ALVEOLI, FACTT, 
και ARMA [16, 17]. Αυτά τα υποσχόμενα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι παρα-
δοσιακές μελέτες ενδέχεται να μην υπολογίζουν σημαντικές θεραπευτικές πα-
ρεμβάσεις, και νέες στρατηγικές μπορεί να απαιτούνται που να ενσωματώνουν 
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την ετερογένεια και τους κρυμμένους φαινότυπους, όχι μόνο σε αναδρομικές 
αναλύσεις αλλά και σε προκλινικούς σχεδιασμούς και προσομοιώσεις.

14�3  Σημαντικά Χαρακτηριστικά των Παραδοσιακών 
Μελετών

Η βραχυπρόθεσμη θνητότητα από την σήψη παραμένει κοντά στο 40% μεταξύ 
των σοβαρά πασχόντων σηπτικών ασθενών [18]. Παραδοσιακές τυχαιοποιημένες 
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Εικόνα. 14.1 Παράδειγμα για το πως τέσσερα διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστι-
κά μπορούν να ομαδοποιήσουν σηπτικούς ασθενείς στο τμήμα έκτακτης ανάγκης  
με την χρήση αυτό-οργανωτικών χαρτών. Κάθε καταγραφή, αριθμημένη από 1 
έως 4, αντιπροσωπεύει ένα απλό κλινικό χαρακτηριστικό, (π.χ. καρδιακή συχνό-
τητα, συστολική αρτηριακή πίεση, επίπεδα γαλακτικών) και βάσει των οποίων 
συγκεντρώθηκαν πάνω από 21,000 καταγραφές. Η έγχρωμη κλίμακα  αντιπροσω-
πεύει καταγραφές που έχουν παρόμοιες τιμές και ομαδοποιήθηκαν μαζί.
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μελέτες έχουν αναζητήσει τρόπους βελτίωσης αυτών των αποτελεσμάτων με 
την χρήση αιτιολογημένων παρεμβάσεων. Ωστόσο, αμέτρητες μελέτες στις τε-
λευταίες δύο δεκαετίες απέβησαν άκαρπες, χωρίς καμία θετική θεραπευτική 
επίδραση [19]. Σημαντικές προτεραιότητες στο σχεδιασμό των νέων μελετών 
περιλάμβαναν εξισορρόπηση μεταβλητών (π.χ. βασικούς παράγοντες, συννο-
σηρότητες) μεταξύ ομάδων που υποβλήθηκαν σε θεραπεία και ομάδων χωρίς 
θεραπεία, κατάλληλη εκτίμηση των βασικών ποσοστών έκβασης και προτει-
νόμενες θεραπευτικές επιδράσεις. Μια ομάδα ειδικών που συγκεντρώθηκε 
από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ανάπτυξης Φαρμάκων βρήκε [20] ότι παρά τις 
προσπάθειες ελέγχου των συστηματικών σφαλμάτων και της επαρκούς ισχύ-
ος των μελετών, πάρα πολλές άλλες αιτίες συνέβαλλαν στην έλλειψη βελτίω-
σης της επιβίωσης στις μελέτες για την σήψη (Πίνακας 14.1).

14.3.1  Στενεύοντας ή Περιορίζοντας;

Η ετερογένεια του σηπτικού πληθυσμού δύναται να οδηγήσει στο φαινόμε-
νο Goldilocks, όπου οι ερευνητές συχνά αποτυγχάνουν να σχεδιάσουν την 
έρευνα με τον ‘σωστό’ πληθυσμό. Για παράδειγμα, στην έρευνα ACCESS για 
το eritotan (ερευνητικό φάρμακο για τη θεραπεία της σοβαρής σήψης) ένα 
ανταγωνιστή του υποδοχέα 4 (toll-like receptor-4), η ένταξη στην μελέτη πε-
ριορίσθηκε στους σηπτικούς ασθενείς με τρία ή περισσότερα κριτήρια SIRS, 
μια ή περισσότερες οργανικές δυσλειτουργίες, και με ένα APACHE II (Acute 
Physiology and Chronic Health Evaluation) σκορ τουλάχιστον 21 και όχι με-
γαλύτερο από 37 [21]. Αυτό είναι ένα παράδειγμα εφαρμογής κριτηρίων με την 
έννοια του “στενού φάσματος.” Αυτά τα κριτήρια βασίσθηκαν σε μια προη-
γούμενη έρευνα φάσης 2 αλλά μείωσαν σημαντικά τον πιθανό πληθυσμό των 

Πίνακας 14.1 Αιτίες έλλειψης βελτίωσης της επιβίωσης σε πρόσφατες κλινικές μελέτες για 
την σήψηa Μείωση της γραμμής αναφοράς των ποσοστών θνητότητας στη σήψη και στο 
σηπτικό shock 

Μη βέλτιστα προκλινικά μοντέλα σήψης

Εξελισσόμενη γνώση της παθοφυσιολογίας της σήψης και των μηχανισμών που 
βασίζονται οι νέες θεραπείες

Ετερογένεια στην παθοβιολογία και στην εστία της σήψης

Μικρή πιθανότητα μιας απλής θεραπείας έναντι ενός ειδικού μηχανισμού να δύναται να 
επηρεάσει την θνητότητα από όλες τις αιτίες

aAdapted from Mebezaa et al., J Intensive Care Med, 2016, the European Drug Development Hub 

Conference, Paris, 2015
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σηπτικών ασθενών. Αν και δεν παρατηρήθηκε καμία σημαντική διαφορά στο 
πρωταρχικό βασικό ζητούμενο της έρευνας δηλαδή της θνητότητας από όλες 
τις αιτίες έως την 28η ημέρα με 28.1% (366/1304) στην ομάδα του eritoran ένα-
ντι 26.9% (177/657) στην ομάδα με placebo, παραμένει άγνωστη η δράση αυ-
τού του φαρμάκου σε ασθενείς με χαμηλότερο APACHE II scores ή με δύο αντί 
τρία κριτήρια SIRS. Τι είναι επίσης άγνωστο αποτελεί το γεγονός του αν μια a 
priori στένωση του εύρους των κριτηρίων που καταλήγει σε μια έρευνα “περι-
ορισμού” του πληθυσμού πιθανά να ωφελήσει περισσότερο τους ασθενείς με 
σοβαρή σήψη. Εξ αιτίας του κόστους και της υποδομής που απαιτείται για μια 
μελλοντική μελέτη, αυτές οι επιδράσεις ενδέχεται να μην γίνουν ποτέ γνωστές.

14.3.2  Ευρύτατα Κριτήρια Εγγραφής;

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, ερευνητικές μελέτες μπορεί να εντάσσουν ασθε-
νείς με ευρύτατα κριτήρια, με αποτέλεσμα οι πιθανές θεραπευτικές επιδράσεις 
να είναι ανύπαρκτες. Για παράδειγμα, στην έρευνα φάσης 3 του ανασυνδυα-
σμένου ανταγωνιστή του υποδοχέα της IL-1 (anakinra), οι ερευνητές τυχαιο-
ποίησαν τους σηπτικούς ασθενείς να λάβουν την καθιερωμένη υποστηρικτική 
θεραπεία έναντι της χορήγησης του anakinra και τερμάτισαν την έρευνα νω-
ρίτερα καθώς ήταν απίθανο να φθάσουν το πρωταρχικό τελικό ζητούμενο της 
έρευνας που ήταν η μείωση της θνητότητας έως την 28η ημέρα [22]. Αυτή ήταν 
μια περίπτωση με πολλαπλές a priori υποομάδες. Ακόμη, νέα έρευνα σε παι-
διατρική σήψη και ρευματολογία κατέληξε ότι βεβαιωμένοι σηπτικοί ασθενείς 
με χαρακτηριστικά του συνδρόμου ενεργοποίησης μακροφάγων (macrophage 
activating syndrome) (MAS) δύναται να έχουν ένα παθοφυσιολογικό μηχανι-
σμό που γίνεται στόχος αυτού του φαρμάκου [23]. Αυτός ο φαινότυπος MAS 
δεν ήταν γνωστός στους ερευνητές, με αποτέλεσμα να αποκρύπτεται αποτελε-
σματικά μέσα στα δεδομένα της έρευνας. Μια μετέπειτα επανεξέταση αποκά-
λυψε μια 30% απόλυτη μείωση της θνητότητας μεταξύ της ομάδας με κριτήρια 
παρόμοια με το σύνδρομο (π.χ., διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη και/η ηπατοχο-
λική δυσλειτουργία) συγκριτικά με την ομάδα χωρίς το σύνδρομο MAS [24].

Πολλαπλά άλλα θέματα σχεδιασμού επίσης προκαλούν τις παραδοσιακές 
έρευνες, όπως η επιλογή των παρεμβάσεων και οι σταθερές αναλογίες τυχαι-
οποίησης. Μια τυπική προσέγγιση αποτελεί ο σχεδιασμός μιας απλής παρέμ-
βασης και η τυχαιοποίηση των ασθενών στο νέο φάρμακο/παρέμβαση έναντι 
αυτών χωρίς αυτή την παρέμβαση. Και ακόμη, και αν η έρευνα είναι “θετι-
κή,” αυτή η απλή παρέμβαση της έρευνας ενδέχεται πάντοτε να μην οδηγεί 
σε έγκαιρη πρακτική εφαρμογή-αλλαγή ούτε να επαναλαμβάνεται σε μετέπει-
τα έρευνες. Το προκύπτων χρονοδιάγραμμα μπορεί να επεκτείνεται για πολλά 
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χρόνια, από τον σχεδιασμό έως την χρηματοδότηση της επικύρωσης σε νέα 
κέντρα, πριν τα ευρήματα ενσωματωθούν σε κλινικές πρακτικές κατευθυντή-
ριες οδηγίες. Για παράδειγμα, οι έρευνες PRISM (π.χ., ProCESS, ARISE, και 
ProMISe) [25] και η μετα-ανάλυση αυτών σχεδιάστηκαν και έλαβαν χρηματο-
δότηση από το 2005 έως το 2007, δημοσιεύθηκαν το 2015, και τώρα περιλαμ-
βάνονται στις διεθνείς κλινικές πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες μετά από 
περισσότερο από 12 χρόνια [26]. Κατά την διάρκεια αυτής της μακράς περιό-
δου τα ποσοστά των γενικών αποτελεσμάτων ενδέχεται να αλλάξουν, επηρε-
άζοντας έτσι τη ισχύ της προγραμματισμένης ένταξης ασθενών στην έρευνα. 
Ένα άλλο θέμα που επεκτείνει το χρονοδιάγραμμα των παραδοσιακών ερευ-
νών είναι η σταθερή αναλογία τυχαιοποίησης 1:1 μεταξύ παρεμβάσεων και 
ελέγχου. Αυτή η ισότιμη κατανομή είναι από καιρό ο κανόνας, που πιστεύεται 
ότι διατηρεί την ισχύ, την εσωτερική εγκυρότητα και τον μετά την τυχαιοποί-
ηση αγνωστικισμό από τους ασθενείς, φροντιστές, και αξιολογητές των απο-
τελεσμάτων ως προς την κατανομή [27, 28]. Αυτή παραμένει η βέλτιστη για 
ερευνητικές μελέτες με μόνο δύο σκέλη, αλλά ενδέχεται να χάσει αυτά τα οφέ-
λη για έρευνες με περισσότερα σκέλη (>2). Επίσης, η εξάρτηση από μια ισότιμη 
τυχαιοποίηση ενδέχεται να μην ταιριάζει με τις προτιμήσεις των ασθενών, οι 
οποίοι μπορεί να επιθυμούν το “νέο” φάρμακο, ή με ένα ερευνητή που αποφα-
σίζει την κατάλληλη θεραπεία. Αυτή η προσέγγιση επίσης αγνοεί την πιθανή 
γνώση πάνω στις επιδράσεις της θεραπείας που θα μπορούσαν να αποκτη-
θούν κατά την διάρκεια της ίδιας της έρευνας, ίσως υποβάλλοντας τους ασθε-
νείς στην κατώτερη θεραπεία περισσότερο από ότι είναι απαραίτητο. Όπως 
προτάθηκε από τον Lewis et al., ο πρωταρχικός επιστημονικός σκοπός μιας 
κλινικής έρευνας δεν θα πρέπει να διακυβεύεται, αλλά οι διαθέσιμες εσωτερι-
κές πληροφορίες μιας ερεύνης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βελ-
τιώσουν τα αποτελέσματα των συμμετεχόντων στην έρευνα, ιδιαίτερα αυτών 
που συμπεριλήφθηκαν αργότερα στην ερευνητική μελέτη [28].

14�4  Νέοι Σχεδιασμοί Ερευνών Είναι το Μέλλον στη Σήψη

Πολλοί από τους παραδοσιακούς περιορισμούς στη σήψη θεωρητικώς θα 
μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με την χρήση, νέων, αποτελεσματικών σχε-
διασμών που ενσωματώνουν πολλαπλές παρεμβάσεις και συνδυασμούς σε ετε-
ρογενείς πληθυσμούς. Αυτές οι έρευνες-μελέτες μπορούν να περιγραφούν με 
πολλούς όρους αλλά γενικά αναφέρονται σαν “προσαρμοστικές” έρευνες, κα-
θώς τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών δύναται να τροποποιηθούν με την χρή-
ση προκαθορισμένων κανόνων σε απάντηση πληροφοριών που συλλέγονται 
κατά την διάρκεια της ίδιας της έρευνας. Μια επέκταση των προσαρμοστικών 
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ερευνών αποτελεί η ονομαζόμενη έρευνα πλατφόρμας(ένα πρωτεύον πρω-
τόκολλο), το οποίο δεν εστιάζει σε μια ειδική παρέμβαση ή σε ένα σύνολο 
παρεμβάσεων αλλά μάλλον στο ίδιο το νόσημα. Πολλαπλά μέσα χρησιμοποι-
ούνται για να ενσωματώνουν πληροφορίες μέσα στην “πλατφόρμα,” έτσι ώστε 
πολλαπλές παρεμβάσεις να δύναται να εκτιμηθούν ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 
Παρακάτω θα συζητηθούν με περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα 
και οι προσαρμοστικές και οι έρευνες πλατφόρμας, καθώς και οι συγγενείς έν-
νοιες που ονομάζονται έρευνες-μελέτες ομπρέλας ή καλαθιού.

14�5 Τι Ονομάζουμε Έρευνα Προσαρμογής;

Σε γενικές γραμμές, μια προσαρμοστική κλινική έρευνα είναι αυτή κατά την 
οποία βασικά χαρακτηριστικά προσαρμόζονται ενώ η ένταξη στην μελέτη 
βρίσκεται σε εξέλιξη, χρησιμοποιώντας κανόνες που ορίστηκαν προοπτικά 
και σε απάντηση δεδομένων που συλλέγονται κατά την διάρκεια της έρευ-
νας (Εικόνα. 14.2) [29]. Αυτή περιλαμβάνει αναλογία τυχαιοποίησης, αριθμό 
ομάδων θεραπείας, αριθμό και συχνότητα των ενδιάμεσων αναλύσεων, και 
ακόμη τον υποπληθυσμό των ασθενών που εξετάζεται στην μελέτη. Για την 
επίτευξη τυπικών στατιστικών λειτουργικών χαρακτηριστικών, όπως είναι ο 
έλεγχος των ψευδώς-θετικών ποσοστών, οι ερευνητικές προσαρμογές καθο-
ρίζονται εξ ολοκλήρου με την χρήση εκτεταμένης προσομοίωσης. Αυτές οι 
προσαρμογές σχεδιάζονται από in silico (μέθοδος προσομοίωσης) πληθυσμούς 
όπου τα αποτελέσματα της υποψήφιας θεραπείας παρουσιάζουν ένα αποδι-
δόμενο αποτέλεσμα, όπως είναι ζημία, όφελος ή κανένα αποτέλεσμα. Τότε, η 
συλλογή του συνόλου των προσομοιωμένων ερευνών που οδηγεί σε σωστά ή 
λανθασμένα αποτελέσματα σύμφωνα με την προσομοιωμένη «αλήθεια» οδη-
γεί σε στατιστικές εκτιμήσεις των σφαλμάτων. 

Μια σημαντική προσαρμογή ονομάζεται προσαρμοστική τυχαιοποίηση 
σε απάντηση των αποτελεσμάτων (response-adaptive randomization) (RAR), 
όπου η αναλογία τυχαιοποίησης που χρησιμοποιήθηκε για να κατανείμει 
τους ασθενείς σε όλες τις θεραπείες ενδέχεται να αλλάξει κατά την διάρκεια 
της έρευνας σε τρόπον ώστε η πιθανότητα με την οποία οι συμμετέχοντες 
που εντάχθηκαν στην μελέτη αργότερα να λάβουν τελικά θεραπεία που απο-
δείχθηκε ότι απέδιδε καλύτερα αποτελέσματα [30]. Η προσαρμοστική τυχαι-
οποίηση σε απάντηση των αποτελεσμάτων έχει τις ρίζες της στην έννοια 
“προσβλέπω στον νικητή”, μια τεχνική που χρησιμοποιήθηκε στην πρώιμη 
έρευνα της εφαρμογής μεμβράνης εξωσωματικής οξυγόνωσης (ECMO) σε νε-
ογνική αναπνευστική ανεπάρκεια [31]. Σε αυτή την μικρή τυχαιοποιημένη 
κλινική μελέτη, όταν ένα παιδί που ελάμβανε ECMO επιβίωνε, ο επόμενος 
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ασθενής εντασσόταν σε αυτή την ομάδα-σκέλος. Εάν το παιδί πέθαινε, η μελέ-
τη ανέθετε τον επόμενο ασθενή στην εναλλακτική συντηρητική θεραπευτική 
περίθαλψη. Στην δεκαετία του 1990, ο σχεδιασμός επικρίθηκε από πολλούς 
στην βιβλιογραφία, οδηγώντας σε μεγαλύτερη επικύρωση που επιβεβαίωσε το 
πλεονέκτημα επιβίωσης της εφαρμογής ECMO [32]. Εκ των υστέρων, αυτό το 
παράδειγμα της έννοιας «προσβλέπω στον νικητή» ήταν μια πολύ μικρή με-
λέτη και διαφέρει από ένα σχεδιασμό που ενσωματώνει την έννοια της αβε-
βαιότητας, όπου ένας θα μπορούσε «πιθανά να προσβλέπει αυτόν που πιθανά 
θα είναι ο νικητής». Δύο δεκαετίες αργότερα, οι έρευνες προσαρμογής (RAR) 
κτίσθηκαν πάνω σε αυτές τις έννοιες που επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν 
την σχέση κινδύνου-ωφέλειας ενώ προσπαθούν να συντομεύσουν την διάρ-
κεια της μελέτης που είναι απαραίτητη για μια κατάλληλα ισχυροποιημένη 
αιτιώδη συσχέτιση. Στην Εικ. 14.3, δείχνουμε ένα παράδειγμα της σχέσης 

Εικόνα. 14.2 Σχηματική 
παράσταση μιας 
ερευνητικής 
προσαρμοστικής 
πλατφόρμας. Σε αυτή την 
παράσταση, μια έρευνα 
αρχίζει με μια σταθερή 
αναλογία τυχαιοποίησης 
(περίοδος “burn-in”),  
και καθώς η έρευνα  
αυξάνει τα δεδομένα, 
δημιουργούνται διαφορετικά 
προκαθορισμένα 
ερεθίσματα, και οι 
πιθανότητες τυχαιοποίησης 
ενημερώνονται σε απάντηση 
μιας προσαρμοστικής 
τυχαιοποίησης  
(σκούρος-μπλε κύκλος).  
Όταν οι παρεμβάσεις 
μετακινούνται μέσω της 
έρευνας (γκρι κουτιά), αυτές 
δύναται να αποκλεισθούν 
λόγω ματαιότητας,  
να βαθμολογηθούν σε 
επιβεβαιωτικές μελέτες,  
ή να ενσωματωθούν στην 
κλινική πρακτική/ 
καθιερωμένη θεραπεία  
όπως υπαγορεύουν τα 
αποτελέσματα.
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Εικόνα 14.3 Προσομοίωση της τυχαιοποίησης μετά από απάντηση-προσαρ-
μογή (RAR) σε μια υποθετική μελέτη για την σήψη. Σχηματική παράσταση των 
ωφελειών που καταγράφονται στην μελέτη (y άξονας) μιας υποθετικής έρευ-
νας έγκαιρης έναντι καθυστερημένης θεραπείας με αντιβιοτικά και υγρά στη 
σήψη. Σε αυτή των 600-υποψηφίων ασθενών, τεσσάρων σκελών μελέτης, υπο-
θέτουμε ότι η μείωση εντός 48-ωρών μέγιστη τιμή του SOFA score (x άξονας) 
είναι 1.0 συγκρίνοντας την έγκαιρη vs. καθυστερημένης θεραπείας από μια μέ-
γιστη τιμή ελέγχου του SOFA score της τάξης των 4.6. Συγκρίναμε ένα «σταθερό» 
σχεδιασμό (μαύρο χρώμα)1:1:1:1 versus δύο προσαρμοστικών σχεδιασμών, που 
διατηρήσαμε το πρότυπο των υποομάδων θεραπείας (standard of care) (SOC) 
ανάλογο, αλλά με ποικίλει κατανομή μεταξύ των τριών υποομάδων θεραπείας 
βάσει είτε πληροφοριών που είχαν συγκεντρωθεί έως εκείνη την στιγμή (RAR 
inf) (μπλε χρώμα) είτε εκτίμηση πιθανότητας (RAR prob) που προκύπτει από τις 
συγκεντρωμένες πληροφορίες (κόκκινο χρώμα). Οι προσαρμοστικές προσεγγί-
σεις υπερτερούν των σταθερών σχεδιασμών
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μεταξύ ισχύος και μεγέθους δείγματος σε μια θεωρητική μελέτη αντιβιοτικών 
στη σήψη, όπου μια σταθερή αναλογία τυχαιοποίησης συγκρίνεται σε ένα 
σχεδιασμό μελέτης με την χρήση της λογικής ερευνών προσαρμογής RAR. 
Σημαντική, ωστόσο, είναι η απαίτηση ότι οι αλλαγές στην αναλογία τυχαιο-
ποίησης αποφασίζονται πριν ξεκινήσει η μελέτη. Η έκβαση των υποψηφίων 
ασθενών πρέπει επίσης να συγκεντρώνεται σε ένα εύθετο χρόνο. Για παρά-
δειγμα, η προσαρμογή των αναλογιών τυχαιοποίησης για θνητότητα μέσα σε 
ένα έτος ενδέχεται να μην είναι πρακτική, με αποτέλεσμα μερικές μελέτες να 
χρησιμοποιούν υποκατάστατα ή βιοδείκτες για αυτές τις προκαθορισμένες 
αποφάσεις.

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό των μελετών προσαρμογής είναι 
η ικανότητα ελέγχου θεραπειών σε ειδικές ομάδες ή φαινότυπους, μερικές 
των οποίων μπορεί να είναι γνωστές είτε πριν από την μελέτη είτε ακόμη να 
προέκυψαν κατά την διάρκεια της μελέτης. Αυτή η προσέγγιση ονομάζεται 
“εμπλουτισμός,” όπου οι υποψήφιοι ασθενείς εξετάζονται για την παρουσία, 
απουσία ιδιαίτερων δεικτών, χαρακτηριστικών, ή προφίλ, και όταν υπάρχουν, 
τα σκέλη της θεραπείας δύναται να στοχεύσουν αυτές τις ειδικές ομάδες. 
Αυτό καταλήγει στην διαστρωμάτωση του πληθυσμού της μελέτης. Αυτό το 
χαρακτηριστικό του σχεδιασμού μιας μελέτης αποτελεί την λύση της ευρύτα-
της ετερογένειας της σήψης που συζητήθηκε νωρίτερα, όπου μια προσέγγιση 
όλων των ειδών μπορεί να χάσει τις επιπτώσεις της θεραπείας σε συγκεκρι-
μένες υποομάδες ή να συνεχίσει να τυχαιοποιεί ασθενείς χωρίς αυτοί να λά-
βουν μια αναποτελεσματική θεραπεία [15].

Υπάρχουν διαφορετικοί μέθοδοι εμπλουτισμού του πληθυσμού μιας με-
λέτης. Όπως περιεγράφηκε από τον Οργανισμό Χορήγησης Φαρμάκων και 
Τροφών (Food and Drug Administration) [33], ο εμπλουτισμός μπορεί να 
εμπίπτει σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Πρώτον, κάποιος μπορεί να μειώσει 
την ετερογένεια επιλέγοντας ασθενείς με ένα στενότερο εύρος. Ένα παράδειγ-
μα αυτού αποτελεί η μελέτη MONARCs χορήγησης ενός (antitumor necrosis 
factor) μονοκλωνικού αντισώματος, στην οποία εντάχθηκαν μόνο σοβαρά 
σηπτικοί ασθενείς με αυξημένα επίπεδα IL-6 [34]. Αυτή η προσέγγιση θα 
μπορούσε θεωρητικά να αυξήσει την ισχύ της μελέτης αλλά όμως απαιτεί σί-
γουρα ότι (a) ο βιοδείκτης πράγματι ταυτοποιεί τον πληθυσμό που πιθανά 
ωφελείται περισσότερο και (b) εκ των προτέρων επιλέγεται το όριο αποκοπής 
(cut-off). Δεύτερον, ο πληθυσμός θα μπορούσε να εμπλουτισθεί με αυτούς οι 
οποίοι πιο πιθανά να πληρούν το τελικό στόχο της μελέτης—αποκαλούμε-
νος και προγνωστικός εμπλουτισμός. Αυτή η προσέγγιση θα αυξήσει τα πο-
σοστά απόλυτης εκδήλωσης συμβάντων, αλλά όχι και την σχετική διαφορά 
στα αποτελέσματα. Ένα παράδειγμα αποτελεί η μελέτη CONSENSUS χορήγη-
σης της enalapril σε υψηλού κινδύνου ασθενείς με συμφορητική καρδιακή 



 Καινοτόμοι Σχεδιασμοί Μελετών στη Σήψη  321

ανεπάρκεια [35]. Εντάσσοντας μόνο αυτούς με κατηγορία IV σύμφωνα με την 
New York Heart Association (NYHA), οι ερευνητές βρήκαν μια 40% μείωση 
της θνητότητας και της νοσηλείας σε νοσοκομείο σε μόνο 253 ασθενείς. Και 
τρίτον, ο εμπλουτισμός θα μπορούσε να στηρίζεται σε βιοδείκτες με την ονο-
μασία “φαρμακευτική ανταπόκριση,” όπου αναγνωρίζονται μερικές όψεις της 
φυσιολογίας των ασθενών που συνδέονται στενά με τον θεωρούμενο στόχο 
της υποψήφιας θεραπείας. Αυτό ονομάζεται προβλεπόμενος εμπλουτισμός 
και όχι μόνο αυξάνει την αποτελεσματικότητα της μελέτης αλλά επίσης ενι-
σχύει την σχέση κινδύνου-οφέλους για τον ασθενή συγκριτικά με τον συνο-
λικό πληθυσμό που δεν σχετίζεται με τον δείκτη. Ένα πρόσφατο παράδειγμα 
της χρήσης της παθοφυσιολογικής επιλογής είναι η μετάλλαξη του γονιδίου 
BRAF (serine/threonine-protein kinase BRAF μετάλλαξη) για τον εντοπισμό 
πιθανών ασθενών που ανταποκρίνονται στην χορήγηση vemurafenib στο 
μελάνωμα. Σε πρώιμες μελέτες, ασθενείς με BRAF που έλαβαν το φάρμακο εί-
χαν μια βελτίωση απάντησης στον όγκο, και σε μια μετέπειτα φάσης 3 μελέ-
τη, ο σχεδιασμός εμπλουτίσθηκε μόνο με αυτούς που είχαν το γονίδιο BRAF 
για να εξετασθεί η χορήγηση vemurafenib σε σύγκριση με την συνηθισμένη 
θεραπεία [36]. Αυτή η μελέτη σταμάτησε μετά από ενδιάμεσες αναλύσεις για 
μια παρατηρούμενη κατά 63% μείωση των θανάτων μετά από την χορήγη-
ση της vemurafenib. Όλες οι μέθοδοι εμπλουτισμού απαιτούν στρατηγική 
εμπλουτισμού (π.χ., προγνωστική, πρόβλεψης) ως σκέψη, και αυτό μπορεί 
να μην συμβαίνει πάντα. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας μεθόδους 
όπως η τυχαιοποίηση μετά από απάντηση -προσαρμογή, το βέλτιστο όριο για 
τους βιοδείκτες και του ρόλου τους σαν τιμή ανταπόκρισης μπορεί να γίνει 
“γνωστό” κατά την διάρκεια της ίδιας της μελέτης.

14�6  Τι Ονομάζουμε Έρευνα Πλατφόρμας (Platform Trial);

Μια έρευνα πλατφόρμας είναι μια κλινική μελέτη με ένα απλό κύριο πρωτό-
κολλο σύμφωνα με το οποίο εξετάζονται πολλές θεραπείες την ίδια χρονική 
στιγμή [28]. Όταν συνδυάζεται με ένα σχεδιασμό που να δίνει την δυνατό-
τητα προσαρμογής (προσαρμοστικό σχεδιασμό), οι έρευνες πλατφόρμας δύ-
ναται να είναι ευέλικτες, αφαιρώντας θεραπείες από υποομάδες που δεν 
ανταποκρίνονται καλά, προσθέτοντας νέες θεραπείες κατά την διάρκεια της 
μελέτης, και εξετάζοντας πολλές υποομάδες ταυτόχρονα. Οι κύριες διαφορές 
μεταξύ μιας έρευνας πλατφόρμας με προσαρμοστικό σχεδιασμό και μιας πα-
ραδοσιακής κλινικής έρευνας παρατίθενται στον Πίνακα 14.2 [28]. Οι έρευ-
νες πλατφόρμας μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν προκαθορισμένους 
κανόνες απόφασης που προσδιορίζουν πότε μια υποψήφια θεραπεία κατέχει 
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επαρκείς αποδείξεις για να μεταπέσει από την μια φάση μελέτης σε άλλη. 
Αυτές οι αποφάσεις “βαθμολόγησης” βασίζονται στην πιθανότητα, γνώσης 
των αποτελεσμάτων της θεραπείας από την τρέχουσα μελέτη, δηλαδή ότι το 
φάρμακο/θεραπεία θα έχει επιτυχία στην μελλοντική επιβεβαιωτική μελέ-
τη. Με αυτό τον τρόπο, οι έρευνες πλατφόρμας προορίζονται να μείνουν πέ-
ραν από την αξιολόγηση μιας απλής θεραπείας ή ενός συνόλου θεραπειών 
και να γίνουν ο αγωγός συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητών 
της βιομηχανίας. Τρέχουσες έρευνες πλατφόρμας, επομένως, στηρίζονται σε 
συνδυασμένη χρηματοδότηση από την βιομηχανία, την ομοσπονδία, και τα 
ιδρύματα για την διατήρηση της υποδομής αυτών.

Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα έρευνας πλατφόρμας είναι αυτή που σχε-
διάστηκε για την επιδημία του νοσήματος από τον ιό Ebola (Ebola virus 
disease) (EVD) στην Δυτική Αφρική [37]. Εγκεκριμένη από τον FDA, τις Ηνω-
μένες Πολιτείες και την επιτροπή ηθικής της Sierra Leone, αυτή η έρευνα 
πλατφόρμας προσομοιώθηκε με λεπτομέρειες, προετοιμασμένη για τοπικές 
εφαρμογές, αλλά σαν αποτέλεσμα της μείωσης της επιδημίας το 2015, ουδέ-
ποτε ενέταξε κανένα ασθενή υποψήφιο. Η έρευνα, παρόλα αυτά, αποτελεί ένα 
σημαντικό παράδειγμα για συζήτηση. Κατά την επιδημία, καμία θεραπεία 
δεν υπήρχε για τον ιό EVD, αν και πολλοί ερευνητές είχαν προκλινικές εν-
δείξεις αποτελεσματικής θεραπείας. Αυτά τα φάρμακα έπρεπε να εξετασθούν 
κατά την διάρκεια της επιδημίας, όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές για μια 
εφαρμογή πρωτοκόλλου, και η επικαιρότητα των αποτελεσμάτων αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη. Ο προκύπτων σχεδιασμός επέτρεπε στον ακριβή αριθμό 

Πίνακας 14.2  Σύγκριση Μεταξύ Παραδοσιακών Κλινικών Μελετών και Ερευνών 
Πλατφόρμας

Χαρακτηριστικό Παραδοσιακή έρευνα Προσαρμοστική έρευνα πλατφόρμας

Πεδίο εφαρμογής Απλή θεραπεία σε 
ομογενείς πληθυσμούς

Πολλαπλές θεραπείες σε ετερογενή 
πληθυσμό

Διάρκεια Απλή ερώτηση με 
σταθερή διάρκεια

Εξαρτώμενη από τις υποψήφιες θεραπείες, 
δύναται να παραταθεί μακροπρόθεσμα

No ομάδων 
ασθενών 

Μικρό Μεγάλο που μπορεί να αλλάξει στην 
μελέτη

Κατανομή Σταθερή, τυπικά 1:1 
τυχαιοποίηση 

Τυχαιοποίηση απάντησης-προσαρμογής 
(αλλάζει κατά την διάρκεια της μελέτης)

Υποστήριξη Απλή υποστήριξη Χρηματοδότηση συνεργασίας πολλών για 
μακροχρόνια υποστήριξη της μελέτης

Adapted from [28]
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ασθενών να τους χορηγηθεί ένα σχήμα, όπου το σχήμα ήταν ένα απλό φάρ-
μακο ή συνδυασμός από δύο φάρμακα, και η χορήγηση των φαρμάκων είτε 
πρωτογενώς είτε δευτερογενώς βασίζονταν σε τεκμαιρόμενη αποτελεσματι-
κότητα. Η έρευνα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα σταθερό σχήμα τυχαι-
οποίησης ή μια φάση αρχική ελέγχου (“burn-in”), στην οποία οι υποψήφιοι 
ασθενείς λαμβάνουν 50% πρωταρχικό σχήμα και 50% σχήματα συνδυασμού. 
Συμπεριελήφθη μια υποομάδα με πρότυπο θεραπείας σε μια μέγιστη τυχαι-
οποίηση της τάξης των 20%, και συμπεριελήφθησαν προσαρμογές για φάρ-
μακα που βρέθηκαν (θα βρεθούν) να είναι ανώτερα ή αναποτελεσματικά σε 
εβδομαδιαίες εκτιμήσεις. Ένα απλό στατιστικό μοντέλο διέπει αυτές τις απο-
φάσεις, το οποίο έχει προσομοιωθεί in silico για διάφορες παραδοχές όσον 
αφορά τον αριθμό και την αποτελεσματικότητα των πειραματικών φαρμά-
κων και των συνδυασμών τους, την χρονική διάρκεια της μελέτης, και το 
μέγεθος του δείγματος. Αυτή η διαρκής ερευνητική πλατφόρμα πρότεινε θε-
ραπευτική αξιολόγηση, στατιστική ανάλυση, και επιτροπές παρακολούθησης 
ασφάλειας των δεδομένων για τον έλεγχο της μελέτης. Αν και ποτέ δεν εφαρ-
μόσθηκε, αυτή η ερευνητική πλατφόρμα περιλαμβάνει έτοιμα πρωτόκολλα, 
αλγόριθμους, προσομοιωμένες προσαρμογές, και σχεδιαστική δομή έτοιμες 
για μελλοντικές επιδημίες από το ιό EVD — και των πολλαπλών παραγό-
ντων-φαρμάκων που θα απαιτούσαν κλινικό ερευνητικό έλεγχο. Υπάρχουν 
επιπρόσθετα παραδείγματα ερευνητικών πλατφορμών σε διαφορετικά στά-
δια ανάπτυξης, που δεν θα συζητηθούν εδώ, και τα οποία περιλαμβάνονται 
στις μελέτες I-SPY2, PREPARE, και στις μελέτες Υπόσχεσης Ακρίβειας [38].

14�7  Ερευνητικοί Σχεδιασμοί Καλαθιού και Ομπρέλας 

Υπάρχουν άλλοι ερευνητικοί σχεδιασμοί, οι οποίοι είναι παρόμοιοι αλλά απο-
τελούν διακριτές εκδόσεις ερευνών που διέπονται από ένα κύριο πρωτόκολλο 
[39]. Ένας ερευνητικός σχεδιασμός “ομπρέλα” είναι παρόμοιος με την έρευ-
να πλατφόρμας αλλά ελέγχει πολλαπλούς στόχους θεραπείας σε ένα απλό νό-
σημα σε μια απλή μελέτη. Δεν διαρκεί για πολλά χρόνια όπως μια έρευνα 
πλατφόρμας. Τέτοια παραδείγματα είναι η μελέτη BATTLE-1 σε μη-μικροκυτ-
ταρικό καρκίνο πνεύμονα ή η μελέτη NCI-Match σε προχωρημένο συμπαγή 
όγκο, λέμφωμα, ή μυέλωμα [40]. Σε αντίθεση, ένας ερευνητικός σχεδιασμός 
τύπου «καλαθιού» εξετάζει ένα απλό στόχο θεραπείας, αλλά στα πλαίσια πολ-
λαπλών νοσημάτων ή μορφών ενός νοσήματος. Ένα πρόσφατο παράδειγμα 
ερευνητικού σχεδιασμού τύπου καλαθιού αποτελεί η μελέτη στοχευμένης 
εξερεύνησης της ουσίας Imatinib (Imatinib Target Exploration Consortium 
Study) (B225 protocol) [41], όπου η imatinib συγκρίνεται με την καθιερωμένη 



324 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

θεραπεία σε οποιονδήποτε από τους 40 καρκίνους που μοιράζονται την κοι-
νή μετατόπιση των γονιδίων bcr-abl. Αυτός ο ερευνητικός σχεδιασμός τύπου 
«καλαθιού» οδήγησε μεταξύ άλλων στην ένδειξη χορήγησης της imatinib για 
το δερματοινοσάρκωμα και για την συστηματική μαστοκυττάρωση.

14�8  Ενσωμάτωση των Ερευνών για την Σήψη σε ένα 
Εκπαιδευτικό Σύστημα Υγειονομικής Περίθαλψης

Καθώς οι κλινικοί ερευνητές σκέφτονται νέους ερευνητικούς σχεδιασμούς, ση-
μείο κλειδί για αυτή την επιτυχία ενδέχεται να είναι η σύνδεση με το ηλεκτρο-
νικό μητρώο υγείας και το εκπαιδευτικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Το ηλεκτρονικό μητρώο υγείας (electronic health record) (EHR) προσφέ-
ρει πολλά πλεονεκτήματα κατά την εφαρμογή νεότερων ερευνητικών σχε-
διασμών, συμπεριλαμβανομένων της κατευθυνόμενης αποτελεσματικότητας 
για τους επιλέξιμους ασθενείς, της διευκόλυνσης του εντύπου της συγκατά-
θεσης, και της παροχής εκχώρησης τυχαιοποίησης σε έναν κλινικό ή ομάδα 
μελέτης. Μόλις ένας ασθενής τυχαιοποιηθεί, το EHR δύναται επίσης να πα-
ραδώσει ένα προσαρμοσμένο σύνολο εντολών που περιλαμβάνουν παρεμβά-
σεις που προκύπτουν από την μελέτη και είναι ειδικές για τον συγκεκριμένο 
ασθενή. Ανάλογα με την φύση των αποτελεσμάτων που οδηγούν οι πιθανό-
τητες τυχαιοποίησης, το EHR δύναται επίσης να παρακολουθήσει σημαντι-
κά τελικά σημεία όπως είναι η σοβαρότητα της οργανικής δυσλειτουργίας, η 
υποστήριξη από ΜΕΘ, ή η νοσοκομειακή θνητότητα, όλα τα οποία μπορούν 
να συλλέγονται συστηματικά στα κλινικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο αυτό (HER) θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί είναι η Μελέτη Σύγκρισης Διουρητικών (Diuretic Compari-
son Project) (DCP) από τις υπηρεσίες υγείας των βετεράνων των Ηνωμένων 
Πολιτειών (Veterans Affairs Office of Research and Development) [42]. Συ-
γκρίνοντας την chlorthalidone με την hydrochlorothiazide, αυτή η μελέτη 
χρησιμοποίησε κατευθυνόμενη θεραπεία ή ένα κλινικά ολοκληρωμένο σχεδι-
ασμό για τον εντοπισμό, εγγραφή και παρακολούθηση υποψηφίων ασθενών 
με την χρήση του εθνικού μητρώου ηλεκτρονικής καταγραφής των υπηρε-
σιών υγείας των βετεράνων. Και από πλευράς κόστους-οφέλους και αποδο-
τικότητας, αυτή η μελέτη χαρακτηρίζεται επιφανειακή, κάτι σαν “ελαφρύ 
άγγιγμα” καθώς υπάρχουν ελάχιστοι συντονιστές ερευνητές και ολόκληρη η 
μελέτη συντονίζεται κεντρικά σε ολόκληρη την USA. Η μελέτη DCP περιλαμ-
βάνει πολλά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις μελέτες 
για την σήψη, αλλά εμφανίζουν σταθερή αναλογία τυχαιοποίησης και είναι 
χωρίς προσαρμογές.




