Πίνακας 1. Κατάλογος στοιχείων που θα πρέπει να περιληφθούν στην αναφορά μιας
τυχαιοποιημένης δοκιμής σύμφωνα με τη δήλωση CONSORT 2010 *
Ελληνική μετάφραση από: Σταματία Κόκκαλη, Χάρις Μπίρτσου, Άννα-Μπεττίνα
Χάιδιτς

Τίτλος και περίληψη

Αναφέρεται
στη σελίδα Νο
1α

Αναγνώριση της δοκιμής ως τυχαιοποιημένη στον τίτλο

1β

Δομημένη σύνοψη του σχεδιασμού, των μεθόδων, αποτελεσμάτων
και συμπερασμάτων της δοκιμής (για ειδική καθοδήγηση βλέπε το CONSORT για
περιλήψεις)

Εισαγωγή
Υπόβαθρο και στόχοι

2α

Επιστημονικό υπόβαθρο και η εξήγηση της λογικής

2β

Ειδικοί στόχοι ή υποθέσεις

3α

Περιγραφή του σχεδιασμού της δοκιμής (όπως παράλληλος,

Μέθοδοι
Σχεδιασμός δοκιμής

παραγοντικός) συμπεριλαμβανομένου της αναλογίας διανομής
3β

Σημαντικές αλλαγές στις μεθόδους ύστερα από την έναρξη της
δοκιμής (όπως στα κριτήρια καταλληλότητας), με αιτιολόγηση

Συμμετέχοντες

Παρεμβάσεις

4α

Κριτήρια καταλληλότητας για τους συμμετέχοντες

4β

Συνθήκες και τόποι στους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα

5

Οι παρεμβάσεις της κάθε ομάδας με αρκετή λεπτομέρεια έτσι ώστε
να είναι εφικτή η επανάληψη, συμπεριλαμβανομένου του πως και
πότε πραγματικά χορηγήθηκαν

Εκβάσεις

6α

Ολοκληρωμένος προσδιορισμός των προκαθορισμένων κύριων και
δευτερευόντων μέτρων έκβασης, συμπεριλαμβανομένου του πως και
πότε αξιολογήθηκαν

6β

Οποιεσδήποτε αλλαγές στις εκβάσεις της δοκιμής ύστερα από το
ξεκίνημα της δοκιμής, με αιτίες

Μέγεθος δείγματος

7α

Πως καθορίστηκε το μέγεθος του δείγματος

7β

Όπου είναι εφαρμόσιμο, εξήγηση των ενδιάμεσων αναλύσεων και
οδηγιών σταματήματος

Τυχαιοποίηση:
Δημιουργία

8α

ακολουθίας

Μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της ακολουθίας
τυχαίας διανομής

8β

Τύπος τυχαιοποίησης˙λεπτομέρειες τυχόν περιορισμών (όπως χρήση
μπλοκ [blocking] και μέγεθος μπλοκ)

Μηχανισμός

9

Μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή της

απόκρυψης

ακολουθίας τυχαίας διανομής (όπως διαδοχικά αριθμημένοι

διανομής

περιέκτες), περιγράφοντας οποιαδήποτε βήματα που τηρήθηκαν για
την απόκρυψη της ακολουθίας μέχρι την εφαρμογή των
παρεμβάσεων

Εφαρμογή

10

Ποιος δημιούργησε την ακολουθία τυχαίας διανομής, ποιος ενέγραψε
τους συμμετέχοντες και ποιος ταξινόμησε τους συμμετέχοντες στις
παρεμβάσεις

Τυφλοποίηση

11α

Αν έγινε, ποιος ήταν τυφλοποιημένος μετά την ταξινόμηση των
παρεμβάσεων (για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες, προμηθευτές
φροντίδας, αυτοί που αξιολογούν τις εκβάσεις) και πως εφαρμόστηκε

Στατιστικές μέθοδοι

11β

Αν κρίνεται σχετικό, περιγραφή της ομοιότητας των παρεμβάσεων

12α

Στατιστικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την σύγκριση των
ομάδων για τις κύριες και δευτερεύουσες εκβάσεις

12β

Μέθοδοι για πρόσθετες αναλύσεις, όπως αναλύσεις υποομάδων και
σταθμισμένες αναλύσεις

Αποτελέσματα
Ροή συμμετεχόντων

13α

Για κάθε ομάδα, ο αριθμός των συμμετεχόντων, που ταξινομήθηκαν

(ένα διάγραμμα

τυχαία, που έλαβαν την προορισμένη παρέμβαση και αναλύθηκαν

συστήνεται έντονα)

για την κύρια έκβαση
13β

Για κάθε ομάδα απώλειες και αποκλεισμοί μετά την
τυχαιοποίηση, μαζί με αιτίες

Στρατολόγηση

14α

Ημερομηνίες που καθορίζουν τις περιόδους στρατολόγησης και
παρακολούθησης

14β
Βασικά αρχικά
δεδομένα
Αριθμοί που

15

Γιατί η δοκιμή τερματίστηκε ή διεκόπη
Ένας πίνακας στον οποίο να φαίνονται τα βασικά δημογραφικά και
κλινικά χαρακτηριστικά για κάθε ομάδα

16

αναλύθηκαν

Για κάθε ομάδα, ο αριθμός των συμμετεχόντων (παρονομαστής) που
συμπεριλήφθηκαν σε κάθε ανάλυση και κατά πόσο η ανάλυση έλαβε
χώρα στις αρχικά ταξινομημένες ομάδες.

Εκβάσεις και εκτίμηση

17α

Για κάθε κύρια και δευτερεύουσα έκβαση, αποτελέσματα για κάθε
ομάδα, και το εκτιμώμενο μέγεθος επίδρασης και η ακρίβειά του
(όπως τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης)

17β

Για διχότομες εκβάσεις, συστήνεται η παρουσίαση τόσο των
απόλυτων, όσο και των σχετικών μεγεθών επίδρασης

Συμπληρωματικές

18

αναλύσεις

Αποτελέσματα κάθε άλλης ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης της
ανάλυσης υποομάδων και σταθμισμένης ανάλυσης, διακρίνοντας την
προκαθορισμένη από την διερευνητική

Βλαβερές συνέπειες

19

Όλες οι σημαντικές βλαβερές συνέπειες ή οι ακούσιες επιδράσεις σε
κάθε ομάδα (για εξειδικευμένη καθοδήγηση βλέπε το CONSORT για
βλαβερές συνέπειες)

Συζήτηση
Περιορισμοί

20

Περιορισμοί της δοκιμής, αντιμετωπίζοντας τις πηγές πιθανών
σφαλμάτων, την ανακρίβεια, και αν σχετικό, την πολλαπλότητα των
αναλύσεων

Γενικευσιμότητα

21

Γενικευσιμότητα (εξωτερική εγκυρότητα, εφαρμοσιμότητα) των
ευρημάτων της δοκιμής

Ερμηνεία

22

Ερμηνεία συνεπής με τα αποτελέσματα, ισορροπώντας τα οφέλη και
τις βλαβερές συνέπειες, και λαμβάνοντας υπόψη άλλες σχετικές
αποδείξεις

Άλλες πληροφορίες
Καταχώρηση

23

Αριθμός καταχώρησης και όνομα του μητρώου δοκιμών

Πρωτόκολλο

24

Που μπορεί να είναι προσβάσιμο το συνολικό πρωτόκολλο της
δοκιμής, εάν είναι διαθέσιμο

Χρηματοδότηση

25

Πηγές χρηματοδότησης και άλλη υποστήριξη (όπως η προμήθεια
φαρμάκων), ρόλος των χρηματοδοτών

*Προτείνουμε έντονα να διαβάζεται αυτή η δήλωση σε συνδυασμό με το CONSORT 2010 Εξήγηση
και Επεξεργασία (CONSORT 2010 Explanation and Elaboration) για σημαντικές διευκρινίσεις σε όλα
τα στοιχεία. Επίσης, αν είναι σχετικό προτείνουμε την ανάγνωση των επεκτάσεων του CONSORT για
τυχαιοποιημένες δοκιμές συρροής,40 δοκιμές μη-υπεροχής και ισοδυναμίας,39 μη-φαρμακολογικές
θεραπείες, 43 βοτανικές παρεμβάσεις 44και πραγματικές δοκιμές (pragmatic trials). 41 Πρόσθετες
επεκτάσεις θα είναι διαθέσιμες: γι αυτές και για άλλες επίκαιρες αναφορές σχετικές με αυτόν τον
κατάλογο, βλέπε www.consort-statement.org.

