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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Τ ο πρώτο μονοκλωνικό αντίσωμα, natalizumab, που εγκρίθηκε παγκοσμίως 
για την αντιμετώπιση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (Σκλήρυνση κατά 

Πλάκας) κυκλοφορεί και στην Ελλάδα από τις 2 Απριλίου 2007, από την 
Genesis Pharma, αλλάζοντας τα δεδομένα για τους χιλιάδες ασθενείς στη 
χώρα μας. 

Το natalizumab είναι μία δυναμική θεραπεία που βασίζεται σε ένα νέο μηχα-
νισμό δράσης ενάντια στη νόσο. Πρόκειται για ένα ανασυνδυασμένο μονοκλω-
νικό αντίσωμα, που εμποδίζει τη μετανάστευση των κυττάρων του ανοσοποιη-
τικού συστήματος στους ιστούς και καταστέλλει την υπάρχουσα φλεγμονώδη 
δραστηριότητα. 

Παγκόσμιες έρευνες κατά την τελευταία δεκαετία έχουν αποδείξει ότι το natalizumab 
είναι από τις πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές αγωγές για την Πολλαπλή Σκλήρυνση 
(ΠΣ) που κυκλοφορούν μέχρι σήμερα. Η αποτελεσματικότητά του ενισχύεται ιδί-
ως σε περιπτώσεις ασθενών με υποτροπιάζουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση, που πα-
ρουσιάζουν υψηλή ενεργότητα της νόσου παρά τη θεραπεία με ιντερφερόνη-β, 
και σε ασθενείς με ταχέως εξελισσόμενη σοβαρή υποτροπιάζουσα Πολλαπλή 
Σκλήρυνση.

Συγκεκριμένα, η κλινική μελέτη AFFIRM, μία από τις μεγαλύτερες κλινικές μελέ-
τες φάσης ΙΙΙ στην Πολλαπλή Σκλήρυνση, που πραγματοποιήθηκε σε 99 κέντρα 
παγκοσμίως (και στην Ελλάδα) με τη συμμετοχή 942 ασθενών, απέδειξε: 
•  Μείωση έως 54% της πιθανότητας επιδείνωσης της εμμένουσας αναπηρίας.
•   Μείωση κατά 68% της ετήσιας συχνότητας των κλινικών υποτροπών

Σε ασθενείς με ταχέως εξελισσόμενη σοβαρή υποτροπιάζουσα ΠΣ, τα ποσοστά 
είναι ιδιαίτερα αυξημένα:
•   Μείωση κατά 64% του κινδύνου επιδείνωσης της αναπηρίας, που παραμένει 

για 6 μήνες.

•   Μείωση κατά 81% της ετήσιας συχνότητας υποτροπών.
•  Μείωση κατά 75% της πιθανότητας νέας υποτροπής.

Το natalizumab κυκλοφορεί στην αμερική από τον Ιούνιο του 2006, ενώ τον 
ίδιο μήνα έλαβε έγκριση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων (ΕΜΕα) για 
να κυκλοφορήσει στις Ευρωπαϊκές χώρες. Μέχρι σήμερα έχει ήδη κυκλοφορήσει 
στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.Το φάρμακο χορηγείται με ενδοφλέβια έγ-
χυση, μία φορά κάθε 4 εβδομάδες, περιορίζοντας σημαντικά την ταλαιπωρία των 
ασθενών, ενώ καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Το natalizumab θα παρουσιάσουν στην επιστημονική κοινότητα διακεκριμέ-
νοι πανεπιστημιακοί, κλινικοί και ερευνητές νευρολόγοι, στο πλαίσιο του 21ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελλήνων Νευρολόγων, που θα πραγματοποιηθεί στις 
20-22 απριλίου 2007, στο Ξενοδοχείο Ledra Marriott. Μεταξύ αυτών βρίσκονται 
ο Ludwig Kappos, καθηγητής Νευρολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
της Βασιλείας στην Ελβετία, ο Bernd C. Kieseir, καθηγητής Νευρολογίας στο 
Heinrich-Heine University του Ντύσσελντορφ, ο καθηγητής Νευρολογίας Ιωάννης 
Μυλωνάς, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Νευρολογικής Εταιρείας και τέως Διευθυντής 
της Β’ Πανεπιστημιακής Νευρολογικής κλινικής του Νοσοκομείου αΧΕΠα, και ο 
Νικόλαος γρηγοριάδης, Επίκουρος καθηγητής Νευρολογίας της Β΄ Πανεπιστημιακής 
Νευρολογικής κλινικής του Νοσοκομείου αΧΕΠα. 

Με αφορμή την κυκλοφορία του φαρμάκου στην Ελλάδα, ο καθηγητής Ιωάννης 
Μυλωνάς δήλωσε: «Το natalizumab είναι αναμφισβήτητα ένα επαναστατικό φάρ-
μακο. Είναι ένα ισχυρό όπλο της ιατρικής κοινότητας στη μάχη κατά της απρό-
βλεπτης αυτής νόσου, από την οποία πάσχουν χιλιάδες νέοι άνθρωποι στη χώ-
ρα μας. Η αποτελεσματικότητά του, ειδικά στις περιπτώσεις των επιθετικών μορ-
φών Πολλαπλής Σκλήρυνσης, δίνει στους ιατρούς και στους ασθενείς, για πρώ-
τη φορά, μια ελπίδα ζωτικής σημασίας». 

Ένα νέο πρωτοποριακό φάρμακο έρχεται στην Ελλάδα 
και δίνει ελπίδα σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση
Το μονοκλωνικό αντίσωμα natalizumab μειώνει την πιθανότητα επιδείνωσης της αναπηρίας 
έως 54% και ελαττώνει την ετήσια συχνότητα υποτροπών κατά 68% στα δύο χρόνια
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Η Δρ. Κλημεντίνη Καραγεωργίου, Διευ
θύντρια της Νευρολογικής Κλινικής 

και υπεύθυνη του Ειδικού Ιατρείου Απο
μυελινωτικών Νοσημάτων του ΓΝΑ «Γ. 
Γεννηματάς» μιλά για τη συμβολή του φαρ
μάκου natalizumab (μονοκλωνικό αντίσωμα) 
στην αντιμετώπιση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης. 
Η κ. Καραγεωργίου συμμετείχε στη Διεθνή 
Ερευνητική Ομάδα, η οποία πραγματοποίησε 
τις κλινικές μελέτες του νέου σκευάσματος. 

Πως δρα το natalizumab και σε τι δι-
αφέρει από τα άλλα φάρμακα για την 
Πολλαπλή Σκλήρυνση;

Πρόκειται για μια τελείως νέα θεραπευτική εφαρ-
μογή ενός μονοκλωνικού αντισώματος, το οποίο 
εμποδίζει τα ανοσοκύτταρα να περάσουν από 

την κυκλοφορία στον εγκέφαλο και να δημιουρ-
γήσουν φλεγμονή και καταστροφή των νευρα-
ξόνων. Πρόκειται, συνεπώς, για μια πολύ ση-
μαντική θεραπευτική πρόοδο στην Πολλαπλή 
Σκλήρυνση. 

Ποια είναι τα αποτελέσματα ερευνών για 
το φάρμακο; 

Σχετικά με τη νέα θεραπεία υπάρχουν δύο με-
λέτες: η μελέτη AFFIRM, στην οποία συμμετείχε 
και η Ελλάδα, και η μελέτη SENTINEL. Στη μελέ-
τη AFFIRM, το φάρμακο χρησιμοποιήθηκε σε 942 
ασθενείς με υποτροπιάζουσα μορφή Πολλαπλής 
Σκλήρυνσης, σε 99 ειδικά κέντρα σε όλο τον κό-
σμο. Επρόκειτο για ασθενείς που είχαν νόσο υπο-
τροπιάζουσας μορφής, διαγνωσμένη τουλάχιστον 
δύο χρόνια πριν την εισαγωγή στη μελέτη, ενώ οι 
περισσότεροι εξ αυτών (ποσοστό 80%) είχαν πα-

ρουσιάσει τουλάχιστον 2-3 υποτροπές. Το κλινι-
κό προφίλ της νόσου που παρουσίαζαν οι ασθε-
νείς κυμαινόταν έως τη βαθμολογία 5, στην κλί-
μακα αναπηρίας EDSS, με μέση τιμή 2,5-3,5. 
Συγκρίθηκε εικονικό φάρμακο (placebo) με δό-
ση 300mg του δραστικού φαρμάκου, σε ενδο-
φλέβια έγχυση, μια φορά το μήνα. 

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας είχε 
έναν κύριο και ποικίλους δευτερεύοντες στόχους. 
κύριοι στόχοι ήταν η μείωση του ρυθμού των κλι-
νικών υποτροπών και η μείωση της πιθανότητας 
επιδείνωσης της αναπηρίας. Διαπιστώθηκε ότι το 
νέο φάρμακο μείωσε τη συχνότητα εμφάνισης κλι-
νικών υποτροπών κατά 68%, σε σύγκριση με το 
εικονικό φάρμακο. Όλες οι ηλικίες των ασθενών 
που έλαβαν ενεργό φάρμακο επηρεάστηκαν το 
ίδιο ως προς την εμφάνιση των υποτροπών, ενώ 
στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου οι υποτρο-
πές αφορούσαν πιο νέα άτομα κατά τα 2/3. Τα 

Η Δρ. Κλημεντίνη Καραγεωργίου απαντά σε ερωτήσεις 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα του natalizumab
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Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) είναι η πιο κοινή 
νευρολογική διαταραχή που προσβάλλει 

τους νέους ενήλικες. Περισσότεροι από 25 
εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ 20 και 40 ετών, 
με συχνότερη την ηλικία των 25 ετών, πάσχουν 
από ΠΣ παγκοσμίως. Πάνω από 350.000 άτομα 
πάσχουν στην Ευρώπη και περίπου 400.000 στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα υπολογίζεται 
ότι υπάρχουν περίπου 8.000 ασθενείς.

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι μια δυσλειτουρ-
γία του κεντρικού Νευρικού Συστήματος (κΝΣ), 
και -αν και η ακριβής αιτιολογία της είναι ακόμη 
άγνωστη και μάλλον εξαιρετικά σύνθετη- θεωρεί-
ται, πρωταρχικά, ως φλεγμονώδης νόσος του κΝΣ. 
Η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι μία χρόνια πάθηση, 
που δεν είναι μεταδοτική, δεν θεωρείται κληρονο-
μική, δεν συνιστά διαταραχή της ψυχικής υγείας και 
δεν οφείλεται σε άγχος. Τις τελευταίες δύο δεκα-
ετίες έχει επιτευχθεί πρόοδος τόσο στην κατανόη-
ση της παθογένειας της Πολλαπλής Σκλήρυνσης, 
όσο και στην εξέλιξη αποτελεσματικών μεθόδων 
αντιμετώπισής της.

Η παθογένεια της Πολλαπλής 
Σκλήρυνσης

Πολλά από τα συμπτώματα της ΠΣ μπορούν να 
συνοψιστούν σε μια διαδικασία γνωστή ως «απο-
μυελίνωση», βλάβη και καταστροφή του προστα-
τευτικού περιβλήματος μυελίνης που περιβάλλει 
τις νευρικές ίνες στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο 
μυελό. Η προσβολή οφείλεται σε περιοδικές επι-
θέσεις («ώσεις» είναι ο όρος που χρησιμοποιεί-
ται) του ανοσοποιητικού συστήματος εναντίον των 
νευρικών κυττάρων, τα οποία αναγνωρίζονται ως 
«εχθρικά». Η επίθεση αυτή οδηγεί σε καταστρο-
φή της μυελίνης (απομυελίνωση). 

Η μυελίνη είναι η λιπαρή ουσία που καλύπτει τα 
νεύρα και παίζει ρόλο μονωτικού υλικού. Χωρίς 
αυτή, η μετάδοση ηλεκτρικών σημάτων κατά μήκος 
των νεύρων καθυστερεί ή αναστέλλεται εντελώς. 
Όταν η μυελίνη είναι υγιής και λειτουργεί κανονι-

κά, τα νευρικά ερεθίσματα μεταδίδονται ακέραια 
και διευκολύνουν τη συνεργασία εγκεφάλου και 
σώματος. Εντούτοις, το κεντρικό Νευρικό Σύστημα 
έχει περιορισμένη δυνατότητα να επιδιορθώσει τις 
προσβεβλημένες περιοχές απομυελίνωσης και οι 
επαναλαμβανόμενες φλεγμονώδεις προσβολές συ-
χνά οδηγούν σε μόνιμες βλάβες και απώλεια των 
νευρικών κυττάρων. αυτά τα περιστατικά αποτε-
λούν τη βάση των χρόνιων συμπτωμάτων της ΠΣ 
- που περιλαμβάνουν απώλεια της κινητικότητας, 
αταξία, σπαστικότητα, πόνο, γνωσιακές διαταρα-
χές και διαταραχές του συναισθήματος.

Ο απρόβλεπτος παράγοντας για την εξέλιξη της 
νόσου έγκειται στο γεγονός ότι οι βλάβες εμφανίζο-
νται με δύο ξεχωριστούς μηχανισμούς: έναν φλεγ-
μονώδη, αναστρέψιμο, ο οποίος συνήθως κυρι-
αρχεί κατά τα πρώτα χρόνια (στην υποτροπιάζου-
σα μορφή) -και που καταρχήν στρέφεται κατά της 
μυελίνης, και έναν εκφυλιστικό, ο οποίος ενεργο-
ποιείται αφότου το νευρικό κύτταρο, απροστάτευ-
το από το περίβλημα μυελίνης, εκτεθεί στην τυφλή 
δράση των ουσιών της φλεγμονής. Η δράση αυτή 
τελικά προκαλεί μη αναστρέψιμες διαταραχές στη 
βιοχημική σύσταση του κυττάρου, με συνέπεια το 
θάνατό του. Έτσι, η αθροιζόμενη απώλεια νευρι-
κών κυττάρων οδηγεί σε αναπηρίες που δεν είναι 
πλέον δυνατό να αντισταθμισθούν, κάτι που πλέον 
σηματοδοτεί την προϊούσα μορφή της νόσου. 

Η ΠΣ έχει πολλές πιθανές αιτίες, αν και δεν έχει 
αναγνωριστεί ακόμη κανένας αιτιολογικός παράγο-
ντας. Περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως λοιμώ-
ξεις από ιούς ή βακτήρια, μπορεί να είναι σημαντι-
κοί τα πρώτα 15 χρόνια της ζωής. Μερικοί ερευνη-
τές πιστεύουν, επίσης, ότι ένας συνήθης ιός μπορεί 
να δρα ως έναυσμα με καθυστέρηση, αναστατώ-
νοντας το ανοσολογικό σύστημα για να προκαλέ-
σει την εκδήλωση της ΠΣ.

Ιστορική αναδρομή

Ο περίφημος γάλλος νευρολόγος Jean Martin 
Charcot είναι αυτός που περιέγραψε και παρουσί-
ασε στο Παρίσι για πρώτη φορά την ΠΣ, το 1868, 

ταξινομώντας και συσχετίζοντας τις παλαιότερες ερ-
γαστηριακές και κλινικές σχετικές αναφορές. λόγω 
της έλλειψης των σχετικών ντοκουμέντων, δεν είναι 
δυνατό να καθοριστεί με σαφήνεια το πότε ακρι-
βώς πρωτοεμφανίστηκε η νόσος. Υπάρχουν μά-
λιστα και -αστήριχτες- θεωρίες που την εκτιμούν, 
γενικά, ως «νόσο του πολιτισμού», αποδίδοντάς 
την στα εμβόλια, σε τοξικούς παράγοντες κ.ά. 
Τουλάχιστον μέχρι και το Μεσαίωνα, πάντως, δεν 
υπάρχουν στην ιατρική βιβλιογραφία αναφορές για 
νοσήματα που να μοιάζουν με την ΠΣ. Μόνο κα-
τά τα τέλη του 13ου αιώνα αναγνωρίζεται η πρώ-
τη αναφορά, σε δημόσιο έγγραφο της Ολλανδίας, 
που αφορούσε στη ζωή και το θάνατο της μονα-
χής Lidwina Von Schiedam.

Η επιδημιολογία της Πολλαπλής 
Σκλήρυνσης

Η ΠΣ αποτελεί συχνότατη νευρολογική πάθηση. 
Μπορεί να προσβάλλει τον οποιοδήποτε, αλλά 
σύμφωνα με τις στατιστικές, παρουσιάζει διαφορές 
στη συχνότητά της, σε τέσσερις κύριους άξονες: 
•  γεωγραφικό πλάτος: εμφανίζεται συχνότερα στις 

εύκρατες κλιματικές ζώνες και των δύο ημισφαι-
ρίων, ενώ σπανίζει στους τροπικούς. Ένα υψη-
λό ποσοστό επίπτωσης (>30 περιπτώσεις ανά 
100.000 πληθυσμού) συναντάται κυρίως ανά-
μεσα σε 44ο και 64ο γεωγραφικό πλάτος1. Στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, η επίπτωση 
της ΠΣ έχει υπολογιστεί σε 80-100 ανά 100.000 
γενικού πληθυσμού –αν και πιθανόν είναι >200 
ανά 100.000 σε περιοχές της Σκωτίας2.

•   Φυλή: έχει μεγαλύτερη συχνότητα στη λευκή 
φυλή, σε σχέση με τη μαύρη φυλή.

•  Οικογενειακό ιστορικό: τα συγγενικά πρόσω-
πα εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να προ-
σβληθούν, πιθανότητα η οποία κατά φθίνουσα 
σειρά αφορά στα αδέλφια, στα τέκνα, σε θείες, 
θείους και ξαδέλφια.

•  Φύλο: οι γυναίκες προσβάλλονται συχνότε-
ρα σε σχέση με τους άντρες, σε αναλογία πε-
ρίπου 3:2. 

Περιγραφή της Πολλαπλής Σκλήρυνσης (Σκλήρυνσης κατά Πλάκας)

άτομα με τη μεγαλύτερη αναπηρία είχαν περισ-
σότερες υποτροπές. 

Η ανάγκη εισαγωγής στο νοσοκομείο ήταν κατά 
65% χαμηλότερη για τους ασθενείς που έπαιρ-
ναν το natalizumab σε σχέση με το εικονικό φάρ-
μακο. Στους δευτερεύοντες στόχους αξιολόγη-
σης της μελέτης ήταν και η εκτίμηση της μαγνη-
τικής τομογραφίας. Διαπιστώθηκε ότι, στην ομά-
δα που έπαιρνε φάρμακο, δεν υπήρχαν ενεργές 
εστίες στο 97% των ασθενών. Η ποιότητα ζωής 
των ασθενών που έπαιρναν φάρμακο βελτιώθη-
κε στο 70%. Στην κλινική μελέτη SENTINEL, δι-
άρκειας 2 ετών, μελετήθηκε ο συνδυασμός του 
natalizumab με την ιντερφερόνη β-1a, χορηγούμε-
νη ενδομυϊκά. ωστόσο, η συνδυαστική χορήγηση 
δεν έλαβε έγκριση από τον ΕΜΕα στην Ευρώπη 
και από τον αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων 
στην αμερική (FDA).

Υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες;
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν 

ήταν κεφαλαλγία, κόπωση, αρθραλγία και αντί-
δραση υπερευαισθησίας στο φάρμακο. Τη μελέ-
τη AFFIRM διέκοψαν, λόγω ανεπιθύμητων ενερ-
γειών, μόνο 5 ασθενείς που έπαιρναν το φάρ-
μακο, έναντι 3 ασθενών με το εικονικό φάρμα-
κο. Επίσης, αναζητήθηκε συστηματικά η πιθανή 
ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι του φαρμάκου. 
Διαπιστώθηκε ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι του 
φαρμάκου στο 6% μόνο των ασθενών, οι οποί-
οι και ανέπτυξαν τα αντισώματα εντός των πρώ-
των 12 εβδομάδων.

Με ποιο τρόπο χορηγείται το νέο φάρμακο;
κατά τη μελέτη AFFIRM μελετήθηκαν 300mg 

του φαρμάκου, σε ενδοφλέβια έγχυση, κάθε 4 
εβδομάδες. 

Υπήρξαν ιδιαιτερότητες μεταξύ των 
Ελλήνων ασθενών;

Στο κέντρο μας συμμετείχαν 11 ασθενείς. Δεν 

παρατηρήθηκε καμία ιδιαιτερότητα και κανείς 
δεν διέκοψε τη μελέτη. Το ποσοστό υποτροπών 
ήταν πολύ μικρό, μόνο σε 2 ασθενείς, ενώ η ει-
κόνα στη μαγνητική τομογραφία δεν έδειξε κα-
μία επιδείνωση.

Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών, 
σε ποιους ασθενείς απευθύνεται το νέο 
φάρμακο και σε ποιο βαθμό θα αντικα-
ταστήσει τις ιντερφερόνες και τα άλλα 
φάρμακα;

Το νέο φάρμακο απευθύνεται σε συγκεκριμένη 
ομάδα ασθενών με ιδιαίτερα ενεργή Σκλήρυνση 
κατά Πλάκας, ως μονοθεραπεία στην υποτροπι-
άζουσα μορφή της νόσου. 

Οι ιντερφερόνες-β έχουν επανειλημμένα επιβε-
βαιωθεί, τόσο για τα αρχικά στάδια της νόσου όσο 
και για άλλες μορφές, όπως η δευτερογενώς προ-
ϊούσα μορφή Πολλαπλής Σκλήρυνσης. 

6
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6Επίσης ισχύουν τα εξής: 
•  Τα άτομα με ΠΣ συνήθως διαγιγνώσκονται με-

ταξύ των ηλικιών 20 και 40, ενώ σπάνια διαγι-
γνώσκονται σε ηλικίες κάτω των 10 ή άνω των 
55 ετών.

•  Η διάρκεια ζωής δεν επηρεάζεται σημαντικά 
από την ΠΣ.

Διάφορες μορφές της Πολλαπλής 
Σκλήρυνσης 

Πιο συχνά, η ΠΣ είναι υποτροπιάζουσα, που ση-
μαίνει ότι κατά καιρούς η κατάσταση επιδεινώνε-
ται και μετά υποχωρεί. Με την πάροδο του χρό-
νου η ΠΣ επιδεινώνεται, προκαλώντας αναπηρία, 
ανεπαρκή συνεργασία και άλλα εξουθενωτικά συ-
μπτώματα, όπως κόπωση.

Η πορεία της ΠΣ είναι απρόβλεπτη. Μερικοί ασθε-
νείς επηρεάζονται ελάχιστα από την ασθένεια, ενώ 
άλλοι υφίστανται γρήγορη επιδείνωση μέχρι ολι-
κή ανικανότητα.

Υπάρχουν διάφορες μορφές της ΠΣ: 
•  Υποτροπιάζουσα μορφή ΠΣ (περίπου 45% όλων 

των περιπτώσεων ΠΣ): χαρακτηρίζεται από απρό-
βλεπτες υποτροπές κατά τη διάρκεια των οποί-
ων εμφανίζονται νέα συμπτώματα ή επιδεινώνο-
νται υπάρχοντα συμπτώματα. αυτά τα επεισόδια 
μπορεί να διαρκέσουν μέρες ή μήνες, μετά από 
τα οποία ακολουθεί μερική ή ολική ύφεση των 
συμπτωμάτων. Η ασθένεια μπορεί να είναι ανε-
νεργή για μήνες ή και χρόνια.

•  Δευτερογενώς προϊούσα ΠΣ (περίπου 35% 
όλων των περιπτώσεων ΠΣ): μπορεί να εμφανι-
στεί σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη υποτροπι-
άζουσα ΠΣ, με επιδείνωση της αναπηρίας. 

•  Πρωτογενώς προϊούσα ΠΣ (περίπου 10% όλων 
των περιπτώσεων ΠΣ): χαρακτηρίζεται από αρ-
γή εκδήλωση και σταθερή επιδείνωση των συ-
μπτωμάτων. Υπάρχει μία σταθερή συσσώρευ-
ση νευρολογικών ελλειμμάτων και σωματικής 
αναπηρίας.

•  «Πιθανή ΠΣ» ή «καλοήθης» μορφή (περί-
που 10% όλων των περιπτώσεων ΠΣ): παρου-
σιάζει ελάχιστες υποτροπές, χωρίς νευρολογι-
κά ελλείμματα.
Τελικά, το 90% των ασθενών με υποτροπιάζουσα 

ΠΣ θα αναπτύξουν προϊούσα ΠΣ (50% μέσα σε 10 
χρόνια)3. Επειδή η προϊούσα μορφή ανταποκρίνε-
ται ελάχιστα στις υπάρχουσες ανοσοτροποποιητικές 
θεραπείες με ιντερφερόνη-β, η τρέχουσα αντίλη-
ψη ευνοεί την έγκαιρη θεραπεία για να αποτραπεί 
η εμφάνιση αυτής της προϊούσας μορφής.

Συμπτώματα της Πολλαπλής 
Σκλήρυνσης 

Τα συμπτώματα που βιώνονται από τους ασθενείς 
εξαρτώνται πολύ από την περιοχή του κεντρικού 
Νευρικού Συστήματος που έχει επηρεαστεί. αν και 
τα περισσότερα άτομα με ΠΣ θα βιώσουν περισ-
σότερα από ένα συμπτώματα, κανένα άτομο δεν 
θα τα έχει όλα. 

Τρία από τα πιο κοινά συμπτώματα είναι: α) οπτι-
κές διαταραχές (συγκεκριμένα, μονόπλευρη οπτι-
κή νευρίτιδα), β) συνδρομή νωτιαίου μυελού (πε-
ριλαμβάνει διαταραχές αισθητικότητας, όπως πα-
ραισθησία, ήπια δυσλειτουργία της κύστης ή/και 
του εντέρου και παροξυσμική δυστονία), και γ) 
συνδρομή εγκεφαλικού στελέχους - παρεγκεφα-
λίδας (περιλαμβάνει διαταραχές ισορροπίας και 
συντονισμού, όπως αταξία, τρόμο και ίλιγγο, μυ-

ϊκή αδυναμία ή σπαστικότητα και πόνο στο πρό-
σωπο-νευραλγία του τριδύμου).

Οι ασθενείς με ΠΣ μπορεί επίσης να βιώσουν μη 
φυσιολογική ομιλία, δυσκολία στην κατάποση (δυ-
σκαταποσία), κόπωση, απώλεια της σεξουαλικό-
τητας -περιλαμβανομένης της ανικανότητας και της 
μειωμένης διέγερσης, γνωσιακές και συναισθημα-
τικές διαταραχές (προβλήματα με την πρόσφατη 
μνήμη, τη συγκέντρωση, την κρίση ή την αιτιολό-
γηση) και δυσανεξία στη ζέστη.

Η ΠΣ που δεν ελέγχεται από κάποια θεραπεία 
μπορεί να έχει καταστροφική επίδραση στην οι-
κογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή του 
ασθενή, ειδικά επειδή διαγιγνώσκεται συχνότερα 
στην ηλικία που τα άτομα είναι στην πιο δημιουρ-
γική φάση της ζωής τους και πιθανόν να δημιουρ-
γούν οικογένεια.

Έγκαιρη διάγνωση και ρόλος των 
MRI 

αν και η κλινική διάγνωση της ΠΣ εξαρτάται πο-
λύ από το ιατρικό ιστορικό και τη νευρολογική εξέ-
ταση, η γνώση για τους κυτταρικούς μηχανισμούς 
που εμπλέκονται στην παθογένεια της ΠΣ έχει ενι-
σχυθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ η μαγνητική το-
μογραφία (MRI) μπορεί να συμβάλλει στον εντο-
πισμό των τυπικών βλαβών της ΠΣ. 

Μετά από ένα πρώτο επεισόδιο απομυελίνωσης, 
η πιθανότητα μετατροπής σε «κλινικά βέβαιη» ΠΣ 
είναι περίπου 20% εάν δεν ανιχνεύονται βλάβες 
στη μαγνητική τομογραφία και περίπου 90% εάν 
ανιχνεύονται περισσότερες από 10 βλάβες. 

H μαγνητική τομογραφία είναι πολύ ευαίσθητη 
στον εντοπισμό αλλαγών στις βλάβες στον εγκέ-
φαλο, σε ασθενείς με ΠΣ. Πραγματικά, οι εξελί-
ξεις στην MRI έχουν προσφέρει ισχυρά εργαλεία 
για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότη-
τας της θεραπείας. 

Επειδή η MRI εμφανίζεται τελείως ακίνδυνη, μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί κατ’ επανάληψη για την εξέ-
ταση ασθενών με εξελισσόμενη ΠΣ στη διάρκεια 
πολλών μηνών και χρόνων.

για την επιβεβαίωση της διάγνωσης της ΠΣ, πρέ-

πει να υπάρχουν στοιχεία για περισσότερα από 2 
απομυελινωτικά επεισόδια, διαχωρισμένα τόσο 
ως προς τον χρόνο όσο και ως προς την εντόπι-
ση στο κΝΣ. Η ΠΣ συνήθως προαγγέλλεται από 
ένα και μόνο κλινικό απομυελινωτικό γεγονός του 
οπτικού νεύρου, του νωτιαίου μυελού ή του εγκε-
φαλικού στελέχους. αυτή η ομάδα ασθενών, με 
θετικό MRI που δείχνουν κλινικά σιωπηλές βλά-
βες, τυπικές για ΠΣ, έχουν υψηλό κίνδυνο ανά-
πτυξης της νόσου, και μπορεί να είναι υποψήφιοι 
για έγκαιρη έναρξη ανοσοτροποποιητικής θερα-
πείας προληπτικά.

Μελέτες με MRI έχουν αποκαλύψει την κλινικά 
σιωπηλή δραστηριότητα της ΠΣ, υποδεικνύοντας 
ότι μη αναστρέψιμες βλάβες προκαλούνται από 
την αρχή της νόσου. Τέτοιες μελέτες έχουν επίσης 
αποδείξει ότι και, μεταξύ υποτροπών, η ΠΣ είναι 
ενεργή και όχι σε ύφεση, ακόμα και όταν εμφανί-
ζεται ως κλινικά ανενεργή. αυτό υποδεικνύει ότι 
η θεραπεία που μειώνει αυτή την παρατηρούμε-
νη δραστηριότητα της ασθένειας μέσω MRI μπο-
ρεί να έχει ωφέλιμη επίδραση στη μελλοντική πο-
ρεία της ΠΣ.

Στο πλαίσιο της αρχικής διερεύνησης επιβάλλε-
ται να διενεργηθεί οσφυονωτιαία παρακέντηση και 
εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, εξετάσεις 
που απαιτούν εισαγωγή σε νοσοκομείο. Επίσης, 
οπωσδήποτε απαιτούνται κάποιες ειδικές εξετάσεις 
αίματος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 
χρειαστεί η εξέταση των οπτικών, ακουστικών και 
σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών.

Μέθοδοι αντιμετώπισης της νόσου 

Δεν υπάρχει σήμερα θεραπευτική δυνατότητα 
για ριζική θεραπεία της ΠΣ. Οι θεραπείες διακρίνο-
νται σε παράγοντες για την αντιμετώπιση των οξέ-
ων υποτροπών και ανοσοτροποποιητικούς παρά-
γοντες (τροποποιούν την πορεία της νόσου). Οι 
κυριότερες ανοσοτροποποιητικές θεραπείες που 
σήμερα είναι διαθέσιμες είναι οι ιντερφερόνες-β, 
η οξική γλατιραμέρη, η μιτοξανδρόνη. 

Η αποτελεσματικότητά τους αξιολογείται βάσει 
της ικανότητας τους να μειώνουν τη δραστηριό-
τητα της νόσου (π.χ. τη φλεγμονή και το σχημα-
τισμό βλαβών που απεικονίζονται στη μαγνητική 
τομογραφία, τη συχνότητα των κλινικών υποτρο-
πών και την επιδείνωση της αναπηρίας σύμφωνα 
με την κλίμακα EDSS).

Μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες έχουν δείξει ότι 
οι υπάρχουσες ανοσοτροποποιητικές θεραπεί-
ες μειώνουν τη συχνότητα των υποτροπών κατά 
30% περίπου. 

Οι ιντερφερόνες-β παρατείνουν το χρόνο επιδεί-
νωσης της αναπηρίας κατά 25-37% στις κλινικές 
μελέτες. Επίσης, μειώνουν τον αριθμό των βλα-
βών στη μαγνητική απεικόνιση. 

ωστόσο, παρά την αποτελεσματικότητα των θε-
ραπειών αυτών, οι ασθενείς συνεχίζουν να έχουν 
υποτροπές και επιδείνωση στην αναπηρία. Υπάρχει 
μεγάλη ανάγκη για νέες, πιο αποτελεσματικές θερα-
πευτικές επιλογές. Το natalizumab αντιπροσωπεύει 
μία καινοτόμο προσέγγιση στη θεραπεία της ΠΣ. 
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Το natalizumab είναι για ένα ανα-
συνδυασμένο μονοκλωνικό αντί-
σωμα, που εμποδίζει τη μετανάστευ-
ση των κυττάρων του ανοσοποι-
ητικού συστήματος στους ιστούς και 
καταστέλλει την υπάρχουσα φλεγ-
μονώδη δραστηριότητα. 




