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Περίληψη

Οι προηγούμενες διαγνωστικές κατευθυντήριες γραμμές για την Πολλαπλή 
Σκλήρυνση (ΠΣ) βασίζονταν ιδιαίτερα στις κλινικές ενδείξεις και στην ανάλυση του 
ΕΝΥ. Το 2001, εκδόθηκαν κατευθυντήριες γραμμές που επέτρεπαν μερική υπο-
κατάσταση των απαιτούμενων για τη διάγνωση κλινικών ενδείξεων από τα ευρή-
ματα της MRI και καθόριζαν την Πρώιμα Εξελισσόμενη Πολλαπλή Σκλήρυνση 
(PPMS). Πρόσφατα, αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της διάγνωσης της 
ΠΣ εκδόθηκαν, με κύριο στόχο τη βελτίωση του προσδιορισμού της διασποράς 
στο χώρο (με απεικόνιση ΝΜ) και στο χρόνο (με χρήση Τ2 ακολουθιών), κάνο-
ντας έτσι δυνατή την ταχύτερη και πιο αξιόπιστη διάγνωση. Τα κριτήρια για την 
PPMS επίσης αναθεωρήθηκαν. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στον προσ-
διορισμό ενιαίων κλινικών περιόδων, που θα επιτρέψουν μια πιο βέβαιη διά-
γνωση και στοχεύει στην απλοποίηση των κριτηρίων και παράλληλα, στη βελ-
τίωση της διαγνωστικής ακρίβειας.

λέξεις-κλειδιά: πολλαπλή σκλήρυνση, κριτήρια Mc Donald, κατευθυντήριες 
γραμμές, MRI.

Εισαγωγή

Η ΠΣ είναι μια από τις πιο κοινές αιτίες αναπηρίας των νεαρών ενηλίκων, στις 
ανεπτυγμένες χώρες. Στο 85% των ασθενών, περίπου, η νόσος πρωτοεκδηλώ-
νεται με ένα οξύ ή υποξύ επεισόδιο απομυελινωτικής προέλευσης, το ονομα-
ζόμενο κλινικά απομονωμένο σύνδρομο (CIS). Οι πιο συχνά εμπλεκόμενες πε-
ριοχές είναι το οπτικό νεύρο, ο νωτιαίος μυελός, η γέφυρα ή συνδυασμός αυ-
τών. λιγότερο συχνά, ο υπόλοιπος εγκέφαλος είναι η θέση των αρχικών συ-
μπτωμάτων1. 

Το 10-15% των ασθενών περίπου εμφανίζονται με βραδέως εξελισσόμενη νό-
σο. από αυτούς, περίπου τα 2/3 δε θα βιώσουν ποτέ ύφεση και αυτοί επομένως 
έχουν τον πρώιμα εξελισσόμενο υπότυπο της νόσου (PPMS).

H διάγνωση της υποτροπιάζουσας - διαλείπουσασς ΠΣ

για όσο καιρό τα διαγνωστικά κριτήρια περιγράφονταν, η διάγνωση της ΠΣ 
απαιτούσε απόδειξη της διασποράς της νόσου στο χώρο και στο χρόνο, από την 
άποψη των αλλοιώσεων του κΝΣ3. αρχικά, η απόδειξη αυτή βασιζόταν σχεδόν 
αποκλειστικά στα κλινικά ευρήματα και σε μικρότερο βαθμό στα αποτελέσματα 
της εξέτασης του ΕΝΥ4. Τυπικά, θα έπρεπε να υπάρχουν 2 κλινικά επεισόδια (δι-
ασπορά στο χρόνο- DIT), που να συμπεριλαμβάνουν αντικειμενική κλινική από-
δειξη για περισσότερες από μία ξεχωριστές βλάβες (διασπορά στο χώρο- DIS), 
ώστε να υφίσταται κλινικά ορισμένη ΠΣ (CDMS).

Παρόλο που αυτή η κλινική εικόνα παραμένει βασική για τη διάγνωση της ΠΣ, 
επιπρόσθετες παρακλινικές πληροφορίες κρίνονται βοηθητικές, όλο και περισ-
σότερο.

Ο μαγνητικός συντονισμός (MRI) είναι η πιο ευαίσθητη παρακλινική μέθοδος, κα-
θώς δείχνει ανωμαλίες σε περίπου 95% των ασθενών με κλινικά ορισμένη ΠΣ. 

λόγω της μεγάλης ποσότητας πληροφοριών που μπορεί να δώσει η MRI, κα-
τά το διαγνωστικό έλεγχο της ΠΣ, η χρήση της έχει αυξηθεί σημαντικά την τε-
λευταία δεκαετία. αρκετές μελέτες έχουν διεξαχθεί, με σκοπό να αξιολογήσουν 
τις διαγνωστικές δυνατότητες των διαφόρων προτεινόμενων διαγνωστικών κρι-
τηρίων της MRI. 

Σε αυτές αξιολογήθηκε η προγνωστική αξία των διαφόρων χαρακτηριστικών 
των βλαβών της λευκής ουσίας (εικόνα 1) για μετάπτωση από τη CIS στη CDMS. 

Το μοντέλο των αθροιστικών πιθανοτήτων, που αναπτύχθηκε από τον Barkhof 
και συν., φαινόταν πιο έγκυρο από τα άλλα σετ διαγνωστικών κριτηρίων της MRI, 
γεγονός που προέκυπτε κυρίως από την υψηλή ειδικότητα που είχε. Το μοντέ-
λο αυτό προέκυψε από παλίνδρομη στατιστική ανάλυση η οποία συνδύασε τη 
σχετική ατομική συνεισφορά των βλαβών της MRI, που ήταν γνωστό ότι αποτε-
λούσαν τις πιο τυπικές βλάβες της ΠΣ, αναφορικά με το μέγεθος, την εντόπιση 
και την πιθανή ενίσχυσή τους, στις τομές που ελήφθησαν μετά από χορήγηση 
παραμαγνητικής ουσίας (γαδολίνιο- Gd). 

Το μοντέλο διχοτομήθηκε από τον Tintore και συν6., δείχνοντας μεγαλύτερη 
εγκυρότητα στα 3 από τα 4 κριτήρια, τα οποία περιελάμβαναν: 

1. μία τουλάχιστον υποφλοιώδη βλάβη
2. τρεις τουλάχιστον περικοιλιακές βλάβες
3. μία τουλάχιστον υποσκηνίδια βλάβη και
4. μία τουλάχιστον βλάβη που να προσλαμβάνει παραμαγνητική ουσία ή 9 

υπέρπυκνες στην Τ2 βλάβες, εάν δεν ήταν εφικτή η σκιαγράφηση με Gd. 
αυτά τα κριτήρια της MRI (συμπεριλαμβανομένης της περικοπής τους σε 3) εν-

σωματώθηκαν αργότερα στις διαγνωστικές κατευθυντήριες γραμμές7, ως τεκμη-
ρίωση DIS, με τη δυνατότητα της αντικατάστασης μιας βλάβης του νωτιαίου μυ-
ελού με μια εγκεφαλική βλάβη. Έτσι, σε ασθενείς με συμπτώματα CIS που συ-
σχετίζονται με μια εστία του κΝΣ, η DIS μπορεί να τεκμηριωθεί με την MRI, χωρίς 
να απαιτείται η αναμονή εμφάνισης επιπλέον συμπτωμάτων από άλλη εστία του 
κΝΣ. Επιπρόσθετα, οι κατευθυντήριες γραμμές της MRI για την DIT εξελίχθηκαν: 
Το κριτήριο αυτό τεκμηριώνεται από την εμφάνιση μιας νέας βλάβης στην MRI, 
ιδίως μιας βλάβης που να προσλαμβάνει παραμαγνητική ουσία, που εμφανίζε-
ται τουλάχιστον 3 μήνες μετά από την έναρξη των κλινικών εκδηλώσεων, εφό-
σον η νέα βλάβη δε συμπεριλαμβάνεται στην περιοχή που ενέχεται στην αρχική 
κλινική εκδήλωση. Εάν δεν παρατηρηθεί νέα βλάβη που να προσλαμβάνει πα-
ραμαγνητική ουσία στους 3 μήνες, μια νέα βλάβη σε λήψη σε Τ2 ακολουθία ή 
μετά από σκιαγραφική ενίσχυση με Gd, συγκρινόμενη με τον τομογραφικό έλεγ-
χο στους 3 μήνες, επαρκεί. Έτσι, αντί να περιμένουμε ένα δεύτερο επεισόδιο, η 
DIT μπορεί να τεκμηριωθεί με την εμφάνιση μιας νέας εστίας στην MRI7. 

αρκετές μελέτες έχουν αξιολογήσει τις διαγνωστικές δυνατότητες των κριτηρίων 
McDonald στους ασθενείς με CIS8-10. Η χρήση των κριτηρίων 2001 υπερδιπλα-
σίασε την αναλογία των διαγνώσεων ΠΣ μέσα στον 1ο χρόνο, σε σύγκριση με τα 
κριτήρια του Poser4, ενώ η ειδικότητα παρέμεινε υψηλή και η ευαισθησία σε λο-
γικά πλαίσια. Μια πρώιμη διάγνωση έχει σημαντικές συνέπειες, καθώς η πρώι-
μη έναρξη της αγωγής φαίνεται να καθυστερεί την κατά τον McDonald οριζόμε-
νη ΠΣ11, ενώ συγχρόνως καθυστερεί τη μετάπτωση σε CDMS12,13. Επιπρόσθετα, 
η διαγνωστική βεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένης και της πρώιμης διάγνωσης, 
προτιμάται από τους περισσότερους ασθενείς.

Κριτήρια mcdonald: Αναθεωρήσεις κατά το 2005

Ευαισθησία
καθώς οι νέες υπέρπυκνες στην Τ2 ακολουθία βλάβες ανιχνεύονται πιο συχνά 

από τις βλάβες που προσλαμβάνουν Gd, προέκυψε το ερώτημα εάν με την προ-
σθήκη νέων βλαβών στην Τ2, σαν απόδειξη της DIT, θα αυξανόταν η ευαισθη-
σία15. 56 ασθενείς με CIS παρακολουθήθηκαν για 3 χρόνια. Οι MRI γίνονταν στην 
αρχή της παρακολούθησης και μετά ανά 3μηνο. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, 
3 ασθενείς ανέπτυξαν νέες, αναδεικνυόμενες στην Τ2 βλάβες, ενώ 14 ασθενείς 
είχαν νέες βλάβες που προσλάμβαναν παραμαγνητική ουσία. Χρησιμοποιώντας 
τις νέες, απεικονιζόμενες στην Τ2, βλάβες ως απόδειξη για την DIT, η ευαισθησία 
αυξήθηκε από το 58% στο 74%, ενώ η ειδικότητα παρέμεινε υψηλή (στο 92%). 
Συνεπώς, οι νέες απεικονιζόμενες στην Τ2 βλάβες που εμφανίζονταν τουλάχι-

Nielsen JM, Korteweg T, Polman CH. Diagnosing MS: Recent guidelines and future goals focusing on Magnetic 
Resonance Imaging. The international MS Journal 2007; 14:24-34.

Πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές και μελλοντικοί 
στόχοι στη διάγνωση της πολλαπλής σκλήρυνσης, 
με έμφαση στο ρόλο της μαγνητικής τομογραφίας
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στον 1 μήνα μετά την έναρξη της νόσου (ως απόδειξη DIT), ενσωματώθηκαν στις 
αναθεωρήσεις των κριτηρίων McDonald, το 2005 (πίνακας 1). Οι αναθεωρήσεις 
τονίζουν ότι οι βλάβες πρέπει σαφώς να είναι νέες, αλλά λόγω τεχνικών δυσκο-
λιών και ατελούς τοποθέτησης, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο.

mRI του νωτιαίου μυελού
Ο ρόλος της MRI του νωτιαίου μυελού διερευνήθηκε επίσης, πιο λεπτομερώς 

(εικόνα 2). Εστιακές βλάβες στο νωτιαίο μυελό βρέθηκαν εξαιρετικά σπάνια σε μια 
ομάδα 66 ασθενών με άλλες νευρολογικές διαγνώσεις, που ήταν γνωστό ότι δη-
μιουργούσαν εγκεφαλικές αλλοιώσεις που μιμούνταν την ΠΣ. Τέτοιες αλλοιώσεις 
παρουσιάζονταν μόνο σε 1 ασθενή, ενώ παρουσιάζονταν στους 23 από τους 25 
ασθενείς με εγκατεστημένη ΠΣ, που ανήκαν στην ομάδα ελέγχου. Επιπρόσθετα, 
αλλοιώσεις της λευκής ουσίας μπορεί να εμφανίζονται στον εγκέφαλο, ενώ η 
παρουσία τους στο νωτιαίο μυελό υγιών ηλικιωμένων δεν είναι τόσο συχνή και 
επομένως είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στον αποκλεισμό άλλων διαγνώσεων17.

Ενσωματώνοντας τις ανωμαλίες αυτές, ώστε να εκπληρωθούν τα κριτήρια του 
DIS, σε μια ομάδα ασθενών με πρώιμες υποτροπές, μειώθηκε το ποσοστό εκεί-
νων που δεν πληρούσαν τα κριτήρια, από 34% σε 15%18.

Στα κριτήρια McDonald του 2001, η MRI του νωτιαί-
ου μυελού έπαιζε περιορισμένο ρόλο: μια βλάβη του 
νωτιαίου μυελού μπορούσε να υποκατασταθεί από μια 
εγκεφαλική βλάβη, ώστε να πληρούνται τα κριτήρια για 
την DIS. Η επεξήγηση αυτή δημιούργησε σύγχυση, κα-
θώς διαφορετικές εξηγήσεις μπορούσαν να δοθούν για 
το ακριβές νόημα. Όταν εφαρμόστηκαν αυτές οι διαφο-
ρετικές ερμηνείες σε μια ομάδα 104 πρόσφατα διαγνω-
σμένων με ΠΣ ασθενών, για να εξετασθεί η επιπρόσθετη 
αξία ώστε να διαγνωσθεί η DIS, το ποσοστό που πληρού-
σε τα κριτήρια αυτά κυμαινόταν από 79% έως 94%, ανά-
λογα με την ερμηνεία που χρησιμοποιήθηκε19. ωστόσο, 
σε μια μελέτη ασθενών με μεμονωμένη οπτική νευρίτιδα, 
μόνο το 12% είχε ανωμαλίες του νωτιαίου μυελού και η 
παρουσία τους συνέβαλε σε μικρό βαθμό στην πλήρω-
ση των κριτηρίων για την DIS20.

Η παρουσία εστιακών βλαβών του νωτιαίου μυελού (ει-
κόνα 2), αναβαθμίστηκε κατά την αναθεώρηση των κρι-
τηρίων McDonald το 2005, με τον ακόλουθο τρόπο: μια 
βλάβη του νωτιαίου μυελού είναι ισοδύναμη με μια εγκε-
φαλική υποσκηνίδια βλάβη, μια βλάβη του νωτιαίου μυ-
ελού που προσλαμβάνει παραμαγνητική ουσία θεωρείται 
ισοδύναμη με μια εγκεφαλική βλάβη που προσλαμβάνει 
παραμαγνητική ουσία και, τέλος, μεμονωμένες βλάβες του 
νωτιαίου μυελού και του εγκεφάλου, μπορούν μαζί να 
συνυπολογιστούν ώστε να επιτευχθεί ο αναγκαίος αριθ-
μός βλαβών στην Τ2 (πίνακας 2)16. Η βλάβη του νωτιαίου 
μυελού δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3 μοίρες του νωτιαίου 
μυελού,. προκειμένου να διαφοροποιηθεί η ΠΣ από την 
οπτική νευρίτιδα21. για την περαιτέρω βελτίωση της ευαι-
σθησίας, η Υποεπιτροπή αξιολόγησης Θεραπευτικής και 
Τεχνολογίας της αμερικανικής Νευρολογικής ακαδημίας 
(ααΝ), πρότεινε μόνο 3 βλάβες της λευκής ουσίας να 
επαρκούν για να ικανοποιήσουν το κριτήριο του DIS22, 
αλλά εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με την ειδικότητα 
αυτού του κριτηρίου.

Διάγνωση πρώιμα εξελισσόμενης ΠΣ 
(ppms)

Ο υπότυπος PPMS χαρακτηρίζεται από ένα βραδέως 
εξελισσόμενο σύνδρομο, χωρίς εξάρσεις και υφέσεις: η 
πλειονότητα των περιπτώσεων παρουσιάζεται ως σπαστι-
κή παραπάρεση. Έτσι, κριτήρια για τη DIS και τη DIT, τα 
οποία απαιτούν δύο εξάρσεις, δεν πληρούνται. 

Τα κριτήρια McDonald του 2001 συμπεριελάμβαναν 
κατευθυντήριες γραμμές για τη διάγνωση της PPMS: θε-
τικό ΕΝΥ, DIT στην MRI ή συνεχόμενη επιδείνωση για 
τουλάχιστον ένα χρόνο και DIS απαιτούνταν, με την από-
δειξη του τελευταίου να βασίζεται περισσότερο σε τυπι-
κές αλλοιώσεις του νωτιαίου μυελού και οπτικά προκλη-
τά δυναμικά, παρά σε μια διάγνωση Υποτροπιάζουσας-
Διαλείπουσας ΠΣ. Στην προσπάθεια να αποκλειστούν 

άλλες καταστάσεις που μιμούνται την ΠΣ, η MRI του νωτιαίου μυελού είναι ιδι-
αίτερα χρήσιμη. καθώς η PPMS μπορεί επίσης να διαγνωστεί με βεβαιότητα σε 
απουσία θετικού ΕΝΥ22, η παρουσία αυτών δεν αποτελεί πλέον απόλυτη απαίτη-
ση στις αναθεωρήσεις του 2005. απαιτείται πλέον η εξέλιξη της νόσου για του-
λάχιστον 1 χρόνο, σε συνδυασμό με τουλάχιστον 2 από τα ακόλουθα 3 χαρα-
κτηριστικά: μια θετική MRI εγκεφάλου, μια θετική MRI νωτιαίου μυελού και θε-
τικό ΕΝΥ (πίνακας 3).

Προοπτικές

Ειδικότητα
Η ειδικότητα των παραπάνω κριτηρίων μελετήθηκε κυρίως σε σχέση με ασθε-

νείς CIS, οι οποίοι δεν συγκαταλέγονται στο CDMS, μετά από αποκλεισμό των 
άλλων πιθανών διαγνώσεων. ωστόσο, για την ακρίβεια, η ειδικότητα περιλαμβά-
νει ασθενείς οι οποίοι τελικά δεν έχουν ΠΣ και δεν πληρούν τα κριτήρια. καθώς 
οι μελέτες παρακολούθησης έχουν δείξει ότι έως και 80% των ασθενών με CIS, 
θα βιώσουν μια δεύτερη υποτροπή μακροπρόθεσμα, τα τρέχοντα διαγνωστικά 
κριτήρια αντιμετωπίζονται ως παράμετρος για την πρόγνωση της νόσου, παρά 

Πινακας 2. κριτηρια μαγνητικου 
ςυντονιςμου για εςτιες ΔιαςΠορας ςτο 
χωρο15

Απαιτούνται 3 από τα ακόλουθα:

•  1 τουλάχιστον εστία που να 
προσλαμβάνει Γαδολίνιο ή 9 
υπέρπυκνες στην Τ2 ακολουθία 
βλάβες, εάν δεν ήταν εφικτή 
η ανεύρεση εστίας που να 
προσλαμβάνει Γαδολίνιο.

• 1 τουλάχιστον υποσκηνίδια εστία

• 1 τουλάχιστον υποφλοιώδης εστία

• 3 τουλάχιστον περικοιλιακές εστίες

Πινακας 3. η Διαγνωςη της Πς ςε νοςους εξελιςςομενες αΠο την εναρξη τους15

1. 1 έτος με εξέλιξη της νόσου (καθορισμένο αναδρομικά ή προοπτικά)

2. Επιπλέον, 2 από τα ακόλουθα:
•  Θετική MRI εγκεφάλου (9 αλλοιώσεις στην Τ2 ακολουθία ή 4 ή περισσότερες 

αλλοιώσεις στην Τ2 με θετικά οπτικά προκλητά δυναμικά)
• Θετική MRI νωτιαίου μυελού (2 εστιακές αλλοιώσεις στην Τ2 ακολουθία)
•  Θετικό ΕΝΥ (ισοηλεκτρική εστίαση που αποκαλύπτει ολιγοκλωνικές ζώνες IgG ή 

αυξημένο δείκτη IgG ή και τα δύο)

MRI: Μαγνητικός Συντονισμός, ΕΝΥ: Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό, IgG: Ανοσοσφαιρίνη G

Πινακας 1. κριτηρια μαγνητικου ςυντονιςμου 
για εςτιες ΔιαςΠορας ςτο χρονο15,16

υπάρχουν 2 τρόποι απεικόνισης της διασποράς 
στο χρόνο:

•  ανίχνευση της πρόσληψης Γαδολινίου, 
τουλάχιστον 3 μήνες μετά την έναρξη της 
αρχικής κλινικής εκδήλωσης, εάν η αλλοίωση 
δε βρίσκεται στη θέση που αντιστοιχεί στην 
αρχική κλινική εκδήλωση. 

•  ανίχνευση μιας νέας αλλοίωσης στην 
Τ2 ακολουθία, εφόσον εμφανίζεται σε 
οποιοδήποτε χρόνο σε σύγκριση με την MRI 
αναφοράς, η οποία έγινε τουλάχιστον 30 
ημέρες μετά από την έναρξη της αρχικής 
κλινικής εκδήλωσης.

Εικόνα 2. Πολλαπλές τυπικές εστιακές 
αλλοιώσεις του νωτιαίου μυελού που 
μιμούνται την ΠΣ (βέλη).

Εικόνα 1. Τυπικές αλλοιώσεις ΠΣ: (Α) περικοιλιακές, (Β) 
υποφλοιώδεις και μετά την πρόσληψη γαδολινίου (βέλος).

A B
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6 ως εργαλείο για τη διάγνωση δύσκολων περιπτώσεων22,25,26. Πρόσφατα προσ-
διορίσαμε αναδρομικά την ειδικότητα σε μια σειρά 365 διαδοχικών ασθενών, 
που επισκέπτονταν το δικό μας κέντρο ΠΣ, για μια δεύτερη γνώμη σχετικά με 
μια πιθανή διάγνωση ΠΣ27.

Η ειδικότητα για τα κριτήρια της DIS προσδιορίστηκε στις μαγνητικές τομογραφί-
ες των ασθενών στους οποίους είχε τελικά τεθεί η διάγνωση μιας άλλης νόσου. 
Στην ομάδα αυτή, η ειδικότητα ήταν 89% (95%, όρια αξιοπιστίας 73-96%), πο-
σοστό πολύ υψηλότερο από εκείνο του κριτηρίου που πρότεινε η Υποεπιτροπή 
αξιολόγησης Θεραπευτικής και Τεχνολογίας της ααΝ (29%)22. αν και αναδρο-
μικά, τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι τα κριτήρια της MRI για την DIS μπο-
ρούν να βοηθήσουν στη διαφορική διάγνωση της ΠΣ από άλλες παθήσεις, μια 
προοπτική, μακροπρόθεσμη μελλοντική έρευνα θα οδηγήσει σε ένα πιο αξιό-
πιστο προσδιορισμό της ειδικότητας των τωρινών κριτηρίων.

Κλινικές απόψεις
Οι κλινικές πληροφορίες παραμένουν ο πυρήνας της διάγνωσης της ΠΣ. Η δι-

άγνωση της DIΤ επιτυγχάνεται με 2 ή περισσότερα επεισόδια και της DIS με κλι-
νική ένδειξη ύπαρξης περισσότερων της μίας αλλοιώσεων (δεδομένου ότι καμιά 
άλλη διάγνωση δεν εξηγεί καλύτερα τη συνολική κλινική εικόνα). 

Εάν τα διαγνωστικά κριτήρια δεν πληρούνται με τα κλινικά δεδομένα, μετά από 
την πρώτη εκδήλωση, τα επιπλέον παρακλινικά δεδομένα που μπορεί να χρει-
αστούν ποικίλλουν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες κλινικές ενδείξεις: εάν δηλαδή 
υπάρχουν 2 ή περισσότερα επεισόδια ή εάν υπάρχουν συμπτώματα και σημεία 
ενδεικτικά μίας (μονοεστιακή) ή περισσότερων (πολυεστιακή) αλλοιώσεων. 

ωστόσο, το τελευταίο δεν έχει περαιτέρω καθοριστεί σε διαδοχικές εκδοχές δι-
αγνωστικών κριτηρίων. Πρόσφατα, ο προσδιορισμός αυτός φάνηκε να διαφέρει 
πολύ μεταξύ των διαφόρων νευρολόγων28,29.

αναγνωρίστηκε ότι, κατά τη φυσική εξέταση, οι μονοσυμπτωματικοί ασθενείς 
μπορεί να εμφανίζουν σημεία τα οποία υποδεικνύουν μια άλλη βλάβη του κΝΣ 
(π.χ. σημείο Babinski σε ασθενή με οπτική νευρίτιδα) και αντίστροφα, κάποιες 
φορές, οι ασθενείς έχουν πολλαπλά συμπτώματα που μπορούν όλα να απο-
δοθούν σε μία μόνο βλάβη. για να διευκολύνουμε μια καθολική προσέγγιση, 
ένα σύστημα ταξινόμησης περιγράφηκε πρόσφατα28. 

Η κλινική συσχέτιση αυτού του συστήματος απαιτείται να διερευνηθεί λεπτομε-
ρέστερα. Η ικανότητά του να διακρίνει με ακρίβεια  τις μονοεστιακές από τις πο-
λυεστιακές εκδηλώσεις, όχι μόνο θα επιτρέψει μια πιο καθολική διάγνωση της 
ΠΣ, αλλά θα μπορούσε ακόμη να παρέχει σημαντική προγνωστική πληροφό-
ρηση και/ή να παίξει ρόλο στη διαδικασία της απόφασης για την έναρξη τροπο-
ποιητικής της νόσου θεραπείας. 

Εφαρμοσιμότητα των κριτηρίων
Οι τρέχουσες διαγνωστικές κατευθυντήριες γραμμές προέρχονται από εξειδι-

κευμένα στην ΠΣ κέντρα, που είναι από τα πιο έμπειρα στη διάγνωση της ΠΣ. Η 
εφαρμογή τους στην καθημερινή πρακτική από λιγότερο έμπειρους νευρολό-
γους και ακτινολόγους ίσως συσχετιστεί με εξειδικευμένα προβλήματα εφαρμο-
γής. Συγκρίθηκαν ακτινολόγοι που είχαν εκπαιδευτεί στην εφαρμογή των MRI 
κριτηρίων με ακτινολόγους με άγνοια των κριτηρίων. Οι εκπαιδευμένοι ακτινο-
λόγοι ουσιαστικά συμφώνησαν στην DIS καθώς επίσης και στην DIT, ενώ οι γε-
νικοί ακτινολόγοι συμφωνούσαν μάλλον ελάχιστα στην DIS και μέτρια στα κρι-
τήρια της DIT. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η διάγνωση της ΠΣ θα ήταν ιδα-
νικό να γίνεται από ειδικούς και ότι τα κριτήρια του McDonald είναι μάλλον πο-
λύπλοκα στη χρήση. Οι αναθεωρήσεις του 2005 έχουν ως στόχο την απλού-
στευση των κριτηρίων McDonald. Οι Swanton και συν.31 στόχευαν να κάνουν το 
ίδιο και με μια σειρά τροποποιημένων MRI κριτηρίων, τα οποία ήταν προσαρμο-
σμένα από τα κριτήρια McDonald και έβρισκαν καλή ευαισθησία και εγκυρότητα 
σε περιορισμένο αριθμό ασθενών. Τα κριτήρια που δημιούργησαν ο Swanton 
και συν. πρέπει να ελεγχθούν περισσότερο, σε μια μεγαλύτερη μελέτη κοορτής 
και να συγκριθούν με τα αναθεωρημένα κριτήρια McDonald ως προς την ικα-
νότητά τους να προβλέψουν μελλοντική ΠΣ και να διαφοροδιαγνώσουν την ΠΣ 
από άλλες καταστάσεις που τη μιμούνται. Έτσι, θα μπορούσε να ελεγχθεί εάν 
είναι περισσότερο εύχρηστα και μπορούν να εισαχθούν στην καθημερινή πρα-
κτική, με μικρότερο κίνδυνο μεταβλητότητας από ό,τι τα αναθεωρημένα κριτή-
ρια McDonald.

Συμπέρασμα

από τα πρώτα διαγνωστικά κριτήρια της ΠΣ, που καθιερώθηκαν από τον 
Schumacher και συν., μέχρι τα τρέχοντα κριτήρια του McDonald/Polman16, σο-
βαρή πρόοδος έχει επιτευχθεί. 

αυτό οφείλεται κυρίως στην εξέλιξη στην εφαρμογή της ΜRΙ και στον ακρι-

βή προσδιορισμό των τεχνικών MRI που πρέπει να εφαρμόζονται. Ελπίζουμε 
ότι η μελλοντική πρόοδος θα επιτευχθεί με την εισαγωγή νεότερων και καλύ-
τερων ευρημάτων MRI και/ή πιθανούς βιολογικούς δείκτες για την ΠΣ στο ΕΝΥ 
ή το περιφερικό αίμα.
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