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Η σκλήρυνση κατά πλάκας 
θεωρούνταν για καιρό σαν 
μια απομυελινωτική πάθη-

ση, αλλά τα πρόσφατα στοιχεία δεί-
χνουν διάχυτη βλάβη στους άξονες 
που ίσως σχετίζονται με την πρόο-
δο της νόσου και την αναπηρία. Η 
καλύτερη κατανόηση των υποκείμε-
νων μηχανισμών της νόσου θα επι-
τρέψει την ανάπτυξη «εξυπνότερων» 
φαρμάκων. 

Πηγές και κριτήρια επιλογής
Η παρούσα ανασκόπηση βασίζεται 

στα συμπεράσματα πρόσφατων, τυχαι-
οποιημένων μελετών και των θέσεων 
ομοφωνίας της Αμερικανικής Ακαδημί-
ας Νευρολογίας. 

Διάγνωση
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 

χρησιμοποιούνται τα κριτήρια Poser για 
την σταδιοποίησή της. Η σταδιοποίη-
ση αυτή βασιζόταν στο στοιχείο δύο 
τουλάχιστον υποτροπών, τυπικών της 
σκλήρυνσης κατά πλάκας και στο εύρη-
μα της προσβολής της λευκής ουσίας, 
τουλάχιστον σε δύο σημεία στο κεντρι-
κό νευρικό σύστημα. Ένα νέο σύστημα 
σταδιοποίησης, βασισμένο στα κριτή-
ρια McDonald, συνδυάζει κλινικά και 
εργαστηριακά ευρήματα και συνεπώς 
επιτρέπει την πρωϊμότερη επιβεβαίωση 
της διάγνωσης και τη λήψη θεραπευτι-
κών αποφάσεων1,2. Η σκλήρυνση κατά 

πλάκας αποτελεί μια κλινική διάγνω-
ση, αλλά τα κριτήρια McDonald ενσω-
ματώνουν στα κλινικά κριτήρια και τα 
ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας, 
που μπορεί να δείχνει πολλαπλές εξε-
λισσόμενες εστίες. 

Τύποι της σκλήρυνσης 
κατά πλάκας

Περίπου 85% των ασθενών με σκλή-
ρυνση κατά πλάκας εμφανίζουν κλι-
νικές υφέσεις και εξάρσεις της νόσου, 
με πλήρη ή μερική αποκατάσταση της 
συμπτωματολογίας. Μια πρώτη έξαρση 
χαρακτηρίζεται σαν κλινικά μεμονωμένο 
σύνδρομο. Μετά από πολλά χρόνια, οι 
περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς 
θα εισέλθουν στη φάση της προοδευ-
τικής εξέλιξης, με ή χωρίς εξάρσεις, η 
οποία καλείται δευτερογενής προοδευ-
τική σκλήρυνση κατά πλάκας. Περίπου 
το 15% των ασθενών δεν εμφανίζουν 
εξάρσεις, αλλά μια βραδεία προοδευτι-
κή επιδείνωση της νόσου. Μερικοί από 
αυτούς μπορεί να εμφανίσουν όψιμα 
εξάρσεις. Στην παραπάνω περίπτωση, η 
νόσος χαρακτηρίζεται σαν προοδευτικά 
υποτροπιάζουσα σκλήρυνση κατά πλά-
κας. Το 15% των ασθενών με υφέσεις 
και εξάρσεις της σκλήρυνσης κατά πλά-
κας εμφανίζουν μια ήπια διαδρομή με 
ελάχιστη αναπηρία μετά από 15 χρόνια. 
Η κατάσταση αυτή καλείται καλοήθης 
σκλήρυνση κατά πλάκας2. Η σταδιοποί-
ηση της σκλήρυνσης κατά πλάκας είναι 

σημαντική, καθώς όλα τα φάρμακα 
που επηρεάζουν την πορεία της νόσου 
έχουν δείξει ευεργετικά αποτελέσματα 
μόνο στον τύπο της νόσου με υφέσεις 
και εξάρσεις και όχι στην πρωτοπα-
θή προοδευτική μορφή. Πρόσφατες 
μελέτες σε ασθενείς με πρώτη έξαρ-
ση της νόσου και στοιχεία στη μαγνη-
τική τομογραφία, χαρακτηριστικά της 
σκλήρυνσης κατά πλάκας, ερεύνησαν 
την ωφέλεια μιας θεραπείας από την 
πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων4. 
Ο όρος κλινικά μεμονωμένο σύνδρο-
μο χρησιμοποιήθηκε για να περιγρά-
ψει ένα πρώτο συμβάν, υποδηλωτικό 
απομυελινωτικής διαδικασίας μετά τις 
μελέτες του 2000-03, όπου δοκιμά-
στηκαν θεραπείες μετά από το πρώ-
το επεισόδιο. Αν και οι μελέτες έδειξαν 
ότι λίγοι σχετικά ασθενείς υπό θεραπεία 
εμφάνισαν δεύτερο επεισόδιο, παραμέ-
νει άγνωστο το πόσοι θα εκδηλώσουν 
αργότερα μια «κλινικά βέβαιη σκλή-
ρυνση κατά πλάκας», με μια δεύτερη 
υποτροπή στο βάθος του χρόνου. Οι 
περισσότεροι από αυτούς τους ασθε-
νείς εμφανίζουν ύφεση συμπτωμάτων 
δύο έως πέντε χρόνια μετά την αρχική 
προσβολή.

Η κατανόηση των παθολογικών 
μηχανισμών της σκλήρυνσης κα-
τά πλάκας 

Από τα μέσα του 19ου αιώνα η σκλή-
ρυνση κατά πλάκας θεωρήθηκε νόσος 

Διάγνωση και θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας
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Η σκλήρυνση κατά πλάκας αποτελεί τη συχνότερη εκφυλιστική νευροπά-
θεια των ενηλίκων. Πρόσφατες εξελίξεις στην κατανόηση των μηχανισμών 
και στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων έδωσαν νέα ελπίδα 
σε γιατρούς και ασθενείς. Ωστόσο, οι νέες πληροφορίες προκάλεσαν μια κά-
ποια σύγχυση. Στοιχεία από πολλές πηγές υποδηλώνουν ότι η νόσος είναι 
παρούσα πολύ πριν από την κλινική της εκδήλωση. Η νόσος φαίνεται πολύ 
περισσότερο εκτεταμένη και συνεχής απ’ ότι πιστεύαμε παλαιότερα, με με-
ταβολές τόσο στη φαιά, όσο και στη λευκή ουσία. 
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με εξάρσεις και υφέσεις, που χαρακτη-
ρίζεται από την ανάπτυξη διακριτών 
βλαβών ή πλακών με αποδόμηση της 
μυελίνης στη λευκή ουσία του κεντρι-
κού νευρικού συστήματος, αλλά σχετική 
διατήρηση των αξόνων5. Τα πρόσφατα 
στοιχεία υποδηλώνουν διάχυτες δια-
ταραχές, ακόμα και στη φαινομενικά 
άθικτη λευκή ουσία και εκτεταμένη 
εμπλοκή της φαιάς ουσίας και βλάβες 
των αξόνων. Οι βλάβες αυτές μπορεί να 
είναι οι σημαντικότερες διαταραχές της 
σκλήρυνσης κατά πλάκας και η βάση 
της σχεδόν μη αναστρέψιμης εξέλιξης 
της νόσου. Το ενδιαφέρον των ερευ-
νητών εστιάζεται τώρα στην κατανόηση 
των μηχανισμών της έξαρσης της νόσου 
και στους μηχανισμούς «νευροπροστα-
σίας», επιδιόρθωσης και ανάνηψης μετά 
την έξαρση. 

Θεραπεία
Η θεραπεία μπορεί να αφορά στις 

εξάρσεις, στην πρόληψη των υποτρο-
πών και της εξέλιξης της νόσου, στην 
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ή στην 
αποκατάσταση. 

Εξάρσεις
Με εξαίρεση τις ήπιες εξάρσεις, όπως 

ελάσσονα αισθητικά συμπτώματα, η 
θεραπεία των εξάρσεων είναι η ενδο-
φλέβια χορήγηση ημερήσιας δόσης 
1.000mg μεθυλπρεδνιζολόνης επί 3 
ημέρες. Τα σχετικά θεραπευτικά πρω-
τόκολλα ποικίλουν. Οι γιατροί διαφέ-
ρουν ως προς την αποκλιμάκωση της 
χορηγούμενης δόσης και το πέρασμα 
στην από του στόματος πρεδνιζόνη επί 
2 εβδομάδες. Οι ασθενείς συνήθως 
λαμβάνουν τη θεραπεία τους μακριά 
από το νοσοκομείο. Υψηλές δόσεις από 
του στόματος κορτικοειδών ίσως έχουν 
όμοια αποτελεσματικότητα, αλλά απαι-
τούνται σχετικές μελέτες6. Μελέτες που 
έδειξαν μέτρια επίδραση στην ανά-
καμψη από οξύ επεισόδιο δεν έδειξαν 
κάποια διαφορά ως προς την τυχούσα, 
μεταγενέστερη αναπηρία.

Υποτροπές και εξέλιξη 
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 

έχουν προκύψει από σχετικές τυχαιοποι-
ημένες μελέτες νέα φάρμακα, ικανά να 
μειώσουν τον αριθμό και τη σοβαρό-
τητα των εξάρσεων, να μειώσουν τον 
αριθμό των νέων βλαβών, όπως φαί-
νονται στις μαγνητικές τομογραφίες και 
πιθανώς να επιβραδύνουν τη μεταγε-
νέστερη εξέλιξη της σκλήρυνσης κατά 

πλάκας7. Στα φάρμακα που μπορούν 
να μεταβάλλουν την πορεία της νόσου 
περιλαμβάνονται η ενέσιμη ιντερφε-
ρόνη βήτα-1b, η ενέσιμη ιντερφερόνη 
βήτα-1a και η glatiramer acetate. Περί-
που ένας στους τέσσερις ασθενείς που 
λαμβάνουν ενδοφλέβια ιντερφερόνη 
βήτα-1b ή υποδόρια ιντερφερόνη βήτα-
1a και ένας στους είκοσι που λαμβά-
νουν ενδομυϊκή ιντερφερόνη βήτα-1a, 
αναμένεται να αναπτύξουν αντισώμα-
τα έναντι του φαρμάκου, γεγονός που 
θα μειώσει τη δραστικότητά του μέσα 
σε 2 χρόνια8,9. Εάν δεν ανιχνευθούν 
αντισώματα μετά από 2 χρόνια λήψης 
του φαρμάκου, τότε δεν απαιτούνται 
συμπληρωματικές εξετάσεις. Σε αντί-
θετη περίπτωση, οι ασθενείς πρέπει να 
περνούν σε glatiramer acetate. Πρό-
σφατα, σε ορισμένες χώρες εγκρίθηκε 
η χορήγηση της μιτοξαντρόνης σε ασθε-
νείς με προοδευτική σκλήρυνση κατά 
πλάκας, των οποίων τα συμπτώματα 
επιδεινώνονται παρά τη θεραπεία10-13. 
Αν και η μιτοξαντρόνη μπορεί να δια-
κόπτει ή να επιβραδύνει βραχυπρόθε-
σμα την πρόοδο της νόσου σε αρκετούς 
ασθενείς, τα μακροπρόθεσμα οφέλη 
της παραμένουν άγνωστα14. Καρδιακές 
επιπλοκές εμφανίζονται σε 2% περί-

που των ασθενών, ενώ αναφέρθηκαν 
και περιστατικά λευχαιμίας σχετιζόμε-
νης με τη θεραπεία14. Υπάρχουν επίσης 
ορισμένες άλλες θεραπευτικές επιλογές 
για τους ασθενείς που επιδεινώνονται 
παρά την θεραπεία. Ωστόσο, οι σχετι-
κές μελέτες πάσχουν από μικρό αριθ-
μό ασθενών και λανθασμένη επιλογή 
καταληκτήριων στόχων.

Συμπτωματική αντιμετώπιση
Η σκλήρυνση κατά πλάκας προκαλεί 

μια σειρά συμπτωμάτων, πολλά από 
τα οποία αντιμετωπίζονται θεραπευτι-
κά15. Η συχνουρία αντιμετωπίζεται με 
χορήγηση οξυβουτινίνης. Ο πόνος και 
οι σπασμοί από σπαστικά άκρα συνή-
θως ανταποκρίνονται στη βακλοφένη. Η 
συναισθηματική αστάθεια με παθολο-
γικό γέλιο ή κλάμα μπορεί να ελεγχθεί 
με τα τρικυκλικά αντικαταταθλιπτικά. Η 
αμανταδίνη μειώνει την κόπωση στο 
ήμισυ των ασθενών. Δυσκολότερα 
στην αντιμετώπισή τους είναι ο πόνος, 
η σεξουαλική δυσλειτουργία, η κατα-
βολή, οι διαταραχές της αισθητικότη-
τας, ο τρόμος, η αταξία και οι μεταβολές 
της αντίληψης. Ωστόσο και τα παραπά-
νω συμπτώματα μπορεί να υφεθούν με 
την χορήγηση ορισμένων φαρμάκων. 
Το ήμισυ των ασθενών με σκλήρυνση 
κατά πλάκας αναμένεται να εμφανίσουν 
κατάθλιψη και πρέπει να τύχουν ανάλο-
γης ιατρικής παρακολούθησης15.

Εναλλακτικές θεραπείες
Αν και οι περισσότερες συμπληρω-

ματικές και εναλλακτικές θεραπευτι-
κές προσεγγίσεις δεν έχουν μελετηθεί 
συστηματικά, τα τρία τέταρτα των ασθε-
νών αυτών καταφεύγουν στην εναλ-
λακτική ιατρική16. Αν και διατίθενται 
σχετικά κονδύλια, δεν έχει μέχρι τώρα 

Εικόνα 1. Μαγνη -
τι κή το  μογραφία ε-
γκε φάλου, ασθε  νούς 
με σκλήρυνση κατά 
πλάκας. Οι λευκές 
βλάβες της λευ-
κής ουσίας (βέλος) 
προ       κλήθηκαν από 
κα   ταστροφή της μυ-
ελίνης.

Η σταδιοποίηση της σκλήρυνσης 
κατά πλάκας είναι σημαντική, κα-
θώς όλα τα φάρμακα που επηρεά-
ζουν την πορεία της νόσου έχουν 
δείξει ευεργετικά αποτελέσματα 
μόνο στον τύπο της νόσου με υ-
φέσεις και εξάρσεις και όχι στην 
πρωτοπαθή προοδευτική μορφή 
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ερευνηθεί επαρκώς αυτός ο τομέας της 
ιατρικής, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος 
των σχετικών γιατρών17.

Τρέχουσα έρευνα
Η έρευνα σήμερα αναζητά τους 

μηχανισμούς της νευροπροστασίας, της 
επιδιόρθωσης και της ανάνηψης τόσο 
στον εγκέφαλο, όσο και στο περιφερικό 
νευρικό σύστημα. Επίσης, μελετά την 
παθοφυσιολογική διαδικασία των βλα-
βών του κεντρικού νευρικού συστήμα-
τος. Οι νέες θεραπείες έδειξαν κάποια 
βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα, 
αλλά το σημαντικό ερώτημα είναι η 
μακροπρόθεσμη προστασία που θα 
προσφέρουν, γεγονός που θα επιτρέ-
ψει την αξιολόγησή τους επί τη βάσει 
της σχέσης κόστους/αποτελέσματος. Η 
γενετική προδιάθεση, η γεωγραφική 
κατανομή και οι πιθανοί πυροδοτικοί 
μηχανισμοί της νόσου αποτελούν επί-
σης αντικείμενα μεγάλου ερευνητικού 
ενδιαφέροντος. 

Πρόγνωση 
Η πρόγνωση της σκλήρυνσης κατά 

πλάκας δίνεται συχνά σαν ένας μέσος 
όρος της έκβασης όλων των τύπων 
της νόσου. Ωστόσο, για το συγκεκριμέ-
νο ασθενή είναι χρησιμότερο να γνωρί-
ζει την έκβαση που αναλογεί στον τύπο 
της νόσου που τον αφορά. Η κλινική 
πορεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας 
αξιολογείται συνήθως σε μεγάλες κλινι-
κές με πολυετή εμπειρία στην παρακο-
λούθηση αυτών των ασθενών, καθώς 
επίσης και από το κέντρο Sylvia Lawry, 
όπου έχουν συγκεντρωθεί οι εκβά-
σεις από τις ομάδες εικονικού φαρμά-
κου πολλών πολυκεντρικών μελετών 
σχετικών με την σκλήρυνση κατά πλά-
κας. Ένας περιοριστικός παράγοντας για 
τον καθορισμό της έκβασης με τις νέες 
θεραπείες είναι η έλλειψη ενός άμεσου 
δείκτη παρακολούθησης της νόσου. 
Τρεις παράγοντες ελέγχονται κυρίως για 
την εκτίμηση της πορείας της νόσου στις 
σχετικές μελέτες: ο αριθμός των υποτρο-
πών, το νευρολογικό status και στοιχεία 
μεταβολών στη μαγνητική τομογρα-
φία εγκεφάλου. Στην κλινική πράξη οι 
μόνες πρακτικές παράμετροι αξιολό-
γησης της πορείας της νόσου είναι ο 
αριθμός και η βαρύτητα των υποτρο-
πών και οι μεταβολές στο νευρολογι-
κό status. Η μαγνητική τομογραφία δεν 
θεωρείται πρακτικός τρόπος παρακο-
λούθησης των ασθενών18. Η απόκριση 
στη θεραπεία είναι πιθανότερη κατά τη 

διάρκεια της περιόδου ύφεσης, αλλά 
φαίνεται μειωμένη όταν ο ασθενής έχει 
εισέλθει στην προοδευτική φάση της 
νόσου. Περισσότερες από 120 τυχαιο-
ποιημένες μελέτες βρίσκονται υπό εξέ-
λιξη και αφορούν σε 30 φαρμακευτικές 
ουσίες ή συνδυασμούς ουσιών, έτσι 
ώστε η μελλοντική θεραπευτική προ-
οπτική διαγράφεται πολύ ελπιδοφόρα. 
Οι πρόοδοι στην κατανόηση των υπο-
κείμενων μηχανισμών της σκλήρυνσης 
κατά πλάκας επιτρέπουν μια δραστικό-
τερη θεραπευτική προσέγγιση για τους 
πολλούς ασθενείς από τη νόσο. 

Κλινικές συμβουλές
•  Το νωρίς είναι αργά στην σκλήρυν-

ση κατά πλάκας. Όταν οι ασθενείς 
εμφανίζουν τα πρώτα συμπτώματα, η 
νόσος έχει ήδη διανύσει ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα παθοφυσιολογικών 
διαταραχών, με βλάβες στο κεντρικό 
νευρικό σύστημα και βαθμό ατροφί-
ας του φλοιού. 

•  Οι θεραπευτικές αποφάσεις πρέπει να 
λαμβάνονται όσο γίνεται νωρίτερα. 

•  Οι ασθενείς που λαμβάνουν ιντερ-
φερόνη μπορεί να αναπτύξουν αντι-
σώματα, γεγονός που αναμένεται να 
εξασθενίσει τη θεραπευτική αποτελε-
σματικότητα. 

•  Οι επανειλημμένες μαγνητικές τομο-
γραφίες δεν είναι ένας αποτελεσματι-
κός τρόπος εκτίμησης της πορείας της 
νόσου.
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