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Από τη διάγνωση στη 
θεραπεία

RRMS PPMS

SPMS CIS



Πολλαπλή Σκλήρυνση- Θεραπευτικό ιδεώδες 

Αξιόπιστη μακροχρόνια 

αποτελεσματικότητα 

Διατήρηση της 

ποιότητας της ζωής

Καμία ανησυχία για 

γονιμότητα κύηση 

Διατήρηση της 

ανεξαρτησίας

Διατήρηση της ικανότητας 

για δουλειά

Μέγιστη μείωση της 

δραστηριότητας της νόσου

Μέγιστη ανοχή

Μέγιστη

ασφάλεια

Ευκολία 

χρήσης

Ελάχιστη επίδραση στη 

καθημερινή ζωή



Οι πυλώνες της θεραπείας για την 
πολλαπλή σκλήρυνση 

Ανοσοτροποποιτική 
θεραπεία

Θεραπεία ώσης:
- Κορτιζόνη
- Πλασμαφαίρεση

Συμπτωματική 
θεραπεία

Θεραπεία 
αποκατάστασης



Μηδενική δραστηριότητα της νόσου: από 
την NEDA-3 στη NEDA-4



Μέχρι το 2005

Interferone, 
Glatirameracetat,
Mitoxantrone 

Η εξέλιξη της θεραπείας 
κατά της ΠΣ



Μέχρι το 2017

Interferone, Alemtuzumab, 
Dimethylfumarat,
Fingolimod, Natalizumab, 
Glatirameracetat, Teriflunomid

Από το 2017

Interferone, Alemtuzumab, 
Dimethylfumarat,
Fingolimod, Natalizumab, 

Glatirameracetat,Teriflunomid,
Ocrelizumab, Ofatumumab, Ozanimod, 
Siponimod, Cladribin, Diroximelfumarat, 
Natalizumab s.c, Ponesimod

Η εξέλιξη της θεραπείας 
κατά της ΠΣ



Τρόπος χορήγησης 

Δια του στόματος

• Dimethylfumarat

• Fingolimod

• Ozanimod

• Siponimod

• Diroximelfumarat

• Cladribin

• Teriflunomid

Ε/Φ

• Alemtuzumab

• Natalizumab

• Ocrelizumab

Ε/Μ,Υ/Δ

• Copaxone

• Intereferon-beta

• Natalizumab s.c.

• Ofatumumab



Ένδειξη CIS RRMS SPMS PPMS
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• Alemtuzumab
• Cladribin
• Ocrelizumab
• Ofatumumab
• Natalizumab
• S1P-Modulatoren 

(Fingolimod, 
Ozanimod, 
Ponesimod)

Με ώση:
• Cladribin
• Interferon-ß 

1b sc
• Ocrelizumab 
• Ofatumumab
• Ponesimod
• Siponimod 

• Ocrelizumab 

Χωρίς ώση αλλά 
με δραστηριότητα 
στη Μ/Τ:
• Siponimod
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ς • Ιnterferon-β 1a im

• Interferon-β 1a sc
• Interferon-β 1b sc

• Dimethylfumarat
/Diroximelfumarat

• Glatirameracetat
• Interferone
• Teriflunomid



Ocrelizumab/ 
Ofatumumab

• Οκρελιζουμάμπη: ανασυνδυασμένο
εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό
αντίσωμα που στοχεύει εκλεκτικά τα Β
κύτταρα που εκφράζουν το CD20 αντιγόνο

• Αντενδείξεις: κακοήθη νεοπλάσματα,
ανοσοκαταστολή, υφιστάμενη ενεργή
λοίμωξη

• Δοσολογία: 600mg , 1η δόση:2x 300mg σε
απόσταση 14 ημερών και μετά κάθε 6
μήνες

• Εγκυμοσύνη: δεν ενδείκνυται η χορήγηση
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή
θηλασμού.

• Εμβολιασμός: κατά του Πνευμόκοκκου και
COVID-19: 6 εβδομάδες πριν την
χορήγηση.



Ocrelizumab/ 
Ofatumumab

• Οφατουμουμάμπη: είναι ένα ανθρώπινο
μονοκλωνικό αντίσωμα (IgG1) που
συνδέεται ειδικά με διακριτό επίτοπο που
συμπεριλαμβάνει τους μικρούς και τους
μεγάλους εξωκυττάριους βρόχους του
μορίου CD20

• Αντενδείξεις: κακοήθη νεοπλάσματα,
ανοσοκαταστολή, υφιστάμενη ενεργή
λοίμωξη

• Δοσολογία: 20mg/ 0,4 ml κάθε 4
εβδομάδες μετά τον πρώτο μήνα.

• Εγκυμοσύνη: δεν ενδείκνυται η χορήγηση
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή
θηλασμού. . Πιθανή εγκυμοσύνη μετά
από περίπου 12 μήνες διακοπή της
θεραπείας.

• Εμβολιασμός: 4 εβδομάδες πριν την
χορήγηση.



S1P-Modulators 
(Fingolimod/Siponimod/ 
Ozanimod/Ponesimod)

• Σιπονιμόδη: είναι τροποποιητής του 
υποδοχέα της φωσφορικής 
σφιγγοσίνης-1 (S1P). Δρώντας ως 
λειτουργικός ανταγωνιστής στους S1P1 
υποδοχείς στα λεμφοκύτταρα, η 
σιπονιμόδη προλαμβάνει την έξοδο 
από τους λεμφαδένες. Αυτό μειώνει 
την επανακυκλοφορία των Τ κυττάρων 
στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) 
περιορίζοντας την κεντρική φλεγμονή.

• Αντενδείξεις: σοβαρή ηπατική 
δυσλειτουργία, ιστορικό πολυεστιακής
λευκοεγκεφαλοπάθειας ,καρδιακές 
παθήσεις 

• Δοσολογία: Μετά από έλεγχο για 
CYP2C9-Genotype =>1 ή 2 mg 
καθημερινώς 

• Εγκυμοσύνη: δεν ενδείκνυται η 
χορήγηση κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης ή θηλασμού. . Πιθανή 
εγκυμοσύνη μετά από 10 μέρες 
διακοπή της θεραπείας. 

• Εμβολιασμός: κατά του έρπη ζωστήρα 

η πρώτη θεραπεία κατά τις SPMS



S1P-Modulators 
(Fingolimod/Siponimod/ 
Ozanimod/Ponesimod)

• Οζανιμόδη: είναι τροποποιητής των 
υποδοχέων της 1-φωσφορικής 
σφιγγοσίνης (S1P), ο οποίος 
δεσμεύεται επιλεκτικά με τους 
υποτύπους 1 και 5 των υποδοχέων της 
1-φωσφορικής σφιγγοσίνης.

• Αντενδείξεις: σοβαρή ηπατική 
δυσλειτουργία, ιστορικό πολυεστιακής
λευκοεγκεφαλοπάθειας ,καρδιακές 
παθήσεις 

• Δοσολογία: Μέρα 1-4:0,23mg Μέρα 5-
7:0,46mg , από Μέρα 8 :0,92mg /d

• Εγκυμοσύνη: δεν ενδείκνυται η 
χορήγηση κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης ή θηλασμού. Πιθανή 
εγκυμοσύνη μετά από 3 μήνες διακοπή 
της θεραπείας. 



Cladribine 

• Κλαδριβίνη: είναιένα νουκλεοσιδικό ανάλογο της 
δεοξυαδενοσίνης. Στα ηρεμούντα κύτταρα, η 
κλαδριβίνη προκαλεί διακοπές μονών ελίκων του 
DNA, ταχεία κατανάλωση του δινουκλεοτιδίου
νικοτιναμίδης αδενίνης, εξάντληση της ATP και 
κυτταρικό θάνατο.

• Αντενδείξεις: μέτρια έωσ σοβαρή ηπατική 
ανεπάρκεια, μυελοκατασταλτικά φαρμακευτικά 
προϊόντα,  

• Δοσολογία: 1,75 mg/kg σώματος  το πρώτο χρόνο  
και το δεύτερο χρόνο. Στο πρώτο χρόνο η θεραπεία 
αποτελείται από 2 κύκλους με απόσταση 4 
εβδομάδων.  Και στη συν΄΄εχει την 52η και 56η

εβδομάδα.

• Εγκυμοσύνη: δεν ενδείκνυται η χορήγηση κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης ή θηλασμού. Πιθανή 
εγκυμοσύνη μετά από τουλάχιστον 6 μήνες διακοπή 
της θεραπείας. 

• Εμβολιασμός: 4-6 εβδομάδες πριν την χορήγηση. 



Natalizumab s.c.

• Από το Μάρτη του 2021 
και σε ενέσιμη μορφή 

• 300 mg κάθε 4 
εβδομάδες

• Πρώτες ενδείξεις 
δείχνουν για ίδια δράση 
και μετά από κάθε 6 
εβδομάδες (μετά από 
τους πρώτους 6 μήνες) 
=> μειώνοντας έτσι το 
ρίσκο για PML 



Escalation

De-escalation

Hit hard and 
early

High Risks

Interferone, Alemtuzumab, 
Dimethylfumarat,
Fingolimod, Natalizumab, 
Glatirameracetat,Teriflunomid, Ocrelizumab, 
Ofatumumab, Ozanimod, Siponimod, 
Cladribin, Diroximelfumarat, Natalizumab 
s.c, Ponesimod



“Hit hard and early” Strategy

+ -

Περιορισμός πιθανότητας νέων ώσεων 
και επιδείνωση της νόσου 

Ρίσκο για περισσότερες σοβαρές 
παρενέργειες 

Έγκαιρη  αλλαγή θεραπείας με 
αποτέλεσμα τον περιορισμό 
εγκατάστασης μη αναστρέψιμης 
αναπηρία 

Θεραπεία με φάρμακα όπως 
Ιντερφερόνες δείχνουν επίσης καλά 
αποτελέσματα στον έλεγχο της νόσου

Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στο 
βαθμό αναπηρίας και ατροφίας του 
εγκεφάλου 

Ετερογενής ασθένεια με ήπιες μορφές 

Μείωση της πιθανότητας μετατροπής σε 
δευτερογενή υποτροποιάζουσα μορφή 



Apr 2016 Nov 2018 Jan 2019

Clinical Activity 

MRI Activity

• hypoesthesia of the lower 
body (EDSS- score of 1.5)

• CSF- Analysis:  0 
WBC)/mm2 ),protein levels 
(29.9 mg/dl) oligoclonal
bands (OCB) were negative

• active myelitis at 
thoracic level 5/6

• non-contrast-
enhancing cerebral 
lesion in the right 
parietal lobe

• periventricular, 
juxtacortical, spinal: 23 Gd+ 
lesions from total 27 lesions 

• right parietal lobe: one 
lesion(Ø2.5 cm)

• No clinical 
symptoms

• CSF analysis: OCBs 
positive 

• No clinical symptoms
• sNfL level = 90.5 pg/ml

Ocrelizumab Initiation

Case report

18
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Case report

Summary of case:
1. Untreated patient without clinical signs of disease activity presents with surprisingly high MRI activity and extreme 

sNfL value.
2. Introduction of high-efficacy treatment led to remission of radiological findings and decrease of sNfL.

February
2019

FLAIR, axial    T1Gd+, sagittal

19

2018



DELIVER-MS: Determining the Effectiveness of Early 

Intensive Versus Escalation Approaches for the Treatment 

of Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis

- Ασθενείς με RRMS
- Χωρίς προηγούμενη 

θεραπεία 
- Πρώτα συμπτώματα της 

νόσου τα τελευταία 5 
χρόνια 

- Early intensive(400 
ασθενείς) vs. escalation 
approaches (400 
ασθενείς)



TREAT-MS: TRaditional versus Early 
Aggressive Therapy for Multiple Sclerosis 

• 900 ασθενείς με RRMS σε ηλικία 18- 60 ετών. 

• Να είναι πιθανή μια θεραπεία με υψηλή δράση για ένα 
χρόνο. 

• Στους τελευταίους 6 μήνες να μην έχουν πάρει: 
Rituximab, Ocrelizumab, Ofatumumab, Alemtuzumab, 
Mitoxantrone , Cladribine.

• Δύο ομάδες: high risk vs. Low risk. 

• Higher- efficacy therapy vs. Traditional first line therapy. 



Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας


