








 Γενετική  Προδιάθεση

 Περιβαλλοντικοί  παράγοντες





 Λευκοί vs Μαύροι κάτοικοι  ΗΠΑ/ Αφρική

 Λαπωνικές Vs Noρδικές φυλές Σκανδιναβικές 
χώρες.

 Μονοζυγωτικά δίδυμα       25- 30 %

 Διζυγωτικά δίδυμα               3-4.5 % 

 Γενικός πληθυσμός                0.1 %

 Συγγενικά άτομα με ΚΠΣ        25%



Γενετικές  έρευνες  έδειξαν 

 α. από την αρχή σημαντική συσχέτιση με 
γονίδια ΗLA

{ λειτουργιά ανοσοποιητικού συστήματος}  

και πάρα την πρόσφατη τεράστια πρόοδο στην 
γενετική 

 β.  μόνο χαλαρή συσχέτιση με 16 αλλά γονίδια





 Μονοζυγωτικά δίδυμα        

μόνο 30% γενετική συνδρομή

 Ευρωπαίοι Μετανάστες στην Αφρική 
παρουσίαζαν μειωμένη συχνότητα ΚΠΣ και

Αφρικανοί  μετανάστες στην Αμερική αυξημένη 
συχνότητα.

 Ηλικία κατά την μετανάστευση σημαντική



1. Υποτροπιάζουσα μορφή

2. Δευτεροπαθώς προϊούσα μορφή

3. Πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή



(N=3019)

Jacobs et al. Mult Scler. 1999;5:369-376

Relapsing-remitting
55%Secondary-progressive

30%

Primary-
progressive

15%

Progressive-
relapsing

5%









Α.   ΑΥΤΟΑΝΟΣΟΣ  Ασθένεια. 

 1935 Prof.Thomas Rivers ΗΠΑ παρουσιάζει το ζωικό μοντέλο 
ΚΠΣ   [ Πειραματική αυτοάνοσος Εγκεφαλομυελίτιδα ] ΕΑΕ.

 1948  Prof.Elvin Kabat ανακαλυπτει την υπαρξη αντισωματων
[Oligoclonal Bands] στο ΕΝΥ ενάντια στην πρωτεΐνη της 
μυελίνης [MBP]

 2010 Ύπαρξη διαγνωστικών αντισωμάτων Αnti-AQP4+ στην 
νόσο Devic. [Oπτική Νευρομυελίτιδα].



Β.   Αλλοίωση Αιματο Εγκεφαλικού Φραγμού

 1916 Prof. James Dawson Edinburgh παρουσιάζει την στενή 
σχέση μεταξύ των πλακών σκλήρυνσης και των μικρών 
εγκεφαλικών αγγείων.

 1947 Τore Broman Goteborg αποδεικνύει το πιο βασικό 
παθολογικό συστατικό της ασθένειας. Την αλλοίωση του ΑΕΦ 
πλησίον των εστιών ΚΠΣ που επιτραπεί στα ανοσοποιητικά 
στοιχεία στο αίμα να εισχωρούν στον εγκέφαλο. [MRI Gd
enhancing lesions]





Γ.   Απομυελινωτικη Βλάβη
 Χαρακτηριστική βλάβη στην μυελίνη του ΚΝΣ και τυπικό εύρημα  

στην υποτροπιάζουσα μορφή [ΜRI T2 lesions]



 An immune-mediated disease of the central 
nervous system

 A disease of myelin and axons





Δ.  Αξονική Βλάβη / Ατροφία
 Χαρακτηριστική βλάβη στην Πρωτοπαθή και Δευτεροπαθή 

προϊούσα μορφή  ΚΠΣ



 It has been shown 
that active 
inflammation results 
in both demyelination
and axonal 
transection

Arrowheads = areas of active demyelination; 
Arrow = terminal axon ovoid; Human brain; 
Red = immunostained for myelin basic protein; Green = immunostained
for nonphosphorylated neurofilament;  Bar = 45 m. 

Trapp BD et al. N Engl J Med. 1998;338:278-285. 
Peterson JW et al. Neurol Clin. 2005;23:107-129.



To get a diagnosis of CDMS a patient must show the 
following:

 Clinical signs of a problem in the CNS

 Evidence of two or more areas of CNS involvement

 Evidence of white matter involvement

 One of these: Two or more relapses (each lasting ≥ 24 
hr and separated by at least 1 month) or progression 
(slow or stepwise)

 Patient should be between 10 and 50 yr old at time of 
examination

 No better explanation for patient’s symptoms and signs



Diagnosis 
conclusion

Clinical Presentation Additional Data Needed

CDMS * Two or more attacks (relapses)
Two clinical evidence
One clinical and one 
paraclinical evidence

LSDMS
* At least one attack and oligoclonal 
bands

Two attacks and one evidence 
(clinical or paraclinical)
One attack and two clinical 
evidences
One attack, one clinical and 
one paraclinical evidences

CPMS * At least one attack

Two attacks and one clinical 
evidence
One attack and two clinical 
evidences
One attack, one clinical and 
one paraclinical evidences

LSPMS * Two attacks No more evidence is required

http://en.wikipedia.org/wiki/Oligoclonal_band




 1981 ο πρώτος ασθενής με ΚΠΣ που 
υπεβλήθη σε Μαγνητική τομογραφία.

 1986 πρώτος Μαγνητικός Τομογράφος 
στην Αγγλία αγοράζεται από Βρετανικό 
Σύνδεσμο ΚΠΣ και εγκαθίσταται στο Εθνικό 
Ινστιτούτο  Νευρολογίας στο Λονδίνο.





















 ACTH treatment for acute relapses 1970

 Beta Interferon (Betaseron) 1993 

 Glatiramer acetate (Copaxone) 1995

 Mitoxantrone 1995

 Natalizumab (Tysabri) 2004

 Fingolimod (Gilenya) 2010



Drug Origin Dosage Freq Route
IFNb-1b Recombinant protein 0.25 mg Every other day SC

IFNb-1a IM Recombinant protein 30 mcg 1x/wk IM

Glatiramer acetate Random polypeptides 20 mg Every day SC

IFNb-1a SC

IFNb-1a SC                                     

Recombinant protein 22 mcg 

44 mcg

125 mg

3x/wk

2x/mo

SC

Fingolimod Sphingosine 1-phosphate 

receptor modulator

0.5 mg Every day Oral

Teriflunomide De novo pyrimidine 

synthesis inhibitor of the 

DHO-DH enzyme

7 mg or 14 mg Daily Oral

Dimethyl fumarate Oral formulation of 

dimethyl fumarate 

rapidly hydrolyzed to 

monomethyl fumarate

24o mg Twice daily Oral

Mitoxantrone Chemotherapy 12 mg/m2

(cumulative 

lifetime dose  

< 140 mg/m2)

Every 3 months IV infusion

Natalizumab Humanized Mab 300 mg Every 4 wks IV infusion









 Established 1989  

 Epidemiology of MS, UNHCR Bicommunal Project

 First European Country to initiate treatment with 
Interferons, 1993

Disability benefits for MS Patients

 European Drug Trials (Avonex), 1995


