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Figure legend
Intracerebroventricularly (ICV)-transplanted GFP+ 
Neural Precursor Cells (NPCs) migrating in the white 
matter of corpus callosum (CC). The GFP+ cells are fluo-
rescent, appearing with the green color, while Rhodamine-
derived red fluorochrome was used to detect the glial 
fibrillary acidic protein (GFAP) of the astrocytes from the 
host tissue. All nucleui can be seen blue and were stained 
with 4΄, 6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) a chemical that 
reacts with DNA.
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Πρόλογος

Η έκδοση του περιοδικού ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ της ΕΛΛ.Α.ΝΑ. φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο 
εργαλείο τόσο για τον κλινικό Νευρολόγο όσο και για το βασικό Ερευνητή που δραστηριοποιείται στο πεδίο 
της Νευροανοσολογίας και Νευροβιολογίας. Για το λόγο αυτό η συντακτική ομάδα επιδιώκει σε κάθε τεύχος 
να αντιπροσωπεύονται άρθρα που αφορούν κλινικά ζητήματα διαγνωστικής και/ή θεραπευτικής στο πεδίο 
των ανοσολογικά διαμεσολαβούμενων νοσημάτων του Κεντρικού και Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, 
καθώς επίσης και κείμενα τα οποία, με διατύπωση προσιτή και για τον κλινικό ιατρό, παρέχουν τις πλέον πρό-
σφατες γνώσεις στο πεδίο των βασικών ερευνών. Ταυτόχρονα, μέσω της συνδυαστικής αυτής προσέγγισης το 
περιοδικό ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ελπίζουμε να φέρει κοντά επιστήμονες από συναφή επιστημονικά πεδία και 
οι οποίοι, με αφορμή τόσο την πρόσφατη ανάπτυξη νέων θεραπευτικών παραγόντων για την αντιμετώπιση 
ανοσολογικά διαμεσολαβούμενων νευρολογικών νοσημάτων, όσο και την ολοένα και ευρύτερα αναγνωρι-
σμένη συνεισφορά ανοσοβιολογικών παραμέτρων στη σύγχρονη διαχείριση και θεραπευτική των νοσημάτων 
αυτών, συνεργάζονται με τον κλινικό Νευρολόγο. Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΕΛΛ.Α.ΝΑ. 
με ιδιαίτερη χαρά καλούν κλινικούς ιατρούς και ερευνητές που δραστηριοποιούνται σε ιατρικές ειδικότητες 
και ευρύτερα επιστημονικά πεδία όπως, ενδεικτικά αναφέρονται, της Ρευματολογίας, Ανοσολογίας, της Λοι-
μωξιολογίας και της Αυτοάνοσης Νευρολογίας να συνεισφέρουν ως συγγραφείς και/ή κριτές στην έκδοση.

Στο παρόν τεύχος παρουσιάζονται τέσσερα άρθρα ανασκόπησης. Το πρώτο, αφορά στην κατανόηση του 
ρόλου που διαδραματίζουν τα Β-λεμφοκύτταρα σε νευρολογικά νοσήματα, αναδεικνύοντας έτσι και την ανά-
πτυξη θεραπευτικών προσεγγίσεων που στοχεύουν σε αυτά τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, που 
συμμετέχουν στην παθοφυσιολογία των νοσημάτων αυτών. Στο δεύτερο άρθρο, αναδεικνύεται ο ρόλος των 
μονοκλωνικών αντισωμάτων στις απομυελινωτικές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπου παρου-
σιάζονται τα βασικά στοιχεία για τη δομή, τη λειτουργία και την παραγωγή των μονοκλωνικών αντισωμάτων, 
καθώς επίσης και η χρησιμοποίησή τους στη θεραπευτική των απομυελινωτικών νευρολογικών παθήσεων 
του ΚΝΣ. Το τρίτο άρθρο αφορά την ιδιοπαθή φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και την συσχέτισή της με την 
εκδήλωση αυτοανοσίας στο ΚΝΣ, όπου η γενετική προδιάθεση, η διαταραχή της μικροβιακής εντερικής χλωρί-
δας και το ανοσοποιητικό σύστημα της γαστρεντερικής οδού φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
σχέση αυτή. Η αναγνώριση αυτής της σχέσης είναι σημαντική από τους κλινικούς ιατρούς, ώστε να μπορούν 
να αναγνωριστούν οι ασθενείς με μεγαλύτερο κίνδυνο για την συνύπαρξη ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσου 
του εντέρου και αυτοάνοσου νοσήματος του ΚΝΣ. Τέλος το τέταρτο άρθρο αφορά τις διαταραχές ύπνου σε 
άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση, με έμφαση στα επιδημιολογικά δεδομένα, σε στοιχεία της παθοφυσιολογίας 
και στις θεραπευτικές παρεμβάσεις, με στόχο την ενημέρωση των κλινικών νευρολόγων σε αυτό το συχνό και 
σύνθετο ζήτημα των ασθενών.

Εκ της Σύνταξης
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Περίληψη
Τα Β-λεμφοκύτταρα αποτελούν κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που παράγονται και διαφοροποιούνται 
στο μυελό των οστών σε πλασματοκύτταρα και σε Β-κύτταρα μνήμης. Τα πλασματοκύτταρα είναι υπεύθυνα 
για την παραγωγή αντισωμάτων, διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στις ανοσοαποκρίσεις. Τα Β-λεμφοκύτταρα 
συμμετέχουν στην παθοφυσιολογία ποικίλων νευρολογικών νοσημάτων. Η παρούσα ανασκόπηση εστιάζει 
στη κατανόηση του ρόλου των Β-λεμφοκυττάρων σε νευρολογικά νοσήματα, όπως η Πολλαπλή Σκλήρυνση 
(ΠΣ), οι διαταραχές του φάσματος της Οπτικής Νευρομυελίτιδας (Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder 
– NMOSD) και το φάσμα των διαταραχών με αντισώματα έναντι της μυελινικής γλυκοπρωτεΐνης των ολιγο-
δενδοκυττάρων (MOG Antibody Disease – MOGAD). Για την διεκπεραίωση της χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία 
από την τρέχουσα βιβλιογραφία μέσω αναζήτησης στη διαδικτυακή βάση δεδομένων Pubmed. Χρησιμοποι-
ήθηκαν οι όροι αναζήτησης “B-cells AND overview”, “B-cells”, “Multiple Sclerosis”, “Multiple Sclerosis AND 
B-cells”, “Neuromyelitis Optica”, “Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders”, “MOG Spectrum Disorders”, 
“Pathophysiology”, “Ocrelizumab”, “Ofatumumab” και συνδυασμός αυτών των όρων. Η παρούσα ανα-
σκόπηση υποδεικνύει την έντονη ενεργότητα των Β-λεμφοκυττάρων στην ΠΣ, τις NMOSD και στις MOGAD. 
Αρχικά, τα Β-λεμφοκύτταρα είναι υπεύθυνα για την παραγωγή αυτοαντισωμάτων, που στις προαναφερθείσες 
νόσους NMOSD και MOGAD αποτελούν κλειδί για την παθοφυσιολογία τους. Επίσης, μέσω των υποδοχέων 
του Μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας τάξης ΊΊ (Major Histocompatibility Complex – MHC-II), δρουν 
ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, καθώς αναγνωρίζουν αντιγόνα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος 
(ΚΝΣ) και τα παρουσιάζουν στα αποκρινόμενα CD4+ Τ-κύτταρα. Παράλληλα, ρυθμίζουν την ενεργοποίηση 
και τη διαφοροποίηση άλλων ανοσιακών κυττάρων, καθώς εκκρίνουν προφλεγμονώδεις και αντιφλεγμο-
νώδεις κυτταροκίνες. Η ικανότητα τους να διαφοροποιούνται σε πλασματοκύτταρα που παράγουν εκκριτικά 
αντισώματα, που οδηγούνται στο ΚΝΣ, συμβάλλει στην απομυελίνωση και τη φλεγμονώδη αντίδραση μέσω 
συμπληρωματικής κυτταροτοξικότητας. Συμπερασματικά, ο ρόλος των Β-λεμφοκυττάρων στις παραπάνω 
νευρολογικές διαταραχές υποστηρίζει την αναγκαιότητα της χρήσης τους ως θεραπευτικό στόχο, ενισχύοντας 
την εξέλιξη και βελτίωση των θεραπευτικών μέσων για τα παρόντα νοσήματα.

Λέξεις κλειδιά: Β-λεμφοκύτταρα, Πολλαπλή Σκλήρυνση, Διαταραχές του φάσματος της οπτικής νευρομυ-
ελίτιδας, διαταραχές MOGAD

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης 2 (δυο) διπλωματικών 
εργασιών του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Νευροανοσολογία»
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1. Β-λεμφοκύτταρα και ΠΣ
Για πολλά χρόνια κυριαρχούσε η άποψη πως ο 

ρόλος των Β-λεμφοκυττάρων περιορίζεται στην παρα-
γωγή αυτοαντισωμάτων που οψωνοποιούν τη μυελίνη 
και μεσολαβούν στην απομυελίνωση μέσω κυτταροτο-
ξικών μηχανισμών, όπως αυτός του συμπληρώματος. 

Η άποψη ότι τα Β-κύτταρα είναι αναπόσπαστα συν-
δεδεμένα με την παθογένεση της ΠΣ έχει εδραιωθεί 
από την πρόσφατη επιτυχία της θεραπείας απαλοιφής 
(depletion treatment) των Β-κυττάρων μέσω αντι-
CD20 αντισωμάτων. Με τη θεραπεία απαλοιφής Β-
κυττάρων φαίνεται πως ο πολλαπλασιασμός και η 
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Abstract
B-lymphocytes are cells of the immune system that are produced and differentiated in bone marrow into 
plasma cells and B- memory cells. Plasma cells are responsible for producing antibodies, playing an active 
role in immune responses. B-lymphocytes, thanks to their properties, participate in the pathophysiology of 
various neurological diseases. This review focuses on understanding the role of B-lymphocytes in neurologi-
cal diseases, such as Multiple Sclerosis (MS), Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders (NMOSD) and the 
spectrum of MOG-antibody mediated (MOG Antibody Disease – MOGAD) disease. Data from the current 
literature were searched in the online database Pubmed for the review of the present study on the study of 
B-lymphocytes and their role in neurological diseases. The search was performed by using the following terms 
and a combination of those: “B-cells AND overview”,“B-cells”, “Multiple Sclerosis”, “Multiple Sclerosis AND 
B-cells”, “Neuromyelitis Optica”, “Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders”, “MOGS spectrum Disorders”, 
“Pathophysiology”, “Ocrelizumab”, “Ofatumumab”. In order to find all the relevant publications, the year of 
publication was not limited, however, most of the reports come from the last 5 years. The intense activity of 
B-lymphocytes in ΜS, NMOSD and MOGAD has been demonstrated. Initially, B-lymphocytes are responsible 
for producing autoantibodies, which play a significant role in the pathophysiology of NMOSD and MOGAD. 
Also, through Major Histocompatibility Complex-class II (MHC-II) receptors, they act as antigen-presenting 
cells, as they recognize Central Nervous System (CNS) antigens and present them in the responding CD4+ 
T-cells. At the same time, they regulate the activation and differentiation of other immune cells, as they 
secrete pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines. Their ability to differentiate into plasma cells that 
produce secretory antibodies, which lead to the CNS, contributes to demyelination and the inflammatory 
response through complementary cytotoxicity.The role of B-lymphocytes in the above neurological disorders 
supports the need for their use as a therapeutic target, enhancing the development and improvement of 
therapeutic agents for these diseases.

Key words: B-lymphocytes, Plasma cells, Multiple Sclerosis, Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders, 
MOG-IgG-associated disease
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παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών από CD4+ 
Τ-κύτταρα τροποποιείται (1, 2). Κατά τη διάρκεια της 
αυτοανοσίας του ΚΝΣ, η αύξηση των αντιγονοειδικών 
Β-κυττάρων ενισχύει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ Β- 
και CD4+ Τ-κυττάρων με αποτέλεσμα να οδηγεί ανε-
ξάρτητα σε νευροφλεγμονή σε μεταγενέστερα στάδια 
νόσου. Αντιθέτως, η μείωση των Β-κυττάρων μετά 
την επαγωγή του πειραματικού μοντέλου της ΠΣ, της 
Πειραματικής Αυτοάνοσης Εγκεφαλομυελίτιδας (ΠΑΕ) 
μπορεί να βελτιώσει την φλεγμονή και την κλινική 
νόσο.

Ειδικότερα, τα Β-κύτταρα συμμετέχουν στην πει-
ραματική νόσο μέσω πολλαπλών μηχανισμών που 
περιλαμβάνουν την παραγωγή κυτταροκινών και αντι-
σωμάτων, αλλά και τη ρύθμιση της λειτουργίας των 
CD4+ Τ-κυττάρων (1, 6-8). Tα Β-κύτταρα συνεισφέρουν 
στις φλεγμονώδεις διηθήσεις του ΚΝΣ στην ΠΣ (9). Η 
πλειοψηφία των Β-λεμφοκυττάρων έχουν φαινότυπο 
μνήμης, τα οποία μπορούν γρήγορα να ενεργοποιη-
θούν, ώστε να διαφοροποιηθούν σε πλασματοκύτταρα 
που με τη σειρά τους εκκρίνουν αντισώματα και/ή σε 
βλάστες πλάσματος (10). Τα κύτταρα αυτά εντοπίζονται 
σε κυτταρικά θυλάκια που μοιάζουν με τριτοταγείς 
λεμφοειδείς δομές στην ΠΣ (11). Οι ασθενείς με ΠΣ πα-
ρουσιάζουν Β-λεμφοκύτταρα στο εγκεφαλικό παρέγ-
χυμα, στις μήνιγγες, στον πρωτογενή και δευτερογενή 
λεμφικό ιστό. Στις μήνιγγες ασθενών με προοδευτική 
ΠΣ εντοπίζονται θυλάκια Β-κυττάρων τύπου βλαστι-
κών κυττάρων ως εκτοπισμένοι λεμφοειδείς θύλακες, 
που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην επιβλαβή 
χυμική ανοσία και να συμβάλλουν ενδεχομένως στη 
φλοιϊκήαπομυελίνωση και στη νευροφλεγμονή (12). 
Αυτά τα θυλάκια περιέχουν αντισώματα που έχουν 
υποστεί μετάπτωση τάξης και που συμβάλλουν στην 
ανοσοαπόκριση. Τα αντισώματα αυτά ανιχνεύονται 
ως ολιγοκλωνικές ζώνες στο ΕΝΥ σε ασθενείς με ΠΣ 
(13). Η μη φυσιολογική παρουσία αντισωμάτων στο 
ΚΝΣ αποτελεί το πιο σύνηθες εργαστηριακό χαρακτη-
ριστικό των ασθενών με ΠΣ (9, 14). Μερικά από τα 
αντισώματα αυτά έχουν υποστεί κλωνική επέκταση, 
η οποία σχετίζεται ποσοτικά με το βαθμό απομυε-
λίνωσης και αξονικής βλάβης στο ΚΝΣ, ενώ κάποια 
από αυτά αναγνωρίζουν επιτόπους της μυελίνης (8, 
15, 16). Παρ’ όλα αυτά, σαφής παθογενετικός ρόλος 
των αντισωμάτων που αποτελούν το χαρακτηριστικό 
μοτίβο της ολιγοκλωνικής διάσπασης IgG στο ΕΝΥ 
και αιτιολογική τους συσχέτιση με την ιστική βλάβη 
εντός του ΚΝΣ δεν έχει αποδειχθεί. Με τη στόχευση 
των Β-κυττάρων, μέσω του αντι-CD20 αντισώματος 
περιορίζονται οι υποτροπές στων ασθενών με ΠΣ, 
δίχως να παρουσιάζονται διαταραχές στην παραγωγή 
αντισωμάτων, φανερώνοντας πως ο ρόλος των Β-κυτ-
τάρων στην ΠΣ να είναι ενδεχομένως ανεξάρτητος της 
λειτουργίας αυτής (17, 18). Επιπρόσθετα, σημαντικός 
είναι ο ρόλος των Β-λεμφοκυττάρων που δρουν ως 
αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (antigen-presenting 
cells – APCs) στα αρχικά στάδια της ενεργοποίησης 

των Τ-κυττάρων που εμφανίζονται στο ΚΝΣ και πα-
ρουσιάζουν τα αντιγόνα στα Τ- λεμφοκύτταρα μέσω 
του MHC τάξης II (13, 19, 20). Κρίνεται απαραίτητη 
η αναγκαιότητα της έκφρασης του MHCII των Β-κυτ-
τάρων για την έναρξη μιας Τ-εξαρτώμενης απόκρισης 
κατά τη διάρκεια της νευροφλεγμονής (21, 22). Στο 
ίδιο πλαίσιο, η ικανότητά τους να εκκρίνουν αυτοα-
ντισώματα μπορεί να περιληφθεί ως έμμεση ένδειξη 
της συμμετοχής τους στη διαδικασία παρουσίασης 
του αντιγόνου, καθώς αυτά φαίνεται να συμβάλλουν 
σημαντικά στην εμπλοκή και άλλων APCs που σχε-
τίζονται με το ΚΝΣ, όπως είναι τα μακροφάγα (23). 
Μάλιστα, η συνεργασία Β-κυττάρων με τα δενδριτικά 
κύτταρα αυξάνει την σοβαρότητα της νόσου, όπως 
διαπιστώθηκε στο μοντέλο της ΠΑΕ (1). Τα Β-κύτταρα 
μνήμης σε ασθενείς με ΠΣ μπορούν να παρουσιάσουν 
αποτελεσματικά νευρωνικά αντιγόνα στα Τ-κύτταρα. 
Παράλληλα, νέες έρευνες απέδειξαν πως ο παράγο-
ντας RASGRP2 που εκφράζεται από τα Β-κύτταρα και 
εμπλουτίζεται στον εγκέφαλο, δρα ως αυτοαντιγόνο 
που παρουσιάζεται στην περιφέρεια από τα Β-κύτ-
ταρα μνήμης στα αυτοαντιδραστικά Τ-κύτταρα που 
κατευθύνονται στον εγκέφαλο (24). Το γεγονός αυτό 
υποδεικνύει ότι οι αλληλεπιδράσεις Β- και Τ-κυττάρων 
στην περιφέρεια μπορούν να επάγουν αυτοαντιδρώντα 
Τ-κύτταρα από την περιφέρεια προς το ΚΝΣ (25). 

Μια επιπρόσθετη λειτουργία των Β-λεμφοκυττάρων 
είναι η παραγωγή κυτταροκινών. Τα Β-κύτταρα εκκρί-
νουν την λεμφοτοξίνη α1-β2 (lymphotoxin α1-β2, 
LTα1β2) που είναι απαραίτητη για την επέκταση των 
λεμφαδένων και την ανάπτυξη του τριτοταγούς λεμ-
φοειδούς ιστού. Επίσης, τα ενεργοποιημένα Β-λεμφο-
κύτταρα παράγουν τον παράγοντας νέκρωσης όγκων 
(TNF), καθώς και την IL-6, η οποία φαίνεται πως αυ-
ξάνει κατά τη διάρκεια της ΠΑΕ. Φαίνεται πως η απα-
λοιφή Β-κυττάρων που παράγουν IL-6 έχει ως αποτέ-
λεσμα ελαττούμενη απόκριση TΗ17 και αξιοσημείωτα 
μειωμένη σοβαρότητα της ΠΑΕ (26). Ταυτόχρονα, τα 
Β-κύτταρα παράγουν IL-10 και IL-35, κυτταροκίνες που 
σχετίζονται με τη δριμύτητα της ΠΑΕ (8,20), ενώ επίσης 
διαθέτουν έναν προ-φλεγμονώδη φαινότυπο (22). Για 
την θεραπευτική αποτελεσματικότητα είναι απαραίτητη 
η ισορροπία μεταξύ των αντιφλεγμονωδών και προ-
φλεγμονωδών δράσεων των Β-κυττάρων. Επίσης, τα 
Β-ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα (Bregs) αποτελούν μια 
υποομάδα των Β-λεμφοκυττάρων που εμφανίζουν 
κατασταλτικές λειτουργίες έναντι προφλεγμονωδών 
και αυτοαντιδραστικών ανοσοαποκρίσεων (27). Τα 
Bregs είναι υπεύθυνα για την έκκριση IL-10 και άλλων 
κυτταροκινών, όπως IL-35 και διαδραματίζουν σημα-
ντικό ρόλο στον περιορισμό της εξέλιξης της νόσου, 
καταστέλλοντας τη φλεγμονή στο ΚΝΣ και μειώνοντας 
τον αριθμό των προφλεγμονωδών κυττάρων που δι-
ηθούν (28,29). Παράλληλα, οι Bjarnadόttir et al., 
2016 έδειξαν πως ο αυξητικός παράγοντας TGF-β1 
(transforming growth factor, TGF-β1) στα Βregs είναι 
ικανός να περιορίσει την επαγωγή της αυτοάνοσης 
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νευροφλεγμονής, περιορίζοντας τις αποκρίσεις TH-
κυττάρων, μέσω της αναστολής της δράσης των APCs 
(30). Στο ίδιο πλαίσιο, καθώς τα Bregs καταστέλλουν 
την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών από 
τα δενδριτικά κύτταρα, αναστέλλεται η διαφοροποίηση 
των TH1 και TH17 (13, 27). 

Στην ΠΑΕ, τα Β-κύτταρα διαθέτουν ξεχωριστές πα-
θογόνες ή ρυθμιστικές λειτουργίες, ανάλογα με το 
στάδιο της ασθένειας. Σε μύες με έλλειψη Β-κυττάρων 
παρατηρείται επιδείνωση της πορείας της νόσου, λόγω 
της απώλειας των Bregs που παράγουν IL-10. Από την 
άλλη, η μείωση των Β-κυττάρων μετά από επαγωγή 
της ΠΑΕ βελτιώνει την σοβαρότητα της νόσου λόγω 
του παθογενετικού ρόλου των Bregs, που προάγει την 
επανενεργοποίηση των Τ-κυττάρων στα επερχόμενα 
στάδια της νόσου (1, 21, 31).

Ταυτόχρονα, τα Β1-λεμφοκύτταρα που εκφρά-
ζουν τον επιφανειακό δείκτηCD5 είναι επίσης, ικανά 
να παράγουν IL-10 και μπορούν με τον τρόπο αυτό 
να λειτουργήσουν ως Bregs. Τα Β1-κύτταρα συσσω-
ρεύονται στους λεμφαδένες αποστράγγισης του εγκε-
φάλου κατά τη διάρκεια της ΠΑΕ. Η μείωση αυτών 
των κυττάρων κατά τη διάρκεια της επαγωγής της ΠΑΕ 
επιδεινώνει την παθολογία της νόσου, ενώ κατά τη 
φάση της ανοσιακής απόκρισης μειώνει την παθολογία 
της ασθένειας (15, 32).

Τα Β-λεμφοκύτταρα αποτελούν θεραπευτικό στόχο 
στην ΠΣ, με σκοπό την τροποποίηση υποτύπων των 
Β-λεμφοκυττάρων στην περιφέρεια, την εξάλειψη τους 
χωρίς όμως να επηρεάζονται τα καλώς διαφοροποι-
ημένα πλασματοκύτταρα, καθώς και τη μείωση της 
αντιγονοπαρουσίασης μέσω των Β-λεμφοκυττάρων. 
Πολλές από τις θεραπείες ανοσοτροποποίησης που 
χρησιμοποιούνται ήδη στην ΠΣ δρουν άμεσα ή έμμεσα 
σε αυτά τα κύτταρα. 

Η ιντερφερόνη-β είναι το πρώτο φάρμακο που 
έλαβε έγκριση για τη θεραπεία της ΠΣ, η οποία δι-
αθέτει αντιφλεγμονώδη δράση έναντι κυττάρων του 
ανοσιακού συστήματος. Η δράση της έναντι των Β-
λεμφοκυττάρων έχει περιγραφεί πρόσφατα, καθώς 
παρατηρήθηκε μείωση των CD86 κυττάρων και C- 
χημειοκίνης υποδοχέα τύπου 5 (CCR5) που βρίσκο-
νται στα άωρα Β-λεμφοκύτταρα ασθενών με ΠΣ (33). 
Επιπλέον, ταCD27 Β λεμφοκύτταρα μνήμης μειώνονται 
σε ασθενείς με ΠΣ υπό θεραπεία με ιντερφερόνη, πι-
θανώς με το μηχανισμό της απόπτωσης (προγραμμα-
τισμένου κυτταρικού θανάτου). Επίσης, στους ασθενείς 
αυτούς ανευρίσκεται αυξημένος αριθμός των Βregs 
που παράγουν IL-10 (34). Θεωρείται πως η δράση της 
ιντερφερόνης στα Β-λεμφοκύτταρα είναι η μετατροπή 
των προφλεγμονώδων Β-λεμφοκυττάρων προς τον 
αντιφλεγμονώδη φαινότυπο.

Η οξική γλατιραμέρη αποτελεί το δεύτερο φάρμακο 
το οποίο εγκρίθηκε ως ειδικό ανοσοτροποποιητικό 
φάρμακο για την ΠΣ και δρα σε κύτταρα του ανοσοποι-
ητικού. Η άμεση δράση της στα προφλεγμονώδη αντι-
γονοπαρουσιαστικά κύτταρα έχει μελετηθεί διεξοδικά 

(35,36) ενώ μπορεί να επηραστεί και ο φαινότυπος 
συγκεκριμένων υποπληθυσμών Β-λεμφοκυττάρων. 
Παρατηρείται αύξηση της παραγωγής IL-10 από τα 
Β-λεμφοκύτταρα και λιγότερο παραγωγή ΊL-6 και LT-
a. Ωστόσο, αυτό δεν κατάφερε να αποδειχθεί in vitro 
(37), έτσι θεωρείται ότι η οξεική γλατιραμέρη δρα έμ-
μεσα, μέσω μυελοειδών ή Τ-κυττάρων (38). Επιπλέον, 
στην Διαλείπουσα Υποτροπιάζουσα Πολλαπλή Σκλή-
ρυνση έχει διαπιστωθεί η μείωση της μετανάστευσης 
Β-λεμφοκυττάρων εντός του ΚΝΣ (39).

H φιγκολιμόδη είναι τροποποιητής των υποδοχέων 
της 1-φωσφορικής σφιγγοσίνης. Είναι ένα φάρμακο 
χορηγούμενο από του στόματος στην ΠΣ το οποίο 
μειώνει τα Β-λεμφοκύτταρα στο περιφερικό αίμα (40). 
Επίσης, τροποποιεί τη λειτουργία των κυκλοφορού-
ντων Β-λεμφοκυττάρων, με τα Bregs να είναι αυξημένα 
σε αριθμό, ενώ το προφίλ των παραγόμενων κυττα-
ροκινών αποκτά αντιφλεγμονώδη φαινότυπο (41,42). 
In vitro  τα Bregs έπειτα από έκθεση στη φιγκολιμόδη 
παρουσιάζουν αύξηση (42). Αξίζει να σημειωθεί ότι 
σε πρόσφατη μελέτη, φάνηκε πως η φιγκολιμόδη 
περιόρισε τη δημιουργία οργανωμένων κέντρων Β-
λεμφοκυττάρων στις μήνιγγες σε μια επαγόμενη από 
Β-λεμφοκύτταρα ΠAE. Εντούτοις, ο αριθμός των Β-
λεμφοκυττάρων και πλασματοκυττάρων στο εγκεφα-
λικό παρέγχυμα δεν μεταβλήθηκε (43).

Ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας αποτελεί επιπρό-
σθετα ένα φάρμακο χορηγούμενο από του στόματος 
στην ΠΣ. Από ένα αριθμό πρόσφατων μελετών σε 
ασθενείς με ΠΣ, που λάμβαναν φουμαρικό διμεθυ-
λεστέρα διαπιστώθηκε μείωση του αριθμού των Β-
λεμφοκυττάρων και κυρίως των Β-λεμφοκυττάρων 
μνήμης στο περιφερικό αίμα (44-46), ενδεχομένως 
μέσω απόπτωσης των ώριμων Β-λεμφοκυττάρων 
(46). Ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας μετατρέπει το 
προφίλ των παραγόμενων κυτταροκινών σε λιγότερο 
προφλεγμονώδεις (μείωση GM-CSF, TNF-a και ΊL-6) 
και περισσότερο με ρυθμιστικό φαινότυπο, in vivo 
και in vitro (45). 

Το μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του α4 τμήμα-
τος της ιντεγκρίνης (VLA-4) natalizumab αποτελεί ένα 
αποτελεσματικό φάρμακο για τη θεραπεία της ΔΥΠΣ 
με υψηλή ενεργότητα, καθώς αποτρέπει την είσοδο 
των λεμφοκυττάρων εντός του ΚΝΣ. Στους ασθενείς 
που λαμβάνουν natalizumab διαπιστώνεται αύξη-
ση των Β-λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα και 
μείωση τους στο ΕΝΥ (47-50). Επίσης, μειώνει τον 
αριθμό των γ-σφαιρινών στο ΕΝΥ και την ενδοθηκική 
παραγωγή κλάσματος IgG (48), ενώ σε κάποιες περι-
πτώσεις μπορεί να οδηγήσει και στην εξαφάνιση των 
ολιγοκλωνικών ζωνών στο ΕΝΥ (51). Η παραμονή των 
Β-λεμφοκυττάρων με αύξηση των Β-κυττάρων μνήμης 
(49, 50) στο περιφερικό τμήμα του Αιματο-Εγκεφαλι-
κού Φραγμού (ΑΕΦ) κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
μπορεί να οδηγήσει σε επανενεργοποίηση της νόσου, 
μετά τη διακοπή της θεραπείας με natalizumab. Από 
πειραματικές μελέτες φαίνεται πως τo κλινικό όφελος 
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της θεραπείας με natalizumab συμβαίνει εν μέρει, 
λόγω του αποκλεισμού της μετανάστευσης των Β 
-λεμφοκυττάρων εντός του ΚΝΣ, επιπροσθέτως της 
μείωσης των ανοσο-δραστικών κυττάρων, όπως των 
Th-17 και μακροφάγων (52).

Το alemtuzumab αποτελεί μονοκλωνικό αντίσω-
μα εγκεκριμένο για τη θεραπεία της ΔΥΠΣ(53) και 
δρα έναντι του CD52, το οποίο εκφράζεται σε Β- και 
Τ-λεμφοκύτταρα και σε μικρότερο βαθμό σε άλλα 
λευκοκύτταρα, όπως μονοκύτταρα και άλλα κοκκιο-
κύτταρα. Οι θεραπείες έναντι του CD52 οδηγούν σε 
ταχεία και σημαντική μείωση των Τ- και Β-λεμφοκυττά-
ρων. Ωστόσο, η μείωση των Τ-λεμφοκυττάρων διαρκεί 
περισσότερο από τη μείωση των Β-κυττάρων (54). 
Ειδικότερα, μετά από θεραπεία έναντι CD52 υπάρχει 
υπερπληθυσμός ανώριμων και κατόπιν ώριμων Β-
λεμφοκυττάρων, ενώ τα Β-κύτταρα μνήμης και όλοι 
οι υπότυποι των Β-λεμφοκυττάρων παραμένουν μει-
ωμένοι. Η παρατεταμένη αυτή μείωση εμπλέκεται 
πιθανώς στη μείωση της ενεργότητας της νόσου, ενώ 
η αύξηση των ανώριμων Β-λεμφοκυττάρων οδηγεί 
στην εμφάνιση δευτεροπαθών αυτοάνοσων νοσημά-
των, γεγονός που αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα της 
συγκεκριμένης θεραπείας (54).

Κύριο θεραπευτικό μέσο για την εξάλειψη των Β-
λεμφοκυττάρων αποτελούν τα μονοκλωνικά αντισώ-
ματα έναντι του CD20, διαμεμβρανικής πρωτεΐνης των 
Β-λεμφοκυττάρων. Το Rituximab αποτελεί ένα χιμαιρι-
κό μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι CD20 που δρα μέσω 
κυτταροτοξικότητας-εξαρτώμενης από το συμπλήρωμα 
(CDC, complement dependent cytotoxicity) καθώς 
και μέσω της εξαρτώμενης από αντισώματα κυτταρικής 
κυτταροτοξικότητας (Antibody-dependent cellular 
cytotoxicity – ADCC). Έχει δοκιμασθεί σε ποικίλες κλι-
νικές μελέτες και αποτελεί μια από τις κύριες off-label 
θεραπείες. Στο ίδιο πλαίσιο, το Ocrelizumab αποτελεί 
ένα εξανθρωποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι 
CD20 το οποίο έχει λάβει πρόσφατα έγκριση για την 
ΔΥΠΣ, αλλά αποτελεί και το πρώτο φάρμακο το οποίο 
έχει πάρει έγκριση για την προοδευτική ΠΣ (55). Πιο 
συγκεκριμένα, Το Ocrevus ενδείκνυται (i) για τη θερα-
πεία ενηλίκων ασθενών με υποτροπιάζουσες μορφές 
πολλαπλής σκλήρυνσης (ΥΠΣ) με ενεργό νόσο, η 
οποία καθορίζεται βάσει των κλινικών ή απεικονιστι-
κών χαρακτηριστικών (ii) για τη θεραπεία ενηλίκων 
ασθενών με πρωτοπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλή-
ρυνση (ΠΠΠΣ), όσον αφορά στη διάρκεια της νόσου 
και στο επίπεδο της αναπηρίας, και με χαρακτηριστικά 
απεικόνισης που είναι ενδεικτικά της φλεγμονώδους 
δραστηριότητας (βλέπε παράγραφο 5.1 από το SPC 
του Ocrelizumab) (56). Το οcrelizumab εγκρίθηκε 
το Μάρτιο του 2017 για τη θεραπεία της ΔΥΠΣ και 
ΠΠΠΣ. Η χορήγηση 600mg ενδοφλεβίως ανά 6 μήνες 
είναι το προτεινόμενο δοσολογικό σχήμα. Ακόμη ένα 
αντι-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα που χρησιμοποιεί-
ται για την απαλοιφή των Β-λεμφοκυττάρων είναι το 
Ofatumumab, το οποίο είναι πλήρως ανθρώπινοκαι 

έχει εγκριθεί πρόσφατα από τον FDA στην ΔΥΠΣ και 
στην ενεργό ΔΠΠΣ, αλλά και για το κλινικά μεμονω-
μένο σύνδρομο (Αύγουστος 2020) (13). 

2. Β-λεμφοκύτταρα και NMOSD
Πολλαπλοί μηχανισμοί που διέπουν την ανοσο-

παθογένεση των NMOSD σχετίζονται με τα Β-λεμφο-
κύτταρα. Η παραγωγή αυτοαντισώματος που στοχεύει 
στο ΚΝΣ συνεπάγεται την παρουσία ενορχηστρωμένων 
ΤHκυττάρων, καθώς και έναν καταρράκτη κυτταροκι-
νών στην περιφέρεια και εντός του ΚΝΣ (57, 58). Τα 
Β-κύτταρα προσελκύονται, επίσης, στο ΚΝΣ από χη-
μειοκίνες που εκκρίνονται σε θέσεις φλεγμονής (59). Η 
αντιγονοπαρουσίαση, η παραγωγή αυτοαντισωμάτων 
αντι-AQP4 και η ενίσχυση της προφλεγμονώδους δρα-
στικότητας των Β-κυττάρων αποτελούν δραστηριότητες 
του φάσματος των φυσιολογικών λειτουργιών τους 
(60). Σε αυτοάνοσες διαταραχές, ο ρόλος τους μπορεί 
να διαφοροποιηθεί μέσω μηχανισμών που περιλαμ-
βάνουν την επέκταση κλώνων πλασματοβλαστών 
που εκκρίνουν ΑQP4, την αποτυχία εξάλειψης των 
αυτοαντιδραστικών υπομονάδων Β-λεμφοκυττάρων, 
την ανεπάρκεια αντιγονοειδικών ρυθμιστικών Β-κυττά-
ρων και τελικά την απώλεια της ανοσολογικής ανοχής 
(61). Μελέτες εντόπισαν σε περιφερικό αίμα ασθενών 
πρόσφατα δημιουργημένους πλασματοβλάστες που 
είναι πιθανώς πρόδρομοι για πλασματοκύτταρα που 
εδράζουν στον μυελό των οστών και στο ΚΝΣ (62). 
Έχει αναγνωριστεί ένας συγκεκριμένος πληθυσμός 
Β-κυττάρων που αυξάνεται επιλεκτικά στο περιφερικό 
αίμα ασθενών με NMO που φαινοτυπικά ομοιάζει με 
πλασματοβλάστες, κύτταρα τα οποία εκκρίνουν AQP4-
IgG μετά από διέγερση με IL-6 in vitro και αλληλεπι-
καλύπτονται φαινοτυπικά με παρόμοια καθορισμένο 
πληθυσμό Β-κυττάρων στο ΕΝΥ (63). Τα Β-λεμφοκύτ-
ταρα είναι υπεύθυνα για την παραγωγή και έκκριση 
κυτταροκινών που διαμεσολαβούν στη νόσο μέσω 
αντιγονοειδικής ή πολυκλωνικής διέγερσης (64). Πιο 
συγκεκριμένα, οι IL-5, IL-6, ο παράγοντας νέκρωσης 
όγκου α (Tumor Necrosis Factor-a – TNF-a), ο παρά-
γοντας ενεργοποίησης Β-κυττάρων (B-cell Activating 
Factor – BAFF) και ένας συνδέτης που προκαλεί πολ-
λαπλασιασμό (APRIL) είναι κρίσιμοι για την επιβίωση 
πλασματοκυττάρων (65). Ταυτόχρονα, ασθενείς φαί-
νεται πως εμφάνισαν αυξημένη συχνότητα Β-κυττάρων 
μνήμης που συνεκφράζουν τον παράγοντα διέγερσης 
αποικιών κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων (Ganulocyte-
MacrophageColonyStimulatingFactor – GM-CSF). Η 
έκκριση IL-6 από προφλεγμονώδηΒ-κύτταρα μνήμης 
διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο στη διαφοροποί-
ηση και την επιβίωση των πλασματοκυττάρων, ενώ 
παράλληλα προάγει τη διαφοροποίηση των Τ-κυττά-
ρων προς TH17, επιδεινώνοντας τη δραστηριότητα της 
νόσου (66, 67). Παράλληλα, οι παράγοντες BAFF και 
APRIL με πηγή έκκρισής τα Β-λεμφοκύτταρα συμμε-
τέχουν ενεργά στην επιβίωση των πλασματοβλαστών 
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και των πλασματοκυττάρων (68). Επίσης, ο TNF-a και 
η IL-17, που παράγονται από διάφορα υποσύνολα 
λεμφοκυττάρων ενεργοποιούν την προφλεγμονώδη 
δράση των Β-κυττάρων και T-κυττάρων, αντίστοιχα, 
ενώ η IL-17 προάγει τη στρατολόγηση ουδετερόφιλων 
και την επιβίωση των Β-λεμφοκυττάρων (59, 61). Τα 
B-κύτταρα μπορεί να διεκπεραιώσουν την απόκριση 
της νόσου, διεγείροντας τις παθογόνες αποκρίσεις των 
Τ-κυττάρων μέσω αντιγονοπαρουσίασης ή έκκρισης 
κυτταροκινών (57). Όπως αναφέρθηκε και προηγου-
μένως, η αντιγονοπαρουσίαση επιτυγχάνεται μέσω 
των MHC-II, μόρια τα οποία επίσης συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη των TFH-κυττάρων που συμμετέχουν 
στη διαφοροποίηση Β-κυττάρων και στην αλλαγή 
ισοτύπου της ανοσοσφαιρίνης (67, 69). Hπαρουσία 
ειδικών Β-κυττάρων για την AQP4 μπορεί να προάγει 
τις παθογόνες Τ-κυτταρικές αποκρίσεις έναντι της AQP4 
που συμβάλλουν σε βλάβη των ιστών (58, 60).

Τα Bregs που εκκρίνουν IL-10 ρυθμίζουν αρνητικά 
τις κυτταρικές ανοσοαποκρίσεις, καθώς και τη φλεγ-
μονή (Kalampokis, Yoshizaki and Tedder, 2013). Η 
IL-35 που αποτελεί προϊόν των πλασματοβλαστών 
και των πλασματοκυττάρων είναι απαραίτητη για την 
ανοσοκατασταλτική λειτουργία των Τ-ρυθμιστικών 
κυττάρων και των Β-λεμφοκυττάρων, ενώ είναι κρίσιμη 
για την επαγωγή των Bregs (61,70). Τα Bregs μπορούν 
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην καταστολή 
της ειδικής AQP4 και της έμφυτης ανοσοαπόκρισης-
στη νόσο (60). Η ανοσολογική αέργεια (anergy) των 
Β-κυττάρων είναι ένας άλλος μηχανισμός που συμ-
βάλλει στη σίγαση της χυμικής αυτοανοσίας και στην 
ανοσολογική ανοχή. Σε συνδυασμό με κεντρική ή 
περιφερική ανεπάρκεια ανοσολογικής ανοχής των 
Β-κυττάρων, η ανενεργική διαφυγή (anergy escape) 
μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των αυτοδραστικών 
Β-κυττάρων (61). 

Στις διαταραχές NMOSD, στην περιφέρεια μετά την 
εμφάνιση του αντιγόνου, τα Β-κύτταρα αλληλεπιδρούν 
με άλλα ανοσοκύτταρα και προάγουν τη διαφοροποί-
ησή τους και την ωρίμανση τους (71). Με τη σειρά της, 
η ενεργοποίηση των περιφερικών Β-κυττάρων έχει ως 
αποτέλεσμα μια πολύ ισχυρή αντιγονοειδική απόκριση 
έναντι του αντιγόνου του ΚΝΣ. Πέρα από την παραγω-
γή αντισωμάτων, οι κυτταρικές ιδιότητες των Β-λεμφο-
κυττάρων, όπως η παρουσίαση του αντιγόνου και η 
παραγωγή κυτταροκινών διαμορφώνουν την απόκριση 
άλλων ανοσοκυττάρων, όπως Τ-λεμφοκύτταρα και 
μυελοειδή κύτταρα (57,67). Μελέτες σε ασθενείς με 
χορήγηση αντι-CD20 θεραπείας καταδεικνύουν πως 
τα μονοκύτταρα της περιφέρειας εμφανίζουν αυξημένη 
ενεργοποίηση και προφλεγμονώδη διαφοροποίηση 
(72), υποδηλώνοντας ότι τα Β-λεμφοκύτταρα ελέγ-
χουν φυσιολογικά τη δραστηριότητα των μυελοειδών 
κυττάρων (73).

Στην οξεία φάση της νόσου θεραπεία αποτελούν τα 
κορτικοστεροειδή σε υψηλή δόση (1g/d) σε πενθήμε-
ρο σχήμα και κατόπιν αγωγή με πρεδνιζόνη σε σχήμα 

μείωσης, ωστόσο χρησιμοποιείται και η πλασμαφαί-
ρεση σε ανθεκτικές ώσεις που δεν ανταποκρίνονται 
στη θεραπεία με τα κορτικοστεροειδή. Η βελτίωση 
μέσω της πλασμαφαίρεσης οφείλεται στη μείωση 
των φλεγμονωδών μεσολαβητών (αυτοαντισώματα, 
συμπλήρωμα, κυτταροκίνες). Αναφέρεται σε μελέτη 
ασθενών με σοβαρή αναπηρία επί της υποτροπής 
πως η αρχική αντιμετώπιση με γλυκοκορτικοειδή και 
πλασμαφαίρεση παρουσίασε καλύτερα αποτελέσματα 
από την καθυστερημένη έναρξη της πλασμαφαίρε-
σης (74). Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί η γ-σφαιρίνη 
για τη μείωση των υποτροπών σε χρόνια φάση (75). 
Λόγω της χρόνιας φυσικής ιστορίας των NMOSD που 
εμφανίζει υποτροπές και καταλείπει μη αναστρέψιμη 
αναπηρία παραδοσιακά απαιτείται χρόνια ανοσοκατα-
σταλτική αγωγή, εφόσον γίνει η διάγνωση της νόσου 
(76, 77). Η αζαθειοπρίνη χορηγείται σε δοσολογία 2-3 
mg/kg και η πλήρης δράση του φαρμάκου εμφανίζεται 
σε 3-6 μήνες (78). Επιπλέον έχουν χρησιμοποιηθεί 
mycophenolatemofetil, rituximab, μεθοτρεξάτη, μι-
τοξανδρόνη και από του στόματος γλυκοκορτικοειδή. 
Πιο δραστικές από αυτές τις θεραπείες θεωρούνται η 
αζαθειοπρίνη, rituximab και mycophenolate mofetil 
(79, 80).

H διάρκεια της ανοσοκατασταλτικής αγωγής συνί-
σταται για τουλάχιστον 5 χρόνια σε ασθενείς με θετικά 
αντισώματα έναντι AQP4 περιλαμβανομένων και των 
ασθενών με εμφάνιση ενός μόνο επεισοδίου, λόγω 
του υψηλού κινδύνου εμφάνισης υποτροπής (81). Ενί-
οτε υποστηρίζεται η μακροχρόνια ανοσοκατασταλτική 
θεραπεία λόγω της σοβαρότητας της φυσικής πορεί-
ας της νόσου, ωστόσο, προτείνεται και η χορήγηση 
ανάλογα με τη σοβαρότητα των επεισοδίων και της 
εξέλιξης της αναπηρίας. 

Με στόχο την καταστολή παραγωγής αντισωμάτων 
έναντι AQP4, πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε η ριτου-
ξιμάμπη με θετικά αποτελέσματα. Παρά τη βελτίω-
ση, η μείωση του αριθμού των αντισωμάτων έναντι 
AQP4-IgG δε φαίνεται να συσχετίζεται με την κλινική 
βελτίωση και δε συνίσταται η παρακολούθηση τους 
για την ανταπόκριση των ασθενών στη θεραπεία. Σε 
μελέτη 100 ατόμων με ΝΜΟ, αναφέρεται μείωση σε 
ποσοστό 96% της ετήσιας συχνότητας υποτροπών 
σε σύγκριση προ θεραπείας (82). Παρά τα θεαματικά 
αποτελέσματα με τη χορήγηση τoυ rituximab, αναφέ-
ρεται επανεμφάνιση υποτροπών μετά τη διακοπή της 
θεραπείας με rituximab στα 2/3 των ασθενών, ενώ 
ένας αριθμός ασθενών αναφέρεται πως δε βελτιώνεται 
καθόλου (83,84). Επίσης, έχει περιγράφει η αύξηση 
των επιπέδων του BAFF κατά την έναρξη της θεραπείας 
και πριν τη μείωση των CD27+ B-λεμφοκυττάρων μνή-
μης, γεγονός που ενδεχομένως ερμηνεύει την αύξηση 
των αντισωμάτων έναντι AQP4-IgG που παρατηρείται 
σε κάποιους ασθενείς, η οποία εντούτοις δε σχετίζεται 
με την ενεργότητα της νόσου (40).

To eculizumab αποτελεί ένα εξανθρωποιημένο 
μονοκλωνικό αντίσωμα που δεσμεύει το τμήμα του 
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συμπληρώματος C5. Σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμε-
νη μελέτη με 143 ασθενείς με  NMOSD με θετικά αντι-
σώματα έναντι AQP4-IgG αναφέρεται η μείωση των 
υποτροπών οφειλόμενη στη λήψη eculizumab(85).

Το inebilizumab και το satralizumab είναι δύο υπο-
σχόμενα εξανθρωποιημένα μονοκλωνικά αντισώματα. 
Το inebilizumab, αντι-CD19 μονοκλωνικό αντίσωμα, 
έχει πάρει πρόσφατα έγκριση από τον FDA (U.S. Food 
and Drug Administration) (τον Ίούνιο 2020) για τη 
θεραπεία της νόσου στο φάσμα της ΝΜΟ (86). Από 
την άλλη, το satralizumab που αποτελεί ανταγωνιστή 
του υποδοχέα της ιντερλευκίνης 6 και είναι το πρώτο 
αυτοχορηγούμενο υποδόριας χορήγησης φάρμακο 
για την ΝΜΟSD έχει πάρει πρόσφατα έγκριση από 
τον FDA (Aύγουστος 2020) (87).

3. Β-λεμφοκύτταρα και MOGAD
Προς το παρόν, οι γνώσεις αναφορικά με το ρόλο 

των Β-λεμφοκυττάρων στις διαταραχές που σχετίζονται 
με το αντίσωμα MOG-IgG είναι περιορισμένες. Μελέ-
τες με χρήση μυών που εμφάνιζαν ανεπάρκεια Β-λεμ-
φοκυττάρων σε μοντέλο ΠΑΕ κατόπιν ανοσοποίησης 
με MOG απέδειξαν ότι Β-κύτταρα είναι απαραίτητα για 
την ανάρρωση μετά από την επαγωγή της ΠΑΕ μέσω 
της παραγωγής IL-10 και την έκφραση του CD40 (88). 
Επιπρόσθετα, σε γενεές διαγονιδιακών μυών όπου τα 
Τ- και τα Β-κύτταρα εξέφραζαν τον ειδικό υποδοχέα 
τους έναντι της MOG φαίνεται πως ανέπτυσσαν αυθόρ-
μητα μια μορφή της ΠΑΕ με βλάβες στο οπτικό νεύρο 
και στη σπονδυλική στήλη που χαρακτηριζόταν από 
έντονη λεμφοκυτταρική διήθηση (21, 89). Εντούτοις, 
στα μοντέλα αυτά φαίνεται ότι οι κυτταρικά διαμεσο-
λαβούμενες ιδιότητες των Β-λεμφοκυττάρων είναι 
αυτές που συνιστούν ανοσογονικότητα, σε αντίθεση 
με την παραγωγή αντι-MOG αντισωμάτων Επιπροσθέ-
τως, υποστηρίζεται πως ο ρόλος των αντιγονοειδικών 
για τη MOG Β-λεμφοκυττάρων που παράγονται δεν 
περιορίζεται στην αντιγονοπαρουσίαση. Η υψηλή έκ-
φραση του MHC II και τα συνδιεγερτικά μόρια των 
ενεργοποιημένων Β-κυττάρων υποδηλώνουν ότι θα 
μπορούσαν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην 
προαγωγή προφλεγμονωδών Τ-κυτταρικών αποκρίσε-
ων ως αποτέλεσμα της αντιγονοπαρουσίασης (1,90). 
Επίσης, σημαντική κρίνεται και η παραγωγή προφλεγ-
μονωδών κυτταροκινών, όπως ο GM-CSF (91). Πα-
ράλληλα, ειδικά Τ-λεμφοκύτταρα εναντίον της MOG 
που ενεργοποιούνται από την ίδια την MOG μπορούν 
να οδηγήσουν τα B-κύτταρα σε διαφοροποίηση είτε 
προς πλασματοκύτταρα, είτε σε Β-κύτταρα μνήμης και 
κατ’ επέκταση σε μαζική παραγωγή αντιγονοειδικών 
αντισωμάτων IgG1. Σε πειραματικό μοντέλο αυτόματης 
ΠΑΕ σε μύες τροποποιημένους μόνο για TCRMOGT-λεμ-
φοκύτταρα, τα ειδικά αυτά Τ-λεμφοκύτταρα προάγουν 
τον πολλαπλασιασμό Β-κυττάρων από το ενδογενές 
ανοσιακό ρεπερτόριο, τα οποία παράγουν περαιτέρω 
ειδικά αυτοαντισώματα που συνδέονται με ένα δομικό 

επίτοπο της πρωτεΐνης MOG (92) και τα οποία όμως 
σχετίζονται με κλινικό φαινότυπο πειραματικής νόσου 
που ομοιάζει την RRMS. Η αλληλεπίδραση μεταξύ Τ- 
και Β-κυττάρων ρυθμίζει την ωρίμανση συγγένειας, την 
μετάπτωση τάξης των αντισωμάτων σε IgG1 και την 
ανάπτυξη φλεγμονώδους απομυελίνωσης (89, 93). 
Επιπρόσθετα, η παρουσία των ειδικών Β-κυττάρων 
για τη MOG φαίνεται πως προάγει τον πολλαπλασι-
ασμό και την ενεργοποίηση των ειδικών Τ-κυττάρων. 
Τα Β-λεμφοκύτταρα εμπλέκονται ενεργά σε αυτές τις 
αυτοάνοσες διαταραχές, κυρίως λόγω της ικανότη-
τάς τους να παράγουν συγκεκριμένα αυτοαντισώματα 
(93). Πρόσφατη μελέτη υποστήριξε τη διαφορετική 
συγκέντρωση αυτοαντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης 
MOG και των κυκλοφορούντων Β-κυττάρων έναντι 
της MOG, γεγονός που αποδεικνύει τις διαφορετικές 
πηγές παραγωγής των αντι ΜOG αντισωμάτων: (i) τα 
πλασματοκύτταρα μακράς διάρκειας (CD20-) και (ii) 
τα Β-κύτταρα μνήμης (CD20+) που διαφοροποιούνται 
εύκολα σε αντι-MOG εκκριτικά κύτταρα (94, 95). Τα 
Β-κύτταρα αποτελούν αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα 
που εσωτερικεύουν επιλεκτικά το αντιγόνο τους και το 
παρουσιάζουν στα Τ- κύτταρα σε συγκεντρώσεις 103- 
έως 104 φορές χαμηλότερες που αυτές που απαιτεί 
η παρουσίασή του από μη ειδικά Β-κύτταρα ή μονο-
κύτταρα (90). 

Η πρώτης γραμμής θεραπεία στην οξεία φάση της 
νόσου που έχει σκοπό την απομάκρυνση των αυτο-
αντισωμάτων και την ανοσοκαταστολή είναι η αγωγή 
με κορτικοστεροειδή -μεθυλπρεδνιζολόνη 1g για 3-5 
μέρες, η γ σφαιρίνη (σύνολο 2g/kg σε 2-5 μέρες) και η 
πλασμαφαίρεση (5-7 συνεδρίες). Τα κορτικοστεροειδή 
μειώνουν τη φλεγμονή, μειώνουν τη διαπερατότητα 
του ΑΕΦ και οδηγούν στη μείωση παραγωγής των αυ-
τοαντισωμάτων. Η θεραπεία συντήρησης και η απόφα-
ση για χρόνια ανοσοκατασταλτική θεραπεία στηρίζεται 
στην πιθανότητα υποτροπής. Επίσης, βασίζεται στην 
ανταπόκριση στις πρώτης γραμμής θεραπείες καθώς 
και τη σοβαρότητα και τη βελτίωση μετά το πρώτο 
επεισόδιο. Παρά τη θεωρία για συγκεκριμένη θεραπεία 
έναντι Β-λεμφοκυττάρων αυξάνονται τα περιστατικά 
τα οποία υποτροπίασαν μετά τη χορήγηση rituximab. 
Καλή ανταπόκριση αναφέρεται μετά από συστηματική 
χορήγηση γ-σφαιρίνης ανά 4 βδομάδες ως θεραπεία 
συντήρησης (96). 

Συμπερασματικά, το ΚΝΣ ασθενών με αυτοάνοσες 
διαταραχές, όπως η ΠΣ, η NMOSD και η MOGAD 
παρέχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον ανάπτυξης Β-λεμ-
φοκυττάρων με απόρροια την άμεση εμπλοκή τους 
στην παθογένεση της νόσου. Συνεπώς, με τη μελέ-
τη της ανοσολογίας τους σε αυτοάνοσες διαταραχές 
επιτυγχάνεται η ανάπτυξη θεραπευτικών προσεγγίσε-
ων που στοχεύουν τα Β-λεμφοκύτταρα με σκοπό τη 
δυνατότητα βελτίωσης των θεραπευτικών επιλογών 
με τον καταλληλότερο τρόπο και τη διεύρυνση του 
θεραπευτικού οπλοστασίου. Μελλοντικές έρευνες θα 
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έχουν ως στόχο τον εντοπισμό δεικτών διαφορετικών 
υπομονάδων των Β-λεμφοκυττάρων, την κατανόηση 
των ανασταλτικών και ανοσοδιεγερτικών επιδράσεών 
τους, αλλά και την εξατομικευμένη θεραπεία ασθενών 
με βάση την ποσότητα και την ποιότητα εμπλοκής των 
Β-λεμφοκυττάρων και του ανοσολογικού τους προφίλ.
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Περίληψη
Τα μονοκλωνικά αντισώματα χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο στη θεραπευτική διαφόρων νοση-
μάτων. Τα τελευταία χρόνια η χρήση τους στις νευρολογικές παθήσεις είναι αλματώδης κάτι που οδήγησε 
σε νέες θεραπευτικές επιλογές ειδικά στην κατηγορία των απομυελινωτικών παθήσεων του ΚΝΣ. Το παρόν 
άρθρο αποτελεί μια προσπάθεια εκτενούς ανασκόπησης της βιβλιογραφίας για τη χρήση των θεραπευτικών 
μονοκλωνικών αντισωμάτων στις απομυελινωτικές νευρολογικές παθήσεις. Περιλαμβάνει το σύνολο των 
διαφορετικών μονοκλωνικών αντισωμάτων που έχουν δοκιμαστεί σε αυτή την κατηγορία νευρολογικών 
παθήσεων, ανεξαρτήτως από το αν έχουν λάβει επίσημη ένδειξη για τη χορήγησή τους ή όχι. Επίσης γίνεται 
αναλυτική αναφορά σε ορισμένες βασικές έννοιες που αφορούν τα μονοκλωνικά αντισώματα όπως είναι η 
δομή, ο μηχανισμός δράσης και η ονοματολογία τους. 

Λέξεις κλειδιά: μονοκλωνικά αντισώματα, απομυελινωτικές παθήσεις, πολλαπλή σκλήρυνση,  
οπτική νευρομυελίτιδα, natalizumab, alemtuzumab, rituximab

MONOCLONAL ANTIBODIES IN DEMYELINATING  
DISEASES OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM 
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Abstract
Monoclonal antibodies are increasingly used in the treatment of various diseases. Their use in neurological 
diseases increases rapidly, leading to new treatment options, especially in the category of demyelinating 
diseases of central nervous system. The aim of this study is to provide an extensive review of the literature 
on the use of therapeutic monoclonal antibodies in demyelinating neurological diseases. Numerous mono-
clonal antibodies that have been used in demyelinating deseases of central nervous system are included, 
regardless of whether they have received official approval for their administration or not. There is also a 
detailed reference to basic concepts of monoclonal antibodies such as their structure, mechanism of action 
and nomenclature.

Key words: monoclonal antibodies, demyelinating diseases, multiple sclerosis, neuromyelitis optica, 
natalizumab, alemtuzumab, rituximab
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 1975 οι Georges Köhler και César Milstein δη-

μοσίευσαν ένα άρθρο στο οποίο περιέγραφαν την 
παραγωγή αντισωμάτων προκαθορισμένης ειδικότητας 
που παραγόταν από ένα συγκεκριμένο κλώνο κυττά-
ρων [1]. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1984, τιμήθηκαν 
με το βραβείο Nobel για τη συγκεκριμένη ανακάλυψή 
τους. Το συγκεκριμένο άρθρο ήταν η απαρχή της δη-
μιουργίας μιας νέας γενιάς φαρμάκων, των μονοκλω-
νικών αντισωμάτων, τα οποία σύντομα βρήκαν πολλα-
πλές εφαρμογές σε πολλούς τομείς της ιατρικής όπως 
η διάγνωση και η θεραπευτική πολλών νοσημάτων.

Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση παρου-
σιάζονται τα βασικά στοιχεία για τη δομή, τη λειτουργία 
και την παραγωγή των μονοκλωνικών σντισωμάτων, 
καθώς επίσης και οι θεραπευτικές επιλογές που προ-
σφέρουν στις απομυελινωτικές νευρολογικές παθήσεις 
του ΚΝΣ, όπως η πολλαπλή σκλήρυνση και το φάσμα 
της οπτικής νευρομυελίτιδας.

ΔΟΜΗ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ  
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Όπως λέει και η ονομασία τους είναι αντισώματα 
που προέρχονται από έναν συγκεκριμένο κλώνο Β 
λεμφοκυττάρων. Πρόκειται ουσιαστικά για αντισώματα 
που έχουν την τυπική δομή των ανοσοσφαιρινών. 
Αποτελούνται από 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες (2 ελα-
φρές και 2 βαριές) που συνδέονται μεταξύ τους με 
δισουλφιδικούς δεσμούς σε σχήμα Υ. 

Η βάση του σχηματιζόμενου Υ αποτελεί το σταθε-
ρό τμήμα (Fc – fragment crystallizable) το οποίο δεν 
συνδέεται με κάποιο αντιγόνο αλλά κατά κάποιον 
τρόπο τροποποιεί και ρυθμίζει τη δραστηριότητα των 
διαφόρων κυττάρων του ανοσοποιητικού καθορίζο-
ντας αν το αντίσωμα προσδεθεί σε κάποιον υποδοχέα 
κυττάρου ή αν ενεργοποιήσει το συμπλήρωμα. 

Τα δύο σκέλη του Υ αποτελούν το μεταβλητό τμή-
μα (Fv – fragment variable) το οποίο αποτελείται από 
τις περιοχές καθορισμού της συμπληρωματικότητας 
(Complementarity Determining Regions – CDRs) 
και φυσικά περιέχει το τμήμα Fab (fragment antigen 
binding) το οποίο αποτελεί την ειδική περιοχή σύνδε-
σης με το αντιγόνο και καθορίζει το βαθμό συγγένειας 
με αυτό.

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Τα πρώτα μονοκλωνικά αντισώματα που παρή-

χθησαν ήταν εξολοκλήρου, δηλαδή και το σταθερό 
και το μεταβλητό τμήμα, από ποντίκια (murine). Αυτό 
όμως είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση αλλεργικών 
αντιδράσεων που οφείλονταν στην αντίδραση του 
ανθρώπινου οργανισμού στις πρωτεΐνες ποντικού που 
περιείχε το μονοκλωνικό αντίσωμα. Αυτό προκάλεσε 
την ανάγκη δημιουργίας νέων και λιγότερο αλλεργι-
ογόνων μονοκλωνικών αντισωμάτων και έτσι δημι-

ουργήθηκαν τα χιμαιρικά μονοκλωνικά αντισώματα 
που αποτελούνται από σταθερό τμήμα παρόμοιο του 
ανθρώπου και μεταβλητό τμήμα παρόμοιο του ποντι-
κού (34% ποντικού 66% ανθρώπου). Πήραν το όνομά 
τους από το τέρας της ελληνικής μυθολογίας Χίμαιρα 
που είχε σώμα κατσίκας, κεφάλι λιονταριού και ουρά 
φιδιού. Η γενετική δανείστηκε τον όρο Χίμαιρα από 
την ελληνική μυθολογία για να περιγράψει την ένωση 
δύο διαφορετικών και ετερόκλητων στοιχείων σε ένα. 
Το επόμενο βήμα ήταν να μειωθεί ακόμη περισσότερο 
η παρουσία πρωτεϊνικού υλικού από ποντίκια και έτσι 
δημιουργήθηκαν τα ανθρωποποιημένα μονοκλωνικά 
αντισώματα που περιέχουν μόνο τα CDRs ποντικού 
ενώ όλο το υπόλοιπο είναι παρόμοιο του ανθρώπου 
(10% ποντικού 90% ανθρώπου). Πρόσφατα άρχι-
σαν να δημιουργούνται και τα πρώτα εξολοκλήρου 
παρόμοια του ανθρώπου μονοκλωνικά αντισώματα 
(100% ανθρώπου). 

Η ονομασία του κάθε μονοκλωνικού αντισώματος 
μας φανερώνει την προέλευσή του καθώς επίσης και 
το όργανο ή σύστημα στόχο του. Όλα έχουν την κατά-
ληξη -mab (Monoclinal AntiBody) και πριν από αυτή 
υπάρχει μια συλλαβή που υποδηλώνει την προέλευσή 
του, -mo- αν πρόκειται για 100% αντισώματα ποντικού, 
-xi- αν είναι χιμαιρικό, -zu- αν είναι ανθρωποποιημένο, 
-u- αν είναι εξολοκλήρου παρόμοιο του ανθρώπου. 
Η αμέσως προηγούμενη συλλαβή φανερώνει το σύ-
στημα στόχο ή την κατηγορία παθήσεων για την οποία 
δημιουργήθηκε το κάθε μονοκλωνικό αντίσωμα όπως 
για παράδειγμα -li- αν ο στόχος είναι το ανοσοποιητικό 
σύστημα, -tum- ή -tu- αν στοχεύει σε νεοπλασίες, 
-ner- αν αφορά νευρολογικές νόσους [2]. 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣΗΣ  
ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Η δράση των μονοκλωνικών αντισωμάτων στους 
στόχους τους γίνεται μέσω διαφόρων μηχανισμών, 
οι οποίοι θα μπορούσαν να χωριστούν σε τρεις κα-
τηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία αφορά τις περιπτώσεις όπου 
το μονοκλωνικό αντίσωμα αλληλεπιδρά μέσω του 
τμήματος Fab με τα μόρια στόχους. Η αλληλεπίδραση 
αυτή μπορεί να γίνεται μέσω σύνδεσης, αναστολής 
ή σηματοδότησης. Στη σύνδεση, το μονοκλωνικό 
αντίσωμα συνδέεται στο μόριο στόχο και χωρίς να 
παρουσιάζει καμία επίδραση στη λειτουργικότητά 
του, εμποδίζει τη σύνδεση ενός μορίου επιδρώντας 
έτσι στη βιολογική του ιδιότητα [2]. Στην αναστολή το 
μονοκλωνικό αντίσωμα αναστέλλει συγκεκριμένους 
επιτόπους εμποδίζοντας έτσι το μόριο στόχο να ενερ-
γοποιήσει ή να αναστείλει τη σηματοδότηση χωρίς 
όμως να το καταστρέφει. Παράδειγμα τέτοιου είδους 
αλληλεπίδρασης αποτελούν τα fremanezumab, 
erenumab και galcanezumab. Στη σηματοδότηση, 
το μονοκλωνικό αντίσωμα επάγει τη σηματοδότηση 
διαφόρων μορίων μέσω του μηχανισμού της μίμησης. 
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Η δεύτερη κατηγορία αφορά τη δράση των μο-
νοκλωνικών αντισωμάτων μέσω της λύσης και κα-
ταστροφής των κυττάρων στόχων ενεργοποιώντας 
κυτταροτοξικές ανοσολογικές αποκρίσεις. Αυτό μπορεί 
να γίνει μέσω τριών δρόμων, ανάλογα με το είδος του 
σταθερού τμήματος Fc του μονοκλωνικού αντισώμα-
τος. Ο πρώτος είναι η εξαρτώμενη από το συμπλή-
ρωμα κυτταροτοξικότητα (complement dependent 
cytotoxicity, CDC) όπου μέσω ενεργοποίησης του 
συμπληρώματος έχουμε καταστροφή του κυττάρου 
στόχου. Το μονοπάτι της CDC ενεργοποιείται κυρίως 
όταν το τμήμα Fc του μονοκλωνικού αντισώματος είναι 
της τάξης IgG1 ή IgG3 [3]. Ο δεύτερος δρόμος είναι η 
εξαρτώμενη από αντίσωμα κυτταρομεσολαβητική κυτ-
ταροτοξικότητα (antibody-dependent cell-mediated 
cytotoxicity, ADCC) όπου το μονοκλωνικό αντίσωμα 
συνδέεται μέσω του Fc τμήματός του σε κύτταρα του 
ανοσοποιητικού (μονοκύτταρα, μακροφάγα ή κύτταρα 
φυσικούς φονείς) τα οποία με τη σειρά τους προκα-
λούν την καταστροφή του κυττάρου στόχου [4]. Ο 
τρίτος δρόμος είναι μέσω της φαγοκυττάρωσης όπου 
το μονοκλωνικό αντίσωμα συνδέεται σε κύτταρα του 
ανοσοποιητικού που έχουν την ικανότητα φαγοκυττά-
ρωσης (μακροφάγα, ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα ή 
δενδριτικά κύτταρα) και προκαλείται έτσι η καταστροφή 
των κυττάρων στόχων [4]. Η ADCC και η φαγοκυττά-
ρωση ενεργοποιούνται κυρίως όταν το τμήμα Fc είναι 
κυρίως IgG3 ή IgG1 και λιγότερο IgG4 ή IgG2. Τέτοιου 
είδους δράση έχουν για παράδειγμα το alemtuzumab 
και το rituximab.

Η τρίτη κατηγορία αφορά τη μεταφορά μέσω των 
μονοκλωνικών αντισωμάτων διαφόρων ουσιών μέσα 
στα κύτταρα στόχο.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
Η συχνότερη φλεγμονώδης νόσος του ΚΝΣ είναι η 

πολλαπλή σκλήρυνση και μάλιστα αποτελεί τη συ-
χνότερη αιτία μόνιμης νευρολογικής αναπηρίας σε 
νεαρούς ενήλικες [5]. Είναι λογικό και αναμενόμενο 
λοιπόν η έρευνα να στρέφεται προς την κατεύθυν-
ση της ανεύρεσης ολοένα και περισσότερων νέων 
φαρμάκων για την καταπολέμησή της. Από το 2009 
και την έγκριση του natalizumab μέχρι και σήμερα η 
φαρμακευτική φαρέτρα έναντι της πολλαπλής σκλή-
ρυνσης έχει ενισχυθεί σημαντικά με μια πληθώρα 
μονοκλωνικών αντισωμάτων, στοχεύοντας ουσιαστικά 
στην καταπολέμηση της νόσου και την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ασθενών. 

Natalizumab
Μηχανισμός δράσης: Η μετανάστευση των 

λεμφοκυττάρων από την περιφέρεια προς το ΚΝΣ 
μέσω του αιματοεγκεφαλικού φραγμού πιστεύεται 
ότι αποτελεί ένα από τα πρωταρχικά στάδια της πα-
θοφυσιολογίας της πολλαπλής σκλήρυνσης [6]. Η 
μετανάστευση αυτή διαμεσολαβείται μέσω μορίων 

προσκόλλησης όπως η α4β1-ιντεγκρίνη, η οποία εί-
ναι μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στην επιφάνεια των 
λευκών αιμοσφαιρίων πλην των πολυμορφοπύρηνων 
[7]. Η αλληλεπίδραση της α4β1-ιντεγκρίνης με τον 
υποδοχέα VCAM-1 που εκφράζεται στην επιφάνεια 
των ενδοθηλιακών κυττάρων των αγγειακών σχημα-
τισμών του ΚΝΣ, διαμεσολαβεί τη μετανάστευση των 
λεμφοκυττάρων στις περιοχές της φλεγμονής εντός 
του ΚΝΣ [8-11].

Το natalizumab είναι ένα ανθρωποποιημένο μονο-
κλωνικό αντίσωμα του οποίου το σταθερό τμήμα είναι 
IgG4κ παρόμοιο του ανθρώπου, ενώ το μεταβλητό 
τμήμα του προέρχεται από αντι-α4β1 αντίσωμα πα-
ρόμοιο του ποντικού [11]. Έτσι προσδένεται στην α4 
υποομάδα της α4β1-ιντεγκρίνης (αλλά και της α4β7 
ιντεγκρίνης) και αναστέλλει την πρόσδεσή της με τον 
υποδοχέα VCAM-1 εμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο 
την μετανάστευση των λεμφοκυττάρων προς το ΚΝΣ 
[12]. Το έμμεσο αποτέλεσμα αυτής της δράσης φυσικά 
είναι η εξασθένιση της φλεγμονής εντός του ΚΝΣ [13]. 

Κλινικές μελέτες: Το 2006 δημοσιεύτηκαν τα απο-
τελέσματα από δύο κλινικές μελέτες φάσης ΊΊΊ, που 
ουσιαστικά έφεραν την επανάσταση στη θεραπεία της 
πολλαπλής σκλήρυνσης, εισάγοντας τα μονοκλωνικά 
αντισώματα στη θεραπευτική φαρέτρα των νευρολό-
γων. Στη μελέτη SENTINEL τυχαιοποιήθηκαν 1196 
ασθενείς με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυν-
ση που ελάμβαναν αγωγή με ιντερφερόνη β-1α για 
τουλάχιστον ένα έτος και παρουσίασαν τουλάχιστον 
μια υποτροπή. Από αυτούς οι 589 ασθενείς έλαβαν 
συμπληρωματικά natalizumab 300mg ενδοφλεβίως 
κάθε 4 εβδομάδες για χρονικό διάστημα μέχρι 116 
εβδομάδες ενώ οι υπόλοιποι 582 ασθενείς έλαβαν 
συμπληρωματικά placebo. 

Η ομάδα που έλαβε συμπληρωματικά natalizumab 
παρουσίασε μείωση του σχετικού κινδύνου εξέλιξης 
της αναπηρίας κατά 24% καθώς επίσης και μια σχετική 
μείωση της ετήσιας συχνότητας των υποτροπών [14]. 
Στη μελέτη AFFIRM τυχαιοποιήθηκαν 942 ασθενείς, 
627 από τους οποίους έλαβαν natalizumab 300mg 
ενδοφλεβίως, ενώ οι υπόλοιποι placebo, κάθε 4 εβδο-
μάδες για χρονικό διάστημα μέχρι 116 εβδομάδες. Τα 
αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Μείωση του ρυθ-
μού εξέλιξης της αναπηρίας στα 2 χρόνια κατά 42% 
(σχεδόν το διπλάσιο σε σχέση με τα αποτελέσματα 
της SENTINEL) και μείωση της ετήσιας συχνότητας των 
υποτροπών κατά 68% στην ομάδα που ελάμβανε 
natalizumab [15]. Επιπλέον, σε μια αναδρομική μελέ-
τη της AFFIRM, το 64% των ασθενών που ελάμβαναν 
natalizumab σε σχέση με το 39% όσων λάμβαναν 
placebo, δεν παρουσίαζαν σημεία ενεργότητας της 
νόσου (NEDA) [16]. 

Ενδείξεις: Στις μέρες μας το natalizumab είναι μια 
από τις δραστικότερες θεραπευτικές επιλογές για την 
πολλαπλή σκλήρυνση, ειδικά σε ασθενείς με υψηλή 
ενεργότητα της νόσου, συχνές κλινικές υποτροπές και 
μεγάλο φορτίο απομυελινωτικών πλακών στη μαγνητι-
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κή τομογραφία. Ειδικότερα ενδείκνυται για ασθενείς με 
υψηλή ενεργότητα νόσου παρά την πλήρη και επαρκή 
αντιμετώπιση με τουλάχιστον μια νοσοτροποποιητι-
κή θεραπεία ή για ασθενείς με ταχέως εξελισσόμενη 
κλινική εικόνα που ορίζεται από 2 ή περισσότερες σο-
βαρού βαθμού υποτροπές σε χρονικό διάστημα ενός 
έτους και 1 ή περισσότερες εμπλουτιζόμενες εστίες 
στη μαγνητική τομογραφία ή σημαντική αύξηση του 
αριθμού των απομυελινωτικών εστιών.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Ο τρόπος δράσης του 
όμως σε συνδυασμό με την υψηλή του δραστικότητα 
οδηγούν σε ένα μεγάλο μειονέκτημα: την μειωμένη 
ανοσοεπιτήρηση εντός του ΚΝΣ, με αποτέλεσμα τον 
υψηλό κίνδυνο εμφάνισης προϊούσας πολυεστιακής 
λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML) [2]. Η μακροχρόνια 
χορήγηση natalizumab μπορεί να επιφέρει μακράς 
διάρκειας ελάττωση των λεμφοκυττάρων στο ΕΝΥ, 
ακόμα και για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά τη 
διακοπή του [17]. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην 
προκαλούμενη μείωση του αριθμού των δενδριτικών 
κυττάρων στους περιαγγειακούς χώρους που οδηγεί 
σε μειωμένη αντιγονοπαρουσίαση [18]. Η PML είναι 
η σημαντικότερη ανεπιθύμητη ενέργεια που προκα-
λείται από αναζωπύρωση του ιού JC εντός του ΚΝΣ, 
με συχνά θανατηφόρο έκβαση. Ο κίνδυνος εμφάνισης 
PML σε ασθενείς αρνητικούς για αντι-JCV αντισώματα 
που έλαβαν natalizumab για 1 έως και 24 μήνες και 
δεν είχαν λάβει άλλη ανοσοκατασταλτική αγωγή κατά 
το παρελθόν είναι της τάξης του 5,6%. Το ποσοστό 
αυτό εκτινάσσεται στο 11% όταν πρόκειται για θετι-
κούς στα αντι-JCV αντισώματα ασθενείς που έχουν 
λάβει προηγούμενη ανοσοκατασταλτική αγωγή και 
λαμβάνουν natalizumab για 25-48 εγχύσεις. Για αυτό 
το λόγο θα πρέπει η χορήγησή του να γίνεται με προ-
σοχή τηρώντας ορισμένους κανόνες ασφαλείας όπως η 
τακτική μέτρηση του τίτλου των αντι-JCV αντισωμάτων 
των ασθενών, έτσι ώστε να αναγνωριστούν εκείνοι οι 
ασθενείς που έχουν υψηλό τίτλο αντισωμάτων και είναι 
ευάλωτοι να αναπτύξουν PML και στους οποίους θα 
πρέπει να συστηθεί η διακοπή του φαρμάκου. Ένα 
ακόμη σημείο που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα 
είναι ότι ένα μικρό ποσοστό ασθενών που βρίσκονται 
υπό αγωγή με natalizumab αναπτύσσουν αντισώματα 
έναντι του φαρμάκου κάτι που οδηγεί σε μειωμένη 
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και αυξημένο κίν-
δυνο επιπλοκών σχετιζόμενων με την έγχυσή του [19]. 

Alemtuzumab
Μηχανισμός δράσης: Είναι ένα ανθρωποποι-

ημένο μονοκλωνικό αντίσωμα με σταθερή περιοχή 
IgG1κ που στοχεύει εκλεκτικά εναντίον του CD52. Η 
αρχική του ένδειξη ήταν για την αντιμετώπιση αιμα-
τολογικών κακοηθειών αλλά πλέον κυκλοφορεί σε 
νέα μορφή με ένδειξη την υποτροπιάζουσα μορφή 
της πολλαπλής σκλήρυνσης. Το CD52 είναι ένα γλυ-
κοπρωτεϊνικό μόριο που υπερεκφράζεται σε αρκετά 

στοιχεία του ανοσοποιητικού συστήματος όπως τα Τ 
και Β λεμφοκύτταρα, τα κύτταρα φυσικούς φονείς (NK), 
τα μακροφάγα, τα μονοκύτταρα αλλά όχι στα ουδε-
τερόφιλα [20]. Το alemtuzumab προκαλεί σχεδόν 
πλήρη εξάλειψη αυτών των κυττάρων επιτυγχάνοντας 
σε σύντομο χρονικό διάστημα πλήρη λεμφοπενία [21]. 
Η αναγέννηση των Β λεμφοκυττάρων ξεκινά μετά από 
χρονικό διάστημα περίπου 3 μηνών ενώ αντίθετα τα 
Τ λεμφοκύτταρα αργούν πολύ περισσότερο μένοντας 
πρακτικά σε μηδενικά επίπεδα για 12-18 μήνες [22]. Η 
χορήγησή του γίνεται σε δύο στάδια με μεσοδιάστημα 
ενός έτους. Στο πρώτο στάδιο χορηγείται 12mg ημε-
ρησίως για 5 μέρες και ακολουθεί το δεύτερο στάδιο 
ένα έτος αργότερα που χορηγείται στην ίδια δοσολογία 
αλλά για 3 ημέρες. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται 
ο ονομαζόμενος επανεποικισμός του ανοσοποιητικού 
συστήματος από Β και Τ λεμφοκύτταρα. 

Ενδείξεις: Το alemtuzumab αρχικά δοκιμάστηκε 
σε ασθενείς με δευτεροπαθώς προϊούσα πολλαπλή 
σκλήρυνση χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Αυτό 
ενδεχομένως να εξηγείται από το γεγονός ότι είναι 
ένα φάρμακο που στοχεύει σε ανοσολογικό επίπεδο 
ενώ αντιθέτως οι ασθενείς με δευτεροπαθώς προϊού-
σα πολλαπλή σκλήρυνση έχουν πλέον περάσει στο 
στάδιο της νόσου που χαρακτηρίζεται κυρίως από 
νευροεκφύλιση και όχι από νευροφλεγμονή [23]. 

Κλινικές μελέτες: Το 2012 δημοσιεύτηκαν τα 
αποτελέσματα δύο κλινικών μελετών σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα του alemtuzumab σε ασθενείς με 
υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση. Στη μελέτη 
CARE-MS1 μελετήθηκαν ασθενείς χωρίς προηγούμενη 
θεραπεία είτε έλαβαν alemtuzumab είτε ιντερφερόνη 
β1α. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν μια μικρή αλλά 
όχι στατιστικά σημαντική μείωση του ετήσιου αριθ-
μού υποτροπών μετά από 2 χρόνια στην ομάδα που 
έλαβε το alemtuzumab. Εκεί που υπήρξε στατιστική 
σημαντικότητα ήταν το ποσοστό των ασθενών που πα-
ρέμενε ελεύθερο συμπτωμάτων που ήταν 74% για την 
ομάδα του alemtuzumab έναντι 56% για την ομάδα 
της ιντερφερόνης β1α [24]. Στη δεύτερη μελέτη CARE-
MS2 συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με υποτροπιάζουσα 
πολλαπλή σκλήρυνση και ταχεία κλινική επιδείνωση 
που ελάμβαναν ήδη άλλη φαρμακευτική αγωγή. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν σημαντική μείωση του σχετικού 
κινδύνου υποτροπής, βελτίωση των επιδόσεων στην 
κλίμακα EDSS καθώς επίσης και βελτίωση των απει-
κονιστικών παραμέτρων στην μαγνητική τομογραφία 
[25]. Σε μία post-hoc ανάλυση των δεδομένων των 
δύο αυτών κλινικών μελετών βρέθηκε ότι το 80% 
των ασθενών που έλαβαν τις δύο ετήσιες δόσεις του 
alemtuzumab παρέμειναν ελεύθεροι ενεργότητας 
της νόσου [26]. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την 
μελέτη των ασθενών των μελετών CARE-MS1 και 2 
σε βάθος 5ετίας δείχνουν χαμηλό ποσοστό ετήσιου 
αριθμού υποτροπών, υψηλό ποσοστό ασθενών που 
παρέμειναν χωρίς ενεργότητα της νόσου, ενώ ένα με-
γάλο ποσοστό των ασθενών αυτών (70% στην CARE-
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MS1 και 60% στην CARE-MS2) δεν χρειάστηκε να 
λάβουν επαναληπτική δόση μετά από ένα έτος λόγω 
πολύ καλής ανταπόκρισης [27, 28]. Επιπλέον σε μία 
άλλη μελέτη το alemtuzumab βρέθηκε να είναι η πιο 
καλή θεραπευτική αγωγή σε σχέση κόστους-οφέλους 
σε σύγκριση με τις υπόλοιπες θεραπείες δεύτερης 
γραμμής [29].

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Οι συχνότερες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες του alemtuzumab είναι εκδηλώσεις 
αυτοανοσίας όπως η νόσος του Graves, το σύνδρομο 
Goodpasture και η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύ-
ρα. Επίσης συχνά αναφέρεται και μια οξεία φλεγμονώ-
δης υπεραντίδραση κατά την έγχυση του φαρμάκου 
με πυρετό κεφαλαλγία και εξάνθημα που πιθανώς 
να οφείλεται σε απελευθέρωση κυτταροκινών. Πέρα 
από αυτές τις πιο συχνές έχουν αναφερθεί και άλ-
λες σπανιότερες όπως μελάνωμα [30], ογκόμορφη 
απομυελίνωση [31], μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα 
[32], σαρκοείδωση [33, 34], αυτοάνοση αιμολυτική 
αναιμία [35] και σοβαρές λοιμώξεις από CMV και 
λιστέρια [36, 37]. 

Daclizumab (αποσύρθηκε)
Μηχανισμός δράσης: Το daclizumab είναι ένα 

ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα με πα-
ρόμοιο του ανθρώπου IgG1 σταθερό τμήμα και έχει 
την ιδιότητα να προσδένεται στην α υπο-ομάδα του 
υποδοχέα της ιντερλευκίνης 2 (IL2-Ra ή CD25) τρο-
ποποιώντας τη σηματοδότηση της ιντερλευκίνης 2 
οδηγώντας έτσι σε επέκταση των CD56 φυσικών φο-
νέων κυττάρων που επηρεάζουν με τη σειρά τους τη 
δράση των ενεργοποιημένων Τ λεμφοκυττάρων [38, 
39]. Σε αντίθεση με άλλα μονοκλωνικά αντισώματα το 
daclizumab δεν προκαλεί την πλήρη εξάλειψη όλων 
των κυττάρων που φέρουν το CD25 και έτσι πολλά Τ 
λεμφοκύτταρα παραμένουν στην κυκλοφορία έχοντας 
προσδεμένο το daclizumab στην επιφάνειά τους [39]. 

Κλινικές μελέτες: Η μελέτη φάσης 3 DECIDE τυ-
χαιοποίησε 1841 ασθενείς με υποτροπιάζουσα πολλα-
πλή σκλήρυνση σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα έλαβε 
daclizumab 150mg υποδορίως κάθε 4 εβδομάδες και 
η δεύτερη ιντερφερόνη β1α ενδομυικά κάθε εβδο-
μάδα. Το πρωτεύων καταληκτικό σημείο της μελέτης 
ήταν ο ετήσιος αριθμός υποτροπών όπου η ομάδα του 
daclizumab έδειξε μείωση κατά 45% σε σχέση με την 
ομάδα της ιντερφερόνης. Επίσης παρατηρήθηκε σαφής 
ελάττωση των απομυελινωτικών βλαβών στη μαγνη-
τική τομογραφία στην ομάδα που έλαβε daclizumab 
κατά 54%, ενώ ο κίνδυνος νέων εμπλουτιζόμενων 
εστιών μειώθηκε κατά 65% [40]. 

Ενδείξεις: Με βάση τα παραπάνω δεδομένα το 
daclizumab είχε λάβει έγκριση στην Ευρώπη και τις 
ΗΠΑ για τη θεραπεία ασθενών με υποτροπιάζουσα 
πολλαπλή σκλήρυνση το 2016. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Το 2018 όμως λόγω 
πολλών αναφορών σοβαρής ηπατοτοξικότητας και 8 

αναφορών για σοβαρή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα η άδειά 
του ανακλήθηκε και αποσύρθηκε [41]. 

Rituximab
Μηχανισμός δράσης: Το rituximab είναι ένα χι-

μαιρικό μονοκλωνικό αντι-CD20 αντίσωμα με σταθερό 
τμήμα ανθρώπινο IgG1κ. Το CD20 εκφράζεται στην 
επιφάνεια των Β λεμφοκυττάρων αλλά μόνο στα στά-
δια των προ-Β κυττάρων, ανώριμων Β κυττάρων, ώρι-
μων Β κυττάρων, Β κυττάρων μνήμης και ελάχιστων Τ 
κυττάρων [42, 43]. Αντίθετα δεν εκφράζεται καθόλου 
στα βλαστοκύτταρα και τα πλασματοκύτταρα. Για αυτό 
το λόγο το rituximab δεν επηρεάζει τον επανεποικισμό 
των Β λεμφοκυττάρων, την παραγωγή αντισωμάτων 
από τα πλασματοκύτταρα και την παραγωγή ολιγο-
κλωνικών ζωνών στο ΕΝΥ αλλά έχει δράση έναντι 
των αντισωμάτων που παράγονται από τα Β κύτταρα 
μνήμης [2]. Η εξάλειψη των Β κυττάρων που εκφρά-
ζουν το CD20 από το rituximab γίνεται ταχέως εντός 
2 εβδομάδων και διαρκεί για περίπου 6 μήνες [44]. 

Κλινικές μελέτες: Η πρώτη προσπάθεια χρήσης 
του rituximab στην πολλαπλή σκλήρυνση έγινε το 
2008 με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα [45]. Σε 
αυτή τη διπλή τυφλή μελέτη φάσης 2 (HERMES) 104 
ασθενείς με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση 
τυχαιοποιήθηκαν και έλαβαν αγωγή με rituximab σε 
δύο δόσεις του 1gr ενδοφλεβίως με μεσοδιάστημα 
δύο εβδομάδων ή placebo. Παρατηρήθηκε πολύ ση-
μαντική μείωση του αριθμού των προσλαμβανόμενων 
εστιών στη μαγνητική τομογραφία στην ομάδα του 
rituximab κατά 91% σε σχέση με το placebo. Αντιθέ-
τως μια άλλη πολυκεντρική μελέτη φάσης 2 σε ασθε-
νείς με πρωτοπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση 
δεν ικανοποίησε το πρωτεύων καταληκτικό σημείο και 
κρίθηκε αποτυχημένη, αν και μια αναδρομική ανάλυ-
ση έδειξε ότι συγκεκριμένες υπο-ομάδες νεότερων 
ασθενών μπορούν να οφεληθούν [46]. Υπάρχουν 
όμως πολλές μικρότερες μελέτες που δείχνουν την 
υψηλή αποτελεσματικότητα του rituximab ακόμα και 
σε επιθετικές μορφές της νόσου καθώς και την υψηλή 
απόδοση κόστους-οφέλους [47-49]. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Όσον αφορά τις ανεπι-
θύμητες ενέργειες θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα 
ο κίνδυνος αναζωπύρωσης ηπατίτιδας Β και για αυτό 
το λόγο ενδεχομένως να χρειάζεται προφυλακτικός 
εμβολιασμός [50, 51]. Οι ασθενείς που λαμβάνουν 
rituximab θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για λευκο-
πενία ή υπογαμμασφαιριναιμία, καταστάσεις που θα 
μπορούσαν να αποτελούν παράγοντες κινδύνου για 
λοιμώξεις και PML. Έχουν αναφερθεί πάνω από 10 
περιπτώσεις PML σε ασθενείς με συστηματικό ερυθη-
ματώδη λύκο που έλαβαν αγωγή με rituximab αλλά 
καμία σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση. 

Ocrelizumab
Μηχανισμός δράσης: Είναι ένα ανθρωποποιημέ-
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νο αντι-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα με παρόμοιο του 
ανθρώπου IgG1 σταθερό τμήμα και μηχανισμό δρά-
σης παρόμοιο με το rituximab. Έτσι προκαλεί εξάλειψη 
των κυκλοφορούντων Β λεμφοκυττάρων που φέρουν 
το πρωτεϊνικό μόριο CD20 μέσω δύο μηχανισμών, της 
εξαρτώμενης από αντίσωμα κυτταρομεσολαβητικής 
κυτταροτοξικότητας (ADCC) και της εξαρτώμενης από 
το συμπλήρωμα κυτταροτοξικότητας (CDC). 

Ενδείξεις: Είναι το μόνο μονοκλωνικό αντίσωμα 
με ένδειξη τόσο στην υποτροπιάζουσα αλλά και στην 
πρώιμη πρωτοπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλή-
ρυνση. 

Κλινικές μελέτες: Η αποτελεσματικότητά του 
στην υποτροπιάζουσα μορφή φάνηκε σε δύο μελέ-
τες OPERA 1 και 2 όπου τυχαιοποιήθηκαν 821 και 
835 ασθενείς αντίστοιχα, να λάβουν είτε ενδοφλέβια 
ocrelizumab σε δόση 600mg κάθε 24 εβδομάδες είτε 
ιντερφερόνη β1α 44μg υποδορίως τρις εβδομαδιαίως 
για χρονικό διάστημα μέχρι 96 εβδομάδες, με πρω-
τεύων καταληκτικό σημείο τον ετησιοποιημένο ρυθμό 
υποτροπών. Και στις δύο αυτές μελέτες η ομάδα του 
ocrelizumab έδειξε στατιστικά σημαντική υπεροχή 
όσον αφορά τον ετησιοποιημένο ρυθμό υποτροπών 
αλλά και τον μέσο αριθμό προσλαμβανόμενων εστιών 
στη μαγνητική τομογραφία σε σχέση με την ομάδα 
της ιντερφερόνης [52]. Στη μελέτη για την πρώιμη 
πρωτοπαθώς προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση έγινε 
σύγκριση μεταξύ ασθενών που έλαβαν ocrelizumab 
και placebo. Παρατηρήθηκε μικρότερη εξέλιξη της 
αναπηρίας στους ασθενείς με ocrelizumab (32,9% 
έναντι 39,3% στο placebo) καθώς επίσης και μείωση 
του συνολικού όγκου των εστιών στη μαγνητική τομο-
γραφία κατά 3,4% (αντίστοιχα η ομάδα του placebo 
παρουσίασε αύξηση κατά 7,4%) [53]. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Μέχρι στιγμής δεν 
έχουν προκύψει σημαντικά θέματα ασφάλειας με το 
ocrelizumab αν και θα πρέπει να μελετηθεί σε βάθος 
χρόνου το ενδεχόμενο ανάπτυξης νεοπλασιών ή σο-
βαρών λοιμώξεων.

Ofatumumab
Μηχανισμός δράσης: Ακόμη ένα αντι-CD20 μο-

νοκλωνικό αντίσωμα, με τη διαφορά ότι είναι πλήρως 
παρόμοιο του ανθρώπου και η οδός χορήγησης είναι 
υποδορίως. 

Κλινικές μελέτες: Η μελέτη MIRROR είναι μια δι-
πλή τυφλή πολυκεντρική μελέτη που μελέτησε την 
αποτελεσματικότητα του ofatumumab, σε διάφορα 
δοσολογικά σχήματα, έναντι του placebo σε ασθενείς 
με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση. Αυτό που 
φάνηκε ήταν ότι οι ασθενείς που έλαβαν ofatumumab 
σε δόση 60mg κάθε 12 εβδομάδες παρουσίασαν 
μείωση των προσλαμβανόμενων εστιών στη μαγνη-
τική τομογραφία κατά 90% σε σχέση με το placebo. 
Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι δεν ήταν αναγκαίο να 
υπάρχει πλήρης εξέλειψη των Β λεμφοκυττάρων για 

να επιτευχθεί αυτή η μείωση στις προσλαμβανόμε-
νες εστίες [54]. Ακόμη δύο κλινικές μελέτες φάσης 3 
βρίσκονται υπό εξέλιξη μελετώντας την αποτελεσματι-
κότητα του ofatumumab έναντι της τεριφλουνομίδης. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Μέχρι στιγμής οι περισ-
σότερες ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν 
δεν ήταν σοβαρές και αφορούσαν κυρίως προσωρινές 
αντιδράσεις μετά την πρώτη χορήγηση [54]. Μένει να 
επιβεβαιωθεί και σε μελλοντικές μελέτες η αποτελε-
σματικότητα και η μακροχρόνια ασφάλειά του.

ΦΑΣΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ 
Η οπτική νευρομυελίτιδα και το ευρύτερο φά-

σμα της (neuromyelitis optica spectrum disorders, 
NMOSD) είναι ακόμη μια απομυελινωτική νόσος του 
ΚΝΣ όπου έχουν δοκιμαστεί μονοκλωνικά αντισώματα 
για την πρόληψη των υποτροπών. Πρόκειται για ένα 
ευρύτερο φάσμα παθήσεων όπου υπάρχει διαταρα-
χή της χυμικής ανοσίας και παραγωγή παθογόνων 
IgG αυτοαντισωμάτων, των αντισωμάτων έναντι της 
ακουαπορίνης 4 (AQP4) [55]. Η ανεύρεση χαμηλών 
επιπέδων του συμπληρώματος στον ορό επιβεβαιώνει 
τη διαταραχή της χυμικής ανοσίας. Διάφορες αντι-Β 
λεμφοκυττάρων θεραπείες έχουν αποδείξει την απο-
τελεσματικότητά τους σε ασθενείς με NMOSD [56]. 
Νεότερα δεδομένα για την παθοφυσιολογία της νόσου 
δείχνουν ότι ενδεχομένως να υπάρχει και συνοδός 
διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας [57, 58]. Πέντε είναι 
τα μονοκλωνικά αντισώματα που έχουν κυρίως με-
λετηθεί και έχουν δείξει ικανοποιητικά αποτελέσματα 
στους ασθενείς με NMOSD.

Rituximab 
Μηχανισμός δράσης: Το rituximab ένα αντι-CD20 

χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα ήταν από τα πρώ-
τα που δοκιμάστηκαν σε περιπτώσεις ασθενών με 
NMOSD. Η δράση του έγκειται στην εξάλειψη των Β 
κυττάρων μέσω της ADCC και της CDC. 

Κλινικές μελέτες: Το 2005 δοκιμάστηκε για πρώτη 
φορά σε 8 ασθενείς με NMOSD, με αποτέλεσμα οι 6 
από αυτούς να παραμείνουν ελεύθεροι υποτροπής 
και να παρουσιάσουν βελτίωση στην αναπηρία τους 
[59]. Μια άλλη μελέτη παρακολούθησης 30 ασθε-
νών που έλαβαν rituximab, σε βάθος 5ετίας έδειξε 
μείωση του ετησιοποιημένου ρυθμού υποτροπών, 
ενώ 18 ασθενείς παρέμειναν ελεύθεροι υποτροπής. 
Οι 28 από τους 30 ασθενείς επιπλέον παρουσίασαν 
βελτίωση ή τουλάχιστον σταθεροποίηση του βαθμού 
αναπηρίας τους [56]. Η αποτελεσματικότητα του έχει 
αναφερθεί επίσης και σε περιπτώσεις συνοσηρότη-
τας με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο ή σύνδρομο 
Sjogren [60, 61]. Υπάρχουν αναφορές για χορήγησή 
του με ασφάλεια και ενθαρρυντικά κλινικά αποτελέ-
σματα σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης [62], ή ακόμη και 
σε παιδιατρικούς ασθενείς [63]. Για τους παιδιατρικούς 
ασθενείς μάλιστα που έλαβαν rituximab βρέθηκε ότι ο 
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μέσος χρόνος επαναφοράς των Β λεμφοκυττάρων ήταν 
περίπου 7 μήνες μετά τη χορήγηση του φαρμάκου 
[64]. Ο χρόνος επαναφοράς του πληθυσμού των Β 
λεμφοκυττάρων ενδεχομένως παρουσιάζει συσχέτιση 
με την εμφάνιση υποτροπών και για αυτό το λόγο 
προτείνεται προσεκτική παρακολούθηση του επιπέδου 
των CD19 και CD20 κυττάρων. Σε μία από τις σειρές 
ασθενών η χορήγηση επαναληπτικής δόσης rituximab 
έγινε όταν άρχισαν και πάλι να ανιχνεύονται CD19 Β 
λεμφοκύτταρα [59]. Βέβαια δεν λείπουν και λιγοστές 
όμως αναφορές για έλλειψη αποτελεσματικότητάς 
του [65, 66]. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Όσον αφορά τις ανε-
πιθύμητες ενέργειες οι συχνότερες ήταν αντιδράσεις 
σχετικές με την έγχυση, ενώ δεν έχει αναφερθεί κανένα 
περιστατικό προϊούσας πολυεστιακής λευκοεγκεφα-
λοπάθειας (PML) σε ασθενή που έλαβε rituximab 
για NMOSD. 

Eculizumab
Μηχανισμός δράσης: Το eculizumab είναι ένα 

ανθρωποποιημένο IgG2 και IgG4 μονοκλωνικό 
αντίσωμα που συνδέεται με το συμπλήρωμα C5 και 
εμποδίζει την κάθαρσή του στα κλάσματα C5a και 
C5b με αποτέλεσμα την αποτροπή σχηματισμού των 
συμπλεγμάτων C5b-9 που έχουν καταστροφική δράση 
εναντίον της κυτταρικής μεμβράνης.

Κλινικές μελέτες: Σε μια ανοιχτή μελέτη 14 
ασθενών θετικών στα αντισώματα AQP4 χορηγήθη-
κε eculizumab σε δόση 600mg εβδομαδιαίως για 
4 εβδομάδες, 900mg την πέμπτη εβδομάδα και εν 
συνεχεία 900mg δύο φορές εβδομαδιαίως μέχρι 
τη συμπλήρωση 48 εβδομάδων. Ένα έτος μετά την 
έναρξη του eculizumab οι 12 ασθενείς παρέμειναν 
ελεύθεροι υποτροπής, η μετρούμενη αναπηρία των 
ασθενών βελτιώθηκε και ο μέσος αριθμός υποτροπών 
έπεσε στο 0 σε σχέση με το 3 που ήταν πριν την έναρ-
ξη της αγωγής. Επίσης παρατηρήθηκε ελάττωση των 
επιπέδων των αντισωμάτων AQP4. Μετά το τέλος της 
χορήγησης του eculizumab 5 ασθενείς παρουσίασαν 
υποτροπές με επιδείνωση της κλίμακας αναπηρίας 
τους [67]. Το 2019 η μελέτη PREVENT έδειξε σημα-
ντική μείωση του κινδύνου υποτροπής σε ασθενείς με 
NMO που έλαβαν eculizumab. Συγκεκριμένα σε χρο-
νικό διάστημα 48 εβδομάδων το 97,9% των ασθενών 
που έλαβαν eculizimab ήταν ελεύθεροι υποτροπής 
σε αντίθεση με το 63,2% των ασθενών που έλαβαν 
placebo.

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Μέχρι στιγμής δεν έχουν 
αναφερθεί σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες από τη 
χορήγηση του eculizumab σε ασθενείς με NMOSD, 
αν και στη μελέτη PREVENT όλοι οι ασθενείς είχαν 
εμβολιαστεί για στελέχη του μηνιγγιτιδόκοκκου, απο-
φεύγοντας έτσι την σοβαρότερη ανεπιθύμητη ενέργεια 
του eculizumab που είναι η ενεργοποίηση μηνιγγιτι-
δοκοκκικών λοιμώξεων.

Tocilizumab
Μηχανισμός δράσης: Πρόκειται για ένα ανθρω-

ποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα με σταθερό τμήμα 
IgG1 παρόμοιο του ανθρώπου, που συνδέεται με την 
υποομάδα IL-6R-gp130 του υποδοχέα της ιντερλευ-
κίνης 6 [68]. 

Κλινικές μελέτες: Η πρώτη φορά που το 
tocilizumab δοκιμάστηκε στην NMOSD ήταν σε έναν 
μεμονωμένο ασθενή ο οποίος έλαβε 8mg ανά κιλό 
ΒΣ κάθε 4 εβδομάδες για 6 μήνες και οποίος εκτός 
από μια πολύ ήπια υποτροπή 4 ημέρες μετά την 
έναρξη της θεραπείας παρέμεινε μέχρι το τέλος της 
παρακολούθησής του σε κλινική βελτίωση της με-
τρούμενης αναπηρίας του [69]. Σε μια άλλη μελέτη 7 
ασθενείς έλαβαν αγωγή με tocilizumab για 12 μήνες 
με αποτέλεσμα οι 5 από αυτούς να μείνουν ελεύθεροι 
υποτροπής ενώ οι υπόλοιποι 2 παρουσίασαν πολύ 
ήπιες υποτροπές [70]. Υπάρχουν αναφορές επίσης 
για ασθενείς που είχαν λάβει διάφορες θεραπείες 
χωρίς κανένα αποτέλεσμα (PLEX, alemtuzumab, 
rituximab) και παρουσίασαν σημαντική βελτίωση με 
tocilizumab [71, 72]. Εκτός όμως από τον τομέα της 
κινητικής αναπηρίας, το tocilizumab φαίνεται ότι έχει 
ευεργετική επίδραση και στον νευροπαθητικό πόνο 
που παρουσιάζουν οι ασθενείς με NMOSD [73, 74]. Η 
ιντερλευκίνη 6 θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησι-
μοποιηθεί ως βιοδείκτης της αποτελεσματικότητας της 
αγωγής με tocilizumab αφού έχουν βρεθεί αυξημένα 
τα επίπεδά της στον ορό των ασθενών που έλαβαν 
tocilizumab [69].

Inebilizumab
Μηχανισμός δράσης: Το inebilizumab είναι ένα 

ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντι-CD19 αντίσωμα 
που οδηγεί σε εξάλειψη των CD19 Β-λεμφοκυττάρων 
μέσω κυτταρόλυσης. 

Κλινικές μελέτες: Στη μελέτη N-MOmentum 
τυχαιοποιήθηκαν 230 ασθενείς με NMO να λάβουν 
inebilizumab ή placebo σε αναλογία 3:1. Οι περισ-
σότεροι ασθενείς ήταν αντι-AQP4 θετικοί (91%). Σε 
σύγκριση με το placebo οι ασθενείς που έλαβαν 
inebilizumab παρουσίασαν μείωση του κινδύνου 
υποτροπής κατά 73% (77% στους αντι-AQP4 θετικούς 
ασθενείς). Στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης, 
το 89% των αντι-AQP4 θετικών ασθενών ήταν ελεύθε-
ροι υποτροπής σε αντίθεση με το 58% των ασθενών 
που έλαβαν placebo. Τα εντυπωσιακά αυτά αποτε-
λέσματα οδήγησαν στην έγκριση του φαρμάκου από 
τον FDA το 2020 για τη θεραπεία αντι-AQP4 θετικών 
ασθενών με NMO [75, 76]. 

Satralizumab
Μηχανισμός δράσης: Είναι ένα ανθρωποποιημέ-

νο μονοκλωνικό αντίσωμα που δρα αναστέλλοντας 
τη δραστικότητα του υποδοχέα της ιντερλευκίνης 6. 
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Κλινικές μελέτες: Δύο κλινικές μελέτες απέδειξαν 
την αποτελεσματικότητα του satralizumab οδηγώντας 
σε έγκριση του φαρμάκου σε ΗΠΑ και Ίαπωνία για τη 
θεραπεία αντι-AQP4 θετικών ασθενών. Στη μελέτη 
SAkuraStar οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 
είτε satralizumab ως μονοθεραπεία είτε placebo. Μέσα 
στο χρονικό διάστημα παρακολούθησης των 96 εβδο-
μάδων το 76,5% των ασθενών υπό satralizumab ήταν 
ελεύθεροι υποτροπής σε αντίθεση με το 41% των 
ασθενών με placebo [77]. Στη μελέτη SAkuraSky οι 
ασθενείς έλαβαν είτε satralizumab είτε placebo σαν 
επιπρόσθετη θεραπεία σε συνδυασμό με ανοσοκατα-
σταλτική θεραπεία. Το 91% των ασθενών που έλαβαν 
satralizumab παρέμειναν ελεύθεροι υποτροπής σε 
αντίθεση με το 56,8% των ασθενών με placebo [78]. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Οι πιο συχνά αναφε-
ρόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες σε ποσοστό άνω του 
15% ήταν οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, 
οι ρινοφαρυγγίτιδες, η εμφάνιση εξανθημάτων, η ναυ-
τία και η κόπωση. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι ένα σχετικά και-

νούριο όπλο στη φαρέτρα του νευρολόγου, αλλά δεν 
είναι πανάκεια. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν με σύνεση 
και πάντα με στόχο το καλό του ασθενούς σεβόμενοι 
τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του.

Αυτό που σίγουρα είναι απαραίτητο είναι περισσό-
τερες κλινικές μελέτες έτσι ώστε να αποδειχτεί η ενδε-
χόμενη αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια ολοένα 
και περισσότερων μονοκλωνικών αντισωμάτων στις 
νευρολογικές νόσους. Το παράδειγμα της πολλαπλής 
σκλήρυνσης όπου τα τελευταία χρόνια πολλαπλασι-
άστηκαν οι διαθέσιμες θεραπείες, κυρίως λόγω των 
μονοκλωνικών αντισωμάτων, ας γίνει εφαλτήριο για 
την ανάδειξη και άλλων καινοτόμων θεραπειών για 
τις νευρολογικές παθήσεις.

Τα μονοκλωνικά αντισώματα στοχεύοντας συγκεκρι-
μένους στόχους και μονοπάτια στην παθοφυσιολογία 
κάθε ασθένειας μας έφεραν ένα βήμα πιο κοντά στην 
εξετομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση που υπαγο-
ρεύει η ιατρική της ακριβείας. Και αυτός είναι ο μεγά-
λος στόχος του μέλλοντος, η εύρεση της κατάλληλης 
θεραπευτικής επιλογής για τον κάθε ασθενή με βάση 
τα δικά του χαρακτηριστικά, τα δικά του γονίδια, τη 
δική του μορφή της νόσου έτσι ώστε να επιτευχθεί το 
μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
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Περίληψη
Η εκδήλωση αυτοανοσίας απαιτεί έναν συνδυασμό γενετικών, ορμονικών, περιβαλλοντικών παραγόντων που 
αλληλεπιδρούν με το ανοσιακό σύστημα. Οι σύγχρονες διαγνωστικές μέθοδοι έχουν επιτρέψει την έγκαιρη 
διάγνωση μιας πλειάδας αυτοάνοσων παθήσεων που μοιράζονται κοινούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς. 
Αν και υπάρχει καταιγισμός πληροφοριών στη βιβλιογραφία, ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί τα αίτια που 
πυροδοτούν διαδικασίες αυτοανοσίας και φλεγμονής στο νευρικό σύστημα. Στο παρόν ανασκοπικό άρθρο 
επιδιώκεται η συσχέτιση των ιδιοπαθών φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου με την αυτοανοσία στο ΚΝΣ.

Λέξεις κλειδιά: αυτοανοσία, ΊΦΝΕ, Crohn, ελκώδη κολίτιδα, πολλαπλή σκλήρυνση, μικροβίωμα
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Abstract
The manifestation of autoimmunity requires a coalition of genetic, hormonal and environmental factors 
that interact with the immune system. Modern diagnostic methods lead to early diagnosis of numerous 
autoimmune diseases that share common pathophysiological mechanisms. Although there is a plethora 
of data in the literature, the causes that trigger autoimmune and inflammatory processes in the nervous 
system have not yet been clarified. This review has as an objective to correlate idiopathic inflammatory 
bowel disease with autoimmunity in the CNS.
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Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και αυτοανοσία ΚΝΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πολλαπλή Σκλήρυνση και Ιδιοπαθής 
Φλεγμονώδης Νόσος του εντέρου. 
Πόσο σχετίζονται τελικά  
σε ανοσολογικό επίπεδο;

Το ανοσιακό σύστημα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής εξασφαλίζει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ ισχυρής 
ανοσολογικής απάντησης και ταυτόχρονης ισχυρής 
ρύθμισης και καταστολής αυτής, για αποφυγή πιθανής 
καταστροφικής δράσης σε δομικά μόρια του οργανι-
σμού. Αυτό επιτυγχάνεται με την εξάλειψη κλώνων Β- 
και Τ- λεμφοκυττάρων που στοχεύουν εαυτά αντιγόνα 
του οργανισμού. Οι σύγχρονες διαγνωστικές μέθοδοι 
έχουν επιτρέψει την έγκαιρη διάγνωση μιας πλειάδας 
αυτοάνοσων παθήσεων που μοιράζονται κάποιους 
κοινούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς. Τα φλεγ-
μονώδη αυτοάνοσα νοσήματα αποτελούν επίκεντρο 
της βασικής και κλινικής έρευνας. Οι παθήσεις αυτές 
μολονότι εμφανίζουν ετερογένεια καθώς εκδηλώνο-
νται σε διαφορετικούς ιστούς, πολλές φορές διαθέτουν 
ομοιότητες και κοινά μονοπάτια.

Η ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου 
(ΊΦΝΕ) διακρίνεται σε δύο αυτοάνοσες παθήσεις του 
εντέρου, τη νόσο του Crohn (NC) και την ελκώδη 
κολίτιδα (EK). Χαρακτηρίζονται από φλεγμονή του 
πεπτικού σωλήνα και διακρίνονται μεταξύ τους από την 
εντόπιση και τα χαρακτηριστικά της φλεγμονής. Με τον 
όρο αταξινόμητη ΊΦΝΕ περιγράφεται η διαταραχή του 
πεπτικού σωλήνα, της οποίας τα κλινικοεργαστηριακά 
χαρακτηριστικά καθιστούν αδύνατη την κατάταξη της 
σε ένα από τα δύο παραπάνω νοσήματα. Οι νόσοι 
είναι αυτοάνοσης αρχής με συναφή παθοφυσιολογία, 
κοινά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, κοινές εξωεντε-
ρικές εκδηλώσεις, αλλά διαφορετική ιστολογία και 
εντόπιση καθώς η ΝC μπορεί να προσβάλλει όλο το 
πεπτικό σύστημα, συνηθέστερα τον τελικό ειλεό και 
όλους τους χιτώνες του εντερικού τοιχώματος, ενώ 
η ΕΚ περιορίζεται στο βλεννογόνο του παχέος εντέ-
ρου. Η ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου 
είναι πάθηση με παγκόσμιο επιπολασμό 84,3 ανά 
100.000 κατοίκους, αλλά με υψηλότερο επιπολασμό 
στις προηγμένες χώρες του δυτικού κόσμου π.χ. 422 
ανά 100.000 στη Βόρεια Αμερική. Στον Ελλαδικό 
χώρο ο επιπολασμός είναι περίπου 60 με 80 ανά 
100.0001. Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) ως η συχνό-
τερη αυτοάνοση πάθηση του ΚΝΣ εμφανίζει επιπολα-
σμό υψηλότερο επίσης στις προηγμένες χώρες, στις 
οποίες περιλαμβάνεται και η χώρα μας. Σύμφωνα με 
πρόσφατα δεδομένα και μετα-αναλύσεις καταδεικνύ-
εται ότι ο επιπολασμός της ΠΣ στον Ελλαδικό χώρο 
είναι 198/100.0002, 3.

Αναφορικά με την ΊΦΝΕ, τόσο σε πειραματικά 
μοντέλα όσο και σε κλινικές μελέτες, έχει καταδει-
χθεί διαταραχή του επιθηλιακού φραγμού που σε 
συνδυασμό με λοιπούς παράγοντες (γενετικούς και 

επιγενετικούς)4, 5, οδηγεί σε διαταραγμένες ανοσοα-
ποκρίσεις με αποτέλεσμα τη διαιώνιση της φλεγμονής 
στο εντερικό τοίχωμα. Τα μόρια και οι υποδοχείς που 
συμμετέχουν αποτελούν και τους στόχους των φαρμα-
κευτικών θεραπειών. Η NC συνοδεύεται από τοπική 
απελευθέρωση κυτταροκινών: IL-12, IL-17, TNF-α, 
και IFN-γ. Η παραγωγή IL-12 και IL-18 από APC και 
μακροφάγα δημιουργεί στροφή της ανοσοαπόκρισης 
προς Th1 λεμφοκυτταρικό φαινότυπο, με επάνοδο των 
Τ λεμφοκυττάρων μετά από κλωνικό πολλαπλασια-
σμό στα δευτερογενή λεμφικά όργανα στο επιθήλιο 
μέσω πρόσδεσης στην α4β7 integrin και τον υποδο-
χέα χημειοκινών CCR9 με έκκριση προφλεγμονωδών 
TNF-α and IFN-γ, με περαιτέρω διέγερση των APC 
προς έκκριση IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, και IL-18. Επίσης, 
ενεργοποιούνται κυτταροτοξικοί Τ- λεμφοκυτταρικοί 
πληθυσμοί. Συνυπάρχει και ενεργοποίηση ενός 2ου 
υποπληθυσμού Th17, με έκκριση IL-17 και IL-22 6. 
Στην Ελκώδη Κολίτιδα (ΕΚ) επισυμβαίνει έκκριση IL-
13, TNF-α, και IFN-γ με σημαντικό ρόλο της α4β7 
integrin. Συνυπάρχει και Th2 ανοσοαπόκριση με έκ-
κριση IL-4, IL-5. Οι Th17 σχετιζόμενες κυτταροκίνες 
είναι επίσης αυξημένες στην ΕΚ7.

Όσον αφορά την παθοφυσιολογία της ΠΣ, αυτο-
αντιδρώντα Τ- λεμφοκυττάρα στην περιφέρεια διέρ-
χονται μέσω του διαταραγμένου αιματοεγκεφαλικού 
φραγμού (ΑΕΦ) εντός του ΚΝΣ, επανενεργοποιούνται 
και με συμμετοχή κυτταροκινών και κυτταροτοξικών 
CD8+ Τ- λεμφοκυττάρων ενεργοποιούν τη μικρογλοία/
μακροφάγα προς καταστροφή του συμπλέγματος ολι-
γοδενδροκυττάρων/ μυελίνης8. Και εδώ όπως στην 
ΊΦΝΕ έχουμε Th1 που εκκρίνουν IFN-γ, TNF-α, IL-2, 
IL-15, IL-17 και IL-23. Επίσης, η IL-17 που παράγεται 
από τα Th17 κύτταρα, έναν υποπληθυσμό των CD4+ 
κυττάρων, προάγει τη φλεγμονή μέσω διαταραχής 
του ΑΕΦ και ενισχύει τη μετανάστευση CD4+ Τ- λεμ-
φοκυττάρων μέσω του ενδοθηλίου9. Παρουσία IL-4 
τα Τ- λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται προς Th2 και 
εκφράζουν το μεταγραφικό παράγοντα GATA-3 και 
εκκρίνουν αντιφλεγμονώδεις κυτταροκίνες (TGF-β, 
IL-4, IL-10)10. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και τα 
Β- κύτταρα που λόγω διαταραχής του ΑΕΦ, τα Β- λεμ-
φοκύτταρα μαζί με άλλα αντισώματα και παράγοντες 
του συμπληρώματος εισβάλλουν στο ΚΝΣ. Εκεί, εκτός 
ότι μπορούν να δράσουν ως αντιγονοπαρουσιαστι-
κά κύτταρα, διαφοροποιούνται από ενεργοποιημένα 
Τ- λεμφοκύτταρα εναντίον αντιγόνων μυελίνης και 
παράγουν αντισώματα έναντι των αντιγόνων αυτών11.

Πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει τη συμμετοχή 
των Th17 κυττάρων τόσο στην ΠΣ, όσο και στις ΊΦΝΕ. 
Αυτά τα κύτταρα όπως προαναφέρθηκε παράγουν 
ιντερλευκίνη (IL) -17 και IL-22 που είναι προφλεγμο-
νώδεις κυτταροκίνες και προάγουν τη φλεγμονή των 
ιστών12. Αυτός είναι ένας σημαντικός ανοσολογικός μη-
χανισμός που ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ ΠΣ και ΊΦΝΕ 
που ενώ είναι εντελώς δύο διαφορετικές ασθένειες με 
την πρώτη ματιά, έχουν πολλά κοινά: Έχουν πορεία με 
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εξάρσεις και υφέσεις, ανταποκρίνονται στα στεροειδή 
στην οξεία φάση, έχουν προτίμηση σε ασθενείς νεα-
ρής ηλικίας (υπάρχουν και παιδιατρικές μορφές των 
νόσων) και έχουν παρόμοια γεωγραφική κατανομή 
με υψηλό επιπολασμό στις προηγμένες χώρες κυρί-
ως του δυτικού κόσμου. Τόσο οι ασθενείς με ΊΦΝΕ 
όσο και με ΠΣ έχουν 50% περισσότερη πιθανότητα 
εμφάνισης της μίας ή άλλης νόσου, σε σχέση με το 
γενικό πληθυσμό, χωρίς διαφορές στους ασθενείς με 
ΝC ή ΕΚ13, 14.

Πολλοί ασθενείς με ΊΦΝΕ, εμφανίζουν αλλοιώσεις 
λευκής ουσίας σε Τ2 ακολουθίες, συνοδευόμενες ή 
όχι από κλινικά συμπτώματα, που μπορούν να μι-
μηθούν την ΠΣ. Όταν χρησιμοποιούνται ακόμα υψη-
λότερα μαγνητικά πεδία, μπορούν να εντοπιστούν 
ακόμη περισσότερες βλάβες και να πραγματοποιηθεί 
πιο έγκαιρη διάγνωση ή αναγνώριση ακτινολογικής 
υποτροπής που μπορεί να προηγείται κάποιας κλινικής 
υποτροπής15. 

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ανθρώπινου σώμα-
τος και των ενδοαυλικών εντερικών μικροβίων πραγ-
ματοποιούνται μέσω του επιθηλίου του εντέρου και 
συμβάλλουν στις λειτουργίες του έμφυτου και επίκτη-
του ανοσιακού συστήματος16. Αυτή η αλληλεπίδραση 
ρυθμίζει συνεχώς την ανθρώπινη ανοσοαπόκριση κατά 
τη διάρκεια της ζωής. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η 
ισορροπία κοινών βακτηρίων του εντέρου στην ανά-
πτυξη αυτοάνοσων ασθενειών σε συνδυασμό με την 
επιθηλιακή διαπερατότητα. Τα παραπάνω υποδηλώ-
νουν ότι οι διαταραχές στη φυσιολογία του εντέρου 
μπορούν να οδηγήσουν σε αυτοάνοσες ασθένειες, 
όχι μόνο στο πεπτικό αλλά και σε άλλα όργανα και 
ιστούς όπως το ΚΝΣ17. Αντίστροφα, έχει αποδειχθεί 
ότι ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός μπορούν να 
ρυθμίσουν τη φλεγμονή στις ΊΦΝΕ18, 19.

Μία ακόμη φλεγμονώδης αυτοάνοση νόσος του 
κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) είναι η οπτική 
νευρομυελίτιδα (NMOSD). Τ και Β Κύτταρα έχουν 
συσχετιστεί με την παθογένεση του NMOSD. Μελέτες 
δείχνουν ότι οι σχετιζόμενες με Th17- και Th2 ανοσοα-
παντήσεις είναι αυξημένες στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό 
ή στον ορό ασθενών20. Οι IL-17A και IL-6 είναι δύο 
κυτταροκίνες του άξονα Th17 και παίζουν καθοριστικό 
ρόλο στην ανάπτυξη βλαβών της νόσου. Οι IL-25, 
IL-31 και IL-33 είναι πρόσφατα ανακαλυφθείσες κυτ-
ταροκίνες που σχετίζονται με Th2 ανοσοαπόκριση και 
εμπλέκονται στην ανοσοπαθολογία διαταραχών, όπως 
άσθμα, ηπατίτιδα, ατοπική δερματίτιδα, φλεγμονώδης 
νόσος του εντέρου (IBD) και αρθρίτιδα. Ωστόσο, οι ρό-
λοι τους στην NMOSD δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς21.

Μέχρι σήμερα, σε μελέτες δειγμάτων που ελήφθη-
σαν από ασθενείς με ΠΣ και υγιή άτομα καταδείχτηκε 
ότι η σχετική αφθονία συγκεκριμένων μικροβίων του 
εντέρου διαφέρει σημαντικά22. Πειραματικά στοιχεία 
δείχνουν ότι οι αλλαγές στο μικροβίωμα μπορεί να 
επηρεάσουν την ανοσοποιητική, ενδοκρινική και νευ-
ρωνική λειτουργία. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό εάν η 

εντερική διαταραχή προηγείται της έναρξης της νόσου 
του ΚΝΣ ή οι αλλαγές συμβαίνουν όταν η ανοσο-
λογική δυσλειτουργία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη23. 
Θεραπείες που στοχεύουν το ανοσιακό σύστημα θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν την αλληλεπίδρασή του 
με το μικροβίωμα. Οι ανοσολογικές αποκρίσεις που 
σχετίζονται με ασθένειες, είναι επίσης ικανές να επηρε-
άσουν το εντερικό οικοσύστημα, με μεταβολές στη δι-
απερατότητα του εντερικού φραγμού για παράδειγμα, 
οδηγώντας σε ταυτόχρονη επίδραση στη λειτουργία 
των ανοσοκυττάρων. Επιπλέον, τα πειραματικά δεδο-
μένα υποδηλώνουν μια άμεση επίδραση των μικρο-
βίων στο ενδοκρινικό και το νευρωνικό σύστημα. Από 
την άλλη πλευρά, οι αλλαγές στη διάθεση, το άγχος, 
η κατάθλιψη και άλλοι παράγοντες συμπεριφοράς 
που εμφανίζονται στην ΠΣ θα μπορούσαν τελικά να 
επηρεάσουν τη σύνθεση των μικροβίων24, 25. 

Ρύθμιση του εντερικού μικροβιώματος 
από τα δύο σκέλη του ανοσιακού  
συστήματος

Tο σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας ΚΝΣ και πε-
πτικού σωλήνα, o επονομαζόμενος Gut-Brain Axis, 
περιλαμβάνει νευρωνικές, νευροενδοκρινικές και 
ανοσολογικές συνδέσεις, επιτρέποντας τη διαμόρ-
φωση των δραστηριοτήτων του ΚΝΣ από το έντερο 
και αντίστροφα26. Ο έλεγχος της λειτουργίας του γα-
στρεντερικού συστήματος από το ΚΝΣ, προκαλείται 
από τον τεράστιο αριθμό νευρικών κυττάρων και 
ανοσοκυττάρων στο έντερο27. Το πεπτικό σύστημα 
και ο εγκέφαλος παρουσιάζουν κάποια παράλλη-
λη έκφραση προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών και 
χρησιμοποιούν νευροπεπτίδια, χολοκυστοκίνη (CcK), 
λεπτίνη καθώς και νευροδιαβιβαστές όπως ντοπαμίνη 
(DA), σεροτονίνη (5-HT), GABA, ακετυλοχολίνη (Ach) 
και γλουταμινικό28, 29. 

Το μικροβίωμα διαμορφώνει, από τη γέννηση και 
για όλη τη ζωή, το ανοσιακό σύστημα προς συγκε-
κριμένες ανοσιακές αποκρίσεις μέσω υποδοχέων ανα-
γνώρισης μικροβιακών μοριακών προτύπων (PRRs), 
παραγωγής εκκριτικής IgA από Β- λεμφοκύτταρα, 
ενεργοποίησης ειδικών πληθυσμών Τ- λεμφοκυττά-
ρων που αποκρίνονται σε μικροβιακά αντιγόνα όπως 
CD1d+ αδιαφοροποίητα φυσικά φονικά Τ- λεμφο-
κύτταρα (invariant natural killer T-cells – iNKT) και 
γδ ενδοεπιθηλιακά λεμφοκύτταρα (intraepithelial 
lymphocytes – γδ IELs)26, 30.

Οι κύριοι κυτταρικοί πληθυσμοί της έμφυτης ανο-
σίας του εντέρου που έρχονται σε αέναη συμβιωτική 
επαφή και ελεγχόμενη αλληλεπίδραση με το μικρο-
βίωμα είναι οι ακόλουθοι: 

A) Ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα, μαστοκύτταρα που 
συμμετέχουν στην άμεση αντιμετώπιση παθογόνων 
αλλά και στην ιστική επιδιόρθωση (ηωσινόφιλα) κα-
θώς και στην αλληλεπίδραση με το εντερικό νευρικό 
σύστημα (μαστοκύτταρα)30.
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Β) Δενδριτικά κύτταρα ή μακροφάγα, τα οποία δι-
αδραματίζουν βασικό ρόλο στην άμυνα του ξενιστή 
«πρώτης γραμμής» και στη διαμόρφωση της επίκτητης 
ανοσίας ενεργοποιώντας την IL-1β και είναι υπεύθυ-
να για τη διάκριση μεταξύ παθογόνων μικροβίων, 
προστατευτικών μικροβίων, καθώς και συστατικών 
της τροφής31.

Γ) Τα Κύτταρα Φυσικοί φονείς που εκφράζουν 
αντιμικροβιακή δραστικότητα και αυξημένη έκφραση 
συνδιεγερτικών μορίων ως απόκριση σε μικροβιακή 
μόλυνση, είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση άλ-
λων ανοσοκυττάρων και τον συντονισμό της συνολικής 
ανοσοαπόκρισης του ξενιστή. Παράγουν IL-4, IL-13 και 
IFNγ και διεγείρουν παραγωγή χημειοκίνης CXCL16 
από επιθηλιακά κύτταρα32.

Δ) Τα λεμφοκύτταρα MAIT (Mucosa associated 
invariant T cells) του βλεννογόνου που παράγουν 
διάφορες προ-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες, όπως IL- 
17, IFNγ και TNFa. Επιπλέον, εκφράζοντας διάφορους 
υποδοχείς χημειοκινών, τα κύτταρα MAIT εμφανί-
ζουν μεταναστευτική ικανότητα σε απομακρυσμένους 
ιστούς31.

Η επίκτητη ανοσία στο έντερο είναι επίσης εξαιρε-
τικά σημαντική για την ικανότητά της να ανέχεται έναν 
τεράστιο αριθμό μικροβίων που σε οποιοδήποτε άλλο 
σημείο του σώματος θα προκαλούσαν ενεργοποίηση 
φλεγμονής. Τα κύτταρα Th17 επικρατούν στο έντερο 
και είναι σημαντικά για την άμυνα του οργανισμού, 
εκκρίνουν κυτταροκίνες που εμπλέκονται στη ρύθμιση 
της φλεγμονής (IL-17A, IL-17F και IL-22)33, 34. Τα κύττα-
ρα Treg, των οποίων η αναλογία είναι δύο έως τρεις 
φορές υψηλότερη στον πεπτικό σωλήνα σε σύγκριση 
με άλλους ιστούς. Η εξάλειψή τους σε πειραματικά 
μοντέλα οδηγεί σε εξασθένηση της αντιφλεγμονώδους 
έκκρισης κυτταροκινών, ειδικά της IL-1035.

Τα Β-κύτταρα συμμετέχουν στην αντιγονοπαρου-
σίαση και στην έκκριση της ανοσοσφαιρίνης Α (IgA) 
στα βλαστικά κέντρα του GALT (π.χ. πλάκες Peyer). 
Ο βακτηριακός λιποπολυσακχαρίτης (LPS) διεγείρει 
τα Β κύτταρα προς την παραγωγή IgA36.

Πολύ σημαντικό βήμα αποτέλεσε η ανάλυση ολι-
κού γονιδιώματος των μικροβιακών πληθυσμών του 
πεπτικού σε ασθενείς με ΊΦΝΕ και ΠΣ πάντα συγκρι-
τικά με υγιείς μάρτυρες, ανευρίσκοντας διαταραχές 
και στροφή του πληθυσμού προς συγκεκριμένες 
κατηγορίες. Όπως έχει παρατηρηθεί υπάρχει μεγά-
λη ετερογένεια και στις δύο παθήσεις με επικράτηση 
πρωτεοβακτηρίων και εντεροβακτηρίων και ελαττω-
μένα κλωστηρίδια στην ΊΦΝΕ και ακτινοβακτηρίων, 
κλωστηριδίων και E.coli στην ΠΣ37, 38. Η επικράτηση 
κλωστηριδίων ανευρέθη και σε μελέτες άλλων αυτο-
άνοσων παθήσεων του ΚΝΣ, όπως η οπτική νευρο-
μυελίτιδα σε σχέση με τους μάρτυρες39, 40. 

Βιολογικοί παράγοντες ως θεραπείες 
Με βάση την παθοφυσιολογία των ΊΦΝΕ και της 

ΠΣ, έχουν αναπτυχθεί βιολογικές θεραπείες που δεί-
χνουν να είναι ωφέλιμες και για τις δύο αυτοάνοσες 
καταστάσεις.

Natalizumab
Το μονοκλωνικό αντίσωμα natalizumab συνδέεται 

με την α4-υπομονάδα των α4β1 και α4β7 ιντεγκρινών, 
αποτρέπει την προσκόλληση και την εξαγγείωση των 
λευκοκυττάρων και ο μη επιλεκτικός αποκλεισμός 
της ιντεγκρίνης οδηγεί σε αλλαγές στον τρόπο με τον 
οποίο τα λεμφοκύτταρα αλληλεπιδρούν και με τον 
εντερικό ιστό. Οι θεραπευτικές του ιδιότητες στην ΠΣ 
θα μπορούσαν να εξαρτώνται τουλάχιστον εν μέρει, 
και από αυτές τις εντερικές επιδράσεις, εκτός από εκεί-
νες που φυσικά παρατηρούνται στον ΑΕΦ, δηλαδή την 
παρεμπόδιση της μεταφοράς λεμφοκυττάρων μέσω 
ιντεγκρινών εντός του ΚΝΣ.

Vedolizumab
Με βάση την παθοφυσιολογία της νόσου και τη 

δράση του natalizumab, αναπτύχθηκε το vedolizumab 
που είναι μονοκλωνικό αντίσωμα που συνδέεται ειδι-
κά με την α4β7 ιντεγκρίνη που βρίσκεται στο έντερο 
και όχι στο ΚΝΣ και μπλοκάρει την αλληλεπίδραση 
της α4β7 ιντεγκρίνης με το βλεννογονικό μόριο προ-
σκόλλησης MAdCAM-1. Έτσι, αναστέλλει τη μετα-
νάστευση των Τ-λεμφοκυττάρων μνήμης διαμέσου 
του ενδοθηλίου στο φλεγμαίνοντα εντερικό ιστό. Δεν 
δεσμεύεται, ούτε αναστέλλει τη λειτουργία των α4β1 
ιντεγκρινών και δεν ανταγωνίζεται την αλληλεπίδραση 
α4 ιντεγκρινών με το μόριο-VCAM1. Συνεπώς, δεν έχει 
καμία επίδραση στη φλεγμονή του ΚΝΣ.

Ozanimod
To ozanimod είναι ρυθμιστής του υποδοχέα σφιγ-

γοσίνης-1. Καθιστά τα Β- και Τ- λεμφοκύτταρα ανίκα-
να να μεταναστεύσουν από τα δευτερογενή λεμφικά 
όργανα, γεγονός που οδηγεί σε αναστρέψιμη μείω-
ση των κυκλοφορούντων λεμφοκυττάρων στο αίμα 
και μείωση της μετανάστευσης λεμφοκυττάρων στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα. Εγκρίθηκε για υποτρο-
πιάζουσες μορφές ΠΣ, συμπεριλαμβανομένου του 
Μεμονωμένου Κλινικού συνδρόμου, της Διαλείπου-
σας-Υποτροπιάζουσας ΠΣ και της Δευτεροπαθούς 
Προϊούσας ΠΣ. Είναι υπό μελέτη στις ΊΦΝΕ και πολύ 
πιθανόν να προστεθεί σύντομα στις θεραπευτικές επι-
λογές, εμποδίζοντας τη δράση των αυτοαντιδρώντων 
λεμφοκυττάρων στο έντερο.

Συμπέρασμα
Γενικότερα, οι φλεγμονώδεις διαταραχές του πεπτι-

κού που διαταράσσουν τόσο το μικροβίωμα όσο και 
τις ανοσιακές απαντήσεις μπορούν να συσχετιστούν 
με τη νευροεκφύλιση του εντερικού νευρικού ιστού, 
καθώς και αλλαγές στον gut-brain axis και κατ’ επέ-
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κταση να επηρεάσουν το ΚΝΣ. Απώτεροι στόχοι απο-
τελούν η περαιτέρω διερεύνηση των ομοιοτήτων των 
ΊΦΝΕ και των αυτοάνοσων νοσημάτων του ΚΝΣ, όπως 
και η ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών τεχνικών για 
την χαρτογράφηση του πλήρους μικροβιώματος των 
ασθενών ανά πάσα χρονική στιγμή για να βοηθήσει 
στη δημιουργία κατάλληλων θεραπευτικών σχημά-
των που πλέον θα στοχεύουν τόσο τους ανοσιακούς 
μηχανισμούς όσο και τους μικροβιακούς πληθυσμούς 
που τους διαμορφώνουν.
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Περίληψη
Ολοένα και περισσότερες μελέτες αναδεικνύουν την σημαντική σχέση μεταξύ της πολλαπλής σκλήρυνσης 
(Multiple Sclerosis-MS) και των διαφόρων διαταραχών του ύπνου. Αυτές οι διαταραχές εμφανίζονται σε περίπου 
60% των ατόμων με MS και επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής, καθώς και την λειτουργική κατάσταση 
τους. Η συχνότερη εξ’αυτών είναι η αϋπνία η οποία συνήθως είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. Διάφοροι 
παράγοντες μπορούν να συνεισφέρουν στο πρόβλημα όπως κατάθλιψη, φαρμακευτικές παρενέργειες, πό-
νος, σπαστικότητα, ορθοκυστικές διαταραχές, μειωμένη κινητικότητα καθώς και απευθείας απομυελινωτική 
προσβολή σε συγκεκριμένα νευρωνικά κυκλώματα του εγκεφάλου. Η προσβολή δομών του υποθαλάμου ή 
του εγκεφαλικού στελέχους μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης απορύθμισης του κιρκάδιου ρυθμού 
και διαταραχών αναπνοής κατά τον ύπνο, αντίστοιχα. Μέσα από επιδημιολογικές μελέτες, διαπιστώθηκε ότι 
οι διαταραχές κινητικότητας κατά τον ύπνο (π.χ. σύνδρομο ανήσυχων κάτω άκρων) εμφανίζουν αυξημένη 
επίπτωση σε άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση. Η συσχέτιση των διαταραχών συμπεριφοράς κατά τον REM 
ύπνο και της ναρκοληψίας με την MS είναι λιγότερο ξεκαθαρισμένη, ωστόσο όταν είναι παρούσες μπορούν 
να οδηγήσουν σε έντονη ημερήσια υπνηλία και επιδείνωσης της κόπωσης (fatigue). Παρ' όλη την αυξημένη 
συχνότητα τους, οι διαταραχές του ύπνου δεν ανιχνεύονται συχνά και δεν αντιμετωπίζονται κατάλληλα σε άτομα 
με MS, επιδεινώνοντας με αυτό τον τρόπο περαιτέρω το πρόβλημα της ήδη δύσκολης διαχείρισης αυτών των 
ανθρώπων. Στο άρθρο αυτό θα γίνει μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στην σχέση διαταραγμένου 
ύπνου και πολλαπλής σκλήρυνσης, με έμφαση σε επιδημιολογικά δεδομένα, στοιχεία παθοφυσιολογίας, 
καθώς και σε βασικές θεραπευτικές παρεμβάσεις που κάθε νευρολόγος οφείλει να γνωρίζει.

Λέξεις κλειδιά: Πολλαπλή σκλήρυνση, διαταραχές ύπνου, κόπωση, αϋπνία

SLEEP DISORDERS IN PEOPLE WITH MULTIPLE SCLEROSIS
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Abstract
Growing evidence in the literature points out a critical relationship between multiple sclerosis and vari-
ous sleep disorders. These disorders affect approximately 60% of people with MS and have a significant 
negative impact on quality of life and functional status. Insomnia is the most common sleep abnormality 
encountered in multiple sclerosis and tends to be multifactioral. Important factors that aggravate insomnia 
in MS are depression, pain, spasticity, bladder symptoms, adverse events of certain immunomodulatory 
therapies and direct demyelinating damage to brain networks. Injury to the hypothalamus and brainstem 
can increase the risk of circadian rhythm disorders and sleep-disordered breathing, respectively. Epidemio-
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Διαταραχές ύπνου σε άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση

Εισαγωγή
Η πολλαπλή σκλήρυνση αποτελεί μια ανοσολογικά 

μεσολαβούμενη νευροφλεγμονώδη-νευροεκφυλιστι-
κή νόσο του ΚΝΣ. Χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο 
εύρος σημείων και συμπτωμάτων που επηρεάζουν 
τόσο την φυσική κατάσταση, όσο και το γνωστικό-
συμπεριφορικό προφίλ των ατόμων με τη νόσο. Η 
παθοφυσιολογία της χαρακτηρίζεται από χρόνια φλεγ-
μονή, διάσπαση του αιματοεγκεφαλικού φραγμού 
και διήθηση του ΚΝΣ από ανοσοκύτταρα, οδηγώντας 
πρωτογενώς σε απομυελίνωση και δευτερογενώς σε 
αξονική βλάβη και γλοίωση [1]. Η αιτιοπαθογένεια 
της παραμένει άγνωστη. Θεωρείται ότι προκαλείται 
από σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ γενετικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων οι οποίοι δεν έχουν 
ξεκαθαριστεί πλήρως [2-3]. Η επίπτωση της υπολο-
γίζεται σε 5,5  νέα περιστατικά ανά 100,000 και ο  
επιπολασμός της σε 112/100.000 [4]. Προσβάλλει 
συχνότερα το γυναικείο φύλο (αναλογία Γ/Α=2,6) 
και εμφανίζεται συνηθέστερα σε νεαρούς ασθενείς 
(μέση ηλικία προσβολής τα 30 έτη) [4]. Αποτελεί ένα 
ολοένα και αυξανόμενο πεδίο ενδιαφέροντος, καθότι 
παρουσιάζει μια αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια 
τόσο στην επίπτωση όσο και στον επιπολασμό της [5]. 

Οι διαταραχές ύπνου αποτελούν ένα εξαιρετικά συ-
χνό πρόβλημα που συναντάται στον γενικό πληθυσμό. 
4% και 2 % των μεσήλικων ανδρών και γυναικών , 
αντίστοιχα, πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα διαγνω-
στικά κριτήρια της αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου 
[6]. Η αϋπνία προσβάλλει το 6-18 % του γενικού πλη-
θυσμού, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής 
[7], ενώ ο επιπολασμός του συνδρόμου ανήσυχων 
κάτω άκρων υπολογίζεται σε 10,7% [8].

Εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα  ότι λόγω της 
υψηλής συχνότητας τους, οι διαταραχές ύπνου ανα-
πόφευκτα θα προσβάλλουν και άτομα με πολλαπλή 
σκλήρυνση και φαίνεται ότι οι διαταραχές αυτές συνα-
ντώνται συχνότερα στα άτομα αυτά, συγκριτικά με τον 
γενικό πληθυσμό. Δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά 
την ποιότητα ζωής τους, με αύξηση του κινδύνου κατά-

θλιψης, γνωστικής έκπτωσης και εμφάνισης κόπωσης 
(fatigue) [9]. Παρότι η τελευταία αποτελεί ένα βασι-
κό σύμπτωμα σε άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση, 
φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις η κόπωση αυτή 
αποτελεί σύμπτωμα υποκείμενης διαταραχής ύπνου. 
Δυστυχώς οι διαταραχές αυτές δεν αναζητώνται και 
υποδιαγιγνώσκονται σε μεγάλο ποσοστό [10]. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση της 
ποιότητας ζωής, με περιορισμό της σωματικής και 
πνευματικής λειτουργικότητας. Οι διαταραχές ύπνου 
που συναντώνται συχνότερα σε άτομα με πολλαπλή 
σκλήρυνση είναι η αϋπνία, οι διαταραχές κινητικότητας 
κατά τον ύπνο, οι διαταραχές αναπνοής κατά τον ύπνο 
και οι διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού. 

Σε αυτό το άρθρο αναφέρονται οι βασικές διαταρα-
χές ύπνου που συναντώνται σε άτομα με πολλαπλή 
σκλήρυνση. Επιπλέον γίνεται αναφορά στην συχνότητα 
τους, στους πιθανούς μηχανισμούς αλληλεπίδρα-
σης μεταξύ των δύο αυτών νόσων, καθώς και στην 
επίδραση των διάφορων μεθόδων θεραπείας στην 
πρόγνωση και στην συνολική βελτίωση της ποιότητας 
ζωής αυτών των ανθρώπων. 

Γενικά Στοιχεία
Η εμφάνιση των διαφόρων διαταραχών ύπνου σε 

άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση αποτελεί ένα πολυ-
παραγοντικό και σύνθετο ζήτημα, με τις διαταραχές 
αυτές να υποδιαγιγνώσκονται και να υποθεραπεύονται 
σε μεγάλο βαθμό. Γενικά υπολογίζεται ότι ο επιπολα-
σμός τους σε άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση (ΑμΠΣ) 
ανέρχεται σε 62% [11], ενώ οι υπεύθυνοι μηχανισμοί 
που συμβάλλουν στην εμφάνιση τους παραμένουν 
ως επί το πλείστον αδιευκρίνιστοι.

Δεν είναι γνωστό αν κάποιος συγκεκριμένος κλινικός 
υπότυπος της πολλαπλής σκλήρυνσης προδιαθέτει 
σε εμφάνιση Restless Leg Syndrome (RLS). Ορισμέ-
να επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι η πρωτο-
παθώς προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση μπορεί να 
συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης RLS 
[12], ενώ άλλες μελέτες αναδεικνύουν ότι η κλασσική 

logical data suggest that sleep-related movement disorders (with restless legs syndrome being the most 
common) have a higher incidence in people with multiple sclerosis, compared to general population. The 
relationship between REM Behavior Disorder (RBD), narcolepsy and MS is less well defined, however, when 
present, these disorders can lead to excessive daytime sleepiness and exacerbate fatigue. Despite their high 
frequency, sleep disorders are underrecognized and undertreated in the MS population, further worsening 
the already difficult management of these patients. This review highlights the relationship between sleep 
disorders and multiple sclerosis, with emphasis on epidemiological data, pathophysiology and treatment 
approaches that every neurologist ought to be familiar with.

Key words: multiple sclerosis, sleep disorders, insomnia, fatigue
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μορφή με εξάρσεις και υφέσεις (Relapsing-Remitting 
Multiple Sclerosis) και η δευτεροπαθώς προϊούσα 
μορφή παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο επιπολασμό 
RLS [13-14]. Οι διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού, 
δρώντας συνεργικά με διάφορες προ-φλεγμονώδεις 
κυτταροκίνες επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου 
σε ΑμΠΣ [15]. Άλλοι παράγοντες, όπως οι διάφορες 
ανοσοτροποποιητικές θεραπείες και το συνολικό φορ-
τίο της νόσου (lesion load) διαταράσσουν επιπλέον 
τα φυσιολογικά μοτίβα ύπνου [15]. Η θεραπεία των 
υποκείμενων διαταραχών ύπνου φαίνεται να βελτιώνει 
την ποιότητα ζωής,  αντιμετωπίζοντας παράλληλα 
συννοσηροτήτες όπως κατάθλιψη, κόπωση  και πόνο 
που συχνά συνυπάρχουν [16].

Αϋπνία
Ως αϋπνία ορίζεται η δυσκολία έναρξης-διατήρησης 

του ύπνου ή η αφύπνιση νωρίτερα από το επιθυμητό. 
Αυτή η δυσκολία έχει σημαντικές επιπτώσεις στην 
καθημερινότητα των ασθενών, μειώνοντας την συγκέ-
ντρωση και την μνήμη, επηρεάζοντας την απόδοση 
στην δουλειά όπως επίσης και τις διαπροσωπικές –
ενδοοικογενειακές σχέσεις [17]. Η χρόνια αϋπνία (> 3 
μήνες) αποτελεί την συχνότερη διαταραχή ύπνου στον 
γενικό πληθυσμό (10%) και επηρεάζει σε μεγαλύτερο 
βαθμό τις γυναίκες [17]. 

Αν και δεν υπάρχουν μεγάλες επιδημιολογικές με-
λέτες πάνω σε αυτό το θέμα, είναι γενικά αποδεκτό 
ότι η αϋπνία συναντάται σε ποσοστά 40-50% των 
ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση [18]. Η εμφάνιση 
της οφείλεται σε πολλούς παράγοντες όπως διατα-
ραχές ούρησης, κατάθλιψη, φάρμακα (ιντερφερόνες, 
SSRIs) ή ακόμα και σε άλλες πρωτοπαθείς διαταραχές 
ύπνου όπως RLS και ΟSA (Obstructive Sleep Apnea). 
Σε μια πρόσφατη μελέτη, διαπιστώθηκε ότι το 42% 
των ΑμΠΣ είχαν δυσκολία στην έναρξη του ύπνου, το 
58% είχε πρόβλημα στην διατήρηση του, ενώ το 53% 
ανέφερε αφύπνιση νωρίτερα από το επιθυμητό [19].

Είναι φανερό ότι η αϋπνία μειώνει ακόμα περισσό-
τερο την ήδη επιβαρυμένη ποιότητα ζωής των ΑμΠΣ, 
προδιαθέτοντας σε εμφάνιση κατάθλιψης, κόπωσης και 
πόνου, ενώ φαίνεται να επιδρά αρνητικά και στο γνω-
στικό-συμπεριφορικό προφίλ. Για αυτόν τον λόγο είναι 
πολύ σημαντικό να ανευρεθεί και να αντιμετωπιστεί 
κατάλληλα. Η θεραπευτική προσέγγιση της αϋπνίας 
πρέπει αφενός να στοχεύει στην αντιμετώπιση δια-
φόρων παραγόντων που επιδεινώνουν το πρόβλημα 
(σπαστικότητα, πολυουρία, κατάθλιψη) και αφετέρου 
στην απευθείας αντιμετώπιση της είτε με φαρμακευτικά 
(αγωνιστές υποδοχέων βενζοδιαζεπινών) είτε με μη 
φαρμακευτικά μέσα (γνωστική-συμπεριφορική θερα-
πεία) [20]. Ολοένα και περισσότερες μελέτες επισημαί-
νουν και τον σημαντικό ρόλο που παίζει η μελατονίνη 
στην μείωση του χρόνου έλευσης του ύπνου σε άτομα 
με αϋπνία και πολλαπλή σκλήρυνση [21].

Διαταραχές αναπνοής κατά τον ύπνο
Οι δύο σημαντικότερες διαταραχές αναπνοής στον 

ύπνο που συναντώνται στην κλινική πράξη είναι η 
αποφρακτική άπνοια του ύπνου (Obstructive Sleep 
Apnea-OSA, που είναι και η συχνότερη μορφή) και 
η κεντρική άπνοια του ύπνου (Central Sleep Apnea-
CSA). Η πρώτη οφείλεται σε στένωση ή απόφραξη 
του ανώτερου αεραγωγού κατά τον ύπνο, παρά την 
συνεχιζόμενη μυϊκή αναπνευστική προσπάθεια, ενώ 
η δεύτερη σχετίζεται με καταστολή του κεντρικού ανα-
πνευστικού κέντρου (εντοπιζόμενου στον προμήκη) 
και διακοπή της λειτουργίας των αναπνευστικών μυών 
κατά τον ύπνο [22]. Το τελικό αποτέλεσμα και των 
δύο καταστάσεων είναι αποκορεσμός του οξυγόνου 
και συχνές αφυπνίσεις την νύχτα, με διατάραξη του 
ύπνου. Επιπλέον οι ασθενείς εμφανίζουν συμπτώματα 
και κατά την διάρκεια της ημέρας όπως έντονη ημερή-
σια υπνηλία, πρωινή κεφαλαλγία, διαταραχές συγκέ-
ντρωσης και συμπεριφοράς, ενώ έχουν και αυξημένο 
κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάντα (έμφραγμα του 
μυοκαρδίου, ΑΕΕ).

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία 
σχετικά με τον επιπολασμό της OSA και της CSA σε 
ΑμΠΣ [18]. Διάφορες μελέτες αναδεικνύουν ποσο-
στά από 4-21%, ενώ έχουν αναφερθεί και ποσοστά 
έως και 51 % σε μικρές ομάδες ασθενών. Η μεγάλη 
αυτή ετερογένεια των μελετών αντικατοπτρίζει την 
διαφορετική μεθοδολογία, τα διαφορετικά κριτήρια 
διάγνωσης της ΟSA, καθώς και την χρήση διαφορε-
τικών σημείων αναφοράς (με κυριότερο παράδειγ-
μα τον αριθμό απνοιών-υποπνοιών κατά τον ύπνο : 
Apnea-Hypopnea Index-AHI). Παρά την διχογνωμία 
που υπάρχει, είναι πολύ σημαντικό να εντοπίζεται 
έντονη ημερήσια υπνηλία (που μπορεί να οφείλε-
ται σε OSA) και να διαχωρίζεται από την ‘’κλασσι-
κή’’ κόπωση (MS-related fatigue), ώστε να γίνεται 
έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλης θεραπείας (απώλεια 
βάρους, διακοπή καπνίσματος και αλκοόλ, χρήση 
CPAP). Φαίνεται ότι η εφαρμογή CPAP (Continuous 
Positive Airway Pressure) βελτιώνει σημαντικά την 
έντονη ημερήσια υπνηλία-κόπωση, επιφέροντας ση-
μαντική βελτίωση στην καθημερινή λειτουργικότητά 
των ατόμων αυτών [23].

Εκτός από τους κλασσικούς παράγοντες κινδύνου 
για ανάπτυξη αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο (άρρεν 
φύλο, παχυσαρκία, προχωρημένη ηλικία), υπάρχει 
η υπόθεση ότι απευθείας απομυελινωτική προσβο-
λή του αναπνευστικού κέντρου ή έντονη προμηκική 
αδυναμία σε άτομα με προχωρημένη νόσο, μπορεί 
θεωρητικά να προδιαθέσει σε εμφάνιση κεντρικής ή 
αποφρακτικής άπνοιας του ύπνου αντίστοιχα [24]. 
Χρειάζονται ωστόσο περισσότερα στοιχεία σχετικά με 
τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που δρουν και 
αλληλεπιδρούν σε ΑμΠΣ και διαταραχές αναπνοής 
κατά τον ύπνο.
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Διαταραχές ύπνου σε άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση

Διαταραχές κιρκάδιου ρυθμού
Οι διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού είναι μια κα-

τηγορία διαταραχών του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης 
που προκύπτουν από δυσλειτουργία του ανθρώπινου 
βιολογικού ρολογιού. Ουσιαστικά δημιουργείται από 
μια αναντιστοιχία ανάμεσα στον έσω (βιολογικό) κιρ-
κάδιο ρυθμό και σε εξωτερικά 24ώρα περιβαλλοντικά 
ερεθίσματα, με τελικό αποτέλεσμα απορύθμιση του 
κύκλου ύπνου-εγρήγορσης [25]. Οι συχνότερες μορ-
φές της είναι η καθυστερημένη (delayed sleep phase 
disorder) και η προχωρημένη (advanced) διαταραχή 
φάσης του ύπνου και οι διαταραχές που προκύπτουν 
από ακανόνιστα ωράρια εργασίας [26].

Ο επιπολασμός των διαταραχών του κιρκάδιου 
ρυθμού δεν έχει τεκμηριωθεί σε άτομα με πολλαπλή 
σκλήρυνση, ωστόσο πρόσφατες έρευνες κάνουν λόγο 
για ποσοστά έως και 30%, ιδιαίτερα σε εκείνους που 
αναφέρουν σοβαρή κακουχία-κόπωση [25]. Πέρα 
από τους κλασσικούς παράγοντες που προδιαθέτουν 
στην ανάπτυξη τους (εργασία σε νυχτερινές βάρδιες, 
jet lag), φαίνεται ότι η απευθείας προσβολή κεντρο-
μόλων και φυγόκεντρων οδών που εξορμούν από 
τον υπερχιασματικό πυρήνα του υποθαλάμου παίζει 
έναν επιπρόσθετο ρόλο [27].

Η θεραπεία αυτών των διαταραχών έγκειται κυρίως 
σε βελτίωση της υγιεινής  του ύπνου (τήρηση τακτι-
κών ωραρίων ύπνου), έκθεση σε φυσικό φώς και σε 
γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία. Επιπλέον η χο-
ρήγηση μελατονίνης προσθέτει ένα επιπλέον όφελος 
και ιδιαίτερα σε άτομα που πάσχουν από πολλαπλή 
σκλήρυνση [28].

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το σύνδρομο ανή-
συχων κάτω άκρων (Restless Legs Syndrome – RLS) 
και οι περιοδικές κινήσεις των άκρων κατά τον ύπνο 
(Periodic Limb Movement Disorder – PLMD). Ασθενείς 
με RLS παραπονιούνται για ένα δυσάρεστο αίσθημα 
στα κάτω άκρα, που γίνεται εντονότερο τις βραδινές 
ώρες η κατά την ανάπαυση και υφίεται με την κινητι-
κή δραστηριότητα [17]. Η PLMD χαρακτηρίζεται από 
περιοδική εμφάνιση κινήσεων των άκρων κατά τον 
ύπνο. Οι κινήσεις αυτές αφορούν κυρίως τα κάτω άκρα 
και πρόκειται για στερεότυπες κινήσεις κάμψης των 
δακτύλων, του γόνατος και του ισχίου. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι κινήσεις αυτές μπορούν να διαταρά-
ξουν τον ύπνο, αφυπνίζοντας τον ασθενή, και προ-
διαθέτοντας με αυτό τον τρόπο σε εμφάνιση έντονης 
ημερήσιας υπνηλίας και κόπωσης [29].

Στον γενικό πληθυσμό, το σύνδρομο RLS εμφανίζει 
συχνότητα 5-15% [30] ενώ η PLMD επηρεάζει το 
5% ατόμων ηλικίας 30-50 ετών [31]. Σε άτομα με 
πολλαπλή σκλήρυνση η επίπτωση της PLMD ανέρ-
χεται σε υψηλότερα ποσοστά έως και 36% [32].Τα 
αντίστοιχα ποσοστά για RLS και πολλαπλή σκλή-

ρυνση υπολογίζονται στο 20% [33]. Επιπρόσθετα, 
αξίζει να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι ασθενείς με 
RLS εμφανίζουν και περιοδικές κινήσεις των άκρων 
κατά τον ύπνο.

H ακριβής αιτιολογία αυτών των συνδρόμων δεν 
έχει ξεκαθαριστεί πλήρως, ωστόσο διαταραχές του 
ντοπαμινεργικού και του οπιοειδούς συστήματος του 
εγκεφάλου, όπως επίσης και διαταραχές του μεταβο-
λισμού του σιδήρου έχουν προταθεί ως πιθανοί πα-
θοφυσιολογικοί μηχανισμοί [34]. H σχέση αυτών των 
παραγόντων με την παθοφυσιολογία της πολλαπλής 
σκλήρυνσης δεν είναι ξεκάθαρη. Για παράδειγμα ορι-
σμένες μελέτες υποστηρίζουν μια υποκείμενη σχέση 
μεταξύ μεταβολισμού του σιδήρου και πολλαπλή 
σκλήρυνση, ενώ άλλες όχι [35]. Σε πολλές περιπτώ-
σεις το RLS στα πλαίσια της πολλαπλής σκλήρυνσης 
είναι μια δευτεροπαθής μορφή λόγω απομυελινωτικής 
προσβολής του εγκεφάλου ή της αυχενικής μοίρας 
του νωτιαίου μυελού [36].

Η επίδραση αυτών των διαταραχών ύπνου στην 
ποιότητα ζωής των ΑμΠΣ είναι σημαντική, καθώς 
αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης, κόπωσης, μειώνει 
την ποιότητα του ύπνου και επιδρά στην φυσική κα-
τάσταση, προάγοντας έναν καθιστικό τρόπο ζωής. 
Αυτό με την σειρά του προδιαθέτει σε παχυσαρκία, 
επηρεάζοντας έτσι και το καρδιαγγειακό προφίλ [37].

Το σύνδρομο RLS, όπως και οι περισσότερες δια-
ταραχές του ύπνου, υποδιαγιγνώσκεται και υποθερα-
πεύεται σε ΑμΠΣ. Λόγω της υψηλής συχνότητας του 
συνδρόμου στον γενικό πληθυσμό είναι σημαντικό να 
υπάρχει υψηλή κλινική υποψία και ένα καλό ιστορικό. 
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες 
ως προς την αντιμετώπιση του συνδρόμου RLS σε άτο-
μα με πολλαπλή σκλήρυνση και η γενική θεραπευτική 
προσέγγιση είναι παρόμοια με αυτήν της ιδιοπαθούς 
μορφής. Αποτελείται από ντοπαμινεργικούς αγωνι-
στές, με ενίοτε συμπληρωματική χορήγηση σιδήρου 
η αγωνιστών των α-2-δ υποδοχέων [16]. Όσον αφορά 
την PLMD, δεν συνιστάται κάποια θεραπευτική προ-
σέγγιση, εκτός αν συνυπάρχει και RLS [38].

REM SLEEP BEHAVIOR DISORDER (RBD)
Οι διαταραχές συμπεριφοράς κατά το στάδιο REM 

του ύπνου αποτελούν μια μορφή παραϋπνίας, κατά 
την οποία ο ασθενής παρουσιάζει μια έντονη κινη-
τική συμπεριφορά (τινάγματα άνω και κάτω άκρων, 
συνήθως οργανωμένα στα πλαίσια μιας επιθετικής 
συμπεριφοράς) κατά το στάδιο REM, αναπαριστώ-
ντας με αυτόν τον τρόπο τα όνειρα που βλέπει σε 
αυτό το στάδιο (dream enactment). Πολλές φορές 
αυτές οι κινήσεις μπορούν να προκαλέσουν σωματικές 
βλάβες στον ίδιο τον ασθενή ή στον/στην σύντρο-
φο του. Η διαταραχή αυτή εμφανίζεται συνηθέστερα 
σε ηλικιωμένους και αρκετά συχνά αποτελεί βασικό 
κλινικό χαρακτηριστικό των α-συνουκλεϊνοπαθειών 
(Lewy Body Dementia, Parkinson Disease Dementia, 
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Multiple System Atrophy), των οποίων μάλιστα μπορεί 
να προηγείται έως και 10 χρόνια [39-41].

Όσον αφορά την συνύπαρξη RBD και πολλαπλής 
σκλήρυνσης, τα στοιχεία είναι λίγα και αποτελούν 
κυρίως περιγραφές μεμονωμένων περιστατικών. To 
2002 περιγράφθηκε η περίπτωση μιας 25χρονης 
γυναίκας και υποξεία εμφάνιση RBD [42]. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι το RBD υποχώρησε με την χορήγηση 
αδρενοκορτικοτρόπου ορμόνης (ACTH), κάτι το οποίο 
δεν θα ήταν αναμενόμενο στην ιδιοπαθή RBD. Άλλες 
περιγραφές περιστατικών περιλαμβάνουν ένα 51χρονο 
άνδρα με πολλαπλή σκλήρυνση, RBD και απομυε-
λινωτικές εστίες στο στέλεχος [43], ενώ ο Gomez et 
al περιέγραψε 3 περιπτώσεις RBD σε μια κοόρτη 135 
ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση [33]. Ένας εξ’αυτών 
παρουσίαζε απομυελινωτική εστία στο οπίσθιο τμήμα 
της γέφυρας, ενώ οι άλλοι 2 όχι. Το σύνδρομο είναι 
γενικώς σπάνιο σε ΑμΠΣ, ωστόσο όταν υπάρχει κλινική 
υποψία είναι σημαντικό να διαγιγνώσκεται άμεσα με 
πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου (απουσία 
της φυσιολογικά αναμενόμενης μυϊκής ατονίας κατά 
το στάδιο REM) και να θεραπεύεται καθότι εμπεριέχει 
σοβαρό κίνδυνο για τον ασθενή. Επιπλέον, πέρα από 
την κλασσική αντιμετώπιση (μελατονίνη, κλοναζεπάμη) 
υπάρχει η περίπτωση το σύνδρομο να υποχωρήσει 
με την χορήγηση κορτιζόνης, υποδεικνύοντας έμμεσα 
με αυτόν τον τρόπο την αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ 
των 2 νόσων.

Ναρκοληψία
H ναρκοληψία είναι μια σχετικά σπάνια διαταραχή 

του ύπνου η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη ημε-
ρήσια υπνηλία και συχνά συνοδεύεται από επεισόδια 
ύπνου σε ακατάλληλες χρονικές στιγμές (κατά την 
διάρκεια μιας συζήτησης, κατά την διάρκεια εργασίας). 
Βάσει της κλινικής εικόνας και εργαστηριακών ευρη-
μάτων χωρίζεται σε 2 βασικούς τύπους. Η ναρκολη-
ψία τύπου 1, πέραν της έντονης ημερήσιας υπνηλίας 
συνοδεύεται επιπλέον και από καταπληξία (αιφνίδια 
απώλεια του μυϊκού τόνου μετά από εξωτερικό-συναι-
σθηματικό ερέθισμα, χωρίς απώλεια της συνείδησης), 
υπνική παράλυση και υπναγωγικές ψευδαισθήσεις. 
Επιπλέον ανευρίσκονται χαμηλά επίπεδα της ορμόνης 
υποκρετίνης-1 (ή ορεξίνης) στο ΕΝΥ των ασθενών [17]. 
Αντίθετα η ναρκοληψία τύπου 2 χαρακτηρίζεται από 
έντονη ημερήσια υπνηλία και επεισόδια ύπνου, χωρίς 
εμφάνιση καταπληξίας ή άλλων συμπτωμάτων, ενώ 
δεν φαίνεται να σχετίζεται με παθολογικές μεταβολές 
της υποκρετίνης-1 στο ΕΝΥ [17].

Ίδιαίτερα ενδιαφέρουσα φαίνεται να είναι η υπόθε-
ση ότι η ναρκοληψία τύπου 1 προκύπτει ως αποτέλε-
σμα μιας ανοσολογικά μεσολαβούμενης καταστροφής 
κυττάρων των πλάγιων έξω πυρήνων του υποθα-
λάμου οι οποίοι εκκρίνουν υποκρετίνη. Η παρουσία 
της νόσου συνδέεται με διάφορους απλότυπους του 
συστήματος HLA (Human Leukocyte Antigen) όπως 

HLA-DR2, -DQB1*0602, -DQA1*0102 και-DQw1 
[44-46]. Αντίστοιχα στη πολλαπλή σκλήρυνση, αυξη-
μένος επιπολασμός (50 -70%) των  HLA-DR2, -DQB1, 
-DQA1, -A3, -DQw1, και -B7 έχει επίσης βρεθεί [47]. 
Τόσο η πολλαπλή σκλήρυνση όσο και η ναρκοληψία 
έχουν ισχυρή σύνδεση με το HLA σύστημα, ένα βασικό 
σημείο αναφοράς σε πολλά αυτοάνοσα νοσήματα. 
Ίσως υπάρχουν παρόμοιοι υποκείμενοι μηχανισμοί 
για τις 2 νόσους, οι οποίοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα 
υπεύθυνοι για τα κοινά συμπτώματα της κόπωσης και 
της υπνηλίας [48].

Όπως προαναφέρθηκε, μειωμένα επίπεδα υποκρε-
τίνης-1 στο ΕΝΥ, παράλληλα με την χαρακτηριστική 
τετράδα συμπτωμάτων (έντονη ημερήσια υπνηλία, 
καταπληξία, υπναγωγικές ψευδαισθήσεις, υπνική 
παράλυση) χαρακτηρίζουν την ναρκοληψία τύπου 
1 έναντι της τύπου 2. Τα χαμηλά επίπεδα της υπο-
κρετίνης, σε συνδυασμό με την συσχέτιση της ναρ-
κοληψίας με το σύστημα HLA, έχει οδηγήσει στην 
υπόθεση ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια αυτοάνοση 
νόσο με κύριο στόχο τα κύτταρα του έξω πλάγιου 
υποθαλάμου τα οποία και την εκκρίνουν. Επιπλέον 
υποξική-ισχαιμική βλάβη, τραύμα ή απομυελινωτικές 
εστίες στον υποθάλαμο μπορεί να δημιουργήσουν ένα 
παρόμοιο κλινικό προφίλ με υπερυπνία και χαμηλά 
επίπεδα υποκρετίνης-1 στο ΕΝΥ [49]. Ίδιαίτερα για 
την πολλαπλή σκλήρυνση, φαίνεται ότι η απευθείας 
προσβολή του υποθαλάμου αποτελεί το κύριο αίτιο 
ναρκοληπτικού φαινοτύπου χωρίς  ωστόσο να έχει 
διαλευκανθεί πλήρως το υποκείμενο κοινό ανοσο-
λογικό υπόβαθρο.

Η διάγνωση της ναρκοληψίας τίθεται κυρίως 
από την χαρακτηριστική κλινική εικόνα, την χαμηλή 
υποκρετίνη (ναρκοληψία τύπου 1) και από μελέτες 
ύπνου (πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου 
και Multiple Sleep Latency Test). Φυσιολογικά PSG 
(Polysomnography) ευρήματα (τα οποία αποκλείουν 
την παρουσία άλλων πρωτοπαθών διαταραχών του 
ύπνου όπως OSA, RBD) σε συνδυασμό με παθολογικά 
ευρήματα MSLT (λανθάνων χρόνος έλευσης ύπνου 
<5 λεπτά σε 2 τουλάχιστον επεισόδια και REM onset 
sleep) θέτουν ουσιαστικά την διάγνωση. Η θεραπευ-
τική προσέγγιση περιλαμβάνει διεγερτικά του ΚΝΣ 
(μονταφινίλη, αρμονταφινίλη) [50], αντιμετώπιση της 
καταπληξίας (αντικαταθλιπτικά) και αντιμετώπιση τυχόν 
συνυπαρχόντων διαταραχών ύπνου [50].

Ερωτηματολόγια-Κλίμακες
Αν και δεν υπάρχουν ειδικά ερωτηματολόγια ή 

κλίμακες αξιολόγησης του ύπνου σε ΑμΠΣ, υπάρ-
χουν διάφορα γενικά ερωτηματολόγια και εργαλεία 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ένα από τα πιο 
δημοφιλή είναι η κλίμακα του Pittsburgh (Pittsburgh 
Sleep Quality Index -PSQI) η οποία αξιολογεί την συ-
νολική ποιότητα του ύπνου τον τελευταίο μήνα [51]. 
Ένα πολύ εύχρηστο εργαλείο για έλεγχο (screening)  
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πιθανής υποκείμενης OSA, αποτελεί το ερωτηματολό-
γιο STOP-BANG, το οποίο αποτελείται από 8 ερωτή-
σεις οι οποίες αντιστοιχούν στο ακρωνύμιο του [52]. 
Σκορ >3 δηλώνει αυξημένο κίνδυνο ύπαρξης OSA.

Όπως προαναφέρθηκε η αϋπνία αποτελεί την συ-
χνότερη διαταραχή ύπνου σε άτομα με πολλαπλή 
σκλήρυνση. Ένα χρήσιμο εργαλείο που χρησιμοποιεί-
ται στην ανεύρεση τους αποτελεί το Insomnia Severity 
Index (ISI) [20]. Ωστόσο αυτή η κλίμακα δεν αξιολογεί 
στοιχεία σχετικά με τις συνήθειες και το περιβάλλον 
του ύπνου ή άλλες συνυπάρχουσες διαταραχές που 
μπορεί να επιδεινώσουν την ποιότητα του ύπνου 
(νευροπαθητικός πόνος, διαταραχές της ούρησης). 
Η διάγνωση του συνδρόμου ανήσυχων κάτω άκρων 
μπορεί να τεθεί με τη λήψη ενός πολύ καλού ιστο-
ρικού, λαμβάνοντας υπόψη τα βασικά κλινικά χαρα-
κτηριστικά του συνδρόμου. Ωστόσο όταν υπάρχει 
αμφιβολία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Restless Legs 
Syndrome-Diagnostic Index (RLS-DI) προκειμένου 
να διαφοροδιαγνωσθεί το RLS από άλλους μιμητές 
(σπαστικότητα, κλόνος, νευροπαθητικός πόνος) [53].

Ένα ιδιαίτερο συχνό σύμπτωμα σε ΑμΠΣ αποτελεί 
η κόπωση, η οποία εν μέρει μπορεί να οφείλεται και 
σε μια υποκείμενη διαταραχή ύπνου. Μια συχνά χρη-
σιμοποιούμενη κλίμακα που αξιολογεί την παρουσία 
κόπωσης και ημερήσιας υπνηλίας αποτελεί η Fatigue 
Severity Scale (FSS) [54]. Πολλές μελέτες αξιολόγησης 
αυτής της κλίμακας έχουν αναδείξει ικανοποιητικά πο-
σοστά σταθερότητας και συνέπειας με το πέρασμα του 
χρόνου, σωστή κατηγοριοποίηση της βαρύτητας και 
ευαισθησία στις διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Υπάρχει λοιπόν μια στενή αλληλεπίδραση μετα-

ξύ της πολλαπλής σκλήρυνσης και των διαφόρων 
διαταραχών του ύπνου. Οι τελευταίες ανευρίσκονται 
συνολικά σε περίπου 60% των ΑμΠΣ, ωστόσο εξα-
κολουθούν να υποδιαγιγνώσκονται και να υποθερα-
πεύονται. Οι συχνότερες εξ’αυτών είναι η αϋπνία (η 
οποία είναι πολυπαραγοντική), οι διαταραχές αναπνο-
ής κατά τον ύπνο, οι διαταραχές κινητικότητας κατά 
τον ύπνο και οι διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού. 
Ίδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η θεωρία περί κοινού 
αυτοάνοσου εδάφους μεταξύ της ναρκοληψίας και 
πολλαπλής σκλήρυνσης, χαράζοντας τον δρόμο προς 
νέα πεδία έρευνας. Η αντιμετώπιση των διαφόρων δι-
αταραχών του ύπνου δεν διαφέρει ανάμεσα σε άτομα 
με πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς μορφές, συνεπεία 
πολλαπλής σκλήρυνσης. Ωστόσο ίσως εμπεριέχει 
ακόμα μεγαλύτερη σημασία η θεραπεία τους, λόγω 
της συμβολής τους σε μια ήδη επηρεασμένη φυσική 
και γνωστική λειτουργία, καθώς και ποιότητα ζωής. 
Ο σύγχρονος κλινικός νευρολόγος οφείλει να γνωρί-
ζει τα βασικά στοιχεία των συχνότερων διαταραχών 
του ύπνου, καθώς και το γεγονός ότι συνυπάρχουν 
συχνά σε ΑμΠΣ, ώστε να μπορέσει να τις εντοπίσει 

και να τις αντιμετωπίσει κατάλληλα, συμβάλλοντας 
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το κατά πόσο η 
αντιμετώπιση αυτή μπορεί να επηρεάσει την ίδια την 
φυσική πορεία της νόσου, είναι ένα ερώτημα που 
μελλοντικά ίσως να διευκρινιστεί.
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