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Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ), ή κατά 
πλάκας σκλήρυνση, είναι η πιο συχνή νευ-
ρολογική νόσος της νεαρής ηλικίας, 20-40 
χρόνων. Είναι πιο συχνή στις γυναίκες. Η 
συχνότητά της υπολογίζεται γύρω στα 60-80 
άτομα σε 100,000 κατοίκους στην περιοχή 
της Μεσογείου. Στην Κύπρο υπολογίζεται 
σε περίπου 160-180 σε 100,000 κατοίκους ( 
περίπου 1100 με 1250 ασθενείς). 

Είναι αυτοάνοση πάθηση της οποίας 
δε γνωρίζουμε την αιτία. Προσβάλλει τον 
εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό, αυτό που 
ονομάζουμε κεντρικό νευρικό σύστημα 
δημιουργώντας εστίες φλεγμονής που τις 
ονομάζουμε πλάκες. Χαρακτηρίζεται από 
νευρολογικά συμπτώματα όπως απώλεια 
όρασης, απώλεια ισορροπίας, αδυναμία 
των άκρων με παράλυση, διαταραχή ομιλί-
ας, διαταραχές αισθητικότητας και ποικίλα 
άλλα συμπτώματα τα οποία εκδηλώνονται 
στους ασθενείς σαν κρίσεις. Αυτές οι κρί-
σεις συμπτωμάτων αντιμετωπίζονται με 
χορήγηση κορτιζόνης, κύρια ενδοφλέβια. 
Τα συμπτώματα μετά την θεραπεία της 
κρίσης μπορεί να υποχωρήσουν τελείως ή 
όχι! Με το χρόνο αυτές οι κρίσεις μπορεί 
να επιφέρουν κάποιου βαθμού αναπηρία 
στους ασθενείς.

Η διάγνωση της νόσου σήμερα γίνεται 
σχετικά γρήγορα μετά την έναρξή της, λόγω 
της ύπαρξης της Μαγνητικής Τομογραφί-
ας (MRI) η οποία και εντοπίζει τις πλάκες 
στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό με σχε-
τική ευκολία! Φυσικά απαιτούνται ποικιλία 
άλλων εργαστηριακών εξετάσεων όπως και 
οσφυονωτιαία παρακέντηση για ανάλυση 
του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.

Η ΠΣ στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των 
ασθενών (85-90%) ακολουθεί την προανα-
φερθείσα πορεία με κρίσεις συμπτωμάτων 
σε ποικίλα χρονικά διαστήματα (υποτροπι-
άζουσα ΠΣ). Σε ένα άλλο 10-15% των ασθε-
νών η νόσος ακολουθεί προοδευτικά επιδει-
νούμενη μορφή από την αρχή (πρωτοπαθώς 
προοδευτική ΠΣ). Από τους ασθενείς που 
παρουσιάζουν την υποτροπιάζουσα ΠΣ, σε 
χρονικό διάστημα 10-15 χρόνων από την 
έναρξη των συμπτωμάτων της νόσου, περί-
που το 50-60%  αρχίζουν να παρουσιάζουν 

προοδευτική επιδείνωση (δευτεροπαθώς 
προοδευτική ΠΣ).  Σήμερα δεν υπάρχει, 
ακόμα, ριζική θεραπεία της νόσου. Υπάρ-
χουν φάρμακα, πέραν από την κορτιζόνη 
που χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση 
των κρίσεων, που χορηγούνται κύρια για 
να μειώσουν τη συχνότητα των κρίσεων 
και την επακόλουθη αναπηρία η οποία ανα-
πτύσσεται λόγω αυτών των κρίσεων. Αυτά 
τα φάρμακα είναι σήμερα οι ιντερφερόνες, 
η κοπαξόνη, τα μονοκλωνικά αντισώματα 
(ναταλιζουμάπ), καθώς και άλλες εναλλα-
κτικές θεραπείες.

Η παρακολούθηση και η θεραπεία των 
ασθενών με ΠΣ είναι πολυθεματική και 
απαιτείται η λειτουργία εξειδικευμένης 
νευρολογικής κλινικής, εξωτερικών ιατρεί-
ων, φυσικοθεραπευτηρίου, παρουσία ψυ-
χολόγου και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων 
για την πλήρη και ορθή αντιμετώπιση όλων 

των προβλημάτων υγείας που καθημερινά 
αντιμετωπίζουν οι ασθενείς. Στο Ινστι-
τούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου 
(ΙΝΓΚ) λειτουργεί μια τέτοια εξειδικευμένη 
κλινική τα τελευταία 15 χρόνια. Πέραν από 
το κλινικό έργο διενεργούνται και ερευνητι-
κές εργασίες που αφορούν στην διερεύνηση 
της αιτιολογίας (ερπητοιοί και ΠΣ), στην 
κλινική εφαρμογή φαρμακευτικών ουσιών 
(ιντερφερόνες), δοκιμασία νέων θεραπευτι-
κών ουσιών και συμπληρωμάτων διατρο-
φής (πολυακόρεστα λιπαρά οξέα) και γονι-
διακή μελέτη του Κυπριακού πληθυσμού.  

Κατά Πλάκας Σκλήρυνση
Η πλέον συχνή νευρολογική νόσος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  -  ΤΕΥΧΟΣ 2  -  ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΑΡΘΡΟ
Δρ Μάριος 

Παντζιαρής, ΜD
Διευθυντής 

Νευρολογικής Κλινικής Γ’

Τηλ. 22392740, 22358600  
Φαξ. 22392786 
pantzari@cing.ac.cy

Νευρολογική
Κλινική Γ’

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

MRI εικόνα φυσιολογική MRI εικόνα ασθενούς

με Πολλαπλή Σκλήρυνση με εστίες

απομυελίνωσης


