
NEUROASPIS plp10 
Συµπλήρωµα διατροφής στη µάχη κατά της Πολλαπλής Σκλήρυνσης
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Το NEUROASPIS plp10 είναι ένα πατενταρισµένο (PALUPA 

Medical Ltd) διατροφικό συµπλήρωµα το οποίο αποτελείται 

από συνδυασµό Ωµέγα 3 και Ωµέγα 6 πολυακόρεστων και 

µονοακόρεστων λιπαρών οξέων καθώς και βιταµινών Α και Ε 

(κύρια ως γ-τοκοφερόλη).

Αποτελεί προϊόν πολύχρονης προσπάθειας και ερευνών από 

τους επιστήµονες ∆ρ Μάριο Παντζαρή, Ανώτερο Νευρολόγο 

στο ΙΝΓΚ, το ∆ρ Γιώργο Λουκαΐδη, κλινικό διατροφολόγο- 

συνεργάτη του ΙΝΓΚ και το ∆ρ Πατρίκιο Ιωάννη, καθηγητή 

Βιοχηµείας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου.

Μέσα από χορηγία του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας 

και το θεσµό των εκκολαπτηρίων δηµιουργήθηκε από τους 

τρεις πιο πάνω επιστήµονες η εταιρεία PALUPA Medical Ltd (µε 

κύριους µετόχους τους ίδιους τους επιστήµονες, το ΙΝΓΚ και το 

εκκολαπτήριο HELIX του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας). Το πιο 

πάνω συµπλήρωµα διατροφής δοκιµάστηκε στο ΙΝΓΚ σε 

κλινική µελέτη εγκεκριµένη από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής 

Κύπρου, ως επιπρόσθετο στην υπάρχουσα θεραπεία σε 

ασθενείς µε Υποτροπιάζουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση. Τα 

αποτελέσµατα της πιο πάνω κλινικής µελέτης, τα οποία έχουν 

δηµοσιευτεί στο ιατρικό περιοδικό British Medical Journal (στην 

ανοικτή έκδοση, http://bmjopen.bmj.com/content/3/4/e002170.full), 

κατέδειξαν έναντι εικονικού (placebo) συµπληρώµατος ότι 

µειώνει σηµαντικά την πιθανότητα εµφάνισης υποτροπών της 

νόσου κατά  63% και κατά 81% την πιθανότητα επιδείνωσης 

της αναπηρίας των ασθενών.

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι χρόνια πολυπαραγοντική 

ασθένεια στην παθογένεια της οποίας εµπλέκονται πέραν του 

ενός παραγόντων (περιβαλλοντικοί, διατροφικοί, γενετικοί κ.α.). 

Όλα τα φάρµακα που υπάρχουν σήµερα για τη θεραπεία της 

ασθένειας, είναι φτιαγµένα σύµφωνα µε τη φιλοσοφία 

αντιµετώπισης της νόσου ως µη πολυπαραγοντικής και 

κατευθύνονται συνήθως έναντι µίας και µόνον παθογενετικής 

διαδικασίας από τις πολλές που συνυπάρχουν στο πολύπλοκο

δίκτυο διεργασιών, που µε την συνύπαρξη και αλληλεπίδρασή 

τους οδηγούν στην ασθένεια και στην εξέλιξη αυτής. Όλες οι 

υπάρχουσες  θεραπείες σήµερα έχουν µερική η µεµονωµένη 

επίδραση στο πιο πάνω πολύπλοκο δίκτυο, συχνά µε σοβαρές 

παρενέργειες και χωρίς πιθανότητα ενεργοποίησης των 

µηχανισµών επαναµυελίνωσης και κυτταρικής προστασίας ή 

αναγέννησης. Μία τέτοια πολυπαραγοντική πάθηση όµως, δεν 

µπορεί να αντιµετωπίζεται  µόνο µε τις συµβατικές µεθόδους 

στις οποίες οι φαρµακευτικές προσπάθειες κατευθύνονται κατά 

ενός και µόνο παράγοντα ή βιολογικής διαταραχής από το 

σύνολο των διαφόρων βιοπαθολογικών συµβάντων τα οποία 

λαµβάνουν χώρα σε αυτή την πάθηση. Με βάση λοιπόν την πιο 

πάνω λογική της ιατρικής των συστηµάτων στην ολιστική 

προσέγγιση της θεραπείας των πολυπαραγοντικών νοσηµάτων 

φτιάχτηκε το πιο πάνω συµπλήρωµα το οποίο στη συνολική και 

συνεργιστική µεταξύ των µορίων του δράση, καλύπτει το 

φάσµα των παθολογικών διεργασιών που συµβαίνουν στην 

Πολλαπλή Σκλήρυνση και επιπρόσθετα ενεργοποιούν και 

µηχανισµούς επαναµυελίνωσης.  

Η εταιρεία PALUPA Medical Ltd έχει καταχωρίσει και 

εξασφαλίσει τα πνευµατικά δικαιώµατα για το συγκεκριµένο 

προΐον παγκοσµίως. Το Neuroaspis plp10  κυκλοφορεί ήδη 

στην Κύπρο υπό την αποκλειστική διάθεση της εταιρείας 

Novagem Cyprus και σύντοµα ξεκινά η διοχέτευσή του στην 

Ευρώπη και σε όλο τον υπόλοιπο κόσµο.
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