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Χαιρετισμός

Η Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας αναγγέλει το 6ο Πανελλήνιο Συνέ-

δριο της, το οποίο θα διεξαχθεί στις 12-15 Δεκεμβρίου 2019, στο Makedonia 

Palace της Θεσσαλονίκης.

Η οργανωτική επιτροπή έχει προσκαλέσει διακεκριμένους επιστήμονες να 

συμμετάσχουν και οι οποίοι θα μοιρασθούν τις γνώσεις τους και την εμπει-

ρία τους μαζί μας. Όλα τα θέματα της συνάντησης έχουν επιλεγεί με σκο-

πό την ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις 

στην κλινική και πειραματική νευροανοσολογία και τις επιπτώσεις τους στην 

καθημερινή πρακτική και φροντίδα των ασθενών. 

Τιμώμενη Χώρα στο φετινό Συνέδριο είναι η Ρωσία, με συμμετοχή επιστη-

μόνων από τα δύο μεγαλύτερα Κέντρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης της Χώρας, 

εκείνα της Μόσχας και της Αγ. Πετρούπολης.

Προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή σας.

Εκ μέρους της ΕΛΛ.Α.ΝΑ.

Ιωάννης Ηλιόπουλος

Καθηγητής Νευρολογίας Δ.Π.Θ.
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τη Θεραπεία και την Έρευνα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση) 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

SCIENTIFIC PROGRAM
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Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 

08:00-10:00  ΕΓΓΡΑΦΕΣ / REGISTRATIONS

10:00-11:30  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - Mιμητές ΣΚΠ (Μέρος 1)
 Προεδρείο: Μ. Τσολάκη
 Συντονιστές: Δ. Παρίσης, Β. Τσιμούρτου

 Περιστατικό 1 
 Οξεία υποτροπή μιμούμενη SUNCT σε ασθενή με ΠΣ και 

ψωρίαση
 Σ.-Ε. Πελίδου, Γ. Βαβουγυιός, Κ. Γιαννοπούλου, Τ. Ντόσκας 

 Περιστατικό 2 
 Άνδρας 65 ετών με προϊούσα δυσχέρεια βάδισης από 

διετίας: διάγνωση μέσω της αλληλούχισης DNA νέας γενιάς
 Κ. Κατσιαρδάνης, Α. Βασσαράς, Γ. Δερετζή

 Περιστατικό 3 
 Εμμένων κνησμός και MRI βλάβες, why scratching didn’t help
 Σ.-Α. Συντήλα, Χ. Μπακιρτζής, Ι. Νικολαΐδης,
 Χ. Ταλουμτζής, Ν. Γρηγοριάδης 

 Περιστατικό 4 
 NMOSD: Μυελίτιδα με θετικά αντισώματα έναντι της 
 γλυκοπρωτείνης MOG-Παρουσίαση Περιστατικού
 Φ. Πετρίδης, Γ. Κατσικάκη, Γ. Κωνσταντινίδης, Δ. Κάζης, 
 Ουρ. Αργυροπούλου-Ράκα

 Περιστατικό 5 
 Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
 Μ. Αλεξανδρίδου, Μ. Βρίζας, Ν. Γκατζίκης,
 Αικ. Τερζούδη, Κ. Βαδικόλιας, Ι. Ηλιόπουλος

 Περιστατικό 6 
 Αnti GABA Β λιμβική εγκεφαλίτιδα με συνύπαρξη 
 ογκονευρωτικών αντισωμάτων 
 Α. Φροντιστής, Μ. Τσολάκη, Ι. Παπαγιάννης, Λ. Λαμνής, 
 Μ. Σπηλιώτη

Επιστημονικό Πρόγραμμα
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Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 

 Περιστατικό 7 
 Πολυεστιακή Κινητική Νευροπάθεια μετά από θεραπεία με 
 αnti-TNFa για Ρευματοειδή αρθρίτιδα και θετικά anti-GM1 
 αντισώματα. Εξέλιξη προϋπάρχουσας διαταραχής, 
 παράλληλη εκδήλωση ή συνέπεια;
 Π. Αθανασίου, Α. Τσολάκη, Μ. Αρναούτογλου, 
 Ε. Δεβετζή, Π. Τσακιρίδης, Β. Σιώκας, Ό. Πάτση, 
 Φ. Νόϊτση- Μιχάλη, Ν. Μιχάλης, Μ. Τσολάκη

11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / COFFEE BREAK

12:00-13:30  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - Μιμητές ΣΚΠ (Μέρος 2) 
 Προεδρείο: Ν. Φάκας
 Συντονιστές: Χ. Μπαϊρακτάρης, Β. Μαστοροδήμος

 Περιστατικό 1 
 Περίπτωση ασθενούς με ογκόμορφη βλάβη στη μαγνητική 

τομογραφία εγκεφάλου 
 Δ. Τζανετάκος

 Περιστατικό 2 
 Κυνηγώντας φαντάσματα: καθημερινοί θεραπευτικοί 
 προβληματισμοί μέσα από 2 μελέτες περιπτώσεων
 Κ. Νώτας, Μ. Μόσχου, Α. Ωρολογάς, Β. Κιμισκίδης

 Περιστατικό 3 
 Σχετιζόμενο με Anti Ma2 Σύνδρομο Κινητικού Νευρώνα ως 
 μιμητής πολλαπλής σκλήρυνσης: αναφορά περιστατικού 

και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
 Γ. Δ. Βαβουγυιός, Γ. Νακκάς, Τ. Ντόσκας 

 Περιστατικό 4 
 Λευκοεγκεφαλοπάθεια σε νεαρή γυναίκα 
 Α. Προβατάς Β. Τσιμούρτου Ε. Δαρδιώτης

 Περιστατικό 5
 Μακροχρόνιο ιστορικό με ποικίλη νευρολογική σημειολογία 
 και ακτινολογικά ευρήματα χωρίς τελική διάγνωση
 Ε. Γρόση, Μ. Τσολάκη, Μ. Ζηλακάκη, Θ. Τέγος, 
 Μ. Αρναούτογλου
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Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 

 Περιστατικά 6 & 7 
 Υποτροπή καλοήθους Σκλήρυνσης κατά πλάκας. 
 Ήταν όντως καλοήθης; Δύο περιστατικά
 Ι. Σαουλίδης, Μ. Τσολάκη, Β. Πουλίδου, Ε. Κουτσουράκη

 13:30-14:00 ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE
 Προεδρείο: Π. Παπαθανασόπουλος, Ι. Μυλωνάς

 Ογκόμορφη Πολλαπλή Σκλήρυνση
 Κ. Κυλιντηρέας

14:00-15:00 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ / LUNCH BREAK

15:00-16:30 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1 / SYMPOSIUM 1
 Παρανεοπλασματικά σύνδρομα
 Προεδρείο: Κ. Βουμβουράκης, Π. Ιωαννίδης 
 
 Παρανεοπλασματικά Σύνδρομα-Κλινικές εκδηλώσεις ΚΝΣ 

& ΠΝΣ 
 Δ. Κίτσος 
  
 Παρανεοπλασματικά αντισώματα - Μηχανισμοί 
 ανοσοποίησης - Μηχανισμοί κυτταρικής προσβολής
 Χ. Αλεξόπουλος 
  
 Η αλληλεπίδραση του καρκίνου με το ανοσοποιητικό ως 

αιτία γένεσης των παρανεοπλασματικών συνδρόμων 
 Α. Γουλές 
  
 Μεθοδολογίες ανάλυσης και ταυτοποίησης 
 αυτοαντισωμάτων έναντι του ΚΝΣ
 Ι. Τζάρτος
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Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 

16:30-18:00 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2 / SYMPOSIUM 2 
 Οι τεχνικές υψηλής απόδοσης στην έρευνα των 
 βιοδεικτών για την πολλαπλή σκλήρυνση 
 Προεδρείο: Κ. Σταματόπουλος, Μ. Παπαϊωάννου

 Μεταβολομική ανάλυση στην Πολλαπλή Σκλήρυνση
 Μ. Μποζίκη 

 Τ cell and B cell repertoire in MS
 Α. Χατζηδημητρίου 

 Το μη-κωδικοποιό εξωσωμικό φορτίο ως βιοδείκτης στα 
νευρο-ανοσο-εκφυλιστικά νοσήματα

 Α. Γιαννακάκης

 Απεικόνιση της νευροφλεγμονής με ραδιο-φάρμακα 
 εκπομπής ποζιτρονίων
 Γ. Παπαδάκης

18:00-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / COFFEE BREAK 

18:30-19:00 ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE 
 Προεδρείο: Ν. Γρηγοριάδης, Μ. Μποζίκη
 
 Μεταγενομική ανάλυση μικροβιώματος εντέρου στη ΣΚΠ
  Α. Αργυρίου
 
19:00-19:30  ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE
 Προεδρείο: Α. Παπαδημητρίου, Ε. Δαρδιώτης

 Γονιδιωματική ανάλυση στην Πολλαπλή Σκλήρυνση
 Γ. Χατζηγεωργίου

19:30-20:00 ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE
 Προεδρείο: Α. Καραγιάννης, Ν. Γρηγοριάδης

 Κατανοώντας τη συστηματική Αυτοανοσία: 
 Από την παθογένεια στη θεραπεία και αντίστροφα  
 Π. Σφηκάκης
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Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 

20:00-21:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ / OPENING CEREMONY

 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
 Προεδρείο: Ι. Ηλιόπουλος, Γ. Χατζηγεωργίου

 Φυσική Αυτοανοσία
 Α. Γερμενής

21:00 ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ / WELCOME RECEPTION
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Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

08:00-09:00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 
 ΤΟ ECTRIMS 2019
 Ε. Ευαγγελοπούλου

08:00-10:00 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛ.Α.ΝΑ.

09:00-10:00 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 3 / SYMPOSIUM 3
 Διαχείριση συμπτωμάτων ΣΚΠ 
 Προεδρείο: Τ. Ντόσκας, Θ. Ζαμπέλης

 Στρες και αυτοανοσία ΚΝΣ
 Α. Αρτεμιάδης

  Η χρήση των κανναβινοειδών στη συμπτωματική θεραπεία 
 της ΣΚΠ
  Π. Πέτρου

  Σεξουαλικές διαταραχές στη ΣΚΠ 
  Ι. Νικολαΐδης

10:00-11:30  ΣΥΜΠΟΣΙΟ 4 / SYMPOSIUM 4
 Psychoneuroimmunology and Autoimmune Neurology
  Chair: N. Grigoriadis, D. Karagogeos
  
 Role of epigenetic mechanisms and mitochondrial DNA in 

MS predisposition
 A. Boyko

 Biogenic amines, T17 & Dedritic Cells in Multiple Sclerosis 
 M. Melnikov 

 Serotonin as a Candidate of a Mediator of 
 Psychoneuroimmune Network  
 A. Sviridova

 The Role of Gut Microbiom in Psychoneuroimmunology 
 V. Rogovskii
  
11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / COFFEE BREAK
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Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

12:00-13:30  ΣΥΜΠΟΣΙΟ 5 / SYMPOSIUM 5
 Νέες εξελίξεις στην βιολογία των αστροκυττάρων στην 
 φυσιολογία και παθοφυσιολογία
                        Προεδρείο: Σ. Μποσταντζοπούλου, Ε. Καπάκη

 Το αναδυόμενο τοπίο των αστροκυττάρων στη νόσο 
 Πάρκινσον
 Ρ. Μάτσα

 Ρύθμιση της λειτουργικότητας των αστροκυττάρων και 
 της μικρογλοίας σε τραυματική εγκεφαλική βλάβη μέσω 
 σηματοδότησης της υπεροικογένειας του TGFβ
 Π. Σιδεράς

 In vitro και in vivo άμεσος επαναπρογραμματισμός 
 αστροκυττάρων σε επαγόμενους νευρώνες με χρήση 
 miRNAs και μικρών νευρογόνων μορίων
 Δ. Θωμαΐδου

          Αιματοεγκεφαλικός φραγμός και αστροκύτταρα: 
 Μία δυναμική συνύπαρξη στην ομοιοστασία και την νόσο
 Κ. Βουμβουράκης 

13:30-14:00 ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE
  Προεδρείο: Ι. Ηλιόπουλος, Γ. Τσιβγούλης 

 Αγγιείτιδες ΚΝΣ
            Π. Μήτσιας
  
14:00-15:00 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ / LUNCH BREAK

 MEET THE EXPERT  (κατόπιν προσκλήσεως)

14:00-15:00 MEET THE EXPERT (Διευκρινίσεις σελ. 26)
 Cognitive screening and management in multiple sclerosis 

care: Tips & Tricks
 Chr. Bakirtzis
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Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

14:30-15:30 MEET THE EXPERT (Διευκρινίσεις σελ. 26)
 Optimizing MS Care with Natalizumab: Patient Management 

over the Long-term
 S. Schippling

15:00-16:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
 Προεδρείο: Σ.-Ε. Πελίδου, Μ.-Ε. Ευαγγελοπούλου

16:00-16:30 ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE
 Προεδρείο: Κ. Σταματόπουλος, Ν. Γρηγοριάδης

 H διαχρονική πορεία της Ιατρικής έρευνας: Παραδείγματα 
από την Ελλάδα και διεθνώς. Τι μας δίδαξε το παρελθόν; 

 Τι μας επιφυλάσσει και τι θα μας φέρει το μέλλον;
 Α. Παπαλόης 

16:30-17:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ / SATELLITE SYMPOSIUM
 (Χορηγούμενο από Φαρμ. Εταιρεία, σελ. 26)
 Χαρτογράφηση στα μονοπάτια της παθογένειας της 
 Πολλαπλής Σκλήρυνσης
 Πρόεδρος: Α. Παπαδημητρίου

 Εισαγωγή Προέδρου

 Παθογένεια της ΠΣ: γνωστές διαδρομές και δύσβατοι 
 δρόμοι
 Ν. Γρηγοριάδης

 Η πορεία με οδηγό την τεριφλουνομίδη
 M. Αναγνωστούλη

17:30-18:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ / SATELLITE LECTURE
 (Χορηγούμενο από Φαρμ. Εταιρεία, σελ. 27)
 Chair: N. Grigoriadis

 The relevance of MS studies to clinical practice: 
 the perspective of a Norwegian cohor
 E. G. Celius
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Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

18:00-18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / COFFEE BREAK

18:30-19:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ / SATELLITE SYMPOSIUM 
 (Χορηγούμενo από Φαρμ. Εταιρεία, σελ. 27)
 Challenging our understanding of progression in 
 Multiple Sclerosis
 Chair: N. Grigoriadis
 
 Secondary Progressive multiple sclerosis: from 
 pathophysiology to therapeutic strategies
 O. Aktas

 Signal to noise: how do we better detect the transition 
 to SPMS? 
 S. Schippling

19:30-20:00 ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE
  Προεδρείο: Α. Ωρολογάς, Β. Κιμισκίδης

 Κυτταρικές θεραπείες και Πολλαπλή Σκλήρυνση  
 Δ. Καρούσης



17

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

08:00-10:00 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΕΛΛ.Α.ΝΑ.

09:00-10:45 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 6 / SYMPOSIUM 6
 Oligodendrocytes and microglia in neuroinflammation
 Chair: M. Pantzaris, Th. Sklaviadis

 Microneurotophins in demyelination and remyelination: 
effect on glial populations

 D. Karagogeos 

  The role of oligodendrocyte gap junctions 
 in neuroinflammation
 K. A. Kleopa

 Autophagy, oligodendrocytes and myelination
 M. Savvaki 

 Signaling mechanisms regulating microglial dynamics 
 in health and disease
 V. Kyrargyri 

 Microglia Editing
 D. Dafou

10:45-11:15  ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE
 Προεδρείο: Π. Μήτσιας, Θ. Καραπαναγιωτίδης

 Ανοσολογία της Ημικρανίας 
 Δ. Μητσικώστας
 
11:15-11:45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / COFFEE BREAK

11:45-12:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ / SATELLITE SYMPOSIUM 
 (Χορηγούμενο από Φαρμ. Εταιρεία, σελ. 27)
 Making Treatment Decisions in MS with the Future 
 in Mind
 Chair: N. Grigoriadis

 Flexibility in the treatment continuum of MS
 S. Schippling

 Family planning and treatment considerations
 M. Mäurer
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Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

12:45-13:15 ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE
 Προεδρείο: Ε. Σταμπουλής, Π. Παπαθανασόπουλος

 Διάγνωση Πολλαπλής Σκλήρυνσης: 
 Κλινική; Κλινικοεργαστηριακή; Εργαστηριακή;
 Ι. Μυλωνάς

13:15-14:15  ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ / SATELLITE SYMPOSIUM
 Πολλαπλή Σκλήρυνση: Παλαιές προκλήσεις με νέες 
 προσεγγίσεις 
 (Χορηγούμενο από Φαρμ. Εταιρεία, σελ. 27) 
 Προεδρείο: Γ. Χατζηγεωργίου

 Πόσο ρεαλιστικός θεραπευτικός στόχος είναι ο έλεγχος της 
προοδευτικότητας της νόσου στην Πολλαπλή Σκλήρυνση;

 Ν. Γρηγοριάδης
 
 Ocrelizumab: Από τις εγκριτικές μελέτες στην κλινική πράξη 
 Ε. Ανδρεάδου

 Ερωτήσεις-Συζήτηση

14:15-15:15 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ / LUNCH BREAK

 MEET THE EXPERT  (κατόπιν προσκλήσεως)

14:15-15:15 MEET THE EXPERT  (Διευκρινίσεις σελ. 28)
 The Blurred Line Between RRMS and SPMS: Can Novel Tools 

Bring SPMS Diagnosis Into Focus? 
 K. Notas

14:30-15:30 MEET THE EXPERT  (Διευκρινίσεις σελ. 28)
 Dimethyl Fumarate: 10 years of clinical data, 5 years 
 of clinical experience
 M. Mäurer

15:00-16:00 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
 Προεδρείο: Ε. Κουτσουράκη, Β. Κωσταδήμα
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Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

16:00-16:30 ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE
 Προεδρείο: Ι. Ηλιόπουλος, Δ. Καραγωγέως

 Το Γλυμφατικό σύστημα στις νευρολογικές παθήσεις
 Κ. Βουμβουράκης

16:30-17:00 ΔΙΑΛΕΞΗ / LECTURE
 Chair: C. Kilindireas, P. Sideras

 Selectively targeting soluble TNF/TNF receptor1 as a 
 therapeutic strategy in multiple sclerosis
 L. Probert

17:00-17:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ / SATELLITE LECTURE 
 (Χορηγούμενη από Φαρμ. Εταιρεία, σελ. 28) 
 Chair: I. Heliopoulos

 The Uniqueness of Glatiramer Acetate. Focusing on long term 
efficacy, safety and tolerability among MS treatments. 

 Is Neuroprotection and repair the new target for MS treatment? 
 F. Nicoletti

17:30-18:00  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / COFFEE BREAK

18:00-19:30 ΣΥΜΠΟΣΙΟ 7 / SYMPOSIUM 7
 Perspective of treatment and research of multiple 
 sclerosis in Russia
 Chair: N. Grigoriadis G. Deretzi

 The National MS Platform and the Saint-Petersburg Centre 
of Multiple Sclerosis 

 E. Evdoshenko

 Monoclonal antibodies in the treatment of multiple 
 sclerosis in Russia
 M. Davydovskaya

 Inflammatory biomarkers and disease progression in 
 multiple sclerosis 
 M. Shumilina

 A concept of leptomeningeal inflammation in multiple 
sclerosis 

 G. Makshakov
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Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

19:30-21:00 Late breaking news: Φαρμακοεπιδημιολογία 
 Πολλαπλής Σκλήρυνσης
 Προεδρείο: Λ. Θηραίος,  Ν. Γρηγοριάδης

 Κανονιστικό - νομοθετικό πλαίσιο - κατευθυντήριες οδηγίες
 Δ. Κούβελας

 Η συμβολή των μητρώων καταγραφής - παρακολούθησης 
 Λ. Θηραίος

 Ασφάλεια των νεοτέρων DMTs στην Πολλαπλή Σκλήρυνση: 
 Ανάλυση δυσαναλογίας της βάσης αναφορών ανεπιθύμητων 

ενεργειών του Αμερικάνικου Οργανισμού Φαρμάκων (FDA- 
FAERS)

 Γ. Παπαζήσης

 Πολιτική υγείας στην πολλαπλή σκλήρυνση στην Ελλάδα
 Α.  Σκρουμπέλος

 Φαρμακοεπιδημιολογικά δεδομένα Πολλαπλής 
 Σκλήρυνσης στην Ελλάδα
 Χ. Μπακιρτζής
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Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019

10:00-12:00  Παρουσιάσεις εργασιών του Μεταπτυχιακού 
 Προγράμματος Σπουδών «Νευροανοσολογία»

12:00-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ / COFFEE BREAK

12:30-14:00 Βήμα νέων ερευνητών: Παρουσιάσεις επιλεγμένων 
 αναρτημένων ανακοινώσεων
 Προεδρείο: Β. Γιαντζή, Σ.-Ε. Πελίδου

14:00-15:00 Βράβευση εργασιών και λήξη συνεδρίου



ROCHE (Hellas) Α.Ε.
Aλαμάνας 4 & Δελφών 151 25 Μαρούσι, Αττική 
Τηλ.: 210 6166100, fax: 210 6166159
email: hellas.medinfo@roche.com
Ελλάδα 800 111 93 00 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
Κύπρος 800 92 668 (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας)
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Βιβλιογραφία:
1. OCREVUS Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 2. Hauser SL et al. Ocrelizumab versus interferon β-1a in relapsing multi-
ple sclerosis. N Engl J Med. 2017,376(3):221-234. 3. Montalban X et al. Ocrelizumab versus placebo in primary progressive multiple 
sclerosis. N Engl J Med. 2017;376(3):209-220
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ΠΧΠ του OCREVUS® που εμφανίζεται σε επόμενες σελίδες του εντύπου.

Ανεπιθύμητες Ενέργειες: Οι σημαντικότερες και πιο συχνά 
αναφερόμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις (ADRs) ήταν 
οι σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRR) και 
οι λοιμώξεις1. Για περισσότερες πληροφορίες 
ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών 
του Προϊόντος. 
Λ.Τ.: € 6.068,22 Ν.Τ.: € 5.046,15
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: 
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση 
από ιατρό με κατάλληλη 
ειδίκευση και εμπειρία.

 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.  Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών μετά από  τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή 
παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Πρέπει να γίνεται αναφορά των ανεπιθύμητων 
ενεργειών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες πρέπει επίσης να αναφέρονται στη Roche (Hellas) A.E. Παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με τη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Rοche (Hellas) A.E., είτε αποστέλλοντας e-mail (hellas.drugsafety@roche.com), είτε 
τηλεφωνικώς (+30 210 6166100).

Πολλαπλή Σκλήρυνση: 

Αναστέλλοντας 
την προοδευτικότητα 
της νόσου1,2,3

OCREVUS_KX_SALONI_28x21_12_2019_HR.indd   1 02/12/19   17:15
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ
& MEET THE EXPERT

SATELLITE LECTURES
& MEET THE EXPERT SESSIONS
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Πρόγραμμα Δορυφορικών Ομιλιών & Meet the Expert
Satellite Lectures & Meet the Expert Sessions

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

14:00-15:00 MEET THE EXPERT 
 (Με την ευγενική χορηγία της εταιρίας  )

 Cognitive screening and management in multiple sclerosis 
care: Tips & Tricks

 Chr. Bakirtzis

14:30-15:30 MEET THE EXPERT 
 (Με την ευγενική χορηγία της εταιρίας  )

 Optimizing MS Care with Natalizumab: Patient Management 
over the Long-term

 S. Schippling

16:30-17:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ / SATELLITE SYMPOSIUM
 (Με την ευγενική χορηγία της εταιρίας  )

 Χαρτογράφηση στα μονοπάτια της παθογένειας της 
 Πολλαπλής Σκλήρυνσης
 Πρόεδρος: Α. Παπαδημητρίου

 Εισαγωγή Προέδρου

 Παθογένεια της ΠΣ: γνωστές διαδρομές και δύσβατοι δρόμοι
 Ν. Γρηγοριάδης

 Η πορεία με οδηγό την τεριφλουνομίδη
 M. Αναγνωστούλη
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Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

17:30-18:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ / SATELLITE LECTURE
 (Με την ευγενική χορηγία της εταιρίας  )

 Chair: N. Grigoriadis

 The relevance of MS studies to clinical practice: 
 the perspective of a Norwegian cohor
 E. G. Celius

18:30-19:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ / SATELLITE SYMPOSIUM
 (Με την ευγενική χορηγία της εταιρίας  )

 Challenging our understanding of progression 
 in Multiple Sclerosis
 Chair: N. Grigoriadis
 
 Secondary Progressive multiple sclerosis:
 from pathophysiology to therapeutic strategies
 O. Aktas

 Signal to noise: how do we better detect the transition 
 to SPMS? 
 S. Schippling

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

11:45-12:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ / SATELLITE SYMPOSIUM 
 (Με την ευγενική χορηγία της εταιρίας  )

 Making Treatment Decisions in MS with the Future 
 in Mind
 Chair: N. Grigoriadis
 
 Flexibility in the treatment continuum of MS
 S. Schippling

 Family planning and treatment considerations
 M. Mäurer 



28

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

13:15-14:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ / SATELLITE SYMPOSIUM  
 (Με την ευγενική χορηγία της εταιρίας  )

 Πολλαπλή Σκλήρυνση: Παλαιές προκλήσεις με νέες 
 προσεγγίσεις
 Προεδρείο: Γ. Χατζηγεωργίου

 Πόσο ρεαλιστικός θεραπευτικός στόχος είναι ο έλεγχος της 
προοδευτικότητας της νόσου στην Πολλαπλή Σκλήρυνση; 

 Ν. Γρηγοριάδης
 
 Ocrelizumab: Από τις εγκριτικές μελέτες στην κλινική πράξη. 
 Ε. Ανδρεάδου 

 Ερωτήσεις-Συζήτηση

14:15-15:15 MEET THE EXPERT 
 (Με την ευγενική χορηγία της εταιρίας  )

 The Blurred Line Between RRMS and SPMS: Can Novel Tools 
Bring SPMS Diagnosis Into Focus? 

 K. Notas

14:30-15:30 MEET THE EXPERT 
 (Με την ευγενική χορηγία της εταιρίας  )

 Dimethyl Fumarate: 10 years of clinical data, 5 years 
 of clinical experience
 M. Mäurer

 17:00-17:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ / SATELLITE LECTURE
 (Με την ευγενική χορηγία της εταιρίας )

 Chair: I. Heliopoulos

 The Uniqueness of Glatiramer Acetate. Focusing on long 
term efficacy, safety and tolerability among MS treatments.

 Is Neuroprotection and repair the new target for MS 
 treatment? 
 F. Nicoletti
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ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

INDEX OF INVITED CHAIRMEN & SPEAKERS
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A
Aktas O.
Professor of Molecular Neurology, 
Head, Dusseldorf MS Center, 
Department of Neurology, 
University Hospital, Medical 
Faculty Heinrich-Heine-University, 
Düsseldorf, German

B
Boyko A.
Professor of Neurology, 
Neurosurgery and Medical 
Genetics, Russian State Medical 
University, Moscow
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Νευροφυσιολογίας Α.Π.Θ., 
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Παστέρ, Αθήνα
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Ντάφου Δ.
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Νευρολόγος, Ακαδημαϊκός 
Υπότροφος Α.Π.Θ., Εργαστήριο 
Κλινικής Νευροφυσιολογίας Α.Π.Θ., 
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Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας 
Πανεπιστημίου Πατρών
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Νευρολογική Κλινική, ΑΧΕΠΑ, 
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Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας, 
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Νευρολόγος, Γ’ Νευρολογική 
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Θεσσαλονίκη
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Ειδικευόμενος Νευρολογίας, Α’ 
Νευρολογική Α.Π.Θ.,Θεσσαλονίκη
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Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα 
Βιοιατρικής Έρευνας Ακαδημίας 
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Διευθυντής Ινστιτούτου 
Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, 
Ε.Κ.Ε.Τ.Α., Θεσσαλονίκη
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Σταμπουλής Ε.
Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας, 
Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Ειδικευόμενη Νευρολογίας, 
Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Α.Π.Θ., 
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Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εθνικού 
& Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
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Νευρολόγος, Ακαδημαϊκός 
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Νοσημάτων - Αιγινήτειο 
Νοσοκομείο, Α’ Νευρολογική 
Κλινική ΕΚΠΑ, Αθήνα

Τζάρτος Ι.
Νευρολόγος, Ph.D., Ακαδημαϊκός 
Υπότροφος ΕΚΠΑ, Α’ Νευρολογική 
Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, 
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Αθηνών, Β’ Νευρολογική Κλινική 
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Τσιμούρτου Β.
Διευθύντρια ΕΣΥ Νευρολογίας, 
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Νευρολογικής Κλινικής, 401 Γενικό 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Αθήνα

Φροντιστής Α.
Ειδικευόμενος Νευρολογίας, 
Α’ Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. 
ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
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Χατζηγεωργίου Γ.
Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική 
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Χατζηδημητρίου Α.
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PO.01
BENEFICIAL EFFECTS OF A NANO FORMULATION OF POMEGRANATE 
SEED OIL, GRANAGARD®, ON THE COGNITIVE FUNCTION OF MULTIPLE 
SCLEROSIS PATIENTS
P. Petrou MD, A.Ginzberg PhD, O. Benyamin MSc, R. Gabizon PhD, 
D. Karussis MD, PhD
Unit of Neuroimmunology and Multiple Sclerosis Center, Hadassah University 
Hospital 

Background: Cognitive impairment  is a common feature in MS patients 
Novel MS treatments, not sufficiently restore or prevent cognitive damage. 
GranaGard®, a nano-formulation of Pomegranate seed oil, comprises 80-90% 
of Punicic Acid and is one of the strongest natural antioxidants, has proved 
to prevent neuronal death in several mice models, such as EAE for MS, TgM-
Hu2ME199K for CJD and 5XFAD for AD suggesting neuroprotective effects.
Study aim: Examine the effects of GranaGard®, on the cognitive function of 
MS patients.
Methods: The study included 30 MS patients, of which 15 were given 
GranaGard for the first three months, then placebo for three months and 15 
received placebo for the first three months, and GranaGard for the follow-
ing three months. All patients received GranaGard for additional six months. 
GranaGard®, was added to the designated MS treatment. Patients follow up 
included: Short quality of life and fatigue questionnaires (SF-12, MFIS-5), 
Expanded Disability Status Scale (EDSS), Multiple Sclerosis Functional Com-
posite (MSFC) and cognitive examinations: Brief International Cognitive 
Assessment for Multiple Sclerosis (BICAMS), Symbol Digit Modalities Test 
(SDMT), California Verbal Learning Test (CVLT-II), Brief Visuospatial Memory 
Test (BVMT-R). 
Results: There was a significant beneficial effect of GranaGard®, on the ver-
bal testing in the relevant periods of treatment. This was reflected in an in-
crease in z score from 0.891 to 1.415 in CVLT-II (p=0.00825, paired T test) in 
the period that patients received GranaGard® . At that time there was no sig-
nificant change in the placebo group. For the patients receiving GranaGard 
in the initial 3 months, the value of z score remained high (z=1.415) at the 
following three months, while they received placebo, suggesting a long-
term effect. 
Conclusion: This is the first study in which GranaGard®, was tested in hu-
mans. Our preliminary results suggest that GranaGard may improve/main-
tain the cognitive status of MS patients.
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PO. 02
Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ ΣΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (Μ. Ε. Ν. Ν. )
Ε. Καπαλή1, Α. Χριστάρα-Παπαδοπούλου2, Ε. Αναστασιάδου3 
1MSc Εξειδικευμένη Παιδιατρική Φυσικοθεραπεύτρια, ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκη
2Καθηγήτρια ΔΙ-ΠΑ-Ε Τμήμα Φυσικοθεραπείας
3Διευθύντρια Μ. Ε. Ν. Ν. Γ. Ν. Θ. Ιπποκράτειο 

Εισαγωγή: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. 
ΣΤΑΤ. ) το 10 - 15% των βρεφών που γεννιούνται στην Ελλάδα είναι πρόωρα 
(<37 εβδ.) και εισάγονται στη Μ. Ε. Ν. Ν. για αντιμετώπιση ασθενειών που 
σχετίζονται με προβλήματα περιγεννητικά, αναπνευστικά, καρδιολογικά, 
νευρολογικά, λοιμώξεις κ. ά. 
Σκοπός: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων Αναπνευ-
στικής Φυσικοθεραπείας, που εφαρμόζονται στα πρόωρα νεογνά (< 37 εβδ.) 
τα οποία εισάγονται στη Μ. Ε. Ν. Ν. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. 
Υλικό και Μέθοδο: Με λέξεις κλειδιά «Chest Physiotherapy», «Neonatal», 
«Preterm Infants», «Respiratory Distress» και «Physiotherapy in NICU 
(Neonatal Intensive Care Unit)», πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις βά-
σεις δεδομένων ιατρικής αρθρογραφίας Pubmed, The Cochrane Library και 
Embase. Η αναζήτηση περιορίστηκε σε έρευνες που είχαν δημοσιευτεί από 
2010 και μετά. 
Από τα 135 άρθρα που εντοπίστηκαν αρχικά, επιλέχθηκαν για βιβλιογραφι-
κή ανασκόπηση 10 μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια παρέμβασης με με-
θόδους Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας σε πρόωρα νεογνά με αναπνευ-
στικά προβλήματα. 
Αποτελέσματα: Στις μελέτες που επιλέχθηκαν βρέθηκαν, στατιστικά σημα-
ντική μείωση HR, RR, αύξηση SpO2%, PtcO2 σημαντικές διαφορές σε όλες τις 
μεταβλητές στην πρηνή θέση συγκριτικά με την ύπτια θέση, στην εναλλα-
κτική συγκριτικά με την παραδοσιακή τοποθέτηση. Στατιστικά σημαντική 
βελτίωση μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης μεταξύ των ομάδων ελέγχου 
και παρέμβασης. 
Συμπεράσματα: Οι μέθοδοι Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας είναι αρκε-
τά διαδομένες εδώ και αρκετά χρόνια, εφαρμόζονται συμπληρωματικά με 
το μηχανικό και μη επεμβατικό αερισμό, συμβάλλοντας στη βελτίωση των 
καρδιοαναπνευστικών παραμέτρων, της νευροαναπτυξιακής ωρίμανσης, 
μειώνοντας παράλληλα το χρόνο παραμονής των πρόωρων νεογνών στη 
Μ. Ε. Ν. Ν. 
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PO. 03
ΜΕΛΕΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΠ ΚΑΙ 
ΥΓΙΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΟΠΩΣΗΣ
Ε. Σιδερή, Δ. Κ. Κίτσος, Μ. Χονδρογιάννη, Χ. Ζόμπολα, Κ. Ι. Βουμβουράκης
Ιατρείο Σκλήρυνσης κατά Πλάκας και άλλων αυτοάνοσων νοσημάτων 
Β’ Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝ Αττικόν, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Εισαγωγή: Υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία για την επίδραση της κόπω-
σης στο γνωστικό έλλειμα των ασθενών με ΠΣ αλλά περιορισμένη όσο αφο-
ρά την επίδραση του πόνου στο πεδίο αυτό
Σκοπός: Πρόκειται για μια ποσοτική μελέτη που θα εξετάσει την επίδραση 
του πόνου και της ταυτόχρονης παρουσίας πόνου και κόπωασης στις γνω-
στικές λειτουργίες (προσοχή, συγκέντρωση, εκτελεστική ικανότητα, μνήμη, 
οπτικοχωρικές ικανότητες, ικανότητα υπολογισμών, προσανατολισμός και 
εννοιολογική σκέψη) και την ταχύτητα επεξεργασίας ασθενών με ΠΣ
Υλικό: Χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω νευροψυχολογικά εργαλεία 
Montreal Cognitive Assessment, Symbol Digit Modality Test, Brief Pain 
Inventory and Modified Fatigue Impact Scale
Μέθοδος: Αξιολογήθηκαν 114 άτομα με ΣΚΠ και 105 υγιείς στα προανα-
φερθέντα νευροψυχολογικά εργαλεία, η διαδικασία είχε διάρκεια κατά μέσο 
όρο 35 λεπτά, έπειτα τα δεδομένα αναλύθηκαν μέσω στατιστικού προγράμ-
ματος SPSS v. 24 με την χρήση ANOVA στατιστικής ανάλυσης. 
Αποτελέσματα: H παρουσία του πόνου είχε στατιστικώς σημαντική αρνη-
τική επίδραση στις στην ταχύτητα επεξεργασίας [F (3, 173) = 4, 090, p <. 
008 και eta-square: . 066 Επίσης η συνύπαρξη του πόνου και της κόπωσης 
[F (5, 173) = 4, 359 p <. 001 eta-square: . 112] είχε στατιστικώς σημαντική 
αρνητική επίδραση στην ταχύτητα επεξεργασίας [F (5, 173) = 4, 359 p <. 
001 eta-square: . 112 και γνωστικές λειτουργίες [F (5, 173) = 8, 624, p <. 001 
eta-square: . 200]
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης αυτής δίνουν ενδείξεις για τη 
σημασία του πόνου όχι μόνο ως σύμπτωμα που επηρεάζει άμεσα την ποιό-
τητα ζωής του ασθενούς με ΠΣ αλλά και εμμέσως ενισχύοντας το γνωστικό 
έλλειμα αυτού. Επίσης η συνύπαρξη κόπωσης και πόνου επηρεάζει εκτός 
της ταχύτητας επεξεργασίας και το γνωστικό προφίλ ενός ασθενούς με ΠΣ
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PO. 04
ΜΕΛΕΤΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 
Ά. Ζαβαλίγκου 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Εισαγωγή: Η Πολλαπλή Σκλήρυνση(Multiple Sclerosis MS) είναι μια χρόνια, 
ανίατη ασθένεια. Είναι νόσος του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος(ΚΝΣ) 
που υπόκειται σε κυτταρικές αλλοιώσεις. Τα συμπτώματα της επιφέρουν πε-
ριορισμό στη συμμετοχή κοινωνικών και προσωπικών δραστηριοτήτων με 
συνέπεια τη ψυχική δυσφορία και μείωση ποιότητα ζωής. 
Σκοπός: Η διερεύνηση παραμέτρων της ψυχικής υγείας και της ποιότητας 
ζωής των ανθρώπων με Πολλαπλή Σκλήρυνση σε σύγκριση με υγιή πληθυ-
σμό. 
Υλικό και Μέθοδοι: Η έρευνα αποτελείτε από δύο ομάδες: την ομάδα με-
λέτης με 126 άτομα που νοσούν από Πολλαπλή Σκλήρυνση και την ομάδα 
ελέγχου με 218 άτομα που δεν έχουν την αναφερόμενη νόσο και θεωρού-
νται ως υγιής. Συμπληρώθηκαν από τις δύο ομάδες δημογραφικά στοιχεία 
και δύο ερωτηματολόγια: το Core Om trust system με 34 ερωτήσεις για την 
ψυχική δυσφορία και το Short Form 36 health servey(SF-36) με 36 ερωτή-
σεις για την ποιότητα ζωής. 
Αποτελέσματα: Από τη ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι η ομά-
δα μελέτης έχει στατιστικά υψηλότερη βαθμολογία σε σύγκριση με την ομά-
δα ελέγχου p <. 001 στις παραμέτρους της ψυχικής δυσφορίας Επίσης, πα-
ρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική υψηλή βαθμολογία στην ομάδα ελέγχου 
σε σύγκριση με την ομάδα μελέτης p <. 001 των παραμέτρων της ποιότητας 
ζωής, επιβεβαιώνοντας οι υποθέσεις στην επιβάρυνση που επιφέρει η νό-
σος στη ψυχική υγεία και τη ποιότητα ζωής καθώς και η συσχέτιση αυτών 
στη πλειοψηφία των παραμέτρων μεταξύ ψυχικής δυσφορίας και ποιότητα 
ζωής των πασχόντων. 
Συμπέράσματα: Το αντιπροσωπευτικό δείγμα των νοσούντων αντιμετωπί-
ζει προβλήματα στη ψυχική υγεία και αξιολογεί την ποιότητα ζωής με χαμη-
λά επίπεδα, τονίζοντας τις δυσκολίες που επιφέρει αυτή η χρόνια ασθένεια 
στους συγκεκριμένους τομείς. 
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PO. 05
ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΗΣΗ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΔΟΡΡΑΧΙΑΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ
Δ. Μητσιάδου, Π. Θεοτόκης, Ε. Κεσίδου, Ν. Δεληβάνογλου, Μ. Μποζίκη, 
Ν. Ντάφη, Ν. Μανδώρας, Ε. Νουσιοπούλου, Ό. Τουλούμη, Ν. Γρηγοριάδης
Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας και Νευροανοσολογίας, Β’ Νευρολογι-
κή Κλινική ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Η Πειραματική Αυτοάνοση Εγκεφαλομυελίτιδα (ΠΑΕ), αποτελεί 
αξιόπιστο πειραματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τη μελέτη της Πολ-
λαπλής Σκλήρυνσης στα τρωκτικά. Η ενδορραχιαία μεταμόσχευση Νευρι-
κών Προγονικών Κυττάρων (ΝΠΚ) στην ΠΑΕ, βελτιώνει την κλινική εικόνα 
των πειραματοζώων στη χρόνια φάση και τα κύτταρα εντοπίζονται στις πε-
ριαγγειακές φλεγμονές. 
Σκοπός: Μελετήθηκε ο φαινότυπος των ενδογενών διαιρούμενων κυττά-
ρων του νευρικού ιστού καθώς και η παθολογία αυτού, μετά από ενδορραχι-
αία μεταμόσχευση ΝΠΚ σε μύες με ΠΑΕ. 
Υλικά και Μέθοδοι: Θηλυκοί μύες C57BL/6 χρησιμοποιήθηκαν για επαγωγή 
ΠΑΕ και την 8η μέρα υποβλήθηκαν σε ενδορραχιαία μεταμόσχευση ΝΠΚ, με 
μορφή νευροσφαιριδίων που εκφράζουν την GFP πρωτεΐνη. Την ημέρα 50 
κατόπιν επαγωγής (χρόνια φάση ΠΑΕ), χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκά BrdU, 
δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού και τα πειραματόζωα θυσιάστηκαν. 
Πραγματοποιήθηκαν ιστοχημικές χρώσεις και τριπλός ανοσοφθορισμός σε 
τομές νωτιαίου μυελού για τη μελέτη του φαινοτύπου των BrdU+ κυττάρων. 
Αποτελέσματα: Οι αναλύσεις έδειξαν σημαντική μείωση στα ποσοστά απο-
μυελίνωσης (p<0, 01), αξονικής απώλειας (p<0, 05) και στα επίπεδα φλεγμο-
νών (p<0, 001). Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκαν λιγότερα ενδογενδιαιρού-
μενα κύτταρα στις περιοχές των φλεγμονών (Brdu+/DAPI) όπου εντοπίζονται 
τα μεταμοσχευμένα κύτταρα (p<0, 01), ενώ τόσο τα BrdU+ όσο και τα GFP+ 
κύτταρα, χαρακτηρίστηκαν θετικά με πρώιμους δείκτες διαφοροποίησης 
ολιγοδενδροκυττάρων (PDGFRa, NG2, και Olig2, p<0, 001). 
Συμπεράσματα: Η μεταμοσχευμένη ομάδα εμφάνισε φλεγμονές περιο-
ρισμένης έκτασης, με λιγότερα διαιρούμενα κύτταρα παρουσία των GFP+ 
κυττάρων. Η ύπαρξη BrdU+ κυττάρων που εκφράζουν δείκτες διαφοροποί-
ησης ολιγοδενδροκυττάρων, υποδεικνύει ότι εκτός από τα μεταμοσχευμέ-
να κύτταρα στις φλεγμονές, ενισχύεται και ο ενδογενής ιστός με δυνητικά 
μυελινωτικά κύτταρα. Ωστόσο, οι ακριβείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
μεταμοσχευμένων κυττάρων και του νευρικού ιστού χρήζουν περαιτέρω 
διερεύνησης. 
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PO. 06
Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ 
ΣΧΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
Κ. Κορμάς1, Γ. Βαβουγιός2, Ε. Συναδινακής2, Τ. Ντόσκας2

1 Ά Νευρολογική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ
2 Νευρολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Εισαγωγή: Η εξασθένηση των διεργασιών της ενεργού μνήμης έχει τεκμη-
ριωθεί πως επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα ελεύθερης καθυστερημένης 
ανάκλησης σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση. Συγχρόνως, οι εξασθενη-
μένες διεργασίες ταχύτητας επεξεργασίας συνιστούν ένα από τα κύρια νευ-
ρονοητικά ελλείμματα της νόσου ήδη από τα αρχικά στάδια. 
Σκοπός: Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να αναδείξει την πολύπλοκη 
σχέση των μεταβολών ενεργού μνήμης και ταχύτητας επεξεργασίας στην 
καθυστερημένη ανάκληση μέσω ενός διαμεσολαβητικού μοντέλου. 
Υλικό και Μέθοδος: Συμμετείχαν 10 ασθενείς με διάγνωση πολλαπλής 
σκλήρυνσης (Ηλικία: 43. 56 έτη και Εκπαίδευση: 13. 36 έτη). Χορηγήθηκαν 
οι νευροψυχολογικές δοκιμασίες: α) Αντίστροφη Ανάκληση Ψηφίων για την 
αξιολόγηση της ακουστικής ενεργού μνήμης, β) Δοκιμασία Ακουστικής Λε-
κτικής Μάθησης του Rey για την εκτίμηση της καθυστερημένης ανάκλησης 
και γ) Δοκιμασία Οπτικοκινητικής Ιχνηλάτισης - Μέρος Α (TMT-A) για τον 
έλεγχο της ταχύτητας επεξεργασίας. 
Αποτελέσματα: Για τη διερεύνηση του διαμεσολαβητικού μοντέλου εφαρ-
μόστηκε μια σειρά αναλύσεων παλινδρόμησης και η σημαντικότητα της 
έμμεσης επίδρασης εκτιμήθηκε με τη μέθοδο της επαναληπτικής δειγματο-
ληψίας (bootstrapping). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η ταχύτητα επεξερ-
γασίας διαμεσολαβεί πλήρως τη σχέση μεταξύ ενεργού μνήμης και καθυ-
στερημένης ανάκλησης στους ασθενείς του δείγματος. 
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν πως η 
συνολική σχέση ανάμεσα στην ενεργό μνήμη και την καθυστερημένη ανά-
κληση δεν είναι μόνο άμεση, αλλά φαίνεται πως η συρρίκνωση του αναπτύγ-
ματος της ενεργού μνήμης συμβάλλει στη μείωση των νεοαποκτηθέντων 
πληροφοριών που ανακαλούνται μετά από καθυστέρηση και διαμέσου της 
επιβραδυμένης ταχύτητας επεξεργασίας των νεοεισερχόμενων ερεθισμά-
των. Προγράμματα νοητικής αποκατάστασης των μνημονικών διεργασιών 
σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και 
την ενίσχυση των διεργασιών ταχύτητας επεξεργασίας. 
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PO. 07
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΟΧΗ ΤΩΝ Τ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΑ ΜΕ ΜΑΝΝΑΝΗ ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΜΥΕΛΙΝΗΣ 
ΔΕΝ ΜΕΣΟΛΑΒΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΥΕΛΟΕΙΔΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Α. Δαγκωνάκη1, Μ. Αυλωνίτη1, Μ. Ανδρούτσου2, Θ. Τσέλιος3, L. Probert1

1Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα Ελλάδα 
2Βιανέξ ΑΕ, Αθήνα, Ελλάδα
3Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα

Τα αυτοαντιγόνα μυελίνης συζευγμένα με την οξειδωμένη μαννάνη (ΟΜ) 
έχει δειχθεί ότι επάγουν αντιγονο-ειδική περιφερειακή ανοχή των Τ κυτ-
τάρων και παρέχουν προστασία από την ανάπτυξη της Πειραματικής Αυ-
τοάνοσης Εγκεφαλομυελίτιδας (ΠΑΕ), ενός πειραματικού μοντέλου της 
Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (ΣΚΠ). Η προστασία αυτή είναι ισχυρή τόσο σε 
προφυλατικά όσο και σε θεραπευτικά πρωτόκολλα χορήγησης και η δράση 
των συζευγμένων με μαννάνη πεπτιδίων (ΟΜ-πεπτιδίων) φαίνεται να συν-
δυάζει την προσαρμοστική και την έμφυτη ανοσία. Ωστόσο ο μηχανισμός 
δράσης τους δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, καθώς παρόλο που η προ-
στασία είναι αντιγονοειδική, δεν σχετίζεται με τους γνωστούς μηχανισμούς 
Τ κυτταρικής ανοχής, αλλά παρουσιάζει μόνο κάποια χαρακτηριστικά Τ 
κυτταρικής ανέργιας. Η μαννάνη στοχεύει τον υποδοχέα μαννόζης που βρί-
σκεται στα κύτταρα της μυελοειδούς σειράς και τα ΟΜ-πεπτίδια επάγουν 
την ωρίμανση των in vitro διαφοροποιημένων δενδριτικών κυττάρων του 
ποντικού. Στην παρούσα μελέτη ερευνήσαμε την πιθανότητα έπαγωγής των 
μυελοειδών κατασταλτικών κυττάρων (myeloid-derived suppressor cells, 
MDSC) από τα ΟΜ-πεπτίδια, τα οποία αποτελούν έναν ετερογενή πληθυ-
σμό ανώριμων κυττάρων της μυελοειδούς σειράς και χαρακτηρίζονται από 
την ικανότητα τους να καταστέλλουν τις ανοσολογικές αποκρίσεις, ενδεχο-
μένως με έναν αντιγονο-ειδικό τρόπο. Σε ομάδες ποντικών αγρίου τύπου 
C57BL/6 χορηγήθηκε ενδοδερμικά είτε το ΟΜ-πεπτίδιο MOG35-55 (OM-
MOG) σε διαλυτή μορφή, ή διάλυμα carbonate/bicarbonate με pH9 για την 
ομάδα ελέγχου, πριν από την εκδήλωση των κλινικών συμπτωμάτων της 
ΠΑΕ, κατόπιν ανοσοποίησης των ποντικών με MOG και ανοσοενισχυτικά. 
Στη συνέχεια μελετήθηκε η επαγωγή των MDSC στο σπλήνα των ποντικών 
με κυτταρομετρία ροής με τους δείκτες CD11b, Ly6C και Ly6G. Η ανοσοποί-
ηση των ποντικών με MOG και ανοσοενισχυτικά είχε ως αποτέλεσμα την 
επαγωγή των δύο υποπληθυσμών MDSC, των μονοκυττάρων με φαινότυπο 
CD11b+Ly6C+Ly6G- και των κοκκιωκύτταρων CD11bLy6CintLy6G+ σε ίδια 
επίπεδα, στους σπλήνες των ποντικών που είχαν εμβολιαστεί με OM-MOG 
και των ποντικών ελέγχου, υποδηλώνοντας ότι το OM-MOG δεν οδηγεί 
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στην παραιτέρω επέκταση των MDSC. Κατόπιν μελετήσαμε την επίδραση 
της απαλοιφής των MDSC στην ανάπτυξη της ΠΑΕ, στους εμβολιασμένους 
με OM-MOG ποντικούς. Για το σκοπό αυτό χορηγήθηκε η κυτταροστατική 
ουσία Γεμσιταβίνη (60 mg/Kg ενδοπεριτοναϊκά, τις ημέρες 14, 16, 18, 20, 22, 
24 μετά την ανοσοποίηση για την επαγωγή της ΠΑΕ), η οποία απαλοίφει τα 
MDSC, και τα επίπεδα τους μελετήθηκαν στο περιφερικό αίμα των ποντικών 
με κυτταρομετρία ροής. Η χορήγηση της Γεμσιταβίνης είχε ως αποτέλεσμα 
την επιτυχή απαλοιφή των μονοκύτταρων και κοκκιωκύταρων MDSC στο 
αίμα των εμβολιασμένων ποντικών κατά την ανάπτυξη της ΠΑΕ, ωστόσο δεν 
άλλαξε σημαντικά την προστατασία από την κλινική συμπτωματολογία της 
ΠΑΕ, γεγονός που υποδηλώνει πως τα MDSC δεν έχουν σημαντικό ρόλο στο 
μηχανισμό ανοσολογικής ανοχής που επάγεται από τα OM-πεπτίδια. 

PO. 08
ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
Μ. Αλεξανδρίδου1, Ε. Β. Κατσίκα2, Α. Τασιοπούλου2, Αικ. Τερζούδη1, 
Α. Γιαννακάκης2, Ι. Ηλιόπουλος1

1Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης, ΔΠΘ
2Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ

Εισαγωγή: Τα εξωσώματα είναι εξωκυττάρια κυστίδια, με διάμετρο 40-
100nm, που δημιουργούνται στο κυτταρόπλασμα των ευκαρυωτικών κυτ-
τάρων, και απελευθερώνονται σε όλα τα βιολογικά υγρά. Τα εξωσώματα 
διαπερνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και μπορεί να συμβάλλουν στη 
δημιουργία χρόνιας φλεγμονής του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η με-
λέτη τους στην πολλαπλή σκλήρυνση είναι πολλά υποσχόμενη, δεδομένης 
και της έλλειψης προγνωστικών δεικτών της νόσου. 
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η απομόνωση από το πλάσμα και το ΕΝΥ 
ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση ανοσολογικά ενεργών εξωσωμάτων και 
μελέτη του γενετικού υλικού που περιέχεται σε αυτά, η σύγκριση των ευρη-
μάτων μεταξύ πλάσματος και ΕΝΥ στον ίδιο ασθενή, καθώς και η σύγκρισή 
τους με υγιείς μάρτυρες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για απομόνωση εξωσω-
μάτων CD63 και CD9. Επιπλέον στόχο αποτελεί η δημιουργία βιοτράπεζας. 
Υλικό και μέθοδοι: Λαμβάνεται πλάσμα και ΕΝΥ από ασθενείς με διαγνω-
σμένη πολλαπλή σκλήρυνση, το οποίο μετά από συγκεκριμένη προετοιμα-
σία με διαδοχικές φυγοκεντρήσεις αποθηκεύεται σε θερμοκρασία -800C. 
Στη συνέχεια, ακολουθεί η απομόνωση των εξωσωμάτων και τα εξωσώμα-
τα υποβάλλονται σε ανάλυση πρωτεϊνικού προφίλ με Western blotting, και 
εξαγωγή γενετικού υλικού και απομόνωση RNA με quantitive PCR (qPCR). 
Αποτελέσματα: Θα συγκριθεί η έκφραση των εξωσωμικών δεικτών CD63 
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και CD9 στο πλάσμα και το ΕΝΥ του ίδιου ασθενή, καθώς και μεταξύ των 
βιολογικών υγρών ασθενών και υγιών μαρτύρων. 
Συμπεράσματα: Η απομόνωση εξωσωμάτων από βιολογικά υγρά και η με-
λέτη του περιεχομένου σε αυτά γενετικού υλικού, ενδέχεται να αποτελέσει 
στο μέλλον έναν σημαντικό βιοδείκτη, τόσο προγνωστικό όσο και θεραπευ-
τικό, για την πολλαπλή σκλήρυνση. Επιπλέον, η δημιουργία βιοτράπεζας θα 
παρέχει τη δυνατότητα της χρησιμοποίησης των ανωτέρω βιολογικών υλι-
κών στο μέλλον για περαιτέρω μελέτη. 

PO. 09
Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑ 
ΠΛΑΚΑΣ
Μ. Σοφολόγη1, Ε. Κουτσουράκη2, Μ. Τσολάκη2, 5, Α. Τσολάκη2, 
Θ. Κουκουλίδης2, Α. Θεοφυλίδης4, Γ. Παπαντωνίου1, 5, & Δ. Μωραίτου3, 5

1Εργαστήριο Ψυχολογίας. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα
21η Νευρολογική Κλινικ., Τμήμα Σκλήρυνσης κατά Πλάκας. Πανεπιστημιακό Γε-
νικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης. Ελλάδα 
3Εργαστήριο Ψυχολογίας. Τμήμα Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας. Τμή-
μα Ψυχολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
43η Ψυχιατρική Κλινική. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονί-
κης, Ελλάδα
5Τμήμα Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων. Κέντρο Καινοτομίας και Έρευνας (CIRI 
- AUTh), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Περίληψη: Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση 
της κοινωνικής νόησης και η κατανόηση συναισθημάτων και σαρκασμών 
σε ασθενείς με διάγνωση Πρωτοπαθώς προϊούσα Πολλαπλή Σκλήρυνση 
(PPMS).  Επιπλέον, η ανάλυση του ΕΝΥ το οποίο μπορεί να προσδιορίσει το 
βιοδείκτη, που αντανακλά με τη σειρά του το βαθμό και το ρυθμό των παθο-
λογικών και γνωστικών αλλαγών που επισυμβαίνει στη διαταραχή αποτέλε-
σε έναν ακόμη στόχο της έρευνας. 
Συμμετέχοντες: Για τους σκοπούς της έρευνας εξετάστηκαν 25 ασθενείς, 
ηλικίας 20 έως 55 ετών με διάγνωση Πρωτοπαθώς Προιούσα (PPMS).  Όλοι 
οι ασθενείς εισήχθησαν στην Α ‘Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν 30 
υγιής συμμετέχοντες/ουσες που συμμετείχαν στην έρευνα εθελοντικά. Οι 
δύο ομάδες ήταν εξισωμένες ως προς την ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό 
επίπεδο και τη νοημοσύνη. 
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Εργαλεία: Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε η Δοκιμασία Κοινωνικού Συ-
μπερασμού (Social Inference Test (McDonald, Flanagan, Rollins & Kinch, 
2003). Για τις ανάγκες της έρευνας χορηγήθηκαν τα δυο πρώτα μέρη του 
εργαλείου. Το πρώτο μέρος (TASIT-Part 1: Emotion Evaluation Test - EET) 
εξετάζει την ικανότητα αναγνώρισης βασικών συναισθημάτων. Το δεύτερο 
μέρος του TASIT [TASIT-Part 2: Social Inference (Minimal) - SI(M) αφορά τον 
κοινωνικό συμπερασμό και εξετάζει την ικανότητα του θεατή κι ακροατή να 
προσδιορίζει την πρόθεση, τη διάθεση και το νόημα των λόγων του ομιλητή 
η οποία εξετάζει εάν ο/η συμμετέχων/ουσα κατανοεί το σαρκασμό και μπο-
ρεί να τον διακρίνει από την ειλικρίνεια. 
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι οι ασθε-
νείς με PPMS δείχνουν μειωμένη ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημά-
των και των κοινωνικών συμπερασμών, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. 
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με PPMS φαίνεται να εμφανίζουν έλλειμμα 
στην κατανόηση της συναισθηματικής κατάστασης των άλλων αντανακλώ-
ντας ένα γενικότερο έλλειμμα στη Θεωρία του Νου. 

PO. 10
ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Κ. Μέγαρη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή: Πρώτο βήμα στην κατάστρωση σχεδίου αποκατάστασης είναι η 
εκτίμηση γνωστικών λειτουργιών, η εξερεύνηση δυνατών και αδύνατων ση-
μείων, καθώς και προνοσηρού, τρέχοντος και μελλοντικού τρόπου λειτουρ-
γίας. Στόχοι της εκτίμησης στα πλαίσια της αποκατάστασης είναι η ακριβής 
εικόνα επιπέδου γνωστικής, συναισθηματικής και διαπροσωπικής λειτουρ-
γίας, η ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων και συμμετοχής 
στην αποκατάσταση και οι προτάσεις για αποτελεσματική διευκόλυνση της 
γνωστικής λειτουργικότητας. 
Σκοπός: Νευροψυχολογική εκτίμηση στα πλαίσια προγράμματος αποκατά-
στασης ασθενή, ένα μήνα μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο κατόπιν 
μέθης. 
Υλικό - Μέθοδοι: ΧΜ 46 ετών, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Απώλεια αι-
σθήσεων μετά από μέθη με αλκοόλ, άγνωστο βάθος κώματος, μετατραυμα-
τικής αμνησίας. Βλάβη σε εκτεταμένες περιοχές του εγκεφάλου, αριστερά 
βρεγματικά, κροταφικά και μετωπιαία. Ο ασθενής εκτιμήθηκε με συστοιχία 
σταθμισμένων νευροψυχολογικών δοκιμασιών που εξετάζει μνήμη, προσο-
χή, οπτικοχωρικές, εκτελεστικές και γλωσσικές λειτουργίες. 
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Αποτελέσματα: Ο ασθενής παρουσίασε άρση αναστολών με ακατάλληλο 
λεξιλόγιο. Ανέφερε σωστά το επάγγελμα του όμως είπε ότι είναι 77 ετών, 
βρισκόμενος σε σύγχυση. Παρουσίασε επίπεδο συναίσθημα, απαντούσε 
μονολεκτικά σε ερωτήσεις χωρίς περαιτέρω συζήτηση. Παρουσίασε δυσκο-
λίες στην προσοχή, την μνήμη, στις γλωσσικές διεργασίες, τις εκτελεστικές 
λειτουργίες και την οπτικοχωρική αντίληψη, με άριστη επίδοση στη μνήμη 
αναγνώρισης προσώπων. 
Συμπεράσματα: Εφαρμόστηκε πρόγραμμα γνωστικής αποκατάστασης, 
με γνωστικές ασκήσεις, εστιασμένο στις συγκεκριμένες δυσκολίες για να 
αναπτύξει νέες στρατηγικές για καθημερινές δραστηριότητες στο πλαίσιο 
εργασίας και σπιτιού. Επιπλέον, έγινε διερεύνηση και αποδοχή νέων περιο-
ρισμών, ψυχοεκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη ιδίου και οικογένειας. 
Συνιστάται επανεκτίμηση μετά από μερικούς μήνες. 

PO. 11
ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΚΝΣ
Β. Καραμήτσου, Σ. Κονιτσιώτης, Β. Κωσταδήμα
Π. Γ. Ν. Ιωαννίνων-Νευρολογική Κλινική

Εισαγωγή: 
Αγγειίτιδες: ομάδα αυτοάνοσων παθήσεων. Χαρακτηρίζονται από φλεγμο-
νή τοιχώματος αγγείων που οδηγεί σε στένωση-απόφραξη, μείωση παροχής 
αίματος, ισχαιμικες βλάβες ιστών. Οι αγγειιτιδες διακίρνονται ανάλογα με το 
μεγέθος αγγείων ή αφορούν οποιεσδήποτε αρτηρίες/φλέβες, χωρίς χαρα-
κτηριστικά συστηματικής νόσου(Πρωτοπαθής Αγγειίτιδα ΚΝΣ-ΠΑΚΝΣ). Το 
μέγεθος των αγγείων, τα όργανα-στόχοι και οι κλ. εκδηλώσεις, ποικίλλουν
ΠΑΚΝΣ:νόσος άγνωστης αιτιολογίας με διαφορετική εξέλιξή μεταξύ ασθε-
νών. Η διάγνωση /διαχείριση της ΠΑΚΝΣ αποτελεί πρόκληση για τον κλινικό. 
Δεν υπάρχουν ικανοποιητικά μη επεμβατικά μέσα διάγνωσης ενώ η αγγειο-
γραφία εμφανίζει περιορισμένη ευαισθησία/ειδικότητα. Η διάγνωση τίθεται 
με βιοψία εγκεφάλου-λεπτομηνίγγων, εντούτοις, η νόσος είναι τμηματικη 
και φυσιολογική βιοψία δεν την αποκλειει . 
Σκοπός: Παρουσιάζουμε 59χρονο ασθενή που διαγνώστηκε απεικονιστικά 
με ΠΑΚΝΣ και έλαβε επιτυχώς κορτικοθεραπεία. 
Υλικό και Μέθοδοι: Πρόκειται για ασθενή που προσεκομίσθη λόγω προο-
δευτικά επιδεινούμενης δυσχέρειας βάδισης, δυσαρθρίας, υποφωνίας από 
τριμήνου. Έφερε φυσιολογική MRI-Eγκεφάλου και εισήχθη για διερεύνηση. 
Από τη νευρολογική εξέταση προεξήρχε, τετρασπαστικότητα, σακκαδοποί-
ηση οφθαλμικών κινήσεων, ριπίδιο αριστερά και δεσμιδώσεις γαστροκνημί-
ας. Έγινε κλινικοεργαστηριακός έλεγχος, εστάλησαν ανοσολογικά και αντι-
AChE-R/παρανεοπλασματικά ΗΒ. Addenbrοοke’s test, διαταραχή από την 
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εφράδεια και τις εκτελεστικές ικανότητες, ΗΜΓ χωρίς σαφή παθολογια. Επί 
επιδεινωσης, ο ασθενης επανεισήχθη με εκσεσημασμένη δυσκαταποσία, 
πολλαπλούς εμέτους, οριζόντιο νυσταγμό αλλαγής κατεύθυνσης με κάθετο 
στοιχείο. Προσκομίστηκε Ολοσωματική CTαρνητική & MRI ΣΣ με κήλες με-
σοσπονδυλίων δίσκων σε όλα τα επίπεδα. Διενεργήθηκε επείγουσα γαστρο-
σκόπηση και ΟΝΠ χωρίς ειδικά ευρήματα. 
Η νέα ΜRΙ-Εγκεφάλου ανέδειξε ΠΑΚΝΣ και ετέθη ενδοδοφλεβίως μεθυλ-
πρεδνιζολονη-10ημερο σχήμα. Σταδιακά υποχώρησε η στελεχιαία συμπτω-
ματολογία. DSA φυσιολογική-Συστηθηκε βιοψία μηνίγγων. Επί νέας επι-
δείνωσης νυσταγμού ετέθη iv κορτιζόνη. Στη βιοψίας δεν ταυτοποιηθηκε 
επακριβώς ο πληθυσμός στο τεμάχιο της λεπτομήνιγγας. Συνεχιστηκε per 
os κορτικοθεραπεία και ο ασθενής παρέμεινε ασυμπτωματικός. 
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Η ΠΑΚΝΣ απαιτεί επιθετική αντιμετώ-
πιση και ανοσοκατασταλη. Συστήνονται κορτικοστεροειδή-κυκλοφωσφα-
μίδη ως μονοθεραπεία ή όχι. Σε ανθεκτικές περιπτώσεις χορηγούνται αντί-
TNF παράγοντες. 

PO. 12
Η ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΜS-ΑΣΘΕΝΩΝ
Β. Καραμήτσου, Β. Κωσταδήμα, Γ. Βαρθολομάτος
Π. Γ. Ν. Ιωαννίνων - Νευρολογική Κλινική/Αιματολογικό Εργαστήριο - Μονάδα 
Μοριακής Βιολογίας

Εισαγωγή: Τα κυκλοφορούντα Τ&Β λεμφοκύτταρα συμβάλλουν στην παθο-
γένεση της πολλαπλής σκλήρυνσης (MS) ως νευροφλεγμονώδους αυτοάνο-
σης ασθένειας. Το περιφερικό αίμα αποτελεί αντιπροσωπευτικό βιολογικό 
δείγμα για πρόσβαση στην ανοσοπαθογένεση της(MS) & η κυτταρομετρία 
ροής(KP), βασικό εργαλείο για τη μελέτη κυκλοφορούντων Τ&Β λεμφοκυτ-
τάρων καθώς και των πρόσκαιρων αλλαγών τους που σχετίζονται με τη δρα-
στηριότητα της νόσου. Οι παρατηρούμενες μεταβολές αντικατοπτρίζουν τις 
αντίστοιχες του ΚΝΣ, ενώ ορισμένες διαταραχές ανοσοκυττάρων συσχετί-
ζονται με τη σοβαρότητα και εξέλιξη της νόσου. Η εμπειρία σε ασθενείς που 
υποβάλλονται σε τροποποιητικές θεραπείες που καταστρέφουν τα Β-λεμ-
φοκύτταρα καταδεικνύει το σημαντικό ρόλο των τελευταίων, ενώ ισάξια 
αποτελεσματικότητα επιδεικνύουν οι θεραπείες που στοχεύουν στα μη-Β 
κύτταρα. 
Σκοπός: Ασθενείς της κλινικής κατατάσσονται ως CIS/RIS/RRMS/SPMS που 
αναγνωρίζονται με (ΚΡ). Παρακολουθείται η πορεία νόσου και η αποτελε-
σματικότητα της θεραπευτικής αγωγής, ταυτοποιώντας το είδος της ανοσι-
ακής απάντησης σε συνδυασμό με επιφανειακούς κυτταροπλασματικούς//
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πυρηνικούς δείκτες. Προυσιάζουμε αναλυτικα το πρωτόκολλο. 
Υλικό και Μέθοδοι: 1ml αίμα με αντιπηκτικό EDTA αναλύεται κυτταρομε-
τρικά. Με φθορισμό προσδιορίζονται οι πληθυσμοί λεμφοκυττάρων και η 
ενεργοποίηση μονοκυττάρων(αντιστοίχως, κλασσικά Τ, Β, ΝΚ λεμφοκύτ-
ταρα, βοηθητικά/κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα, παρθένα&μνημονικά 
Τ-βοηθητικά, migration-across-barrier cells, production of IL-17, mait cells, 
CD4/CD8 T-regs, non Switched Memory-Switched Memory, naïve β-λεμφο-
κύτταρα, βοηθητικά CD4+CD183-CD161+CD196++CD194++, TH17. 1 και 
μονοκύτταρα CD16&HLA-DR). Ως σήμερα, αναλύθηκαν 12 ασθενείς και 10 
μάρτυρες και καταγράφηκαν διαφορές μετά από θεραπεία. 
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα:Η εξατομικευμένη κυτταρομετρία με 
τα αντίστοιχα ποσοτικά δεδομένα για κάθε ασθενή(χρόνος εκτέλεσης-έναρ-
ξη θεραπείας), θα υποδεικνύει κάθε φορά τη σημαντικότητα του αποτελέ-
σματος σε μία μελέτη που μόλις άρχισε και τα ενδεικτικά αποτελέσματα μάς 
έχουν πείσει για την συμβολή της προς όφελος των ασθενών με Πολλαπλή 
Σκλήρυνση. 

PO. 13
ΠΡΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ 
ΝΟΣΟ CROHN ΥΠΟ ΑΖΑΘΕΙΟΠΡΙΝΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Α. Κηρυττόπουλος, Μ. Σπηλιώτη, Α. Φροντιστής, Β. Σιώκας, Ε. Κουτσουράκη, 
Μ. Τσολάκη 
Α’ Νευρολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Εισαγωγή: Η συσχέτιση μεταξύ πολλαπλής σκλήρυνσης (MS) και φλεγμο-
νωδών νόσων του εντέρου (IBD) απαντάται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Έχει παρατηρηθεί ότι οι ασθενείς με IBD διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
να αναπτύξουν MS σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό ενώ οι δύο παθήσεις, 
παρά τις διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις, μοιράζονται κοινά χαρακτηρι-
στικά. Έχει προταθεί ότι υπάρχουν κοινοί γενετικοί, επιδημιολογικοί και ανο-
σολογικοί μηχανισμοί που σχετίζονται με την παθοφυσιολογία των αυτοά-
νοσων διαταραχών του εντέρου και του ΚΝΣ. 
Σκοπός: Θα συζητηθεί ο πιθανός ρόλος του εντερικού μικροβιώματος, 
επιθηλίου και φραγμού στην ανοσορύθμιση και την εκδήλωση απομυελι-
νωτικών νόσων του ΚΝΣ. Η ενεργοποίηση της διαμεσολαβούμενης από Τ 
λεμφοκύτταρα ανοσιακής απάντησης πιθανόν να σχετίζεται με το εντερικό 
μικροβιώμα, με την ακεραιότητα τόσο του εντερικού όσο και του αιματο-ε-
γκεφαλικού φραγμού ενώ συνδετικό ρόλο φαίνεται να παίζει το λυμφατικό 
σύστημα του εγκεφάλου που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. 
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Υλικό και Μέθοδοι: Aσθενής θήλυ 21 ετών προσήλθε με συμπτώματα δι-
πλωπίας και αιμωδίας αριστερού άνω άκρου. Αναφέρεται νόσος Crohn από 
διετίας υπό αγωγή με αζαθειοπρίνη. Η MRI εγκεφάλου και ΑΜΣΣ κατέδειξε 
πολλαπλές εστίες αυξημένου Τ2 σήματος περικοιλιακά, υποφλοιώδως, στο 
στέλεχος, τα παρεγκεφαλιδικά ημισφαίρια, το μεσολόβιο καθώς και στον 
αυχενικό μυελό με παθολογικό εμπλουτισμό. Ο βιοχημικός, ιολογικός, πη-
κτικός και ανοσολογικός έλεγχος ήταν αρνητικός ενώ στον έλεγχο του ΕΝΥ 
ανιχνεύθηκαν ολιγοκλωνικές ζώνες τύπου 2. 
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Πρόκειται για ασθενή που πληρεί τα 
πρόσφατα κριτήρια για τη διάγνωση MS και ιστορικό νόσου Crohn. Η συνύ-
παρξη των δύο παθήσεων εγείρει θεραπευτικά διλήμματα για την κατάλλη-
λη αγωγή, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι η ναταλιζουμάμπη θα μπορούσε να 
είναι μια δόκιμη θεραπευτική επιλογή και για τις δύο νόσους. 

PO. 14
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ALEMTUZUMAB ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΙΠΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ : 
ΜΟΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΡΑΣ 36 ΑΣΘΕΝΩΝ
Δ. Τζανετάκος1, Ι. Τζάρτος1, Α.   Βακράκου1, Μ. Αναγνωστούλη1, 
Ε. Ανδρεάδου1, Γ. Κούτσης1, Μ. - Ε. Ευαγγελοπούλου1, Η. Γιαλάφος1, 
Ε. Ζαπάντη2, Σ. Βαλσάμη3, Π. Καζάκου2, Α. Κουκουράκη1, Χ. Χρυσοβιτσάνου1, 
Χ. Τσίποτα1, Α. Δημητρακόπουλος1, Λ. Στεφανής1, Κ. Κυλιντηρέας1 
1Τμήμα Απομυελινωτικών Νοσημάτων, Α’ Νευρολογική Κλινική, Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
2Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»
3Αιματολογικό Εργαστήριο- ΝΥ Αιμοδοσίας, «Αρεταίειον» Νοσοκομείο, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή: Το Alemtuzumab είναι anti-CD52 αντίσωμα για την Υποτροπιά-
ζουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση(RRMS) υψηλής ενεργότητας, με δράση κυρίως 
μέσω κυτταρόλυσης των λεμφοκυττάρων. Δευτεροπαθείς αυτοάνοσες δια-
ταραχές ενδέχεται να πυροδοτηθούν κατά την ανασύσταση του ανοσοποιη-
τικού συστήματος μετά από Alemtuzumab, όπως θυρεοειδικές διαταραχές, 
αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα(ITP), νεφροπάθειες, ουδετεροπενία και 
αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο. 
Σκοπός/ Υλικό/ Μέθοδοι: Κλινικο-εργαστηριακή μελέτη 36 RRMS ασθενών 
που έλαβαν Alemtuzumab στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο. 
Αποτελέσματα: Η περίοδος παρακολούθησης ήταν 1-50μήνες (μέσο διά-
στημα 22, 2μήνες) από το 1ο σχήμα Alemtuzumab : στο 22 % (Ν=8) παρατη-
ρήθηκαν κλινικές υποτροπές, σε μέσο διάστημα 9, 8μηνών(εύρος 2-40μή-
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νες). 
Παρατηρήθηκαν δύο επιτυχείς τοκετοί μετά το 2ο σχήμα Alemtuzumab, τον 
42ο μήνα και 33ο μήνα και στη 2η ασθενή συνέβη επανεργοποίηση της νόσου 
24 ημέρες μετά τοκετού. 
Σοβαρή ουδετεροπενία προέκυψε σε Ν=1 (2ο μήνας), αντιμετωπίστηκε με 
ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή και υποχώρησε εντός 5ημέρου. 
Στο 12ο μήνο σε Ν=1 παρατηρήθηκε αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, αντι-
μετώπιστηκε επιτυχώς με συνδιασμό μετάγγισης ερυθρών αιμοσφαιρίων, 
ενδοφλέβιων κορτικοστεροειδών, πλασμαφαίρεσης και rituximab. Οι ανω-
τέροι δύο ασθενείς δεν έλαβαν 2ο σχήμα Alemtuzumab και ετέθησαν σε 
σχήμα rituximab με πλήρη ανταπόκριση εν συνεχεία. 
Ένας ασθενής ανέπτυξε ITP τον 16ο μήνα(3μηνο από 2ο σχήμα Alemtuzumab) 
που ανταποκρίθηκε ικανονοποιητικά σε χορήγηση ανοσοσφαιρίνης και αι-
μοπεταλίων και ακολούθως σε μεθυλπρεδνιζολόνη per os. 
Οξεία χολοκυστίτιδα συνέβη σε Ν=1 μη λιθιασικη(28ος μήνας), Ν=1 λιθιασι-
κή(12ος μήνας). 
Αυτοάνοσες θυρεοειδικές διαταραχές προέκυψαν στο 30, 5 % (N=11) : νό-
σος Graves N=3 (μέσο διάστημα εμφάνισης 22μήνες), νόσος Hashimoto 
N=8 (μέσο διάστημα 12, 7μήνες). 
Συμπεράσματα : Tο Alemtuzumab είχε υψηλή αποτελεσματικότητα· χρή-
ζει ωστόσο συνεχούς κλινικοεργαστηριακής παρακολούθησης εξαιτίας των 
επισυμβαινόμενων σοβαρών αυτοάνοσων διαταραχών που προέκυψαν. 
Ορισμένες εξ αυτών αντιμετωπίστηκαν με κορτικοστεροειδή, πλασμαφαί-
ρεση, ανοσοσφαιρίνη και rituximab. 

PO. 15
ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΣΠΑΝΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΒΛΑΒΩΝ TYΠΟΥ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ TOY BALO ΚΑΙ ΟΓΚΟΜΟΡΦΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
Δ. Τζανετάκος1, Α. Βακράκου1, Ι. Τζάρτος1, Γ. Βελονάκης2, 
Λ. Αποστολακοπούλου1, Μ. Αναγνωστούλη1, Μ. -Ε. Ευαγγελοπούλου1,
 Γ. Κούτσης1, Ε. Καραβασίλης2, Χ. Τσίποτα1, Γ. Αργυρόπουλος2, Π. Τούλας2, 
Λ. Στεφανής1, Κ. Κυλιντηρέας1 
1Τμήμα Απομυελινωτικών Νοσημάτων, Α’ Νευρολογική Κλινική, Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
2Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης, Β’ Εργαστήριο Ακτι-
νολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Εισαγωγή: Η Συγκεντρική σκλήρυνση του Baló(BCS) αποτελεί σπάνια μορ-
φή απομυελίνωσης του ΚΝΣ, χαρακτηριζόμενη παθολογοανατομικά από 
συγκεντρικούς εναλλασσόμενους δακτυλίους κατεστραμμένης με άθικτης 
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μυελίνης. Συνηθέστερα παρατηρούνται στην MRI εγκεφάλου μονήρεις ευ-
μεγέθεις βλάβες προσομοιάζουσες με «βολβό κρεμμυδιού». 
Σκοπός/Υλικό/ Μέθοδοι: Περιγραφή ασθενούς όπου η μελέτη με MRI και 
Φασματοσκοπία Μαγνητικού Συντονισμού(MRS) ανέδειξε τη σύγχρονη 
συνύπαρξη βλαβών τύπου BCS και έτερων ογκόμορφων εστιών. 
Περιστατικό: Γυναίκα 18 ετών εισήχθη λόγω αιφνίδιας μονοπάρεσης δεξιού 
κάτω άκρου. Η MRI εγκεφάλου ανέδειξε βλάβη 4, 5cm στο δεξιό εγκεφαλικό 
ημισφαίριο με μορφολογία BCS: εναλλασσόμενοι-συγκεντρικοί δακτύλιοι 
υψηλού-ενδιάμεσου-χαμηλού σήματος στην Τ2 ακολουθία και περιφερική 
ατελής δακτυλιοειδής σκιαγραφική ενίσχυση(Gd+). Ανευρέθησαν πολλα-
πλές εστίες υπερσκηνιδιακά και 1εστία στη γέφυρα (N=15, 4Gd+), εκ των 
οποίων η μία ογκόμορφη βλάβη Gd+ δεξιά βρεγματοϊνιακά 3, 3cm. Η MRS 
στη BCS και στην ογκόμορφη βλάβη έδωσε ευρήματα υπέρ απομυελίνω-
σης. Η απεικόνιση με MRI ΑΜΣΣ και ΘΜΣΣ δεν ανέδειξε παθολογία και στο 
ΕΝΥ διεπιστώθησαν ολιγοκλωνικές δέσμες(τύπος 2). 
Αντιμετωπίστηκε με 6, 5gr ενδοφλέβιας μεθυλπρεδνιζολόνης(IVMP) με με-
ρική κλινική ανταπόκριση και αλλαγή σε per os. 
Στο μήνα διεπιστώθη νέα ογκόμορφη βλάβη 3, 1cm αριστερού ημιωοειδούς 
κέντρου, εστίες με Gd+, ενώ μειώθηκε το μέγεθος της BCS βλάβης. Έλαβε 3gr 
IVMP με πλήρη κλινική ανταπόκριση(EDSS 1). Στο 10ήμερο προϋπάρχουσα 
εστία αριστερά μετωποβρεγματικά παρουσίασε μορφολογία τύπου BCS δι-
αμέτρου 1, 5cm. Ένα μήνα αργότερα έγινε έναρξη σχήματος rituximab i. v. 
375mg/m2/βδομάδα (4δόσεις). 
Συμπεράσματα : Στηριζόμενοι στα απεικονιστικά ευρήματα του περιστατι-
κού μας συμπεραίνουμε πως πρόκεται για την 1η αναφορά στη βιβλιογρα-
φία σύγχρονης συνύπαρξης type-II (ογκόμορφη Πολλαπλή Σκλήρυνση) και 
type-III (BCS) απομυελινωτικών βλαβών κατά Lucchinetti. Επομένως η χρή-
ση cell depletion αγωγής με anti-CD20 αποτελεί κατάλληλη θεραπευτική 
προσέγγιση. 

PO. 16
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΜΗΝΙΓΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
3D-FLAIR: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ 11 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙ-MOG 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ. 
Δ. Τζανετάκος1, Ι. Τζάρτος1, Α.   Βακράκου1, Γ. Βελονάκης2, Γ. Κούτσης1, 
Μ. -Ε. Ευαγγελοπούλου1, Μ. Αναγνωστούλη1, Μ. Μπρέζα1, Ε. Πάντου2, 
Ι. Μαρκάκης3, Δ. Παπαδημητρίου4, Ε. Καραβασίλης2, Π. Τούλας2, 
Λ. Στεφανής1, Κ. Κυλιντηρέας1 
1Τμήμα Απομυελινωτικών Νοσημάτων, Α’ Νευρολογική Κλινική, Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
2Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης, Β’ Εργαστήριο Ακτι-



55

νολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
3 Νευρολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»
4 Νευρολογική κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα

Εισαγωγή: Σε απεικονιστικές μελέτες ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση(ΠΣ) 
έχει περιγραφεί λεπτομηνιγγική σκιαγραφική ενίσχυση (leptomeningeal-
contrast-enchancement ή LMCE) με χρήση τεχνικής 3D-FLAIR με γαδολινί-
ο(3D-FLAIRED). Σε ορισμένες περιπτώσεις με αντι-MOG σύνδρομο έχει πε-
ριγραφεί φλοιική προσβολή και μηνιγγική πρόσληψη στην Τ1-ακολουθία με 
σκιαγραφικό. 
Σκοπός/Υλικό/ Μέθοδοι: Απεικονιστική και κλινικο- εργαστηριακή μελέτη 
11 ασθενών, θετικών για IgG1 αντι-MOG αντισώματα στον ορό(MOG+) ανι-
χνευθέντα με τη μέθοδο κυτταρικού ανοσοφθορισμού, με εφαρμογή ειδι-
κής ακολουθίας 3D-FLAIR και 3D-FLAIRED σε μαγνητικό τομογράφο ισχύος 
3TESLA με σκοπό την αξιολόγηση της πιθανής παρουσίας λεπτομηνιγγικής 
προσβολής
Οι ασθενείς δε βρίσκονταν σε υποτροπή και δεν είχαν λάβει i. v. κορτικοστε-
ροειδή τον τελευταίο μήνα από την MRI. 
Αποτελέσματα : Τα χαρακτηριστικά των MOG+ συμμετεχόντων ήταν : α) 
μέση ηλικια 45, 2έτη (εύρος 23-75έτη), β) φύλο γυναίκες 72, 7%(n=8), γ) 
μέσο χρονικό διάστημα από έναρξη νόσου 47, 7μήνες (εύρος 2-153μήνες), 
δ) σε κανέναν ασθενή δεν παρατηρήθηκε πρόσληψη σκιαγραφικού στην 
T1-ακουλουθία. 
Στην ανάλυση της απεικόνισης με 3D-FLAIRED παρατηρήθηκε LMCE στο 27, 
3% (n= 3) των MOG+ ασθενών με υπερσκηνιδιακή εντόπιση : σε 2 ασθενείς 
σε μία περιοχή διαπιστώθηκε LMCE (βρεγματικά n=1 και μετωπιαία n=1), 
στον 3ο ασθενή σε 3 διαφορετικές περιοχές (βρεγματικά, ινιακά, κροταφικά). 
Συμπεράσματα : Τα αποτελέσματα της μελέτης μας φανερώνουν για πρώ-
τη φορά την ύπαρξη λεμπτομηνιγγικής φλεγμονής με οζόμορφη απεικονι-
στική διαμόρφωση σε ασθενείς με αντι-MOG σύνδρομο. Τα ευρήματα αυτά 
πιθανώς να ερμηνεύονται από την ύπαρξη έκτοπων λεμφοζιδιακών δομών 
στις μήνιγγες, χωρίς ωστόσο να έχουμε στη μελέτη μας ιστοπαθολογική 
επιβεβαίωση. Η ωρίμανση των Β-κυττάρων εντός ΚΝΣ φαίνεται να παίζει 
αναδυόμενο ρόλο στις επίκτητες ανοσιακές απαντήσεις που απαντώνται σε 
ασθενείς με MOG αντισώματα. 
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PO. 17
ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ: 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. 
Γ. Δ. Βαβουγυιός1, Φ. Ψαρρός2, Τ. Ντόσκας1

1Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Νευρολογική Κλινική
2Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Τμήμα Ανοσολογίας - Αλλεργιολογίας

Εισαγωγή: Η κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια (ΚΠΑ) αποτελεί μία νοσολογι-
κή οντότητα η οποία δύναται να εκδηλώνεται με ευεπιφορία σε συστηματι-
κές λοιμώξεις, και σπανιότερα με επιπλοκές εκ του κεντρικού συστήματος. 
Υπάρχουν ελάχιστες δημοσιευμένες μελέτες αναφορικά με την συνύπαρξη 
KΠΑ και πολλαπλής σκλήρυνσης (ΠΣ), παρά την δυνητική παθοφυσιολογική 
τους επικάλυψη. 
Υλικό και Μέθοδοι: Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλι-
ογραφίας. 
Αποτελέσματα: Παρουσιάζουμε την περίπτωση θήλεος ασθενούς, ηλικίας 
με ιστορικό ΠΣ από 20 ετίας (EDSS: 1. 5). Η ασθενής παρουσίαζε αυξημένο 
φορτίο λοιμώξεων το τελευταίο έτος, αφορών περί της 2 ανά μήνα, ανώ-
τερου / κατώτερου αναπνευστικού καθώς και υποτροπιάζουσες ουρολοι-
μώξεις. Σε τακτικό επανέλεγχο, η ασθενής διαγνώσθηκε με ΚΠΑ βάσει του 
ανοσολογικού ελέγχου και εφαρμόζοντας τα κριτήρια ESID 2014. Η ασθενής 
έλαβε θεραπεία υποκατάστασης ανοσοσφαιρίνης G, με σημαντική ανταπό-
κριση. Παράλληλα, σε κλινική υποτροπή αφορούσα σπαστική παραπάρεση 
και αιμωδία ΔΕ ημισώματος, η ασθενής έλαβε IVIG εν σειρά με ενδοφλέβια 
κορτικοστεροειδή, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση. Κατόπιν αναζήτη-
σης σχετικής βιβλιογραφίας, υπάρχουν μόλις 7 δημοσιευμένες μελέτες ανα-
φορικά με ΚΠΑ / ΠΣ, και μόλις 2 αφορούσες CIS / ΚΠΑ. 
Συζήτηση: Η συνύπαρξη ΚΠΑ και ΠΣ αφορά τόσο βασικά παθοφυσιολογι-
κά μονοπάτια όπως η ωρίμανση των Β-κυττάρων και η λειτουργία των S1P 
υποδοχέων, όσο και κλινικές εκβάσεις, όπως μάι επιδεινούμενη φυσική πο-
ρεία της ΠΣ επί εδάφους αθροιζόμενων λοιμώξεων, αλλά και η φαινομενική 
μη ανταπόκριση στη χορηγούμενη θεραπεία. Παράλληλα, δεδομένης της 
εμφάνισης ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων σε εξετάσεις αντισωμάτων 
έναντι JCV και VZV, η ΚΠΑ δύναται να επηρρεάσει αρνητικά της θεραπευτι-
κές αποφάσεις για την ΠΣ. 
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PO. 18
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΟΓΕΝΕΙΣ 
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ: ΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΤΩΝ 
ΝΕΥΡΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ
Γ. Δ. Βαβουγυιός1, Μ. Μπρέζα2, Σ. Ζαρογιάννης2, Κ. A. Κρόγκφελτ3, 
Ε. - Σ. Πελίδου4, Τ. Ντόσκας1

1Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Νευρολογική Κλινική
2Αιγνινήτειον Νοσοκομείο, Νευρολογική Κλινική
3Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Φυσιολογίας
4Roskilde University, Department of Science and Environment, Denmark
5Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιατρικής

Εισαγωγή: Οι ιογενείς λοιμώξεις έχουν θεωρηθεί ως πιθανοί ενεργοποιη-
τικοί παράγοντες των μοριακών μηχανισμών που δρουν ως υπόβαθρο για 
την εμφάνιση πολλαπλής σκλήρυνσης. Παρά τις ποικίλλες μελέτες και τους 
αρκετούς υποψήφιους ιους, ο μηχανισμός με τον οποίο προκύπτει αυτή η 
ενεργοποίηση δεν έχει αποσαφηνιστεί. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι 
η συγκριτική μελέτη γονιδιακής έκφρασης ασθενών με πολλαπλή σκλήρυν-
ση έναντι ασθενών με ιογενείς λοιμώξεις, προς αναζήτηση κοινών γονιδίων 
αλλά και μηχανισμών. 
Υλικό και Μέθοδοι: Ανασύρθηκαν δεδομένα γονιδιακής έκφρασης από 
την δημόσια βάση δεδομένων των National Institutes of Health, Gene 
Expression Omnibus. Πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις χρησιμοποιώντας 
τις λέξεις κλειδιά “Virus”, “Multiple Sclerosis”, “Infection”. Ως δείγματα επιλέ-
χθηκαν μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος ex vivo, από μελέτες 
ασθενών - μαρτύρων. Επι προσθέτως, αξιοποιήθηκαν δείγματα από ενεργές 
εστίες απομυελίνωσης εγκεφαλικού παρεγχύματος. 
Αποτελέσματα: Ανευρέθηκαν 2 μελέτες πολλαπλής σκλήρυνσης (ΠΣ) και 3 
μελέτες ιογενών προσβολών από συνολικά 35 αρχικά αρχεία. Ανευρέθηκαν 
ποικίλα γονίδια και μονοπάτια σχετιζόμενα με ιογενείς λοιμώξεις στην συ-
γκριτική ανάλυση των δύο μελετών ΠΣ, με προεξάρχων το μονοπάτι σχετι-
ζόμενο με λοίμωξη με ιό Epstein Barr (FDR >0. 001). Στη συγκριτική ανάλυση 
όλων των μηχανισμών, εντοπίστηκαν 4 γονιδιακές υπογραφές 80 έως 150 
γονιδιών, σχετιζόμενες με πυρηνικής μεταφοράς, πρόσδεση νευροδραστι-
κών πεπτιδίων και το σωμάτιο συναρμογής (FDR > 0. 0001)
Συζήτηση: Πρόκειται για την πρώτη μελέτη απευθείας σύγκρισης ιικών μη-
χανισμών με αυτούς τη πολλαπλής σκλήρυνσης. Αναδεικνύεται για πρώτη 
φορά και με συγκεκριμένα γονίδια, η δυνητική συμμετοχή ιικής διαταραχής 
του εναλλακτικού ματίσματος και της ομοιόστασης της μεταγραφής ως βα-
σικός κοινός μηχανισμός για την ΠΣ. 
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PO. 19
IN SILICO ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΝ 
ΚΥΤΤΆΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΊΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΚΟΙΝΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ 
ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Γ. Δ. Βαβουγυιός1, Σ. Ζαρογιάννης2, Κ. A. Κρόγκφελτ3, Ε. - Σ. Πελίδου4, 
Τ. Ντόσκας1

1Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Νευρολογική Κλινική
2Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Φυσιολογίας
3Roskilde University, Department of Science and Environment, Denmark
4Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιατρικής

Εισαγωγή: Επιδημιολογικά δεδομένα έχουν δείξει ομοιότητες στον επιπο-
λασμο της φυματίωσης και της πολλαπλής σκλήρυνσης, υποδεικνύοντας 
ένα ενδεχόμενο κοινό υπόβαρθρο γενετικής ευεπιφορίας. Μέχρι σήμερα, το 
παραπάνω φαινόμενο δεν έχει διερευνηθεί. 
Σκοπός: Το να διερευνηθεί για πρώτη φορά το ενδεχόμενο κοινών προφιλ 
γονιδιακής έκφρασης μεταξύ ασθενώ με πολλαπλή σκλήρυνση, λανθάνου-
σα και ενεργό φυματίωση έναντι υγιών μαρτύρων. 
Υλικό και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο ExAtlas (https://lgsun. 
irp. nia. nih. gov/exatlas) για να αντληθούν δεδομένα μελετών ασθενούς - 
μάρτυρα από τη βάση δεδομένων GEOprofiles, με παραμέτρους τα μετα-
γραφώματα των peripheral blood mononuclear (PBMN) . 2 μελέτες πλη-
ρούσαν τα κριτήρια και συμπεριελήφθησαν στην ανάλυση: η GDS 21942 
και η GDS4786. Η αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον αλγόριθμο 
ExAtlas περιφράφονται σε σχετική εργασία (Sharov AA et al., J Bioinform 
Comput Biol. 2015;13(6):1550019. ); Το κατώφλι False Discovery Rate (FDR) 
ήταν μικρότερο του 0. 05 προς τον καθορισμό στατιστικά σημαντικώς συ-
σχετισμένων γονιδίων μεταξύ των datasets. Τέλος, το εργαλείο GeneMANIA 
χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση επισημείωσης γονιδιακής οντολογίας 
(gene ontology (GO) annotation enrichment analysis των συσχετιζόμενων 
γονιδίων. 
Αποτελέσματα:38 γονίδια βρέθηκαν να εκφράζονται με παρόμοιο τρό-
πο μεταξύ των δύο πληθυσμών. (αναφέρονται τα 10 πρώτα): HLA-DRB4, 
ZNF595, P2RY12, PAX8, ZNF322, SIGLEC1, APOBEC3A, SYNE2, PRKX, HLA-
DQA1. 50 βιολογικές διεργασίες αποδόθηκαν στο παραπάνω δίκτυο, με 
προεξάρχουσα την οντολογία “απόκριση σε λοίμωξη”. 
Συμπεράσματα: Επί της παρούσης, η εν λόγω μελέτη αποτελεί την πρώτη 
προσέγγιση στη βιβλιογραφία για χαρτογράφηση των κοινών γονιδιακών 
προφιλ μεταξύ πολλαπλής σκλήρυνσης και φυματίωσης, αναδεικνύοντας 
μηχανισμούς ανοσολογικής εκτροπής για την πρώτη. 
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PO. 20
ΚΟΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΝΟΣΟΥ 
ΤΟΥ PARKINSON: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ 
ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Γ. Δ. Βαβουγυιός1, Τ. Ντόσκας1

1Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Νευρολογική Κλινική

Σκοπός: Πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει την ύπαρξη κοινών διατα-
ραχών λειτουργίας του φαγοσώματος μεταξύ της ιδιοπαθούς νόσου του 
Parkinson και της φυματίωσης, με επίκεντρο την πρωτεϊνη LRRK2. Σκοπός 
της παρούσας μελέτης είναι συγκριτική μελέτη κοινών γονιδιακών μονοπα-
τιών μεταξύ φυματίωσης (ΤΒ) και της νόσου του Parkinson’s (iPD). 
Μέθοδοι: Αξιοποιήθηκαν δεδομένα γονιδιακής έκφρασης από την 
βάση δεδομένων Gene Expression Omnibus (GEO). Χρησιμοποιήθηκε το 
Independent Samples Shrinkage test με p-value permutations, ενώ οι εν 
λόγω τιμές διορθώθηκαν για πολλαπλές συγκρίσεις κατά την τροποποίηση 
Benjamini - Hochberg. Οι αναλύσεις διαφορικής έκφρασης καθώς και επιση-
μείωσης γονιδιακών οντολογιών πραγματοποιήθηκαν μέσω του λογισμικού 
GeneTrail2. 
Αποτελέσματα: Ανακτήθηκαν οι κάτωθι μελέτες: α. (iPD) 2 μελέτες περιφε-
ρικού αίματος, 1 μέλαινος ουσίας, 1 κινητικού πυρήνα του του πνευμονο-
γαστρικού β. (TB) 2 μελέτες περιφερικού αίματος. Αναδείχθηκαν πολλαπλά 
κοινά γονιδιακά μονοπάτια σχετιζόμενα με ιικό παρασιτισμό, την τροποποί-
ηση της λειτουργίας του φαγοσώματος συμπεριλαμβανομένης της επιστρά-
τευσης ενδοκυττάριου χαλκού, καθώς και την επιγενετική τροποποίηση της 
ανοσολογικής απόκρισης. Τέλος, αναδείχθηκε μία κοινή γονιδιακή υπογρα-
φή η οποία ήταν παρούσα τόσο σε δείγματα κεντρικού νευρικού συστήμα-
τος όσο και σε δείγματα περιφερικού αίματος, και στα δύο νοσήματα. 
Συζήτηση: Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει την παρουσία κοινών, διαφορι-
κά εκφραζόμενων γονιδιακών μονοπατιών σε ανοσιακά κύτταρα ασθενών 
με φυματίωση, έναντι ανοσιακών κυττάρων και νευρικού ιστού πασχόντων 
από νόσο του Parkinson. Η σημασία των παραπάνω ευρημάτων έγκειται 
στην ενδεχόμενη υποβοήθηση ανοσοαποφυγής για επόμενα, νευροτρό-
πα παθογόνα μέσω δυσλειτουργία του φαγοσώματος, με μακροπρόθεσμο 
αποτέλεσμα την ευόδωση νευροεκφύλισης μέσω διαταραχής του νευρωνι-
κού μεταβολισμού του χαλκού. 
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TREM2 R47H VARIANT AND RISK FOR ALZHEIMER DISEASE: 
ASSESSMENT IN THE GREEK POPULATION AND UPDATED META-
ANALYSIS
D. Rikos1*, V. Siokas1*, A. -F. A. Mentis2, 3*, A. -M. Aloizou1, I. Liampas1, Z. Tsouris1, 
E. Peristeri1, P. Stamati1, G. M. Hadjigeorgiou1, 4, E. Dardiotis1

1Department of Neurology, Laboratory of Neurogenetics, University Hospital 
of Larissa, Greece, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of 
Thessaly, Larissa, Greece
2Department of Microbiology, University of Thessaly, University Hospital of Lar-
issa, Larissa, Greece
3Public Health Laboratories, Hellenic Pasteur Institute, Athens, Greece
4Department of Neurology, Medical School, University of Cyprus, Nicosia, Cy-
prus
*Equal Contribution

Introduction: Rare coding variants in TREM2 and their association with the 
susceptibility to Alzheimer disease (AD) were recently studied in various 
ethnic groups with contradictory results. Among them, the T allele of the 
rs75932628 (p. R47H variant) has shown a positive risk association with AD 
in several studies; however, neither a study in Greece nor an updated me-
ta-analysis have been performed. 
Objective: To assess the association between TREM2 rs75932628 variant 
and late-onset (sporadic) AD in a Greek population and perform a me-
ta-analysis of current data. 
Materials and Methods: The rs75932628 was genotyped in a total of 327 
patients with AD and 700 cognitively healthy controls. A systematic search 
and meta-analyses of studies presenting data regarding rs75932628 in AD 
cases and controls were also performed. 
Results: Three patients vs. none of the controls were found to carry the het-
erozygous risk allele of the rs75932628, yielding a significant association 
(p=0. 032). In the meta-analysis, overall odds ratio (OR) under a fixed-effects 
model was 2. 90 (Confidence Interval (CI):2. 44-3. 46) showing a significant 
association of the rs75932628-T allele with AD in the overall dataset, based 
on data from 26 studies (25043 AD cases and 136, 995 controls). Caucasian 
population-only studies (n=16) revealed a similar OR of 2. 93 (CI: 2. 45-3. 51) 
whereas Asian population-only studies (n=5) had a non-significant OR of 0. 
84 (CI: 0. 19-3. 74). 
Conclusion: The rs75932628 is associated with AD in the Greek sample. Our 
meta-analysis of current data also showed a significant association of the 
allele with AD in Caucasian populations. 
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TETRACYCLINES CAN DIMINISH IFN-γ AND IL-17 POSITIVE 
LYMPHOCYTE SUBSETS FROM MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS IN A 
NON-APOPROTIC MANNER
D. Florou1, 2, Α. Mavropoulos1, V. Tsimourtou2, L. Sakkas1, E. Dardiotis2, 
G. Hadjigeorgiou2, D. Bogdanos1

1Department of Rheumatology and Clinical Immunology
2Department of Neurology, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, Uni-
versity of Thessaly, Larissa, Greece

Introduction: Tetracyclines have been considered potentially beneficial for 
the treatment of Multiple Sclerosis (MS), but experimental data assessing 
their immunoregulatory role are are still lacking. Herein we investigated the 
in vitro efficacy of minocycline and doxycycline in the down-regulation of 
pro-inflammatory cell responses from MS patients. 
Material and methods: PBMCs were obtained from MS patients (treat-
ment-naïve, n=5), patients with relapsing-remitting disease under standard 
treatment (RRMS, n= 10) and healthy donors (n = 10). Cells were cultured 
in the presence of 20-50μg/ml minocycline or doxycycline and stimulated 
physiologically by the combination of interleukins (IL)-12 and IL-18. Cell via-
bility (Annexin V staining), and phenotypic characterization of lymphocyte 
subsets were assessed by flow cytometry. Intracellular expression of IFN-γ 
and IL-17 was also examined. 
Results: Both tetracyclines decreased IFN-γ production (>50%) in three sub-
sets (NKT, CD4 + T and CD8 + T lymphocytes) following stimulation with 
IL-12 and IL-18 (p<0. 05 for all). This reduction was not due to compromised 
cell viability as assessed by annexin V binding. IFN-γ (+) ΝΚΤ cells were the 
subset mostly decreased, in all patient groups as well as controls. Doxycy-
cline is superior to minocycline on IFN-γ suppression. Both antibiotics also 
decreased IL-17 (+) cells following PMA and Ionomycin stimulation. 
Discussion: Tetracyclines can suppress in vitro IFN-γ and IL-17 (+) lympho-
cytes and their anti-inflammatory and immunosuppressive role needs to be 
considered as a likely explanation for their suggested therapeutic potential 
in patients with MS. 
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PREVALENCE OF AUTOIMMUNE LIVER DISEASE-RELATED 
AUTOANTIBODIES IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS
Z. Tsouris1, E. Dardiotis1, C. Liaskos2, T. Scheper3, V. Tsimourtou1, W. Meyer3, 
G. Hadjigeorgiou1, D. P Bogdanos2. 
1Department of Neurology, University General Hospital of Larissa, Faculty of 
Medicine, School of Health Sciences, University of Thessaly, Larissa
2Department of Rheumatology and Clinical Immunology, University General 
Hospital of Larissa, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University 
of Thessaly
3 Institute of Experimental Immunology, affiliated to EUROIMMUN AG, Lubeck, 
German

Introduction: A comprehensive analysis of antigen-specific autoantibodies 
related to autoimmune liver diseases (AILD), namely autoimmune hepatitis 
(AIH) and primary biliary cholangitis (PBC), in patients with MS is still lacking
Aim: To assess the presence of AILD-related autoantibodies in a cohort of 
MS patients. 
Material and Methods: 133 MS (93 female) patients (102 RRMS, 27 SPMS, 
and 5 PPMS), mean age 42. 7±11. 9SD years and 80 normal controls (NCs) 
were studied. Autoantibody testing was performed by indirect immunofluo-
rescence using triple tissue and HEp-2, a multiparametric line immunoassay 
detecting anti-LKM1, anti-LC1, soluble liver antigen/liver-pancreas(anti-SLA/
LP), AMA-M2, and AMA-MIT3, PBC-specific ANA (anti-gp210, anti-sp100 and 
anti-PML), and ELISA for anti-F-actin and anti-dsDNA antibodies. 
Results: The prevalence of at least one autoabs was more frequent in MS pa-
tients compared to HCs (22. 3% vs 7. 25% p=0. 0045). Anti-F-actin antibod-
ies were present in 21 (15. 8%) (all but three of the SMA-VG pattern by IF); 
anti-dsDNA in 3 (2. 3%), and anti-SLA/LP in none; anti-LKM1 autoantibodies 
in 1 (0. 8 %, negative by IF), and anti-LC1 in none. AMA-M2 in 2 (1. 5%), but 
negative for AMA-MIT3 and IF), anti-PML in 6 (4. 5%), anti-sp100 in 1 (0. 8 %) 
and anti-gp210 in 1 (0. 8 %). Amongst the 30 MS patients with at least one 
autoab positivity, only 4 (3%) had overt AILD (2 AIH-1 and 2 PBC). 
Conclusions: Despite the relatively frequent presence of AILD-related au-
toantibodies in patients with MS, concurrent overt AILD disease is rather 
infrequent. We discourage autoantibody screening strategies of MS patients 
in the absence of clinical suspicion. 
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ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΙΘΑΝΟΥ 
AΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ
Ν. Χρίστου1, Ε. Αβδελίδου1, Α. Κουρτίδου1, Κ. Δακής1, Δ. Αθανασιάδης1, 
Α. Πυρπασοπούλου2, Χ. Λιασίδης1 
1Νευρολογικό τμήμα, ΓΝΘ “Ιπποκράτειο”
2Β Προπαιδευτική Παθολογική ΑΠΘ, ΓΝΘ “Ιπποκράτειο”

Εισαγωγή: Παρουσίαση δύο περιστατικών με εστιακή νευρολογική σημειο-
λογία και αρχική διάγνωση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι ασθενείς 
λάμβαναν ανοσοκατασταλτική αγωγή για αυτοάνοσα νοσήματα. Κατά τη 
νοσηλεία παρουσίασαν μεταβολή της κλινικής εικόνας. 
Σκοπός: Άνδρας 60 ετών προσήλθε λόγω ήπιας αδυναμίας αριστερού άνω - 
κάτω άκρου. Nευρολογική Εξέταση εισόδου: μυική ισχύς αριστερού άνω-κά-
τω άκρου 4/5. Ο ασθενής λάμβανε ινφλιξιμάμπη λόγω νόσου Crohn και 
εντεροπαθητικής αρθρίτιδας. Η ΜRI εγκεφάλου κατέδειξε εικόνα φλοιικής 
υπαραχνοειδούς αιμορραγίας αριστερά μετωποβρεγματικά. Στο 2ο 24ώρο 
νοσηλείας εγκατέστησε συγχυτική κατάσταση, χωρίς λοιπά στοιχεία λοίμω-
ξης. Διενεργήθηκε ΗΕΓ και επαναληπτική MRI που κατέδειξε εικόνα μηνιγγι-
κού εμπλουτισμού αμφοτερόπλευρα μετωποβρεγματικά. Η κυτταροχημική 
εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού κατέδειξε στοιχεία λοίμωξης και ο 
ορολογικός έλεγχος αίματος αυξημένο τίτλο ΙgΜ αντισωμάτων έναντι CMV. 
Άνδρας 50 ετών προσήλθε λόγω επεισοδίων αριστερής ημιαιμωδίας. Νευ-
ρολογική Εξέταση εισόδου: αριστερή ημιυπαισθησία, μυική ισχύς αριστε-
ρού άνω-κάτω άκρου 4+/5. Ο ασθενής λάμβανε μεθυλπρεδνιζολόνη λόγω 
υποξείας θυρεοειδίτιδας De Quervain. Η MRI εγκεφάλου κατέδειξε εικόνα 
πρόσφατου ισχαιμικού ΑΕΕ στη δεξιά νήσο του Reil. Στο 3ο 24ώρο νοση-
λείας παρουσίασε υψηλό εμπύρετο. Λόγω συγχυτικοδιεγερτικής κατάστα-
σης και επιμονής του εμπύρετου διενεργήθηκε ΗΕΓ και επαναληπτική ΜRI 
στην οποία διαπιστώθηκε εμπλουτισμός-οίδημα δεξιού κροταφικού λοβού. 
Ο ορολογικός έλεγχος αίματος κατέδειξε αυξημένο τίτλο ΙgG HSV 1 αντισω-
μάτων. Δεν διενεργήθηκε άμεσα ΟΝΠ λόγω αυξημένου κινδύνου εγκολεα-
σμού. 
Αποτελέσματα: Ο πρώτος ασθενής έλαβε ενδοφλέβια αγωγή (γκανσικλο-
βιρη) και εξήλθε ασυμπτωματικός. Ο δεύτερος ασθενής έλαβε ενδοφλέβια 
αγωγή (ακυκλοβίρη). Λόγω επιδείνωσης μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ. 
Συμπεράσματα: Σε ασθενείς με ιστορικό ανοσοκαταστολής, η εστιακή νευ-
ρολογική σημειολογία μπορεί να αποτελεί πρώτη εκδήλωση ευκαιριακών 
λοιμώξεων ΚΝΣ χωρίς τυπική κλινική και εργαστηριακή εικόνα ενδεικτική 
φλεγμονής. 
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ: Ο ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΗΣ 
ΔΥΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΩΝ
Μ. Γαβριηλάκη1, Π. Στοιλούδης1, Ε. Τζήκας1, Αικ. Τσούρα1, Ε. Γαβριηλάκη2, 
Π. Φιρινίδης1, Α. Κατρανιάς1

1Νευρολογική κλινική, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως 
(ΓΣΝΕ), Θεσσαλονίκη 
2Αιματολογική Κλινική - Μονάδα Μεταμόσχευσης, Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολά-
ου»

Εισαγωγή: Το συμπλήρωμα αποτελεί σημαντική οδό της φυσικής ανοσίας. 
Πρόσφατες κλινικές μελέτες επιβεβαίωσαν ότι αποτελεί υποσχόμενο θερα-
πευτικό στόχο σε νευρολογικά νοσήματα. 
Σκοπός: Σκοπός είναι η παρουσίαση δύο νευρολογικών νόσων με κοινό πα-
ρανομαστή την ενεργοποίηση της φυσικής ανοσίας με το σχηματισμό του 
σύμπλοκου επίθεσης της μεμβράνης. 
Υλικό και Μέθοδοι: Μετρήσαμε το διαλυτό C5b9 (σύμπλοκο επίθεσης της 
μεμβράνης) ως δείκτη της τελικής ενεργοποίησης του συμπληρώματος 
χρησιμοποιώντας εμπορικά διαθέσιμο ELISA kit (Quidel) σε δύο ασθενείς με 
νευρολογική σημειολογία πιθανά σχετιζόμενη με το συμπλήρωμα. Η πρώτη 
ασθενής, 36 ετών, προσήλθε στο τμήμα επειγόντων λόγω υπνηλίας/γενικευ-
μένης αδυναμίας από ημέρας και εμμένουσων εμέτων από μηνός με ιστορι-
κό οξείας διάχυτης εγκεφαλομυελίτιδας σε πλήρη αποδρομή προ έτους. Η 
δεύτερη ασθενής, 30 ετών, προσήλθε με δύσπνοια και αδυναμία κεντρομυ-
ελικών μυών επιδεινούμενη από ημερών σε έδαφος οροαρνητικής βαρειάς 
μυασθένειας υπό πυριδοστιγμίνη. 
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Τα επίπεδα C5b9 στις ασθενείς ήταν 
αυξημένα σε σύγκριση με τις φυσιολογικές τιμές υγιών (ανώτατο όριο 240 
ng/ml). Η οσφυονωτιαία παρακέντηση της πρώτης ανέδειξε 55 κύτταρα/αυ-
ξημένο λεύκωμα με αρνητικό ιολογικό έλεγχο. Στη μαγνητική τομογραφία 
εγκεφάλου απεικονίστηκε ευμεγέθης μη εμπλουτιζόμενη εστία στον προ-
μήκη μυελό. Τα θετικά αντισώματα ακουαπορίνης-4 επιβεβαίωσαν τη διά-
γνωση διαταραχών του φάσματος της οπτικής νευρομυελίτιδας. Η δεύτερη 
ασθενής λαμβάνοντας υπόψιν την κλινική εικόνα και τη σπιρομέτρηση με 
βαριά επιδείνωση ήπιας περιοριστικής διαταραχής διαγιγνώσθηκε με μυα-
σθενική κρίση. Η θεραπευτική προσέγγιση στα δύο περιστατικά ήταν πα-
ρόμοια με ενδοφλέβια κορτικοστεροειδή/γ-σφαιρίνη και κλιμάκωση στην 
πρώτη με συνεδρίες πλασμαφαιρέσης. Συμπερασματικά, η ενεργοποίηση 
του συμπληρώματος μπορεί να αποτελεί το παθοφυσιολογικό υπόστρωμα 
και υποσχόμενο θεραπευτικό στόχο σε ασθενείς με οπτική νευρομυελίτιδα 
και μυασθένεια. 
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ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΗ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μ. Γαβριηλάκη1, Π. Στοιλούδης1, Ε. Τζήκας1, Α. Γκουντούλας1, Ι. Καρκάνης1, 
Π. Κουτσόπετρας1, Δ. Ζησόπουλος2

1Νευρολογική κλινική, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως 
(ΓΣΝΕ), Θεσσαλονίκη 
2Ρευματολογική κλινική, 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη 

Εισαγωγή: Οι νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις (όπως ψύχωση, έκπτωση γνω-
στικών λειτουργιών) είναι συχνά η προεξάρχουσα διαταραχή σε ασθενείς 
με παρκινσονικό σύνδρομο (άνοια νόσου Parkinson/σωματίων Lewy, προ-
ϊούσα υπερπυρηνική παράλυση, κορτικοβασική εκφύλιση, ατροφία πολ-
λαπλών συστημάτων). Μπορούν ακόμη να εμφανιστούν ως κλινικές εκδη-
λώσεις δυνητικά θεραπεύσιμων νόσων όπως αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας/ 
εγκεφαλοπάθειας, νόσου Wilson, παρανεοπλασματικών συνδρόμων και 
συστηματικού ερυθηματώδη λύκου (ΣΕΛ). 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση περιστατικού 
ασθενούς με παρκινσονισμό και νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις. 
Υλικό και Μέθοδοι: Ασθενής 66 ετών, προσήλθε λόγω σύγχυσης, υπνηλίας, 
ασυνάρτητου λόγου, αδυναμίας βάδισης/ορθοστάτισης καθώς και ακράτει-
ας ούρων από εβδομάδος. Διαπιστώθηκαν αυξημένοι δείκτες φλεγμονής 
(λευκά αιμοσφαίρια, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών, C-αντιδρώσα πρωτείνη) 
και αυξημένο λεύκωμα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό χωρίς παρουσία κυττά-
ρων. Προυπύρχε παρκινσονική συνδρομή μη ανταποκρινόμενη στην αγωγή 
με λεβοντόπα από τετραετίας με συνοδά επεισόδια οπτικών ψευδαισθήσε-
ων. Προς περαιτέρω διερεύνηση έγινε πλήρης ιολογικός, ανοσολογικός, νευ-
ροφυσιολογικός έλεγχος, μαγνητική τομογραφία/αγγειογραφία/σπινθηρο-
γράφημα αιμάτωσης εγκεφάλου και αξονική τομογραφία θώρακος/κοιλίας. 
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
ανωτέρω εξετάσεων πληρούνται τα κριτήρια EULAR/ACR για τη διάγνωση 
του ΣΕΛ (νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις, πλευρίτιδα, λευκωματουρία, θετι-
κά αντιπυρηνικά αντισώματα) σε έδαφος προυπάρχουσας πιθανής άνοιας 
σωματίων Lewy [≥2 κλινικά σημεία (διακύμανση επιπέδου συνείδησης, 
οπτικές ψευδαισθήσεις, βραδυκινησία, δυσκαμψία) με ενδεικτικούς βιοδεί-
κτες (σπινθηρογράφημα και ηλεκτροεγκεφαλογράφημα)]. Στη διαφορική 
διάγνωση τέθηκαν και αποκλείστηκαν το σύνδρομο Guillain-Barre, νόσος 
Jacob-Creutzfeldt, νόσος Wilson, αυτοάνοση εγκεφαλοπάθεια, ιογενής 
εγκεφαλίτιδα, κορτικοβασική εκφύλιση, άνοια νόσου Parkinson/μετωπο-
κροταφική, προιούσα υπερπυρηνική παράλυση, ατροφία πολλαπλών συ-
στημάτων και η παρανεοπλασματική εγκεφαλίτιδα. Παρατηρήθηκε κλινικο-
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εργαστηριακή βελτίωση με χορήγηση κορτικοστεροειδών και γ-σφαιρίνης. 
Συμπερασματικά, προτείνεται ενδελεχής έλεγχος ασθενών με νευροψυχια-
τρικές εκδηλώσεις με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση δυνητικά αναστρέψιμων 
νόσων.

PO. 27
ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ ΟΓΚΟΜΟΡΦΗΣ 
ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΤΥΠΟΥ MARBURG ΤΗΣ ΣΚΠ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ 
ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ. 
Α. Βακράκου1, Δ. Τζανετάκος1, Ι. Τζάρτος1, Μ. Αναγνωστούλη1, 
Ε. Ανδρεάδου1, Μ. -Ε. Ευαγγελοπούλου1, Γ. Κούτσης1, Χ. Τσίποτα1, 
Α. Κουκουράκη1, Η. Γιαλάφος1, Γ. Βελονάκης1, Π. Τούλας1, 
Α. Δημητρακόπουλος1, Λ. Στεφανής1, Κ. Κυλιντηρέας1 
1Α’ Νευρολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγι-
νήτειο Νοσοκομείο

Εισαγωγή: Άτυπες μορφές απομυελινωτικών νοσημάτων με ογκόμορ-
φες βλάβες και επιθετική πορεία αποτελούν διαγνωστική και θεραπευτική 
πρόκληση για τους νευρολόγους και περιλαμβάνουν περιπτώσεις οξείας 
διάσπαρτης εγκεφαλομυελίτιδας, παραλλαγές ΣΚΠ (Marburg-παραλλαγή, 
ογκόμορφη-ΣΚΠ, νόσος Balo) και διαταραχές στο φάσμα της νευρομυελίτι-
δας (NMO-spectrum). 
Περιγραφή περιστατικού: Παρουσιάζουμε γυναίκα 50-ετών, που παρου-
σίασε (2015) υποξείας εγκατάστασης αριστερή ημιπάρεση, διαταραχές 
πρόσφατης-μνήμης και συγχυτικόμορφη συμπεριφορά. Η μαγνητική εγκε-
φάλου ανέδειξε ογκόμορφη βλάβη μετωποβρεγματικά με ομοιογενή ενί-
σχυση, πιεστικά φαινόμενα και ολιγάριθμες δορυφόρες μη-ειδικές εστίες. 
Υποβλήθηκε σε βιοψία εγκεφάλου που απέκλεισε κακοήθη εξεργασία και 
έλαβε κορτικοειδή με πλήρη απεικονιστική/κλινική ανταπόκριση. Το 2017 η 
νόσος υποτροπίασε με ογκόμορφη βλάβη παρόμοια κατανομής με αυτή της 
έναρξης και εντονότερα πιεστικά φαινόμενα. Η ασθενής παρουσίασε ξανά 
ανταπόκριση στα κορτικοειδή αλλά γρήγορα έγινε ανθεκτική. Οι συνεδρίες 
πλασμαφαίρεσης δεν ήταν ικανές να περιορίσουν την νόσο, με επέκταση 
των βλαβών στη λευκή ουσία, στο μεσολόβιο, στο αντίπλευρο ημισφαίριο, 
↑ Gd+ περιοχών και προσβολή στα όρια του φλοιού. Η ανθεκτικότητα στις 
θεραπευτικές προσπάθειες οδήγησε σε 2η-βιοψία που ανέδειξε περιαγγεια-
κή απομυελίνωση, διήθηση από αφρώδη-μακροφάγα, παρουσία λιγοστών 
Τ, Β-λεμφοκυττάρων και παρουσία αστροκυττάρων με «κοκκιώδεις μιτώσεις 
πυρήνων» (κύτταρα Creutzfeldt-Peters). Τα ανώτερα ευρήματα είναι συμ-
βατά με ογκόμορφη-ΣΚΠ. Η ασθενής έλαβε υψηλές δόσεις κυκλοφωσφα-
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μίδης με κλινικο-απεικονιστική ανταπόκριση αλλά υποτροπίασε μετά από 
7-κύκλους. Έλαβε 4-κύκλους ριτουξιμάμπης με επιδείνωση, επέκταση βλα-
βών στο στέλεχος, ενώ είχε μηδενικά Β-κύτταρα και τελικά κατέληξε από 
επιπλεγμένη πνευμονία (2018). 
Συζήτηση: Παρουσιάζουμε μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση με υποτρο-
πιάζουσα εμφάνιση ογκόμορφων απομυελινωτικών βλαβών, με άτυπα 
χαρακτηριστικά δίκην-όγκου, με αρχική ανταπόκριση σε υψηλές δόσεις 
κορτικοστεροειδών και κυκλοφωσφαμίδης, με μετέπειτα αντίσταση, με επι-
δείνωση μετά τη χορήγηση ριτουξιμάμπης και τελικά θανατηφόρο έκβαση. 

PO. 28
ANTI-MAG ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΙΝΩΝ
Γ. Αρμένης, Π. Κοκότης, Β. Ζούβελου, Μ. Ρέντζος. 
Ά Νευρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Εισαγωγή: Οι πολυνευροπάθειες αποτελούν μια ετερογενή ομάδα νοσημά-
των. Η παρουσία αισθητικών κυρίως συμπτωμάτων με πολύ αργή πορεία 
εξέλιξης πρέπει να θέτει την υποψία anti-MAG πολυνευροπάθειας. 
Σκοπός: Ετερογένεια εμφανίζεται και μεταξύ των περιστατικών anti-MAG. 
Είναι αναγκαίο εκτός από τον αποκλεισμό αιματολογικών δυσκρασιών που 
σχετιζονται με MGUS να διερευνηθεί η συμμετοχή των λεπτών νευρικών ινών. 
Υλικό: Γυναίκα 61 ετών εμφανίζει δυσαισθησίες πελμάτων από 2ετίας, αί-
σθημα καύσου κατά την επαφή τους, δυσανεξία στα κλειστά υποδήματα, 
σταδιακή επιδείνωση από 9μήνου («τη σφίγγει το παπούτσι», «κάτι έχει 
μέσα»). Από 2μήνου αιμωδίες, αίσθημα τρυπήματος με βελόνες και ανα-
φερόμενη υπαισθησία των μεγάλων δαχτύλων, αίσθημα ψυχρότητας στα 
δάχτυλα και το πέλμα, αιμωδίες στα δάχτυλα των άνω άκρων. Από έτους 
πτώσεις και δυσκολία στην ανάβαση ψηλών σκαλοπατιών. 
Μέθοδοι / Αποτελέσματα: anti-MAG (30000 U, ΦΤ<1000 U), anti-SGPG (9. 5 
U, ΦΤ<1 U), ανοσοκαθήλωση (ζώνη σε θέση IgM και κ ελαφρών αλυσίδων), 
οστεομυελική βιοψία (χωρίς παθολογικά ευρήματα), ηλεκτρονευρογράφη-
μα (εικόνα συμβατή με ασύμμετρη αισθητικοκινητική πολυνευροπάθεια 
απομυελινωτικού κυρίως τύπου, βαρύτερη στα περιφερικότερα τμήματα 
και δη στα κάτω άκρα, TLI αριστερού περονιαίου 0, 22), ποσοτικά αισθητι-
κά τεστ (μικρή μείωση του ουδού για την αντίληψη του ψυχρού στα κάτω 
άκρα), βιοψία δέρματος (η μέση πυκνότητα των ενδοεπιδερμικών νευρικών 
ινών ευρίσκεται εκτός των ορίων του φυσιολογικού). 
Συμπεράσματα: Αν και έχει περιγραφεί μόνο άλλη μία φορά στη βιβλιογρα-
φία, είναι πιθανό η anti-MAG πολυνευροπάθεια να εμφνίζει εικόνα προσβο-
λής των λεπτών ινών τόσο κλινικά όσο και εργαστηριακά. 
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PO. 29
AΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΑ 
ΑΝΤΙ ΜΟG ΚΑΙ SSB ANTIΣΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΨΥΧΩΣΗ. ΤΥΧΑΙΑ 
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ;
Γ. Αρμένης, Δ. Καραθανάσης, Μ. - Ε. Ευαγγελοπούλου, Γ. Βελονάκης, 
Γ. Κούτσης, Θ. Μαυρίδης, Β. Τεντολούρης, Ε. Στρατάκη, 
Λ. Αποστολακοπούλου, Δ. Τζανετάκος, Ι. Τζάρτος, Μ. Αναγνωστούλη, 
Κ. Κυλιντηρέας. 
Ά Νευρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Εισαγωγή: Τα απομυελινωτικά νοσήματα του ΚΝΣ αποτελούν μια ετερογε-
νή ομάδα, συμπεριλαμβάνοντας νοσήματα όπως η Πολλαπλή Σκλήρυνση, η 
anti-MOG απομυελινωση και συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα. 
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 36 ετών, με ιστορικό ψύχωσης από 
την εφηβεία, εμφανίζει από 3ων εβδομάδων δυσκαταποσία, δυσαρθρία και 
τρόμο του δεξιού άνω άκρου. Προ 10ετίας επεισόδιο αιμωδιών και ακρά-
τειας ούρων. Μερική ύφεση των συμπτωμάτων μετά από 5g μεθυλπρεδνι-
ζολόνης. Διενεργήθηκε πλήρης ανοσολογικός έλεγχος ορού και ΕΝΥ καθώς 
και έλεγχος για anti-MOG, anti-AQP4 στον ορό, MRI εγκεφάλου και ΑΜΣΣ, 
Schirmer test, βιοψία χείλους από τα οποία προέκυψαν: anti-MOG, anti-
SSB θετικά, ολιγοκλωνικά τύπου 2, Schirmer test θετικό, MRI εγκεφάλου 
και ΑΜΣΣ με πολυάριθμες αλλοιώσεις διάχυτα στα εγκεφαλικά ημισφαίρια, 
στην παρεγεκφαλίδα, στο στέλεχος και στην ΑΜΣΣ, με σκιαγραφική ενίσχυ-
ση, σε περιοχές που συνηγορούν υπερ άλλου απομυελινωτικού νοσήματος 
(φλοιϊκές, πέριξ της 4ης κοιλίας, στα βασικά γάγγλια, στον θάλαμο). 
Συμπεράσματα: Η παρουσία εστιών με διάχυτη (fluffy) εικόνα πέριξ της 
4ης κοιλίας, στα παρεγκεφαλιδικά σκέλη, στα βασικά γάγγλια και στον δι-
εγκέφαλο εγείρουν την υποψία anti-MOG νόσου. Τα νευροψυχιατρικά συ-
μπτώματα στο Σύνδρομο Sjoegren και στον ΣΕΛ σχετίζονται με NR2A/B [Tay 
2017], μέσω διασταυρούμενης αντίδρασης των DWEYS dsDNA στον ΣΕΛ 
[Kowal 2016]. Συνύπαρξη anti-MOG και La έχει καταγραφεί σε περίπτωση 
επιμήκους μυελίτιδας [Jobling 2018]. Ενδελεχής ανοσολογικός έλεγχος συ-
στήνεται σε ασθενείς με απομυελινωτικά νοσήματα του ΚΝΣ για την διασφά-
λιση της σωστής διάγνωσης. Ενδείκνυνται η στοχευμένη αναζήτηση αιτιών 
απομυελίνωσης του ΚΝΣ διαφορετικών από την Πολλαπλή Σκλήρυνση όταν 
υπάρχουν κλινικές και απεικονιστικές ενδείξεις καθώς και η διερεύνηση της 
πιθανής αιτιολογικής συσχέτισης της MOG και SSB απομυελίνωσης με την 
ψύχωση. 
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PO. 30
ΕΠΙΜΗΚΗΣ ΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΗ ΥΠΟ 
ΣΕΚΟΥΚΙΝΟΥΜΑΜΠΗ
Λ. Αποστολακοπούλου, Γ. Αρμένης, Β. Τεντολούρης, Θ. Μαυρίδης, 
Ε. Στρατάκη, Δ. Τζανετάκος, Ι. Τζάρτος, Ε. -Μ. Ευαγγελοπούλου, Γ. Κούτσης, 
Μ. Αναγνωστούλη, Κ. Κυλιντηρέας
Τμήμα Απομυελινωτικών Νοσημάτων, Ά Νευρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Εισαγωγή: Νέοι βιολογικοί παράγοντες χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία 
συστηματικών αυτοάνοσων νοσημάτων τα τελευταία χρόνια χωρίς να έχουν 
αναφερθεί νευρολογικές επιπλοκές, όπως η επιμήκης μυελίτιδα. 
Σκοπός: Η πρώτη περιγραφή περιστατικού με εγκάρσια μυελίτιδα έπειτα 
από χρήση σεκουκινουμάμπης. Η ανάδειξη ενδεχόμενης συσχέτισης του 
αντι-IL17 παράγοντα με επιμήκη μυελίτιδα. 
Υλικό: Άνδρας 45 ετών, με ιστορικό ψωρίασης υπό βιολογικούς παράγοντες 
όπως η ετανερσέπτη [anti-TNF] στο παρελθόν και η σεκουκινουμάμπη [anti-
IL-17] από 3μήνου προσέρχεται λόγω ζωστηροειδούς άλγους κατανομής 
Θ10-Ο1, δυσχέρειας βάδισης και δυσαισθησιών κάτω άκρων από 20 ημέ-
ρου. Απεικονιστικά, στη μαγνητική τομογραφία ΘΜΣΣ υπάρχουν ευρήματα 
μυελίτιδας Θ10-Ο1, κεντρικής εντόπισης, με σκιαγραφική ενίσχυση. Κλινικά 
ο ασθενής εμφανίζει κεντρομελική μυική αδυναμία αριστερού κάτω άκρου, 
μειωμένη παλλαισθησία κάτω άκρων εντονότερη αριστερά και κατάργηση 
κοιλιακών αντανακλάσεων αριστερά. Ο έλεγχος προς απομυελινωτικής ή 
ανοσολογικής αρχής νοσήματα συμπεριλαμβανομένων μαγνητικών τομο-
γραφιών στον υπόλοιπο νευράξονα, anti-AQP4 και anti-MOG αντισωμάτων 
στον ορό και ολιγοκλωνικών ζωνών στο ΕΝΥ τύπου Ι, απέβη αρνητικός. 
Η συμπτωματολογία του ασθενούς υφέθη. με 5g ενδοφλέβιας μεθυλπρεδ-
νιζολόνης. Σε επαναληπτική εξέταση 40 ημέρες μετά τη νοσηλεία διαπι-
στώθηκαν ήπια υποπαλλασθησία κάτω άκρων περιφερικής κατανομής και 
καταργημένες κοιλιακές αντανακλάσεις. Συνεστήθη διακοπή της χρήσης 
σεκουκινουμάμπης και επαναληπτική μαγνητική τομογραφία ΘΜΣΣ. 
Συμπεράσματα: Είναι αξιοσημείωτη η εμφάνιση επιμήκους μυελίτιδας 
έπειτα από χρήση αντι-IL17 παράγοντα σε οργανισμό με τροποποιημένο 
ανοσοποιητικό σύστημα λόγω πρότερων ανοσοτροποιητικών και ανοσο-
κατασταλτικών θεραπειών. Ανάλογες μελλοντικές παρατηρήσεις ενδέχεται 
να ενδυναμώσουν την πιθανή αυτή συσχέτιση και να φωτίσουν άγνωστες 
πλευρές της αιτιοπαθογένειας των απομυελινωτικών νοσημάτων του ΚΝΣ. 
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PO. 31
ΟΠΤΙΚΗ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ
Δ. Καραθανάσης, Γ. Αρμένης., Μ. - Ε. Ευαγγελοπούλου, Κ. Μαυραγάνη2, 
Γ. Κούτσης, Ε. Στρατάκη, Β. Τεντολούρης, Λ. Αποστολακοπούλου, 
Δ. Τζανετάκος, Ι. Τζάρτος, Μ. Αναγνωστούλη, Κ. Κυλιντηρέας, Λ. Στεφανής
1Ά Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστρι-
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
2Ρευματολογικό Ιατρείο, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΝΑ «Λαϊκό» 

Εισαγωγή: Η Οπτική Νευρίτιδα (ΟΝ) παρά τη συχνή συσχέτισή της με την 
Πολλαπλή Σκλήρυνση, η αιτιοπαθογένεια αυτής ποικίλει με συστηματικά 
αυτοάνοσα νοσήματα όπως ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) να 
αποτελούν δυνητικά υποκείμενα αίτια. 
Παρουσίαση Περιστατικού: Πρόκειται για γυναίκα, 29 ετών, με επεισόδια 
αμφοτερόπλευρων οπτικών συμπτωμάτων με τη μορφή του ήπιου θάμβους 
όρασης σε συνδυασμό με οπισθοβολβικό άλγος ποικίλης έντασης, με έναρ-
ξη από τετραμήνου και αργή προοδευτική επιδείνωση. Ο οφθαλμολογικός 
έλεγχος, 4 μήνες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, ανέδειξε μείωση της 
οπτικής οξύτητας (4/10) μόνο στο δεξιό οφθαλμό με προοδευτική αυτόματη 
βελτίωση εντός εβδομάδας (οπτική οξύτητα: 8/10 από 4/10 αρχικά). Η ασθε-
νής νοσηλεύτηκε στο Τμήμα Απομυελινωτικών Νοσημάτων του Αιγινητείου 
Νοσοκομείου προς διερεύνηση. Το ατομικό της αναμνηστικό περιλαμβάνει: 
χρόνια αλωπεκία τριχωτού κεφαλής, φωτοευαισθησία προσώπου, σύνδρο-
μο πολυκυστικών ωοθηκών υπό αγωγή με αντισυλληπτικά δισκία και χρόνια 
αγχώδη συμπτώματα χωρίς αναφορά καμίας άλλης φαρμακευτικής αγωγής. 
Κλινικά διαπιστώθηκε: μειωμένη οπτική οξύτητα δεξιού οφθαλμού, χωρίς 
άλλη νευρολογική σημειολογία ούτε άλλη συμπτωματολογία. Η Μαγνητική 
Τομογραφία εγκεφάλου δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα. Λόγω στοι-
χείων ενδεικτικών άτυπης ΟΝ, διενεργήθηκε εκτεταμένος εργαστηριακός 
έλεγχος ο οποίος ανέδειξε θετικά αντισώματα anti-Sm (λοιπά: φυσιολο-
γικά), ενώ ο έλεγχος του ΕΝΥ ήταν φυσιολογικός. Μετά από Ρευματολογι-
κή εκτίμηση, διαπιστώθηκε ότι η ασθενής πληροί τα διαγνωστικά κριτήρια 
ACR/EULAR 2019 για το Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο και τέθηκε σε 
αγωγή με αζαθειοπρίνη. Παράλληλα, χορηγήθηκε μεθυλπρεδνιζολόνη (1gr/
ημέρα IV για 5 ημέρες και ακολούθως per os 1mg/kg ΣΒ σε προοδευτική 
μείωση). Εντούτοις, την αρχική άριστη κλινική ανταπόκριση ακολούθησε 
κλινική υποτροπή, με τη διακοπή των κορτικοστεροειδών, οδηγώντας σε 
νέα αγωγή με μεθυλπρεδνιζολόνη (IV με συνέχιση per os) μέχρι τη δράση 
της χρόνιας ανοσοκατασταλτικής αγωγής με μικοφενολάτη. 
Συζήτηση: Η Οπτική Νευρίτιδα είναι σπάνια εκδήλωση Νευροψυχιατρικού 
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Λύκου, ειδικά ως πρώτη εκδήλωση αυτού, που δεν πρέπει όμως να διαλά-
θει της διάγνωσης καθώς χρήζει χρόνιας θεραπείας με κορτικοστεροειδή 
και ανοσοκαταστολή. Στοιχεία από το ιστορικό ενδεικτικά άτυπης ΟΝ όπως 
συμπτωματολογία με χρόνια πορεία και αμφοτερόπλευρη εντόπιση, η εξάρ-
τηση από τα κορτικοστεροειδή αλλά και συνύπαρξη συμπτωμάτων από το 
ρευματολογικό ιστορικό όπως αλωπεκία ή φωτοευαισθησία, θα πρέπει να 
οδηγούν σε ενδελεχή ανοσολογικό έλεγχο. 

PO. 32
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΚΝΣ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ 
ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙ-SRP
Γ. Ζαχάρης1, Μ. - Ε. Ευαγγελοπούλου1, Γ. Παπαδήμας1, K. Μαυραγάνη2, 
Γ. Κούτσης1, Β. Τεντολούρης1, Ελένη Στρατάκη1, Ι. Τζάρτος1, Δ. Τζανετάκος1, 
Κ. Κυλιντηρέας1. 
1Α’ Νευρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
2Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Εισαγωγή: Η διάγνωση αυτοανόσων νοσημάτων είναι δυσχερής επί συνύ-
παρξης συστηματικών ανοσολογικών εκδηλώσεων από πολλαπλά συστή-
ματα. 
Παροουσίαση Περιστατικού: Περιγράφεται η περίπτωση ενός άνδρα με 
ιστορικό ραγοειδίτιδας/αγγειίτιδας αμφιβληστροειδούς άμφω υπό ανοσο-
κατασταλτική αγωγή, που εμφάνισε προϊούσα αδυναμία κάτω άκρων με 
δυσχέρεια βάδισης και δυσκολία στην έγερση από καθιστή θέση ενώ ακο-
λούθησε αδυναμία και των άνω άκρων. Η νευρολογική εξέταση του ασθε-
νούς ανέδειξε αμφοτερόπλευρη πυραμιδική συνδρομή με επικρατέστερη 
προσβολή αριστερά, ηπιότατες διαταραχές της επιπολής αισθητικότητας 
(υπαισθησία αριστερών άκρων) και κεντρομελική, περιφερική αδυναμία 
εντονότερη στα κάτω άκρα, με συνοδές ατροφίες μυών. 
Διενεργήθηκε βιοψία μυός με ιστολογική εικόνα φλεγμονώδους μυοπά-
θειας, ενώ ανευρέθησαν αυτοαντισώματα έναντι SRP (signal recognition 
particle). Παράλληλα, από τον εργαστηριακό έλεγχο αναδείχθηκαν θετικά 
C-ANCA (>1:160) και ΑΝΑ (1:80). O ασθενής τότε ελάμβανε από του στόμα-
τος πρεδνιζολόνη και μεθοτρεξάτη. Από την μαγνητική τομογραφία εγκε-
φάλου αναδείχθηκαν εστίες με υψηλής έντασης σήμα σε Τ2 ΚΑΙ FLAIR, στην 
περικοιλιακή λευκή ουσία και δυο στικτές στο οπίσθιο σκέλος της έσω κά-
ψας δεξιά, στον ακτινωτό στέφανο και ημιωοειδές κέντρο αμφοτερόπλευρα 
με επίταση δεξιά, χωρίς σκιαγραφική ενίσχυση, και χωρίς εικόνα πρωτοπα-
θούς αγγειίτιδας ΚΝΣ. Από την ΜΤ ΘΜΣΣ παρατηρείται ήπια αύξηση έντα-
σης σήματος Τ2, χωρίς ενίσχυση στο επίπεδο Θ10 αλλά και Θ11 μυελοτομί-
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ου. Η οσφυονωτιαία παρακέντηση ανέδειξε αρνητικές ολιγοκλωνικές ζώνες 
στο ΕΝΥ. Από τις αξονικές τομογραφίες θώρακος, άνω-κάτω κοιλίας δεν 
υποστηρίχθηκε η ύπαρξη συστηματικής αγγειίτιδας. Τέθηκε διάγνωση απο-
μυελινωτικής νόσου του ΚΝΣ σε έδαφος ανοσολογικών συνοσηροτήτων και 
φλεμονώδη μυοπαθεια με θετικά SRP, το δεύτερο ως τώρα περιστατικό στη 
διεθνή βιβλιογραφία. Η περαιτέρω παρακολούθηση εξέλιξης ανοσολογικού 
προφίλ ενδεχομένως να οδηγήσει στη διάγνωση ενός αυτοανόσου νοσήμα-
τος που εμπεριέχει τις εκδηλώσεις αυτές. 

PO. 33
ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΡΥΘΜΟ 
ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
Δ. Κίτσος1, Ε. Σιδέρη1, Μ. Χονδρογιάννη1, Α. Τσιβγούλης1, Χ. Ζόμπολα1, 
Ν. Θωμαίδης2, Κ. Ι Βουμβουράκης1 

1«Ιατρείο ΣΚΠ και άλλων αυτοάνοσων νοσημάτων», Β’Παν/κη Νευρολογική Κλι-
νική, ΕΚΠΑ, «Αττικόν» νοσοκομείο, Αθήνα
2Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, ΕΚΠΑ, Αθήνα

Το προφίλ συγκεκριμένων μεταβολομικών στην ομάδα ασθενών με Πολλα-
πλή Σκλήρυνση (ΠΣ) και υγειών ατόμων μπορούσε με πιθανότητα 68% να 
αναγνωρίσει το δείγμα ορού όχι μόνο ανάμεσα σε πάσχοντες και υγιή άτομα 
αλλά και σε ασθενείς με Κλινικώς Εντοπισμένο Σύνδρομο (ΚΕΣ) και Υποτρο-
πιάζουσα ΠΣ. 
Οι συγγραφείς προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν μεταβολομικές υπο-
γραφές ασθενών, στο περιφερικό αίμα, με υποτροπιάζουσα ΠΣ ως δείκτες 
πρόβλεψης της συσσώρευσης αναπηρίας (κλίμακα EDSS) και επιδείνωσης 
της νόσου (ετήσιος ρυθμός υποτροπών) ένα έτος μετά τον αρχικό προσδι-
ορισμό. 
Δύο μεταβολομικές υπογραφές απομονώθηκαν με μέτρια έως υψηλή ακρί-
βεια σχετικά με την πρόβλεψη των δύο παραπάνω κλινικών παραμέτρων 
των συμμετεχόντων ασθενών (R2=0. 369, Q2=0. 125, R2=0. 368, Q2=0. 126 
αντιστοίχως με την μέθοδο της Principal Component Analysis-PCA)
Επίσης η κλίμακα αναπηρίας EDSS συσχετίσθηκε και κατά τη χρονική στιγμή 
του προσδιορισμού του μεταβολομικού προφίλ με τα στοιχεία που στοιχει-
οθέτησαν την υπογραφή αυτή (μικρού μοριακού βάρους μόρια) δίνοντας 
και μία άλλη χρονική διάσταση στη χρησιμότητα των μεταβολομικών ως 
προγνωστικών δεικτών της κλινικής πορείας ασθενών με ΠΣ (F(4, 49)=5, 346 
p=. 001 R2=. 322)
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PO. 34
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΝΕΥΡΟΦΛΕΓΜΟΝΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 
ΦΡΑΓΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΤΕΡΟΥ-ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 
Σ. Καφτεράνη1, Β. Πουλίδου2, Σ. Χατζηκωνσταντίνου3, Μ. -Κ. Μποζίκη4, 
Ν. Γρηγοριάδης4

1Α’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινικη, ΠΓΝΘ Ιπποκράτειο, Δ. Μ. Π. Σ Νευρο-
ανοσολογίας
2Α’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Δ. Μ. Π. Σ Νευροανο-
σολογίας
3Γ’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝΘ Παπανικολάου, Δ. Μ. Π. Σ Νευ-
ροανοσολογίας
4B’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ

Εισαγωγή: Ο εντερικός φραγμός και ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός μοιρά-
ζονται αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Τόσο τα επιθηλιακά κύταρα του εντέ-
ρου όσο και τα ενδοθηλιακά κύτταρα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος 
(ΚΝΣ) ενώνονται μεταξύ τους με αποφρακτικές συνδέσεις που εμποδίζουν 
την ελεύθερη διέλευση των μορίων ανάμεσα στα κύτταρα. Οι ιδιότητες των 
δύο φραγμών τροποποιούνται από την αλληλεπίδραση με τα γύρω κύττα-
ρα. Και στα δύο συστήματα, η ενεργοποίηση του ανοσιακού συστήματος 
οδηγεί σε διαταραχή της ακεραιότητας των φραγμών και εκδήλωση νόσου. 
Η αμφίδρομη σχέση στον άξονα μικροβίωμα-έντερο-εγκέφαλος αποδεικνύ-
ει ότι η συνέργεια μικροβιώματος - ξενιστή συντελεί στην τροποποίηση των 
σηματοδοτικών μονοπατιών. Κατά την νεογνική περίοδο, η ανάπτυξη και η 
λειτουργία του εντερικού νευρικού συστήματος καθορίζεται από την ανά-
πτυξη του μικροβιώματος και του ανοσοποιητικού συστήματος. 
Σκοπός: Να παρουσιαστεί μια επικαιροποιημένη θεώρηση του άξονα μι-
κροβίωμα-έντερο-εγκέφαλος που να περιλαμβάνει τον ρόλο του μικροβιώ-
ματος και τις αλληλεπιδράσεις μέσω σηματοδοτικών μορίων των δύο φραγ-
μών. 
Υλικό και μέθοδοι: Έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθεί η πλέον πρόσφα-
τη βιβλιογραφία με εξαίρεση αυτές που χρησιμοποιήθηκαν χάριν ιστορικής 
αναφοράς. Οι λέξεις κλειδιά που αναζητήθηκαν περιελάμβαναν τις κάτωθι: 
tight junctions, S1P, ιντεργκρίνες, μικροβίωμα, νευροφλεγμονή. 
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Η επικοινωνία μεταξύ του εντέρου και 
του εγκεφάλου γίνεται με μόρια και υποδοχείς που εκφράζονται στο ΚΝΣ και 
το ανοσιακό σύστημα. Πολλά σημεία σηματοδότησης στις διάφορες κατη-
γορίες μορίων έχουν προταθεί ως μέρος της παθογένεσης της Πολλαπλής 
Σκλήρυνσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στόχοι για θεραπευτι-
κούς παράγοντες. 
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PO. 35
THE ROLE OF ADAR1 IN MICROGLIAL ACTIVATION
D. Dafou1, E. Kanata2, K. Xanthopoulos2, M. Tavladorakis2, S. Pettas1, 
E. Kechagia1, N. Mpekas1, R. Lagoudaki3, O. Touloumi3, E. Kesidou3, 
P. Theotokis3, M. Schimtz4, M. Boziki3, N. Grigoriadis3, T. Sklaviadis2. 
1School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki
2Prion Diseases Research Group, School of Pharmacy, Aristotle University of 
Thessaloniki
3AHEPA B’ Dept of Neurology, AHEPA University Hospital, Thessaloniki
4Cooperation Unit Translational Studies and Biomarker, German Center for 
Neurodegenerative Diseases, Gottingen

Microglia, the resident immune cells of the Central Nervous System (CNS), 
exist in resting and activated states. Activated microglia can be polarized 
either to M1 or M2 type, releasing pro-inflammatory or anti-inflammatory 
cytokines respectively and has been implicated in CNS disorders. Alterations 
in RNA-editing, a post-transcriptional modification that introduces RNA:D-
NA differences (RDDs), have been reported in a variety of neurodegenera-
tive diseases (ND)1-3. In mammals, the most common modification, Aden-
osine to Inosine (A-I) conversion, is catalyzed by ADAR deaminases. ADAR1, 
is most abundantly expressed in neuronal tissues and is involved in innate 
immune modulation4, 5. ADAR1 is also upregulated in inflamation4, 6 and 
fittingly in acute phase Experimental Autoimmune Encephalomyelytis (EAE) 
microglia7. ADAR1-mediated RNA editing is reduced during the progres-
sion of EAE, supporting an identified protective role in other NDs1. The aim 
of this study is to further investigate the contribution of ADAR1-mediated 
RNA-editing to microglial cell responses in neurodegeneration. Microglial 
ADAR1 knock-out (KO) cells were analyzed following LPS (M1) and IL4 (M2) 
stimulation. Transcriptomic analysis indicates a deregulated M1 activation 
state. We have identified expression profiles showing differential responses 
to pro-inflammatory stimulation with a subset of genes highlighting their 
involvement in specific cell functions relevant to MS. 
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PO. 36
ΣΥΝΔΡΟΜΟ MILLER-FISHER ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ GQ1b 
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
Μ. Αικατερίνης, Κ. Νατσής, Α. Σπύρου, Α. Καλύβας, Ε. Παπαμιχάλης, 
Α. Γέρκου, Χ. Μουρτζίνος
Νευρολογική κλινική ΓΝ Σερρών

Εισαγωγή: Το σύνδρομο Miller-Fisher είναι μια σχετικά σπάνια παραλλαγή 
του συνδρόμου Guillain-Barre και παρατηρείται περίπου στο 3-5% των πε-
ριπτώσεων. Η διάγνωσή του είναι κυρίως κλινική και στηρίζεται στην τρι-
άδα συμπτωμάτων: Κατάργηση τενόντιων αντανακλαστικών, οξεία οφθαλ-
μοπληγία και αταξία. Στη σωστή διάγνωσή του μπορούν να συμβάλλουν ο 
νευροφυσιολογικός έλεγχος, η οσφυονωτιαία παρακέντηση καθώς και η 
ανεύρεση των GQ1b αντισωμάτων. 
Περιγραφή περιστατικού: Γυναίκα 17 ετών παρουσιάστηκε στο ΤΕΠ του 
Γ. Ν. Σερρών αιτιώμενη διπλωπία και αστάθεια βάδισης με υποξεία εγκατά-
σταση. Είχε προηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα λοίμωξη του γαστρε-
ντερικού συστήματος η οποία είχε αποδράμει κατά την έναρξη των νευρο-
λογικών συμπτωμάτων. Η νευρολογική εξέταση ανέδειξε πάρεση απαγωγού 
νεύρου άμφω, αδυναμία άνω βλεμματικής στροφής άμφω, τρόμο τελικού 
σκοπού άμφω, έντονη κορμική αταξία και κατάργηση των τενόντιων αντα-
νακλάσεων στα κάτω άκρα. Η νευροαπεικόνιση με αξονική και μαγνητική 
τομογραφία εγκεφάλου ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα. Πραγματοποι-
ήθηκε οσφυονωτιαία παρακέντηση όπου διαπιστώθηκε λευκωματοκυττα-
ρικός διαχωρισμός με φυσιολογικό αριθμό κυττάρων (5 κοπ) και αυξημένη 
συγκέντωση λευκώματος (136 mg/dl). Στο νευροφυσιολογικό έλεγχο παρα-
τηρήθηκε ήπια παράταση στην εμφάνιση του κύματος F στο οπίσθιο κνημι-
αίο νεύρο, ενώ τα ευρήματα από τα άνω άκρα ήταν φυσιολογικά. Η καλλιέρ-
γεια κοπράνων για ανεύρεση εντερικών παθογόνων συμπεριλαμβανομένου 
και του campylobacter jejuni ήταν αρνητική. Ο έλεγχος για αντισώματα κατά 
της γαγγλιοσίδης GQ1b αλλά και των υπόλοιπων γαγγλιοσιδίων ήταν επίσης 
αρνητικός. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε με ενδοφλέβια χορήγηση υπέρανο-
σης γ σφαιρίνης με δοσολογία 0, 4g/kg/day για 5 ημέρες. Η ασθενής παρου-
σίασε σχετικά γρήγορη αποκατάσταση της αταξίας εντός λίγων ημερών, ενώ 
η οφθαλμοπληγία βελτιώθηκε με πολύ βραδύτερο ρυθμό με πλήρη αποκα-
τάσταση μετά την πάροδο 6 περίπου μηνών. 
Συμπεράσματα: Η ανεύρεση των αντισωμάτων έναντι της γαγγλιοσίδης 
GQ1b εμφανίζεται σε ποσοστό 90% στο σύνδρομο Miller-Fisher, αλλα ακό-
μα και αν δεν ανευρεθούν δεν αποκλείουν τη διάγνωση του συνδρόμου που 
είναι κατά βάση κλινική. Η λειτουργική αποκατάσταση των ασθενών με σύν-
δρομο Miller-Fisher μπορεί να είναι σχετικά βραδεία όπως συνέβει και στη 
δική μας ασθενή. 
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PO. 37
ΠΙΘΑΝΗ IgG4-RELATED DISEASE ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ 
ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΚΟ ΑΛΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΠΙΑ
Α. Σπύρου, Κ. Νατσής, Μ. Αικατερίνης, Ε. Παπαμιχάλης, Γ. Κουρτέση, 
Χ. Μουρτζίνος
Νευρολογική κλινική ΓΝ Σερρών

Εισαγωγή: H IgG4-RD (related disease) είναι ένα πολυσυστηματικό νόσημα 
ανοσολογικής αρχής που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ινωτικών και φλεγ-
μονωδών διεργασιών που σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα στο αίμα IgG4 
ανοσοσφαιρίνης και προσβολή διαφόρων οργάνων του σώματος. Τυπικά οι 
ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν αυτοάνοση παγκρεατίτιδα, αυτοάνοση 
θυρεοειδίτιδα, υπερτροφική μηνιγγίτιδα, δακρυοαδενίτιδα, σιελαδενίτιδα 
και πλειάδα άλλων συστηματικών εκδηλώσεων. 
Περιγραφή περιστατικού: Γυναίκα ασθενής, 46 ετών, με ατομικό αναμνη-
στικό παγκρεατίτιδας (Χ2) άγνωστης αιτιολογίας, ΣΔ τύπου Ι και υπερθυρε-
οειδισμού, προσήλθε αναφερόμενη προοδευτική εμφάνιση διπλωπίας σε 
όλες τις βλεμματικές θέσεις και οπισθοβολβικό άλγος στον δεξιό οφθαλμό. 
Κλινικά εμφάνιζε σκληρυντική διόγκωση του δακρυϊκού αδένα δεξιά, δι-
πλωπία στη δεξιά και άνω βλεμματική θέση και εσωφορία δεξιού οφθαλμού 
ενώ η υπόλοιπη νευρολογική εξέταση ήταν φυσιολογική. Διενεργήθηκε MRI 
κόγχων όπου παρατηρήθηκε συμπαγής διόγκωση στην περιοχή του δα-
κρυικού αδένα του δεξιού οφθαλμού, η οποία προκαλούσε ήπια πίεση και 
παρεκτόπιση του οφθαλμικού βολβού και επεκτείνονταν με ήπια πίεση στον 
έξω ορθό μυ. Η παρούσα νευρολογική συνδρομή αποδόθηκε σε δακρυοα-
δενίτιδα και η ασθενής έλαβε αγωγή με κορτικοστεροειδή με εντυπωσιακή 
κλινική βελτίωση. Με βάση την παρούσα νόσο και το πλούσιο αυτοάνοσο 
προφίλ στο ιστορικό της ασθενούς διενεργήθηκε πλήρης ρευματολογι-
κός-ανοσολογικός έλεγχος συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων ACE και 
IgG4 στον ορό του αίματος o οποίος με εξαίρεση τα αυξημένα επίπεδα ΙgE 
ανοσοσφαιρίνης ήταν αρνητικός. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα των IgG4 
στον ορό διενεργήθηκε βιοψία του δακρυϊκού αδένα με ευρήματα χρόνιας 
δακρυοαδενίτιδας και λόγο IgG4/IgG 37%. 
Συμπέρασμα: Εξαιτίας του γεγονότος ότι η νόσος μπορεί να επηρεάσει 
σχεδόν οποιοδήποτε όργανο, η κλινική εικόνα είναι εξαιρετικά ετερογενής 
και χρειάζονται κλινικά, εργαστηριακά και παθολογοανατομικά κριτήρια για 
την διάγνωση της. Σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια για τη διάγνωση 
της IgG4-RD, για να θεωρηθεί πιθανή η νόσος θα πρέπει να υπάρχουν είτε 
αυξημένος τίτλος IgG4 στον ορό είτε λόγος IgG4/IgG 40% σε παθολογοα-
νατομικό παρασκεύασμα. Παρότι η ασθενής δεν πληρούσε κανένα από τα 
δύο προαναφερθέντα διαγνωστικά κριτήρια, η διάγνωση της IgG4-RD θεω-
ρήθηκε το πιο πιθανό σενάριο με βάση το τυπικό πολυσυστηματικό αυτο-
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άνοσο ιστορικό της ασθενούς καθώς και το οριακό αποτέλεσμα του λόγου 
IgG4/IgG στη βιοψία του δακρυικού αδένα, η οποία να σημειωθεί ότι λήφθη-
κε περίπου 1 μήνα μετά την οξεία φάση και αφού η ασθενής είχε ήδη λά-
βει θεραπεία με κορτικοειδή. Η ανάλυση των υποτάξεων IgG αποκαλύπτει 
υψηλές τιμές IgG4 σε πολλούς, αλλά όχι σε όλους τους ασθενείς. Θα πρέπει 
να τονιστεί ότι η τιμή των IgG4 μπορεί να είναι παραπλανητική όταν αυτή 
χρησιμοποιείται ως μοναδικό κριτήριο για τη διάγνωση ή τον αποκλεισμό 
της νόσου μιας και ένα ποσοστό ασθενών μπορεί να έχει φυσιολογική τιμή 
IgG4 κατά τις οξείες εξάρσεις της νόσου. 

PO. 38
ΒΙΤΑΜΙΝΗ D: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Σ. -Ε. Πελίδου1, 2, Κ. -Μ. Χαρισίου3, Γ. Βαβουγιός4, Κ. Γιαννοπούλου5, 
Τ. Ντόσκας6, Ν. Γρηγοριάδης 7

1Επίκουρος Καθηγήτρια Νευρολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
2Εργαστήριο Πειραματικής Νευρολογίας-Νευροανοσολογίας, Β’ Νευρολογική ΑΠΘ
3Νευρολόγος, Λάρισσα
4Ειδικευόμενος Νευρολογίας, ΝΝΑ 
5Νευρολόγος, Κέντρο μνήμης, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν
6Διευθυντής Νευρολογίας, ΝΝΑ
7Καθηγητής Νευρολογίας, Διευθυντής Β’ ΠΝΚ, ΑΠΘ

Εισαγωγή: Πολλές μελέτες έχουν συνδέσει τα χαμηλά επίπεδα της βιταμί-
νης D με αύξηση του ρυθμού υποτροπών στην πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ) 
και χειρότερη πορεία της νόσου. Τα χαμηλά επίπεδα της vit-D συνδέθηκαν 
και με άλλα νοσήματα, όπως ρευματοπάθειες, άνοιες, επιληψία κλπ. 
Σκοπός: Προσπάθεια συσχέτισης επιπέδων της vit-D σε αυτοάνοσα και μη 
νοσήματα. 
Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη περιλάβαμε 130 ασθενείς, χωρισμένους σε 3 
ομάδες: Α: 70 ασθενείς με RRMS. Β: 22 ασθενείς με άλλα αυτοάνοσα (ΝΜΟ, 
MG, RA, ADEM). C: 28 ασθενείς με μη αυτοάνοσα νοσήματα, όπως άνοια, 
επιληψία, αγγεικά και εξωπυραμιδικά νοσήματα. Η μέτρηση της vit-D στο 
ορό έγινε από Οκτώμβριο-Φεβρουάριο. Οι ασθενείς δεν ελάμβαναν vit-D. 
Αποτελέσματα: Ο ΜΟ της vit-D ήταν σημαντικά χαμηλός σε όλες τις ομά-
δες. ΜΟ στην ομάδα Α: 17. 04 ng/dl (range 3. 11-37. 8 ng/dl), στην ομάδα 
B: 16. 96 ng/dl (range 5. 1-32. 0 ng/dl), στην ομάδα C: 12. 65 ng/dl (range 4. 
3-25. 5 ng/dl). 
Συμπεράσματα: Ο ρόλος της vit-D θεωρείται σημαντικός στις ανοσολογι-
κές αντιδράσεις. Αίτια χαμηλών επιπέδων είναι πολλά, όπως μειωμένη έκθε-
ση στον ήλιο, μειωμένη πρόσληψη με την τροφή, χρήση φαρμάκων και γο-
νιδιακές μεταλλάξεις. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να διαλευκανθεί ο 
ακριβής ρόλος της στην παθοφυσιολογία αυτοάνοσων και μη νοσημάτων. 



78

PO. 39
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑΣ GRAVIS
Α. Τασιοπούλου, Σ. Αλεξανδρίδη, Αικ. Τερζούδη, Γ. Ταρτανής, Κ. Βαδικόλιας, 
Α. Ζεκερίδου, Ι. Ηλιόπουλος
Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, ΔΠΘ, ΓΠΝ Αλεξανδρούπολης
 
Εισαγωγή: Άνδρας 45 ετών, προσήλθε για διερεύνηση δυσκαταποσίας και 
βλεφαρόπτωσης από 30ημέρου. Με βάση την κλινική εξέταση και τον πα-
ρακλινικό έλεγχο (θετικά αντισώματα έναντι AchR, αρνητικά anti-MUSK) 
τέθηκε η διάγνωση της βαρείας μυασθένειας. Η CT θώρακος ανέδειξε την 
παρουσία πιθανού θυμώματος. Η MG είναι η πιο συχνή παρανεοπλασματική 
εκδήλωση που αναπτύσσεται σε ασθενείς με θύμωμα. Εκτός από τα αντισώ-
ματα έναντι AchR, έχουν αναφερθεί ένας αριθμός νευρωνικών αντισωμάτων.  
Σκοπός: Παρουσίαση των αντισωμάτων που παρατηρούνται σε ασθενείς με 
θύμωμα και MG. 
Υλικό/Mέθοδος: Αναζήτηση βιβλιογραφίας στο Pubmed εώς 20/11/19.  
Στον ασθενή μας έγινε έλεγχος των εξής Αb: LGI1, AMPA, Caspr2, GAD 
Αποτελέσματα: Στα δικό μας ασθενή ο έλεγχος των Aντισωμάτων (πλην των 
ΑchR) απέβη αρνητικός. 
Συμπέρασματα: Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τα Αb έναντι αντιγόνων κυττα-
ρικής επιφανείας που ανιχνεύονται σε παρανεοπλασματική μυασθένεια είναι: 
VGKC, Caspr2, AMPAR και τα Ab έναντι συναπτικών πρωτεινών είναι: GAD65, 
gagglionic AchR. Τα παραπάνω αντισώματα μπορούν αν χρησιμεύσουν ως 
δυνητικοί δείκτες για την ύπαρξη θυμώματος. Επίσης μπορούν να συμπερι-
ληφθούν σε έναν εμπεριστατωμένο προεγχειρητικό εργαστηριακό έλεγχο 
σε ασθενείς στα πλαίσια διερεύνησης μάζας στο πρόσθιο μεσοθωράκιο.  

PO. 40
ΒΑΡΥ ΔΙΑΡΡΟΪΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΕΡΙΦΛΟΥΝΟΜΙΔΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 
ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ (ΠΣ)
Κ. Γ. Γιαννοπούλου1, Αικ. Ι. Αναστασίου2, Σ. -Ε. Πελίδου3

1Νευρολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν
2Ιατρική Σχολή Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
3Τμήμα Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Το διαρροϊκό σύνδρομο περιγράφεται σαν πολύ συχνή ανεπι-
θύμητη ενέργεια στη θεραπεία με τεριφλουναμίδη. Συνήθως η παρενέργεια 
αυτή είναι στην αρχή της λήψης του φαρμάκου και υποχωρεί στην πορεία. 
Παρουσιάζουμε ασθενή με το παράδοξο της καλής ανοχής για ένα έτος και 
εμφάνιση σοβαρής διάρροιας στη συνέχεια. 
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Μέθοδος: Παρουσίαση Περιστατικού
Γυναίκα 38 ετών με διάγνωση ΠΣ και συνυπάρχουσα θυρεοειδίτιδα 
Hashimoto. Η ασθενής έλαβε διαδοχικά, λόγω συχνών υποτροπών, ιντερ-
φερόνη β-1α, φιγκολιμόδη, φουμαρικό διμεθυλεστέρα χωρίς ανταπόκριση 
και με παρενέργεια την λεμφοπενία. Ακολούθως ετέθη σε θεραπεία με τερι-
φλουνομίδη, με καλή ανοχή του φαρμάκου το πρώτο έτος, ενώ εμφάνισε μία 
ήπια υποτροπή (αιμωδία δεξιών άκρων) χωρίς απεικονιστική επιδείνωση. 
Δύο μήνες μετά παρουσίασε βαρύ διαρροϊκό σύνδρομο χωρίς ανταπόκριση 
σε δίαιτα και φαρμακευτική αγωγή, συνοδευόμενη από έντονη τριχόπτω-
ση. Ο έλεγχος του ΓΕΣ απέβη αρνητικός (mayer κοπράνων, γαστροσκόπηση, 
κολονοσκόπηση). Η μέτρηση επιπέδων της τεριφλουναμίδης (Ιούλιος 2019) 
ήταν μεγαλύτερη από 10 mg/L (ανώτερο όριο). Μειώθηκε η δόση (ένα χάπι 
ανά δεύτερη μέρα) και 20 μέρες μετά επήλθε υποχώρηση του διαρροϊκού 
συνδρόμου, της τριχόπτωσης, αλλά και των υποτροπών της νόσου. 
Συμπεράσματα: Η υποχώρηση των συμπτωμάτων με την μείωση της δό-
σης αποδεικνύει ότι τα τοξικά επίπεδα τεριφλουναμίδης ευθύνονταν για την 
διάρροια και τριχόπτωση. Στη βιβλιογραφία δεν αναφέρεται αντίστοιχη πε-
ρίπτωση σε ασθενή με ΠΣ. Συνιστάται μέτρηση των επιπέδων τεριφλουνα-
μίδης σε επίμονο διαρροικό σύνδρομο. 
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ΚΟΡΜΑΣ Κ.  ...................................  PO.06

ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ Θ. .......................  PO.09

ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ Α.  ........... PO.14, PO.27

ΚΟΥΡΤΕΣΗ Γ.   ...............................  PO.37

ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ Α.  .............................  PO.24

ΚΟΥΤΣΗΣ Γ.  ...... PO.14, PO.15, PO.16, 
PO.27, PO.29, PO.30, 

PO.31, PO.32

ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΑΣ Π.  ....................  PO.26

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ Ε.   ........ PO.09, PO.13

ΚΡΟΓΚΦΕΛΤ Κ.Α.  ............ PO.18, PO.19

ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑΣ Κ.  .......... PO.14, PO.15, 
PO.16, PO.27, PO.29, PO.30, PO.31, 

PO.32

ΚΩΣΤΑΔΗΜΑ Β.  ............. PO.11, PO.12

Λ
ΛΙΑΣΙΔΗΣ Χ.   ................................  PO.24

Μ
ΜΑΝΔΩΡΑΣ Ν.  ............................  PO.05

ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ι.  ...............................  PO.16

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Κ.  .............. PO.31, PO.32
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ΜΑΥΡΙΔΗΣ Θ.  ................. PO.29, PO.30

ΜΕΓΑΡΗ Κ.   ...................................  PO.10

ΜΗΤΣΙΑΔΟΥ Δ.  ...........................  PO.05

ΜΟΥΤΖΙΝΟΣ Χ.  .............. PO.36, PO.37

ΜΠΟΖΙΚΗ Μ.  ................... PO.05, PO.34

ΜΠΡΕΖΑ Μ.  ..................... PO.16, PO.18

ΜΩΡΑΪΤΟΥ Δ.  ..............................  PO.09

N
ΝΑΤΣΗΣ Κ.  ....................... PO.36, PO.37

ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε.  ...................  PO.05

ΝΤΑΦΗ Ν.  .....................................  PO.05

ΝΤΟΣΚΑΣ T.  ...... PO.06, PO.17, PO.18, 
PO.19, PO.20, PO.38

Π
ΠΑΝΤΟΥ Ε. ....................................  PO.16

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Γ.  ..........................  PO.32

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.  ...............  PO.16

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ Ε.  ......... PO.36, PO.37

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ.  ......................  PO.09

ΠΕΛΙΔΟΥ Σ.-Ε.  ............... PO.18, PO.19, 
PO.38, PO.40

ΠΟΥΛΙΔΟΥ Β.  ...............................  PO.34

ΠΥΡΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.  ..............  PO.24

Ρ
ΡΕΝΤΖΟΣ Μ. .................................  PO.28

Σ
ΣΙΔΕΡΗ Ε.  ......................... PO.03, PO.33

ΣΙΩΚΑΣ Β.  .....................................  PO.13

ΣΟΦΟΛΟΓΗ Μ.  ............................  PO.09

ΣΠΗΛΙΩΤΗ Μ.  ..............................  PO.13

ΣΠΥΡΟΥ Α.  ...................... PO.36, PO.37

ΣΤΕΦΑΝΗΣ Λ.  ................ PO.14, PO.15, 
PO.16, PO.27, PO.31

ΣΤΟΙΛΟΥΔΗΣ Π.  ............. PO.25, PO.26

ΣΤΡΑΤΑΚΗ Ε.  ..... PO.29, PO.30, PO.31, 
PO.32

ΣΥΝΑΔΙΝΑΚΗΣ Ε.  .......................  PO.06

T
ΤΑΡΤΑΝΗΣ Γ.  ................................  PO.39

ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Α.  .......... PO.08, PO.39

ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ Β.  ........ PO.29, PO.30, 
PO.31, PO.32

ΤΕΡΖΟΥΔΗ Α.  .................. PO.08, PO.39

ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ Δ.  ........... PO.14, PO.15, 
PO.16, PO.27, PO.29, 
PO.30, PO.31, PO.32

ΤΖΑΡΤΟΣ Ι.  ....... PO.14, PO.15, PO.16, 
PO.27, PO.29, PO.30, 

PO.31, PO.32

ΤΖΗΚΑΣ Ε.  ........................ PO.25, PO.26

ΤΟΥΛΑΣ Π.  ......... PO.15, PO.16, PO.27

ΤΟΥΛΟΥΜΗ Ό.  ............................  PO.05

ΤΣΕΛΙΟΣ Θ.  ...................................  PO.07

ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ Α.  ...........................  PO.33

ΤΣΙΠΟΤΑ Χ.  ........ PO.14, PO.15, PO.27
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ΤΣΟΛΑΚΗ Μ.  ................... PO.09, PO.13

ΤΣΟΥΡΑ Α.  ....................................  PO.25

Φ
ΦΙΡΙΝΙΔΗΣ Π.  ...............................  PO.25

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ Α.  ..........................  PO.13

Χ
ΧΑΡΙΣΙΟΥ Κ.-Μ.  ...........................  PO.38

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ.  ......  PO.34

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ Μ.   .... PO.03, PO.33

ΧΡΙΣΤΑΡΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.  .........  
PO.02

ΧΡΙΣΤΟΥ Ν.  ...................................  PO.24

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ Χ.  ..................  PO.14

Ψ
ΨΑΡΡΟΣ Φ.  ...................................  PO.17



85

Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Πέμπτη 12 - Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019

Τόπος 
Makedonia Palace Hotel Thessaloniki
Λεωφόρος Μ. Αλεξάνδρου 2, 546 40, Θεσσαλονίκη, T: +30 231 089 7197

Οργάνωση Συνεδρίου - Γραμματεία - Πληροφορίες 
PRAXICON
Εθν. Αντιστάσεως 101, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τ: +30 2310 460 682, 2310 460 652 - F: +30 2310 435 064
E-mail: info@praxicon.gr - Website: www.praxicon.gr 
ΜΗΤΕ 0933Ε60000071200

Τελετή έναρξης
Η Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 
Δεκεμβρίου 2019 στον εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου. 

Γλώσσα Συνεδρίου
Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική. 

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και 
ιατρικών προϊόντων, όπως και εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων, για την 
ενημέρωση των συμμετεχόντων.

Διακριτικό Σήμα και Κάρτα barcode
Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι είναι 
απαραίτητο να φέρουν τη διακριτική κονκάρδα εγγραφής που χορηγείται 
από τη γραμματεία on site και παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ όλη τη 
διάρκεια του Συνεδρίου.
Επίσης, με την εγγραφή του ο κάθε σύνεδρος θα παραλαμβάνει από τη 
γραμματεία on site κάρτα με γραμμωτό κωδικό (barcode), την οποία θα 
σκανάρει σε ειδικό μηχάνημα κάθε φορά κατά την είσοδο και έξοδό του από 
τη συνεδριακή αίθουσα. 
Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης 
κάθε συνέδρου και με τη συμπλήρωση του 60% των συνολικών ωρών του 
προγράμματος θα δίνεται το πιστοποιητικό παρακολούθησης, σύμφωνα με 
την εγκύκλιο του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρίων.
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Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα χορηγείται από τη γραμματεία την 
τελευταία ημέρα του Συνεδρίου, κατόπιν επίδειξης της κονκάρδας εγγραφής 
και της κάρτας barcode, και παράδοσης του Εντύπου Αξιολόγησης του 
Συνεδρίου. 
Ελάχιστες ώρες παρακολούθησης: το 60% των συνολικών ωρών του 
Επιστημονικού Προγράμματος. 

Στο συνέδριο χορηγούνται 25 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 
από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME-CPD Credits), σύμφωνα με τα 
κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης της EACCME - UEMS. 

Προβολικός Εξοπλισμός
Στην αίθουσα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιούνται 
προβολές με data video projectors και διαφανειών μέσω PowerPoint για τις 
ανάγκες των ομιλητών. 

Παρακαλούνται όλοι οι ομιλητές να παραδίδουν το υλικό της παρουσίασης 
τους έγκαιρα (τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους) στη 
γραμματεία του προβολικού εξοπλισμού.

Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί ως εξής:
Ειδικοί ιατροί    200€
Ειδικευόμενοι ιατροί     70€
Λοιπά Επαγγέλματα  Δωρεάν
Νοσηλευτές/τριες  Δωρεάν
Προπτυχιακοί Φοιτητές  Δωρεάν

Οι εγγραφές που πραγματοποιούνται από εταιρίες επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των εργασιών 

του Συνεδρίου
• Παραλαβή της τσάντας και του 

υλικού του Συνεδρίου
• Παραλαβή κονκάρδας

• Παραλαβή πιστοποιητικού 
παρακολούθησης

• Καφέ στα διαλείμματα
• Συμμετοχή στις κοινωνικές 

εκδηλώσεις

Επίσημη Ιστοσελίδα Συνεδρίου
www.praxicon.gr/Helani19
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Εγγραφές
Εγγραφές θα γίνονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. 
Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται.

Νομική Ευθύνη
Οι οργανωτές καθώς και το γραφείο οργάνωσης του Συνεδρίου δεν έχουν 
καμία ευθύνη για προσωπική βλάβη ή απώλειες οποιασδήποτε φύσεως 
στους συμμετέχοντες, τα συνοδά μέλη ή για την καταστροφή, απώλεια και 
κλοπή των προσωπικών τους αντικειμένων. 

Βράβευση Εργασιών
Η Ελληνική Ακαδημία Νευροανοσολογίας (ΕΛΛ.Α.ΝΑ.) θα βραβεύσει τα                                             
2 καλύτερα E-poster για την Βασική Έρευνα και τα 2 καλύτερα E-poster για 
την Κλινική Έρευνα.
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ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟ-
ΝΤΟΣ Tecfidera 120 mg γαστροανθεκτικά σκληρά καψάκια, Tecfidera 240 mg γαστροαν-
θεκτικά σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Tecfidera 120 mg γα-

στροανθεκτικά σκληρά καψάκια Κάθε γαστροανθεκτικό σκληρό καψάκιο περιέχει 120 mg φουμαρικού διμεθυλεστέρα (dimethyl 
fumarate). Tecfidera 240 mg γαστροανθεκτικά σκληρά καψάκια Κάθε γαστροανθεκτικό σκληρό καψάκιο περιέχει 240 mg φουμαρικού 
διμεθυλεστέρα (dimethyl fumarate).  3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Γαστροανθεκτικό σκληρό καψάκιο. Tecfidera 120 mg γαστροαν-
θεκτικά σκληρά καψάκια Πράσινα και άσπρα γαστροανθεκτικά σκληρά καψάκια, μεγέθους 0, με τυπωμένη την ένδειξη «BG-12 120 mg», 
που περιέχουν μικροδισκία. Tecfidera 240 mg γαστροανθεκτικά σκληρά καψάκια Πράσινα γαστροανθεκτικά σκληρά καψάκια, μεγέθους 0, 
με τυπωμένη την ένδειξη «BG-12 240 mg», που περιέχουν μικροδισκία. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το 
Tecfidera ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση. 4.2 Δοσολογία και 
τρόπος χορήγησης Η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά υπό την επίβλεψη ιατρού με εμπειρία στη θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης. Δο-
σολογία  Η δόση έναρξης είναι 120 mg δύο φορές την ημέρα. Μετά από 7 ημέρες, η δόση θα πρέπει να αυξάνεται στη συνιστώμενη δόση 
συντήρησης των 240 mg δύο φορές την ημέρα (βλ. παράγραφο 4.4). Εάν ένας ασθενής παραλείψει μια δόση, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται 
διπλή δόση. Ο ασθενής μπορεί να πάρει τη δόση που παρέλειψε μόνο εάν αφήσει μεσοδιάστημα 4 ωρών μεταξύ των δόσεων. Διαφορετικά 
ο ασθενής θα πρέπει να περιμένει μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη δόση. Η προσωρινή μείωση της δόσης στα 120 mg δύο φορές την 
ημέρα ενδέχεται να μειώσει την εμφάνιση ερυθρίασης και γαστρεντερικών ανεπιθύμητων ενεργειών. Εντός 1 μηνός, θα πρέπει να ξαναρ-
χίσει η συνιστώμενη δόση συντήρησης των 240 mg δύο φορές την ημέρα. Το Tecfidera θα πρέπει να λαμβάνεται με τροφή. Για τους 
ασθενείς οι οποίοι ενδέχεται να εκδηλώσουν ερυθρίαση ή γαστρεντερικές ανεπιθύμητες ενέργειες, η λήψη Tecfidera με το φαγητό ενδέ-
χεται να βελτιώσει την ανεκτικότητα (βλ. παραγράφους 4.4, 4.5 και 4.8). Ειδικοί πληθυσμοί Ηλικιωμένοι Στις κλινικές μελέτες του 
Tecfidera υπήρχε περιορισμένη έκθεση ασθενών ηλικίας 55 ετών και άνω, ενώ δεν συμπεριλαμβανόταν επαρκής αριθμός ασθενών ηλι-
κίας 65 ετών και άνω, ώστε να προσδιοριστεί εάν αυτοί ανταποκρίνονται διαφορετικά από τους νεότερους ασθενείς. Με βάση τον τρόπο 
δράσης της δραστικής ουσίας, δεν υπάρχουν θεωρητικοί λόγοι για οποιαδήποτε απαίτηση προσαρμογής της δόσης σε ηλικιωμένους. 
Νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία Το Tecfidera δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία. Με βάση τις μελέ-
τες κλινικής φαρμακολογίας, δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης. Aπαιτείται προσοχή κατά τη θεραπεία ασθενών με σοβαρή ηπατική ή 
νεφρική δυσλειτουργία (βλ. παράγραφο 4.4). Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Tecfidera σε παιδιά και 
εφήβους ηλικίας 10 έως 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Τα παρόντα διαθέσιμα δεδομένα περιγράφονται στην παράγραφο 4.8, 
αλλά δεν μπορεί να γίνει σύσταση για τη δοσολογία. Δεν υπάρχει σχετική χρήση του Tecfidera σε παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών για την 
ένδειξη της υποτροπιάζουσας διαλείπουσας πολλαπλής σκλήρυνσης. Τρόπος χορήγησης  Για χρήση από του στόματος. Το καψάκιο θα 
πρέπει να καταπίνεται ολόκληρο. Το καψάκιο ή το περιεχόμενό του δεν θα πρέπει να θρυμματίζεται, να διαιρείται, να διαλύεται, να απομυ-
ζείται ή να μασιέται, καθώς η εντερική επικάλυψη των μικροδισκίων αποτρέπει τις ερεθιστικές επιδράσεις στο έντερο. 4.3 Αντενδείξεις 
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Εξετάσεις 
αίματος/εργαστηριακές εξετάσεις Έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στις νεφρικές εργαστηριακές εξετάσεις σε κλινικές μελέτες σε άτομα που 
υποβλήθηκαν σε θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα (βλ. παράγραφο 4.8). Οι κλινικές επιπτώσεις αυτών των αλλαγών δεν είναι 
γνωστές. Συνιστάται αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας (π.χ. κρεατινίνη, άζωτο ουρίας αίματος και ανάλυση ούρων) πριν από την 
έναρξη της θεραπείας, μετά από 3 και 6 μήνες θεραπείας, και κατόπιν κάθε 6 έως 12 μήνες, καθώς και όπως ενδείκνυται κλινικά. Φαρμα-
κογενής ηπατική βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των ηπατικών ενζύμων [≥ 3 φορές το ανώτατο φυσιολογικό όριο (ULN)] και 
των επιπέδων ολικής χολερυθρίνης (≥ 2 ULN) μπορεί να προκληθεί από τη θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα. Ο χρόνος έως την 
εκδήλωση μπορεί να είναι άμεσος, αρκετές εβδομάδες ή περισσότερο. Έχει παρατηρηθεί υποχώρηση των ανεπιθύμητων ενεργειών μετά 
τη διακοπή της θεραπείας. Συνιστάται αξιολόγηση των αμινοτρανσφερασών στον ορό [(π.χ. αμινοτρανσφεράση της αλανίνης (ALT), 
ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST)] και των επιπέδων ολικής χολερυθρίνης πριν από την έναρξη της θεραπείας και κατά τη διάρκεια 
αυτής, όπως ενδείκνυται κλινικά. Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Tecfidera μπορεί να εκδηλώσουν σοβαρή παρατεταμένη λεμφοπε-
νία (βλ. παράγραφο 4.8). Ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με προϋπάρχοντες χαμηλούς αριθμούς λεμφοκυτ-
τάρων και απαιτείται προσοχή κατά τη θεραπεία αυτών των ασθενών. Πριν από την έναρξη της θεραπείας με Tecfidera, πρέπει να πραγμα-
τοποιηθεί μια πρόσφατη γενική εξέταση αίματος, συμπεριλαμβανομένων των λεμφοκυττάρων. Εάν διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των 
λεμφοκυττάρων είναι χαμηλότερος από το φυσιολογικό εύρος τιμών, θα πρέπει να πραγματοποιείται ενδελεχής αξιολόγηση των πιθανών 
αιτιών πριν από την έναρξη της θεραπείας με Tecfidera. Μετά την έναρξη της θεραπείας, πρέπει να πραγματοποιούνται γενικές εξετάσεις 
αίματος, συμπεριλαμβανομένων των λεμφοκυττάρων, κάθε 3 μήνες. Το ενδεχόμενο διακοπής του Tecfidera θα πρέπει να εξετάζεται σε 
ασθενείς με αριθμούς λεμφοκυττάρων <0,5 x 109/l που επιμένουν για περισσότερους από 6 μήνες. Η σχέση κινδύνου-οφέλους της θερα-
πείας θα πρέπει να επανεξεταστεί κατόπιν συζήτησης με τον ασθενή στο πλαίσιο των άλλων διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών. Οι 
κλινικοί παράγοντες, η αξιολόγηση τυχόν εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων μπορούν να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο αυτής 
της επανεξέτασης. Εάν η θεραπεία συνεχιστεί παρά την παραμονή του αριθμού των λευκοκυττάρων <0,5 x 109/l, συνιστάται αυξημένη 
επαγρύπνηση (βλ. επίσης την υποενότητα που αφορά την PML). Οι αριθμοί των λεμφοκυττάρων θα πρέπει να παρακολουθούνται μέχρι την 
ανάκαμψη. Μετά την ανάκαμψη και απουσία εναλλακτικών θεραπευτικών επιλογών, οι αποφάσεις σχετικά με την επανέναρξη ή όχι του 
Tecfidera μετά τη διακοπή της θεραπείας θα πρέπει να βασίζονται στην κλινική κρίση. Θα πρέπει να αξιολογείται η σχέση οφέλους/κινδύ-
νου σε ασθενείς με αριθμούς λεμφοκυττάρων ≥0,5 x 109/l και <0,8 x 109/l για περισσότερο από έξι μήνες. Μαγνητική τομογραφία (MRI) 
Πριν από την έναρξη της θεραπείας με Tecfidera, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μια αρχική μαγνητική τομογραφία (συνήθως εντός 3 μηνών) 
ως αναφορά. Η ανάγκη για περαιτέρω απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία θα πρέπει να εξετάζεται σύμφωνα με τις εθνικές και τοπικές 
συστάσεις. Η απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία μπορεί να εξετάζεται στο πλαίσιο της αυξημένης επαγρύπνησης σε ασθενείς που θεω-
ρείται ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης PML. Σε περίπτωση κλινικής υποψίας PML, θα πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως 
μαγνητική τομογραφία για διαγνωστικούς σκοπούς. Προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (Progressive Multifocal 
Leukoencephalopathy, PML) Έχουν παρουσιαστεί περιπτώσεις PML με τον φουμαρικό διμεθυλεστέρα και άλλα φαρμακευτικά προϊόντα 
που περιέχουν εστέρες φουμαρικού οξέος σε κατάσταση μέτριας έως σοβαρής παρατεταμένης λεμφοπενίας. Η PML είναι μια ευκαιριακή 
λοίμωξη που προκαλείται από τον ιό John-Cunningham (JCV), η οποία μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα ή να προκαλέσει σοβαρή ανα-
πηρία. Η PML μπορεί να παρουσιαστεί μόνο παρουσία λοίμωξης από τον ιό JCV. Εάν πραγματοποιηθεί εξέταση για τον ιό JCV, θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη ότι η επίδραση της λεμφοπενίας στην ακρίβεια της εξέτασης αντισωμάτων κατά του JCV δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς 
που λαμβάνουν θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μια αρνητική εξέταση για αντισώματα κατά του 
JCV (παρουσία φυσιολογικού αριθμού λεμφοκυττάρων) δεν αποκλείει την πιθανότητα επακόλουθης λοίμωξης από τον ιό JCV. Κατά το 
πρώτο σημείο ή σύμπτωμα υποδηλωτικό της PML, η θεραπεία με Tecfidera θα πρέπει να αναστέλλεται και χρειάζεται να πραγματοποιού-
νται κατάλληλες διαγνωστικές αξιολογήσεις. Τα συμπτώματα της PML ενδέχεται να είναι παρόμοια με αυτά μιας υποτροπής πολλαπλής 
σκλήρυνσης. Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που σχετίζονται με την PML είναι ποικίλα, εξελίσσονται κατά τη διάρκεια ημερών έως 
εβδομάδων και περιλαμβάνουν προοδευτική αδυναμία στη μία πλευρά του σώματος ή αδεξιότητα των άκρων, διαταραχή της όρασης και 
αλλαγές στον τρόπο σκέψης, στη μνήμη, καθώς και στον προσανατολισμό που οδηγούν σε σύγχυση και αλλαγές στην προσωπικότητα. 
Προηγούμενη θεραπεία με ανοσοκατασταλτικές ή ανοσοτροποποιητικές θεραπείες Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες που να αξιολο-
γούν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Tecfidera κατά τη μετάβαση ασθενών από άλλες θεραπείες τροποποιητικές της νόσου 



σε Tecfidera. Η συνεισφορά προηγούμενης ανοσοκατασταλτικής θεραπείας στην εκδήλωση της PML σε ασθενείς που λαμβάνουν θερα-
πεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα δεν είναι γνωστή. Κατά τη μετάβαση ασθενών από κάποια άλλη θεραπεία τροποποιητική της νόσου σε 
Tecfidera, ο χρόνος ημίσειας ζωής και ο τρόπος δράσης της άλλης θεραπείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να αποφευχθεί 
η προσθετική ανοσολογική επίδραση, μειώνοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο επανενεργοποίησης της πολλαπλής σκλήρυνσης. Συνιστάται 
να πραγματοποιείται μια γενική εξέταση αίματος πριν από την έναρξη της θεραπείας με Tecfidera και τακτικά κατά τη διάρκεια της θερα-
πείας (βλ. «Εξετάσεις αίματος/εργαστηριακές εξετάσεις» παραπάνω). Η χορήγηση Tecfidera μπορεί γενικά να ξεκινήσει αμέσως μετά τη 
διακοπή της ιντερφερόνης ή της οξικής γλατιραμέρης. Σοβαρή νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία  Το Tecfidera δεν έχει μελετηθεί σε 
ασθενείς με σοβαρή νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία, συνεπώς απαιτείται προσοχή κατά τη θεραπεία αυτών των ασθενών (βλ. παράγρα-
φο 4.2). Σοβαρή ενεργή νόσος του γαστρεντερικού Το Tecfidera δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με σοβαρή ενεργή νόσο του γαστρεντερι-
κού, συνεπώς απαιτείται προσοχή κατά τη θεραπεία αυτών των ασθενών. Ερυθρίαση Σε κλινικές δοκιμές, 34% των ασθενών οι οποίοι 
έλαβαν Tecfidera παρουσίασαν ερυθρίαση. Στην πλειονότητα των ασθενών οι οποίοι παρουσίασαν ερυθρίαση, αυτή ήταν ήπιας ή μέτριας 
σοβαρότητας. Δεδομένα από μελέτες με υγιείς εθελοντές υποδεικνύουν ότι η σχετιζόμενη με τον φουμαρικό διμεθυλεστέρα ερυθρίαση 
είναι πιθανό να μεσολαβείται από προσταγλανδίνες. Ένας βραχύς κύκλος θεραπείας με 75 mg ακετυλοσαλικυλικού οξέος χωρίς εντερική 
επικάλυψη μπορεί να είναι επωφελής σε ασθενείς που εμφανίζουν μη ανεκτή ερυθρίαση (βλ. παράγραφο 4.5). Σε δύο μελέτες υγιών 
εθελοντών, μειώθηκε η εμφάνιση και η σοβαρότητα της ερυθρίασης για το διάστημα της περιόδου χορήγησης δόσης. Σε κλινικές δοκιμές, 
3 ασθενείς από τους συνολικά 2.560 ασθενείς που έλαβαν φουμαρικό διμεθυλεστέρα παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα ερυθρίασης, τα 
οποία ήταν πιθανόν αντιδράσεις υπερευαισθησίας ή αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις. Αυτά τα συμβάματα δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή, 
αλλά οδήγησαν σε νοσηλεία. Οι συνταγογραφούντες ιατροί και οι ασθενείς θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση σχετικά με το ενδεχόμενο 
εμφάνισης σοβαρών αντιδράσεων ερυθρίασης (βλ. παραγράφους 4.2, 4.5 και 4.8). Αναφυλακτικές αντιδράσεις Έχουν αναφερθεί περιστα-
τικά αναφυλαξίας/αναφυλακτοειδούς αντίδρασης μετά τη χορήγηση του Tecfidera μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά. Στα 
συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνονται δύσπνοια, υποξία, υπόταση, αγγειοοίδημα, εξάνθημα ή κνίδωση. Ο μηχανισμός επαγωγής της 
αναφυλαξίας από τον φουμαρικό διμεθυλεστέρα δεν είναι γνωστός. Αντιδράσεις γενικά εμφανίζονται μετά την πρώτη δόση, αλλά μπορεί 
επίσης να εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μπορεί να είναι σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή. Θα 
πρέπει να δίνονται οδηγίες στους ασθενείς να διακόπτουν το Tecfidera και να αναζητούν άμεση ιατρική φροντίδα εάν παρουσιάσουν ση-
μεία ή συμπτώματα αναφυλαξίας. Η θεραπεία δεν θα πρέπει να ξεκινά εκ νέου (βλ. παράγραφο 4.8). Λοιμώξεις Σε ελεγχόμενες με εικονι-
κό φάρμακο μελέτες φάσης III, η επίπτωση των λοιμώξεων (60% έναντι 58%) και των σοβαρών λοιμώξεων (2% έναντι 2%) ήταν παρό-
μοια σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Tecfidera ή εικονικό φάρμακο, αντίστοιχα. Ωστόσο, λόγω των ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων 
του Tecfidera, εάν κάποιος ασθενής εκδηλώσει σοβαρή λοίμωξη, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναστολής της θεραπείας με 
Tecfidera και θα πρέπει να επαναξιολογηθούν τα οφέλη και οι κίνδυνοι πριν από την επανέναρξη της θεραπείας. Οι ασθενείς που λαμβά-
νουν Tecfidera θα πρέπει να καθοδηγούνται να αναφέρουν τα συμπτώματα των λοιμώξεων στον γιατρό. Οι ασθενείς με σοβαρές λοιμώ-
ξεις δεν θα πρέπει να ξεκινούν θεραπεία με Tecfidera μέχρι την υποχώρηση της(των) λοίμωξης(εων). Δεν παρατηρήθηκε αυξημένη επί-
πτωση σοβαρών λοιμώξεων σε ασθενείς με αριθμούς λεμφοκυττάρων <0,8x109/l ή <0,5x109/l (βλ. παράγραφο 4.8). Εάν η θεραπεία 
συνεχιστεί παρουσία μέτριας έως σοβαρής παρατεταμένης λεμφοπενίας δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος ευκαιριακής λοίμωξης, 
συμπεριλαμβανομένης της PML (βλ. παράγραφο 4.4 υποπαράγραφο PML). Έναρξη της θεραπείας Η θεραπεία με Tecfidera θα πρέπει να 
ξεκινά σταδιακά προκειμένου να μειωθεί η εμφάνιση ερυθρίασης και γαστρεντερικών ανεπιθύμητων ενεργειών (βλ. παράγραφο 4.2).  
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Το Tecfidera δεν έχει μελετηθεί σε συνδυ-
ασμό με αντινεοπλασματικές ή ανοσοκατασταλτικές θεραπείες, συνεπώς απαιτείται προσοχή κατά την ταυτόχρονη χορήγηση. Σε κλινικές 
μελέτες για την πολλαπλή σκλήρυνση, η ταυτόχρονη θεραπεία υποτροπών με βραχύ κύκλο ενδοφλέβιων κορτικοστεροειδών δεν συσχε-
τίστηκε με κλινικά σχετική αύξηση των λοιμώξεων. Η συγχορήγηση μη ζώντων εμβολίων σύμφωνα με τα εθνικά προγράμματα εμβολια-
σμών θα πρέπει να εξετάζεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Tecfidera. Σε μια κλινική μελέτη στην οποία συμμετείχαν συνολικά 71 
ασθενείς με υποτροπιάζουσα διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση, οι ασθενείς υπό αγωγή με Tecfidera 240 mg δύο φορές ημερησίως για 
τουλάχιστον 6 μήνες (n=38) ή με μη πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη για τουλάχιστον 3 μήνες (n=33), ανέπτυξαν μια συγκρίσιμη ανοσολογική 
απόκριση (που ορίζεται ως αύξηση ≥2 φορές από τον τίτλο πριν και μετά τον εμβολιασμό) στο τοξοειδές τετάνου (αναμνηστικός εμβολια-
σμός) και σε ένα συζευγμένο πολυσακχαριδικό εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας C (νεοαντιγόνο). Ωστόσο, η ανοσολογική απόκριση 
σε διαφορετικούς ορότυπους ενός μη συζευγμένου 23-δύναμου πολυσακχαριδικού εμβολίου πνευμονιόκοκκου (αντιγόνο ανεξάρτητο από 
το Τ-κύτταρο) ποίκιλε σε αμφότερες τις ομάδες θεραπείας. Θετική ανοσολογική απόκριση, η οποία ορίζεται ως μια αύξηση ≥4 φορές στον 
τίτλο αντισωμάτων στα τρία εμβόλια, επιτεύχθηκε σε λιγότερα άτομα σε αμφότερες τις ομάδες θεραπείας. Παρατηρήθηκαν μικρές αριθ-
μητικές διαφορές στην απόκριση στο τοξοειδές τετάνου και τον πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαρίτη ορότυπου 3 υπέρ της ομάδας της μη 
πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης. Δεν διατίθενται κλινικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των ζώντων εξα-
σθενημένων εμβολίων σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Tecfidera. Τα εμβόλια με ζώντες μικροοργανισμούς ενδέχεται να ενέχουν 
αυξημένο κίνδυνο κλινικής λοίμωξης και δεν θα πρέπει να χορηγούνται σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Tecfidera εκτός εάν, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτός ο δυνητικός κίνδυνος θεωρείται ότι αντισταθμίζεται από τον κίνδυνο που διατρέχει το άτομο λόγω του μη 
εμβολιασμού. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Tecfidera, θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση άλλων παραγώγων του φου-
μαρικού οξέος (τοπικών ή συστηματικών). Σε ανθρώπους, ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας μεταβολίζεται εκτενώς από εστεράσες προτού 
φθάσει στη συστηματική κυκλοφορία, ενώ μεταβολίζεται περαιτέρω μέσω του κύκλου του τρικαρβοξυλικού οξέος, χωρίς τη συμμετοχή 
του συστήματος του κυτοχρώματος P450 (CYP). Δεν αναγνωρίστηκαν δυνητικοί κίνδυνοι φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων από in vitro 
μελέτες αναστολής και επαγωγής του CYP, από μελέτη με p-γλυκοπρωτεΐνη ή από μελέτες δέσμευσης του φουμαρικού διμεθυλεστέρα και 
του φουμαρικού μονομεθυλεστέρα (βασικού μεταβολίτη του φουμαρικού διμεθυλεστέρα) από πρωτεΐνες. Συνήθη χρησιμοποιούμενα φαρ-
μακευτικά προϊόντα σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, ενδομυϊκή ιντερφερόνη βήτα-1α και οξική γλατιραμέρη, δοκιμάστηκαν κλινικά 
για δυνητικές αλληλεπιδράσεις με τον φουμαρικό διμεθυλεστέρα και δεν μετέβαλαν το φαρμακοκινητικό προφίλ του φουμαρικού διμεθυ-
λεστέρα. Στοιχεία από μελέτες με υγιείς εθελοντές υποδεικνύουν ότι η σχετιζόμενη με το Tecfidera ερυθρίαση είναι πιθανό να μεσολαβεί-
ται από προσταγλανδίνες. Σε δύο μελέτες υγιών εθελοντών, η χορήγηση 325 mg (ή ισοδύναμου) ακετυλοσαλικυλικού οξέος χωρίς εντε-
ρική επικάλυψη, 30 λεπτά πριν από το Tecfidera, που χορηγήθηκαν για διάστημα 4 ημερών και για διάστημα 4 εβδομάδων, αντίστοιχα, δεν 
μετέβαλε το φαρμακοκινητικό προφίλ του Tecfidera. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τη θεραπεία με 
ακετυλοσαλικυλικό οξύ πριν από τη συγχορήγηση με Tecfidera σε ασθενείς με Υποτροπιάζουσα Διαλείπουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση. Δεν 
έχει μελετηθεί η μακροχρόνια (> 4 εβδομάδων) συνεχής χρήση ακετυλοσαλικυλικού οξέος (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.8). Η ταυτόχρονη 
θεραπεία με νεφροτοξικά φαρμακευτικά προϊόντα (όπως αμινογλυκοσίδες, διουρητικά, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή λίθιο) 
ενδέχεται να αυξήσει δυνητικά τις νεφρικές ανεπιθύμητες ενέργειες (π.χ. πρωτεϊνουρία βλ. παράγραφο 4.8) σε ασθενείς οι οποίοι λαμβά-
νουν Tecfidera (βλ. παράγραφο 4.4 Εξετάσεις αίματος/εργαστηριακές εξετάσεις). Η κατανάλωση μέτριων ποσοτήτων οινοπνεύματος δεν 
μετέβαλε την έκθεση στον φουμαρικό διμεθυλεστέρα και δεν συσχετίστηκε με αύξηση των ανεπιθύμητων ενεργειών. Η κατανάλωση με-
γάλων ποσοτήτων ισχυρών αλκοολούχων ποτών (με αλκοολικό βαθμό μεγαλύτερο από 30% κατ’ όγκο) θα πρέπει να αποφεύγεται για μια 
ώρα από τη λήψη του Tecfidera, καθώς το οινόπνευμα ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένη συχνότητα γαστρεντερικών ανεπιθύμητων 
ενεργειών. In vitro μελέτες επαγωγής του CYP δεν κατέδειξαν αλληλεπίδραση μεταξύ του Tecfidera και των αντισυλληπτικών από του 
στόματος. Σε μια in vivo μελέτη, η συγχορήγηση του Tecfidera με ένα συνδυασμένο αντισυλληπτικό από του στόματος (νοργεστιμάτη και 



αιθινυλοιστραδιόλη) δεν προκάλεσε οποιαδήποτε σχετική μεταβολή στην έκθεση σε αντισυλληπτικά από του στόματος. Δεν έχουν πραγ-
ματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων με αντισυλληπτικά από του στόματος που περιέχουν άλλα προγεσταγόνα, ωστόσο δεν αναμένεται 
επίδραση του Tecfidera στην έκθεσή τους. Παιδιατρικός πληθυσμός Μελέτες αλληλεπιδράσεων έχουν πραγματοποιηθεί μόνο σε ενήλικες. 
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Κύηση Δεν διατίθενται ή είναι περιορισμένα τα κλινικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση του φουμαρι-
κού διμεθυλεστέρα σε έγκυους. Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν αναπαραγωγική τοξικότητα. Το Tecfidera δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς και σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας χωρίς την χρήση κατάλληλης αντισύλληψης (βλ. παράγρα-
φο 4.5). Το Tecfidera θα πρέπει να χορηγείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μόνο εάν απαιτείται σαφώς και εάν το πιθανό όφελος 
δικαιολογεί τον πιθανό κίνδυνο για το έμβρυο. Θηλασμός Δεν είναι γνωστό εάν ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας ή οι μεταβολίτες του 
απεκκρίνονται στο ανθρώπινο γάλα. Ο κίνδυνος στα νεογέννητα/βρέφη δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πρέπει να αποφασιστεί εάν θα διακοπεί 
ο θηλασμός ή αν θα διακοπεί η θεραπεία με το Tecfidera. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφε-
λος της θεραπείας για τη γυναίκα. Γονιμότητα Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τις επιδράσεις του φουμαρικού διμεθυλεστέρα στην 
ανθρώπινη γονιμότητα. Δεδομένα από προκλινικές μελέτες δεν υποδεικνύουν ότι ο φουμαρικός διμεθυλεστέρας μπορεί να σχετίζεται με 
αυξημένο κίνδυνο μείωσης της γονιμότητας. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων Το Tecfidera δεν 
έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σχετικά με την 
επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων, αλλά καμία επίδραση που δυνητικά επηρεάζει αυτή την ικανότητα δεν 
βρέθηκε να σχετίζεται με τον φουμαρικό διμεθυλεστέρα σε κλινικές μελέτες.4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας 
Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (επίπτωση ≥10%) για ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με φουμαρικό διμεθυλεστέρα ήταν η ερυθρία-
ση και τα γαστρεντερικά συμβάματα (δηλαδή διάρροια, ναυτία, κοιλιακό άλγος, άλγος άνω κοιλιακής χώρας). Η ερυθρίαση και τα γαστρε-
ντερικά συμβάματα τείνουν να ξεκινούν στα αρχικά στάδια της θεραπείας (ιδιαίτερα κατά τον πρώτο μήνα) και σε ασθενείς οι οποίοι εμφα-
νίζουν ερυθρίαση και γαστρεντερικά συμβάματα, ενδέχεται αυτά να συνεχίσουν να εμφανίζονται, κατά διαστήματα, καθόλη τη διάρκεια της 
θεραπείας με Tecfidera. Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε διακοπή (επίπτωση >1%) σε ασθενείς οι 
οποίοι έλαβαν θεραπεία με Tecfidera ήταν η ερυθρίαση (3%) και τα γαστρεντερικά συμβάματα (4%). Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο 
και σε μη ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, έχουν συνολικά λάβει Tecfidera 2.468 ασθενείς και έχουν παρακολουθηθεί για χρονικές περιό-
δους έως και 4 έτη, με συνολική έκθεση ισοδύναμη με 3.588 ανθρωπο-έτη. Περίπου 1.056 ασθενείς έχουν λάβει θεραπεία με Tecfidera για 
περισσότερα από 2 έτη. Η εμπειρία σε μη ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές είναι σύμφωνη με την εμπειρία σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμα-
κο κλινικές δοκιμές. Σύνοψη των ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται οι ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες οι οποίες αναφέρθηκαν συχνότερα σε ασθενείς οι οποίοι έχουν λάβει θεραπεία με Tecfidera έναντι ασθενών οι οποίοι έχουν λάβει εικο-
νικό φάρμακο. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από 2 κύριες, διπλά τυφλές κλινικές δοκιμές Φάσης 3, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, στις 
οποίες συνολικά 1.529 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με Tecfidera για έως και 24 μήνες, με συνολική έκθεση ίση με 2.371 ανθρωπο-έτη. Οι συ-
χνότητες που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα βασίζονται σε 769 ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με Tecfidera 240 mg, δύο φορές 
την ημέρα, και 771 ασθενείς οι οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες  παρουσιάζονται βάσει προτιμώμενων όρων κατά 
MedDRA, ανά Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα. Η επίπτωση των παρακάτω ανεπιθύμητων ενεργειών διατυπώνεται σύμφωνα με τις παρακάτω 
κατηγορίες: - Πολύ συχνές (≥1/10) - Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10) - Όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100) - Σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000) - 
Πολύ σπάνιες (<1/10.000) - Μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα) 

Κατηγορία/οργανικό σύστημα σύμφωνα με τη βάση δεδομένων 
MedDRA Ανεπιθύμητη αντίδραση Κατηγορία συχνότητας

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις Γαστρεντερίτιδα Συχνές
Προϊούσα πολυεστιακή 
λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML) 1 Μη γνωστές

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος Λεμφοπενία Συχνές
Λευκοπενία
Θρομβοπενία

Συχνές
Όχι συχνές

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος Υπερευαισθησία Όχι συχνές
Αναφυλαξία1 Μη γνωστές
Δύσπνοια1 Μη γνωστές
Υποξία1 Μη γνωστές
Υπόταση1 Μη γνωστές
Αγγειοοίδημα1 Μη γνωστές

Διαταραχές του νευρικού συστήματος Αίσθηση καύσου Συχνές
Αγγειακές διαταραχές Ερυθρίαση Πολύ συχνές

Εξάψεις Συχνές
Διαταραχές του γαστρεντερικού Διάρροια Πολύ συχνές

Ναυτία Πολύ συχνές
Άλγος άνω κοιλιακής χώρας Πολύ συχνές
Κοιλιακό άλγος Πολύ συχνές
Έμετος Συχνές
Δυσπεψία Συχνές
Γαστρίτιδα Συχνές
Διαταραχή του γαστρεντερικού Συχνές

Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση 
αυξημένη Συχνές

Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης 
αυξημένη Συχνές

Φαρμακογενής ηπατική βλάβη1 Μη γνωστές
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού Κνησμός Συχνές

Εξάνθημα Συχνές
Ερύθημα Συχνές

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών Πρωτεϊνουρία Συχνές
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης Αίσθηση θερμού Συχνές
Παρακλινικές εξετάσεις Μέτρηση κετονών στα ούρα Πολύ συχνές

Λευκωματίνη ούρων θετική Συχνές
Αριθμός λευκοκυττάρων μειωμένος Συχνές

1 Ανεπιθύμητες ενέργειες που προέκυψαν μόνο από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά



Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών Ερυθρίαση  Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες, η επίπτωση της ερυθρίασης 
(34% έναντι 4%) και των εξάψεων (7% έναντι 2%) ήταν αυξημένη σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με Tecfidera συγκριτικά με 
ασθενείς οι οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο, αντίστοιχα. Η ερυθρίαση συχνά περιγράφεται ως ερυθρίαση ή εξάψεις, αλλά μπορεί να πε-
ριλαμβάνει και άλλα συμβάματα (π.χ. θερμότητα, ερυθρότητα, κνησμό και αίσθηση καύσου). Τα συμβάματα ερυθρίασης τείνουν να ξεκι-
νούν στα αρχικά στάδια της θεραπείας (ιδιαίτερα κατά τον πρώτο μήνα) και σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν ερυθρίαση, αυτά τα συμ-
βάματα είναι δυνατόν να συνεχίσουν να εμφανίζονται κατά διαστήματα καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας με το Tecfidera. Σε ασθενείς με 
ερυθρίαση, η πλειονότητα παρουσίασε συμβάματα ερυθρίασης που ήταν ήπιας ή μέτριας σοβαρότητας. Συνολικά, 3% των ασθενών οι 
οποίοι έλαβαν θεραπεία με Tecfidera διέκοψαν λόγω ερυθρίασης. Σοβαρή ερυθρίαση, η οποία μπορεί να χαρακτηρίζεται από γενικευμένο 
ερύθημα, εξάνθημα ή/και κνησμό, παρατηρήθηκε σε λιγότερο από 1% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με Tecfidera (βλ. παραγρά-
φους 4.2, 4.4 και 4.5). Γαστρεντερικές Η επίπτωση των γαστρεντερικών συμβαμάτων (π.χ. διάρροια [14% έναντι 10%], ναυτία [12% έναντι 
9%], άλγος άνω κοιλιακής χώρας [10% έναντι 6%], κοιλιακό άλγος [9% έναντι 4%], έμετος [8% έναντι 5%] και δυσπεψία [5% έναντι 3%]) 
ήταν αυξημένη σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με Tecfidera συγκριτικά με ασθενείς οι οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο, αντίστοι-
χα. Τα γαστρεντερικά συμβάματα τείνουν να ξεκινούν στα αρχικά στάδια της θεραπείας (ιδιαίτερα κατά τον πρώτο μήνα) και σε ασθενείς οι 
οποίοι παρουσιάζουν γαστρεντερικά συμβάματα, αυτά είναι δυνατόν να συνεχίσουν να εμφανίζονται κατά διαστήματα καθόλη τη διάρκεια 
της θεραπείας με το Tecfidera. Στην πλειονότητα των ασθενών οι οποίοι παρουσίασαν γαστρεντερικά συμβάματα, αυτά ήταν ήπιας ή μέ-
τριας σοβαρότητας. Τέσσερα τοις εκατό (4%) των ασθενών οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με Tecfidera διέκοψαν λόγω των γαστρεντερικών 
συμβαμάτων. Σοβαρά γαστρεντερικά συμβάματα, συμπεριλαμβανομένης της γαστρεντερίτιδας και της γαστρίτιδας, παρατηρήθηκαν στο 
1% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με Tecfidera (βλ. παράγραφο 4.2). Ηπατική λειτουργία Βάσει δεδομένων από ελεγχόμενες με 
εικονικό φάρμακο μελέτες, η πλειονότητα των ασθενών με αυξημένα επίπεδα ηπατικών τρανσαμινασών εμφάνισε τιμές <3 φορές από το 
ανώτατο φυσιολογικό όριο (ULN). Η αυξημένη επίπτωση της ανόδου των ηπατικών τρανσαμινασών σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θερα-
πεία με Tecfidera σε σχέση με τους ασθενείς οι οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο παρατηρήθηκε κυρίως κατά τη διάρκεια των πρώτων  
6 μηνών θεραπείας. Παρατηρήθηκαν αυξήσεις των επιπέδων της αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης και της ασπαρτικής αμινοτρανσφερά-
σης κατά ≥3 φορές από το ULN, αντίστοιχα, σε 5% και 2% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο και σε 6% και 2% των 
ασθενών οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με Tecfidera. Οι διακοπές λόγω αυξημένων επιπέδων ηπατικών τρανσαμινασών ήταν <1% και ήταν 
παρόμοιες σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με Tecfidera ή εικονικό φάρμακο. Σε μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο δεν 
παρατηρήθηκαν αυξήσεις των επιπέδων των τρανσαμινασών κατά ≥3 φορές από το ULN με ταυτόχρονες αυξήσεις της ολικής χολερυθρί-
νης κατά >2 φορές από το ULN. Από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά, έχουν αναφερθεί αύξηση των ηπατικών ενζύμων και 
περιπτώσεις φαρμακογενούς ηπατικής βλάβης (αυξήσεις των επιπέδων των τρανσαμινασών κατά ≥3 φορές από το ULN με ταυτόχρονες 
αυξήσεις της ολικής χολερυθρίνης κατά >2 φορές από το ULN) μετά από τη χορήγηση του Tecfidera, οι οποίες υποχώρησαν με τη διακοπή 
της θεραπείας. Λεμφοπενία Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες, οι περισσότεροι ασθενείς (>98%) είχαν φυσιολογικές τιμές 
λεμφοκυττάρων πριν από την έναρξη της θεραπείας. Κατά τη θεραπεία με Tecfidera, ο μέσος αριθμός λεμφοκυττάρων μειώθηκε στο διά-
στημα του πρώτου έτους, με επακόλουθη σταθεροποίηση. Κατά μέσο όρο, ο αριθμός των λεμφοκυττάρων μειώθηκε κατά περίπου 30% σε 
σχέση με την τιμή αναφοράς. Ο μέσος και διάμεσος αριθμός λεμφοκυττάρων παρέμειναν εντός φυσιολογικών ορίων. Παρατηρήθηκε 
αριθμός λεμφοκυττάρων <0,5 x 109/l σε <1% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο και 6% των ασθενών οι οποίοι έλαβαν 
θεραπεία με Tecfidera. Παρατηρήθηκε αριθμός λεμφοκυττάρων <0,2 x 109/l σε 1 ασθενή ο οποίος είχε λάβει θεραπεία με Tecfidera και σε 
κανέναν από τους ασθενείς οι οποίοι είχαν λάβει εικονικό φάρμακο. Σε κλινικές μελέτες (τόσο ελεγχόμενες όσο και μη ελεγχόμενες),  
9% των ασθενών είχαν αριθμό λεμφοκυττάρων ≥0,5x109/l και <0,8x109/l για τουλάχιστον έξι μήνες. 2% των ασθενών παρουσίασαν 
αριθμό λεμφοκυττάρων <0,5x109/l για τουλάχιστον έξι μήνες. Σε αυτή την ομάδα, ο αριθμός λεμφοκυττάρων στην πλειονότητα των περι-
πτώσεων παρέμεινε <0,5x109/l με συνεχιζόμενη θεραπεία. Παρουσιάστηκε PML σε κατάσταση μέτριας έως σοβαρής παρατεταμένης λεμ-
φοπενίας (βλ. παράγραφο 4.4). Μη φυσιολογικές τιμές εργαστηριακών εξετάσεων Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες, οι τιμές 
των κετονών στα ούρα (1+ ή μεγαλύτερες) ήταν υψηλότερες σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με Tecfidera (45%) σε σύγκριση με 
τους ασθενείς οι οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο (10%). Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες κλινικές συνέπειες στις κλινικές δοκιμές. Τα 
επίπεδα της 1,25-διυδροξυβιταμίνης D μειώθηκαν σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με Tecfidera σε σχέση με τους ασθενείς οι 
οποίοι έλαβαν εικονικό φάρμακο (διάμεσο ποσοστό μείωσης σε σχέση με την τιμή αναφοράς στα 2 έτη 25% έναντι 15%, αντίστοιχα), ενώ 
τα επίπεδα της παραθορμόνης (PTH) αυξήθηκαν σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με Tecfidera σε σχέση με τους ασθενείς οι οποίοι 
έλαβαν εικονικό φάρμακο (διάμεση ποσοστιαία αύξηση από την τιμή αναφοράς στα 2 έτη 29% έναντι 15%, αντίστοιχα). Οι μέσες τιμές και 
για τις δύο παραμέτρους παρέμειναν εντός φυσιολογικών ορίων. Παρατηρήθηκε παροδική αύξηση της μέσης τιμής των ηωσινοφίλων 
κατά τη διάρκεια των πρώτων 2 μηνών θεραπείας.  Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια του Tecfidera σε παιδιατρικούς ασθενείς με 
πολλαπλή σκλήρυνση ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί. Σε μια μικρή, ανοικτή, μη ελεγχόμενη μελέτη διάρκειας  
24 εβδομάδων σε παιδιατρικούς ασθενείς με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (RRMS) ηλικίας 13 έως 17 ετών  
(120 mg δύο φορές την ημέρα για 7 ημέρες, ακολουθούμενα από 240 mg δύο φορές την ημέρα για το υπόλοιπο της θεραπείας, πληθυσμός 
ασφάλειας, n=22), ακολουθούμενη από μελέτη επέκτασης 96 εβδομάδων (240 mg δύο φορές την ημέρα, πληθυσμός ασφάλειας n=20), το 
προφίλ ασφάλειας φάνηκε παρόμοιο με αυτό που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ασθενείς. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενερ-
γειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων  ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊό-
ντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από 
τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος ανα-
φοράς: Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ:  
+ 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ:  
+ 357 22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs 4.9 Υπερδοσολογία Έχουν αναφερθεί περιστατικά υπερδοσολογίας με το Tecfidera. Τα 
συμπτώματα που περιγράφηκαν σε αυτά τα περιστατικά ήταν συμβατά με το γνωστό προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών του Tecfidera.  Δεν 
υπάρχουν γνωστές θεραπευτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αποβολής του Tecfidera ούτε υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Σε περίπτωση 
υπερδοσολογίας, συνιστάται η έναρξη συμπτωματικής υποστηρικτικής αγωγής, όπως ενδείκνυται κλινικά. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Biogen Netherlands B.V., Prins Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, Ολλανδία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟ-
ΦΟΡΙΑΣ EU/1/13/837/001, EU/1/13/837/002, EU/1/13/837/003, 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 30 Ιανουαρίου 2014 Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 20 Σεπτεμβρίου 2018 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑ-
ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  07/2019 Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. ΤΙΜΗ Ενδεικτική (Ν.Τ.): TECFIDERA GR.CAP 120MG/CAP  
BTx14: 112,00€, TECFIDERA GR.CAP 240MG/CAP BTx56: 767,95€ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘEΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό 
και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής
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1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: A. Rebif® 22 μικρογραμμάρια ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα, Β. Rebif® 44 μικρογραμμάρια ενέσιμο διάλυμα σε 
προγεμισμένη σύριγγα, Γ. Rebif® 22 μικρογραμμάρια/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο, Δ. Rebif® 44 μικρογραμμάρια/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ:Α. Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,5 ml) περιέχει 22 μικρογραμμάρια (6 MIU*) ιντερφερόνης βήτα-1α**. Β. Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,5 ml) περιέχει 44 μικρογραμμάρια (12 
MIU*) ιντερφερόνης βήτα-1α**. Γ. Κάθε προγεμισμένο φυσίγγιο περιέχει 66 μικρογραμμάρια (18 MIU*) ιντερφερόνης βήτα-1α** σε διάλυμα του 1,5 ml, που αντιστοιχεί σε 44 μικρογραμμάρια/
ml. Δ. Κάθε προγεμισμένο φυσίγγιο περιέχει 132 μικρογραμμάρια (36 MIU*) ιντερφερόνης βήτα-1α** σε διάλυμα του 1,5 ml, που αντιστοιχεί σε 88 μικρογραμμάρια/ml. * Εκατομμύρια διεθνείς 
μονάδες, μετρούμενα βάσει της βιομεθόδου της κυτοπαθητικής δράσης (CPE) σε σύγκριση με το εσωτερικό πρότυπο ιντερφερόνης βήτα-1α που είναι βαθμονομημένο προς το ισχύον διεθνές 
πρότυπο ΝΙΗ (GB-23-902-531). ** παρασκευάζεται με την τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA σε κύτταρα ωοθηκών κινεζικών κρικητών (Chinese hamster ovary cells) (CHO-K1). Έκδοχο 
με γνωστή δράση: Α&Β Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: 2,5 mg βενζυλική αλκοόλη, Γ&Δ Ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο: 7,5 mg βενζυλική αλκοόλη. Για τον πλήρη κατάλογο των 
εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Α&Β Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: Διαυγές ως ιριδίζον διάλυμα, με pH 3,5 έως 4,5 και οσμωμοριακότητα 
250 ως 450 mOsm/l. Γ&Δ Ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο: Διαυγές ως ιριδίζον διάλυμα, με pH 3,7 έως 4,1 και οσμωμοριακότητα 250 ως 450 mOsm/l. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 
Θεραπευτικές ενδείξεις Το Rebif® ενδείκνυται για τη θεραπεία: - Α,Β,Γ,Δ: υποτροπιάζουσας Σκλήρυνσης κατά πλάκας (MS). Σε κλινικές μελέτες, έχει χαρακτηρισθεί με δύο ή περισσότερες 
υποτροπές τα προηγούμενα δύο χρόνια (βλέπε παράγραφο 5.1).-Β&Δ: ασθενών με ένα μεμονωμένο απομυελινωτικό συμβάν με ενεργή φλεγμονώδη διαδικασία, εάν έχουν αποκλειστεί 
εναλλακτικές διαγνώσεις, και εάν έχει καθοριστεί ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν κλινικά οριστική Σκλήρυνση κατά πλάκας (MS) (βλ. παράγραφο 5.1). Η αποτελεσματικότητα 
δεν έχει αποδειχθεί σε ασθενείς με δευτερογενώς προϊούσα μορφή Σκλήρυνσης κατά πλάκας χωρίς υποτροπές (βλ. παράγραφο 5.1). 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Η θεραπεία 
πρέπει να αρχίσει υπό την επίβλεψη ιατρού με πείρα στη θεραπεία της νόσου. Το Rebif® διατίθεται σε τρεις περιεκτικότητες: 8,8 μικρογραμμάρια, 22 μικρογραμμάρια και 44 μικρογραμμάρια. 
Για τους ασθενείς που αρχίζουν θεραπεία με το Rebif®, το Rebif® 8,8 μικρογραμμάρια και το Rebif® 22 μικρογραμμάρια είναι διαθέσιμα σε συσκευασία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 
ασθενούς για τον πρώτο μήνα της θεραπείας. Δοσολογία: Α&Β: Η συνιστώμενη δοσολογία του Rebif® είναι 44 μικρογραμμάρια χορηγούμενα τρεις φορές την εβδομάδα με υποδόρια ένεση. 
Συνιστάται η χορήγηση χαμηλότερης δόσης των 22 μικρογραμμαρίων τρεις φορές την εβδομάδα με υποδόρια ένεση σε ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχτούν την υψηλή δόση. Όταν αρχίζει 
για πρώτη φορά θεραπεία με Rebif®, η δόση πρέπει να αυξάνεται σταδιακά για να είναι δυνατή η ανάπτυξη ταχυφύλαξης ώστε να μειωθούν οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Η συσκευασία 
έναρξης του Rebif® αντιστοιχεί στις ανάγκες του ασθενούς για τον πρώτο μήνα θεραπείας. Β&Δ: Όταν αρχίζει για πρώτη φορά θεραπεία με Rebif®, για να είναι δυνατή η ανάπτυξη ταχυφύλαξης 
ώστε να μειωθούν οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις, συνιστάται οι ασθενείς να αρχίζουν με τη δόση των 8,8 μικρογραμμαρίων υποδορίως και η δόση να αυξάνεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 
4 εβδομάδων μέχρι τη δόση-στόχο, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Συνιστώμενη τιτλοποίηση (% της τελικής δόσης) Δόση τιτλοποίησης για το Rebif® 44 μικρογραμμάρια τρεις φορές 
την εβδομάδα (tiw)

Εβδομάδες 1-2 20% 8,8 μικρογραμμάρια tiw

Εβδομάδες 3-4 50% 22 μικρογραμμάρια tiw

Εβδομάδες 5+ 100% 44 μικρογραμμάρια tiw

Πρώτο απομυελινωτικό συμβάν: Η δοσολογία για ασθενείς που έχουν υποστεί ένα πρώτο απομυελινωτικό συμβάν είναι 44 μικρογραμμάρια Rebif® χορηγούμενα τρεις φορές την εβδομάδα 
με υποδόρια ένεση. Υποτροπιάζουσα Σκλήρυνση κατά πλάκας: Η συνιστώμενη δοσολογία του Rebif® είναι 44 μικρογραμμάρια χορηγούμενα τρεις φορές την εβδομάδα με υποδόρια ένεση. 
Συνιστάται η χορήγηση χαμηλότερης δόσης των 22 μικρογραμμαρίων επίσης τρεις φορές την εβδομάδα με υποδόρια ένεση σε ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχτούν την υψηλή δόση. 
Παιδιατρικός πληθυσμός: Δεν έχουν πραγματοποιηθεί επίσημες κλινικές δοκιμές ή φαρμακοκινητικές μελέτες σε παιδιά ή εφήβους. Ωστόσο, μια παιδιατρική αναδρομική μελέτη κοόρτης 
συγκέντρωσε δεδομένα ασφάλειας με το Rebif® από ιατρικά αρχεία σε παιδιά (n=52) και εφήβους (n=255). Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης υποδεικνύουν ότι το προφίλ ασφάλειας στα 
παιδιά (ηλικίας 2 έως 11 ετών) και στους εφήβους (ηλικίας 12 έως 17 ετών) που λαμβάνουν Rebif® 22 μικρογραμμάρια ή 44 μικρογραμμάρια υποδορίως τρεις φορές την εβδομάδα είναι 
παρόμοιο με εκείνο που παρατηρείται στους ενήλικες. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Rebif® σε παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Το Rebif® δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Τρόπος χορήγησης για το ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: Το Rebif® χορηγείται με υποδόρια ένεση. Πριν την ένεση και για ένα 
επιπλέον 24-ωρο μετά από κάθε ένεση, συνιστάται ένα αντιπυρετικό αναλγητικό, προκειμένου να μειωθούν τα γριππώδη συμπτώματα που σχετίζονται με τη χορήγηση του Rebif®.Δεν είναι 
γνωστό σήμερα για πόσο χρόνο πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία οι ασθενείς. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Rebif® δεν έχουν αποδειχθεί για περισσότερα από 4 χρόνια 
θεραπείας. Συνιστάται να αξιολογούνται οι ασθενείς, τουλάχιστον κάθε δεύτερο χρόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου 4-χρόνων από την έναρξη της θεραπείας με Rebif® και να λαμβάνεται τότε 
μια απόφαση για πιο μακροχρόνια θεραπεία, σε ατομική βάση από το θεράποντα γιατρό. Τρόπος χορήγησης για το ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο: Το ενέσιμο διάλυμα για υποδόρια χρήση Rebif® 
σε φυσίγγιο προορίζεται για χρήση πολλαπλών δόσεων με την ηλεκτρονική συσκευή χορήγησης RebiSmart™ ή με τη χειροκίνητη πένα έγχυσης RebiSlide™ μετά από επαρκή εκπαίδευση του 
ασθενούς ή/και του προσώπου που φροντίζει τον ασθενή. Ο ιατρός πρέπει να συζητήσει με τον ασθενή ποια συσκευή είναι η καταλληλότερη. Ασθενείς με μειωμένη όραση δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούν το RebiSlide™ εκτός εάν κάποιο άτομο με καλή όραση μπορεί να παρέχει υποστήριξη. Για τη χορήγηση, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που παρέχονται στο φύλλο οδηγιών 
χρήσης του φαρμακευτικού προϊόντος και στα αντίστοιχα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης (Οδηγίες χρήσης) που συνοδεύουν το RebiSmart™ και το RebiSlide™. Πριν την ένεση και για ένα επιπλέον 
24-ωρο μετά από κάθε ένεση, συνιστάται ένα αντιπυρετικό αναλγητικό, προκειμένου να μειωθούν τα γριππώδη συμπτώματα που σχετίζονται με τη χορήγηση του Rebif®. Δεν είναι γνωστό 
σήμερα για πόσο χρόνο πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία οι ασθενείς. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Rebif® δεν έχουν αποδειχθεί για περισσότερα από 4 χρόνια θεραπείας. 
Συνιστάται να αξιολογούνται οι ασθενείς, τουλάχιστον κάθε δεύτερο χρόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου 4-χρόνων από την έναρξη της θεραπείας με Rebif® και να λαμβάνεται τότε μια 
απόφαση για πιο μακροχρόνια θεραπεία, σε ατομική βάση από το θεράποντα γιατρό. 4.3 Αντενδείξεις: -Υπερευαισθησία στη φυσική ή ανασυνδυασμένη ιντερφερόνη-βήτα, ή σε κάποιο από 
τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.- Ενεργή σοβαρή κατάθλιψη και/ή ιδεασμός αυτοκτονίας (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.8). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
κατά τη χρήση: Ιχνηλασιμότητα: Προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου φαρμάκου 
πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια. Γενική σύσταση: Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για τις πιο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που συνδέονται με τη χορήγηση ιντερφερόνης βήτα, 
συμπεριλαμβανομένων των συμπτωμάτων του γριππώδους συνδρόμου (βλ. παράγραφο 4.8). Αυτά τα συμπτώματα έχουν την τάση να είναι εντονότερα κατά την έναρξη της θεραπείας και η 
συχνότητα και η βαρύτητά τους μειώνεται με τη συνέχιση της θεραπείας. Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια (TMA): Περιστατικά θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας, που εκδηλώνονται ως 
θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (TTP) ή ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο (HUS), συμπεριλαμβανομένων θανατηφόρων περιστατικών, έχουν αναφερθεί σε σχέση με τη χρήση προϊόντων 
που περιέχουν ιντερφερόνη βήτα. Αναφέρθηκε ότι προέκυψαν συμβάντα σε διάφορες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια της θεραπείας και ότι ενδέχεται να προκύψουν συμβάντα μερικές 
εβδομάδες έως μερικά έτη από την έναρξη της θεραπείας με ιντερφερόνη βήτα. Στα πρώιμα κλινικά χαρακτηριστικά συγκαταλέγεται η θρομβοπενία, η νέα εμφάνιση υπέρτασης, ο πυρετός, 
συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα (π.χ. σύγχυση και πάρεση) και μειωμένη νεφρική λειτουργία. Στα εργαστηριακά ευρήματα που υποδεικνύουν την ύπαρξη TMA συγκαταλέγεται 
μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων, αυξημένη γαλακτική αφυδρογονάση ορού (LDH) λόγω αιμόλυσης καθώς και σχιστοκύτταρα (κατακερματισμός των ερυθροκυττάρων) σε επίχρισμα αίματος. 
Συνεπώς, εάν παρατηρηθούν κλινικά χαρακτηριστικά της TMA, συνιστάται ο περαιτέρω έλεγχος των επιπέδων των αιμοπεταλίων στο αίμα, της LDH στον ορό, του επιχρίσματος αίματος και της 
νεφρικής λειτουργίας. Εάν διαγνωστεί TMA, απαιτείται η άμεση χορήγηση θεραπευτικής αγωγής (να εξετάζεται το ενδεχόμενο ανταλλαγής πλάσματος) και συνιστάται η άμεση διακοπή της 
χορήγησης του Rebif®. Κατάθλιψη και ιδεασμός αυτοκτονίας: Το Rebif® πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με προγενέστερες ή ενεργές καταθλιπτικές διαταραχές και πιο 
συγκεκριμένα σε αυτούς με προηγούμενα ιδεασμού αυτοκτονίας (βλ. παράγραφο 4.3). Είναι γνωστό ότι η κατάθλιψη και ο ιδεασμός αυτοκτονίας εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα στον 
πληθυσμό με Σκλήρυνση κατά πλάκας και σε σχέση με τη χρήση ιντερφερόνης. Στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Rebif® πρέπει να γίνονται συστάσεις να αναφέρουν αμέσως κάθε 
καταθλιπτικό σύμπτωμα και/ή ιδεασμό αυτοκτονίας στον ιατρό που συνταγογράφησε το φάρμακο. Οι ασθενείς που εμφανίζουν κατάθλιψη θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας με Rebif® και να λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπεία. Θα πρέπει να εξετάζεται η διακοπή της θεραπείας με Rebif® (βλ. παραγράφους 4.3 και 4.8). Διαταραχές σπασμών: 
Το Rebif® πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό σπασμών, σε αυτούς που λαμβάνουν θεραπεία με αντιεπιληπτικά, ιδιαίτερα αν η επιληψία τους δεν ελέγχεται επαρκώς με 
αντιεπιληπτικά (βλ. παραγράφους 4.5 και 4.8). Καρδιακή πάθηση: Οι ασθενείς με καρδιακές παθήσεις, όπως στηθάγχη, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή αρρυθμία, θα πρέπει να 
παρακολουθούνται στενά για επιδείνωση της κλινικής κατάστασής τους κατά την έναρξη της θεραπείας με ιντερφερόνη βήτα-1α. Τα συμπτώματα του γριππώδους συνδρόμου που σχετίζονται 
με τη θεραπεία με ιντερφερόνη βήτα-1α μπορεί να αποδειχθούν αγχογόνα για τους ασθενείς με καρδιακές παθήσεις. Νέκρωση στο σημείο της ένεσης: Νέκρωση στο σημείο της ένεσης έχει 
αναφερθεί σε ασθενείς που χρησιμοποιούν Rebif® (βλ. παράγραφο 4.8). Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος νέκρωσης στο σημείο της ένεσης οι ασθενείς θα πρέπει να: - χρησιμοποιούν άσηπτη 
τεχνική ένεσης, -εναλλάσσουν τα σημεία της ένεσης σε κάθε δόση. Η διαδικασία αυτοχορήγησης από τον ασθενή θα πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά ειδικά εάν έχουν συμβεί ανεπιθύμητες 
αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης. Εάν ο ασθενής έχει παρουσιάσει ασυνέχεια του δέρματος, η οποία μπορεί να σχετίζεται με οίδημα ή παροχέτευση υγρού από το σημείο της ένεσης, ο ασθενής 
θα πρέπει να συμβουλευτεί το θεράποντα ιατρό πριν συνεχίσει τις ενέσεις Rebif®. Εάν ο ασθενής έχει πολλαπλές αλλοιώσεις, η χρήση του Rebif® θα πρέπει να ανασταλεί έως ότου επέλθει 
επούλωση. Ασθενείς με μεμονωμένες αλλοιώσεις μπορούν να συνεχίσουν τη χρήση εφόσον η νέκρωση δεν είναι πολύ εκτεταμένη. Ηπατική δυσλειτουργία: Σε κλινικές δοκιμές με Rebif®, 
υπήρχε συχνά ασυμπτωματική αύξηση των ηπατικών τρανσαμινασών [ιδιαιτέρως της αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (ΑLT)] και στο 1-3% των ασθενών αυξήθηκε 5 φορές πάνω από το 
ανώτατο φυσιολογικό όριο (ULN). Επί απουσίας κλινικών συμπτωμάτων, τα επίπεδα της ΑLT ορού πρέπει να ελέγχονται πριν την έναρξη της θεραπείας, στον πρώτο, τρίτο και έκτο μήνα της 
θεραπείας και αργότερα σε περιοδικά διαστήματα. Πρέπει να εξεταστεί η μείωση της δόσης του Rebif® σε περίπτωση που η τιμή της ALT αυξηθεί πάνω από 5 φορές της ULN και στη συνέχεια 
να γίνεται σταδιακή αύξηση της δόσης όταν τα επίπεδα των ενζύμων σταθεροποιηθούν στις φυσιολογικές τιμές. Η θεραπεία με το Rebif® πρέπει να ξεκινάει με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό 
σημαντικής ηπατικής νόσου, με ενεργό ηπατική νόσο με κλινικά ευρήματα, με κατάχρηση αλκοόλ ή με αυξημένη τιμή ΑLT ορού (>2,5 φορές της ULN). Η θεραπεία με Rebif® πρέπει να 
διακόπτεται σε περίπτωση εμφάνισης ίκτερου ή άλλων κλινικών συμπτωμάτων ηπατικής δυσλειτουργίας. Το Rebif® όπως άλλες ιντερφερόνες βήτα, δυνητικά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή 
ηπατική βλάβη συμπεριλαμβανομένης της οξείας ηπατικής ανεπάρκειας (βλ. παράγραφο 4.8). Η πλειονότητα των περιπτώσεων σοβαρής ηπατικής βλάβης παρουσιάστηκε εντός των πρώτων 
έξι μηνών θεραπείας. Ο μηχανισμός για τη σπάνια συμπτωματική ηπατική δυσλειτουργία δεν είναι γνωστός. Δεν έχουν προσδιορισθεί συγκεκριμένοι παράγοντες κινδύνου. Διαταραχές των 
νεφρών και των ουροφόρων οδών: Νεφρωσικό σύνδρομο: Περιπτώσεις νεφρωσικού συνδρόμου με διαφορετικές υποκείμενες νεφροπάθειες που περιλαμβάνουν την εστιακή τμηματική 
σπειραματοσκλήρυνση (FSGS), τη νόσο ελαχίστων αλλοιώσεων (MCD), τη μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα (MPGN) και τη μεμβρανώδη σπειραματοπάθεια (MGN) έχουν 
αναφερθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας με προϊόντα ιντερφερόνης βήτα. Τα συμβάντα αναφέρθηκαν σε διάφορα χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της θεραπείας και ενδέχεται να 
εμφανιστούν μετά από αρκετά χρόνια θεραπείας με ιντερφερόνη βήτα. Συνιστάται η περιοδική παρακολούθηση των πρώιμων σημείων ή συμπτωμάτων, π.χ. οιδήματος, πρωτεϊνουρίας και 



νεφρικής δυσλειτουργίας, ιδιαίτερα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για νεφρική νόσο. Απαιτείται άμεση θεραπεία του νεφρωσικού συνδρόμου και θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
διακοπής της θεραπείας με το Rebif®. Εργαστηριακές διαταραχές: Η χρήση ιντερφερονών συνδέεται με εργαστηριακές διαταραχές. Η συνολική εμφάνιση αυτών των διαταραχών είναι 
ελαφρώς υψηλότερη με Rebif® 44 από ό,τι με Rebif® 22 μικρογραμμάρια. Γι’ αυτό εκτός από τις εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται ως έλεγχος ρουτίνας για την παρακολούθηση των 
ασθενών με Σκλήρυνση κατά πλάκας, συνιστώνται έλεγχος των ηπατικών ενζύμων και πλήρεις και διαφορικές μετρήσεις των κυττάρων του αίματος και των αιμοπεταλίων σε τακτικά 
διαστήματα (1, 3 και 6 μήνες) μετά την έναρξη της θεραπείας με Rebif® και στη συνέχεια περιοδικά επί απουσίας κλινικών συμπτωμάτων. Αυτές οι εξετάσεις θα πρέπει να γίνονται πιο συχνά 
όταν αρχίζει η θεραπεία με Rebif® 44 μικρογραμμάρια. Διαταραχές του θυρεοειδούς: Οι ασθενείς υπό θεραπεία με Rebif® ενίοτε πρωτοεμφανίζουν διαταραχές του θυρεοειδούς ή παρουσιάζουν 
επιδείνωση αυτών. Ο έλεγχος της λειτουργίας του θυρεοειδούς συστήνεται κατά την έναρξη και κάθε 6-12 μήνες της θεραπείας όταν αυτός είναι μη φυσιολογικός. Στην περίπτωση που αρχικά 
είναι φυσιολογικός δεν απαιτείται τακτικός έλεγχος αλλά θα πρέπει να διενεργείται εφόσον εμφανιστούν κλινικά συμπτώματα δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς (βλ. παράγραφο 4.8). Σοβαρή 
νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια και σοβαρή μυελοκαταστολή: Πρέπει να καταβάλλεται προσοχή και να εξετάζεται το ενδεχόμενο στενής παρακολούθησης όταν η ιντερφερόνη βήτα-1α 
χορηγείται σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια και σε ασθενείς με σοβαρή μυελοκαταστολή. Εξουδετερωτικά αντισώματα: Μπορεί να αναπτυχθούν εξουδετερωτικά 
αντισώματα ορού κατά της ιντερφερόνης βήτα-1α. Η ακριβής συχνότητα εμφάνισης των αντισωμάτων είναι ακόμη αβέβαιη. Κλινικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι μετά από 24 έως 48 μήνες 
θεραπείας με Rebif® 22 μικρογραμμάρια, περίπου το 24% των ασθενών αναπτύσσουν μόνιμα αντισώματα ορού κατά της ιντερφερόνης βήτα-1α, ενώ με Rebif® 44 μικρογραμμάρια, περίπου 
το 13-14% των ασθενών αναπτύσσουν μόνιμα αντισώματα ορού κατά της ιντερφερόνης βήτα-1α. Η παρουσία των αντισωμάτων έχει αποδειχθεί ότι ελαττώνει τη φαρμακοδυναμική 
ανταπόκριση στην ιντερφερόνη βήτα-1α (βήτα-2 μικροσφαιρίνη και νεοπτερίνη). Παρόλο που η κλινική σημασία της επαγωγής των αντισωμάτων δεν έχει ακόμη διευκρινισθεί πλήρως, η 
ανάπτυξη των εξουδετερωτικών αντισωμάτων σχετίζεται με μειωμένη αποτελεσματικότητα σε κλινικές και εργαστηριακές MRI (μαγνητική τομογραφία) μεταβλητές. Εάν ένας ασθενής έχει 
πτωχή ανταπόκριση στη θεραπεία με Rebif® και παρουσιάζει εξουδετερωτικά αντισώματα, ο θεράπων ιατρός πρέπει να επανεκτιμήσει τη σχέση κινδύνου/οφέλους της συνεχιζόμενης 
θεραπείας με Rebif®. Η χρήση διαφόρων τεχνικών ανίχνευσης των αντισωμάτων στον ορό καθώς και οι διαφορετικοί ορισμοί της ύπαρξης των αντισωμάτων περιορίζει την ικανότητα 
σύγκρισης της αντιγονικότητας μεταξύ των διαφόρων προϊόντων. Άλλες μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας: Υπάρχουν μόνο ελάχιστα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια 
στους μη περιπατητικούς ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Το Rebif® δεν έχει ακόμα διερευνηθεί σε ασθενείς με πρωτογενή προοδευτική σκλήρυνση κατά πλάκας και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς. Βενζυλική αλκοόλη: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 2,5 mg βενζυλικής αλκοόλης ανά δόση των 0,5 ml. Πρέπει να μην χορηγείται σε πρόωρα 
βρέφη ή νεογέννητα. Μπορεί να προκαλέσει τοξικές αντιδράσεις και αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις σε βρέφη και παιδιά ηλικίας μέχρι 3 ετών. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά 
προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων με ιντερφερόνη βήτα-1α σε ανθρώπους. Έχει αναφερθεί ότι οι ιντερφερόνες 
μειώνουν τη δράση των ενζύμων που εξαρτώνται από το ηπατικό κυτόχρωμα Ρ450 σε ανθρώπους και ζώα. Πρέπει να καταβάλλεται προσοχή όταν το Rebif® χορηγείται σε συνδυασμό με 
φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν στενό θεραπευτικό εύρος και εξαρτώνται ευρέως από το σύστημα του ηπατικού κυτοχρώματος Ρ450 για την απομάκρυνσή τους, π.χ. αντιεπιληπτικά και 
μερικές κατηγορίες αντικαταθλιπτικών. Η αλληλεπίδραση του Rebif® με τα κορτικοστεροειδή ή την φλοιοεπινεφριδιοτρόπο ορμόνη (ACTH) δεν έχει μελετηθεί συστηματικά. Κλινικές μελέτες 
δείχνουν ότι ασθενείς με Σκλήρυνση κατά πλάκας μπορούν να λαμβάνουν Rebif® και κορτικοστεροειδή ή ACTH κατά τις υποτροπές. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Κύηση: Ένας 
μεγάλος αριθμός δεδομένων (περιπτώσεις έκβασης εγκυμοσύνης περισσότερες από 1.000) από μητρώα και την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά δεν καταδεικνύουν 
αυξημένο κίνδυνο μειζόνων συγγενών ανωμαλιών μετά από έκθεση πριν σε ιντερφερόνη-βήτα τη σύλληψη ή έκθεση κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, η 
διάρκεια της έκθεσης κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου είναι αβέβαιη, διότι τα δεδομένα συλλέχθηκαν όταν υπήρχε αντένδειξη για τη χρήση της ιντερφερόνης βήτα κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, και η θεραπεία πιθανότατα διακόπηκε όταν ανιχνεύθηκε ή/και επιβεβαιώθηκε η εγκυμοσύνη. Η εμπειρία με την έκθεση κατά τη διάρκεια του δευτέρου και τρίτου τριμήνου είναι 
πολύ περιορισμένη. Με βάση δεδομένα σε ζώα (βλ. παράγραφο 5.3), υπάρχει πιθανός αυξημένος κίνδυνος για αυτόματη αποβολή. Ο κίνδυνος αυτόματων αποβολών σε έγκυες γυναίκες που 
εκτέθηκαν στην ιντερφερόνη βήτα δεν μπορεί να αξιολογηθεί επαρκώς με βάση τα τρέχοντα διαθέσιμα δεδομένα, αλλά τα δεδομένα δεν υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο μέχρι σήμερα. Εάν 
κρίνεται κλινικά απαραίτητη, η χρήση του Rebif® μπορεί να εξεταστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Θηλασμός: Οι περιορισμένες πληροφορίες που διατίθενται σχετικά με τη μεταφορά της 
ιντερφερόνης βήτα-1α στο μητρικό γάλα, μαζί με τα χημικά/φυσιολογικά χαρακτηριστικά της ιντερφερόνης βήτα, καταδεικνύουν ότι τα επίπεδα ιντερφερόνης βήτα-1α που απεκκρίνονται στο 
ανθρώπινο γάλα είναι αμελητέα. Δεν αναμένονται επιβλαβείς επιδράσεις στα θηλάζοντα νεογέννητα/βρέφη. Το Rebif® μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Γονιμότητα: 
Οι επιδράσεις του Rebif® στη γονιμότητα δεν έχουν διερευνηθεί. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Ανεπιθύμητα συμβάματα συνδεόμενα με το 
κεντρικό νευρικό σύστημα και σχετίζονται με τη χρήση ιντερφερόνης βήτα (π.χ. ζάλη) θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων του ασθενούς (βλ. 
παράγραφο 4.8). 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Η υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων αντιδράσεων που συνδέονται με τη θεραπεία με Rebif®, 
σχετίζεται με το γριππώδες σύνδρομο. Τα γριππώδη συμπτώματα τείνουν να είναι πιο εμφανή κατά την έναρξη της θεραπείας και μειώνονται ως προς τη συχνότητα με τη συνέχιση της 
θεραπείας. Περίπου 70% των ασθενών υπό θεραπεία με Rebif® αναμένεται να παρουσιάσουν το τυπικό γριππώδες σύνδρομο των ιντερφερονών εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την έναρξη 
της θεραπείας. Περίπου 30% των ασθενών θα παρουσιάσουν αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης, κυρίως ήπια φλεγμονή ή ερύθημα. Είναι επίσης συχνές οι ασυμπτωματικές αυξήσεις στις 
εργαστηριακές παραμέτρους της ηπατικής λειτουργίας και οι μειώσεις του αριθμού των λευκοκυττάρων. Η πλειονότητα των ανεπιθύμητων αντιδράσεων που παρατηρούνται με ιντερφερόνη 
βήτα-1α είναι συνήθως ήπιες και αναστρέψιμες και ανταποκρίνονται καλά σε μειώσεις της δόσεως. Σε περίπτωση σοβαρών ή επίμονων ανεπιθύμητων ενεργειών, η δόση του Rebif® μπορεί 
να μειωθεί προσωρινά ή να διακοπεί, κατά την κρίση του γιατρού. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών: Οι παρατιθέμενες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναγνωριστεί από κλινικές μελέτες 
καθώς και από αναφορές μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά (ένας αστερίσκος [*] υποδεικνύει ανεπιθύμητες ενέργειες που αναγνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της μετεγκριτικής 
παρακολούθησης). Οι ακόλουθοι ορισμοί εφαρμόζονται στην ορολογία συχνότητας που χρησιμοποιείται παρακάτω: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως 
<1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), συχνότητα μη γνωστή (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).

 Πολύ συχνές Συχνές Όχι συχνές Σπάνιες Συχνότητα μη γνωστή

Διαταραχές του 
αιμοποιητικού και του 
λεμφικού συστήματος

Ουδετεροπενία, 
λεμφοπενία, 
λευκοπενία, 
θρομβοπενία, 
αναιμία

Θρομβωτική 
μικροαγγειοπάθεια, 
συμπεριλαμβανομένης 
θρομβωτικής 
θρομβοπενικής 
πορφύρας/αιμολυτικού 
ουραιμικού συνδρόμου* 
(κατηγοριοποίηση 
επισήμανσης για τα 
προϊόντα που περιέχουν 
ιντερφερόνη βήτα, 
βλ. ενότητα 4.4) , 
πανκυτταροπενία*

Διαταραχές του 
ενδοκρινικού συστήματος

Δυσλειτουργία 
του θυρεοειδούς 
συχνότερα 
εμφανιζόμενη ως 
υποθυρεοειδισμός ή 
υπερθυρεοειδισμός

 

Διαταραχές του 
ανοσοποιητικού συστήματος

Αναφυλακτικές 
αντιδράσεις*

Διαταραχές του ήπατος και 
των χοληφόρων

Ασυμπτωματική 
αύξηση των 
τρανσαμινασών

Μεγάλη 
αύξηση των 
τρανσαμινασών

Ηπατίτιδα με ή χωρίς 
ίκτερο*

Ηπατική ανεπάρκεια* 
(βλ. παράγραφο 4.4), 
αυτοάνοση ηπατίτιδα*

Ψυχιατρικές διαταραχές Κατάθλιψη, 
αϋπνία

Απόπειρα αυτοκτονίας*

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

Κεφαλαλγία Σπασμοί* Παροδικά νευρολογικά συμπτώματα 
(π.χ. υπαισθησία, μυϊκός σπασμός, 
παραισθησία, δυσκολία στο βάδισμα, 
μυοσκελετική ακαμψία) που μπορεί να 
προσομοιάζουν με εξάρσεις πολλαπλής 
σκλήρυνσης* Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Οφθαλμικές διαταραχές Αγγειακές 
διαταραχές του 
αμφιβληστροειδούς 
(π.χ. αμφιβληστροειδο-
πάθεια, 
βαμβακόμορφα 
εξιδρώματα,απόφραξη 
της 
αμφιβληστροειδικής 
φλέβας ή αρτηρίας)*

Αγγειακές διαταραχές Θρομβοεμβολικά 
επεισόδια*

Διαταραχές του 
αναπνευστικού συστήματος, 
του θώρακα και του 
μεσοθωράκιου

Δύσπνοια* Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση* 
(κατηγοριοποίηση επισήμανσης για τα 
προϊόντα ιντερφερόνης, βλ. ακολούθως 
Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση)

Διαταραχές του 
γαστρεντερικού

Διάρροια, 
έμετος, ναυτία

Διαταραχές του δέρματος 
και του υποδόριου ιστού

Κνησμός, 
εξάνθημα, 
ερυθηματώδες 
εξάνθημα

Κνίδωση* Οίδημα του Quincke 
(αγγειοοίδημα)*, 
πολύμορφο ερύθημα*, 
δερματικές αντιδράσεις 
τύπου πολύμορφου 
ερυθήματος*, σύνδρομο 
Stevens Johnson*

Διαταραχές του 
μυοσκελετικού συστήματος 
και του συνδετικού ιστού

Μυαλγία, 
αρθραλγία

Επαγόμενος από φάρμακα 
ερυθηματώδης λύκος*

Διαταραχές των νεφρών και 
των ουροφόρων οδών

Νεφρωσικό σύνδρομο*, 
σπειραματοσκλήρυνση* 
(βλ. παράγραφο 4.4)

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης

Φλεγμονή 
στο σημείο 
της ένεσης, 
αντίδραση 
στο σημεΊο 
της ένεσης, 
γριππώδη 
συμπτώματα

Άλγος στο 
σημείο της 
ένεσης, 
κόπωση, ρίγη, 
πυρετός

Νέκρωση στο σημείο 
της ένεσης, μάζα στο 
σημείο της ένεσης, 
απόστημα στο σημείο 
της ένεσης, λοιμώξεις 
στο σημείο της 
ένεσης*, αυξημένη 
εφίδρωση*

Κυτταρίτιδα στο σημείο 
της ένεσης*

Παιδιατρικός πληθυσμός: Δεν έχουν πραγματοποιηθεί επίσημες κλινικές δοκιμές ή φαρμακοκινητικές μελέτες σε παιδιά ή εφήβους. Περιορισμένα δεδομένα ασφάλειας υποδεικνύουν ότι το 
προφίλ ασφάλειας στα παιδιά και στους εφήβους (ηλικίας 2 έως 17 ετών) που λαμβάνουν Rebif® 22 μικρογραμμάρια ή 44 μικρογραμμάρια τρεις φορές εβδομαδιαίως είναι παρόμοιο με εκείνο 
που παρατηρείται στους ενήλικες. Επιδράσεις κατηγορίας: Η χορήγηση ιντερφερονών έχει συνδεθεί με την εμφάνιση ανορεξίας, ζάλης, ανησυχίας, αρρυθμιών, αγγειοδιαστολής, αισθήματος 
παλμών, μηνορραγίας και μητρορραγίας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ιντερφερόνη βήτα μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση του σχηματισμού αυτο-αντισωμάτων. Πνευμονική αρτηριακή 
υπέρταση: Περιστατικά πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ) έχουν αναφερθεί με προϊόντα ιντερφερόνης βήτα. Τα συμβάντα παρατηρήθηκαν σε διάφορα χρονικά σημεία, μεταξύ των 
οποίων αρκετά χρόνια μετά την έναρξη της θεραπείας με ιντερφερόνη βήτα. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών 
μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. 
Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, 
Mεσογείων 284, Χολαργός 155 62 Τηλέφωνο: 213 2040 000 Φαξ: +30 210 6549585, Ιστότοπος: www.eof.gr 4.9 Υπερδοσολογία: Σε περίπτωση υπερδοσολογίας οι ασθενείς πρέπει να 
εισάγονται σε νοσοκομείο για παρακολούθηση και να τους δίνεται κατάλληλη υποστηρικτική θεραπεία. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6.1 Κατάλογος εκδόχων: Μαννιτόλη, 
Πολοξαμερές 188, L-Μεθειονίνη, Βενζυλική αλκοόλη, Οξικό νάτριο, Οξικό οξύ για ρύθμιση του pH, Υδροξείδιο του νατρίου για ρύθμιση του pH, Ύδωρ για ενέσιμα 6.2 Ασυμβατότητες: Δεν 
εφαρμόζεται. 6.3 Διάρκεια ζωής: 18 μήνες. Γ&Δ Ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο: Μετά την πρώτη ένεση, χρησιμοποιήστε εντός 28 ημερών. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη 
του προϊόντος: Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C), αποφεύγετε την τοποθέτησή του κοντά στο τμήμα της καταψύξεως του ψυγείου. Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για 
να προστατεύεται από το φως. Για το σκοπό περιπατητικής χρήσης, ο ασθενής μπορεί να βγάλει το Rebif® από το ψυγείο και να το αποθηκεύσει όχι πάνω από τους 25°C για μία μόνο περίοδο 
που δε θα υπερβαίνει τις 14 ημέρες. Το Rebif® έπειτα πρέπει να επανατοποθετηθεί στο ψυγείο και να χρησιμοποιηθεί πριν από την ημερομηνία λήξης. Γ&Δ Ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο: Η 
συσκευή (RebiSmart™ ή RebiSlide™) που περιέχει ένα προγεμισμένο φυσίγγιο Rebif® πρέπει να φυλάσσεται στο κουτί φύλαξης της συσκευής σε ψυγείο (2°C - 8°C). 6.5 Φύση και συστατικά 
του περιέκτη: Α&Β: Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: Ενός ml τύπου Ι γυάλινη σύριγγα με βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα που περιέχει 0,5 ml διαλύματος. Το Rebif® 22 και 44 
μικρογραμμάρια διατίθενται υπό μορφή μιας συσκευασίας 1, 3, 12 ή 36 συρίγγων. Γ&Δ Ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο: Φυσίγγια (γυαλί τύπου 1) με πώμα εισχώρησης (ελαστικό) και περίβλημα 
σύσφιξης (αλουμίνιο και αλοβουτυλικό ελαστικό) που περιέχουν 1,5 ml ενεσίμου διαλύματος. Μέγεθος συσκευασίας 4 ή 12 φυσιγγίων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός: Α&Β: Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: Το ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα είναι έτοιμο για χρήση. 
Μπορεί επίσης να χορηγηθεί με μια κατάλληλη συσκευή αυτο-χορήγησης. Για εφάπαξ χρήση μόνο. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο διαυγές ως ιριδίζον διάλυμα χωρίς σωματίδια και χωρίς 
ορατά σημεία φθοράς. Γ&Δ Ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο: Το ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένο φυσίγγιο είναι έτοιμο για χρήση με την ηλεκτρονική συσκευή χορήγησης RebiSmart™ ή με τη 
χειροκίνητη πένα έγχυσης RebiSlide™. Για τη φύλαξη της συσκευής με το φυσίγγιο, βλ. παράγραφο 6.4. Μπορεί να μην διατίθενται όλες οι συσκευές χορήγησης. Για πολλαπλή χρήση. Πρέπει 
να χρησιμοποιείται μόνο διαυγές ως ιριδίζον διάλυμα χωρίς σωματίδια και χωρίς ορατά σημεία φθοράς. Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται 
σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.  7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Ολλανδία. 
ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Α. EU/1/98/063/003, Β. EU/1/98/063/006, Γ. EU/1/98/063/008, Δ. EU/1/98/063/009 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 04 Μαΐου 1998, Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 04 Μαΐου 2008. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Σεπτέμβριος 2019. 
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. Τρόπος διάθεσης: 
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση. REBIF 
22: Λ.Τ. 203,19. REBIF 44: Λ.Τ. 223,46. REBIF 66: Λ.Τ. 732,28. REBIF 132: Λ.Τ. 796,38.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Οφθαλμικές διαταραχές Αγγειακές 
διαταραχές του 
αμφιβληστροειδούς 
(π.χ. αμφιβληστροειδο-
πάθεια, 
βαμβακόμορφα 
εξιδρώματα,απόφραξη 
της 
αμφιβληστροειδικής 
φλέβας ή αρτηρίας)*

Αγγειακές διαταραχές Θρομβοεμβολικά 
επεισόδια*

Διαταραχές του 
αναπνευστικού συστήματος, 
του θώρακα και του 
μεσοθωράκιου

Δύσπνοια* Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση* 
(κατηγοριοποίηση επισήμανσης για τα 
προϊόντα ιντερφερόνης, βλ. ακολούθως 
Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση)

Διαταραχές του 
γαστρεντερικού

Διάρροια, 
έμετος, ναυτία

Διαταραχές του δέρματος 
και του υποδόριου ιστού

Κνησμός, 
εξάνθημα, 
ερυθηματώδες 
εξάνθημα

Κνίδωση* Οίδημα του Quincke 
(αγγειοοίδημα)*, 
πολύμορφο ερύθημα*, 
δερματικές αντιδράσεις 
τύπου πολύμορφου 
ερυθήματος*, σύνδρομο 
Stevens Johnson*

Διαταραχές του 
μυοσκελετικού συστήματος 
και του συνδετικού ιστού

Μυαλγία, 
αρθραλγία

Επαγόμενος από φάρμακα 
ερυθηματώδης λύκος*

Διαταραχές των νεφρών και 
των ουροφόρων οδών

Νεφρωσικό σύνδρομο*, 
σπειραματοσκλήρυνση* 
(βλ. παράγραφο 4.4)

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης

Φλεγμονή 
στο σημείο 
της ένεσης, 
αντίδραση 
στο σημεΊο 
της ένεσης, 
γριππώδη 
συμπτώματα

Άλγος στο 
σημείο της 
ένεσης, 
κόπωση, ρίγη, 
πυρετός

Νέκρωση στο σημείο 
της ένεσης, μάζα στο 
σημείο της ένεσης, 
απόστημα στο σημείο 
της ένεσης, λοιμώξεις 
στο σημείο της 
ένεσης*, αυξημένη 
εφίδρωση*

Κυτταρίτιδα στο σημείο 
της ένεσης*

Παιδιατρικός πληθυσμός: Δεν έχουν πραγματοποιηθεί επίσημες κλινικές δοκιμές ή φαρμακοκινητικές μελέτες σε παιδιά ή εφήβους. Περιορισμένα δεδομένα ασφάλειας υποδεικνύουν ότι το 
προφίλ ασφάλειας στα παιδιά και στους εφήβους (ηλικίας 2 έως 17 ετών) που λαμβάνουν Rebif® 22 μικρογραμμάρια ή 44 μικρογραμμάρια τρεις φορές εβδομαδιαίως είναι παρόμοιο με εκείνο 
που παρατηρείται στους ενήλικες. Επιδράσεις κατηγορίας: Η χορήγηση ιντερφερονών έχει συνδεθεί με την εμφάνιση ανορεξίας, ζάλης, ανησυχίας, αρρυθμιών, αγγειοδιαστολής, αισθήματος 
παλμών, μηνορραγίας και μητρορραγίας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ιντερφερόνη βήτα μπορεί να παρατηρηθεί αύξηση του σχηματισμού αυτο-αντισωμάτων. Πνευμονική αρτηριακή 
υπέρταση: Περιστατικά πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ) έχουν αναφερθεί με προϊόντα ιντερφερόνης βήτα. Τα συμβάντα παρατηρήθηκαν σε διάφορα χρονικά σημεία, μεταξύ των 
οποίων αρκετά χρόνια μετά την έναρξη της θεραπείας με ιντερφερόνη βήτα. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών 
μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. 
Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, 
Mεσογείων 284, Χολαργός 155 62 Τηλέφωνο: 213 2040 000 Φαξ: +30 210 6549585, Ιστότοπος: www.eof.gr 4.9 Υπερδοσολογία: Σε περίπτωση υπερδοσολογίας οι ασθενείς πρέπει να 
εισάγονται σε νοσοκομείο για παρακολούθηση και να τους δίνεται κατάλληλη υποστηρικτική θεραπεία. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6.1 Κατάλογος εκδόχων: Μαννιτόλη, 
Πολοξαμερές 188, L-Μεθειονίνη, Βενζυλική αλκοόλη, Οξικό νάτριο, Οξικό οξύ για ρύθμιση του pH, Υδροξείδιο του νατρίου για ρύθμιση του pH, Ύδωρ για ενέσιμα 6.2 Ασυμβατότητες: Δεν 
εφαρμόζεται. 6.3 Διάρκεια ζωής: 18 μήνες. Γ&Δ Ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο: Μετά την πρώτη ένεση, χρησιμοποιήστε εντός 28 ημερών. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη 
του προϊόντος: Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C - 8°C), αποφεύγετε την τοποθέτησή του κοντά στο τμήμα της καταψύξεως του ψυγείου. Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για 
να προστατεύεται από το φως. Για το σκοπό περιπατητικής χρήσης, ο ασθενής μπορεί να βγάλει το Rebif® από το ψυγείο και να το αποθηκεύσει όχι πάνω από τους 25°C για μία μόνο περίοδο 
που δε θα υπερβαίνει τις 14 ημέρες. Το Rebif® έπειτα πρέπει να επανατοποθετηθεί στο ψυγείο και να χρησιμοποιηθεί πριν από την ημερομηνία λήξης. Γ&Δ Ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο: Η 
συσκευή (RebiSmart™ ή RebiSlide™) που περιέχει ένα προγεμισμένο φυσίγγιο Rebif® πρέπει να φυλάσσεται στο κουτί φύλαξης της συσκευής σε ψυγείο (2°C - 8°C). 6.5 Φύση και συστατικά 
του περιέκτη: Α&Β: Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: Ενός ml τύπου Ι γυάλινη σύριγγα με βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα που περιέχει 0,5 ml διαλύματος. Το Rebif® 22 και 44 
μικρογραμμάρια διατίθενται υπό μορφή μιας συσκευασίας 1, 3, 12 ή 36 συρίγγων. Γ&Δ Ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο: Φυσίγγια (γυαλί τύπου 1) με πώμα εισχώρησης (ελαστικό) και περίβλημα 
σύσφιξης (αλουμίνιο και αλοβουτυλικό ελαστικό) που περιέχουν 1,5 ml ενεσίμου διαλύματος. Μέγεθος συσκευασίας 4 ή 12 φυσιγγίων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός: Α&Β: Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: Το ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα είναι έτοιμο για χρήση. 
Μπορεί επίσης να χορηγηθεί με μια κατάλληλη συσκευή αυτο-χορήγησης. Για εφάπαξ χρήση μόνο. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο διαυγές ως ιριδίζον διάλυμα χωρίς σωματίδια και χωρίς 
ορατά σημεία φθοράς. Γ&Δ Ενέσιμο διάλυμα σε φυσίγγιο: Το ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένο φυσίγγιο είναι έτοιμο για χρήση με την ηλεκτρονική συσκευή χορήγησης RebiSmart™ ή με τη 
χειροκίνητη πένα έγχυσης RebiSlide™. Για τη φύλαξη της συσκευής με το φυσίγγιο, βλ. παράγραφο 6.4. Μπορεί να μην διατίθενται όλες οι συσκευές χορήγησης. Για πολλαπλή χρήση. Πρέπει 
να χρησιμοποιείται μόνο διαυγές ως ιριδίζον διάλυμα χωρίς σωματίδια και χωρίς ορατά σημεία φθοράς. Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται 
σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.  7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Merck Europe B.V., Gustav Mahlerplein 102, 1082 MA Amsterdam, Ολλανδία. 
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       Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας 
Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες 
ενέργειες για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. 

Ocrevus 300 mg πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Διαυγές 
προς ελαφρώς ιριδίζον, και άχρωμο προς ανοιχτό καφέ διάλυμα. 2. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 300 mg 
οκρελιζουμάμπης σε 10 ml σε συγκέντρωση 30 mg/ml. Η τελική συγκέντρωση του φαρμάκου μετά από την αραίωση είναι περίπου 1,2 mg/mL. 
Η οκρελιζουμάμπη είναι ένα ανασυνδυασμένο εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CD20 που παράγεται σε κύτταρα ωοθηκών 
κινέζικου κρικητού με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. • Υφιστάμενη ενεργό λοίμωξη (βλέπε παράγραφο 4.4) • Ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση ανοσοκαταστολής 
(βλέπε παράγραφο 4.4) • Γνωστές ενεργές κακοήθειες (βλέπε παράγραφο 4.4). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: 
Ιχνηλασιμότητα: Για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, θα πρέπει να καταγράφονταισαφώς η 
ονομασία και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου προϊόντος. Σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRRs): Το Ocrevus σχετίζεται με 
σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRRs), οι οποίες ενδέχεται να σχετίζονται με την απελευθέρωση κυτταροκινών και-/ή άλλων χημικών 
διαμεσολαβητών.Τα συμπτώματα των σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων (IRRs) μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 
έγχυσης, αλλά έχουν αναφερθεί συχνότερα κατά τη διάρκεια της πρώτης έγχυσης. Οι σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRR) μπορούν να 
εμφανιστούν σε διάστημα 24 ωρών από την έγχυση. Οι συγκεκριμένες αντιδράσεις μπορεί να εκδηλωθούν ως κνησμός, εξάνθημα, κνίδωση, 
ερύθημα, ερεθισμός του φάρυγγα, στοματοφαρυγγικός πόνος, δύσπνοια, φαρυγγικό ή λαρυγγικό οίδημα, έξαψη, υπόταση, πυρεξία, κόπωση, 
κεφαλαλγία, ζάλη, ναυτία και ταχυκαρδία (βλ. παράγραφο 4.8). Πριν από την έγχυση: • Αντιμετώπιση σοβαρών αντιδράσεων: Θα πρέπει να 
υπάρχει κατάλληλη υποδομή για την αντιμετώπιση των σοβαρών αντιδράσεων όπως είναι οι σοβαρές σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις 
(IRR), οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας και/ή οι αντιδράσεις αναφυλαξίας. •  Υπόταση: Κατά τη διάρκεια των εγχύσεων του Ocrevus μπορεί να 
εμφανιστεί υπόταση, ως σύμπτωμα της σχετιζόμενης με την έγχυση αντίδρασης (IRR). Επομένως, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο 
προσωρινής διακοπής των αντιϋπερτασικών θεραπειών για 12 ώρες πριν από και κατά τη διάρκεια της κάθε έγχυσης του Ocrevus. Οι ασθενείς 
με ιστορικό συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας (τάξη ΙΙΙ & IV σύμφωνα με την Καρδιολογική Εταιρεία Νέας Υόρκης) δεν έχουν μελετηθεί. • 
Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή: Οι ασθενείς πρέπει να λάβουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση της συχνότητας και της 
βαρύτητας των σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων (IRRs) (βλ. παράγραφο 4.2). Κατά τη διάρκεια της έγχυσης: •  Θα πρέπει να λαμβάνονται 
τα ακόλουθα μέτρα για ασθενείς που εμφανίζουν σοβαρά αναπνευστικά συμπτώματα, όπως είναι ο βρογχόσπασμος ή οι παροξύνσεις του 
άσθματος: - απαιτείται άμεση και οριστική διακοπή της έγχυσής τους. - απαιτείται χορήγηση συμπτωματικής θεραπείας - ο ασθενής πρέπει να 
παρακολουθείται μέχρι την υποχώρηση των αναπνευστικών συμπτωμάτων επειδή η αρχική βελτίωση των κλινικών συμπτωμάτων θα μπορούσε 
να συνοδευτεί κατόπιν επιδείνωσης. •  Η διάκριση ανάμεσα στην υπερευαισθησία και τις σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRR) ενδέχεται 
να είναι δύσκολη σε επίπεδο συμπτωμάτων. Εάν πιθανολογείται αντίδραση υπερευαισθησίας κατά τη διάρκεια της έγχυσης, η έγχυση πρέπει να 
διακοπεί αμέσως και οριστικά (βλέπε «Αντιδράσεις υπερευαισθησίας» στη συνέχεια). Μετά από την έγχυση: •  Οι ασθενείς που λαμβάνουν 
θεραπεία με Ocrevus θα πρέπει να παρακολουθούνται για τουλάχιστον μία ώρα μετά από την ολοκλήρωση της έγχυσης για τυχόν συμπτώματα 
αντίδρασης σχετιζόμενης με την έγχυση (IRR). •  Οι ιατροί θα πρέπει να ενημερώσουν τους ασθενείς ότι μπορεί να εμφανιστεί σχετιζόμενη με την 
έγχυση αντίδραση (IRR) σε διάστημα 24 ωρών από την έγχυση. Για οδηγίες σχετικά με τη δοσολογία για τους ασθενείς που εμφανίζουν 
συμπτώματα αντιδράσεων σχετιζόμενων με την έγχυση (IRRs), βλ. παράγραφο 4.2. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας: Θα μπορούσε να εμφανιστεί, 
επίσης, αντίδραση υπερευαισθησίας (οξεία αλλεργική αντίδραση στο φαρμακευτικό προϊόν). Οι οξείες αντιδράσεις υπερευαισθησίας Τύπου 1 
(διαμεσολαβούμενες από την IgE) μπορεί να μην είναι δυνατό να διακρίνονται κλινικά από τα συμπτώματα των σχετιζόμενων με την έγχυση 
αντιδράσεων (IRR). Αντίδραση υπερευαισθησίας μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε έγχυσης, παρόλο που συνήθως δεν 
εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της πρώτης έγχυσης. Όσον αφορά τις επόμενες εγχύσεις, η εμφάνιση σοβαρότερων συμπτωμάτων σε σχέση με 
αυτά που είχε αντιμετωπίσει παλαιότερα ο ασθενής, ή νέων σοβαρών συμπτωμάτων, θα πρέπει να θέσουν την υποψία πιθανής αντίδρασης 
υπερευαισθησίας. Οι ασθενείς με γνωστή διαμεσολαβούμενη από την ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) υπερευαισθησία στην οκρελιζουμάμπη δεν πρέπει 
να λάβουν θεραπεία (βλ. παράγραφο 4.3). Λοίμωξη: Η χορήγηση του Ocrevus πρέπει να καθυστερεί σε ασθενείς με ενεργό λοίμωξη μέχρι την 
αποδρομή της λοίμωξης. Συνιστάται η εκτίμηση της κατάστασης του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς πριν από τη χορήγηση της δόσης, 
καθώς οι σοβαρά ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς (π.χ. με λεμφοπενία, ουδετεροπενία, υπογαμμασφαιριναιμία) δεν θα πρέπει να λαμβάνουν 
θεραπεία (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.8). Το συνολικό ποσοστό των ασθενών που εμφάνισαν μια σοβαρή λοίμωξη ήταν παρόμοιο με τα 
φάρμακα σύγκρισης (βλέπε παράγραφο 4.8). Η συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων βαθμού 4 (απειλητικές για τη ζωή) και βαθμού 5 (θανατηφόρες) 
ήταν χαμηλή σε όλες τις ομάδες θεραπείας, ωστόσο, στην ΠΠΠΣ ήταν υψηλότερη με το Ocrevus σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο για τις 
απειλητικές για τη ζωή (1,6% έναντι 0,4%) και τις θανατηφόρες (0,6% έναντι 0%) λοιμώξεις. Όλες οι απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις υποχώρησαν 
χωρίς διακοπή της οκρελιζουμάμπης. Στην ΠΠΠΣ, οι ασθενείς με δυσκολίες κατάποσης διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης πνευμονίας 
από εισρόφηση. Η θεραπεία με Ocrevus μπορεί να αυξήσει περαιτέρω τον κίνδυνο σοβαρής πνευμονίας σε αυτούς τους ασθενείς. Οι ιατροί θα 
πρέπει να αντιμετωπίζουν άμεσα τους ασθενείς που εμφανίζουν πνευμονία. Προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (ΠΠΛ): Ο κίνδυνος 
ΠΠΛ δεν μπορεί να αποκλειστεί καθώς λοίμωξη από τον ιό John Cunningham (JC) που οδηγεί σε ΠΠΛ έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς που 
λαμβάνουν θεραπεία με αντι-CD20 αντισώματα και άλλες θεραπείες για την ΠΣ, και σχετίζεται με παράγοντες κινδύνου (π.χ. πληθυσμός ασθενών, 
πολυθεραπεία με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα).Οι ιατροί πρέπει να επαγρυπνούν για πρώιμα σημεία και συμπτώματα ΠΠΛ, τα οποία μπορεί να 
περιλαμβάνουν τυχόν νέα έναρξη ή επιδείνωση των νευρολογικών σημείων ή συμπτωμάτων, καθώς αυτά μπορεί να προσομοιάζουν με τη νόσο 
της πολλαπλής σκλήρυνσης. Εάν πιθανολογείται ΠΠΛ, η δόση του Ocrevus πρέπει να διακόπτεται προσωρινά. Θα πρέπει να εξετάζεται το 
ενδεχόμενο αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της μαγνητικής τομογραφίας (MRI), κατά προτίμηση με σκιαγραφικό (συγκριτικά με τη μαγνητική 
τομογραφία πριν από τη θεραπεία), της επιβεβαιωτικής εξέτασης εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) για ιικό δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) του ιού 
John Cunningham (JC), και των επαναληπτικών νευρολογικών εκτιμήσεων. Εάν επιβεβαιωθεί η ΠΠΛ, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί οριστικά. 
Επανενεργοποίηση ηπατίτιδας Β: Σε ασθενείς υπό θεραπεία με άλλα αντι-CD20 αντισώματα έχει αναφερθεί επανενεργοποίηση του ιού της 
ηπατίτιδας Β (HBV), η οποία οδηγεί σε ορισμένες περιπτώσεις σε κεραυνοβόλο ηπατίτιδα, ηπατική ανεπάρκεια και θάνατο. Θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί προκαταρκτικός έλεγχος για HBV σε όλους τους ασθενείς πριν από την έναρξη της θεραπείας με το Ocrevus σύμφωνα με τις 
τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες. Οι ασθενείς με ενεργό HBV (δηλ. ενεργό λοίμωξη, η οποία επιβεβαιώνεται από θετικά αποτελέσματα για HBsAg 
και αντι-HB έλεγχο) δεν θα πρέπει να λάβουν θεραπεία με Ocrevus. Οι ασθενείς με θετικό ορολογικό έλεγχο (δηλ. αρνητικοί για HBsAg και θετικοί 
για το αντίσωμα εναντίον του πυρήνα HB (HBcAb +), φορείς HBV (θετικοί για το επιφανειακό αντιγόνο, HBsAg+)) θα πρέπει να απευθυνθούν σε 
ειδικούς ηπατολόγους πριν από την έναρξη της θεραπείας και θα πρέπει να παρακολουθηθούν και να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα τοπικά 
ιατρικά πρότυπα για την πρόληψη της επανενεργοποίησης της ηπατίτιδας Β. Κακοήθειες: Έχει παρατηρηθεί αυξημένος αριθμός κακοηθειών 
(συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού) σε κλινικές μελέτες σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με οκρελιζουμάμπη, σε σύγκριση με τις 
ομάδες ελέγχου. Ωστόσο, η επίπτωση κυμαίνονταν στο γενικό ποσοστό που αναμένονταν για τον πληθυσμό με ΠΣ. Θα πρέπει να εξετάζεται η 
σχέση μεταξύ οφέλους και κινδύνου για κάθε ασθενή με γνωστούς παράγοντες κινδύνου για κακοήθειες, καθώς και σε ασθενείς που 
παρακολουθούνται ενεργά για επανεμφάνιση κακοήθειας. Οι ασθενείς με γνωστή ενεργό κακοήθεια δεν θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία με 
Ocrevus (βλέπε παράγραφο 4.3). Οι ασθενείς θα πρέπει να ακολουθούν τον καθιερωμένο προληπτικό έλεγχο για καρκίνο του μαστού σύμφωνα 
με τις τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες. Ανατρέξτε στην παράγραφο 4.2 για τους πληθυσμούς που δεν έχουν μελετηθεί. Κατά την ελεγχόμενη 
περίοδο θεραπείας των κλινικών μελετών, η επίπτωση των μη μελανωματικών δερματικών καρκίνων ήταν χαμηλή, ενώ δεν παρατηρήθηκαν 
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διαφορές μεταξύ των ομάδων θεραπείας. Παρατηρήθηκε αυξημένη επίπτωση μεταξύ των ετών θεραπείας 3 και 4 λόγω βασικοκυτταρικού 
καρκινώματος, η οποία δεν παρατηρήθηκε τα επακόλουθα έτη. Η επίπτωση παραμένει εντός του γενικού ποσοστού που αναμενόταν για τον 
πληθυσμό με ΠΣ. Θεραπεία σοβαρά ανοσοκατεσταλμένων ασθενών: Οι ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση ανοσοκαταστολής δεν πρέπει να 
λαμβάνουν θεραπεία μέχρι την υποχώρηση της κατάστασης (βλέπε παράγραφο 4.3). Σε άλλες αυτοάνοσες καταστάσεις, η χρήση του Ocrevus 
ταυτόχρονα με ανοσοκατασταλτικές φαρμακευτικές αγωγές (π.χ. χρόνια κορτικοστεροειδή, μη βιολογικά και βιολογικά τροποποιητικά της νόσου 
αντιρρευματικά φάρμακα [DMARDs], μυκοφαινολάτημοφετίλη, κυκλοφωσφαμίδη, αζαθειοπρίνη) οδήγησε σε αύξηση των σοβαρών λοιμώξεων, 
συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριακών λοιμώξεων. Οι λοιμώξεις περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, την άτυπη πνευμονία και την πνευμονία από 
Pneumocystis Jirovecii, την πνευμονία από ανεμευλογιά, τη φυματίωση, την ιστοπλάσμωση. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ορισμένες από αυτές τις 
λοιμώξεις ήταν θανατηφόρες. Σε μια διερευνητική ανάλυση διαπιστώθηκαν οι ακόλουθοι παράγοντες που σχετίζονται με τον κίνδυνο σοβαρών 
λοιμώξεων: υψηλότερες δόσεις Ocrevus από αυτές που συνιστώνται για την ΠΣ, άλλες συννοσηρότητες και χρόνια χρήση ανοσοκατασταλτικών/
κορτικοστεροειδών. Δεν συνιστάται η χρήση άλλων ανοσοκατασταλτικών ταυτόχρονα με το Ocrevus, εξαιρουμένων των κορτικοστεροειδών για 
τη συμπτωματική θεραπεία των υποτροπών. Υπάρχει περιορισμένη γνώση σχετικά με το εάν η ταυτόχρονη χρήση στεροειδών για τη συμπτωματική 
θεραπεία των υποτροπών σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων στην κλινική πρακτική. Στις βασικές μελέτες οκρελιζουμάμπης στην ΠΣ, η 
χορήγηση κορτικοστεροειδών για την αντιμετώπιση υποτροπών δεν συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής λοίμωξης. Κατά την 
έναρξη του Ocrevus μετά από την ανοσοκατασταλτική θεραπεία ή την έναρξη ανοσοκατασταλτικής θεραπείας μετά από το Ocrevus, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα αλληλοεπικαλυπτόμενων φαρμακοδυναμικών επιδράσεων (βλ. παράγραφο 5.1 Φαρμακοδυναμικές επιδράσεις). 
Θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη συνταγογράφηση του Ocrevus λαμβάνοντας υπόψη τις φαρμακοδυναμικές ιδιότητες των άλλων 
τροποποιητικών της νόσου θεραπειών για την ΠΣ. Εμβολιασμοί: Η ασφάλεια της ανοσοποίησης με εμβόλια με ζώντες ή ζώντες εξασθενημένους 
μικροοργανισμούς, μετά από τη θεραπεία με Ocrevus δεν έχει μελετηθεί και ο εμβολιασμός με εμβόλια που περιέχουν ζώντες εξασθενημένους 
ή ζώντες μικροοργανισμούς δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μέχρι την αποκατάσταση του αριθμού των Β κυττάρων (στις 
κλινικές μελέτες, ο διάμεσος χρόνος για την αποκατάσταση του αριθμού των Β κυττάρων ήταν 72 εβδομάδες). Βλέπε παράγραφο 5.1. Σε μια 
τυχαιοποιημένη ανοιχτή μελέτη, οι ασθενείς με ΥΠΣ ήταν σε θέση να ενισχύσουν τις χυμικές ανταποκρίσεις, αν και μειωμένες, σε ανατοξίνη 
τετάνου, 23-δύναμοπολυσακχαριδικό εμβόλιο πνευμονιοκόκκου με ή χωρίς ενισχυτικό εμβόλιο, νέο αντιγόνο αιμοκυανίνης της πεταλίδας 
Keyhole (KLH)και εμβόλια εποχικής γρίπης. Βλ. Παράγραφο 4.5 και 5.1. Συνιστάται να εμβολιάζονται ασθενείς με Ocrevus με εμβόλια εποχικής 
γρίπης τα οποία είναι αδρανοποιημένα. Οι ιατροί θα πρέπει να εξετάζουν την κατάσταση ανοσοποίησης των ασθενών που είναι υποψήφιοι για 
θεραπεία με Ocrevus. Οι ασθενείς που χρήζουν εμβολιασμό θα πρέπει να ολοκληρώσουν την ανοσοποίηση τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν από 
την έναρξη του Ocrevus. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους εμβολιασμούς ανατρέξτε στην παράγραφο 4.5 και 5.1. Έκθεση in utero στην 
οκρελιζουμάμπη και εμβολιασμός νεογνών και βρεφών με ζώντα ή ζωντανά εξασθενημένα εμβόλια: Λόγω της πιθανής εξάλειψης των Β 
κυττάρων σε βρέφη μητέρων που έχουν εκτεθεί στο Ocrevus κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, συνιστάται οι εμβολιασμοί με ζώντες ή ζώντες 
εξασθενημένους μικροοργανισμούς να αναβάλλονται έως ότου ανακτηθούν τα επίπεδα των Β κυττάρων. Επομένως, συνιστάται η μέτρηση των 
επιπέδων Β-κυττάρων που είναι θετικά σε CD19, σε νεογνά και βρέφη, πριν από τον εμβολιασμό. Συνιστάται όλοι οι εμβολιασμοί, εκτός αυτών 
μεζώντες ή ζώντες-εξασθενημένους μικροοργανισμούς, να ακολουθούν το τοπικό πρόγραμμα ανοσοποίησης και η μέτρηση των τίτλων 
απόκρισης που προκαλούνται από εμβόλια να λαμβάνεται υπόψη για να ελέγχεται εάν τα άτομα έχουν κατακτήσει μια προστατευτική 
ανοσοαπόκριση επειδή η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού μπορεί να μειωθεί. Η ασφάλεια και ο χρόνος εμβολιασμού πρέπει να συζητούνται 
με το γιατρό του βρέφους (βλ. παράγραφο 4.6). Νάτριο: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1mmol νατρίου (23mg) ανά δόση, 
δηλ. είναι ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου». 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Οι σημαντικότερες και πιο συχνά 
αναφερόμενες ανεπιθύμητες αντιδράσεις (ADRs) ήταν οι σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRR) και οι λοιμώξεις. Βλέπε παράγραφο 4.4 
και παράγραφο 4.8 (υποπαράγραφο «Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων») για περαιτέρω λεπτομέρειες. Κατάλογος 
ανεπιθύμητων αντιδράσεων υπό μορφή πίνακα: Το συνολικό προφίλ ασφάλειας του Ocrevus στην Πολλαπλή Σκλήρυνση βασίζεται σε δεδομένα 
ασθενών από βασικές κλινικές μελέτες στην πολλαπλή σκλήρυνση (ΥΠΣ και ΠΠΠΣ). Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις 
φαρμάκου που έχουν αναφερθεί σε σχέση με τη χρήση του Ocrevus σε 1.311 ασθενείς (3.054 ασθενο-έτη) κατά τη διάρκεια των περιόδων 
ελεγχόμενης θεραπείας των κλινικών μελετών της ΠΣ. Οι συχνότητες ορίζονται ως εξής: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι 
συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως < 1/1.000) και πολύ σπάνιες (<1/10.000). Εντός κάθε κατηγορίας οργανικού συστήματος, 
οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σειρά συχνότητας. Πίνακας 2 Ανεπιθύμητες αντιδράσεις φαρμάκου (ADRs) που 
αναφέρονται με το Ocrevus (στην ΥΠΣ ή τηνΠΠΠΣ): 

MedDRA

Kατηγορία/Οργανικό Σύστημα
Πολύ συχνές Συχνές 

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Λοίμωξη του ανώτερου 
αναπνευστικού συστήματος, 
ρινοφαρυγγίτιδα, γρίπη

Ιγμορίτιδα, βρογχίτιδα, στοματικός έρπης, 
γαστρεντερίτιδα, λοίμωξη του αναπνευστικού, 
ιογενής λοίμωξη, έρπης ζωστήρας, 
επιπεφυκίτιδα, κυτταρίτιδα

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, 
του θώρακα και του μεσοθωρακίου

Βήχας, καταρροή

Παρακλινικές εξετάσεις Μειωμένη ανοσοσφαιρίνη Μ στο αίμα Μειωμένη ανοσοσφαιρίνη G στο αίμα

Διαταραχές του αίματος και του λεμφικού 
συστήματος

Ουδετεροπενία

Κακώσεις, δηλητηριάσεις 
και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών

Σχετιζόμενη με την έγχυση 
αντιδράση1

 

1Τα συμπτώματα που αναφέρονται ως σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRRs) σε διάστημα 24 ωρών από την έγχυση περιγράφονται στη 
συνέχεια στις «σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις».
Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων: Σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις: Στις μελέτες της ΥΠΣ και της ΠΠΠΣ, τα 
συμπτώματα που συνόδευαν τις σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRRs) περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, τα εξής: κνησμό, εξάνθημα, 
κνίδωση, ερύθημα, έξαψη, υπόταση, πυρεξία, κόπωση, κεφαλαλγία, ζάλη, πονόλαιμο, στοματοφαρυγγικό πόνο, δύσπνοια, φαρυγγικό ή λαρυγγικό 
οίδημα, ναυτία, ταχυκαρδία. Σε ελεγχόμενες μελέτες δεν υπήρξαν θανατηφόρες αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση (IRRs). Σε ελεγχόμενες 
με δραστικό φάρμακο (ΥΠΣ) κλινικές μελέτες, οι σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRR) ήταν η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια στους 
ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Ocrevus με συνολική επίπτωση 34,3% συγκριτικά με την επίπτωση του 9,9% στην ομάδα θεραπείας της 
ιντερφερόνης βήτα-1a (έγχυση εικονικού φαρμάκου). Η επίπτωση των σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων (IRR) ήταν μεγαλύτερη κατά τη 
διάρκεια της έγχυσης 1 της Δόσης 1 (27,5%) και μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου σε <10% στη Δόση 4. Η πλειοψηφία των σχετιζόμενων με 
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την έγχυση αντιδράσεων (IRR) σε αμφότερες τις ομάδες θεραπείας αφορούσε ήπιες έως μέτριες αντιδράσεις. Το 21,7% και το 10,1% των ασθενών 
που έχουν λάβει θεραπεία με Ocrevus εμφάνισε ήπιες και μέτριες σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRR) αντίστοιχα, το 2,4% εμφάνισε 
σοβαρές σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRR) και το 0,1% εμφάνισε απειλητικές για τη ζωή σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRR). 
Βλέπε παράγραφο 4.4. Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη (ΠΠΠΣ), οι σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRRs) ήταν η 
συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Ocrevus με συνολική επίπτωση 40,1% συγκριτικά με την επίπτωση του 
25,5% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Η επίπτωση των σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων (IRR) ήταν μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια 
της έγχυσης 1 της Δόσης 1, (27,4%) και μειώθηκε με τις επόμενες δόσεις σε <10% στη δόση 4. Μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών σε κάθε ομάδα 
εμφάνισε σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRRs) κατά τη διάρκεια της πρώτης έγχυση της κάθε δόσης συγκριτικά με τη δεύτερη έγχυση 
της συγκεκριμένης δόσης. Η πλειοψηφία των σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων (IRR) ήταν ήπιες έως μέτριες. Το 26,7% και το 11,9% των 
ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Ocrevus εμφάνισε ήπιες και μέτριες σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRRs) αντίστοιχα, το 1,4% 
εμφάνισε σοβαρές σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις (IRRs). Δεν υπήρξαν απειλητικές για τη ζωή σχετιζόμενες με την έγχυση αντιδράσεις 
(IRRs). Βλέπε παράγραφο 4.4.Λοίμωξη: Στις ελεγχόμενες με δραστική ουσία μελέτες της ΥΠΣ, λοιμώξεις προέκυψαν στο 58,5% των ασθενών που 
λάμβαναν Ocrevus έναντι του 52,5% των ασθενών που λάμβαναν ιντερφερόνη βήτα 1a. Σοβαρές λοιμώξεις σημειώθηκαν στο 1,3% των ασθενών 
που έλαβαν θεραπεία με Ocrevus έναντι 2,9% των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία με ιντερφερόνη βήτα-1a. Στην ελεγχόμενη με εικονικό 
φάρμακο μελέτη της ΠΠΠΣ, λοιμώξεις παρουσιάστηκαν στο 72,2% των ασθενών που λάμβαναν Ocrevus έναντι του 69,9% των ασθενών που 
λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Σοβαρές λοιμώξεις σημειώθηκαν στο 6,2% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Ocrevus έναντι 6,7% των 
ασθενών που έλαβαν θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Παρατηρήθηκε μια αύξηση του ποσοστού των σοβαρών λοιμώξεων στην ΥΠΣ μεταξύ των 
Ετών 2 και 3, αλλά όχι στα επακόλουθα έτη. Δεν παρατηρήθηκε αύξηση στην ΠΠΠΣ. Αναπνευστικές λοιμώξεις: Το ποσοστό των λοιμώξεων 
αναπνευστικού ήταν μεγαλύτερο στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Ocrevus συγκριτικά με την ιντερφερόνη βήτα-1-a και το εικονικό 
φάρμακο. Στις κλινικές μελέτες της ΥΠΣ, το 39,9% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με Ocrevus και το 33,2% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία 
με ιντερφερόνη βήτα-1-a εμφάνισε λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού και το 7,5% των ασθενών που έλαβε θεραπεία με Ocrevus και το 5,2% 
των ασθενών που έλαβε θεραπεία με ιντερφερόνη βήτα-1-a εμφάνισε λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού. Στην κλινική μελέτη της ΠΠΠΣ, το 
48,8% των ασθενών που έλαβε θεραπεία με Ocrevus και το 42,7% των ασθενών που έλαβε θεραπεία με εικονικό φάρμακο εμφάνισε λοίμωξη του 
ανώτερου αναπνευστικού και το 9,9% των ασθενών που έλαβε θεραπεία με Ocrevus και το 9,2% των ασθενών που έλαβε θεραπεία με εικονικό 
φάρμακο εμφάνισε λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού. Οι αναπνευστικές λοιμώξεις που αναφέρθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με 
Ocrevus ήταν κυρίως ήπιες έως μέτριες (80 – 90 %). Έρπης: Σε ελεγχόμενες με δραστικό φάρμακο (ΥΠΣ) κλινικές μελέτες, λοιμώξεις από έρπη 
αναφέρονταν συχνότερα στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Ocrevus σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με ιντερφερόνη-
βήτα-1a, συμπεριλαμβανομένου του έρπη ζωστήρα (2,1% έναντι 1,0%), του απλού έρπη (0,7% έναντι 0,1%), του στοματικού έρπη (3,0% έναντι 2,2%), 
του έρπη γεννητικών οργάνων (0,1% έως 0%) και της λοίμωξης από ερπητοϊό (0,1% έναντι 0%). Οι λοιμώξεις ήταν κυρίως ήπιες έως μέτριες σε 
βαρύτητα και οι ασθενείς ανέκαμψαν με τη λήψη της καθιερωμένης θεραπευτικής αγωγής. Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη 
(ΠΠΠΣ), παρατηρήθηκε υψηλότερο ποσοστό ασθενών με στοματικό έρπη (2,7% έναντι 0,8%) στο σκέλος θεραπείας με Ocrevus. Εργαστηριακές 
ανωμαλίες: Ανοσοσφαιρίνες: Η θεραπεία με Ocrevus οδήγησε σε μείωση της ολικής ανοσοσφαιρίνης στην ελεγχόμενη περίοδο των μελετών, 
κυρίως λόγω μείωσης των επιπέδων της IgM. Τα κλινικά δεδομένα έχουν δείξει μία συσχέτιση μεταξύ των μειωμένων επιπέδων της IgG (και 
λιγότερο για την IgM ή IgA) και των σοβαρών λοιμώξεων. Λεμφοκύτταρα: Στην ΥΠΣ παρατηρήθηκε μείωση των λεμφοκυττάρων κάτω από το 
κατώτερο φυσιολογικό όριο (LLN) στο 20,7% των ασθενών που λάμβαναν Ocrevus σε σύγκριση με 32,6% των ασθενών υπό θεραπεία με 
ιντερφερόνη βήτα-1a. Στην ΠΠΠΣ παρατηρήθηκε μείωση των λεμφοκυττάρων κάτω από το κατώτερο φυσιολογικό όριο (LLN) στο 26,3% των 
ασθενών υπό θεραπεία με Ocrevus έναντι 11,7% των ασθενών υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Η πλειοψηφία των εν λόγω μειώσεων που 
αναφέρθηκαν στους ασθενείς υπό θεραπεία με Ocrevus ήταν Βαθμού 1 (<LLN800 κύτταρα/mm3) και 2 (μεταξύ 500 και 800 κυττάρων/mm3) ως 
προς τη βαρύτητα. Περίπου το 1% των ασθενών στην ομάδα του Ocrevus είχαν λεμφοπενία Βαθμού 3 (μεταξύ 200 και 500 κυττάρων/mm3). Σε 
κανέναν ασθενή δεν αναφέρθηκε λεμφοπενία Βαθμού 4 (<200 κύτταρα/mm3). Παρατηρήθηκε αυξημένο ποσοστό σοβαρών λοιμώξεων κατά τη 
διάρκεια επεισοδίων επιβεβαιωμένης μείωσης  του αριθμού των συνολικών λευκοκυττάρωνσε ασθενείς υπό θεραπεία με οκρελιζουμάμπη. Ο 
αριθμός των σοβαρών λοιμώξεων ήταν πολύ χαμηλός για να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Ουδετερόφιλα: Στην ελεγχόμενη με δραστική 
ουσία περίοδο θεραπείας (ΥΠΣ), παρατηρήθηκε μείωση στον αριθμό των ουδετερόφιλων < LLN στο 14,7% των ασθενών που έλαβε θεραπεία με 
Ocrevus συγκριτικά με το 40,9% των ασθενών που έλαβε θεραπεία με ιντερφερόνη βήτα-1a. Στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική 
μελέτη (ΠΠΠΣ), το ποσοστό των ασθενών υπό θεραπεία με Ocrevus που εμφάνισε μειωμένο αριθμό ουδετερόφιλων ήταν υψηλότερο (12,9%) σε 
σχέση με τους ασθενείς του εικονικού φαρμάκου (10,0%). Μεταξύ αυτών, υψηλότερο ποσοστό ασθενών (4,3%) της ομάδας του Ocrevus είχαν 
ουδετεροπενία Βαθμού 2 ή μεγαλύτερη έναντι 1,3% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Περίπου το 1% των ασθενών στην ομάδα του Ocrevus 
είχαν ουδετεροπενία Βαθμού 4 έναντι 0% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Η πλειοψηφία των μειώσεων του αριθμού των ουδετερόφιλων 
αφορούσε παροδικά περιστατικά (τα οποία παρατηρήθηκαν μόνο μία φορά για ένα δεδομένο ασθενή που λάμβανε θεραπεία με Ocrevus) και ήταν 
Βαθμού 1 (<1500 κύτταρα/mm3) και 2 (μεταξύ 1000 και 1500 κυττάρων/mm3) ως προς τη βαρύτητα. Ένας ασθενής με ουδετεροπενία Βαθμού 3 
(μεταξύ 500 και 1000 κυττάρων/mm3) και ένας ασθενής με ουδετεροπενία βαθμού 4 (<500 κύτταρα/mm3) χρειάστηκαν ειδική θεραπεία με 
παράγοντα διέγερσης αποικιών κοκκιοκυττάρων και συνέχισαν να λαμβάνουν οκρελιζουμάμπη μετά το επεισόδιο. Άλλες: Ένας ασθενής, ο οποίος 
έλαβε 2000 mg Ocrevus, απεβίωσε λόγω συνδρόμου συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης (SIRS) άγνωστης αιτιολογίας, μετά από εξέταση 
μαγνητικής τομογραφίας (MRI) 12 εβδομάδες μετά την τελευταία έγχυση. Στο σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης (SIRS) μπορεί 
να συνέβαλε η αναφυλακτική αντίδραση στο σκιαγραφικό μέσο γαδολίνιο που χρησιμοποιήθηκε στη μαγνητική τομογραφία. Αναφορά 
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας 
κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του 
φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε 
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (βλ. λεπτομέρειες παρακάτω). Κύπρος: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 
Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs. Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 
Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. 10. Ημερομηνία αναθεώρησης του κειμένου: 
20 Ιουνίου 2019.
Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων:http://
www.ema.europa.eu.
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή.  Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία
Λ.Τ.:  €  6.068,22      Ν.Τ.:   €  5.046,16
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ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο 
προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες 
ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
TYSABRI 300 mg, πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml πυκνού 
διαλύματος περιέχει 20 mg natalizumab. Όταν αραιώνεται το διάλυμα προς έγχυση περιέχει περίπου 2,6 mg/ml natalizumab. Το natalizumab 
είναι ένα ανασυνδυασμένο εξανθρωποποιημένο αντίσωμα αντι‑α4‑ιντεγκρίνης που παράγεται σε μια κυτταρική σειρά μυός μέσω τεχνολογίας 
ανασυνδυασμού DNA. Έκδοχο με γνωστή δράση Κάθε φιαλίδιο περιέχει 2,3 mmol (ή 52 mg) νατρίου. Όταν διαλύεται σε 100 ml χλωριούχου 
νατρίου 9 mg/ml (0,9%) το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 17,7 mmol (ή 406 mg) νατρίου. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 
6.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. 
Άχρωμο, διαυγές έως ελαφρώς ιριδίζον διάλυμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Το TYSABRI ενδείκνυται ως 
μονοθεραπεία τροποποιητική της νόσου σε ενήλικες με υψηλής δραστηριότητας υποτροπιάζουσα διαλείπουσα σκλήρυνση κατά πλάκας για τις 
ακόλουθες ομάδες ασθενών: 
‑  Ασθενείς με υψηλής δραστηριότητας νόσο παρά τον πλήρη και επαρκή κύκλο θεραπείας με τουλάχιστον μία θεραπεία τροποποιητική της νόσου 

(Disease Modifying Therapy, DMT) (για εξαιρέσεις και πληροφορίες σχετικά με τις περιόδους έκπλυσης βλ. παράγραφο 4.4).
ή
‑  Ασθενείς με ταχέως εξελισσόμενη σοβαρή υποτροπιάζουσα διαλείπουσα σκλήρυνση κατά πλάκας, η οποία ορίζεται από 2 ή περισσότερες υποτροπές 

που προκαλούν αναπηρία μέσα σε ένα έτος, και με 1 ή περισσότερες Gd προσλαμβάνουσες βλάβες στη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ή 
σημαντική αύξηση στο φορτίο βλαβών T2 σε σύγκριση με προηγούμενη πρόσφατη μαγνητική τομογραφία. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης 
Η έναρξη και η συνεχής παρακολούθηση της θεραπείας με TYSABRI θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους ιατρούς με εμπειρία στη διάγνωση 
και θεραπεία νευρολογικών καταστάσεων, σε κέντρα με έγκαιρη πρόσβαση σε μαγνητική τομογραφία. Στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία 
με TYSABRI πρέπει να χορηγείται η κάρτα προειδοποίησης ασθενούς και αυτοί πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους του φαρμακευτικού 
προϊόντος (βλ. επίσης το φύλλο οδηγιών χρήσης). Μετά από 2 χρόνια θεραπείας, οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται εκ νέου για τους κινδύνους 
του TYSABRI, ιδιαιτέρως για τον αυξημένο κίνδυνο της Προϊούσας Πολυεστιακής Λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML) και πρέπει να τους δίνονται 
οδηγίες, καθώς επίσης και σε αυτούς που τους φροντίζουν, ως προς τα πρώιμα σημεία και συμπτώματα της PML. Θα πρέπει να υπάρχουν 
διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση αντιδράσεων υπερευαισθησίας και πρόσβαση σε μαγνητική τομογραφία. Μερικοί ασθενείς ενδέχεται να 
έχουν εκτεθεί σε ανοσοκατασταλτικά φαρμακευτικά προϊόντα (π.χ. μιτοξαντρόνη, κυκλοφωσφαμίδη, αζαθειοπρίνη). Αυτά τα φαρμακευτικά 
προϊόντα έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν παρατεταμένη ανοσοκαταστολή, ακόμη και μετά τη διακοπή της χορήγησης δόσεων. Επομένως, 
πριν ξεκινήσει η θεραπεία με το TYSABRI, ο ιατρός θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι εν λόγω ασθενείς δεν είναι ανοσοκατεσταλμένοι (βλ. 
επίσης παράγραφο 4.4). Δοσολογία Το TYSABRI 300 mg χορηγείται μέσω ενδοφλέβιας έγχυσης μία φορά κάθε 4 εβδομάδες. Η συνέχιση της 
θεραπείας θα πρέπει να επανεξεταστεί προσεκτικά σε ασθενείς που δε δείχνουν σημεία θεραπευτικού οφέλους πέραν των 6 μηνών. Δεδομένα 
για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του natalizumab στα 2 έτη προέκυψαν από ελεγχόμενες, διπλά τυφλές μελέτες. Μετά από 2 έτη 
η συνέχιση της θεραπείας θα πρέπει να επανεξετάζεται μόνο μετά από επαναξιολόγηση ενδεχόμενου οφέλους και κινδύνου. Οι ασθενείς πρέπει 
να ενημερώνονται εκ νέου για τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης PML, όπως η διάρκεια της θεραπείας, η χρήση ανοσοκατασταλτικών πριν 
τη χορήγηση του TYSABRI και η παρουσία αντισωμάτων έναντι του ιού John Cunningham (JCV) (βλ. παράγραφο 4.4). Επαναχορήγηση Δεν 
έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της επαναχορήγησης. Για την ασφάλεια βλ. παράγραφο 4.4. Ειδικοί πληθυσμοί Ηλικιωμένα άτομα Το 
TYSABRI δεν συνιστάται για χρήση σε ασθενείς άνω των 65 ετών λόγω έλλειψης στοιχείων από αυτήν την ομάδα πληθυσμού. Νεφρική και 
ηπατική δυσλειτουργία Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες για να εξεταστούν οι επιδράσεις της νεφρικής ή της ηπατικής δυσλειτουργίας. Ο μηχανισμός 
για την αποβολή και τα αποτελέσματα από τη φαρμακοκινητική του πληθυσμού υποδεικνύουν ότι η ρύθμιση δοσολογίας δεν θα ήταν απαραίτητη 
σε ασθενείς με νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία. Παιδιατρικός πληθυσμός Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του TYSABRI σε παιδιά 
και εφήβους ηλικίας έως και 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν μπορεί να γίνει σύσταση για τη δοσολογία. Τα παρόντα διαθέσιμα δεδομένα 
περιγράφονται στις παραγράφους 4.8 και 5.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Τρόπος χορήγησης  Το TYSABRI προορίζεται 
για ενδοφλέβια χρήση. Για οδηγίες σχετικά με την αραίωση του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση, βλ. παράγραφο 6.6 της 
Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Μετά την αραίωση η έγχυση πρέπει να γίνεται για διάστημα περίπου 1 ώρας και οι ασθενείς να 
παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της έγχυσης και επί 1 ώρα μετά την ολοκλήρωσή της για τυχόν σημεία και συμπτώματα αντιδράσεων 
υπερευαισθησίας. Το TYSABRI δεν πρέπει να χορηγείται ως στιγμιαία (bolus) ένεση εφόδου. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στο natalizumab 
ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Προϊούσα πολυεστιακή 
λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML). Ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο ευκαιριακών λοιμώξεων, μεταξύ των οποίων και οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς 
(συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικές θεραπείες τη συγκεκριμένη περίοδο ή εκείνων που είναι σε ανοσοκαταστολή 
λόγω προηγούμενων θεραπειών) (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.8). Συνδυασμός με άλλα DMTs. Γνωστές ενεργές κακοήθειες, πλην των ασθενών 
με δερματικό βασικοκυτταρικό καρκίνωμα. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Ιχνηλασιμότητα Προκειμένου να 
βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου φαρμάκου 
πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια. Προϊούσα Πολυεστιακή Λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML) Η χρήση του TYSABRI έχει συσχετιστεί 
με αυξημένο κίνδυνο PML μιας ευκαιριακής λοίμωξης που οφείλεται στον ιό JC, η οποία μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα ή να προκαλέσει 
σοβαρή αναπηρία. Λόγω αυτού του αυξημένου κινδύνου ανάπτυξης PML, τα οφέλη και οι κίνδυνοι της θεραπείας με το TYSABRI θα πρέπει 
να λαμβάνονται εκ νέου υπόψη για κάθε περίπτωση από τον ειδικό ιατρό και τον ίδιο τον ασθενή. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια και θα πρέπει να τους δίνονται οδηγίες καθώς και στα άτομα που τους φροντίζουν σχετικά με τα 
πρώιμα σημεία και συμπτώματα της PML. Ο ιός JC προκαλεί επίσης JCV νευρωνοπάθεια των κοκκιωδών κυττάρων (granule cell neuronopathy, 
GCN), η οποία έχει αναφερθεί σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με TYSABRI. Τα συμπτώματα της JCV GCN είναι παρόμοια με τα συμπτώματα 
της PML (δηλαδή παρεγκεφαλιδικό σύνδρομο). Οι παρακάτω παράγοντες κινδύνου συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο της PML. 

‑  Η παρουσία αντισωμάτων έναντι του ιού JC.
‑  Διάρκεια της θεραπείας, ιδιαίτερα μετά από 2 έτη. Μετά από 2 έτη, όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερωθούν εκ νέου σχετικά με τον κίνδυνο 

εμφάνισης PML με το TYSABRI.
‑  Χρήση ανοσοκατασταλτικών πριν τη χορήγηση του TYSABRI.
Ασθενείς θετικοί για αντισώματα έναντι του ιού JC διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης της PML σε σύγκριση με ασθενείς που είναι αρνητικοί 
για αντισώματα έναντι του ιού JC. Οι ασθενείς που έχουν και τους τρεις παράγοντες κινδύνου εμφάνισης PML (δηλ. είναι θετικοί για αντισώματα 
έναντι του ιού JC και έχουν λάβει θεραπεία με TYSABRI για περισσότερα από 2 έτη και έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά) 
διατρέχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης PML. Σε ασθενείς που έχουν λάβει θεραπεία με TYSABRI και είναι θετικοί σε αντισώματα 
έναντι του ιού JC και δεν έχουν χρησιμοποιήσει προηγουμένως ανοσοκατασταλτικά, το επίπεδο της αντισωματικής ανταπόκρισης έναντι του ιού JC 
(δείκτης) συσχετίζεται με το επίπεδο του κινδύνου εμφάνισης PML. Σε ασθενείς που είναι θετικοί σε αντισώματα έναντι του ιού JC, η χορήγηση 
δόσεων TYSABRI με εκτεταμένο μεσοδιάστημα (μέσο χρονικό διάστημα μεταξύ της χορήγησης δόσεων περίπου 6 εβδομάδων) δεικνύει ότι 
σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης PML σε σύγκριση με την εγκεκριμένη χορήγηση δόσεων. Εάν χρησιμοποιηθεί χορήγηση δόσεων με 
εκτεταμένο μεσοδιάστημα, απαιτείται προσοχή γιατί η αποτελεσματικότητα της χορήγησης δόσεων με εκτεταμένο μεσοδιάστημα δεν έχει τεκμηριωθεί 
και η αντίστοιχη σχέση οφέλους‑κινδύνου δεν είναι επί του παρόντος γνωστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Πληροφορίες για 
τους Ιατρούς και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διαχείρισης. Σε ασθενείς που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, η θεραπεία με TYSABRI θα πρέπει 
να συνεχίζεται μόνο εφόσον τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων. Για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης PML στις διάφορες υποομάδες 
ασθενών, ανατρέξτε στις Πληροφορίες για Ιατρούς και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διαχείρισης. Εξετάσεις για αντισώματα έναντι του ιού JC 
Εξετάσεις για αντισώματα έναντι του ιού JC παρέχουν πληροφορίες στήριξης για τη στρωματοποίηση του κινδύνου της θεραπείας με το TYSABRI. 
Συνιστάται εξέταση αντισωμάτων έναντι του ιού JC στον ορό πριν από την έναρξη της θεραπείας με TYSABRI ή σε ασθενείς που λαμβάνουν 
το φαρμακευτικό προϊόν με άγνωστη κατάσταση αντισωμάτων. Οι ασθενείς που είναι αρνητικοί σε αντισώματα έναντι του ιού JC ενδέχεται να 
διατρέχουν ακόμα κίνδυνο εμφάνισης PML, για λόγους όπως μια νέα λοίμωξη από τον ιό JC, κυμαινόμενη κατάσταση αντισωμάτων ή ψευδώς 
αρνητικού αποτελέσματος εξέτασης. Συνιστάται επανεξέταση κάθε 6 μήνες των ασθενών που είναι αρνητικοί σε αντισώματα έναντι του ιού JC. 
Συνιστάται κάθε 6 μήνες η επανεξέταση ασθενών με χαμηλό δείκτη που δεν έχουν ιστορικό προηγούμενης χρήσης ανοσοκατασταλτικών, αφού 
φτάσουν στο σημείο θεραπείας των 2 ετών. Η δοκιμασία αντισωμάτων έναντι του ιού JC (ELISA) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διάγνωση 
της PML. Η χρήση πλασμαφαίρεσης ή ενδοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης (IVIg) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ερμηνεία των εξετάσεων για 
αντισώματα έναντι του ιού JC στον ορό. Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να ελέγχονται για αντισώματα έναντι του ιού JC σε διάστημα 2 εβδομάδων 
μετά από πλασμαφαίρεση εξαιτίας της αφαίρεσης των αντισωμάτων από τον ορό ή σε διάστημα 6 μηνών μετά από IVIg (δηλαδή 6 μήνες = 5x 
χρόνο ημίσειας ζωής για ανοσοσφαιρίνες). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο για αντισώματα έναντι του ιού JC, βλέπε τις 
Πληροφορίες για Ιατρούς και τις Κατευθυντήριες Oδηγίες Διαχείρισης. Παρακολούθηση με μαγνητική τομογραφία (MRI) για την PML Πριν την 
έναρξη της θεραπείας με το TYSABRI, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μια πρόσφατη μαγνητική τομογραφία (MRI) αναφοράς (που έχει ληφθεί 
συνήθως εντός των τελευταίων 3 μηνών), και πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον επί ετήσιας βάσης. Θα πρέπει να εξετάζεται η συχνότερη 
παρακολούθηση με μαγνητικές τομογραφίες (π.χ. κάθε 3 ή 6 μήνες), χρησιμοποιώντας ένα σύντομο πρωτόκολλο, για ασθενείς που διατρέχουν 
υψηλότερο κίνδυνο PML. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι εξής:



‑  Ασθενείς που έχουν και τους τρεις παράγοντες κινδύνου εμφάνισης PML (δηλαδή είναι θετικοί σε αντισώματα έναντι του ιού JC και έχουν λάβει 
θεραπεία με TYSABRI για περισσότερο από 2 έτη και έχουν λάβει προηγούμενη ανοσοκατασταλτική θεραπεία),

ή
‑  Ασθενείς με υψηλό δείκτη αντισωμάτων έναντι του ιού JC που έχουν λάβει θεραπεία με TYSABRI για περισσότερο από 2 έτη και χωρίς 

προηγούμενο ιστορικό ανοσοκατασταλτικής θεραπείας.
Τα τρέχοντα στοιχεία υποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης PML είναι χαμηλός σε τιμή δείκτη ίση ή χαμηλότερη από 0,9 και αυξάνεται σημαντικά 
σε τιμές πάνω από 1,5 σε ασθενείς που έχουν λάβει θεραπεία με TYSABRI για περισσότερο από 2 έτη (βλέπε τις Πληροφορίες για Ιατρούς και 
τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διαχείρισης για περισσότερες πληροφορίες). Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
και της ασφάλειας του TYSABRI σε ασθενείς που αλλάζουν από DMTs με ανοσοκατασταλτική δράση. Δεν είναι γνωστό εάν οι ασθενείς που 
αλλάζουν από αυτές τις θεραπείες σε TYSABRI διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης PML. Ως εκ τούτου, αυτοί οι ασθενείς πρέπει να 
παρακολουθούνται συχνότερα (δηλ., παρόμοια με τους ασθενείς που αλλάζουν από ανοσοκατασταλτικά σε TYSABRI). Το ενδεχόμενο εμφάνισης 
PML θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαφορική διάγνωση οποιουδήποτε ασθενούς με ΣΚΠ που λαμβάνει TYSABRI ο οποίος παρουσιάζει 
νευρολογικά συμπτώματα και/ή νέες εγκεφαλικές βλάβες στη μαγνητική τομογραφία. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ασυμπτωματικής PML με 
βάση τη μαγνητική τομογραφία και θετικό DNA του ιού JC στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Οι γιατροί θα πρέπει να ανατρέχουν στις Πληροφορίες 
για τους Ιατρούς και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διαχείρισης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου της PML σε 
ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με TYSABRI. Αν υπάρχουν υπόνοιες για PML ή JCV GCN, η περαιτέρω χορήγηση δόσεων πρέπει να 
διακόπτεται έως ότου αποκλειστεί η PML. Ο κλινικός ιατρός θα πρέπει να αξιολογήσει τον ασθενή για να καθορίσει αν τα συμπτώματα είναι 
ενδεικτικά νευρολογικής δυσλειτουργίας και, εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, αν τα συμπτώματα αυτά είναι τυπικά της ΣΚΠ ή πιθανόν υποδηλωτικά 
της PML ή της JCV GCN. Αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο περαιτέρω αξιολόγησης, η οποία συμπεριλαμβάνει 
μαγνητική τομογραφία κατά προτίμηση με αντίθεση (συγκριτική με την μαγνητική τομογραφία αναφοράς προ της θεραπείας), εξέταση του 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) για DNA ιού JC και επαναλαμβανόμενες νευρολογικές αξιολογήσεις, σύμφωνα με τις Πληροφορίες για Ιατρούς 
και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Διαχείρισης (βλ. εκπαιδευτική καθοδήγηση). Μόλις ο κλινικός ιατρός αποκλείσει την PML και/ή την JCV GCN 
(αν είναι απαραίτητο, με την επανάληψη κλινικών εξετάσεων, εξετάσεων απεικόνισης ή/και εργαστηριακών εξετάσεων εάν παραμένουν κλινικές 
υπόνοιες), η χορήγηση δόσεων του TYSABRI μπορεί να ξαναρχίσει. Ο ιατρός θα πρέπει να είναι σε μεγάλη εγρήγορση ως προς τον εντοπισμό 
συμπτωμάτων υποδηλωτικών της PML ή της JCV GCN, τα οποία ο ασθενής ενδέχεται να μην παρατηρήσει (π.χ. γνωστικά, ψυχιατρικά συμπτώματα 
ή παρεγκεφαλιδικό σύνδρομο). Θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται οι ασθενείς προκειμένου να πληροφορήσουν σχετικά με τη θεραπεία τους 
το σύντροφο ή τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την παροχή φροντίδας, καθώς αυτοί ενδέχεται να παρατηρήσουν συμπτώματα τα οποία δεν έχει 
αντιληφθεί ο ασθενής. Έχουν αναφερθεί περιστατικά PML κατόπιν διακοπής του TYSABRI σε ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν ευρήματα που να 
υποδηλώνουν PML κατά τη χρονική στιγμή της διακοπής. Οι ασθενείς και οι ιατροί θα πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν το ίδιο πρωτόκολλο 
παρακολούθησης και να είναι σε εγρήγορση για τυχόν νέα σημεία ή συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν PML, για διάστημα περίπου 6 
μηνών μετά τη διακοπή του TYSABRI. Αν ένας ασθενής αναπτύξει PML, η χορήγηση δόσεων TYSABRI πρέπει να διακοπεί μόνιμα. Μετά την 
αποκατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς με PML, έχει παρατηρηθεί βελτιωμένη έκβαση. PML και 
IRIS (Φλεγμονώδες Σύνδρομο Ανοσολογικής Αποκατάστασης) Το σύνδρομο IRIS παρουσιάζεται σχεδόν σε όλους τους ασθενείς που αναπτύσσουν 
PML ενώ λαμβάνουν TYSABRI μετά τη διακοπή ή την αφαίρεση του φαρμακευτικού προϊόντος, π.χ. με πλασμαφαίρεση. Το σύνδρομο IRIS 
θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα της αποκατάστασης της ανοσολογικής λειτουργίας σε ασθενείς με PML, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές 
νευρολογικές επιπλοκές και μπορεί να είναι θανατηφόρο. Ασθενείς με PML που ελάμβαναν θεραπεία με το TYSABRI πρέπει να παρακολουθούνται 
για την ανάπτυξη του συνδρόμου IRIS το οποίο παρουσιάστηκε εντός ημερών έως και μερικών εβδομάδων μετά την πλασμαφαίρεση και να 
πραγματοποιείται η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση της συσχετιζόμενης φλεγμονής κατά την ανάκαμψη από την PML (για περισσότερες 
πληροφορίες, βλ. τις Πληροφορίες για Ιατρούς και Κατευθυντήριες Οδηγίες Διαχείρισης). Λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένων άλλων ευκαιριακών 
λοιμώξεων Άλλες ευκαιριακές λοιμώξεις έχουν αναφερθεί με τη χρήση του TYSABRI, κυρίως σε ασθενείς με νόσο του Crohn, οι οποίοι ήταν 
ανοσοκατεσταλμένοι ή όπου υπήρχε σημαντική συννοσηρότητα. Ωστόσο, ο αυξημένος κίνδυνος άλλων ευκαιριακών λοιμώξεων με τη χρήση του 
φαρμακευτικού προϊόντος σε ασθενείς χωρίς αυτές τις συννοσηρότητες δεν μπορεί να αποκλειστεί επί του παρόντος. Ευκαιριακές λοιμώξεις 
ανιχνεύτηκαν επίσης σε ασθενείς με ΣΚΠ που υποβάλλονταν σε μονοθεραπεία με TYSABRI (βλ. παράγραφο 4.8). Το TYSABRI αυξάνει τον 
κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλίτιδας και μηνιγγίτιδας που προκαλούνται από τον ιό του απλού έρπητα και τον ιό ανεμοβλογιάς‑ζωστήρα. Σοβαρές, 
απειλητικές για τη ζωή και, ορισμένες φορές, θανατηφόρες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του προϊόντος 
στην αγορά, σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας που λάμβαναν TYSABRI (βλ. παράγραφο 4.8). Εάν εκδηλωθεί ερπητική εγκεφαλίτιδα ή 
μηνιγγίτιδα, το φαρμακευτικό προϊόν θα πρέπει να διακοπεί και θα πρέπει να χορηγηθεί η κατάλληλη θεραπεία για ερπητική εγκεφαλίτιδα ή 
μηνιγγίτιδα. Η οξεία αμφιβληστροειδική νέκρωση (ΟΑΝ) είναι μια σπάνια κεραυνοβόλος ιογενής λοίμωξη του αμφιβληστροειδούς που προκαλείται 
από ιούς της οικογένειας των ερπητοϊών (π.χ. ιός ανεμοβλογιάς ζωστήρα). Η ΟΑΝ έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς στους οποίους χορηγείται 
TYSABRI και μπορεί δυνητικά να προκαλέσει τύφλωση. Οι ασθενείς που εμφανίζουν οφθαλμικά συμπτώματα όπως μειωμένη οπτική οξύτητα, 
ερυθρότητα και πόνο στον οφθαλμό θα πρέπει να παραπέμπονται για εξέταση του αμφιβληστροειδούς για ΟΑΝ. Μετά την κλινική διάγνωση της 
ΟΑΝ, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής του TYSABRI σε αυτούς τους ασθενείς. Οι συνταγογραφούντες πρέπει να γνωρίζουν ότι 
υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν άλλες ευκαιριακές λοιμώξεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας με TYSABRI τις οποίες θα πρέπει να συμπεριλάβουν 
στη διαφορική διάγνωση των λοιμώξεων που εμφανίζονται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με TYSABRI. Αν υπάρχει υποψία 
ευκαιριακής λοίμωξης, η χορήγηση δόσεων TYSABRI θα πρέπει να διακόπτεται έως ότου τέτοιες λοιμώξεις να μπορεί να αποκλειστούν μέσω 
περαιτέρω αξιολογήσεων. Αν ένας ασθενής που λαμβάνει TYSABRI αναπτύξει ευκαιριακή λοίμωξη, η χορήγηση δόσεων του φαρμακευτικού 
προϊόντος πρέπει να διακοπεί οριστικά. Εκπαιδευτική καθοδήγηση Όλοι οι ιατροί που πρόκειται να συνταγογραφήσουν το TYSABRI πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι είναι ενήμεροι των Πληροφοριών για Ιατρούς και των Κατευθυντήριων Οδηγιών Διαχείρισης. Οι ιατροί πρέπει να συζητούν με 
τους ασθενείς τα οφέλη και τους κινδύνους της θεραπείας με TYSABRI και να τους εφοδιάζουν με μια Κάρτα Προειδοποίησης Ασθενούς. Θα 
πρέπει να παρέχονται οδηγίες στους ασθενείς ώστε, αν αναπτύξουν κάποια λοίμωξη, να ενημερώσουν το γιατρό τους ότι υποβάλλονται σε θεραπεία 
με το TYSABRI. Οι ιατροί πρέπει να συμβουλεύουν τους ασθενείς σχετικά με τη σημασία της αδιάλειπτης χορήγησης δόσεων, ιδιαίτερα κατά 
τους πρώτους μήνες της θεραπείας (βλ. υπερευαισθησία). Υπερευαισθησία Αντιδράσεις υπερευαισθησίας έχουν συσχετιστεί με το TYSABRI, 
συμπεριλαμβανομένων σοβαρών συστηματικών αντιδράσεων (βλ. παράγραφο 4.8). Οι αντιδράσεις αυτές εμφανίζονταν συνήθως κατά τη διάρκεια 
της έγχυσης ή μέχρι 1 ώρα μετά την ολοκλήρωσή της. Ο κίνδυνος υπερευαισθησίας ήταν μεγαλύτερος με τις αρχικές εγχύσεις, καθώς και σε 
ασθενείς οι οποίοι, έπειτα από μία αρχική, μικρής διάρκειας έκθεση (μία ή δύο εγχύσεις) ακολουθούμενη από παρατεταμένο χρονικό διάστημα 
(τρεις μήνες ή περισσότερο) χωρίς θεραπεία, επανεκτέθηκαν στο TYSABRI. Ωστόσο, ο κίνδυνος αντιδράσεων υπερευαισθησίας θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη για την κάθε χορηγούμενη έγχυση. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της έγχυσης και για 1 ώρα μετά 
την ολοκλήρωσή της (βλ. παράγραφο 4.8). Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση αντιδράσεων υπερευαισθησίας. Διακόψτε 
τη χορήγηση του TYSABRI και ξεκινήστε την κατάλληλη θεραπεία με τα πρώτα συμπτώματα ή σημεία υπερευαισθησίας. Σε ασθενείς που 
εμφάνισαν αντίδραση υπερευαισθησίας θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά η θεραπεία με το TYSABRI. Ταυτόχρονη θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά 
Δεν έχει πλήρως αποδειχθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του TYSABRI σε συνδυασμό με άλλες ανοσοκατασταλτικές και αντινεοπλασματικές 
θεραπείες. Ταυτόχρονη χρήση αυτών των παραγόντων με το TYSABRI ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένων 
των ευκαιριακών λοιμώξεων, και αντενδείκνυται (βλ. παράγραφο 4.3). Σε κλινικές δοκιμές Φάσης 3 για την ΣΚΠ, η ταυτόχρονη θεραπεία 
υποτροπών με βραχυχρόνια χορήγηση κορτικοστεροειδών δεν συσχετίστηκε με αυξημένο ποσοστό λοιμώξεων. Βραχυχρόνιες χορηγήσεις 
κορτικοστεροειδών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το TYSABRI. Προηγούμενη αγωγή με ανοσοκατασταλτικές ή ανοσοτροποποιητικές 
θεραπείες Ασθενείς με ιστορικό θεραπείας με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης PML. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
μελέτες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του TYSABRI σε ασθενείς που αλλάζουν από DMTs με ανοσοκατασταλτική 
δράση. Δεν είναι γνωστό εάν οι ασθενείς που αλλάζουν από αυτές τις θεραπείες σε TYSABRI διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης PML. Ως 
εκ τούτου, αυτοί οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται συχνότερα (δηλ., παρόμοια με τους ασθενείς που αλλάζουν από ανοσοκατασταλτικά 
σε TYSABRI, βλ. Παρακολούθηση με μαγνητική τομογραφία (MRI) για την PML). Θα πρέπει να δίνεται προσοχή σε ασθενείς που έλαβαν 
πρόσφατα ανοσοκατασταλτικά ώστε να περάσει επαρκής χρόνος για την επαναφορά στο φυσιολογικό της λειτουργίας του ανοσοποιητικού. Οι 
ιατροί πρέπει να αξιολογούν κάθε μεμονωμένη περίπτωση ώστε να προσδιορίζουν κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία ανοσοκαταστολής πριν από την 
έναρξη θεραπείας με TYSABRI (βλ. παράγραφο 4.3). Κατά την αλλαγή των ασθενών από ένα άλλο DMT σε TYSABRI, πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος ημίσειας ζωής και ο μηχανισμός δράσης της άλλης θεραπείας, προκειμένου να αποφεύγεται μια πρόσθετη ανοσολογική επίδραση, 
ενώ ταυτόχρονα να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επανενεργοποίησης της νόσου. Συνιστάται γενική εξέταση αίματος (Complete Blood Count – CBC, 
συμπεριλαμβανομένων των λεμφοκυττάρων) πριν από την έναρξη του TYSABRI για να διασφαλίζεται ότι δεν υφίστανται πλέον οι ανοσολογικές 
επιδράσεις της προηγούμενης θεραπείας (δηλ., κυτταροπενία). Οι ασθενείς μπορούν να αλλάξουν κατευθείαν από βήτα‑ιντερφερόνη ή οξική 
γλατιραμέρη σε TYSABRI αρκεί να μην υπάρχουν ενδείξεις σχετικών διαταραχών που σχετίζονται με τη θεραπεία, π.χ. ουδετεροπενία και 
λεμφοπενία. Κατά την αλλαγή από φουμαρικό διμεθυλεστέρα, η περίοδος έκπλυσης πρέπει να είναι επαρκής για την ανάκαμψη του αριθμού των 
λεμφοκυττάρων πριν από την έναρξη της θεραπείας με TYSABRI. Μετά τη διακοπή της φινγκολιμόδης, ο αριθμός των λεμφοκυττάρων σταδιακά 
επιστρέφει σε φυσιολογικό εύρος εντός 1 έως 2 μηνών μετά τη διακοπή της θεραπείας. Η περίοδος έκπλυσης πρέπει να είναι επαρκής για την 
ανάκαμψη του αριθμού των λεμφοκυττάρων πριν από την έναρξη της θεραπείας με TYSABRI. Η τεριφλουνομίδη αποβάλλεται αργά από το 



πλάσμα. Χωρίς τη διαδικασία ταχείας απομάκρυνσης, η κάθαρση της τεριφλουνομίδης από το πλάσμα μπορεί να διαρκέσει από μερικούς μήνες 
έως και 2 έτη. Συνιστάται η εφαρμογή μιας διαδικασίας ταχείας απομάκρυνσης, όπως ορίζεται στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος 
της τεριφλουνομίδης, ή εναλλακτικά η περίοδος έκπλυσης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 3,5 μήνες. Απαιτείται προσοχή σχετικά με την πιθανή 
ταυτόχρονη ανοσολογική δράση κατά την αλλαγή των ασθενών από τεριφλουνομίδη σε TYSABRI. Η αλεμτουζουμάμπη έχει ισχυρή παρατεταμένη 
ανοσοκατασταλτική δράση. Καθώς η πραγματική διάρκεια αυτής της δράσης δεν είναι γνωστή, δεν συνιστάται η έναρξη της θεραπείας με 
TYSABRI μετά την αλεμτουζουμάμπη, εκτός εάν τα οφέλη υπερτερούν σαφώς των κινδύνων για τον συγκεκριμένο ασθενή. Ανοσογονικότητα 
Παροξύνσεις της νόσου ή συμβάντα που σχετίζονται με την έγχυση ενδέχεται να υποδηλώνουν την ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι του natalizumab. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να αξιολογηθεί η παρουσία αντισωμάτων και, αν αυτά παραμένουν θετικά κατά την εξέταση επιβεβαίωσης 
μετά από τουλάχιστον 6 εβδομάδες, η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται, καθώς η επιμένουσα παρουσία αντισωμάτων σχετίζεται με σημαντική 
μείωση στην αποτελεσματικότητα του TYSABRI και με αυξημένη επίπτωση αντιδράσεων υπερευαισθησίας (βλ. παράγραφο 4.8). Καθώς οι 
ασθενείς με αρχική μικρής διάρκειας έκθεση στο TYSABRI, ακολουθούμενη από παρατεταμένο χρονικό διάστημα χωρίς θεραπεία διατρέχουν 
υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αντισωμάτων έναντι του natalizumab και/ή υπερευαισθησίας κατά την επαναχορήγηση των δόσεων, θα πρέπει να 
αξιολογείται η παρουσία αντισωμάτων και, αν αυτά παραμένουν θετικά κατά την εξέταση επιβεβαίωσης μετά από τουλάχιστον 6 εβδομάδες, ο 
ασθενής δεν θα πρέπει να λαμβάνει περαιτέρω θεραπεία με TYSABRI. Ηπατικά περιστατικά Σοβαρές αυθόρμητες ανεπιθύμητες ενέργειες ηπατικής 
βλάβης αναφέρθηκαν κατά τη φάση της κυκλοφορίας του προϊόντος στην αγορά. Αυτές οι ηπατικές βλάβες ενδέχεται να εμφανιστούν οποιαδήποτε 
στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ακόμα και μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης. Σε κάποιες περιπτώσεις, η αντίδραση επανεμφανίστηκε 
κατά την επανέναρξη της θεραπείας με TYSABRI. Μερικοί ασθενείς με προηγούμενο ιατρικό ιστορικό μη φυσιολογικής δοκιμασίας της ηπατικής 
λειτουργίας παρουσίασαν επιδείνωση της μη φυσιολογικής δοκιμασίας της ηπατικής λειτουργίας ενόσω λάμβαναν θεραπεία με TYSABRI. Οι 
ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται κατάλληλα αναφορικά με διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας και να λαμβάνουν οδηγίες να επικοινωνούν 
με τον γιατρό τους σε περίπτωση που εμφανιστούν σημεία και συμπτώματα που υποδηλώνουν ηπατική βλάβη, όπως ίκτερος και έμετος. Σε 
περιπτώσεις σημαντικής ηπατικής βλάβης, η χορήγηση του TYSABRI θα πρέπει να διακόπτεται. Διακοπή της θεραπείας με TYSABRI Αν ληφθεί 
η απόφαση να σταματήσει η θεραπεία με το natalizumab, ο ιατρός πρέπει να γνωρίζει ότι το natalizumab παραμένει στο αίμα και έχει φαρμακοδυναμικές 
επιδράσεις (π.χ. αυξημένο αριθμό λεμφοκυττάρων) για περίπου 12 εβδομάδες μετά την τελευταία δόση. Η έναρξη άλλων θεραπειών μέσα σ´ αυτό 
το διάστημα θα έχει ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη έκθεση στο natalizumab. Για φαρμακευτικά προϊόντα όπως η ιντερφερόνη και η οξική 
γλατιραμέρη, ταυτόχρονη έκθεση αυτής της διάρκειας δεν συσχετίστηκε με κινδύνους ως προς την ασφάλεια στις κλινικές δοκιμές. Δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα δεδομένα σε ασθενείς με ΣΚΠ σχετικά με την ταυτόχρονη έκθεση με ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Η χρήση των φαρμακευτικών 
προϊόντων αυτών λίγο μετά τη διακοπή του natalizumab ενδέχεται να οδηγήσει σε επιπρόσθετη ανοσοκατασταλτική δράση. Αυτό θα πρέπει να 
λαμβάνεται προσεκτικά υπόψη κατά περίπτωση σε κάθε ασθενή και ενδέχεται να είναι απαραίτητη μια περίοδος έκπλυσης του natalizumab. 
Βραχυχρόνιες χορηγήσεις στεροειδών που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των υποτροπών δεν συσχετίστηκαν με αύξηση των λοιμώξεων 
κατά τις κλινικές δοκιμές. Περιεκτικότητα του TYSABRI σε νάτριο To TYSABRI περιέχει 2,3 mmol (ή 52 mg) νατρίου ανά φιαλίδιο φαρμακευτικού 
προϊόντος. Όταν διαλύεται σε 100 ml χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9%) αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 17,7 mmol (ή 406 mg) νατρίου 
ανά δόση. Να λαμβάνεται υπόψη από ασθενείς σε δίαιτα ελεγχόμενου νατρίου. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και 
άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Το TYSABRI αντενδείκνυται σε συνδυασμό με άλλα DMTs (βλ. παράγραφο 4.3). Ανοσοποιήσεις Σε μια 
τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη 60 ασθενών με υποτροπιάζουσα ΣΚΠ δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στη χυμική ανοσολογική ανταπόκριση σε 
αναμνηστικό εμβολιασμό (τοξοειδές τετάνου) και παρατηρήθηκε μόνο μια ελαφρά καθυστερημένη και μειωμένη χυμική ανοσολογική ανταπόκριση 
στο νεοαντιγόνο KLH (keyhole limpet haemocyanin‑ την αιμοκυανίνη από πεταλίδες Megathura crenulata) σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
θεραπευτική αγωγή με το TYSABRI για 6 μήνες σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου που δεν έλαβε αγωγή. Δεν έχουν μελετηθεί ζώντα εμβόλια. 
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Κύηση Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει αναπαραγωγική τοξικότητα. Δεδομένα που προκύπτουν από κλινικές 
δοκιμές, από ένα προοπτικό μητρώο κύησης, από περιστατικά μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά και από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία 
δεν καταδεικνύουν επίδραση της έκθεσης σε TYSABRI στην έκβαση της εγκυμοσύνης. Στο ολοκληρωμένο προοπτικό μητρώο κύησης για το 
TYSABRI περιλαμβάνονταν 355 περιπτώσεις εγκυμοσύνης των οποίων οι εκβάσεις ήταν διαθέσιμες. Υπήρξαν 316 γεννήσεις ζώντων νεογνών, 
στις 29 εκ των οποίων αναφέρθηκαν συγγενείς ανωμαλίες. Δεκαέξι από τις 29 κατηγοριοποιήθηκαν ως μείζονες ανωμαλίες. Το ποσοστό των 
ανωμαλιών είναι αντίστοιχο των ποσοστών που αναφέρθηκαν σε άλλα μητρώα κύησης στα οποία συμμετείχαν ασθενείς με ΣΚΠ. Δεν υπάρχουν 
στοιχεία που να αποδεικνύουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο εμφάνισης γενετικών ανωμαλιών με τη λήψη του TYSABRI. Σε περιστατικά από τη 
δημοσιευμένη βιβλιογραφία αναφέρθηκαν παροδική ήπια έως μέτρια θρομβοπενία και αναιμία, οι οποίες παρατηρήθηκαν σε βρέφη γυναικών 
που είχαν εκτεθεί σε TYSABRI κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης τους. Συνεπώς, συνιστάται τα νεογνά γυναικών που εκτίθενται στο 
φαρμακευτικό προϊόν κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της εγκυμοσύνης να παρακολουθούνται για πιθανές αιματολογικές ανωμαλίες. Αν 
μια γυναίκα μείνει έγκυος ενώ λαμβάνει το TYSABRI, θα πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση διακοπής της θεραπείας με το φαρμακευτικό προϊόν. 
Κατά την αξιολόγηση του οφέλους‑κινδύνου από τη χρήση του TYSABRI κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
κλινική κατάσταση του ασθενούς και η πιθανή επιστροφή της ενεργότητας της νόσου μετά τη διακοπή του φαρμακευτικού προϊόντος. Θηλασμός 
Το natalizumab απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Η επίδραση του natalizumab στα θηλάζοντα νεογέννητα/βρέφη είναι άγνωστη. Ο θηλασμός 
πρέπει να διακόπτεται κατά την διάρκεια της θεραπείας με TYSABRI. Γονιμότητα Μείωση της γονιμότητας των θηλέων ινδικών χοιριδίων 
παρατηρήθηκε σε μια μελέτη με δόσεις που υπερέβαιναν τη δόση για τον άνθρωπο. Το natalizumab δεν επηρέασε τη γονιμότητα των αρρένων. 
Θεωρείται μάλλον απίθανο ότι το natalizumab θα επηρεάσει τις επιδόσεις της γονιμότητας στον άνθρωπο μετά από τη μέγιστη συνιστώμενη δόση. 
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σχετικά με την επίδραση του 
TYSABRI στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Ωστόσο, δεδομένης της ζάλης που έχει αναφερθεί συχνά, οι ασθενείς που 
εμφανίζουν αυτή την ανεπιθύμητη αντίδραση θα πρέπει να συμβουλεύονται να μην οδηγούν ή να χειρίζονται μηχανήματα μέχρι αυτή να υποχωρήσει. 
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο δοκιμές σε 1.617 ασθενείς με ΣΚΠ που 
υποβλήθηκαν σε θεραπεία με το natalizumab για διάστημα μέχρι 2 ετών (εικονικό φάρμακο: 1.135), εμφανίστηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες που 
οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας σε ποσοστό 5,8% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με natalizumab (εικονικό φάρμακο: 4,8%). Κατά τη 
διάρκεια της διετούς περιόδου των μελετών, το 43,5% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με natalizumab ανέφεραν ανεπιθύμητες 
ενέργειες του φαρμάκου (εικονικό φάρμακο: 39,6%). Η υψηλότερη συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών που προέκυψαν από δοκιμές ελεγχόμενες 
με εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας όταν το natalizumab χορηγείται στη συνιστώμενη δόση, αναφέρθηκαν ως ζάλη, 
ναυτία, κνίδωση και ρίγος σχετιζόμενα με την έγχυση. Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν 
με το natalizumab με επίπτωση κατά 0,5% μεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρθηκε με το εικονικό φάρμακο παρουσιάζονται παρακάτω. Οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρονται με τους προτιμώμενους όρους της συνθήκης MedDRA σύμφωνα με την κύρια κατηγορία οργάνου συστήματος 
της MedDRA. Οι συχνότητες ορίζονται ως εξής: 
Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1000 έως < 1/100). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Κατηγορία/οργανικό σύστημα 
σύμφωνα με τη βάση 
δεδομένων MedDRA

Ανεπιθύμητη ενέργεια Κατηγορία συχνότητας

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Ουρολοίμωξη Συχνές
Ρινοφαρυγγίτιδα Συχνές

Διαταραχές του ανοσοποιητικού 
συστήματος

Κνίδωση Συχνές
Υπερευαισθησία Όχι συχνές

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

Κεφαλαλγία Συχνές
Ζάλη Συχνές
Προϊούσα Πολυεστιακή 
Λευκοεγκεφαλοπάθεια 
(PML) Όχι συχνές



Διαταραχές του γαστρεντερικού
Έμετος Συχνές
Ναυτία Συχνές

Διαταραχές του μυοσκελετικού 
συστήματος και του συνδετικού 
ιστού

Αρθραλγία Συχνές

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης

Ρίγη Συχνές

Πυρεξία Συχνές
Κόπωση Συχνές

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών Αντιδράσεις στην έγχυση Σε ελεγχόμενες διετείς κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με ΣΚΠ, ορίστηκε 
ως ανεπιθύμητη ενέργεια σχετική με την έγχυση μια ανεπιθύμητη ενέργεια που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της έγχυσης ή εντός μίας ώρας από 
την ολοκλήρωσή της. Αυτές συνέβησαν σε 23,1% των ασθενών με ΣΚΠ που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με natalizumab (εικονικό φάρμακο: 
18,7%). Στις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονταν πιο συχνά με το natalizumab από ότι με το εικονικό φάρμακο περιλαμβάνονταν ζάλη, 
ναυτία, κνίδωση και ρίγη. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας Σε διετείς ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με ΣΚΠ, αντιδράσεις υπερευαισθησίας 
εμφανίστηκαν σε ποσοστό των ασθενών έως 4%. Αναφυλακτικές/αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις εμφανίστηκαν σε λιγότερο από 1% των ασθενών 
που λάμβαναν TYSABRI. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας εμφανίζονταν συνήθως κατά τη διάρκεια της έγχυσης ή εντός χρονικού διαστήματος 1 
ώρας μετά την ολοκλήρωσή της (Βλ. παράγραφο 4.4). Κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, υπήρξαν αναφορές αντιδράσεων 
υπερευαισθησίας οι οποίες σημειώθηκαν με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συσχετιζόμενα συμπτώματα: υπόταση, υπέρταση, θωρακικό 
άλγος, θωρακική δυσφορία, δύσπνοια, αγγειοοίδημα, επιπλέον πιο συνηθισμένων συμπτωμάτων όπως εξάνθημα και κνίδωση. Ανοσογονικότητα 
Σε ποσοστό 10% των ασθενών ανιχνεύτηκαν αντισώματα έναντι του natalizumab σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές 2 ετών που έγιναν σε ασθενείς 
με ΣΚΠ. Επιμένοντα αντι‑natalizumab αντισώματα (μια θετική εξέταση που αναπαράγεται κατά τον επανέλεγχο τουλάχιστον 6 εβδομάδες 
αργότερα) αναπτύχθηκαν σε περίπου 6% των ασθενών. Αντισώματα ανιχνεύτηκαν μόνο σε μια περίπτωση σε ένα επιπλέον 4% των ασθενών. Η 
επιμένουσα παρουσία αντισωμάτων συσχετίστηκε με σημαντική μείωση στην αποτελεσματικότητα του TYSABRI και με αυξημένη επίπτωση 
των αντιδράσεων υπερευαισθησίας. Στις επιπλέον αντιδράσεις που σχετίζονταν με την έγχυση και με την επιμένουσα παρουσία αντισωμάτων, 
περιλαμβάνονταν ρίγη, ναυτία, έμετος και έξαψη (βλ. παράγραφο 4.4). Αν, μετά από περίπου 6 μήνες θεραπείας, υπάρχει υποψία για επιμένουσα 
παρουσία αντισωμάτων, είτε λόγω μειωμένης αποτελεσματικότητας είτε λόγω εμφάνισης συμβάντων σχετικών με την έγχυση, αυτά μπορούν να 
ανιχνευτούν και να επιβεβαιωθούν με μια επόμενη εξέταση 6 εβδομάδες μετά την πρώτη θετική εξέταση. Δεδομένου ότι μπορεί να μειωθεί η 
αποτελεσματικότητα ή να αυξηθεί η επίπτωση της υπερευαισθησίας ή των αντιδράσεων που σχετίζονται με την έγχυση σε έναν ασθενή με 
επιμένοντα αντισώματα, η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται σε ασθενείς που αναπτύσσουν επιμένουσα παρουσία αντισωμάτων. Λοιμώξεις 
συμπεριλαμβανομένης της PML και ευκαιριακές λοιμώξεις Σε διετείς ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με ΣΚΠ, το ποσοστό λοίμωξης 
ήταν περίπου 1,5 ανά ασθενή‑έτος τόσο στους ασθενείς που έλαβαν το natalizumab όσο και στους ασθενείς του εικονικού φαρμάκου. Η φύση 
των λοιμώξεων ήταν γενικά παρόμοια στους ασθενείς που έλαβαν το natalizumab και στους ασθενείς που έλαβαν το εικονικό φάρμακο. Μία 
περίπτωση διάρροιας από κρυπτοσπορίδιο αναφέρθηκε σε κλινικές δοκιμές ΣΚΠ. Σε άλλες κλινικές δοκιμές, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις 
επιπρόσθετων ευκαιριακών λοιμώξεων, μερικές από τις οποίες ήταν θανατηφόρες. Η πλειοψηφία των ασθενών δεν διέκοψε τη θεραπεία με 
natalizumab κατά τη διάρκεια των λοιμώξεων και με την κατάλληλη θεραπεία υπήρξε ανάκαμψη. Σε κλινικές δοκιμές, λοιμώξεις από έρπη (ιός 
ανεμοβλογιάς‑ζωστήρα, ιός του απλού έρπητα) εμφανίστηκαν ελαφρώς συχνότερα σε ασθενείς που ελάμβαναν το natalizumab απꞌ ότι σε ασθενείς 
που ελάμβαναν το εικονικό φάρμακο. Κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά, υπήρξαν αναφορές σοβαρών, απειλητικών 
για τη ζωή και, ορισμένες φορές, θανατηφόρων περιπτώσεων εγκεφαλίτιδας και μηνιγγίτιδας που είχαν προκληθεί από τον ιό του απλού έρπητα 
ή τον ιό ανεμοβλογιάς‑ζωστήρα, σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας που λάμβαναν TYSABRI. Η διάρκεια της θεραπείας με το TYSABRI 
πριν από την εκδήλωση κυμαινόταν από λίγους μήνες έως αρκετά έτη (βλ. παράγραφο 4.4). Από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά, 
έχουν παρατηρηθεί σπάνιες περιπτώσεις ΟΑΝ σε ασθενείς που λαμβάνουν TYSABRI. Ορισμένα περιστατικά έχουν εμφανιστεί σε ασθενείς με 
λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) από έρπητα, (π.χ. ερπητική μηνιγγίτιδα και εγκεφαλίτιδα). Σοβαρά περιστατικά ΟΑΝ, που 
επηρεάζουν είτε τον έναν είτε αμφότερους τους οφθαλμούς, οδήγησαν σε τύφλωση σε ορισμένους ασθενείς. Η θεραπεία που αναφέρθηκε σε αυτά 
τα περιστατικά περιλάμβανε αντιιική θεραπεία και σε ορισμένες περιπτώσεις χειρουργική επέμβαση (βλ. παράγραφο 4.4). Αναφέρθηκαν περιπτώσεις 
PML από κλινικές δοκιμές, μελέτες παρατήρησης μετά την κυκλοφορία στην αγορά και από την παθητική παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία 
στην αγορά. Η PML συνήθως οδηγεί σε σοβαρή αναπηρία ή θάνατο (βλ. παράγραφο 4.4). Έχουν επίσης αναφερθεί περιπτώσεις JCV GCN κατά 
τη διάρκεια της χρήσης του TYSABRI μετά την κυκλοφορία στην αγορά. Τα συμπτώματα της JCV GCN είναι παρόμοια με αυτά της PML. 
Ηπατικά περιστατικά Αυθόρμητα περιστατικά σοβαρών ηπατικών βλαβών, αυξημένων ηπατικών ενζύμων, υπερχολερυθριναιμίας έχουν αναφερθεί 
κατά τη φάση της κυκλοφορίας του προϊόντος στην αγορά (βλ. παράγραφο 4.4). Αναιμία και αιμολυτική αναιμία Σοβαρά περιστατικά αναιμίας 
και αιμολυτικής αναιμίας έχουν αναφερθεί σπάνια σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με TYSABRI σε μελέτες παρατήρησης μετά την 
κυκλοφορία στην αγορά. Κακοήθειες Κατά τη διάρκεια των 2 ετών της θεραπείας δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα ποσοστά επίπτωσης ή στη 
φύση των κακοηθειών μεταξύ των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με το natalizumab και εκείνων που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Ωστόσο, 
απαιτείται η παρατήρηση μεγαλύτερων διαστημάτων θεραπείας πριν να είναι δυνατόν να αποκλειστεί οποιαδήποτε επίδραση του natalizumab σε 
κακοήθειες. Βλ. παράγραφο 4.3. Επιδράσεις σε εργαστηριακές εξετάσεις Σε διετείς ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με ΣΚΠ, η θεραπεία 
με το TYSABRI συσχετίστηκε με αυξήσεις στα κυκλοφορούντα λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα, ηωσινόφιλα, βασεόφιλα και εμπύρηνα ερυθροκύτταρα. 
Αυξήσεις των ουδετερόφιλων δεν παρατηρήθηκαν. Οι αυξήσεις των αρχικών τιμών για τα λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα, ηωσινόφιλα και βασεόφιλα 
κυμαίνονταν από 35% έως 140% για μεμονωμένους τύπους κυττάρων, αλλά οι μέσες τιμές παρέμειναν εντός των φυσιολογικών επιπέδων. Κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας με TYSABRI παρατηρήθηκαν μικρές μειώσεις στην αιμοσφαιρίνη (μέση μείωση 0,6 g/dl), στον αιματοκρίτη (μέση 
μείωση 2%) και στον αριθμό των ερυθροκυττάρων (μέση μείωση 0,1 x 106/l). Όλες οι μεταβολές στις αιματολογικές μεταβλητές επέστρεψαν στις 
προ της θεραπείας τιμές, συνήθως εντός 16 εβδομάδων από την τελευταία δόση του φαρμακευτικού προϊόντος και οι μεταβολές δεν συσχετίστηκαν 
με κλινικά συμπτώματα. Κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, υπήρξαν επίσης αναφορές ηωσινοφιλίας (αριθμός ηωσινοφίλων 
> 1.500/mm3) χωρίς κλινικά συμπτώματα. Στις περιπτώσεις όπου η θεραπεία με TYSABRI διακόπηκε, τα αυξημένα επίπεδα ηωσινοφίλων 
υποχώρησαν. Παιδιατρικός πληθυσμός Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες αξιολογήθηκαν σε 621 παιδιατρικούς ασθενείς με ΣΚΠ που συμπεριλήφθησαν 
σε μια μετα‑ανάλυση. Εντός των περιορισμών αυτών των δεδομένων, δεν διαπιστώθηκαν νέα σήματα ασφάλειας σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών. 
1 περιστατικό ερπητικής μηνιγγίτιδας αναφέρθηκε στη μετα‑ανάλυση. Δεν διαπιστώθηκε κανένα περιστατικό PML στη μετα‑ανάλυση, ωστόσο, 
έχει αναφερθεί PML σε παιδιατρικούς ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με natalizumab μετά την κυκλοφορία στην αγορά. Αναφορά πιθανολογούμενων 
ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους‑κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους 
επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Ελλάδα: 
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR‑15562, Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: 
http://www.eof.gr, Κύπρος Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY‑1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: www.moh.gov.
cy/phs 4.9 Υπερδοσολογία Δεν αναφέρθηκε καμία περίπτωση υπερδοσολογίας. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Biogen 
Netherlands B.V. Prins Mauritslaan 13, 1171 LP Badhoevedorp, Ολλανδία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ (OΙ) AΔEIAΣ KYKΛOΦOPIAΣ EU/1/06/346/001 
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 27 Ιουνίου 2006, Ημερομηνία 
τελευταίας ανανέωσης: 18 Απριλίου 2016 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 10/2019 Λεπτομερείς πληροφορίες 
για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.
eu. Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή Χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδίκευση και εμπειρία. 
ΤΙΜΗ: Ενδεικτική Τιμή (Ν.Τ.): TYSABRI CS. SOL.INF 300MG/15ML VIAL BTx1VIALx 15ML: 1.061,29€.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρµακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύµητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρµακα

Συµπληρώνοντας την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”










