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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ΣΚΠ) είναι αυτοάνοσος
αποµυελινωτική νόσος του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος (Κ.Ν.Σ.). Οι ασθενείς
µε ΣΚΠ εκτός από την συµβατική θεραπεία σήµερα κατά πολύ µεγάλο ποσοστό
(61.7%) χρησιµοποιούν συµπληρωµατικές και εναλλακτικές θεραπείες (ΣΕΘ). Οι
ΣΕΘ αναφέρονται κυρίως στην παρηγορική φροντίδα των ασθενών και την
υποκειµενική βελτίωση συµπτωµάτων τους µε τη µορφή του placebo-effect.. Στην
παρούσα µετα-ανάλυση παρουσιάζουµε την επιστηµονική τεκµηρίωση από κλινικές
µελέτες που αφορούν στην επίδραση της ΣΕΘ στους ασθενείς µε ΣΚΠ και οι οποίες
προέκυψαν από την αναζήτηση στην διεθνή ιατρική βιβλιογραφία. Σκοπός της
έρευνας είναι να περιγράψουµε κάποιες από τις κυριότερες ΣΕΘ που
χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση των συµπτωµάτων της ΣΚΠ, να
αξιολογήσουµε την τεκµηρίωση που επικρατεί από τυχαιοποιηµένες ελεγχόµενες
µελέτες, προσφέροντας σηµαντική βοήθεια στο ιατρικό προσωπικό που
παρακολουθεί ασθενείς µε ΣΚΠ. Από τους 14 τύπους ΣΕΘ που περιγράφονται
(Διατροφή, Ψυχοθεραπεία, Άσκηση Feldenkreis, Έλεγχος της κίνησης, Δηλητήριο
της µέλισσας, Ινδική κάνναβη, Μουσικοθεραπεία., Τεχνικές χαλάρωσης, Γιόγκα,
Ρεφλεξολογία, Άσκηση, Διακρανιακός µαγνητικός ερεθισµός, Βελονισµός)
τεκµηριώνεται ότι η ψυχοθεραπεία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συγκεκριµένες
οµάδες ασθενών, ενώ για τις υπόλοιπες θεραπείες δεν υπάρχουν καλά τεκµηριωµένες
έρευνες σε µεγάλες σειρές ασθενών.
ABSTRACT
Multiple Sclerosis (MS) is an autoimmune demyelinating disease of the Central
Nervous System (CNS). Most of the patients with MS (61.7%) use today
complementary and alternative therapies (CAT). CAT are mainly used to comfort the
patients and to offer the subjective impression of improvement for some of the disease
symptoms even due to the placebo-effect. In this meta-analysis we describe some of
the most important CAT for MS and we evaluate the evidence that exists based on
randomized trials. Our goal is to evaluate some of these therapies with the standards
of evidence-based medicine and to help the medical stuff that is dealing with patients
with MS. Out of the 14 types of CAT (Diet - nutrition, Psychotherapy -grouppsychotherapy, Feldenkreis bodywork, Mindfulness of movement, Bee sting therapy,
Cannabis, Music therapy, Imagery therapy, Yoga, Reflexology, Exercise, Magnetic

field Therapy, Acupuncture, Massage) psychotherapy is beneficial for some groups of
patients with MS, while for the other therapies extended studies are still needed.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
“Complementary and alternative therapies in Multiple Sclerosis (MS)”.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δηµοτικότητα και η χρήση συµπληρωµατικών ή και εναλλακτικών
θεραπειών στην αντιµετώπιση χρόνιων νοσηµάτων αυξάνονται ολοένα και
περισσότερο στις δυτικές χώρες. Στην παρούσα ανασκόπηση ορίζουµε την
συµπληρωµατική και εναλλακτική θεραπεία (ΣΕΘ) ως εξής: πρακτικές µέθοδοι,
παρεµβάσεις, παράγοντες, θεραπείες, εφαρµογές και θεωρίες που δεν αποτελούν στις
µέρες µας κοµµάτι της κλασσικής και καθιερωµένης κλινικής ιατρικής. Το φάσµα
των ΣΕΘ είναι ευρύ και αρκετά δηµοφιλές στους ασθενείς µε χρόνια νοσήµατα, οι
οποίοι τις χρησιµοποιούν είτε σαν µονοθεραπεία είτε συµπληρωµατικά µε την
κλασσική θεραπευτική αγωγή που τους έχει υποδείξει ο θεράπων ιατρός. Η
επιστηµονική κοινότητα που επιδιώκει την βελτίωση της θεραπευτικής προσέγγισης
των ασθενών µε σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ), έχει επικεντρώσει τα τελευταία
χρόνια το ενδιαφέρον της στην επίδραση της ΣΕΘ στην πορεία της νόσου, µε σκοπό
να διερευνήσει την αποτελεσµατικότητά τους. Η τάση όλο και περισσότερων
ασθενών µε ΣΚΠ να καταφεύγουν στην χρήση εναλλακτικών θεραπειών
αντιµετώπισης της νόσου, έχει προβληµατίσει τους νευρολόγους-θεράποντες ιατρούς,
οι οποίοι τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζουν από πότε και για πόσο χρονικό
διάστηµα οι ασθενείς που παρακολουθούν χρησιµοποιούν ΣΕΘ . Είναι γνωστό ότι οι
ασθενείς µε ΣΚΠ πολύ συχνά καλούνται να αντιµετωπίσουν µια πλειάδα
συµπτωµάτων και παρενεργειών όπως κυστικές και εντερικές διαταραχές, κόπωση,
πόνο, σεξουαλικές δυσλειτουργίες, σπαστικότητα, δυσκολίες στην κατάποση και στο
λόγο, τρόµο και οπτικές και γνωστικές διαταραχές. Για οποιοδήποτε από τα
παραπάνω συµπτώµατα, οι ασθενείς συχνά ζητούν κάποιου είδους υποστήριξης,
συµπληρωµατικής στην φαρµακευτική τους αγωγή: υποστηρίζεται ότι όσο
µεγαλύτερη η διάρκεια της νόσου και όσο λιγότερο ικανοποιηµένοι είναι οι ασθενείς
από αυτήν, τόσο περισσότερο πιθανό είναι να χρησιµοποιήσουν ΣΕΘ . Μελέτες
δείχνουν ότι 50-75% των ασθενών µε ΣΚΠ, χρησιµοποιούν µία ή περισσότερες ΣΕΘ
και επισκέπτονται µε µεγαλύτερη συχνότητα τους αντίστοιχους θεραπευτές σε
σύγκριση µε τους θεράποντες ιατρούς (1).
Σε µια µελέτη του Πανεπιστηµίου του Rostock στη Γερµανία που εξετάστηκε
η επίπτωση και τα χαρακτηριστικά της χρησιµοποίησης ΣΕΘ από ασθενείς µε ΣΚΠ
(2), διαπιστώθηκε ότι 61.7% των ασθενών δήλωσαν ότι τη συγκεκριµένη χρονική
στιγµή χρησιµοποιούσαν ΣΕΘ. Ποσοστό 90.3% των θεραπειών ήταν
συµπληρωµατικές ενώ µόλις 9.7% ήταν εναλλακτικές επιλογές. Οι ασθενείς που
υποβάλλονταν σε συµπληρωµατικές θεραπείες ήταν σε πιο προχωρηµένο στάδιο της
νόσου από αυτούς που δεν ανέφεραν χρήση ΣΕΘ. Όσον αφορά στην
αποτελεσµατικότητα των ΣΕΘ, 65.8% των ασθενών µε ΣΚΠ δήλωσαν βελτίωση των
συµπτωµάτων, 32.9% δήλωσαν ότι δεν παρατήρησαν καµία επίδραση στα

συµπτώµατα της νόσου και 1.3% δήλωσαν επιδείνωση της κατάστασής τους. Ένα
ποσοστό 4.5% των ΣΕΘ συνοδεύονταν από ήπιου βαθµού παρενέργειες.
Σε µία άλλη παρόµοια µελέτη στην Ιταλία, για την επίπτωση των ΣΕΘ σε
ασθενείς µε ΣΚΠ (3), από τους 109 ασθενείς που ερωτήθηκαν, 35.7% δήλωσαν ότι
χρησιµοποίησαν τουλάχιστον µία ΣΕΘ έστω για µία φορά στη ζωή τους, 39.4%
ανέφεραν µια θετική στάση στις ΣΕΘ, καταγράφηκε όφελος σε 61.5% των
περιπτώσεων, η παραποµπή έγινε από τον θεράποντα ιατρό µόνο στο 12.8% των
ασθενών, δεν ζητήθηκε η συµβουλή του νευρολόγου-θεράποντος ιατρού σε 82% των
περιπτώσεων και του γενικού ιατρού σε 67% των περιπτώσεων, οι ΣΕΘ επηρέασαν
αρνητικά την κλασσική θεραπεία σε πολύ µικρό ποσοστό (2/39 περιπτώσεις) και
τέλος σε ασθενείς που χρησιµοποίησαν ΣΕΘ τα τελευταία τρία χρόνια (21.1%), το
υπολογιζόµενο κόστος για ένα χρόνο για κάθε άτοµο ήταν 483€.
Σε µια ισπανική µελέτη (4), σε νοσηλευόµενους ασθενείς µε ΣΚΠ σε δύο
κλινικές της Μπαρτσελόνα, 41% των ασθενών που εισήχθησαν ανέφεραν ότι
χρησιµοποίησαν ΣΕΘ κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους. Ο χαµηλός βαθµός
ικανοποίησης από τις κλασσικές θεραπευτικές αγωγές αλλά και η σοβαρότερου
βαθµού αναπηρία των ασθενών µε ΣΕΘ σε σύγκριση µε τους µη χρησιµοποιούντες
ΣΕΘ σχετίζονταν σηµαντικά µε την έναρξη ΣΕΘ.
Τέλος σε µία αµερικάνικη έρευνα στην ιατρική σχολή του New Jersey (5),
57.1% των ερωτηθέντων ασθενών ανέφερε ότι χρησιµοποίησε τουλάχιστον µια ΣΕΘ.
Οι πιο συχνές αιτίες που οδήγησαν τους ασθενείς σε άλλες µορφές θεραπείες πέρα
από τις κλασσικές ήταν η µη ικανοποίηση από την υπάρχουσα θεραπευτική αγωγή
καθώς και η επιθυµία να δοκιµάσουν µια ολιστική φροντίδα στην υγεία (π.χ.
θεραπείες που αφορούν στην αλληλεπίδραση της σκέψης, του σώµατος και του
πνεύµατος).
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στην παρούσα µετα-ανάλυση παρουσιάζουµε αναλυτικά την επιστηµονική
τεκµηρίωση η οποία έχει προκύψει από κλινικές µελέτες που αφορούν στην
ευεργετική επίδραση των ΣΕΘ για την κλινική βελτίωση των ασθενών µε ΣΚΠ. Τα
στοιχεία που παρουσιάζουµε προέκυψαν από την αναζήτηση στην διεθνή, ιατρική
βιβλιογραφία για το συγκεκριµένο θέµα µε περιορισµό (“limits”) σε:
1.
Τύπο Άρθρου (Type of article):
v
Clinical Trials
v
Meta-analysis
v
Randomized Clinical Trials
2.
Ηµεροµηνίες (Dates):
v
Δηµοσίευση στο pubmed—προσδιορισµός ηµεροµηνίας: 1980-2008
Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιµοποιήθηκαν κατά την αναζήτηση στο pubmed
είναι: “Complementary and alternative treatment (CAM) in Multiple Sclerosis (MS)”.
Με την παραπάνω αναζήτηση βρέθηκαν 33 άρθρα. Από αυτά τα άρθρα
προσδιορίστηκαν 14 διαφορετικοί τύποι εναλλακτικών (και συµπληρωµατικών)
θεραπειών για τη ΣΚΠ:
•
Διατροφή (diet, nutrition)
•
Ψυχοθεραπεία (psychotherapy, group-psychotherapy)
•
Άσκηση Feldenkreis (Feldenkreis bodywork)
•
Έλεγχος της κίνησης (Mindfulness of movement)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δηλητήριο της µέλισσας ( Bee sting therapy)
Ινδική κάνναβη (Cannabis)
Μουσικοθεραπεία (Music therapy)
Τεχνικές χαλάρωσης (Imagery therapy)
Γιόγκα
Ρεφλεξολογία
Άσκηση (Exercise)
Διακρανιακός µαγνητικός ερεθισµός (Magnetic field Therapy)
Βελονισµός (Acupuncture)
Μασάζ

Κατόπιν έγινε νέα αναζήτηση στο pubmed µε λέξεις-κλειδιά τον κάθε τύπο
θεραπείας από τους 14 και την ονοµασία της νόσου. Π.χ “Διατροφή και σκλήρυνση
κατά πλάκας”, “Ψυχοθεραπεία και σκλήρυνση κατά πλάκας” κ.ο.κ.
Τέλος προσδιορίστηκε η κλάση ( I-IV) κάθε µελέτης ξεχωριστά στον κάθε
τύπο θεραπείας καθώς και ο βαθµός σηµαντικότητας (A, B, C, U) της τεκµηρίωσης
για κάθε είδους προτεινόµενης θεραπείας σύµφωνα µε τον Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Επικρατούντα επίπεδα ταξινόµησης της τεκµηρίωσης*
Αξιολόγηση ερευνητικού άρθρου
Κλάση Ι: Προοπτική, τυχαιοποιηµένη
κλινική δοκιµασία που αναφέρεται σε
αντιπροσωπευτικό πληθυσµό.
Απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις
α) Οι πρωταρχικοί στόχοι έχουν οριστεί
µε σαφήνεια.
β) Τα κριτήρια αποδοχής και
αποκλεισµού έχουν οριστεί µε σαφήνεια.
γ) Έχουν ληφθεί υπόψιν όσοι έπαψαν να
συµµετέχουν στην πορεία της έρευνας,
έτσι ώστε να µην επηρεάζουν το τελικό
αποτέλεσµα.
δ) Τα δηµογραφικά και σχετικά µε τη
νόσο χαρακτηριστικά των
συµµετεχόντων παρουσιάζονται και είναι
κοινά στις επιµέρους οµάδες ή υπάρχει η
κατάλληλη στατιστική προσαρµογή.
Κλάση II: Προοπτική κλινική δοκιµασία
τύπου κοόρτης σε αντιπροσωπευτικό
πληθυσµό που πληρεί τα κριτήρια α-δ, ή
τυχαιοποιηµένη έρευνα που δεν πληρεί
ένα από τα κριτήρια α-δ.
Κλάση III: Οι υπόλοιπες κλινικές
δοκιµασίες σε αντιπροσωπευτικούς
πληθυσµούς µε αποτέλεσµα που δεν
εξαρτάται από τη θεραπεία που
χορηγήθηκε και δεν χρειάζεται, συνεπώς,
τυχαιοποίηση.
Κλάση IV: Πληροφορίες από σειρές
περιστατικών, µεµονωµένα περιστατικά,

Μετάφραση της
αξιολόγησης των
άρθρων σε επίπεδο
γνώσης για την
προτεινόµενη
θεραπεία
Επιπέδου Α: Απαιτείται
τουλάχιστον µία
αξιόπιστη κλάσης Ι
κλινική έρευνα ή
τουλάχιστον δύο
συνεπείς και αξιόπιστες
κλάσης II κλινικές
έρευνες.
Επιπέδου Β: Απαιτείται
τουλάχιστον µία
αξιόπιστη κλάσης II
κλινική έρευνα ή
τουλάχιστον τρεις
συνεπείς κλάσης III
κλινικές έρευνες.
Επιπέδου C:
Απαιτούνται
τουλάχιστον δύο
συνεπείς και αξιόπιστες
κλάσης III κλινικές
έρευνες.

Αξιολόγηση των γνώσεων
για την προτεινόµενη
θεραπεία
Επιπέδου Α: Καθιερώνεται
ως αποτελεσµατική, µη
αποτελεσµατική ή ως
επιβλαβής για το
συγκεκριµένο πληθυσµό υπό
τις συνθήκες έρευνας.
Επιπέδου Β: Πιθανόν
αποτελεσµατική, µη
αποτελεσµατική ή
επιβλαβής για το
συγκεκριµένο πληθυσµό υπό
τις συνθήκες έρευνας.
Επιπέδου C: Δυνητικά
αποτελεσµατική, µη
αποτελεσµατική ή
επιβλαβής για το
συγκεκριµένο πληθυσµό υπό
τις συνθήκες έρευνας.
Επιπέδου U: Πληροφορίες
ανεπαρκείς ή
αντικρουόµενες. Με τις
παρούσες γνώσεις η
αποτελεσµατικότητα ή µη
της θεραπείας δεν έχει
αποδειχθεί.

απόψεις ειδικών επιστηµόνων, που δεν
µπορούν να καταταγούν στις
προηγούµενες κλάσεις.

*Σύµφωνα µε την ταξινόµηση του τύπου των τεσσάρων κλάσεων της Ιατρικής βασισµένης
στην Τεκµηρίωση της Αµερικανικής Ακαδηµίας Νευρολογίας (American Academy of Neurology –
AAN)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δηλητήριο µέλισσας.
Η χορήγηση του δηλητηρίου που παράγει η µέλισσα αποτελεί µία
εναλλακτική θεραπεία που χρησιµοποιήθηκε σε σχετικά ευρεία κλίµακα σε ασθενείς
που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση, µε στόχο τη βελτίωση ή τη σταθεροποίηση
της κατάστασής τους. Στη µοναδική τυχαιοποιηµένη έρευνα (6) που αξιολογείται ως
κλάσης ΙΙ (class II), µελετήθηκε προοπτικά ένα δείγµα 26 ασθενών που διαιρέθηκε σε
δύο οµάδες. Στην πρώτη χορηγήθηκε το δηλητήριο της µέλισσας τρεις φορές την
εβδοµάδα για 24 εβδοµάδες, ενώ η δεύτερη αποτέλεσε το control group.
Πρωταρχικός στόχος ήταν η διερεύνηση της προοδευτικής εµφάνισης νέων εστιακών
βλαβών σε διαδοχικές MRI εγκεφάλου, όπου δεν υπήρξε ευεργετική δράση, και
δευτερεύων η συµπλήρωση εξειδικευµένων ερωτηµατολογίων από τους ασθενείς και
αφορούν την εµφάνιση υποτροπής, κόπωσης, ανικανότητας και την ποιότητα ζωής.
Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν στη χορήγηση του δηλητηρίου της µέλισσας, αν και
δεν παρουσίασαν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια, δεν παρουσίασαν στατιστικά
σηµαντική διαφορά στους δείκτες των ερωτηµατολογίων συγκριτικά µε το control
group.
Ινδική κάνναβη
Υπάρχει σηµαντικός αριθµός case reports (7-9), αλλά και τυχαιοποιηµένων
ερευνών (10-21), που αναφέρει ενδεχόµενο όφελος από τη χρήση ινδικής κάνναβης
(22-24). Η θετική δράση εντοπίζεται κυρίως στον περιορισµό της συµπτωµατολογίας,
όπως η σπαστική πάρεση, το άλγος κεντρικού τύπου, ο τρόµος και άλλα συµπτώµατα
της πολλαπλής σκλήρυνσης και όχι τόσο στη θεραπεία της.
Από τις τυχαιοποιηµένες έρευνες που πρόκειται να αναλυθούν η µία µπορεί
να χαρακτηριστεί ως κλάσης Ι (10), τέσσερεις κατατάσσονται στην κλάση II (11-14),
δύο κατατάσσονται στην κλάση III (15,16) και πέντε στην κλάση ΙV (17-21).
Στην τυχαιοποιηµένη διπλή τυφλή πολυκεντρική έρευνα (10) που
ολοκληρώθηκε το 2003 έλαβαν µέρος αρχικά 667 ασθενείς, και συµµετείχαν 33
ερευνητικά κέντρα της Μεγάλης Βρετανίας. Με σαφή κριτήρια συµµετείχαν τελικά
630 ασθενείς και χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες στις οποίες χορηγήθηκε από του
στόµατος σκεύασµα συνθετικής δ-9-τετραϋδροκανναβινόλης (THC), εκχυλίσµατος
ινδικής κάνναβης, που περιλαµβάνει THC, και placebo, αντίστοιχα, για 15 ηµέρες.
Κατά την έναρξη, τη διάρκεια και την ολοκλήρωση της έρευνας οι ασθενείς
κλήθηκαν να συµπληρώσουν έξι φορές την κλίµακα Asworth. Δεν προέκυψε
στατιστικά σηµαντική διαφορά σχετικά µε την αντικειµενική βαρύτητα της
σπαστικής πάρεσης µεταξύ των τριών οµάδων. Αυτός ήταν και ο πρωταρχικός στόχος
της έρευνας. Ταυτόχρονα, οι ασθενείς κλήθηκαν να αξιολογήσουν την κινητικότητά
τους (Rivermead mobility index), να περπατήσουν για 10 µέτρα υπό χρονοµέτρηση
και να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια GHQ-30 (general health questionnaire),

UKNDS (United Kingdom neurological disability score), τον πίνακα Barthel και ένα
διάγραµµα αυτοαξιολόγησης µε εννέα στήλες. Κατά την εν λόγω ανάλυση
εµφανίστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά όσον αφορά στην υποκειµενική
βελτίωση της κινητικότητας και της σπαστικής πάρεσης που αναφέρουν οι ασθενείς
που έλαβαν τις κανναβινοειδείς ουσίες, γεγονός που εµφανίστηκε και σε άλλες
τυχαιοποιηµένες έρευνες µε µικρότερο µέγεθος δείγµατος.
Το ίδιο δείγµα χρησιµοποιήθηκε για να διερευνηθεί ενδεχόµενη ανοσολογική
δράση των κανναβινοειδών (12), γεγονός που δεν αποδείχθηκε. Τέλος, το ίδιο δείγµα
ασθενών παρακολουθήθηκε περαιτέρω για 12 µήνες (15) και τα αποτελέσµατα που
προέκυψαν ήταν ανάλογα της µητρικής έρευνας.
Σε τυχαιοποιηµένη διπλή-τυφλή έρευνα που πρόσφατα δηµοσιεύτηκε (11)
χρησιµοποιήθηκε δείγµα 66 ασθενών για να διερευνηθεί ενδεχόµενο αναλγητικό
όφελος στον πόνο κεντρικού τύπου στην πολλαπλή σκλήρυνση από τη χρήση
εκχυλίσµατος ινδικής κάνναβης, που περιλαµβάνει THC. Το φαρµακευτικό
σκεύασµα ψεκάζεται και απορροφάται από το βλεννογόνο του στόµατος. Οι ασθενείς
συµπλήρωναν καθηµερινά κλίµακες που αφορούσαν την αντίληψη του πόνου και τις
διαταραχές του ύπνου από τις οποίες προέκυψε ελάχιστα στατιστικά σηµαντική
διαφορά όσον αφορά στην ύφεση των συµπτωµάτων ανάµεσα στην υποοµάδα που
χορηγήθηκε το spray και το control group.
Σε µία ακόµα τυχαιοποιηµένη διπλή-τυφλή έρευνα (13) χρησιµοποιήθηκε
δείγµα 160 ασθενών για να διερευνηθεί η δράση spray εκχυλίσµατος ινδικής
κάνναβης, που περιέχει THC που απορροφάται από το βλεννογόνο του στόµατος.
Μελετήθηκε ενδεχόµενο όφελος όσον αφορά στα κύρια συµπτώµατα της νόσου, τη
σπαστική πάρεση, την εµφάνιση σπασµών, τον τρόµο, τον πόνο κεντρικού τύπου, τις
διαταραχές της κύστεως. Από τις κλίµακες που συµπλήρωναν οι ίδιοι οι ασθενείς
προέκυψε στατιστικά σηµαντική διαφορά όσον αφορά στην ύφεση του συµπτώµατος
που οι ασθενείς θεωρούσαν ως κύριο, ενώ η ελάχιστη (Διευκρίνηση) στατιστικά
σηµαντική διαφορά (p = 0,001) εµφανίστηκε µόνο στην κλίµακα που αφορούσε τη
σπαστική πάρεση.
Σε τυχαιοποιηµένη διπλή-τυφλή έρευνα που δηµοσιεύθηκε το 2004 (14),
χρησιµοποιήθηκε δείγµα 57 ασθενών που χωρίστηκε σε δύο υποοµάδες και
χορηγήθηκε εναλλάξ σκεύασµα δ-9-τετραϋδροκανναβινόλης (THC) - κανναβιδιόλης
(CBD) και placebo από του στόµατος. Διερευνήθηκε το ενδεχόµενο όφελος των
κανναβινοειδών σε κάποιο από τα συµπτώµατα της νόσου, χωρίς να προκύψει
στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ της οµάδας που χορηγήθηκε το ενεργό
σκεύασµα και εκείνης που χορηγήθηκε το placebo.
Σε τυχαιοποιηµένη διπλή-τυφλή έρευνα που χρησιµοποιήθηκε δείγµα 14
ασθενών (16) χορηγήθηκε σκεύασµα που περιείχε συνδυασµό (THC) και (CBD) από
του στόµατος για να διερευνηθεί ενδεχόµενο όφελος στον τρόµο που εµφανίζεται
κατά την πολλαπλή σκλήρυνση. Η χορήγηση διήρκεσε για διάστηµα 14 ηµερών και
δεν προέκυψε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ όσων έλαβαν το σκεύασµα και
του control group που έλαβε placebo.
Από τις υπόλοιπες έρευνες (17-21) που χαρακτηρίστηκαν ως κλάσεως ΙV είτε
δεν προέκυψε στατιστικά σηµαντικό όφελος (18), είτε δεν υπήρχαν σαφή και
αντικειµενικά στατιστικά αποτελέσµατα, είτε αναφέρεται πιθανή επιδείνωση
ορισµένων συµπτωµάτων (19).
Μουσικοθεραπεία (music therapy).
Υπάρχουν δύο τυχαιοποιηµένες έρευνες (25-27) που αφορούν σε ενδεχόµενο
όφελος από την εφαρµογή της µουσικοθεραπείας σε ασθενείς µε πολλαπλή

σκλήρυνση που µπορούν να χαρακτηριστούν ως κλάσεως ΙΙΙ και ΙV. Επίσης,
υπάρχουν και δύο έρευνες τύπου κοόρτης (cohort) (28,29) που µελετούν προοπτικά
οµάδες ασθενών στους οποίους εφαρµόστηκε µουσικοθεραπεία.
Στην πρώτη τυχαιοποιηµένη έρευνα κλάσεως ΙΙΙ (25,26) συµµετείχαν 20
ασθενείς και οι 10 υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός έτους σε 3 σειρές συνεδριών
αποτελούµενες από 8 -10 υπο-συνεδρίες η κάθε µία, µε βάση συγκεκριµένα
θεραπευτικά πρωτόκολλα, ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς αποτέλεσαν το control group.
Από τις κλίµακες που κλήθηκαν να συµπληρώσουν οι ασθενείς σε τακτά χρονικά
διαστήµατα δεν προέκυψε στατιστικά σηµαντικό όφελος σε κάποια από τις δύο
οµάδες.
Σε προγενέστερη έρευνα κλάσεως ΙV (27) που αφορούσε την επίδραση της
µουσικοθεραπείας στην ενδυνάµωση των αναπνευστικών µυών σε οµάδα ασθενών µε
έµφαση στη διαφραγµατική αναπνοή και το συντονισµό αναπνοής και λόγου, επίσης
δεν προέκυψε στατιστικά σηµαντικό όφελος.
Τέλος, από τις δύο έρευνες τύπου κοόρτης (28-29) προκύπτει όφελος όσον
αφορά στην ψυχική διάθεση των ασθενών, όχι όµως και ύφεση της
συµπτωµατολογίας της νόσου.
Τεχνικές χαλάρωσης (Imagery Therapy).
Κατά τη συγκεκριµένη τεχνική, που µπορεί να χαρακτηριστεί ως µία µορφή
αυτο-ύπνωσης, ο ασθενής καθοδηγείται από ειδικούς επιστήµονες στη δηµιουργία
σειράς χαλαρωτικών εικόνων και εµπειριών. Ο ασθενής «οπτικοποιεί» τις σκέψεις
του, µε συνέπεια να υποστηρίζει ότι αισθάνεται πως οι ευχάριστες σκέψεις του
πραγµατώνονται. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται τέσσερεις κλινικές έρευνες µε
διαφορετικές συνθήκες διεξαγωγής, στόχους και µεγέθη.
Στην πρώτη σχετική τυχαιοποιηµένη έρευνα που δηµοσιεύτηκε (30) και
κατηγοριοποιείται ως κλάσεως ΙV, συµµετείχαν 33 ασθενείς που χωρίστηκαν σε δύο
οµάδες. Η πρώτη - control group- ακολούθησε την τυπική φαρµακευτική αγωγή, ενώ
η δεύτερη συµµετείχε σε έξι συνεδρίες οµαδικής χαλάρωσης. Από τη συµπλήρωση
των ειδικών κλιµάκων για το άγχος, τη διάθεση, την εκτίµηση της ασθένειας και τη
συµπτωµατολογία της προέκυψε ότι οι ασθενείς που υποβλήθηκαν στην οµαδική
θεραπεία της «οπτικοποίησης» των σκέψεών τους παρουσίασαν στατιστικά
σηµαντική βελτίωση όσον αφορά στο άγχος και την εκτίµηση της ασθένειας. Ωστόσο
δεν υπήρξε σηµαντική βελτίωση στην καταθλιπτική διάθεση ή την κυρίως
συµπτωµατολογία της νόσου.
Στην πιο πρόσφατη τυχαιοποιηµένη έρευνα (31) που κατατάσσεται επίσης ως
κλάσεως ΙV, συµµετείχαν 29 ασθενείς που χωρίστηκαν σε δύο οµάδες, όπως στην
προηγούµενη έρευνα, εκ των οποίων η πρώτη υποβλήθηκε σε οχτώ συνεδρίες
άσκησης της µνήµης µέσω αφηγητικών τεχνικών. Για την οµάδα ελέγχου αναφέρεται
ότι όσοι εξ αυτών παρουσίαζαν σοβαρές γνωστικές διαταραχές παρουσίασαν
στατιστικά σηµαντική βελτίωση, η οποία προσδιορίστηκε µε αντικειµενικές κλίµακες
από τους ερευνητές. Επισηµαίνεται, όµως, ότι τα µεγέθη των υποοµάδων είναι πολύ
µικρά και όχι αξιόπιστα. επίσης, οι ίδιοι οι ασθενείς αναφέρουν στατιστικά
σηµαντική βελτίωση της µνήµης στις κλίµακες που οι ίδιοι συµπληρώνουν έναντι του
control group.
Στις άλλες δύο τυχαιοποιηµένες έρευνες (32-33) που δεν πληρούν τα κριτήρια
ταξινόµησης συγκρίνεται το όφελος της Imagery Therapy σε ασθενείς µε πολλαπλή
σκλήρυνση και υγιή άτοµα και διερευνάται η δοµή που είναι προτιµότερο να
παρουσιάζει ώστε να είναι πλέον αποτελεσµατική.

Γιόγκα (Yoga)
Στη µοναδική τυχαιοποιηµένη έρευνα (34) που αφορά ενδεχόµενο όφελος της Yoga
(κλάσεως ΙV) οι 69 ασθενείς που συµµετείχαν στην έρευνα χωρίστηκαν σε τρεις
οµάδες µε διάρκεια θεραπείας έξι µήνες. Η πρώτη ακολούθησε εβδοµαδιαίο
πρόγραµµα Iyengar yoga και ασκήσεις σωµατικής άσκησης κατ’οίκον, η δεύτερη
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα γυµναστικής και ασκήσεις σωµατικής άσκησης κατ’οίκον,
ενώ η τρίτη παρέµεινε σε λίστα αναµονής. Την έρευνα ολοκλήρωσαν 57 ασθενείς.
Από τις κλίµακες που συµπλήρωσαν, διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική βελτίωση
στις δύο πρώτες οµάδες σε συµπτώµατα που αφορούν στο αίσθηµα κόπωσης, χωρίς
όµως να σηµειωθεί όφελος σε δείκτες όπως η διάθεση, οι γνωστικές και οι
συµπεριφορικές διαταραχές.
Ρεφλεξολογία
Υπάρχει µόνο µία τυχαιοποιηµένη µελέτη για την εν λόγω ΣΕΘ (35), η οποία
ταξινοµείται ως κλάσης ΙI. 71 ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση τυχαιοποιήθηκαν
για να λάβουν θεραπεία διάρκειας 11 εβδοµάδων, που περιελάµβανε πίεση σε
συγκεκριµένα σηµεία του ποδιού και της κνήµης, ενώ η οµάδα ελέγχου υποβλήθηκε
σε µη ειδικό µασάζ στην κνήµη. Καταγράφηκε η ένταση της παραισθησίας, των
διαταραχών της ούρησης, της µυϊκής ισχύος και της σπαστικότητας κατά την έναρξη
της µελέτης, στο τέλος της και µετά παρέλευση τριµήνου.
Σηµαντική βελτίωση της παραισθησίας (p < 0,01), των διαταραχών της
ούρησης (p < 0,03), και της σπαστικότητας (p < 0,03) ανιχνεύθηκε στη οµάδα που
αντιµετωπίσθηκε µε ρεφλεξολογία σε σχέση µε τη οµάδα ελέγχου. Μετά την
παρέλευση τριµήνου ανιχνεύθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στη βελτίωση της
έντασης της παραισθησίας (p < 0,04).
Διακρανιακός µαγνητικός ερεθισµός
Βιβλιογραφική αναζήτηση του θέµατος αποδίδει τέσσερις διπλές
τυχαιοποιηµένες µελέτες (36-39), κλάσης ΙΙ, και µια case-report (42), κλάσης ΙV
µελέτη.
Θα αναφερθούµε εκτενέστερα στις τέσσερις τυχαιοποιηµένες µελέτες. Στην
πρώτη (36), που ορίζεται ως κλάσης ΙΙ, 38 ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση
χωρίστηκαν σε δύο οµάδες. Η πρώτη (n = 21) αντιµετωπίσθηκε µε διακρανιακό
µαγνητικό ερεθισµό ενώ η δεύτερη (n = 17) µε εικονικά ενεργό µαγνητικό ερεθισµό
(control group). Η θεραπεία έγινε δύο φορές την ηµέρα και διήρκησε 7 ηµέρες. Το
σκορ της σπαστικότητας βελτιώθηκε κατά 3,3 ± 4,7 µονάδες και κατά 0,7 ± 2,5
µονάδες στην οµάδα ελέγχου (p < 0,003). Το όριο εµφάνισης σπαστικότητας
αυξήθηκε κατά 4,3 ± 7,5 µοίρες/δευτερόλεπτο και 3,8 ± 9,7 µοίρες/δευτερόλεπτο
στην οµάδα ελέγχου (p < 0,001). Οι συγγραφείς αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στην
ελάττωση της σπαστικότητας µέσω του µαγνητικού ερεθισµού.
Στη δεύτερη µελέτη από τους Richards et al (1997) (37), επίσης κλάσης ΙΙ, 30
ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε δυο οµάδες των 15 ατόµων. Στην πρώτη οµάδα
εφαρµόστηκε διακρανιακός µαγνητικός ερεθισµός µε τη χρήση ειδικής συσκευής
(Enermed TM) καθηµερινά για 2 µήνες, ενώ στην οµάδα ελέγχου η συσκευή ήταν
ανενεργή. Η έρευνα έδειξε σηµαντική βελτίωση στην κλίµακα απόδοσης
(performance scale, PS) που περιλαµβάνει έλεγχο της ούρησης, τις ανώτερες νοητικές
λειτουργίες, το αίσθηµα κόπωσης, την κινητικότητα, τη σπαστικότητα και την όραση
(-3,83 ± 1,08 έναντι 0,17 ± 2,5 στην οµάδα ελέγχου, p < 0,005).
Η τρίτη µελέτη των Lappin et al (38) είναι διπλή, τυφλή, διασταυρούµενη
µελέτη κλάσης ΙΙ. 117 ασθενείς έλαβαν 4 εβδοµάδες θεραπεία µε τη συσκευή που

αναφέρθηκε στην προηγούµενη εργασία και 4 εβδοµάδες placebo, που χωριζόταν από
µια περίοδο 2 εβδοµάδων χωρίς θεραπεία. Χρησιµοποιήθηκε το MS quality of life
inventory. Διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στην κόπωση και στο
συνολικό σκορ µε την ενεργή συσκευή. Δε διαπιστώθηκε θεραπευτικό αποτέλεσµα
στον έλεγχο της κυστικής λειτουργίας και στη σπαστικότητα.
Στην τέταρτη µελέτη των Mostert and Kesselring (39) τυχαιοποιήθηκαν 25
ασθενείς µε διαγνωσµένη πολλαπλή σκλήρυνση σε δυο οµάδες στις οποίες
εφαρµόσθηκε διακρανιακός µαγνητικός ερεθισµός µε τη συσκευή ‘magnetic cell
regeneration’, ενώ η οµάδα ελέγχου έλαβε «εικονική» θεραπεία. Η διάρκεια κάθε
συνεδρίας ήταν 16 λεπτά, δύο φορές ηµερησίως για 4 εβδοµάδες. Εκτιµήθηκε το
αίσθηµα κόπωσης των ασθενών µε δύο κλίµακες (FSS και VAS) στην έναρξη της
µελέτης, µετά κάθε συνεδρία και στο τέλος της µελέτης. Οι συγγραφείς
συµπεραίνουν ότι δε δικαιολογείται η χρήση της συσκευής µε βάση τα δεδοµένα
τους.
Βελονισµός-Neural therapy
Η Neural therapy είναι µια παραλλαγή του κλασσικού βελονισµού, στη οποία
γίνεται έγχυση λιδοκαΐνης στα κλασσικά σηµεία βελονισµού. Σε µια διπλή, τυφλή
µελέτη των Gibson and Gibson (40) (κλάσης ΙΙ) ασθενείς µε διαγνωσµένη πολλαπλή
σκλήρυνση (1-7 στην κλίµακα EDSS) έλαβαν 2 συνεδρίες εγχύσεων λιδοκαΐνης
(οµάδα Α) ή φυσιολογικού ορού (οµάδα Β) την πρώτη εβδοµάδα. Οι εγχύσεις ήταν
υποδόριες και γινόταν στην κεφαλική περιοχή και στους αστραγάλους. Γινόταν
µέτρηση του σκορ στην κλίµακα EDSS. Τη δεύτερη εβδοµάδα και στις δύο οµάδες
έγιναν εγχύσεις λιδοκαΐνης. Μετά την πρώτη εβδοµάδα 8 από τους 11 ασθενείς της
οµάδας Α και 1/10 από την οµάδα Β είχαν βελτιωµένη τουλάχιστον τη µία λειτουργία
στην κλίµακα (p < 0,01). Tη δεύτερη εβδοµάδα 10/11 ασθενείς της Α οµάδας και
6/10 της Β οµάδας είχαν βελτίωση (p < 0,01) σε σύγκριση µε την πρώτη εβδοµάδα.
Μασάζ (Massage)
Στη βιβλιογραφία αναφέρεται µόνο µια τυχαιοποιηµένη, όχι τυφλή, µελέτη
των Hernandez-Reif et al (41), κλάσης ΙΙ. 24 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε δύο
οµάδες. Η θεραπεία µε µασάζ που έλαβε η πρώτη οµάδα γινόταν δύο φορές την
εβδοµάδα για 45 λεπτά και διήρκησε συνολικά 5 εβδοµάδες. Μέσω απαντήσεων σε
διάφορα ερωτηµατολόγια στην έναρξη της µελέτης, αµέσως µετά κάθε συνεδρία και
στο τέλος διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική ελάττωση άγχους (p < 0,05) και
καταθλιπτικού συναισθήµατος (p < 0,001) µετά κάθε συνεδρία. Στο τέλος της
µελέτης, οι ασθενείς που έλαβαν τη θεραπεία µε µασάζ είχαν αυξηµένη αυτοεκτίµηση
(p < 0,02), καλύτερη εικόνα για το σώµα τους (p < ,011), καλύτερη εικόνα για την
πρόοδο της ασθένειας τους (p < 0,03) και βελτιωµένη κοινωνική λειτουργικότητα (p
< 0,01). Η οµάδα ελέγχου δεν είχε καµία διαφορά.
Διατροφή.
Τα οφέλη που πιθανώς προκύπτουν από συγκεκριµένες διατροφικές συνήθειες των
ασθενών µε πολλαπλή σκλήρυνση δεν έχουν τεκµηριωθεί µέχρι σήµερα.
Επιδηµιολογικές µελέτες αναφέρουν ότι απροσδιόριστοι περιβαλλοντικοί παράγοντες
συµβάλλουν στην αιτιοπαθογένεση (43-45) της νόσου. Η διατροφή είναι ένας κοινά
αποδεκτός παράγοντας στην παθογένεση της νόσου, αφού παρατηρήθηκαν ισχυρές
συσχετίσεις µεταξύ της επίπτωσης της ΣΚΠ και των διατροφικών συνηθειών µε
υψηλή περιεκτικότητα σε κρέας και χαµηλή περιεκτικότητα σε ψάρι (46-48). Αυτές
οι επιδηµιολογικές µελέτες αποτέλεσαν τη βάση µεταγενέστερων κλινικών δοκιµών

που είχαν ως στόχο να αποδείξουν τις ευεργετικές επιδράσεις των διατροφικών
παρεµβάσεων στην ΣΚΠ.
Ο Swank (49,50) κατεύθυνε µια µακροχρόνια, µη-τυχαιοποιηµένη,
αναδροµική µελέτη (κλάσης ΙΙΙ) σε ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση όπου βρέθηκε
ότι µια δίαιτα που περιέχει πολύ χαµηλή περιεκτικότητα σε κορεσµένα λίπη (µέσος
όρος κορεσµένου λίπους 15-17 gr/ηµέρα) µε συµπληρώµατα φυτικών ελαίων (10-40
gr/ηµέρα) παρείχε µακροπρόθεσµα οφέλη στη θνησιµότητα, στη σοβαρότητα των
υποτροπών και στην αναπηρία, κυρίως όταν εφαρµοζόταν στα αρχικά στάδια της
ασθένειας.
Ο Dworkin (54) στη µετα-ανάλυση τριών παλαιότερων (51-53)
τυχαιοποιηµένων, διπλών-τυφλών κλινικών µελετών, µε αντιφατικά αποτελέσµατα
και επιβεβαίωσε τα οφέλη της συµπληρωµατικής διατροφής µε λινολεϊκό οξύ,
δηλαδή τη µείωση της σοβαρότητας και της διάρκειας των υποτροπών καθώς και την
πρόληψη της νευρολογικής επιδείνωσης των ασθενών µε ήπια αναπηρία και µικρή
διάρκεια της νόσου. Η µελέτη αυτή (54) αφορούσε µόνο στους ασθενείς µε έξαρση
και ύφεση των συµπτωµάτων και όχι µε εξελικτική νόσο.
Σε µια άλλη τυχαιοποιηµένη, διπλή-τυφλή µελέτη (55) η οποία κατατάσσεται
στην κλάση III, µελετήθηκε η λήψη n-3 και n-6 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στην
µια οµάδα των ασθενών και η λήψη µόνο n-6 πολυακόρεστων οξέων στην άλλη
οµάδα ασθενών µε πολλαπλή σκλήρυνση. Δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική
διαφορά στα 95% κριτήρια αξιοπιστίας µεταξύ των δύο οµάδων, παρά µόνο µια τάση
βελτίωσης υπέρ της οµάδας που έλαβε n-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα όλων των
παραµέτρων που εξετάστηκαν.
Τέλος σε µια άλλη πιο πρόσφατη τυχαιοποιηµένη κλινική µελέτη (56), την
οποία αξιολογούµε ως κλάση IΙΙ, το δείγµα των ασθενών που συµµετείχαν ήταν
µικρό (n = 31) και τα αποτελέσµατα ενδεικτικά για πιθανή ωφέλιµη επίδραση των ω3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων κατά τη σύγχρονη χορήγηση των τροποποιητικών
της νόσου φαρµακευτικών ουσιών. Στην µελέτη αυτή δεν υπήρχε οµάδα ελέγχου,
αλλά οι ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση χωρίστηκαν τυχαιοποιηµένα σε δύο
οµάδες και σε κάθε οµάδα έγινε διαφορετική διατροφική παρέµβαση. Τα
αποτελέσµατα της µελέτης αναφέρουν µέτριου βαθµού οφέλη κυρίως στην ποιότητα
ζωής των ασθενών της οµάδας που συµµορφώθηκε σε δίαιτα µε χαµηλή
περιεκτικότητα σε λίπος και συµπληρωµατική θεραπεία µε ω-3 έλαια (fish oil).
Οµαδική ψυχοθεραπεία
Στη µελέτη που οργάνωσε ο Crawford JD (58), την οποία κατατάσσουµε στην
κλάση ΙΙΙ, εξετάστηκε η σχέση µεταξύ της ψυχοθεραπείας και της ψυχολογικής
προσαρµογής των ασθενών µε πολλαπλή σκλήρυνση στην αρχική διάγνωση της
νόσου. Οι ασθενείς παρουσίαζαν πολύ καλή γνωστική κατάσταση και ήπια έως
µέτρια αναπηρία. Σαράντα-ένας ασθενείς υποβλήθηκαν σε ψυχολογικές δοκιµασίες
για κατάθλιψη, άγχος και έλεγχο της αυτοεκτίµησης και χωρίστηκαν σε τριµελείς
οµάδες σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ψυχολογικής εκτίµησης. Κάθε µέλος από
την κάθε οµάδα εντάχθηκε τυχαιοποιηµένα σε µια εκ των τριών οµάδων θεραπείας
για 50 συνεδρίες: [1]: κλασσική ψυχοθεραπεία, [2]: «τρέχοντα γεγονότα» και [3]:
χωρίς θεραπεία (οµάδα ελέγχου). Παρατηρήθηκε ότι η οµάδα µε ψυχοθεραπεία
εµφάνισε µικρότερου βαθµού κατάθλιψη από τις άλλες οµάδες και οι δύο οµάδες που
υποβλήθηκαν σε θεραπεία εµφανίστηκαν περισσότερο εσωστρεφείς από ότι η οµάδα
ελέγχου.
Σε µια άλλη κλινική µελέτη (59), κλάσης ΙΙΙ, µια οµάδα ασθενών µε
πολλαπλή σκλήρυνση υποβλήθηκε σε θεραπεία ψυχολογικής υποστήριξης διάρκειας

1 έτους. Η οµάδα ελέγχου δεν ακολούθησε τις συνεδρίες ψυχοθεραπείας. Πριν την
έναρξη των συνεδριών, αλλά και κατά την παρακολούθηση, διενεργήθηκαν οι ίδιες
δοκιµασίες που αφορούσαν σε τεστ προσωπικότητας και συµπεριφοράς. Η οµάδα
θεραπείας κατά το follow up εµφάνισε µεγαλύτερου βαθµού αισιοδοξία και
ενεργητικότητα. Κάποιες θετικές αλλαγές εµφανίστηκαν και στις δύο οµάδες και οι
συγγραφείς αναφέρουν ότι αυτό αποδίδεται στο ότι και η οµάδα ελέγχου γνώριζε για
τη συγκεκριµένη παρέµβαση αφού υπήρχε πληροφόρηση από τα άτοµα της
θεραπευτικής οµάδας λόγω της µεταξύ τους επικοινωνίας.
Στην τυχαιοποιηµένη κλινική µελέτη των Mohr et al. (60), κλάσης ΙΙ,
εξετάστηκε η επίδραση τριών τύπων θεραπείας της κατάθλιψης (διάρκειας 16
εβδοµάδων) σε ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση και µείζονα κατάθλιψη. Οι
ερευνητές αναφέρουν σηµαντική µείωση του βαθµού της κατάθλιψης µεταξύ των
µετρήσεων πριν και µετά τη σχετική θεραπεία (ατοµική γνωσιακή-συµπεριφορική
θεραπεία ή οµαδική-υποστηρικτική θεραπεία ή αγωγή µε σερτραλίνη) κυρίως στη
δοκιµασία της εκτίµησης της κατάθλιψης κατά Beck. Αντίθετα, δεν βρέθηκαν
διαφορές στην δοκιµασία Hamilton για την κατάθλιψη πριν και µετά την παρέµβαση.
Καταληκτικά, αναφέρεται η υπόθεση ότι η σερτραλίνη και η γνωσιακήσυµπεριφορική θεραπεία φαίνονται πιο αποτελεσµατικές θεραπείες στην
αντιµετώπιση της µείζονος κατάθλιψης σε ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση.
Ο Mohr µε µια άλλη ερευνητική οµάδα του ίδιου πανεπιστηµίου (61)
επικέντρωσαν το ερευνητικό τους ενδιαφέρον στη µελέτη της κατάθλιψης στην
πολλαπλή σκλήρυνση, αλλά αυτήν τη φορά σε σχέση µε την κακή ποιότητα ζωής των
ασθενών (κλάσης ΙΙ). Η µελέτη τους αφορούσε στην επίδραση της θεραπείας της
κατάθλιψης στην ποιότητα ζωής 60 ασθενών µε υφέσιµη µορφή πολλαπλής
σκλήρυνσης και µέτριου έως σοβαρού βαθµού κατάθλιψη. Οι ασθενείς χωρίστηκαν
τυχαιοποιηµένα σε τρεις οµάδες και κατανεµήθηκαν στις τρεις θεραπευτικές
παρεµβάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Παρατηρήθηκε ότι η θεραπεία της
κατάθλιψης συσχετιζόταν σηµαντικά µε τη βελτίωση στην ποιότητα ζωής των
ασθενών (ερωτηµατολόγιο MSQOL-54 και την 6βάθµια κλίµακα της «ψυχολογικής
ευεξίας»).
Σε µια µετά-ανάλυση για την εκτίµηση και την αποτελεσµατικότητα των
ψυχολογικών παρεµβάσεων στους ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση (64),
ερευνήθηκαν 19 βάσεις δεδοµένων µέχρι το Δεκέµβριο του 2004. Αναλύθηκαν
δεκαέξι τυχαιοποιηµένες ελεγχόµενες µελέτες παρεµβάσεων, βασισµένες κυρίως σε
ψυχολογικές θεωρίες και πρακτικές σε ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση. Τα
πρωτεύοντα αποτελέσµατα των µετρήσεων αφενός ήταν ειδικά για τη νόσο και
αφετέρου αφορούσαν στη γενική ποιότητα ζωής, σε ψυχιατρικά συµπτώµατα και
ψυχολογική λειτουργικότητα, σε αναπηρία και σε γνωστικές µετρήσεις. Τα
δευτερεύοντα αποτελέσµατα αφορούσαν στην εκτίµηση του αριθµού των υποτροπών,
του πόνου, της κόπωσης, της χρήσης της ιατρικής φροντίδας, των αλλαγών της
θεραπευτικής αγωγής και της συµµόρφωσης σε άλλες θεραπείες. Η παρούσα
ανασκόπηση οργανώθηκε σε τέσσερις µίνι-ανασκοπήσεις (ΜΑ) βάσει του
πληθυσµού-στόχου της παρέµβασης: ασθενείς µε γνωστικές διαταραχές (ΜΑ1),
ασθενείς µε µέτρια έως βαριά αναπηρία (ΜΑ2), ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση
(χωρίς άλλα κριτήρια) (ΜΑ3), και ασθενείς µε κατάθλιψη (ΜΑ4).
ΜΑ1: Τρεις µελέτες (n = 145). Μερική τεκµηρίωση της αποτελεσµατικότητας
της γνωσιακής θεραπείας στις µετρήσεις της γνωστικής κατάστασης, αν και
παρουσιάστηκαν δυσκολίες στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων λόγω του
µεγάλου αριθµού των µεταβλητών υπό µελέτη.

ΜΑ2: Τρεις µελέτες (n = 80). Μία µικρή µελέτη υποδεικνύει ότι η
ψυχοθεραπεία µπορεί να βοηθήσει στην κατάθλιψη.
ΜΑ3: Επτά µελέτες (n = 688). Μερική τεκµηρίωση ότι η γνωσιακήσυµπεριφορική θεραπεία µπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να συµφιλιωθούν
µε την ιδέα ότι πάσχουν από τη νόσο και να την αντιµετωπίσουν.
ΜΑ4: Τρεις µελέτες (n = 93). Δύο µικρές µελέτες για τη επίδραση της
γνωσιακής-συµπεριφορικής θεραπείας ανέδειξε σηµαντική βελτίωση στην
κατάθλιψη.
Οι συγγραφείς καταλήγοντας επισηµαίνουν ότι η ποικιλοµορφία των
ψυχολογικών παρεµβάσεων που προκύπτει, αναδεικνύει τους πολλούς τρόπους που
µπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους µε πολλαπλή σκλήρυνση. Η παρούσα
ανασκόπηση δεν µπορεί να µας δώσει σαφή αποτελέσµατα για την επίδραση των
προαναφερθέντων παρεµβάσεων στη βελτίωση των συµπτωµάτων της νόσου.
Έλεγχος της κίνησης
Βρέθηκε µόνο µία πιλοτική µελέτη, κλάσης ΙΙΙ, (62) στην οποία συµµετείχαν
8 ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση, οι οποίοι ακολούθησαν τη συγκεκριµένη µέθοδο
(mindfulness of movement) και µία οµάδα ελέγχου που συνέχισε την κλασσική
θεραπεία. Ο κάθε ασθενής έλαβε µέρος σε 6 συνεδρίες διάρκειας τριών µηνών και
επιπλέον ακουστική και µαγνητοσκοπηµένη υποστήριξη. Μελετήθηκε η επίδραση της
συγκεκριµένης µεθόδου στην αντιµετώπιση των συµπτωµάτων των ασθενών. Η
οµάδα που ακολούθησε την εν λόγω ΣΕΘ δήλωσε βελτίωση των συµπτωµάτων, ενώ
η οµάδα ελέγχου ανέφερε κάποιου βαθµού επιδείνωση. Λόγω του µικρού δείγµατος
της µελέτης οι ερευνητές δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσουν την επίδραση αυτή σε
κάθε σύµπτωµα ξεχωριστά παρά µόνο στο σύνολό τους.
Άσκηση Feldenkrais
Είναι µία µέθοδος µάθησης που χρησιµοποιεί την κίνηση προκειµένου να
εκπαιδευτούν τα άτοµα σε µια νέα αντίληψη του σώµατος µε τη χρησιµοποίηση
φυσιολογικών και ψυχολογικών µέσων. Μία τυχαιοποιηµένη µελέτη (63) αφορά σε
20 συµµετέχοντες οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαιοποιηµένα σε δύο οµάδες-η µία οµάδα
ακολούθησε τη συγκεκριµένη άσκηση ενώ η άλλη ήταν οµάδα ελέγχου (κλάσης ΙΙΙ).
Ο σκοπός της έρευνας ήταν να καθοριστεί αν η µέθοδος θα µπορούσε να επιδράσει
σηµαντικά στη βελτίωση της φυσικής υγείας, της διάθεσης και της λειτουργικότητας
στους ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση. Τα αποτελέσµατα έδειξαν σηµαντικές
διαφορές για το στρες αφού παρατηρήθηκε µείωση του άγχους από τις αντίστοιχες
κλίµακες µέτρησης. Η λειτουργικότητα και τα συµπτώµατα της νόσου δεν
παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Παρουσίαση και αξιολόγηση των ερευνών και της εκάστοτε
συµπληρωµατικής θεραπείας για την πολλαπλή σκλήρυνση
Συµπληρωµατική
θεραπεία

Έρευνα

Ταξινόµηση
Έρευνας

Αξιολόγηση
άρθρων για
θεραπεία

Αξιολόγηση θεραπείας

Δηλητήριο
µέλισσας

Wesselius T (6)

Κλάση ΙΙ

Επιπέδου Β

Ινδική κάνναβη

Zajicek J (10)
Rog DJ (11)
Katona S (12)

Κλάση Ι
Κλάση ΙΙ
Κλάση ΙΙ

Επιπέδου Α

Δεν υπήρξε ωφέλιµη δράση στις
παραµέτρους που µελετήθηκαν.
(Επίπεδο U)
Δεν υπήρξε ωφέλιµη δράση στις
περισσότερες παραµέτρους που
µελετήθηκαν,
εκτός
από

Μουσικοθεραπεία

Τεχνικές
χαλάρωσης

Wade DT (13)
Vaney C (14)
Zajicek J (15)
Fox P (16)
Wade DT (17)
Killestein J (18)
Ungerleider (19)
Greenberg (20)
Consroe P (21)
Schmid W (25)
Wiens M (27)
Magee W (28)
Lengdobler (29)

Κλάση ΙΙ
Κλάση ΙΙ
Κλάση ΙΙΙ
Κλάση ΙΙΙ
Κλάση ΙV
Κλάση IV
Κλάση IV
Κλάση IV
Κλάση IV
Κλάση IΙΙ
Κλάση IV
Κλάση IV
Κλάση IV

Maguire BL (30)
Chiaravalloti
(31)
Allen DN (32)

Κλάση IV
Κλάση IV

υποκειµενική
βελτίωση
σπαστικής
πάρεσης,
άλγους
κεντρικού
τύπου.
Χωρίς
αντικειµενικό
θεραπευτικό
όφελος. (Επίπεδο Α)

Επιπέδου C

Επιπέδου C

Caneλlopoulou(33)

Κλάση IV
Κλάση IV

Γιόγκα

Oken BS (34)

Κλάση IV

Επιπέδου C

Ρεφλεξολογία

Siev-Ner I (35)

Κλάση IV

Επιπέδου C

Διακρανιακός
µαγνητικός
ερεθισµός

Nielsen JF (36)
Richards TL (37)
Lappin MS (38)
Mostert S (39)
Sandyk R (42)
Gibson RG (40)

Κλάση ΙΙ
Κλάση ΙΙ
Κλάση ΙΙ
Κλάση ΙΙ
Κλάση ΙV
Κλάση ΙΙ

Επιπέδου Α

Hernandez-Reif
M (41)

Κλάση ΙΙ

Επιπέδου Β

Millar JG (51)
Bates D (52)
Patty DW (53)
Swank RL (49)

Κλάση ΙΙ
Κλάση ΙΙ
Κλάση ΙΙ
Κλάση IΙΙ

Επιπέδου Α

Bates D (55)

Κλάση IΙΙ

Επιπέδου C

Crawford
JD
(58)
Langenmayr A
(59)
Mohr DC (60)
Hart S (61)
Thomas PW (64)

Κλάση IΙΙ

Επιπέδου Α

Έλεγχος κίνησης

Mills N (62)

Κλάση IΙΙ

Επιπέδου C

Άσκηση
Feldenkrais

Johnson SL (63)

Κλάση IΙΙ

Επιπέδου C

Βελονισµός
Μασάζ

Διατροφή
Λινολεϊκό οξύ
Χαµηλά
κορεσµένα λίπη
Πολυακόρεστα
λιπαρά οξέα
Οµαδική
ψυχοθεραπεία

-

Επιπέδου Β

Επιπέδου C

Κλάση IΙΙ

Δεν υπήρξε ωφέλιµη δράση στις
περισσότερες παραµέτρους που
µελετήθηκαν,
εκτός
από
βελτίωση της ψυχικής διάθεσης.
(Επίπεδο U)
Δεν υπήρξε ωφέλιµη δράση στις
περισσότερες παραµέτρους που
µελετήθηκαν,
εκτός
από
βελτίωση του άγχους και της
εκτίµησης
της
ασθένειας.
(Επίπεδο U)
Δεν υπήρξε ωφέλιµη δράση στις
περισσότερες παραµέτρους που
µελετήθηκαν,
εκτός
του
αισθήµατος κόπωσης. (Επίπεδο U)
Βελτίωση της παραισθησίας, των
διαταραχών της ούρησης και της
σπαστικότητας.(ΕπίπεδοU)
Υπήρξαν
αντικρουόµενα
συµπεράσµατα στις παραµέτρους
που µελετήθηκαν. (Επίπεδο U)

Αντικειµενικό
όφελος
µε
βελτίωση στη κλίµακα EDSS
(Επίπεδο U)
Υποκειµενική
βελτιωµένη
κοινωνική
λειτουργικότητα,
αυξηµένη
αυτοεκτίµηση,
καλύτερη εικόνα για το σώµα και
την πρόοδο της ασθένειας
(Επίπεδο U)
Βελτίωση των συµπτωµάτων και
µείωση της σοβαρότητας των
υποτροπών όταν ακολουθείται
δίαιτα µε χαµηλή περιεκτικότητα
σε κορεσµένα λίπη και όταν
ακολουθείται συµπληρωµατική
δίαιτα µε λινολεϊκό οξύ (Επίπεδο
C).
Αντικειµενικό
όφελος
στην
αντιµετώπιση της κατάθλιψης.
(Επίπεδο Β)

Κλάση IΙ
Κλάση IΙ
Μεταανάλυση
Χωρίς αντικειµενικό θεραπευτικό
όφελος. (Επίπεδο U)
Δεν υπήρξε ωφέλιµη δράση στις
περισσότερες παραµέτρους που
µελετήθηκαν, εκτός του άγχους.
(Επίπεδο U)

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ενδεχόµενο θεραπευτικό όφελος από τη χορήγηση δηλητηρίου µέλισσας δεν
είναι δυνατό να στοιχειοθετηθεί από το υπάρχον ερευνητικό υλικό (επίπεδο U).
Αναφορικά µε την ινδική κάνναβη και τα παράγωγά της τα στοιχεία
υποδεικνύουν ότι µπορεί να βελτιώνει την υποκειµενική αίσθηση ορισµένων
συµπτωµάτων, όπως η σπαστική πάρεση και το άλγος κεντρικού τύπου, ωστόσο
προκύπτει ότι ουσιαστικά δεν παρουσιάζει αντικειµενικό θεραπευτικό όφελος
(επίπεδο Α).
Για τη µουσικοθεραπεία αν και το ερευνητικό υλικό είναι ελάχιστο (επίπεδο
U) δεν φαίνεται να έχει κάποιο όφελος, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις τεχνικές
χαλάρωσης του τύπου Imagery Therapy (επίπεδο U).
Όσον αφορά στη γιόγκα αν και οι πληροφορίες και πάλι δεν είναι επαρκείς
(επίπεδο U) πιθανόν να υπάρχει υποκειµενικό όφελος τουλάχιστο σχετικά µε το
αίσθηµα κόπωσης.
Για τη ρεφλεξολογία και τη µασαζοθεραπεία το υλικό είναι ιδιαίτερα
ανεπαρκές και δεν µπορεί να υποστηριχθεί ή να απορριφθεί η χρήση της, αν και
υπάρχει υποκειµενική βελτίωση στις κλίµακες που κλήθηκαν να συµπληρώσουν οι
ασθενείς (επίπεδο U).
Για το βελονισµό η µελέτη είναι σαφώς καλύτερα σχεδιασµένη και προκύπτει
αντικειµενικό όφελος µε βάση την κλίµακα EDSS απαιτείται επίσης µεγαλύτερος
όγκος πρωτογενούς υλικού (επίπεδο U).
Ο διακρανιακός µαγνητικός ερεθισµός είναι µια νέα, υποσχόµενη
θεραπευτική µέθοδος, η χρήση της οποίας είναι υπό δοκιµή σε πολλές νευρολογικές
και ψυχιατρικές νόσους. Ο περιορισµένος, όµως, όγκος των µελετών, το ιδιαίτερα
µικρό συνολικό µέγεθος ασθενών και η διατύπωση αρνητικού αποτελέσµατος από
µία εργασία σε σύνολο τεσσάρων, την κατατάσσει ως θεραπευτική µέθοδο στο
επίπεδο U, σε αναµονή περαιτέρω έρευνας.
Σε σχέση µε τη διατροφή, είναι φανερό ότι δεν έχουν αποδειχθεί από τις
υπάρχουσες µελέτες, οι ωφέλιµες επιδράσεις µιας συγκεκριµένης δίαιτας. Τα
αποτελέσµατα των µελετών που αναλύθηκαν παραπάνω υποδεικνύουν µια πιθανή
βελτίωση των συµπτωµάτων και µείωση της σοβαρότητας των υποτροπών όταν
ακολουθείται δίαιτα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε κορεσµένα λίπη και όταν
ακολουθείται συµπληρωµατική δίαιτα µε λινολεϊκό οξύ (επίπεδο C). Αν και ο βαθµός
σηµαντικότητας των συγκεκριµένων µελετών παρουσιάζεται χαµηλός, θεωρούµε ότι
είναι σηµαντική η συµµόρφωση των ασθενών µε πολλαπλή σκλήρυνση στις γενικές
κατευθυντήριες γραµµές στη διατροφή. Αν και απαιτούνται περισσότερες κλινικές
µελέτες για την ακριβή επίδραση των διατροφικών συνηθειών και των
συµπληρωµάτων διατροφής στην εξέλιξη της νόσου, η παχυσαρκία και η κακή ή
ανεπαρκής διατροφή πρέπει να αποφεύγονται.
Η επίδραση της ψυχοθεραπείας φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσµατα στην
πολλαπλή σκλήρυνση κυρίως όσον αφορά στην κατάθλιψη που αντιµετωπίζουν οι
ασθενείς κατά τα αρχικά στάδια της νόσου (επίπεδο Β). Οι ψυχολογικές παρεµβάσεις
µπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς µε ποικίλους τρόπους αλλά χρειάζονται
περισσότερες µελέτες που θα περιλαµβάνουν µεγαλύτερο δείγµα ασθενών για να
έχουµε τεκµηριωµένα αποτελέσµατα της κάθε παρέµβασης ξεχωριστά για κάθε
ψυχική ή ψυχοσωµατική διαταραχή που µπορεί να εµφανιστεί στην αρχή ή στην
εξελικτική πορεία της νόσου.

Σε σχέση µε την κίνηση, το ερευνητικό υλικό είναι ανεπαρκές για την
επίδραση των µεθόδων ελέγχου της κίνησης και της άσκησης Feldenkrais στην
βελτίωση των συµπτωµάτων των ασθενών µε πολλαπλή σκλήρυνση (βαθµός
σηµαντικότητας U). Αν και παρατηρήθηκε βελτίωση σε κάποια από τα συµπτώµατα
(όπως µείωση του άγχους µετά από συνεδρίες µε άσκηση Feldenkrais), απαιτείται
περαιτέρω έρευνα για την τεκµηρίωση του θεραπευτικού οφέλους των µεθόδων.
Με βάση τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί και λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το
ενδεχόµενο των ανεπιθύµητων δράσεων και το οικονοµικό κόστος της κάθε
συµπληρωµατικής θεραπείας θα µπορούσε να προταθεί στον κλινικό ιατρό ως
σηµαντική βοήθεια η χρήση της ψυχοθεραπείας. Για ορισµένες από τις υπόλοιπες
ΣΕΘ (βελονισµός, δίαιτα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε κορεσµένα λίπη,
συµπληρωµατική δίαιτα µε λινολεϊκό οξύ) υπάρχουν ενδείξεις για ενδεχόµενο
θεραπευτικό όφελος, ωστόσο απαιτούνται καλύτερα τεκµηριωµένες έρευνες µε
µεγαλύτερες σειρές ασθενών. Είναι πάντως ύψιστης σηµασίας οι ασθενείς να
πληροφορούνται ότι πρέπει να συνεχίζουν τη συµβατική θεραπεία
(ανοσοτροποποιητικά) καθώς και να ενηµερώνουν τους θεράποντες ιατρούς για τις
ΣΕΘ που ακολουθούν.
Η έρευνα για τη χρήση της συµπληρωµατικής ή εναλλακτικής ιατρικής
χαρακτηρίζεται από ελλιπείς προσπάθειες, µε ιδιαίτερα µεθοδολογικά προβλήµατα. Η
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, µε τη σαφή βελτίωση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών των εργασιών µε την πάροδο των ετών, καθώς και η δηµοσίευση
αρκετών εργασιών σε περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους, τρέφουν την ελπίδα για
αποσαφήνιση της εικόνας στο µέλλον. Με δεδοµένη την ευρεία χρήση τους, είναι
καθήκον του θεράποντος ιατρού να γνωρίζει τα έως τώρα στοιχεία και να
συµβουλεύει ανάλογα τους ασθενείς του. Η τυποποίηση των µεθόδων και ο
καλύτερος σχεδιασµός µελετών µπορεί να παρέχει στον κλινικό ιατρό σαφείς και
στέρεες γνώσεις.
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