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Προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο  

Της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας 

 

Θέμα: Επίσημη θέση ΕΝΕ για τη θέση των βλαστοκυττάρων στην 
αντιμετώπιση της Νόσου του Κινητικού Νευρώνα 

 

Αξιότιμε κ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Σε συνέχεια της επιστολής σας με θέμα την επίσημη θέση ΕΝΕ για τη 
θέση των βλαστοκυττάρων στην αντιμετώπιση της Νόσου του Κινητικού 
Νευρώνα, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι. 

O όρος «βλαστοκύτταρα» (stem cells) χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
μία ετερογενή ομάδα κυττάρων που ερευνώνται εντατικά ως 
νευροπροστατευτικοί και αναγεννητικοί παράγοντες σε ευρύ φάσμα 
νευρολογικών παθήσεων εκφυλιστικής, φλεγμονώδους, τραυματικής ή 
αγγειακής αιτιολογίας. Τα  εμβρυικά βλαστοκύτταρα (hESCs) αποτελούν 
την αρχετυπική υποκατηγορία η οποία καίτοι χαρακτηρίζεται από υψηλή 
ικανότητα δια-διαφοροποίησης εγκυμονεί, ωστόσο, τον κίνδυνο μη-
ελεγχόμενης εξάπλωσης. Αντιθέτως, τα ενήλικα βλαστοκύτταρα δεν 
συνοδεύονται από κίνδυνο καρκινογένεσης και για το λόγο αυτό 
αποτέλεσαν πόλο έλξης του ερευνητικού ενδιαφέροντος. Τα κύτταρα αυτά 
απαντώνται στο λιπώδη ιστό, στον οσφρητικό βολβό, το Κεντρικό Νευρικό 
σύστημα και, κυρίως, στο μυελό των οστών, ως αιμοποιητικά 
(haemopoietic, HSC) και μεσεγχυματικά (mesenchymal, MSC) βλαστικά 
κύτταρα. 

Τα μεσεγχυματικά βλαστικά ή στρωματικά κύτταρα (MSCs) θεωρούνται 
ασφαλή και επιδεικνύουν τις βασικές ιδιότητες των βλαστοκυττάρων, ήτοι 
την ικανότητα αναγέννησης ιστών in vivo  και τη δυνατότητα 
διαφοροποίησης σε πολλαπλές σειρές. Οι δυνητικά θεραπευτικές τους 
ιδιότητες  αποδίδονται σε ανοσορυθμιστική παρακρινή δράση μέσω 
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έκκρισης αυξητικών (π.χ.VEGF,FGF-2,IGF-1,PDGF,HGF) και 
αντιφλεγμονωδών  παραγόντων (π.χ.IL-10, TGF-β1). 

Ένας μεγάλος αριθμός κλινικών δοκιμών φάσεων Ι-ΙΙΙ διερεύνησε την 
ασφάλεια, ανοχή και αποτελεσματικότητα της χορήγησης μεσεγχυματικών 
κυττάρων στη νόσο του Κινητικού Νευρώνα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
κυριότερες μελέτες. 

Οι Oh et al (2018) διενέργησαν μία φάσης ΙΙ τυχαιοποιημένη μελέτη 
ενδοθηκικής χορήγησης δύο δόσεων αυτόλογων MSCs εκ του μυελού των 

οστών σε 64 ασθενείς με ALS. Η ομάδα ελέγχου έλαβε ριλουζόλη (n=31) 
ενώ η ομάδα παρέμβασης ριλουζόλη και MSCs. H μελέτη κατέδειξε 
μείωση του ρυθμού επιδείνωσης της νόσου (δηλ. της προοδευτικής 
μείωσης της βαθμολογίας στην κλίματα ALSFRS-R) στους 4 και 6 μήνες 
και σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ασθενών που ανταποκρίθηκαν 
(ασθενείς με μείωση κατά ≥ 50% στην κλίση της καμπύλης ALSFRS-R 
συγκριτικά με την προ της παρέμβασης περίοδο). Σημειώνεται ο ανοικτός 
χαρακτήρας της μελέτης και το μικρό χρονικό διάστημα (t=26 ημέρες) 
μεταξύ των δύο δόσεων. H προσέγγιση αυτή έχει καθεστώς ορφανού 
φαρμάκου για τη νόσο του κινητικού νευρώνα από τον ΕΜΑ (2019) και 
έχει λάβει έγκριση για την ίδια ένδειξη στη Νότιο Κορέα. 

Oι Karussis et al (2010) διενέργησαν μία ανοικτή μελέτη φάσης Ι-ΙΙ 
συνδυασμένης ενδοφλέβιας και ενδοθηκικής χορήγησης MSCs σε 19 
ασθενείς με ALS που απέδειξε την ασφάλεια της μεθόδου και ανέδειξε 
τάση σταθεροποίησης της νόσου στους 6 μήνες μετά την παρέμβαση. Σε 
επόμενη μελέτη της ίδιας ομάδας (Petrou et al, 2021) διενεργήθηκε μία 
ανοικτή κλινική δοκιμή φάσης ΙΙ με στόχο τη διερεύνηση της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας της επαναλαμβανόμενης ενδοθηκικής 
χορήγησης MSCs (1-4 εγχύσεις ανά 3-6 μήνες).  Δεν παρατηρήθηκαν 
σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης. 
Δεκατρείς ασθενείς εμφάνισαν μείωση >25% στην κλίση της καμπύλης 
ALSFRS-R συγκριτικά με την προ της παρέμβασης περίοδο (μέση 
βελτίωση 47.4%, p < 0.0038). Περαιτέρω, 7 από τους 19 ασθενείς 
βελτιώθηκαν κατά 1-4 βαθμούς μετά την πρώτη έγχυση και 5 παρέμειναν 
βελτιωμένοι μετά το δεύτερο κύκλο.  

Oι Petrou et al (2016) σε μία φάσης I/II και IIa κλινική δοκιμή σε 

συνεργασία με την εταιρεία Brainstorm χορήγησαν ενδοθηκικά ή 
ενδομυικά αυξανόμενες δόσεις MSCs τροποποιημένων ώστε να παράγουν 
νευροτροφικούς παράγοντες (MSC-NTF) και παρατήρησαν βελτίωση ≥25%  

στο ρυθμό επιδείνωσης της νόσου, κατά κύριο λόγο στην ομάδα της 
ενδοθηκικής χορήγησης. Η ίδια προσέγγιση μελετήθηκε από τους Berry 
et al (2019) σε 48 ασθενείς με ALS  στα πλαίσια μίας τυχαιοποιημένης 
και ελεγχόμενης με placebo κλινικής δοκιμής μονήρους χορήγησης 
MSC-NTF. Η μελέτη κατέδειξε την ασφάλεια της μεθόδου και παρείχε 
ενδείξεις αποτελεσματικότητας. Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν σε μία 
τυχαιοποιημένη, φάσης ΙΙΙ πολυκεντρική μελέτη τριών κύκλων 
ενδοθηκικής χορήγησης MSC-NTF ή placebo σε 196 ασθενείς με ALS 
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(Cudkowicz et al, 2022). Ως κριτήριο ανταπόκρισης στη θεραπεία 
ορίστηκε η τροποποίηση της επιδείνωσης της νόσου κατά τουλάχιστον1.25 
βαθμούς στην κλίμακα ALSFRS-R μετά την παρέμβαση. Η μέθοδος 
αποδείχτηκε ασφαλής και καλά ανεκτή. Η μελέτη απέτυχε ως προς το 
πρωτεύον καταληκτικό σημείο καθώς το ποσοστό ασθενών που 
ανταποκρίθηκαν, στις 28 εβδομάδες μετά την παρέμβαση, ήταν 33% στην 
ομάδα MSC-NTF και 28% στην ομάδα placebo (OR = 1.33, p = 0.45). Μία 
προκαθορισμένη βάσει πρωτοκόλλου ανάλυση στην υποομάδα ασθενών με 
ALSFRS-R βαθμολογία ≥ 35 κατά την είσοδο στη μελέτη (n = 58) ανέδειξε 
υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης στην ομάδα MSC-NTF (35%) έναντι της 
ομάδας placebo (16%), η διαφορά ωστόσο δεν ήταν στατιστικά σημαντική 
(OR = 2.6, p = 0.29). 

Με βάση τα ανωτέρω, συμπεραίνεται ότι τα στοιχεία για τη θεραπευτική 
αποτελεσματικότητα της ενδοθηκικής χορήγησης MSCs & MSC-NTF δεν 
είναι επαρκή και συνεπώς η ενδιαφέρουσα αυτή μέθοδος δεν θα έπρεπε 
να εφαρμόζεται ως θεραπεία ρουτίνας ή στα πλαίσια ιατρικού τουρισμού. 
Εν όψει των θετικών τάσεων που αναδεικνύουν οι παραπάνω μελέτες,  
περαιτέρω καλά σχεδιασμένες κλινικές δοκιμές, εστιασμένες ιδιαίτερα σε 
ασθενείς με πρώιμη νόσο, κρίνονται αναγκαίες. 

 

Αναφορές 

Berry JD, Cudkowicz ME, Windebank AJ, Staff NP, Owegi M, Nicholson 
K, McKenna-Yasek D, Levy YS, Abramov N, Kaspi H, Mehra M, Aricha 
R, Gothelf Y, Brown RH. NurOwn, phase 2, randomized, clinical trial in 
patients with ALS: Safety, clinical, and biomarker results. Neurology. 
2019;10;93(24):e2294-e2305 

Cudkowicz ME, Lindborg SR, Goyal NA, Miller RG, Burford MJ, Berry 
JD, Nicholson KA, Mozaffar T, Katz JS, Jenkins LJ, Baloh RH, Lewis 
RA, Staff NP, Owegi MA, Berry DA, Gothelf Y, Levy YS, Aricha R, Kern 
RZ, Windebank AJ, Brown RH Jr. A randomized placebo-controlled 
phase 3 study of mesenchymal stem cells induced to secrete high levels 
of neurotrophic factors in amyotrophic lateral sclerosis. Muscle Nerve. 
2022;65(3):291-302 

EU/3/19/2155: Orphan designation for the treatment of amyotrophic 
lateral sclerosis. Αccesed at: 
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-
designations/eu-3-19-2155 

Karussis D, Karageorgiou C, Vaknin-Dembinsky A, Gowda-Kurkalli B, 
Gomori JM, Kassis I, et al. Safety and immunological effects of 
mesenchymal stem cell transplantation in patients with multiple 
sclerosis and amyotrophic lateral sclerosis. Archives of Neurology. 
2010; 67: 1187–1194. 



 
 

Στίλπ. Κυριακίδη αρ. 1, 546 36 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 993101, 2310 993102, fax: 2310 993096 

web site: www.ahepahosp.gr, e-mail: ahepahos@med.auth.gr 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

  

Oh KW, Noh MY, Kwon MS, Kim HY, Oh SI, Park J, Kim HJ, Ki CS, Kim 
SH. Repeated Intrathecal Mesenchymal Stem Cells for Amyotrophic 
Lateral Sclerosis.Ann Neurol. 2018;84(3):361-373 

Petrou P, Gothelf Y, Argov Z, Gotkine M, Levy YS, Kassis I, et al. Safety 
and Clinical Effects of Mesenchymal Stem Cells Secreting Neurotrophic 
Factor Transplantation in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis: 
Results of Phase 1/2 and 2a Clinical Trials. JAMA Neurology. 2016; 73: 
337–344. 

Petrou P, Kassis I, Yaghmour NE, Ginzberg A, Karussis D. A phase II 
clinical trial with repeated intrathecal injections of autologous 
mesenchymal stem cells in patients with amyotrophic lateral 
sclerosis.Front Biosci (Landmark Ed). 2021; 30;26(10):693-706 

 

 

 

Με τιμή,  
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