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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) είναι μία 
σχετικά συχνή νόσος του κεντρικού 
νευρικού συστήματος και προσβάλει άτομα 
ηλικίας 20-50 χρόνων1. Χαρακτηρίζεται από 
φλεγμονή, καταστροφή της μυελίνης και 
των νευραξόνων2,3.  

 

Η φινγκολιμόδη (Gilenya™) είναι η μόνη από 
του στόματος τροποποιητική της νόσου 
θεραπεία σε υψηλής δραστηριότητας 
υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα σκλήρυνση 
κατά πλάκας4. Σε κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ, 
η φινγκολιμόδη οδήγησε σε μείωση του 
ποσοστού υποτροπών, καθυστέρηση 
εξέλιξης της αναπηρίας και μείωση των 
δεικτών φλεγμονώδους δραστηριότητας 
στον εγκέφαλο5,6.            

 
Μηχανισμός δράσης της φινγκολιμόδης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟΣ 

 
Η αξιολόγηση ασφάλειας (το οίδημα της 
ωχράς κηλίδας, οι λοιμώξεις, τα 
καρδιαγγειακά συμβάματα, οι κακοήθειες 
κ.α.), όπως και να εκτιμηθεί συνολικά η 
ασφάλεια ασθενών με ΠΣ που λαμβάνουν 
θεραπεία με φινγκολιμόδη. 

 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ 
 
Η συνολική ποιότητα ζωής θα αξιολογηθεί 
με το ερωτηματολόγιο EQ-5D και το εάν 
αυτή θα βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της 
μελέτης και η ικανοποίηση από τη θεραπεία 
με το ερωτηματολόγιο 14-σημείων TSQM 
v1.4. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Θα χρησιμοποιηθεί περιγραφική 
στατιστική για να συνοψιστούν όλα τα 
δεδομένα του πρωτεύοντος στόχου και  
Θα υπολογιστούν τα ποσοστά επίπτωσης 
(IR) ανά άτομο-έτος παρακολούθησης και 
τα όρια αξιοπιστίας 95% (CI). 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

Δύο ενδιάμεσες στατιστικές αναλύσεις 
(interim analysis) θα πραγματοποιηθούν 
και θα ανακοινωθούν στα μέσα του 2014 
και στα μέσα του 2015. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
 

Συμμετέχουν 46 ερευνητικά κέντρα από όλα 
τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
 

Να παρουσιαστεί ο σχεδιασμός της μελέτης 
DIAMOND (“Non interventional, prospective, 
observational stuDy assesIng safety and 
quAlity of life of a Greek population of 
patients with Multiple sclerOsis under 
treatmeNt with fingolimoD”. Η μελέτη 
DIAMOND θα αξιολογήσει την ασφάλεια, την 
ποιότητα ζωής, την ικανοποίηση από τη 
θεραπεία και την αποτελεσματικότητα της 
θεραπείας με φινγκολιμόδη, όταν αυτή 
χορηγείται κατά τη συνήθη κλινική πράξη σε 
πληθυσμό Ελλήνων ασθενών με ΠΣ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Η ένταξη των ασθενών θα διαρκέσει περίπου 
20 μήνες, με προγραμματισμένη 
παρακολούθηση 2 περίπου επιπλέον ετών για 
κάθε ασθενή. Η συνολική διάρκεια της 
μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου 
ένταξης θα είναι περίπου 44 μήνες. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η συγκεκριμένη μελέτη παρατήρησης αναμένεται να δώσει ενδιαφέροντα στοιχεία για την :   
•ασφάλεια  

•αποτελεσματικότητα  
• ικανοποίηση από τη θεραπεία και την  

•ποιότητα ζωής, από ένα μεγάλο δείγμα Ελλήνων ασθενών με ΠΣ που λαμβάνουν φινγκολιμόδη κατά τη συνήθη κλινική πρακτική 
  

Πίνακας 1: Κριτήρια 
εισαγωγής/αποκλεισμού 

Κριτήρια εισαγωγής 

• Ενήλικες ασθενείς με ΠΣ, που έχουν 
ξεκινήσει πρόσφατα (έως 15 ημέρες) 
θεραπεία με φινγκολιμόδη ή στους 
οποίους έχει ήδη συνταγογραφηθεί 
φινγκολιμόδη σύμφωνα με Περίληψη 
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ)                      
• Ασθενείς που θα παράσχουν έγγραφη 
συγκατάθεση για την συμμετοχή τους 
στη μελέτη 
• Ασθενείς που δεν συμμετέχουν σε 
άλλες κλινικές μελέτες              

Κριτήρια αποκλεισμού 

• Ασθενείς με αντενδείξεις για την 
φινγκολιμόδη  
• Ασθενείς που δεν θα παράσχουν 
έγγραφη συγκατάθεση για την 
συμμετοχή τους στη μελέτη 
• Ασθενείς με εγκυμοσύνη 

12 μήνες 6 μήνες 3 μήνες 18 μήνες 24 μήνες 1 μήνας 0 

Οι νευρολογικές εκτιμήσεις συμπίπτουν με το πρόγραμμα διενέργειας εργαστηριακών 
εξετάσεων όπως αναφέρεται στην ΠΧΠ (έναρξη θεραπείας 0 , 1, 3, 6, 12, 18, 24 μήνες).  
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΦΙΝΓΚΟΛΙΜΟΔΗ: Η ΜΕΛΕΤΗ DIAMOND 

 
 

 

 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η συγκεκριμένη μελέτη παρατήρησης αναμένεται να δώσει ενδιαφέροντα στοιχεία για την:   
• ασφάλεια  
• αποτελεσματικότητα  
• ικανοποίηση από τη θεραπεία  
• ποιότητα ζωής 
Σε ένα μεγάλο δείγμα ελλήνων ασθενών με ΣΚΠ, οι οποίοι λαμβάνουν φινγκολιμόδη 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι μία 
χρόνια, απομυελινωτική  νόσος του 
κεντρικού νευρικού συστήματος που 
χαρακτηρίζεται από φλεγμονή και 
καταστροφή της μυελίνης και των 
νευραξόνων1,2 

 

Η φινγκολιμόδη (Gilenya™) είναι 

τροποποιητής των υποδοχέων της 1-

φωσφορικής σφιγγοσίνης και αποτελεί την 

πρώτη εγκεκριμένη από του στόματος 

θεραπεία για την ΣΚΠ3. Σε κλινικές μελέτες 

φάσης ΙΙΙ, η φινγκολιμόδη οδήγησε σε 

μείωση του ποσοστού υποτροπών, 

καθυστέρηση της εξέλιξης της 

ανικανότητας και μείωση των δεικτών 

φλεγμονώδους δραστηριότητας στον 

εγκέφαλο4,5.            
 

ΣΚΟΠΟΣ 
 

Να παρουσιαστεί ο σχεδιασμός της μελέτης 
DIAMOND (“Non interventional, 
prospective, observational stuDy assesIng 
safety and quAlity of life of a Greek 
population of patients with Multiple 
sclerOsis under treatmeNt with 
fingolimoD”. Η μελέτη DIAMOND θα 
αξιολογήσει την ασφάλεια, την ποιότητα 
ζωής, την ικανοποίηση από τη θεραπεία και 
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με 
φινγκολιμόδη, όταν αυτή χορηγείται κατά 
τη συνήθη κλινική πράξη σε πληθυσμό 
Ελλήνων ασθενών με ΣΚΠ. 

 
Πρωτεύων στόχος της μελέτης 

Η αξιολόγηση της ασφάλειας σε ασθενείς 
με ΣΚΠ που λαμβάνουν θεραπεία με 
φινγκολιμόδη κατά την συνήθη κλινική 
πρακτική. 
 
Δευτερεύοντες στόχοι της μελέτης 

Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής και της 
μεταβολής της κατά τη διάρκεια της 
παρακολούθησης (όπως αξιολογείται με το 
ερωτηματολόγιο EQ-5D), καθώς και της 
ικανοποίησης από τη θεραπεία (όπως 
αξιολογείται με το ερωτηματολόγιο 14-
σημείων TSQM v1.4). Επίσης, η αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας της 
φινγκολιμόδης. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
 

Συμμετέχουν 46 ερευνητικά κέντρα από 

όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της 

Ελλάδας.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Η ένταξη των ασθενών θα διαρκέσει 
περίπου 20 μήνες, με προγραμματισμένη 
παρακολούθηση 2 περίπου επιπλέον ετών 
για κάθε ασθενή. Η συνολική διάρκεια της 
μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της 
περιόδου ένταξης θα είναι περίπου 44 
μήνες. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Θα χρησιμοποιηθεί περιγραφική στατιστική 

για να συνοψιστούν όλα τα δεδομένα του 

πρωτεύοντος στόχου και  Θα υπολογιστούν 

τα ποσοστά επίπτωσης (IR) ανά άτομο-έτος 

παρακολούθησης και τα όρια αξιοπιστίας 

95% (CI). 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

Δύο ενδιάμεσες στατιστικές αναλύσεις 
(interim analysis) θα πραγματοποιηθούν 
και θα ανακοινωθούν στα μέσα του 2014 
και στα μέσα του 2015. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 
 
 
 

 
Τα στοιχεία που καταγράφονται στο ηλεκτρονικό CRF συμπίπτουν με τα προτεινόμενα από 
την περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος. Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα καταγραφής 
τυχόν πρόσθετων στοιχείων ή επισκέψεων. 

12 μήνες 6 μήνες 3 μήνες 18 μήνες 24 μήνες 1 μήνας 0 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

• Μη παρεμβατική, πολυκεντρική, 
προοπτική μελέτη παρατήρησης.  

• Η παρακολούθηση κατά τη διάρκεια 
της μελέτης περιλαμβάνει 7 συνολικά 
επισκέψεις, οι οποίες συμπίπτουν με το 
πρόγραμμα επισκέψεων ενός ασθενούς 
που λαμβάνει φινγκολιμόδη κατά τη 
συνήθη κλινική πρακτική και την 
Περίληψη Χαρακτηριστικών του 
Προϊόντος (ΠΧΠ).  

• Συνολικά, θα εισαχθούν περίπου 600 

ασθενείς. 

ΚΥΡΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ  
Ενήλικες ασθενείς με ΣΚΠ, που έχουν 
ξεκινήσει πρόσφατα θεραπεία με 
φινγκολιμόδη ή στους οποίους έχει ήδη 
συνταγογραφηθεί η φινγκολιμόδη, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη Περίληψη 
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (ΠΧΠ) 


