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Συχνές ερωτήσεις για το συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο (ΣΕΛ)

• Τι είναι ο ΣΕΛ;  

• Πώς εκδηλώνεται; Ποια είναι τα συµπτώµατά του;  

• Είναι εξ’ορισµού σοβαρή νόσος; Ποια όργανα του σώµατος 
µπορεί να προσβάλει και πόσο συχνά;  

• Πώς γίνεται η διάγνωση; Είναι εύκολη η διάγνωση του ΣΕΛ; 

• Πώς προκαλείται ο ΣΕΛ; Είναι κληρονοµική ασθένεια; 

• Υπάρχουν τρόφιµα, φάρµακα ή άλλοι παράγοντες από το 
περιβάλλον που επηρεάζουν τη νόσο;



Συχνές ερωτήσεις για το συστηµατικό ερυθηµατώδη λύκο (ΣΕΛ)

• Ποιες θεραπείες υπάρχουν για το ΣΕΛ;  Υπάρχει δυνατότητα να 
διακοπούν τα φάρµακα;  

• Πώς θα καταλάβω ότι η νόσος είναι σε έξαρση; Πότε πρέπει να 
απευθυνθώ στο γιατρό µου; 

• Τι πρέπει να προσέχω σχετικά µε την υγεία µου; Πόσο συχνά 
πρέπει να κάνω “check-up”; 

• Είναι ασφαλής η εγκυµοσύνη σε ασθενείς µε ΣΕΛ; Τι να προσέχει 
κανείς;



Τι είναι ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος;

• Αυτοάνοση, πολυ-οργανική νόσος 

• Ανήκει στην κατηγορία νοσηµάτων του 
συνδετικού ιστού 

• Δεν είναι συχνή, αλλά ούτε πολύ 
σπάνια (συχνότητα ~0.1%) 

• Κυρίως – αλλά όχι αποκλειστικά – σε 
γυναίκες 

• Εµφανίζεται σε ηλικίες 15 έως 50 
ετών (υπάρχει και παιδιατρικός λύκος)



Τι σηµαίνει «αυτοάνοσο νόσηµα»;

• Το ανοσοποιητικό σύστηµα 
εξασφαλίζει την άµυνα του 
οργανισµού έναντι µικροβίων, 
ιών, παθολογικών κυττάρων 

• Αυτοανοσία είναι η κατάσταση 
όπου κύτταρα του ανοσοποιητικού 
αντιδρούν έναντι συστατικών του 
ιδίου οργανισµού επειδή τα 
θεωρούν «ξένα» 

• Όταν η αυτοάνοση αντίδραση 
προκαλεί βλάβη στον οργανισµό, 
τότε πρόκειται για αυτοάνοσο 
νόσηµα 

• Αυτοάνοσο νόσηµα έχουν 5-7% 
των ανθρώπων 



Τα κυριότερα αυτοάνοσα νοσήµατα

• ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 
– Συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος 
– Σύνδροµο Sjogren 
– Αντιφωσφολιπιδικό σ.) 
– Ρευµατοειδής αρθρίτιδα 
– Σκληρόδερµα 
– Πολυµυοσίτιδα 
– Αγγειίτιδες 
– Νόσος Αδαµαντιάδη-Bechet 

• ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ 
– Σκλήρυνση κατά πλάκας 
– Βαριά µυασθένεια 
– Περιφεριφερικές νευροπάθειες 
– Guillain Barre 

• ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ 
– Σπειραµατονεφρίτιδες 
– Goodpasture s. 

• ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 
– Αυτοάνοση θροµβοπενία, 

αιµολυτική αναιµία, 
λευκοπενία 

• ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΑ 
– Νόσος Crohn 
– Ελκώδης κολίτιδα 
– Κοιλιοκάκη 

• ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ  
– Ψωρίαση 
– Λεύκη 
– Πέµφυγα 

• ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΑ 
– Νεανικός διαβήτης 
– Θυρεοειδίτιδα Hashimoto 
– Νόσος Graves 
– Νόσος Addison 



Πώς εκδηλώνεται ο ΣΕΛ;

Οι συχνότερες εκδηλώσεις κατά 
την έναρξη της νόσου: 
• Αίσθηµα κακουχίας/αδυναµίας 
• Χαµηλός πυρετός («δέκατα») 

• Πρήξιµο και πόνος στις 
αρθρώσεις 

• Δερµατικά εξανθήµατα 
(«αλλεργία») 

• Φωτοευαισθησία (“αλλεργία 
στον ήλιο») 

• Φαινόµενο Raynaud 

• Τριχόπτωση 
• Πληγές στο στόµα («άφθες»)



Πώς εκδηλώνεται ο ΣΕΛ;

Λιγότερο συχνές εκδηλώσεις: 
• Οίδηµα (πρήξιµο) στα πόδια-βλέφαρα 

(νεφρίτιδα) 
• Μώλωπες στα πόδια και στα χέρια 

(θροµβοπενία) 
• Χαµηλά λευκά  (λευκοπενία) 
• Αναιµία  
• Υγρό στους πνεύµονες ή την καρδιά 

(πλευρίτιδα-περικαρδίτιδα) 
• Νευρολογικές εκδηλώσεις (π.χ. Σπασµοί – 
εγκεφαλικό επεισόδιο)



Αντιφωσφολιπιδικό σύνδροµο:  
Θροµβώσεις και  επανειληµµένες αποβολές

• Αντιφωσφολιπιδικά αντισώµατα 
(θετικά τουλάχιστον 2 φορές) 
και θρόµβωση ή αποβολές 

• Περίπου 30% των ανθρώπων µε 
ΣΕΛ έχουν αντιφωσφολιπιδικά 
αντισώµατα αλλά λιγότερο από 
10% έχουν σύνδροµο 

• Προσοχή στη χρήση 
αντισυλληπτικών φαρµάκων 
και στη λοχεία (θρόµβωση)

Φυσιολογικό 
αγγείο

Θροµβωµένο
αγγείο



Το πρόβληµα
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Ερώτηση: Τί γιατρό επισκεφτήκατε πρώτα για τα συµπτώµατά 
σας;

Rapsomaniki  P, et al. 9th European Lupus meeting, 2014
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Ειναι εξ ορισµού σοβαρή νόσος ο ΣΕΛ;  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ΠΓΝ «Αττικόν» - Αθήνα 
Κέντρο αναφοράς

Κοορτή «Λητώ» - Κρήτη 
Μελέτη σε όλο τον πληθυσµό

Σοβαρότητα νόσου

Gergianaki I, et al. 6th Τurkish-Greek Days, 2015 
Fanouriakis A, et al (αδηµοσίευτες παρατηρήσεις)



ΑΡΑ:

• Ο λύκος δεν είναι εξ ορισµού σοβαρή νόσος που 
απειλεί τη ζωή. 

• Τα µεγάλα νοσοκοµειακά κέντρα αντιµετωπίζουν 
συχνότερα ασθενείς µε σοβαρό ΣΕΛ  

• Σε επίπεδο κοινότητας, η νόσος ειναι συχνά ήπια 
χωρίς ανάγκη για λήψη εντατικής 
ανοσοκατασταλτικής αγωγής



Πώς γίνεται η διάγνωση του ΣΕΛ;

• Η διάγνωση στηρίζεται στις κλινικές εκδηλώσεις και το 
ιστορικό 
– Επειδή οι εκδηλώσεις του ΣΕΛ δεν είναι απόλυτα ειδικές για 
τη νόσο, χρειάζεται πρώτα να αποκλειστούν άλλα 
παθολογικά προβλήµατα (π.χ. λοιµώξεις) 

– Υπάρχουν και ήπιες, ατελείς µορφές της νόσου 
(«αδιαφοροποίητη νόσος του συνδετικού ιστού») 

• Οι εργαστηριακές εξετάσεις και τα αυτοαντισώµατα ορού 
βοηθούν – αλλά δεν καθορίζουν – τη διάγνωση! 
– Τα αντι-πυρηνικά αντισώµατα είναι συχνά αρνητικά ιδίως 
στην αρχή της νόσου και δεν αποκλείουν τη διάγνωση 

– ΔΕΝ βοηθά η συχνή επανάληψη των αυτοαντισωµάτων
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Τί προκαλεί τον ΣΕΛ;  Οι απόψεις των ασθενών

Kabouraki E, et al. 9th European Lupus meeting, 2014



Πώς προκαλείται ο ΣΕΛ; Είναι κληρονοµική 
ασθένεια;

• Είναι πολυ-γονιδιακή νόσος 

• Σηµαντικός – αλλά όχι 
γνωστός – ο ρόλος του 
περιβάλλοντος 

• Τα παιδιά (ιδίως οι κόρες) 
από µια µητέρα µε ΣΕΛ έχουν 
µεγαλύτερη πιθανότητα (~ 
3x) από το γενικό πληθυσµό 
να αναπτύξουν την νόσο 

• Δεν υπάρχει δυνατότητα 
«προγενετικής διάγνωσης» 

• Ενηµέρωση γονέων

Περιβάλλον 
(~70%)

Γενετικό υπόστρωµα 
(~30%)

Βαρύτητα - Έκβαση

Αυτοάνοσο νόσηµα

Άλλοι εξωγενείς  
παράγοντες

Ιστική βλάβη & 
ικανότητα  

αποκατάστασης



Πόσα πράγµατα θέλουν να ξέρουν οι ασθενείς µε 
ΣΕΛ για τη νόσο τους;

83%

7%

10%

Λίγες πληροφορίες
Αρκετές πληροφορίες
Θέλω να ξέρω τα πάντα

Τα πλέον σηµαντικά (% συµµετεχόντων 
που θεώρησαν ως ”µείζονος σηµασίας»)

Πρόγνωση (95%)

Αιτίες της νόσου(88%)

Σηµασία για τους απογόνους (88%)

Τρόποι ανακούφισης του πόνου (88%)

Τρόποι θεραπείας της αρθρίτιδας (88%) 

Kabouraki E, et al. 9th European Lupus meeting, 2014



Ποιες θεραπείες υπάρχουν για το ΣΕΛ;

• Υπάρχουν καλές θεραπείες και η πρόγνωση έχει βελτιωθεί θεαµατικά 
σε σχέση µε τις προηγούµενες 10ετίες 

• Όλες οι θεραπείες χρήζουν τακτικής παρακολούθησης από το γιατρό 
και µε εξετάσεις αίµατος για τυχόν τοξικότητα 

• Συχνότερα φάρµακα: 
– Κορτιζόνη: στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιµοποιείται σε µικρές 

δόσεις και για µικρό χρονικό διάστηµα 
– Υδροξυχλωροκίνη: προστατεύει το δέρµα και τις αρθρώσεις από τον 

ήλιο, ελαττώνει τις εξάρσεις 
– Μεθοτρεξάτη:  πρώτη επιλογή όταν υπάρχει αρθρίτιδα 
– Αζαθειοπρίνη:  µέτριες ή περισσότερο σοβαρές εκδηλώσεις (π.χ. 

θροµβοπενία) 
– Κυκλοφωσφαµίδη (πλέον σοβαρές εκδηλώσεις)



Ποιες θεραπείες υπάρχουν για το ΣΕΛ;

• Υπάρχει ενταντική έρευνα στα αυτοάνοσα νοσήµατα.  

• Το 2012 εγκρίθηκε (µετά από 50 χρόνια!) στις ΗΠΑ και την ΕΕ, η 
πρώτη βιολογική θεραπεία για το ΣΕΛ! 

– Belimumab (φάρµακο που στοχεύει τα Β-
λεµφοκύτταρα) 

• Είναι εφικτή η διακοπή της θεραπείας σε ασθενείς που 
επιτυγχάνουν ύφεση των συµπτωµάτων τους επί 2 τουλάχιστον 
έτη



Πώς µπορώ να ξέρω ότι ο «λύκος» είναι σε έξαρση; 
Πότε να καλέσω τον γιατρό;

• Επιδείνωση του αισθήµατος κόπωσης 

• Πυρετός >37.5 οC για περισσότερο από 5-7 ηµέρες 

• Έντονος πόνος - πρήξιµο στις αρθρώσεις 

• Νέο δερµατικό εξάνθηµα 

• Πληγές στο στόµα και τη µύτη 

• Πρήξιµο γύρω από τα βλέφαρα ή σε σκέλος του σώµατος 
(πόδια) 

• Πόνος στο στήθος ή τα πλευρά



Τι πρέπει να προσέχω στην υγεία µου; Ποιες άλλες ασθένειες 
προσβάλλουν πιο συχνά τους ανθρώπους µε ΣΕΛ;

• Η πρόγνωση από την ίδια τη νόσο έχει βελτιωθεί σηµαντικά 

• Είναι όµως συχνά τα καρδιαγγειακά επεισόδια (έµφραγµα, 
στηθάγχη, εγκεφαλικό) και οι λοιµώξεις 

• Τακτικός έλεγχος 

– Διακοπή καπνίσµατος 
– Διατήρηση σωµατικού βάρους 
– Αρτηριακή πίεση 
– Χοληστερόλη – λιπίδια 
– Έλεγχος για σάκχαρο 
– Έλεγχος για οστεοπόρωση – οστεοπροστασία  
– Εµβολιασµοί



Εµβολιασµοί σε ασθενείς µε ΣΕΛ

• Είναι γενικά ασφαλείς και αποτελεσµατικοί 

• Δεν έχει αποδειχθεί ότι επιδεινώνουν τα 
αυτοάνοσα νοσήµατα 

• Χρειάζεται επικοινωνία µε θεράποντα ιατρό 

– Να µη γίνονται όσο η νόσος είναι σε 
έξαρση 

– Να προηγούνται της έναρξης θεραπείας µε 
υψηλή δόση κορτιζόνης ή άλλα 
ανοσοκατασταλτικά φάρµακα



Ποιες άλλες ασθένειες προσβάλλουν πιο συχνά τους 
ανθρώπους µε ΣΕΛ;

• Οι νεοπλασίες του αίµατος είναι συχνότερες σε σχέση µε το 
γενικό πληθυσµό, όµως αυτό αφορά κυρίως ανθρώπους που 
έχουν λάβει ισχυρές θεραπείες για πολλά χρόνια 

• Να ακολουθείται ο προτεινόµενος προληπτικός έλεγχος για 
το γενικό πληθυσµό 

– Μαστογραφία  
– Τεστ Παπανικολάου (ή και DNA test) 
– Κολονοσκόπηση (µετά τα 50 έτη)



Είναι ασφαλής η εγκυµοσύνη σε ασθενείς µε ΣΕΛ;

• Ναι, κυρίως εφόσον η νόσος βρίσκεται σε 
ύφεση για 3 µε 6 µήνες 

• Συνιστάται να προγραµµατίζεται κατά το 
δυνατόν και να προηγείται επικοινωνία µε το 
θεράποντα ιατρό (ειδικές εξετάσεις, έγκαιρη 
διακοπή φαρµάκων) 

• Οι επιπλοκές στην εγκυµοσύνη είναι συχνότερες 
από τις µητέρες χωρίς ΣΕΛ, αλλά αφορά κυρίως 
ασθενείς µε νεφρίτιδα ή άλλες σοβαρές µορφές 
της νόσου 

• Τακτική παρακολούθηση από γυναικολόγο και 
ρευµατολόγο 



Ευχαριστώ!



Ρευματολόγοι στη ∆υτική Αττική
O ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ 11 ΕΛΕΥΣΙΝΑ  Αττικής  
210 5548550


O ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 34 -36 ΠΕΔΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  Αττικής


O ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΓΝΑΝΤΩΝ 43 ΙΛΙΟΝ Αττικής  
210 5443134


O ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΒΥΡΩΝΟΣ 6 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, Αττικής  
210 4946222


O ΓΡΑΜΜΟΖΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
ΝΕΣΤΟΡΟΣ 120-122, ΙΛΙΟΝ, Αττικής 
210 2611871


O ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 
ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ 25 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Αττικής  
210 6546323


O ΚΑΤΑΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Γ.Ν.Α. ΘΡΙΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑ 
Αττικής  
213 2028000


O ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΠΕΛΑΓΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΟ ΡΙΜΙΝΙ 1 
ΧΑΙΔΑΡΙ  Αττικής  
210 5832021 

 

O ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 42  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Αττικής 
210 5787444 

O ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Λ.ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 122, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, Αττικής 
210 4326575 

O ΡΗΓΑΚΗΣ- ΘΕΟΦΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΚΟΥΤΑΙΣΗ 2, ΝΙΚΑΙΑ, Αττικής 
210 4913503 

O ΡΗΓΟΥ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 14, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, Αττικής 
210 5540929 

O  ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΥΡΟΥ 59, ΙΛΙΟΝ, Αττικής 
210 5774374


O ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΛΑΜΩΝ 21 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Αττικής  
210 5778089 

O ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΕΛΕΝΗ 
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 30,ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, Αττικής 
210 2639720


