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Δεκζμβριοσ 2011 - Κφηςη  και αποβολή ςτισ πρϊτεσ εβδομάδεσ. 

 
Μάϊοσ 2012 - Ενοχλήςεισ ςτα δάκτυλα των χεριϊν, πρήξιμο και 

ζντονοι πόνοι. Δυςκολία ακόμα και ςτισ απλζσ κινήςεισ. 
 

Επίςκεψη ςε ορθοπεδικό αρχικά – παραπομπή ςε ρευματολόγο 
 

Κλινική εξζταςη, εξετάςεισ αίματοσ – οφρων και από δημόςιο 
νοςοκομείο για επιβεβαίωςη και διάγνωςη:  

 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΙΗΣ ΛΥΚΟΣ 

 



ΠΡΩΣΗ ΑΝΣΙΔΡΑΗ 
 

Πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο 





 

 

Ο ςυςτθματικόσ ερυκθματϊδθσ λφκοσ (ΕΛ) είναι χρόνια 
πολφ-ςυςτθματικι φλεγμονϊδθσ νόςοσ αυτοάνοςθσ 

αιτιολογίασ που απαντάται κυρίωσ ςε νεαρζσ γυναίκεσ.  
Τπάρχουν 10 φορζσ περιςςότερεσ γυναίκεσ  

από άνδρεσ αςκενείσ. 
Διαβάηοντασ, ρωτϊντασ, μακαίνοντασ,  

διαπίςτωςα επίςθσ, ότι τα ςυμπτϊματα ποικίλλουν από 
οργανιςμό ςε οργανιςμό και θ νόςοσ αυτι μπορεί να 

προςβάλλει και άλλα όργανα. 
οβαρζσ λοιπόν επιπτϊςεισ  

τόςο τθ ςωματικι όςο και τθν ψυχικι υγεία των παςχόντων. 

 
 



 

 

Λζγεται ότι θ πρϊτθ αντιςτοίχιςθ τθσ λζξθσ «λφκοσ»  
(ςτα λατινικά lupus) ςτθ νόςο,  

που ςιμερα χαρακτθρίηεται με τον όρο ΕΛ, 
πραγματοποιικθκε εξαιτίασ τθσ ομοιότθτασ των 

παραμελθμζνων δερματικϊν εξανκθμάτων ι βλαβϊν που 
παραμόρφωναν το πρόςωπο,  

με τραφματα μετά από δάγκωμα του ηϊου. 



 

 



 

 

φμφωνα με τισ οδθγίεσ του γιατροφ,  
ζναρξθ φαρμακευτικισ αγωγισ 

 Αρχικά με κορτιηόνθ και αςβζςτιο. 
τθ ςυνζχεια αγωγι με υδροξυχλωροκίνθ, θ 

οποία όμωσ διεκόπθ λόγω δθμιουργίασ αλλεργίασ 
(ζντονοσ κνθςμόσ – φαγοφρα ςε όλο το ςϊμα) 

 



 

 

 
Οι ςυνεχείσ πόνοι ςτα δάκτυλα, ςτουσ καρποφσ, 

ςτουσ αγκϊνεσ με δυςκαμψίεσ  
και ενίοτε ακαμψίεσ δεν ςταμάτθςαν.  

 
Μετά από και μια δεφτερθ αποβολι ςτο τζλοσ του 

2012, ξεκίνθςα ςυμπλθρωματικι κεραπεία με άλλο 
ςχιμα, τθν οποία και ςυνεχίηω μζχρι ςιμερα.  



 
Παράλληλα ξεκίνηςα την περαςμζνη Πζμπτη 

τη πρώτη μου θεραπεία με βιολογικό 
παράγοντα ςτο νοςοκομείο. 

 
Δυςτυχώσ ςε μια καρζκλα γραφείου… 

Οι πολυθρόνεσ ποτζ δεν είναι αρκετζσ ςτη 
βραχεία νοςηλεία. 

 



 

 



 

 

Παρ’ όλα αυτά, θ κακθμερινότθτα είναι ίδια:  
 
 - Πρωινι δυςκαμψία – αδυναμία 
 - Αίςκθςθ καψίματοσ και πόνοι ςτα δάκτυλα, ςτουσ    

καρποφσ, ςτα γόνατα, ςτουσ αςτραγάλουσ 
 - Μόνιμθ αίςκθςθ κοφραςθσ, εξάντλθςθσ 
 - Αναιμία 
 - Προφφλαξθ από τον ιλιο με ςυνεχι αντι-θλικακι 

προςταςία 
 - υναιςκθματικζσ διακυμάνςεισ 



 

 

Περιςταςιακά ςυμπτϊματα, ανάλογα και με τθ 
διατροφι ι τισ επιδράςεισ από το εξωτερικό 
περιβάλλον : 
- Άφκεσ ςτο ςτόμα και πλθγζσ ςτθ γλϊςςα 
- Πόνοι ςτα δόντια 
-   Ημικρανίεσ 
-   Αλλοιϊςεισ ςτα νφχια και ςτο δζρμα 
-   Απϊλεια μνιμθσ ι brain fog (in English)  



 

 

Η τριχόπτωςθ και θ 
αραίωςθ των μαλλιϊν 

ιταν κι αυτό ζνα 
επακόλουκο ςε 

ςυνδυαςμό με τθ 
ςιδθροπενία.  

 
Χτφπθμα ςτθ γυναικεία 

φιλαρζςκεια… 



 

 

 Αντιμετϊπιςθ ςιδθροπενίασ 
αρχικά με λιψθ ςιδιρου από 
το ςτόμα και ςτθ ςυνζχεια με 

ενδοφλζβια φόρτιςθ,  
μετά και από αιμορραγίεσ 

γυναικολογικισ φφςεωσ που 
ζριχναν τον αιματοκρίτθ  

ςε πολφ χαμθλά επίπεδα.  



 

 

Χρειάςτθκε να μεταγγιςτϊ δφο φορζσ,  
τα τελευταία τρία χρόνια,  

μετά από αιμορραγία πολλϊν θμερϊν.  
Σθ πρϊτθ φορά το 2015,  

μετά από μια τρίτθ αποβολι  
και τθ δεφτερθ φορά πριν δφο μινεσ,  

με ταυτόχρονθ φόρτιςθ ςιδιρου 



 

 

Σο πιο πρόςφατο που βιϊνω  
και ζχει επιδεινωκεί είναι το 
πρόβλθμα ςτθ κάτω γνάκο.  

Σα τελευταία δφο χρόνια 
δυςκολεφομαι ςτθ μάςθςθ.  

Πονόδοντοι, ςυχνοί πονοκζφαλοι, 
πόνοσ ςτον αυχζνα  
και ςτουσ ϊμουσ, 

 Ενίοτε βουθτά ςτα αυτιά.  
ε πρόςφατθ πανοραμικι 

διαπιςτϊκθκε εξάρκθμα τθσ γνάκου 
και αλλοιϊςεισ ςτουσ κονδφλουσ.  



Είλαη γεγολός όηη ζτεδόλ 3 ζηοσς 4 πάζτοληες από Λύθο 
βηώλοσλ ζσκπηώκαηα ηα οποία περηορίδοσλ ηελ δσλαηόηεηά 

ηοσς λα δηεθπεραηώζοσλ ηης θαζεκερηλές δραζηερηόηεηες ηοσς.  

  



 

 

Στθν χαρακτθριςτικι αυτι εικόνα αποτυπϊνεται με τθ βοικεια του παγόβουνου, θ ςχζςθ μεταξφ των 
ορατϊν ςυμπτωμάτων και των «αόρατων» από τουσ γφρω μασ: 



 

 

υνικθ ορατά ςυμπϊματα 



 

 

υνικθ «αόρατα» ςυμπτϊματα 



Είναι πολφ χαρακτθριςτικό  
ότι το 97% των αςκενϊν με λφκο  

βιϊνουν κόπωςθ και αδυναμία ςε μόνιμθ βάςθ 

Ο Robert S. Katz, MD, ο οποίοσ είναι Κακθγθτισ 
Ιατρικισ ςτο Ιατρικό Κολλζγιο Rush και ςτθν Ιατρικι 
χολι του Northwestern University, ςτισ ΗΠΑ κακϊσ 

επίςθσ και κορυφαίοσ ειδικόσ ςτον τομζα τθσ 
Ρευματολογίασ, με εμπειρία τόςο ςτθν ζρευνα όςο και 

ςτθν περίκαλψθ των αςκενϊν. μοιράςτθκε τθν 
εμπειρία του για τθ κεραπεία αςκενϊν με λφκο:  



 

 

"Όταν βλζπετε ζναν αςκενι με λφκο 
που δεν φαίνεται άρρωςτοσ, είναι 
δφςκολο να φανταςτεί κανείσ ότι 

πάςχει από μια αςκζνεια που 
προκαλεί τζτοια κόπωςθ και πόνο που 
κυριολεκτικά δεν μπορεί να δουλζψει 

ι να πάρει το παιδί του από το 
ςχολείο. Αλλά πίςω από αυτό το υγιζσ 

πρόςωπο είναι ζνα ανοςοποιθτικό 
ςφςτθμα που ζχει τρελλακεί, 
επιτίκεται ςτο ςϊμα τυχαία. 

«Χτυπϊντασ» οποιοδιποτε όργανο 
και ιςτό, ο λφκοσ είναι μια κφρια αιτία 
καρδιακισ προςβολισ, εγκεφαλικοφ 

επειςοδίου και νεφρικισ νόςου 
μεταξφ των νζων γυναικϊν " 



 

Ο Λύθος κπορεί  
λα γίλεη «θιέθηες».  

Γηαηί κπορεί  
λα θιέυεη  

ηο ζώκα ζοσ,  
ηελ ελέργεηά ζοσ,  

ηελ σγεία ζοσ,  
ηελ οηθογέλεηά ζοσ,  

ηοσς θίιοσς  
θαη ηο άηοκo  

ποσ θάποηε ήζοσλ. 

Είναι μια ςυνεχισ μάχθ!  
Εγϊ  

ενάντια ςτο ςϊμα μου.. 
 

Οι επικυμίεσ και τα όνειρά 
μου για τθ ηωι,  

ενάντια ςε ό,τι πραγματικά 
μπορεί ι ζχω τθ 

δυνατότθτα να κάνω.  



 

 

Τπάρχουν ςτιγμζσ που δεν κζλεισ να δεισ άνκρωπο. 
  

Τπάρχουν ςτιγμζσ που το μόνο που κζλεισ να κάνεισ είναι  
να κάκεςαι και να μθν κάνεισ τίποτα.  

 
Τπάρχουν ςτιγμζσ που δεν μπορείσ να κουνθκείσ γιατί νιϊκεισ τρομερι 

εξάντλθςθ, ακόμα κι αν δεν ζχεισ κάνει τίποτα.  
 

Τπάρχουν ςτιγμζσ που όταν ςε ρωτοφν «Σι κάνεισ;»,  
απλά απαντάσ «όλα καλά» γιατί και να προςπακιςεισ να εξθγιςεισ  

ςε κάποιον που δεν βιϊνει τα ίδια με ςζνα,  
είναι πολφ δφςκολο να το καταλάβει.  



 

 

Προτιμάσ λοιπόν να το ξεπεράςεισ με μια μικρι φράςθ: 
 «Είμαι καλά». Ενϊ ςτθν πραγματικότθτα μζςα ςου υποφζρεισ. 



 

 

Όταν ζχεισ μια χρόνια αςκζνεια αιςκάνεςαι απαίςια  
που ενϊ κάνεισ ςχζδια,  

αναγκάηεςαι να κάνεισ πίςω τισ περιςςότερεσ φορζσ. 
 

Μιςϊ το γεγονόσ ότι ποτζ δεν είμαι ςε κζςθ να πω:  
«Ναι, μπορϊ ι ναι κα πάω».  

Θζλω να είμαι καλι φίλθ, κζλω να βγω ζξω να διαςκεδάςω, 
κζλω να είμαι εκεί.  

Αλλά ποτζ δεν κα μπορζςω να ςασ δϊςω μια οριςτικι 
απάντθςθ.  

Γιατί όλα είναι δυςτυχϊσ απρόβλεπτα. 



 

 

Κι όταν κάποιοσ ςου λεει :  
«Μα δείχνεισ τόςο καλά,  

δεν φαίνεται ότι είςαι άρρωςτθ»,  
ι αρχίηει να ςου δίνει ςυμβουλζσ, 

ςαν ειδικόσ,  
- με καλι διάκεςθ ςυνικωσ –  

είναι τότε θ ςτιγμι που κζλεισ να του 
απαντιςεισ κάπωσ ζτςι,  
με μια δόςθ χιοφμορ: 



 

 

Προςπακϊ λοιπόν με κάκε τρόπο να αντιμετωπίςω 
κυρίωσ με αιςιοδοξία και κετικι διάκεςθ,  

τα όςα βιϊνω κακθμερινά λόγω τθσ νόςου. 
 

Πζρα από τθ φροντίδα για διατιρθςθ ςε καλι 
κατάςταςθ τθσ ψυχολογίασ μου, κακϊσ διαπίςτωςα ότι, 
όταν αυτι διαταράςςεται ξυπνάει το λυκάκι μου και με 
ενοχλεί, ξεκίνθςα να αςκοφμαι πιο τακτικά και να κάνω 

πράγματα και δραςτθριότθτεσ που με ευχαριςτοφν. 



 

 

Έδωςα ζμφαςθ ςτθν κολφμβθςθ για ενδυνάμωςθ των μυϊν, 
όπωσ με ςυμβοφλεψε θ γιατρόσ μου.  

Οποιαδιποτε άλλθ άςκθςθ επιβάρυνε τισ αρκρϊςεισ μου και θ 
καταπόνθςι τουσ μου προκαλεί πόνο.  

 
Αναηιτθςα ςυλλόγουσ αςκενϊν με ρευματικά νοςιματα,  

ιρκα ςε επικοινωνία με άλλουσ νοςοφντεσ,  
ςυμμετείχα ςε όποιεσ ςχετικζσ εκδθλϊςεισ είχα τθ δυνατότθτα, 

ενθμερωτικζσ θμερίδεσ, ςυνζδρια κλπ.  



 

 

Όλα αυτά με βοικθςαν να ενθμερωκϊ περιςςότερο, 
να μάκω πϊσ να αντιμετωπίηω το νόςθμά μου  

και για τισ επιλογζσ που ζχω,  
ϊςτε να ςυντθρϊ, ςε φφεςθ τον Λφκο.. 

 
Μζςα και από τισ διάφορεσ ςελίδεσ που υπάρχουν 

ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, όπου ςυμμετζχουν 
πολλοί αςκενείσ ι ςυγγενείσ αςκενϊν διαπιςτϊνει 
κάποιοσ τθν ανάγκθ για ενθμζρωςθ, επικοινωνία,   

τθν ανάγκθ για τθν ζγκυρθ διάγνωςθ  
και τθν ταχφτερθ και αποτελεςματικότερθ 

αντιμετϊπιςθ τθσ πάκθςθσ. 



 

 

Σο κόςτοσ επίςθσ τόςο το υλικό όςο και το ψυχικό 
 για όςουσ νοςοφν και για τισ οικογζνειζσ τουσ  

είναι κάποιεσ φορζσ μεγάλο, με αποτζλεςμα πολλοί αςκενείσ  
να μθν λαμβάνουν τθ κεραπεία τουσ  

και να χειροτερεφει θ κατάςταςθ τθσ υγείασ τουσ. 
 

Χαρακτθριςτικι είναι θ γελοιογραφία  
του ςκιτςογράφου Πζτρου Σςιολάκθ: 



 

 



 

 

Θα ικελα να ευχθκϊ, κάποια ςτιγμι να βρεκεί κεραπεία,  
όχι μόνο για τον Λφκο,  

αλλά και για όλεσ τισ χρόνιεσ πακιςεισ  
που ταλαιπωροφν τόςουσ πολλοφσ ανκρϊπουσ  
και τελευταία όλο και μικρότερουσ ςε θλικία. 

Είναι ςθμαντικό  
να διατθρείται θ καλι ψυχολογία του ατόμου που πάςχει,  

να υπάρχει υποςτιριξθ από το οικογενειακό  
και το ευρφτερο περιβάλλον του και 

να ζχει καλι ςυνεργαςία και επικοινωνία  
με τον γιατρό που το παρακολουκεί.  



     

 Να μάκουμε να λζμε όχι, όταν το ςϊμα μασ δεν μπορεί να 
ακολουκιςει. 

 

  Να ηθτάμε βοικεια, όταν τθ χρειαηόμαςτε. Μπορεί και να 
εκπλαγοφμε από το γεγονόσ ότι υπάρχει προκυμία από τουσ 
γφρω μασ να βοθκιςουν, αλλά ίςωσ δεν ξζρουν τον τρόπο.  

 

 Να διατθροφμε επικοινωνία με αγαπθμζνα μασ πρόςωπα και να 
προςπακοφμε να μθν απομονϊνουμε τον εαυτό μασ από τα όςα 
ςυμβαίνουν γφρω μασ. 

 

  Η ενεργι ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ, ςυλλόγουσ, 
εκδθλϊςεισ, ανεβάηουν τθν ψυχολογία μασ, μασ βοθκοφν να 
κοινωνικοποιθκοφμε, να μοιραςτοφμε και να ενθμερωκοφμε.  



 

 
Κανζνασ δεν μπορεί να κάνει 

τίποτα για ςζνα,  
εάν εςφ δεν το κελιςεισ.  

Επίλεξε να ανοίξεισ τα φτερά ςου 
και να κάνεισ δθμιουργικά 

πράγματα, δραςτθριότθτεσ που ςε 
βοθκοφν να ξεχαςτείσ, ςε 

ευχαριςτοφν και ςε κάνουν να 
νιϊκεισ όμορφα. 



 

 

«Η πιο πολφτιμθ ςυμβουλι που ζχω δϊςει ςτα παιδιά μου είναι  
να κοιτάνε πάντα προσ τα αςτζρια και όχι προσ τα πόδια τουσ.  

Όταν ιμουν παιδί, κυμάμαι να γυρίηω αργά ζνα βράδυ ςτο ςπίτι.  
Σότε ζςβθναν τα φϊτα των δρόμων νωρίσ για οικονομία.  

Είδα τον βραδινό ουρανό όπωσ δεν τον είχα ξαναδεί, με τον γαλαξία να τον διαςχίηει.  
Σότε αποφάςιςα ότι δεν κα υπάρχουν φϊτα ςτο ερθμικό μου “νθςί”  

για να βλζπω καλά τα αςτζρια». 
Ποιο είναι το πιο αςιμαντο πράγμα ςτθ ηωι; «Η αυτολφπθςθ.  

Δεν ζχω τίποτε κετικό να πω για τθν αρρϊςτια μου, όμωσ με ζμακε το πιο ςθμαντικό.  
Να μθν οικτίρω τον εαυτό μου και να ςυνεχίςω με ό,τι ιμουν ικανόσ να κάνω.  

Άλλοι είναι χειρότερα από εμζνα. Είμαι πιο ευτυχισ τϊρα από όταν προτοφ αρρωςτιςω. 
 

* Από ςυνζντευξι του Stephen Hawking  που δθμοςιεφκθκε ςτο ΒΗΜagazino ςτισ 11 - 7- 2010». 



 

 

Μζςα ςτθν ψυχι του κάκε ανκρϊπου γίνεται μια μάχθ,  
ζλεγε ςτθ φυλι του ζνασ γζροσ ινδιάνοσ... 

Η μάχθ γίνεται μεταξφ δυο «λφκων» που υπάρχουν ςε όλουσ μασ. 

Ο ζνασ «λφκοσ» αντιπροςωπεφει το Κακό. 
Είναι αυτόσ που εκφράηει τον κυμό, τθν ηιλια, 

 τθν κλίψθ, τθν απογοιτευςθ,  
τθν απλθςτία, τθν αλαηονεία, τθν ενοχι, τθν προςβολι,  

τθν κατωτερότθτα, τα ψζματα, τθν ματαιοδοξία,  
τθν υπεροψία και το εγϊ. 

 
Ο άλλοσ είναι το Καλό. 

Αυτόσ ο «λφκοσ» εκφράηει τθν χαρά, τθν ειρινθ,  
τθν αγάπθ, τθν ελπίδα,  

τθν θρεμία, τθν ταπεινοφροςφνθ, τθν ευγζνεια,  
τθν φιλανκρωπία, τθν ςυμπόνια, τθν γενναιοδωρία,  

τθν αλικεια, τθν ευςπλαχνία και τθν πίςτθ ςτο Θεό.» 
 

«Ποιοσ λφκοσ νικάει; Αυτόσ που ταϊηεισ….» 



 

 



 

 

Όταν 
γνωρίηουμε, 
μποροφμε  
να ποφμε  

«ΌΧΙ»  
και να 

αντιςτακοφμε! 



 

 


