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Ένας Οδηγός για Όσους
έχουν Διαγνωστεί με
Αυτοάνοσο

Πώς μπορείτε να αλλάξετε την πορεία της
νόσου και να βελτιώσετε την
καθημερινότητα σας, έχοντας ένα
αυτοάνοσο.
Ο οδηγός απευθύνεται σε ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με
αυτοάνοσο νόσημα και δεν είναι ικανοποιημένοι με τα
αποτελέσματα της θεραπείας τους.
Συνεχίζουν να έχουν συμπτώματα που επηρεάζουν
σημαντικά την καθημερινότητα τους και θέλουν να κάνουν
Tα αυτοάνοσα είναι χρόνια κάτι γι αυτό.
φλεγμονώδη νοσήματα,
όπου το ανοσοποιητικό
σύστημα χάνει την Πολλοί ασθενείς με αυτοάνοσο νόσημα αντιμετωπίζουν
ικανότητα να αναγνωρίζει συμπτώματα που δεν μπορούν να ελέγξουν.
τα δικά του κύτταρα και
επιτίθεται στα ίδια τα
Στην κλινική μας διενεργούμε εξειδικευμένες εξετάσεις, που
όργανα που πρέπει να
προστατεύσει. απευθύνονται σε όσους έχουν διαγνωστεί με αυτοάνοσο
νόσημα. Οι εξετάσεις εντοπίζουν τους διαφορετικούς
παράγοντες που επιδεινώνουν τη συμπτωματολογία και τις
εξάρσεις της νόσου.
Έτσι ο ασθενής μπορεί να ελέγξει τη συμπτωματολογία, να
μειώσει τις εξάρσεις και να πλησιάσει όσο πιο κοντά γίνεται
στο πώς ήταν πριν την εκδήλωση της νόσου.
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Τα αυτοάνοσα είναι μια ομάδα ασθενειών που
συμπεριλαμβάνει πάνω από 150 διαφορετικά νοσήματα.
Πρόκειται για μια κατηγορία ασθενειών όπου το
ανοσοποιητικό σύστημα χάνει την ικανότητα να αναγνωρίζει
τα δικά του κύτταρα και επιτίθεται στα ίδια τα όργανα που
πρέπει να προστατεύσει.
Τα αυτοάνοσα είναι νοσήματα που οφείλονται σε
πολυάριθμούς παράγοντες και συχνά απαιτούνται αρκετά
χρόνια έως και δεκαετίες για την εκδήλωση τους.
Η εκδήλωση ενός αυτοάνοσου νοσήματος προκύπτει από το
συνδυασμό πολλών και διαφορετικών παραγόντων. Το κάθε
αυτοάνοσο χαρακτηρίζεται από μια ομάδα κυρίαρχων
συμπτωμάτων που συνδέονται με το όργανο που βάλλεται.
Η δυσκολία στην αντιμετώπιση των αυτοάνοσων νοσημάτων
είναι ότι οφείλονται σε πολλαπλούς παράγοντες που δρουν
ταυτόχρονα και οδηγούν στην εκδήλωση της νόσου.
Για την αποτελεσματική διαχείριση ενός αυτοάνοσου
νοσήματος και τη βελτίωση των συμπτωμάτων και της
πορείας της νόσου, δεν αρκεί η μόνη αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων. Χρειάζεται να εντοπιστούν και να
διαχειριστούν όλοι οι διαφορετικοί παράγοντες που οδηγούν
στην εκδήλωσή της και επηρεάζουν την πορεία της.
Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δε διαχειριστούν οι
παράγοντες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της νόσου, η
πορεία της προχωρά σε σταθερή και σταδιακή επιδείνωση
μέσα από εξάρσεις και υφέσεις, επιβαρύνοντας την
καθημερινότητα και την κατάσταση υγείας του ασθενή.
Τα τελευταία χρόνια εξειδικευμένες εξετάσεις εντοπίζουν
τους παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωση αυτών των
ασθενειών και επιτρέπουν τη διόρθωση τους, βελτιώνοντας
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σημαντικά την πορεία της υγείας και την καθημερινότητα
των ασθενών με αυτοάνοσο νόσημα.
Σε αυτό τον οδηγό, παρουσιάζονται τα πιο κοινά αυτοάνοσα
νοσήματα, ποιοι παράγοντες συνδέονται με την ανάπτυξη
και την πορεία τους και πώς μπορούν οι ασθενείς που
πάσχουν από αυτά να βελτιώσουν την πορεία τους με τη
νόσο και την καθημερινότητά τους.
Διαβάστε παρακάτω για το νόσημα που σας αφορά και πώς
μπορείτε να βελτιώσετε την πορεία σας με τη νόσο.
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10 Κοινά Προβλήματα που
Αντιμετωπίζουν στην Καθημερινότητα
τους όσοι έχουν Αυτοάνοσο Νόσημα
Τα αυτοάνοσα νοσήματα επηρεάζουν τη ζωή
εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως.

Εικόνα 1 Τα αυτοάνοσα νοσήματα διαταράσσουν σε μεγάλο βαθμό την
καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των ατόμων που πάσχουν από αυτά.
Photo by Semina Psichogiopoulou, Unsplash

Tα αυτοάνοσα είναι χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα, όπου το
ανοσοποιητικό σύστημα χάνει την ικανότητα να αναγνωρίζει
τα δικά του κύτταρα και επιτίθεται στα ίδια τα όργανα που
πρέπει να προστατεύσει.
Πρόκειται για μια κατηγορία ασθενειών που έχουν
σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής εκατομμυρίων
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που έχουν διαγνωστεί με αυτά.
Η συμπτωματολογία της νόσου και η μακροχρόνια λήψη
φαρμακευτικών αγωγών, επηρεάζουν τη ζωή και την πορεία
της υγείας αυτών των ατόμων μακροπρόθεσμα.
Με βάση την κλινική μας εμπειρία με ασθενείς που πάσχουν

10

από αυτοάνοσο νόσημα, έχουμε διαπιστώσει ότι
αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, που επηρεάζουν
σημαντικά την καθημερινότητα τους.
Τα 10 πιο κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ασθενείς
με αυτοάνοσο είναι:

1. Χρόνιος Πόνος
Ο χρόνιος πόνος, είναι ένα σύμπτωμα που χαρακτηρίζει
αυτοάνοσα όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο συστηματικός
ερυθηματώδης λύκος, το σύνδρομο Sjogren, τα φλεγμονώδη
νοσήματα του εντέρου, η αγκυλοποιητική αρθρίτιδα, η
ψωρίαση, η σκληροδερμία κ.ά.
Απλές ενέργειες όπως το Εκδηλώνεται συνήθως με εξάρσεις και υφέσεις στην ένταση
ανέβει κάποιος τις σκάλες, και διαφοροποιείται ανάλογα με το όργανο που έχει πληγεί.
να ανοίξει ένα μπουκάλι
νερό, να φάει ή να
Συχνοί πόνοι μπορούν να αφορούν:
ουρήσει, μετατρέπονται σε
επώδυνες διαδικασίες.
•
στις αρθρώσεις
•

στους μύες (μυαλγίες)

•

στο νευρικό σύστημα (νευραλγίες)

•

στην κοιλιακή χώρα

•

σε πόνους που οφείλονται σε έλκη (στοματική
κοιλότητα, δέρμα, γεννητικά όργανα)

•

στον οισοφάγο

•

στις άκρες των δακτύλων λόγω διαταραχών στην
αιματική κυκλοφορία (φαινόμενο Raynaud)

•

στην ουροδόχο κύστη
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Απλές ενέργειες όπως το ανέβει κάποιος τις σκάλες, να
ανοίξει ένα μπουκάλι νερό, να φάει ή να ουρήσει,
μετατρέπονται σε επώδυνες διαδικασίες.

2. Γαστρεντερικές διαταραχές
Οι διαταραχές στη λειτουργία του γαστρεντερικού αφορούν
στην πλειοψηφία των ασθενών και συνδέονται με:
1. Αυτοάνοσα νοσήματα που πλήττουν άμεσα το
γαστρεντερικό σύστημα (νόσος του Crohn, ελκώδης
κολίτιδα, κοιλιοκάκη, συστηματικός ερυθηματώδης
λύκος, σκληρόδερμα).
2. Γαστρεντερικές διαταραχές που συνυπάρχουν στα
αυτοάνοσα νοσήματα.
Τα συμπτώματα του γαστρεντερικού, οφείλονται σε
αλλοίωση του εντερικού μικροβιώματος, σε φλεγμονή στα
τοιχώματα του πεπτικού σωλήνα και σε διαταραχές στην
κινητικότητα του.
Τα πιο κοινά συμπτώματα του γαστρεντερικού είναι η
δυσκοιλιότητα, η διάρροια, οι αιματηρές κενώσεις, η
δυσκολία στην κατάποση, κοιλιακή διάταση και πόνος.

3. Χρόνια Φλεγμονή
Τα αυτοάνοσα είναι ασθένειες που χαρακτηρίζονται από
χρόνια φλεγμονή. Συμπτώματα της χρόνιας φλεγμονής
μπορεί να είναι:
•

ο χαμηλός πυρετός

•

το οίδημα (κατακράτηση, πρήξιμο)
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•

ο χρόνιος πόνος

•

η κόπωση

•

η κακή διάθεση (μελαγχολία, υπερένταση,
εκνευρισμός)

•

η έντονη πείνα

•

η υπνηλία

•

η διαταραχή του ύπνου

•

μειωμένη πνευματική διαύγεια

4. Διαταραχές του Σωματικού Βάρους
Τα αυτοάνοσα νοσήματα, ανεξάρτητα από τα συμπτώματα
και το όργανο που πλήττουν, οφείλονται σε κοινές
μεταβολικές διαταραχές και ελλείψεις, που επηρεάζουν και
το σωματικό βάρος.
Ασθενείς με αυτοάνοσα μπορούν να είναι λιποβαρείς, λόγω
χαμηλής απορρόφησης (κοιλιοκάκη, φλεγμονώδη νοσήματα
του εντέρου, σκληρόδερμα, Sjogren).
Στον αντίποδα μεταβολικές διαταραχές όπως η αντίσταση
στην ινσουλίνη, η αλλοίωση της εντερικής χλωρίδας,
ελλείψεις που επηρεάζουν τη λειτουργία του θυρεοειδή,
συνδέονται με αυξημένο σωματικό βάρος.

5. Μελαγχολία & Κακή Διάθεση
Η χρόνια φλεγμονή, η έντονη κόπωση, ο χρόνιος πόνος και οι
μεταβολικές διαταραχές που συνδέονται με τη λειτουργία
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του ορμονικού και του νευρικού συστήματος, επηρεάζουν
σημαντικά τη διάθεση των ασθενών με αυτοάνοσο.
Επίσης κάποιες φαρμακευτικές αγωγές μπορούν να έχουν
άμεση επίδραση στη διάθεση.
Ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα βιώνουν συχνά εναλλαγές
της διάθεσης, έντονο εκνευρισμό, εξάντληση και μελαγχολία.
Τα αυτοάνοσα νοσήματα
στην πλειοψηφία τους, δεν
συνδέονται με σημαντική
μείωση του προσδόκιμου
επιβίωσης. Ωστόσο,
διαταράσσουν σε μεγάλο
βαθμό την καθημερινότητα
και την ποιότητα ζωής των
ατόμων που πάσχουν από
αυτά.

6. Μειωμένη Πνευματική Διαύγεια
Ασθενείς με αυτοάνοσο συχνά περιγράφουν ότι έχουν
μειωμένη πνευματική διαύγεια και ικανότητα συγκέντρωσης.
Αναφέρουν επίσης ότι η μειωμένη πνευματική διαύγεια,
επιδρά αρνητικά σε σημαντικό βαθμό στην ικανότητα τους
να εργαστούν, αλλά και στις κοινωνικές τους
αλληλεπιδράσεις.

7. Διαταραχές του Ύπνου
Ο χρόνιος πόνος, η εξάντληση, η χρόνια φλεγμονή, ελλείψεις
του οργανισμού και μεταβολικές διαταραχές που συνδέονται
με τα αυτοάνοσα, επιδρούν αρνητικά στη διάρκεια και στην
ποιότητα του ύπνου αυτών των ασθενών.
Οι πιο συχνές διαταραχές του ύπνου είναι:
•

δυσκολία στην έλευση του

•

μικρή διάρκεια

•

μεγάλη διάρκεια ύπνου, που δεν οδηγεί σε ξεκούραση

•

διακοπτόμενος ύπνος

•

επιφανειακός ύπνος και ανεπάρκεια βαθύ ύπνου
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8. Ευαισθησία στις Λοιμώξεις επί Καταστολής του
Ανοσοποιητικού
Ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα εμφανίζουν συχνές
λοιμώξεις. Το αναπνευστικό, το γαστρεντερικό, το
ουροποιητικό και το δέρμα είναι τα συστήματα που
πλήττονται συχνότερα.
Τα αυτοάνοσα προκύπτουν λόγω δυσλειτουργίας του
ανοσοποιητικού συστήματος. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το
ανοσοποιητικό σύστημα προστατεύει τον οργανισμό από
παθογόνα μικρόβια, ιούς, ξένα κύτταρα και χημικές ενώσεις.
Η απώλεια της ικανότητας του ανοσοποιητικού να διακρίνει
τα δικά του κύτταρα από ξένα στοιχεία, οδηγεί στην
σταδιακή καταστροφή των ιδίων ιστών και οργάνων, αλλά
και σε μειωμένη αποτελεσματικότητα έναντι παθογόνων
μικροοργανισμών.
Επιπρόσθετα, η λήψη φαρμακευτικής αγωγής που
καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστημα, ώστε να σταματήσει
να καταστρέφει τα δικά του όργανα, αυξάνει την ευαισθησία
σε λοιμώξεις.

9. Κόπωση & Έλλειψη Ενέργειας
Η έλλειψη ενέργειας και η κούραση είναι ένα από τα πιο
κοινά συμπτώματα. Η κόπωση είναι ένα συναίσθημα, που
φυσιολογικά εκδηλώνεται κατά τις βραδινές ώρες ή μετά
από έντονη σωματική ή πνευματική εργασία και υποχωρεί
μετά από επαρκή ύπνο και ξεκούραση.
Ένα από τα πρώτα συμπτώματα που βιώνουν οι ασθενείς με
αυτοάνοσο, είναι κόπωση που σταδιακά εκδηλώνεται όλο και
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πιο νωρίς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο ασθενής νιώθει
αρχικά κόπωση κατά τις απογευματινές ώρες, στη συνέχεια
η κούραση εκδηλώνεται κατά τις μεσημεριανές ώρες και σε
κάποιες περιπτώσεις δημιουργείται το αίσθημα ότι ξυπνά
κουρασμένος.
Σε αυτό το σημείο αντί για κούραση, που είναι ένα
φυσιολογικό συναίσθημα το οποίο εξαλείφεται με την
ξεκούραση, ο ασθενής βιώνει πλέον εξάντληση που
εναλλάσσεται με υπερένταση. Αυτό δυσκολεύει τους
ασθενείς να ξεκουραστούν ικανοποιητικά και να ανακτήσουν
ενέργεια.
Αυτό οφείλεται σε μεταβολικές και ορμονικές διαταραχές
που επιδρούν στους μηχανισμούς παραγωγής ενέργειας του
οργανισμού. Η κόπωση και η εξάντληση επηρεάζουν
σημαντικά την καθημερινότητα και έχουν έντονο αντίκτυπο
στην ποιότητα ζωής ασθενών με αυτοάνοσο.

10. Περιορισμός στις Καθημερινές Δραστηριότητες

•

Ο χρόνιος πόνος

•

Η έλλειψη ενέργειας και η εξάντληση

•

Οι γαστρεντερικές διαταραχές

•

Η χρόνια φλεγμονή

•

Οι διαταραχές στη διάθεση

•

Το χαμηλό ή το αυξημένο σωματικό βάρος

•

Η μειωμένη πνευματική διαύγεια

•

Οι διαταραχές του ύπνου
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•

Η ευαισθησία στις λοιμώξεις

Τα αυτοάνοσα νοσήματα στην πλειοψηφία τους, δεν
συνδέονται με σημαντική μείωση του προσδόκιμου
επιβίωσης. Ωστόσο, διαταράσσουν σε μεγάλο βαθμό την
καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των ατόμων που
πάσχουν από αυτά.
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Η Πορεία ενός Ασθενή με Αυτοάνοσο & η
Συμβίωση του με τη Νόσο
Η διενέργεια ειδικών εξετάσεων επιτρέπει στους
ασθενείς να αλλάξουν την πορεία τους με τη νόσο, να
βελτιώσουν την καθημερινότητα και την ποιότητα
ζωής τους.

Εικόνα 2 Από τη στιγμή που σε έναν ασθενή γίνεται διάγνωση αυτοάνοσου
νοσήματος, γνωρίζει ότι για την υπόλοιπη ζωή του θα ζει με το νόσημα.

Από τη στιγμή που σε έναν ασθενή γίνεται διάγνωση
αυτοάνοσου νοσήματος, γνωρίζει ότι για την υπόλοιπη ζωή
του θα ζει με το νόσημα. Θα βιώνει περιόδους με εξάρσεις
και άλλες με υφέσεις, το οποίο είναι χαρακτηριστικό των
αυτοάνοσων ασθενειών.
Ο χρόνιος πόνος, οι γαστρεντερικές διαταραχές, η χρόνια
φλεγμονή, οι διαταραχές του σωματικού βάρους, η
μελαγχολία και η κακή διάθεση, οι διαταραχές στον ύπνο, η
κόπωση και η έλλειψη ενέργειας είναι κάποια από τα πιο
κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με
αυτοάνοσο νόσημα.
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Ένα αυτοάνοσο νόσημα δεν αναμένεται να θεραπευτεί.
Ωστόσο, ενός καλός γιατρός, που στέκεται δίπλα στον
ασθενή και η χορήγηση της κατάλληλης φαρμακευτικής
αγωγής, μπορούν να τον βοηθήσουν να διαχειριστεί σε
μεγάλο βαθμό τη νόσο και τις επιπτώσεις της στη ζωή του.

Το Πρώτο Διάστημα & η Περίοδος Προσαρμογής στη
νέα Πραγματικότητα
Το άγχος που προκαλεί η διάγνωση της νόσου είναι ένας από
τους πρώτους παράγοντες που διαμορφώνουν μια νέα
πραγματικότητα στη ζωή των ατόμων με αυτοάνοσο
νόσημα.
Όταν ένας γιατρός ανακοινώνει στον ασθενή ότι πάσχει από
κάποιο νόσημα το οποίο δε θεραπεύεται, θα βρίσκεται για
πάντα υπό φαρμακευτική αγωγή και θα πρέπει να
προσαρμοστεί και να διαχειριστεί τη συμπτωματολογία και
τις εξάρσεις της νόσου, δημιουργείται ένα επιπρόσθετο
άγχος, το οποίο είναι απολύτως κατανοητό και το αισθάνεται
η πλειοψηφία των ασθενών με αυτοάνοσο.
Οι αλλαγές που προκύπτουν στη καθημερινότητα του
ασθενούς μετά τη διάγνωση ενός αυτοάνοσου νοσήματος
είναι σημαντικές και επηρεάζουν τη ζωή του ατόμου και της
οικογένειάς του. Όταν ένας ασθενής μαθαίνει ότι πάσχει από
αυτοάνοσο, είναι κάτι που σίγουρα δεν το επέλεξε και δεν
περίμενε να του συμβεί, ωστόσο από τη στιγμή που του
συνέβη, οπλίζεται με υπομονή, προσπαθεί να διαχειριστεί τα
νέα δεδομένα και να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του με το
νόσημα.
Είναι σημαντικό σε αυτή την αρχική φάση, ο ασθενής να
προσπαθήσει να διαχειριστεί με ψυχραιμία τα νέα δεδομένα,
να ακολουθήσει τις οδηγίες του γιατρού του και να
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διαμορφώσει το καθημερινό του πρόγραμμα με ένα τρόπο
που να μην του προκαλεί επιπρόσθετο στρες.

Η Προσπάθεια που Καταβάλει ο Ασθενής όταν
Ακολουθεί την Αγωγή και η Περίοδος που Αναμένεται
η Βελτίωση
Έχοντας λάβει τη διάγνωση και τις πρώτες οδηγίες, οι
ασθενείς προσπαθούν να ρυθμίσουν το νόσημά τους και να
νιώσουν καλύτερα. Ακολουθούν σταθερά την αγωγή τους,
επισκέπτονται τακτικά το γιατρό τους, κάνουν τις εξετάσεις
τους και προσπαθούν να μειώσουν το στρες της
καθημερινότητας για να επηρεάζεται λιγότερο η νόσος.
Σε αυτό το σημείο οι ασθενείς αναμένουν ότι η αγωγή που
λαμβάνουν θα βελτιώσει την κατάσταση τους και θα
αρχίσουν σταθερά να αισθάνονται καλύτερα.

Όταν η Διαχείριση της Νόσου είναι πιο Δύσκολη από
το Αναμενόμενο
Μετά τη διάγνωση ακολουθεί η λήψη της ενδεδειγμένης
φαρμακευτικής αγωγής, αναλόγως του νοσήματος. Κατά την
τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί πληθώρα
φαρμακευτικών αγωγών που στοχεύουν στον έλεγχο της
φλεγμονής και στην ανακοπή της ταχύτητας επιδείνωσης
των αυτοάνοσων ασθενειών.
Οι νέες φαρμακευτικές αγωγές παρέχουν περισσότερα όπλα
στο γιατρό, ώστε να χορηγήσει το κατάλληλο φάρμακο για
τον κάθε ασθενή. Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
(ναπροξένη, ιβουπροφαίνη, κ.ά.), ανθελονοσιακά φάρμακα
(Plaquenil), κορτικοστεροϊδή (Medrol, Prezolon),
ανοσοκατασταλτικά (αζαθιοπρίνη, μυκοφαινολάτη μοφετίλ,
μεθοτρεξάτη), βιολογικοί παράγοντες, αντιπηκτικά
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(ασπιρίνη, ηπαρίνη, sintrom, κ.ά.), φάρμακα που αφορούν
στο όργανο που μπορεί να έχει υποστεί βλάβη (αντιυπερτασικά, διουρητικά, αντι-επιληπτικά, αντιοβιοτικά, κ.ά.)
είναι οι πιο συχνές φαρμακευτικές επιλογές για τους
ασθενείς με αυτοάνοσο νόσημα.
Συχνά όμως μέχρι να εντοπιστεί η αγωγή που είναι πιο
ανεκτή και ελέγχει καλύτερα τα συμπτώματα της νόσου,
χρειάζεται να γίνουν αρκετές αλλαγές είτε στη δόση, είτε
στην ουσία που καλύτερα ταιριάζει στον κάθε ασθενή.
Ωστόσο, τα αυτοάνοσα νοσήματα οφείλονται σε πολλαπλούς
παράγοντες που επηρεάζουν ταυτόχρονα τη λειτουργία του
ανοσοποιητικού, του νευρικού, του ορμονικού, του
γαστρεντερικού συστήματος και του οργανισμού συνολικά.
Έτσι ο πλήρης έλεγχος ενός αυτοάνοσου νοσήματος είναι
ιδιαίτερα δύσκολος και είναι αναμενόμενο οι ασθενείς να
αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να ρυθμίσουν ικανοποιητικά
τη νόσο.
Αυτό συμβαίνει γιατί τα αυτοάνοσα είναι νοσήματα που
εκδηλώνονται λόγω της ταυτόχρονης παρουσίας πολλαπλών
διαταραχών όπως[1-6]:
•

Αντίσταση στην ινσουλίνη

•

Έλλειψη βιταμίνης D

•

Ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών: βιταμίνες,
μεταλλικά στοιχεία, αμινοξέα και λιπαρά οξέα

•

Διαταραχή του μικροβιώματος

•

Αδυναμία διαχείρισης της χρόνιας φλεγμονής
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•

Διαταραχή του κύκλου παραγωγής ενέργειας του
οργανισμού

•

Δυσλειτουργία των βασικών μηχανισμών
επιδιόρθωσης

Οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά τη
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και του
οργανισμού συνολικά. Επιδρώντας για μεγάλα χρονικά
διαστήματα, αλλοιώνουν τη σύσταση και τη μορφολογία των
κυττάρων του οργάνου που βάλλεται και οδηγούν σε
επιδείνωση της πορείας της νόσου.

Τα αυτοάνοσα νοσήματα
οφείλονται σε πολλαπλούς
παράγοντες που
επηρεάζουν ταυτόχρονα τη
λειτουργία του
ανοσοποιητικού, του
νευρικού, του ορμονικού, Έτσι συχνά οι ασθενείς δεν καταφέρνουν να ρυθμίσουν το
του γαστρεντερικού
συστήματος και του νόσημά τους και να νιώσουν αισθητά καλύτερα, παρά την
οργανισμού συνολικά. προσπάθεια που καταβάλλουν, να ακολουθούν σταθερά την
αγωγή τους, να επισκέπτονται τακτικά το γιατρό τους για να
κάνουν τις εξετάσεις τους και να μειώσουν το στρες της
καθημερινότητας.
Η λήψη φαρμακευτικής αγωγής για τη ρύθμιση των
συμπτωμάτων και τον έλεγχο της φλεγμονής είναι
απαραίτητο κομμάτι της αντιμετώπισης στα αυτοάνοσα
νοσήματα, ωστόσο δεν είναι αρκεί από μόνη της για να
επιτευχθεί πλήρης έλεγχος της νόσου.

Τα αυτοάνοσα είναι χρόνια νοσήματα με σημαντικό
μεταβολικό υπόβαθρο. Οι ασθενείς με αυτοάνοσο νόσημα,
έχουν ελλείψεις και μεταβολικές διαταραχές που συνδέονται
με την ύπαρξη της νόσου τους.
Παράλληλα με την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και τη
ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής, πρέπει να
αντιμετωπιστούν οι μεταβολικές διαταραχές και οι ελλείψεις
που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και
επιδεινώνουν τη συμπτωματολογία και την πορεία αυτής της
ομάδας ασθενειών.
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Στην πλειοψηφία των αυτοάνοσων ασθενειών, η πορεία της
νόσου προχωρά σε σταθερή και σταδιακή επιδείνωση μέσα
από εξάρσεις και υφέσεις.
Λόγω της φύσεως των αυτοάνοσων νοσημάτων, θα να πρέπει
σκιαγραφηθεί η αναμενόμενη πορεία της υγείας στον
ασθενή, ώστε να μειωθεί το στρες που συνοδεύει την ίδια τη
διάγνωση και την αγωνία για την πορεία της νόσου.
Η πορεία της νόσου δεν είναι γραμμική, δεν νιώθει δηλαδή ο
ασθενής κάθε μέρα λίγο καλύτερα, όπως αναμένουν οι
περισσότεροι άνθρωποι όταν ξεκινούν μια θεραπεία, είναι
μια πορεία με διακυμάνσεις. Εάν δε διαχειριστούν οι
παράγοντες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της νόσου, η
πορεία της χαρακτηρίζεται από σταθερή επιδείνωση.

Εικόνα 3 Η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας των ασθενών με αυτοάνοσο
ακολουθεί μια πορεία με διακυμάνσεις στην πάροδο των χρόνων.

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί σταδιακά, σε
κάποιες άλλες μπορεί να παρατηρηθεί απότομη επιδείνωση.
Στην πλειοψηφία όμως των περιπτώσεων, οι ασθενείς που
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πάσχουν από αυτοάνοσο βιώνουν μια σταθερή επιδείνωση
της πορείας της νόσου και της κατάστασης της υγείας τους.

Για Κάποιους είναι πιο Εύκολο & για Κάποιους
Άλλους όχι
Υπάρχουν δύο ομάδες ασθενών με αυτοάνοσο νόσημα.
Η πρώτη ομάδα αφορά αυτούς που είναι ικανοποιημένοι με
τα αποτελέσματα της θεραπείας τους και δεν σκέφτονται να
αποκαταστήσουν την ποιότητα ζωής τους στο επίπεδο που
ήταν πριν την νόσο.
Η δεύτερη ομάδα ασθενών αφορά αυτούς που δεν είναι
ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα της θεραπείας τους και
θέλουν να πλησιάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στο πώς ήταν
πριν. Πρόκειται για μια ομάδα ασθενών που συνεχίζουν να
έχουν συμπτώματα που επηρεάζουν σημαντικά την
καθημερινότητα τους και θέλουν να κάνουν κάτι γι αυτό.

Πώς η Κλινική μας Βοηθά τον Ασθενή να Αλλάξει την
Πορεία του με τη Νόσο
Η κλινική μας ειδικεύεται στην αντιμετώπιση αυτοάνοσων
νοσημάτων. Στα περιστατικά που αναλαμβάνουμε ο πρώτος
στόχος είναι να σταματήσουμε την εξέλιξη της νόσου.
Προτεραιότητα είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και ο
έλεγχος των συμπτωμάτων, ώστε ο ασθενής να πλησιάσει
όσο πιο κοντά γίνεται στο πώς ήταν πριν την εμφάνιση της
νόσου.
Η διενέργεια ειδικών εξετάσεων επιτρέπει στους ασθενείς να
αλλάξουν την πορεία τους με τη νόσο και να βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής τους.
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Οι εξετάσεις που διενεργούνται ονομάζονται μεταβολομικές
αναλύσεις. Απευθύνονται σε ασθενείς με αυτοάνοσο και
εντοπίζουν τις διαταραχές που επηρεάζουν την πορεία της
νόσου.
Πρόκειται για μια κατηγορία εξειδικευμένων εξετάσεων που
ανιχνεύουν περισσότερους από 80 δείκτες, που αφορούν:

•

Σε ελλείψεις μικροθρεπτικών
συστατικών: ελλείψεις σε βιταμίνη D, βιταμίνη C,
σελήνιο, ψευδάργυρο, αντιοξειδωτικά και ωμέγα-3
συνδέονται με επιδείνωση της λειτουργίας του
ανοσοποιητικού συστήματος, της εμφάνισης
φλεγμονής και της κατάστασης της υγείας ασθενών
με αυτοάνοσο.

•

Στην παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια
(οργανίδια όπου παράγεται ενέργεια στα
κύτταρα): η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία συνδέεται
με κακή λειτουργία του ανοσοποιητικού και του
ορμονικού συστήματος και ανάπτυξη αυτοανοσίας. Η
μειωμένη απόδοση των μιτοχονδρίων, οδηγεί
το ανοσοποιητικό σε υπερ-λειτουργία και σταδιακή
έκπτωση της λειτουργίας του.

•

Σε δυσχέρεια στο μεταβολισμό των απλών
ζαχάρων: κατανάλωση απλών ζαχάρων μεγαλύτερη
από αυτή που μπορεί να μεταβολίσει ο κάθε
οργανισμός, πυροδοτεί φλεγμονές και είναι σημαντικός
δείκτης για την πορεία των αυτοάνοσων.

•

Στην αντίσταση στην ινσουλίνη: η ινσουλίνη
λειτουργεί ως κατασταλτικός παράγοντας στη
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυξημένα
επίπεδα ινσουλίνης διαταράσσουν τη λειτουργία του
ανοσοποιητικού, επιδεινώνουν την αυτοανοσία και
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επιταχύνουν την καταστροφή των οργάνων που
πλήττονται από το νόσημα.
•

Στο μεταβολισμό των νευροδιαβιβαστών: ουσίες
όπως η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη και η αδρεναλίνη
μεταβιβάζουν μηνύματα μεταξύ των κυττάρων και
ρυθμίζουν τη λειτουργία του νευρικού και ορμονικού
συστήματος. Οι μεταβολομικές αναλύσεις παρέχουν
ακριβή εικόνα για την έκκριση των συγκεκριμένων
νευροδιαβιβαστών.

•

Στο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων: η σχέση
μεταξύ ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρών είναι
σημαντικός δείκτης για την ικανότητα του οργανισμού
να διαχειρίζεται τις φλεγμονές, ενώ παράλληλα
παίζουν κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της φυσιολογικής
απόκρισης του ανοσοποιητικού συστήματος.

•

Στην κατάσταση της μικροβιακής χλωρίδας του
οργανισμού: αλλοίωση του μικροβιώματος συνδέεται
με επιδείνωση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού
συστήματος και της ικανότητας του να ξεχωρίζει
μεταξύ των δικών του ιστών και εξωγενών στοιχείων,
όπως παθογόνα μικρόβια και ιοί.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αξιολογούνται από την
επιστημονική ομάδα της κλινικής μας, ώστε να διαμορφωθεί
το θεραπευτικό πλάνο, που ταιριάζει στον κάθε ασθενή.
Μέχρι και λίγα χρόνια πριν, η ακριβής καταγραφή των
ελλείψεων σε κάθε άτομο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη με τις
κλασσικές μεθόδους μέτρησης. Έτσι η διόρθωση τους
βασιζόταν σε γενικές οδηγίες. Τα τελευταία χρόνια, αυτή η
ευαίσθητη μέθοδος μέτρησης, που ανιχνεύει μικρά μόρια
στον οργανισμό, παρέχει ακριβή εικόνα για την κατάσταση
της υγείας ενός ατόμου.

27

Η σταδιακή ανάπτυξη οριακών ελλείψεων, που περνούν
απαρατήρητες, συσσωρεύονται σε διάστημα αρκετών ετών ή
και δεκαετιών και υποσκάπτουν την υγεία μας.
Όταν πλέον γίνουν αντιληπτές, έχουν ήδη οδηγήσει στην
ανάπτυξη αυτοάνοσου νοσήματος. Αυτός είναι και ο λόγος
που η εντοπισμός και η διόρθωσή τους απαιτούν χρόνο και
στενή ιατρική παρακολούθηση, ώστε να έχουν ένα
σημαντικό αντίκτυπο στην κατάσταση της υγείας του
ασθενή.
Είναι ζωτικής σημασίας η ταχύτερη δυνατή παρέμβαση για
την αποκατάσταση των παραπάνω, με στόχο την αναστολή
της εξέλιξης της νόσου. Όσο πιο νωρίς διαχειριστούν οι
παράγοντες που προάγουν την επιδείνωση της νόσου τόσο
καλύτερη είναι και η πορεία της υγείας των ασθενών με
αυτοάνοσο νόσημα[4].
Συνήθως απαιτούνται 6-8 μήνες για την επίτευξη μιας
σημαντικής αλλαγής και ένα έτος για να σταθεροποιηθεί ο
οργανισμός σε ένα καλύτερο επίπεδο λειτουργίας.
Η επιστημονική μας ομάδα έχει διαχειριστεί περισσότερα
από 25.000 περιστατικά με αυτοάνοσα και χρόνια
νοσήματα.
Μέσα από την κλινική μας εμπειρία έχουμε διαπιστώσει ότι η
διόρθωση ελλείψεων του οργανισμού σε βιταμίνες και άλλα
στοιχεία και η αποκατάσταση των μεταβολικών διαταραχών,
αλλάζουν ριζικά την πορεία των αυτοάνοσων νοσημάτων
προς το καλύτερο και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των
ασθενών, από μια εικόνα σταθερής επιδείνωσης, σε μια
σταθερής βελτίωσης.
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Ακολουθούν πληροφορίες για ορισμένα από τα
πιο κοινά αυτοάνοσα νοσήματα και πώς η
κλινική μας μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση
της πορείας του ασθενή με τη νόσο.
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Θυρεοειδίτιδα Χασιμότο (Hashimoto)
Η θυρεοειδίτιδα ή νόσος του Χασιμότο εννέα στις
δέκα φορές πλήττει γυναίκες επηρεάζοντας
σημαντικά την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων
γυναικών σε όλο το κόσμο.

Εικόνα 4 Η συμπτωματολογία της νόσου του Χασιμότο επηρεάζει σημαντικά
την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των ατόμων που πάσχουν από αυτή.

Η θυρεοειδίτιδα ή νόσος του Χασιμότο είναι ένα από τα πιο
κοινά αυτοάνοσα νοσήματα.
Υπάρχουν τέσσερις κεντρικοί παράγοντες που συντείνουν
στην εμφάνιση της συγκεκριμένης νόσου.
• Χαμηλός μεταβολισμός (λόγω οξείδωσης και
ελλείψεων σε βιταμίνες και άλλα στοιχεία)
• Διαταραχή στο μεταβολισμό της γλυκόζης
• Έλλειψη βιταμίνης D3
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•

Ψυχογενές στρες

Οι παραπάνω τέσσερις παράγοντες, επηρεάζουν αρνητικά τη
λειτουργία των θυρεοειδικών κυττάρων. Επιδρώντας για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλοιώνουν τη σύσταση και τη
μορφολογία των κυττάρων του θυρεοειδούς.
Προσβάλλει κυρίως γυναίκες (9 προς 1 σε σχέση με τους
άντρες), εξαιτίας του ιδιαίτερου μεταβολικού προφίλ των
γυναικών και τις πολλαπλές ορμονικές αλλαγές που
προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους[1].
Στα αυτοάνοσα νοσήματα, το ανοσοποιητικό σύστημα δεν
αναγνωρίζει τους δικούς του ιστούς και τους επιτίθεται. Στην
περίπτωση της νόσου του Χασιμότο το όργανο που πλήττεται
είναι ο θυρεοειδής αδένας.
Η σταδιακή καταστροφή του αδένα, συνήθως σε διάστημα
ετών, οδηγεί τελικά σε υποθυρεοειδισμό.
Κατά την εξέλιξη της νόσου και μέχρι την εκδήλωση
υποθυρεοειδισμού, οι μεταβολικές διαταραχές και οι
ελλείψεις που οδήγησαν στη νόσο, εκδηλώνονται με
συμπτώματα που επηρεάζουν σημαντικά την
καθημερινότητα.
Με βάση την κλινική μας εμπειρία έχουμε διαπιστώσει, ότι
ορισμένα από τα πιο κοινά συμπτώματα που επηρεάζουν την
καθημερινότητα σε ασθενείς με νόσο του Χασιμότο είναι:

Κόπωση & Χαμηλή Ενέργεια
Ο θυρεοειδής αδένας παίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση του
κύκλου ενέργειας, κούρασης και ανάπαυσης.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες το ανθρώπινο σώμα εκδηλώνει
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υψηλότερα επίπεδα ενέργειας κατά τις πρωινές ώρες.
Σταδιακά, η ενέργεια και η διαύγεια που τη συνοδεύουν,
μειώνεται όπου μέχρι το βράδυ, εκδηλώνεται μια
φυσιολογική κούραση, που μας οδηγεί να αναπαυθούμε, να
ανακτήσουμε δυνάμεις και να επουλώσουμε τυχόν βλάβες
που προέκυψαν στο σώμα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Συχνά όμως το σώμα δεν λειτουργεί υπό ιδανικές συνθήκες.
Οριακές ελλείψεις σε βασικά συστατικά επηρεάζουν την
απόδοση του οργανισμού και οδηγούν στην έκκριση
ορμονών, όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη, ώστε να
μπορέσει να ανταπεξέλθει.
Σταδιακά και εφόσον δε διορθωθούν οι ελλείψεις, το
ορμονικό σύστημα απορυθμίζεται και το άτομο καταλήγει
αντί να βιώνει το φυσιολογικό κύκλο ενέργειας και
ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της ημέρας, να βιώνει συνεχείς
εναλλαγές υπερέντασης με εξάντληση.
Η διαταραχή του φυσιολογικού κύκλου ενέργειας ανάπαυσης, συνοδεύεται και με διαταραχή της λειτουργίας
του θυρεοειδή, τροφοδοτώντας έναν φαύλο κύκλο σταδιακής
επιδείνωσης της συνολικής ορμονικής κατάστασης του
οργανισμού και της ικανότητας του ατόμου να ανταπεξέλθει
στην καθημερινότητα[2].

Αύξηση Σωματικού Βάρους
Η αντίσταση στην ινσουλίνη, είναι μια από τις βασικές
μεταβολικές διαταραχές που οδηγούν σε δυσλειτουργία του
θυρεοειδή και στην ανάπτυξη της νόσου του Χασιμότο.
Πολύ πριν την εκδήλωση υποθυρεοειδισμού, η αντίσταση
στην ινσουλίνη οδηγεί σε διαταραχή του μεταβολισμού και
στη συσσώρευση σπλαχνικού λίπους στην κοιλιακή χώρα.
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Επιπλέον διαταραχές και ελλείψεις που συνδέονται με τη
νόσο και αφορούν στη βιταμίνη D, στο εντερικό μικροβίωμα,
στον ψευδάργυρο, στο μαγνήσιο, στο χρώμιο και στο
σελήνιο, επιδεινώνουν περαιτέρω τη μεταβολική κατάσταση
και επηρεάζουν αρνητικά το σωματικό βάρος. Οι παραπάνω
ελλείψεις προηγούνται της ανάπτυξης αυτοανοσίας και
συνδέονται άμεσα με την εκδήλωση και την πορεία της
θυρεοειδίτιδας Χασιμότο.
Ένα από τα πιο κοινά προβλήματα που περιπλέκει
περαιτέρω την εικόνα, σχετικά με το σωματικό βάρος είναι η
απορρύθμιση του αισθήματος κορεσμού. Οι ορμονικές και
μεταβολικές διαταραχές που συνδέονται με τη νόσο οδηγούν
στην απώλεια του αισθήματος κορεσμού, ενώ το άτομο
νιώθει ότι δεν μπορεί να χορτάσει και ότι πεινάει διαρκώς.
Έτσι συχνά άτομα που έχουν ρυθμίσει τον υποθυρεοειδισμό
με τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής, δεν καταφέρνουν,
παρά τις ειλικρινείς προσπάθειες, να αποκαταστήσουν το
φυσιολογικό σωματικό τους βάρος.

Γαστρεντερικές Διαταραχές
Η πλειοψηφία των ασθενών με θυρεοειδίτιδα Hashimoto
αντιμετωπίζουν διαταραχές στη λειτουργία του
γαστρεντερικού.
Τα συμπτώματα του γαστρεντερικού, οφείλονται σε
αλλοίωση του εντερικού μικροβιώματος και σε διαταραχές
στην κινητικότητα του πεπτικού συστήματος.
Το μικροβίωμα έχει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του
πεπτικού συστήματος. Παράλληλα, επηρεάζει μια σειρά από
μεταβολικές λειτουργίες όπως η απορρόφηση των θρεπτικών
συστατικών, η ρύθμιση του ανοσοποιητικού και του νευρικού
συστήματος.
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Επιπρόσθετα, η αλλοίωση της μικροβιακής χλωρίδας είναι
βασικός παράγοντας στην ανάπτυξη και στην επιδείνωση της
πορείας των αυτοάνοσων ασθενειών[3].
Τα πιο κοινά συμπτώματα του γαστρεντερικού είναι η αργή
πέψη, η δυσκοιλιότητα, η κοιλιακή διάταση και συμπτώματα
από τη χοληδόχο κύστη με την ύπαρξη χολόλιθων. Ο ασθενής
συχνά προσπαθεί να διορθώσει τα παραπάνω συμπτώματα
με αλλαγές στη δίαιτα του, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρνει.

Διαταραχές της Διάθεσης
Ο υποθυρεοειδισμός, οι μεταβολικές διαταραχές και οι
ελλείψεις του οργανισμού που συνυπάρχουν στους ασθενείς
με Hashimoto, επηρεάζουν τη λειτουργία του νευρικού και
του ορμονικού συστήματος.
Ένα από τα πιο κοινά συμπτώματα που συνοδεύουν τη νόσο
του Χασιμότο είναι οι διαταραχές στη διάθεση. Ο ασθενής
μπορεί να νιώθει μελαγχολία και κακή διάθεση, που συχνά
είναι δυσανάλογες των καταστάσεων που βιώνει στην
καθημερινότητα του.
Η μελαγχολία μπορεί να εναλλάσσεται με έντονο
εκνευρισμό, που συνδέεται και με τη χρόνια έλλειψη
ενέργειας, επηρεάζοντας τις σχέσεις και την κοινωνική ζωή
του ασθενούς. Συχνά επηρεάζονται επίσης αρνητικά η
λίμπιντο και η σεξουαλική ζωή τόσο στους άντρες όσο και
στις γυναίκες.

Απώλεια Μνήμης & Μειωμένη Πνευματική Διαύγεια
Ο θυρεοειδής ρυθμίζει μεταξύ άλλων συστημάτων και τη
λειτουργία του νευρικού συστήματος[4]. Επιπρόσθετα οι
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διαταραχές στο μικροβίωμα, οι μεταβολικές διαταραχές και
οι ελλείψεις που συνυπάρχουν στη νόσο του Χασιμότο,
επιδρούν αρνητικά και στις πνευματικές λειτουργίες[5,6].
Ασθενείς με νόσο του Χασιμότο συχνά αναφέρουν ότι έχουν
μειωμένη πνευματική διαύγεια και ικανότητα συγκέντρωσης.
Αναφέρουν επίσης ότι η μειωμένη πνευματική διαύγεια,
επιδρά αρνητικά σε σημαντικό βαθμό στην ικανότητα τους
να εργαστούν, αλλά και στις κοινωνικές τους
αλληλεπιδράσεις.

Πόνοι στις Αρθρώσεις και Μυϊκές Κράμπες
Είναι ιδιαίτερα κοινό άτομα με νόσο του Χασιμότο, να
αναφέρουν πόνους στις αρθρώσεις και μυϊκές κράμπες.
Ο υποθυρεοειδισμός, η αντίσταση στην ινσουλίνη και οι
ελλείψεις σε βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και
αντιφλεγμονώδη μικροθρεπτικά συστατικά, δυσχεραίνουν
την ικανότητα επούλωσης του οργανισμού, στους ασθενείς
με νόσο του Χασιμότο και οδηγούν σε χρόνια φλεγμονή.

Νόσος του Χασιμότο & Καθημερινότητα

•

Η κόπωση και η χαμηλή ενέργεια

•

Η αύξηση του σωματικού βάρους

•

Οι γαστρεντερικές διαταραχές

•

Οι διαταραχές της διάθεσης
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•

Η απώλεια μνήμης και η μειωμένη πνευματική
διαύγεια

•

Οι πόνοι στις αρθρώσεις και οι μυϊκές κράμπες

Επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα ασθενών με
νόσο του Χασιμότο. Είναι κοινό μάλιστα, οι ασθενείς
σταδιακά να «συνηθίζουν» την ύπαρξη των συμπτωμάτων
και να σταματούν να τα παρατηρούν, θεωρώντας ότι αυτή
είναι η «φυσιολογική» ροή της ζωής.
Η θυρεοειδίτιδα Χασιμότο οφείλεται σε πολυάριθμους
παράγοντες και συχνά απαιτούνται αρκετά χρόνια έως και
δεκαετίες για την εκδήλωση της.
Για την αποτελεσματική
διαχείριση της
θυρεοειδίτιδας Χασιμότο
και τη βελτίωση των
συμπτωμάτων που τη
συνοδεύουν, δεν αρκεί η
μόνη ρύθμιση των
επιπέδων του TSH.

Η εκδήλωση θυρεοειδίτιδας Χασιμότο προκύπτει από το
συνδυασμό πολλών και διαφορετικών παραγόντων.
Χαρακτηρίζεται από μια ομάδα κυρίαρχων συμπτωμάτων
που συνδέονται με το όργανο που βάλλεται, το θυρεοειδή
αδένα.
Η δυσκολία στην αντιμετώπιση της νόσου είναι ότι οφείλεται
σε πολλαπλούς παράγοντες που δρουν ταυτόχρονα και
οδηγούν στην εκδήλωση της.
Για την αποτελεσματική διαχείριση της θυρεοειδίτιδας
Χασιμότο και τη βελτίωση των επιπέδων ενέργειας, του
σωματικού βάρους, των εναλλαγών στη διάθεση, της
πνευματικής διαύγειας, της λειτουργίας του γαστρεντερικού
και των μυϊκών πόνων, δεν αρκεί η μόνη ρύθμιση των
επιπέδων του TSH. Χρειάζεται να εντοπιστούν και να
διαχειριστούν όλοι οι διαφορετικοί παράγοντες που οδηγούν
στην εκδήλωσή της και επηρεάζουν την πορεία της.
Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δε διαχειριστούν οι
παράγοντες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της νόσου, η
πορεία της προχωρά σε σταθερή και σταδιακή επιδείνωση
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μέσα από εξάρσεις και υφέσεις, επιβαρύνοντας την
καθημερινότητα και την κατάσταση υγείας του ασθενή.
Τα τελευταία χρόνια εξειδικευμένες εξετάσεις εντοπίζουν
τους παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωση της
θυρεοειδίτιδας Χασιμότο και επιτρέπουν τη διόρθωση τους,
βελτιώνοντας σημαντικά την πορεία της υγείας και την
καθημερινότητα των ασθενών με αυτοάνοσο νόσημα.

Γιατί Συχνά οι Ασθενείς με Χασιμότο, ενώ Είναι υπό
Αγωγή και η Νόσος στις Εξετάσεις Φαίνεται
Ρυθμισμένη, Συνεχίζουν να μην Αισθάνονται Καλά
Είναι αξιοσημείωτο ότι τα παραπάνω συμπτώματα μπορούν
να παραμείνουν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και μετά
τη ρύθμιση του υποθυρεοειδισμού με φαρμακευτική αγωγή.
Είναι ιδιαίτερα συχνό σε ασθενείς με Χασιμότο τα
αποτελέσματα των εξετάσεων που αφορούν τη θυρεοειδική
λειτουργία να κυμαίνονται εντός των φυσιολογικών ορίων,
ωστόσο οι ίδιοι να μην αισθάνονται καλά.
Ένα άτομο μπορεί να έχει δηλαδή, αυξημένα αυτόαντισώματα έναντι του θυρεοειδή αδένα, με φυσιολογικά
επίπεδα των θυρεοειδικών ορμονών και της TSH,
εκδηλώνοντας ωστόσο την πλειοψηφία των παραπάνω
συμπτωμάτων.
Σε αυτό το σημείο, η εξωγενής χορήγηση ορμονών, είναι ένα
ζωτικό εργαλείο που μπορεί να βελτιώσει την κλινική εικόνα
και την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Ωστόσο, η προσαρμογή
που γίνεται στη φαρμακευτική αγωγή 2-3 φορές κατά τη
διάρκεια του έτους, δεν μπορεί να προσομοιάσει τη συνεχή
και ακριβή ρύθμιση που κάνει το ανθρώπινο σώμα, με
αποκρίσεις που γίνονται σε χρονικό διάστημα
δευτερολέπτων[7,8].
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Ακόμη και όταν ο αδένας υπολειτουργεί έως και κατά 80%,
αυτό το ποσοστό μπορεί να καλυφθεί μέσα από ορμονική
υποκατάσταση, χωρίς να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητας
ζωής του ασθενούς. Η υπολειπόμενη κατά 20% λειτουργία
του αδένα, μπορεί να καλύψει κατά σημαντικό ποσοστό
συνήθεις προσαρμογές του μεταβολισμού στις ανάγκες της
καθημερινότητας, επιτρέποντας μια πολύ καλή ποιότητα
ζωής.
Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί οποιαδήποτε
υπολειπόμενη λειτουργία του αδένα, που να επιτρέπει στον
οργανισμό να προσαρμόζεται μεταβολικά σε αυτές τις
αλλαγές.
Για την ουσιαστική βελτίωση της κλινικής εικόνας και της
ποιότητας ζωής των ασθενών με νόσο του Χασιμότο, η
αντιμετώπιση της νόσου πρέπει να περιλαμβάνει, μαζί με την
ρύθμιση των θυρεοειδικών ορμονών, τον εντοπισμό και
τη διόρθωση των ελλείψεων και των μεταβολικών
διαταραχών που τη συνοδεύουν[9-14].

Ειδικές Εξετάσεις Καθορίζουν την Αντιμετώπιση της
Θυρεοειδίτιδας Χασιμότο
Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των μεταβολικών
διαταραχών, μπορεί να γίνει μόνο με τη διενέργεια ειδικών
εξετάσεων που αναλύουν μικρά μόρια στο αίμα.
Ανιχνεύονται μεταβολικές διαταραχές που συνδέονται με την
πορεία και την εκδήλωση της θυρεοειδίτιδας Χασιμότο. Η
μεταβολική κατάσταση ενός ατόμου είναι ο κύριος
παράγοντας κινδύνου εκδήλωσης της νόσου[15-19].
Με βάση την κλινική μας εμπειρία στους ασθενείς με νόσο
του Χασιμότο, ιατρικές παρεμβάσεις σύμφωνα με τα
αποτελέσματα των μεταβολομικών αναλύσεων επιφέρουν:
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•

Βελτίωση της πορείας της νόσου, με αναχαίτιση της
περαιτέρω καταστροφής του θυρεοειδή αδένα.

•

Διατήρηση και ενίσχυση της εναπομείνασας
λειτουργίας του θυροειδή αδένα, η οποία επιτρέπει
στον οργανισμό να προσαρμόζεται μεταβολικά στις
συνεχείς αλλαγές που απαιτούνται από τις ανάγκες της
καθημερινότητας, επιτρέποντας μια πολύ καλή
ποιότητα ζωής.

•

Σταδιακή μείωση των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων.

•

Μείωση του αισθήματος κόπωσης και αύξηση των
επιπέδων ενέργειας.

•

Βελτίωση της διάθεσης και μείωση των έντονων
συναισθηματικών μεταπτώσεων, λόγω της κακής
λειτουργίας του αδένα.

•

Μείωση του κινδύνου βλάβης σε άλλα όργανα και
εκδήλωσης επιπρόσθετου αυτοάνοσου νοσήματος.

•

Βελτίωση του μεταβολισμού και επίτευξη
φυσιολογικού σωματικού βάρους.

•

Βελτίωση της ανταπόκρισης στη φαρμακευτική αγωγή.

Συνήθως απαιτούνται 6-8 μήνες για την επίτευξη μιας
σημαντικής αλλαγής, ένα έτος για να σταθεροποιηθεί ο
οργανισμός σε ένα καλύτερο επίπεδο λειτουργίας και δύο
χρόνια για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.
Είναι ζωτικής σημασίας η ταχύτερη δυνατή παρέμβαση για
την αποκατάσταση των παραπάνω, με στόχο την αναστολή
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της καταστροφής του θυρεοειδή αδένα και της εξέλιξης της
νόσου.
Μέσα από την κλινική μας εμπειρία έχουμε διαπιστώσει ότι η
διόρθωση ελλείψεων του οργανισμού σε βιταμίνες και άλλα
στοιχεία, η αποκατάσταση του μεταβολισμού και η ρύθμιση
του βάρους σε φυσιολογικά επίπεδα, αλλάζουν ριζικά την
πορεία της νόσου του Hashimoto προς το καλύτερο και
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, από μια εικόνα
σταθερής επιδείνωσης, σε μια σταθερής βελτίωσης.
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Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
Γιατί οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα βιώνουν
έντονους πόνους

Εικόνα 5 Ο πόνος διαταράσσει τον ύπνο, τη διάθεση και προκαλεί ένα αίσθημα
κακουχίας στους ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Ο πόνος είναι το κυρίαρχο σύμπτωμα της ρευματοειδούς
αρθρίτιδας (ΡΑ).
Ο πόνος διαταράσσει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα,
την ποιότητα ζωής και είναι πηγή δυσφορίας και άγχους για
τους ασθενείς με ΡΑ. Μπορεί να κυμαίνεται σε ένταση, από
μια ήπια πρωινή δυσκαμψία έως το σημείο πλήρους
ακινητοποίησης του ασθενούς
Η ΡΑ είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα που πλήττει τις
αρθρώσεις, μπορεί όμως να προκαλέσει γενικότερα
συμπτώματα και φλεγμονές και σε άλλα σημεία του
σώματος.
Όπως συμβαίνει και στα υπόλοιπα αυτοάνοσα, η ΡΑ
εξελίσσεται με εξάρσεις και υφέσεις. Κατά την περίοδο των
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εξάρσεων της νόσου, ο πόνος μειώνει την αυτονομία των
ασθενών με ΡΑ, που μπορεί να χρειαστεί να ζητήσουν
βοήθεια ώστε να ανταπεξέλθουν.
Ο πόνος διαταράσσει τον ύπνο, τη διάθεση και προκαλεί ένα
αίσθημα κακουχίας σε αυτή την ομάδα ασθενών. Αφορά
κυρίως τις αρθρώσεις και συνήθως προσβάλλει τα χέρια, τα
γόνατα, ή τους αστραγάλους. Μπορεί να καταβάλλει τον
ασθενή, να περιορίσει τις επαγγελματικές του
δραστηριότητες και να επηρεάσει αρνητικά τις κοινωνικές
του αλληλεπιδράσεις.
Ο πόνος μπορεί να εκδηλωθεί αυτόματα χωρίς πρόκληση ή
να επιταθεί με τις κινήσεις ή και με το απλό άγγιγμα της
περιοχής που φλεγμαίνει.
Ο πόνος στη ΡΑ είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικός, γιατί
προκύπτει από βλάβη και ερεθισμό των οδών του πόνου σε
πολλαπλά σημεία ταυτόχρονα[1,2].

1. Φλεγμονή του υμένα που καλύπτει το εσωτερικό
της άρθρωσης. Λόγω της φλεγμονής στον αρθρικό
υμένα, απελευθερώνονται προ-φλεγμονώδεις ουσίες
(κυτοκίνες) που αυξάνουν την ευαισθησία των
νευρικών απολήξεων της περιοχής, προκαλώντας το
αίσθημα του πόνου ακόμη και με φυσιολογικά
ερεθίσματα.
Η αυξημένη ευαισθησία των νευρικών απολήξεων έχει
ως σκοπό την προστασία της άρθρωσης και τον
περιορισμό της χρήσης της.
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Εικόνα 6 Η ρευματοειδής αρθρίτιδα προκαλεί βλάβες σε πολλαπλά σημεία μιας
άρθρωσης.

2. Φλεγμονή της εξωτερικής κάψας και των ιστών
που περιβάλλουν την άρθρωση. Η φλεγμονή στην
εξωτερική κάψα, στους τένοντες, στους συνδέσμους,
στα αισθητήρια νεύρα και στους μύες που βρίσκονται
γύρω από την άρθρωση είναι επιπρόσθετη πηγή
πόνου.
Οι χόνδροι που επικαλύπτουν το εσωτερικό της
άρθρωσης δεν περιέχουν αισθητήρια νεύρα, ώστε να
επιτρέπουν τη μηχανική στήριξη του βάρους του
σώματος και την κίνηση των αρθρώσεων, χωρίς την
εκδήλωση πόνου.
3. Μείωση της ανοχής στον πόνο. Η φλεγμονή στον
αρθρικό υμένα, προκαλεί αλλαγές στη λειτουργία του
κεντρικού νευρικού συστήματος, διευκολύνοντας τη
μετάδοση των μηνυμάτων του πόνου.
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Λόγω της φλεγμονής, προκύπτουν αλλαγές στην
έκκριση ουσιών (νευροδιαβιβαστές) που ελέγχουν τη
μετάδοση των μηνυμάτων στο νευρικό σύστημα. Αυτό
προκαλεί μείωση του ορίου αντοχής του πόνου και σε
ιστούς που είναι κοντά στην άρθρωση και δεν έχουν
υποστεί βλάβη.Η μειωμένη ανοχή στον πόνο έχει
συνδεθεί με τις διαταραχές στο ύπνο και την κακή
διάθεση που συχνά συνοδεύουν τις εξάρσεις του
πόνου.
4. Καταστροφή της άρθρωσης και των οστών. Ο
πόνος επιδεινώνεται λόγω της καταστροφής και της
παραμόρφωσης των αρθρώσεων με βλάβες στα
παρακείμενα οστά. Η ΡΑ προκαλεί διάβρωση των
οστών της άρθρωσης και μείωση του διαστήματος
μεταξύ των οστών (μεσάρθριο διάστημα).
5. Ψυχογενείς παράγοντες. Στους ασθενείς με ΡΑ το
αίσθημα του πόνου επιβαρύνεται από την ανησυχία
του ασθενούς για την εξέλιξη της νόσου και το πώς ο
ίδιος ο ασθενής αντιλαμβάνεται το μέγεθος της βλάβης
στις αρθρώσεις του.

Παράγοντες που Συνδέονται με την Φλεγμονή & τον
Πόνο στη ΡΑ
Στη ΡΑ, το ανοσοποιητικό δυσλειτουργεί, δεν αναγνωρίζει
ιστούς του ίδιου του οργανισμού ως δικά του στοιχεία και
σταδιακά τους καταστρέφει.
Η βλάβη που προκύπτει ακολουθείται από φλεγμονή και
ενεργοποίηση των μηχανισμών επούλωσης. Ωστόσο, η
συνεχής καταστροφή των ιστών, μακροπρόθεσμα εξαντλεί
τα συστατικά που χρησιμοποιούνται από τους μηχανισμούς
επούλωσης και οδηγεί σε ανεξέλεγκτη φλεγμονή.
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Ελλείψεις του οργανισμού σε μικροθρεπτικά συστατικά και
μεταβολικές διαταραχές που ενισχύουν τη φλεγμονή,
δυσχεραίνουν την επούλωση και επιδεινώνουν σημαντικά
την πορεία της νόσου[3].
Οι ελλείψεις του οργανισμού και οι μεταβολικές διαταραχές
όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη και η διαταραχή του
μικροβιώματος, επιδεινώνονται από τη λήψη των
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, της κορτιζόνης και των
βιολογικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται για τον
έλεγχο των συμπτωμάτων και την καθυστέρηση της εξέλιξης
της νόσου[4].
Είναι πολύ σημαντικό οι ασθενείς με ΡΑ να εντοπίσουν και
να διορθώσουν τις ελλείψεις του οργανισμού τους, που
επιβαρύνουν τη συμπτωματολογία και τις εξάρσεις της
νόσου.
Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ΡΑ, με την
παράλληλη ενίσχυση των μηχανισμών επούλωσης και
διαχείρισης της φλεγμονής, μειώνουν τα διαστήματα και την
ένταση των εξάρσεων και παίζουν κεντρικό ρόλο στη
βελτίωση του πόνου.

Γιατί Συχνά Ασθενείς που Λαμβάνουν Φαρμακευτική
Αγωγή για την Αντιμετώπιση των Συμπτωμάτων της
Νόσου τους και τον Έλεγχο της Φλεγμονής να
Συνεχίζουν να Πονάνε και να μην Αισθάνονται Καλά
Η λήψη μη-στεροειδών αντιφλεγμονωδών και κορτιζόνης,
ανακουφίζει τον πόνο και τη δυσκαμψία, ωστόσο δεν
σταματάει την πορεία της νόσου.
Κατά την τελευταία 20ετία νέες αντιρρευματικές θεραπείες
έχουν καταφέρει να μειώσουν την ταχύτητα επιδείνωσης της
νόσου (βιολογικοί παράγοντες) και να καθυστερήσουν την
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παραμόρφωση των αρθρώσεων.
Ωστόσο, παρά τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό νέων
φαρμακευτικών αγωγών, σε πολλούς ασθενείς δεν
επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη ύφεση της νόσου.
Αυτό συμβαίνει γιατί τα αυτοάνοσα είναι νοσήματα που
εκδηλώνονται λόγω της ταυτόχρονης παρουσίας πολλαπλών
διαταραχών όπως[5]:
•

Αντίσταση στην ινσουλίνη

•

Έλλειψη βιταμίνης D

•

Οριακές ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών, που
συνδέονται με τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού
συστήματος

•

Διαταραχή του μικροβιώματος

•

Αδυναμία διαχείρισης της χρόνιας φλεγμονής

•

Μειωμένη παραγωγή ενέργειας

Οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά τη
λειτουργία του ορμονικού, του γαστρεντερικού, του νευρικού
και του ανοσοποιητικού συστήματος. Επιδρώντας για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλοιώνουν τη σύσταση και τη
μορφολογία των κυττάρων του οργάνου που βάλλεται και
οδηγούν σε επιδείνωση της πορείας της νόσου.
Έτσι συχνά οι ασθενείς δεν καταφέρνουν να ρυθμίσουν το
νόσημά τους και να νιώσουν αισθητά καλύτερα, παρά την
προσπάθεια που καταβάλλουν να ακολουθούν σταθερά την
αγωγή τους, να επισκέπτονται τακτικά το γιατρό τους για να
κάνουν τις εξετάσεις τους και να μειώσουν το στρες της
καθημερινότητας για να επηρεάζεται λιγότερο η νόσος.
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Η λήψη φαρμακευτικής αγωγής για τη ρύθμιση των
συμπτωμάτων και τον έλεγχο της φλεγμονής είναι
απαραίτητο κομμάτι στην αντιμετώπισης στη ΡΑ, ωστόσο
δεν αρκεί από μόνη της για να επιτευχθεί πλήρης έλεγχος της
νόσου.
Η ΡΑ είναι ένα νόσημα με σημαντικό μεταβολικό
υπόβαθρο. Οι ασθενείς που πάσχουν από ΡΑ,
έχουν ελλείψεις και μεταβολικές διαταραχές που συνδέονται
άμεσα με την ικανότητα του οργανισμού να διαχειρίζεται τη
φλεγμονή, καθώς και με τη συνολική εξέλιξη της νόσου.

Η ΡΑ είναι ένα νόσημα με
σημαντικό μεταβολικό
υπόβαθρο. Οι ασθενείς
που πάσχουν από ΡΑ,
έχουν ελλείψεις
και μεταβολικές
διαταραχές που συνδέονται
άμεσα με την ικανότητα
του οργανισμού να
διαχειρίζεται τη φλεγμονή,
καθώς και με τη συνολική
εξέλιξη της νόσου.

Η σταδιακή ανάπτυξη οριακών ελλείψεων, που περνούν
απαρατήρητες, συσσωρεύονται σε διάστημα αρκετών ετών ή
και δεκαετιών και είναι κεντρικός παράγοντας στην
απορρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και στην
ανάπτυξη αυτοάνοσων ασθενειών[6,7].
Όταν πλέον γίνουν αντιληπτές, έχουν ήδη οδηγήσει στην
ανάπτυξη ενός αυτοάνοσου νοσήματος. Αυτός είναι και ο
λόγος που η εντοπισμός και η διόρθωσή τους απαιτούν χρόνο
και στενή ιατρική παρακολούθηση, ώστε να έχουν ένα
σημαντικό αντίκτυπο στην κατάσταση της υγείας του
ασθενή.
Παράλληλα με την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και τη
ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής, πρέπει να
αντιμετωπιστούν οι μεταβολικές διαταραχές και οι ελλείψεις
που επηρεάζουν την ένταση του πόνου, την κινητικότητα και
την ποιότητα ζωής των ασθενών. Σε αντίθετη περίπτωση
επιδεινώνεται η συμπτωματολογία και η πορεία της ΡΑ.

Ειδικές Εξετάσεις Καθορίζουν την Αντιμετώπιση
της Ρευματοειδής Αρθρίτιδας
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Υπάρχει μια κατηγορία ειδικών εξετάσεων που απευθύνεται
σε ασθενείς με αυτοάνοσο νόσημα, όπως η ρευματοειδής
αρθρίτιδα.
Μέσω των εξετάσεων εντοπίζονται οι διαφορετικοί
παράγοντες που επιδεινώνουν τη φλεγμονή και το χρόνιο
πόνο που βιώνουν οι ασθενείς με ΡΑ.
Η διενέργεια ειδικών εξετάσεων επιτρέπει στους ασθενείς να
αλλάξουν την πορεία τους με τη νόσο και να βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής τους.
Οι εξετάσεις που διενεργούνται ονομάζονται μεταβολομικές
αναλύσεις. Εντοπίζουν τις διαταραχές που επηρεάζουν την
πορεία της νόσου και επιδεινώνουν την κατάσταση υγείας
του ασθενή.
Η σύγχρονη αντιμετώπιση της ΡΑ επικεντρώνεται στην
αποκατάσταση των παραπάνω διαταραχών, με τον
εντοπισμό και τη διόρθωση των ελλείψεων και των
μεταβολικών διαταραχών που οδήγησαν στην ανάπτυξη της
νόσου, ώστε να διατηρηθεί η βέλτιστη μεταβολική
κατάσταση του οργανισμού[8-12].
Στόχος της αντιμετώπισης είναι η ανάκτηση της ποιότητας
ζωής που είχε ο ασθενής πριν την έναρξη της νόσου, κατά το
μέγιστο δυνατό.
Λόγω της φύσεως της νόσου, που εκδηλώνεται με
φλεγμονώδεις εξάρσεις και υφέσεις, θα πρέπει
σκιαγραφηθεί η αναμενόμενη πορεία της κατάστασης υγείας
στον ασθενή, ώστε να μειωθεί το στρες που συνοδεύει την
ίδια την αγωγή.
Η πορεία της νόσου δεν είναι γραμμική, δεν νιώθει δηλαδή ο
ασθενής κάθε μέρα λίγο καλύτερα, όπως αναμένουν οι
περισσότεροι άνθρωποι όταν ξεκινούν μια θεραπεία, είναι
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μια πορεία με διακυμάνσεις.
Συνήθως απαιτούνται 6-8 μήνες για την επίτευξη μιας
σημαντικής αλλαγής και ένα έτος για να σταθεροποιηθεί ο
οργανισμός σε ένα καλύτερο επίπεδο λειτουργίας.
Οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα που παρακολουθούμε
στην κλινική μας, παρατηρούν μείωση του πόνου και της
δυσκαμψίας των αρθρώσεων, υποχώρηση του οιδήματος και
της φλεγμονής, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανάγκη για
λήψη αντιφλεγμονωδών.

Όσο νωρίτερα
διαχειριστούν οι
παράγοντες που
συνδέονται με την εξέλιξη
της νόσου, τόσο καλύτερα
είναι και τα αποτελέσματα.

Λόγω της μείωσης του πόνου βελτιώνεται η ποιότητα και η
διάρκεια του ύπνου. Επίσης, βελτιώνεται η φυσική
κατάσταση και τα επίπεδα ενέργειας και παρατηρείται
σημαντική βελτίωση του αισθήματος κακουχίας που
συνοδεύει τη νόσο.
Όσο νωρίτερα διαχειριστούν οι παράγοντες που συνδέονται
με την εξέλιξη της νόσου, τόσο καλύτερα είναι και τα
αποτελέσματα. Το στάδιο της νόσου τη στιγμή που μας
επισκέπτεται ο ασθενής παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα
ανταποκριθεί στη θεραπεία[13].
Σε περιπτώσεις που οι αρθρώσεις έχουν πλέον καταστραφεί
ολοκληρωτικά, η παρέμβασή μας, όπως και οποιαδήποτε
άλλη παρέμβαση, δεν μπορεί να βοηθήσει.
Μέσα από την κλινική μας εμπειρία έχουμε διαπιστώσει ότι η
διόρθωση ελλείψεων του οργανισμού σε βιταμίνες και άλλα
στοιχεία, η αποκατάσταση του μεταβολισμού και η ρύθμιση
του βάρους σε φυσιολογικά επίπεδα, αλλάζουν ριζικά την
πορεία της ΡΑ προς το καλύτερο και βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής των ασθενών, από μια εικόνα σταθερής
επιδείνωσης, σε μια σταθερής βελτίωση[14,15].
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Λόγω του προοδευτικού χαρακτήρα της ΡΑ, παίζει
σημαντικό ρόλο η ταχύτερη δυνατή παρέμβαση για την
αποκατάσταση των παραπάνω, με στόχο την αναστολή της
εξέλιξης της νόσου.
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Ψωρίαση
Στα άτομα με ψωρίαση, το στρες παίζει κεντρικό
ρόλο στην επιδείνωση των εξάρσεων και στην πορεία
της νόσου.
Εκτός από το ψυχογενές κομμάτι, διαφορετικοί
παράγοντες όπως συγκεκριμένες μεταβολικές
διαταραχές και ελλείψεις του οργανισμού, πρέπει να
εντοπιστούν και να διορθωθούν, ώστε να μειωθούν οι
εξάρσεις και να βελτιωθεί η πορεία της νόσου.

Εικόνα 7 Τα άτομα με ψωρίαση συχνά ανησυχούν για την εικόνα του σώματος
τους, μπορεί να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και να νιώθουν άβολα σχετικά με
την εμφάνιση τους.

Η ψωρίαση είναι ένα χρόνιο αυτοάνοσο νόσημα του
δέρματος. Προκαλείται από δυσλειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος, το οποίο επιτίθεται και
καταστρέφει κύτταρα του δέρματος σε διάφορα σημεία του
σώματος[1].
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Οι δερματικές βλάβες της ψωρίασης συνήθως εκδηλώνονται
στους αγκώνες, στο τριχωτό της κεφαλής, στα γόνατα, στην
περιοχή της μέσης και στα γεννητικά όργανα.
Η έκταση των δερματικών βλαβών διαφέρει σημαντικά από
άτομο σε άτομο. Οι βλάβες μπορεί να έχουν μικρή έκταση
και να μην επηρεάζουν την καθημερινότητα του ατόμου.
Στην πλειοψηφία όμως των ασθενών με ψωρίαση, η νόσος
έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα και στην
ποιότητα ζωής τους.
Τρία στα τέσσερα άτομα που έχουν διαγνωστεί με ψωρίαση,
αναφέρουν ότι έχει σημαντική αρνητική επίδραση στην
καθημερινότητα τους, στην αποδοτικότητα στην εργασία
τους και στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις[2].
Τα άτομα με ψωρίαση συχνά ανησυχούν για την εικόνα του
σώματος τους, μπορεί να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και να
νιώθουν άβολα σχετικά με την εμφάνιση τους.
Η ψωρίαση στις παλάμες και στα πέλματα έχει μεγαλύτερο
αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών, σε
σχέση με πιο εκτεταμένες μορφές, γιατί επηρεάζει άμεσα τις
καθημερινές δραστηριότητες.
Ένας από τους κύριους παράγοντες που επιβαρύνουν την
ψυχολογία και τη διάθεση των ασθενών με ψωρίαση είναι το
γεγονός ότι οι εξάρσεις και οι υφέσεις είναι συνήθως
απρόβλεπτες και μπορούν να διαταράξουν ανά πάσα στιγμή
τη ζωή του ασθενούς και την αλληλεπίδραση του με τους
άλλους.

Που Οφείλεται η Ψωρίαση
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Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν λανθασμένα ότι η ψωρίαση
είναι μεταδοτική νόσος. Συχνά συγχέεται με την ψώρα, που
οφείλεται στο παράσιτο άκαρι της ψώρας.
Η ψωρίαση είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα που προκύπτει από
δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Στα αυτοάνοσα νοσήματα, το ανοσοποιητικό σύστημα δεν
αναγνωρίζει μέρη του οργανισμού, τα βλέπει ως ξένα, τους
επιτίθεται και σταδιακά τα καταστρέφει.
Στην περίπτωση της ψωρίασης το ανοσοποιητικό δεν
αναγνωρίζει στοιχεία του δέρματος. Η φλεγμονή που
προκύπτει επηρεάζει τις φυσιολογικές διαδικασίες
ανανέωσης των δερματικών κυττάρων.
Φυσιολογικά, τα επιφανειακά δερματικά κύτταρα,
αναπτύσσονται στα κάτω στρώματα του δέρματος και αργά
ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Το χρονικό διάστημα που
χρειάζεται ο οργανισμός για να αποβάλει τα νεκρά κύτταρα
της επιφάνειας του δέρματος και να τα αντικαταστήσει με
νέα, είναι ένας μήνας.
Στα άτομα με ψωρίαση, ο οργανισμός παράγει δερματικά
κύτταρα πολλαπλάσια από το φυσιολογικό σε μικρότερο
χρονικό διάστημα. Όσα δερματικά κύτταρα παράγει ένας
υγιής οργανισμός σε διάστημα ενός μήνα, στα άτομα με
ψωρίαση παράγονται μέσα σε λίγες μόνο μέρες.
Η επιτάχυνση της διαδικασίας παραγωγής δερματικών
κυττάρων, προκαλεί συσσώρευση των κυττάρων κυρίως στην
εξωτερική στοιβάδα του δέρματος. Αυτό οδηγεί σε πάχυνση
του δέρματος, ερυθρότητα και σχηματισμό πλάκας
(ψωριασική πλάκα).
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Εικόνα 8: Στην ψωρίαση αυξάνεται η ταχύτητα αλλαγής των επιφανειακών
κυττάρων του δέρματος.

Στο 30% των περιπτώσεων η νόσος προσβάλει και τις
αρθρώσεις (ψωριασική αρθρίτιδα).

Στρες & Ψωρίαση
Το ψυχογενές στρες είναι κεντρικός παράγοντας στην
ανάπτυξη και στην πυροδότηση της ψωρίασης.
Σε συνθήκες στρες, το σώμα απελευθερώνει ορμόνες που
επηρεάζουν τη λειτουργία του ορμονικού συστήματος και
διαταράσσουν τόσο τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, όσο
και τους μηχανισμούς διαχείρισης της φλεγμονής[1].
Συχνά, παρατηρούμε σε άτομα με ψωρίαση να επιδεινώνεται
η κλινική εικόνα αμέσως μετά από ένα έντονο ψυχογενές
στρες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα συμπτώματα της φλεγμονής δεν
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εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του στρες, αλλά μετά την
επίλυση του.
Είναι χαρακτηριστικό
ότι τα συμπτώματα
της φλεγμονής δεν
εμφανίζονται κατά τη
διάρκεια του στρες,
αλλά μετά την
επίλυση του.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι δερματικές βλάβες
που εμφανίζονται μετά το στρες, προκαλούν νέο στρες και
επιβαρύνουν ψυχολογικά το άτομο, ξεκινώντας ένα φαύλο
κύκλο που συμβάλει στη χρονιότητα της νόσου.
Συνήθως το ψυχογενές στρες που συνοδεύει την ψωρίαση,
αφορά την ανησυχία του ασθενούς για την εικόνα του
σώματος του και την αρνητική επίδραση που επιφέρει στις
διαπροσωπικές και κοινωνικές του σχέσεις.
Κοινά παραδείγματα στρες που πυροδοτούν την εκδήλωση
ψωρίασης, μπορεί να είναι η απώλεια ενός αγαπημένου
προσώπου ή ένα διαζύγιο. Οι ψωριασικές βλάβες
εμφανίζονται κατά τη περίοδο όπου το άτομο αρχίζει να
ξεπερνάει την έντονη συναισθηματική απώλεια, όπου τα
επίπεδα των ορμονών του στρες (κορτιζόλη, αδρεναλίνη)
μειώνονται σημαντικά στον οργανισμό και προκαλούν
έξαρση της φλεγμονής.
Η εμφάνιση των δερματικών βλαβών, είναι νέα πηγή στρες
για το άτομο και πυροδοτεί την έκκριση αυξημένων
επιπέδων κορτιζόλης και αδρεναλίνης, που με τη σειρά τους
επιδρούν αρνητικά στη λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος[2,3]. Η όλη διαδικασία ξεκινάει έναν συνεχή
κύκλο ανατροφοδότησης του στρες και της νόσου.
Το κλειδί στη διαχείριση του στρες, που προκαλεί η
εμφάνιση νέων βλαβών στον ασθενή, είναι να
συνειδητοποιήσει ο ίδιος ότι οι βλάβες εμφανίζονται λόγω
της επίλυσης ενός στρες που έχει ήδη περάσει. Πρέπει ο
ασθενής να «πει στον εαυτό του» να μην αγχωθεί που
εμφάνισε νέες βλάβες, γιατί το στρες έχει πλέον λυθεί.
Πρέπει να επιτρέψει στο σώμα του να διορθώσει τη βλάβη
και να μην διαταράξει τη διαδικασία επούλωσης του
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οργανισμού.
Η ταυτόχρονη ενίσχυση των μηχανισμών επούλωσης
επιταχύνει τις διαδικασίες ανάπλασης των βλαβών και
βοηθάει σημαντικά στην έξοδο του ασθενή από το φαύλο
κύκλο.
Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ψωρίασης, με την
παράλληλη ενίσχυση των μηχανισμών επούλωσης και
διαχείρισης της φλεγμονής, μειώνουν τα διαστήματα και την
ένταση των εξάρσεων και παίζουν κεντρικό ρόλο στη
διακοπή του φαύλου κύκλου στρες-επιδείνωση-στρες.
Σε διαφορετική περίπτωση, ακόμη κι αν ο ασθενής
καταφέρει να διαχειριστεί το στρες που του προκαλεί η
έξαρση, οι ελλείψεις του οργανισμού και οι μεταβολικές
διαταραχές δεν επιτρέπουν στο σώμα να ολοκληρώσει τις
διαδικασίες επούλωσης και σταδιακά η ικανότητα να
επουλώσει το δέρμα επιδεινώνεται.
Είναι πολύ σημαντικό οι ασθενείς με ψωρίαση να εντοπίσουν
και να διορθώσουν τις ελλείψεις του οργανισμού τους ,που
επιβαρύνουν τη συμπτωματολογία και τις εξάρσεις της
νόσου.

Ποιοι Παράγοντες Επιπλέον του Στρες Επιδεινώνουν
την Ψωρίαση
Στα άτομα με ψωρίαση, το στρες παίζει κεντρικό ρόλο στην
επιδείνωση των εξάρσεων και στην πορεία της νόσου.
Εκτός από το ψυχογενές κομμάτι της νόσου, ελλείψεις του
οργανισμού και μεταβολικές διαταραχές συνδέονται άμεσα
με την ανάπτυξη και την πορεία της ψωρίασης.
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Η ψωρίαση οφείλεται σε πολυάριθμους παράγοντες και
συχνά απαιτούνται αρκετά χρόνια έως και δεκαετίες για την
εκδήλωση της.
Η εκδήλωση ψωρίασης προκύπτει από το συνδυασμό πολλών
και διαφορετικών παραγόντων.
Η δυσκολία στην αντιμετώπιση της νόσου είναι ότι όπως και
σε όλα τα αυτοάνοσα, οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες
που δρουν ταυτόχρονα και οδηγούν στην εκδήλωση
της. Στην ψωρίαση η εικόνα περιπλέκεται και από τη
σημαντική επίδραση του στρες.
Για την αποτελεσματική διαχείριση της ψωρίασης, την
ενίσχυση των μηχανισμών επούλωση και τη μείωση της
έντασης και της συχνότητας των εξάρσεων, δεν αρκεί η μόνη
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και η καταστολή της
φλεγμονής. Χρειάζεται να εντοπιστούν και να διαχειριστούν
όλοι οι διαφορετικοί παράγοντες που οδηγούν στην
εκδήλωσή της και επηρεάζουν την πορεία της.
Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δε διαχειριστούν οι
παράγοντες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της νόσου, η
πορεία της προχωρά σε σταθερή και σταδιακή επιδείνωση
μέσα από εξάρσεις και υφέσεις, επιβαρύνοντας την
καθημερινότητα και την κατάσταση υγείας του ασθενή.
Τα τελευταία χρόνια εξειδικευμένες εξετάσεις εντοπίζουν
τους παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωση της ψωρίασης
και επιτρέπουν τη διόρθωση τους, βελτιώνοντας σημαντικά
την πορεία της υγείας και την καθημερινότητα των ασθενών
με αυτή τη δερματική νόσο.
Βασικοί παράγοντες που συνδέονται με την επιδείνωση της
νόσου και τις φλεγμονώδεις εξάρσεις είναι:
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1. Αντίσταση στην Ινσουλίνη - Μεταβολικό Σύνδρομο
Τα άτομα με ψωρίαση εμφανίζουν αντίσταση στην ινσουλίνη
και έχουν σημαντικά αυξημένη προδιάθεση να αναπτύξουν
τους μεταβολικό σύνδρομο[4,5].
Η αυξημένη κατανάλωση τροφών που μετατρέπονται
γρήγορα σε ζάχαρη στο σώμα, όπως το ψωμί, τα γλυκά, οι
πατάτες, το αλκοόλ, οι χυμοί φρούτων, τα αναψυκτικά, μαζί
με το αυξημένο σωματικό βάρος και τη χαμηλή φυσική
δραστηριότητα, είναι μερικοί από του παράγοντες που
επιδεινώνουν το μεταβολικό σύνδρομο και επηρεάζουν
αρνητικά την πορεία της ψωρίασης και τη συχνότητα των
υποτροπών[6,7].

2. Ελλείψεις σε Μικροθρεπτικά Συστατικά
Ένα ζωτικό κομμάτι της ομαλής μεταβολικής λειτουργίας του
οργανισμού, είναι η επάρκεια σε μικροθρεπτικά συστατικά
(βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, αντιοξειδωτικά, προβιοτικά,
ωμέγα-3 λιπαρά), που είναι απαραίτητα:
•

στην ομαλή έκκριση και λειτουργία της ινσουλίνης
(μαγνήσιο, χρώμιο, βιταμίνες του συμπλέγματος Β,
βιταμίνη Κ2, βιταμίνη D3, προβιοτικά)

•

στη φυσιολογική ολοκλήρωση των διαδικασιών
επούλωσης του δέρματος και των ιστών (βιταμίνη C,
ψευδάργυρος, βιταμίνη Ε, αμινοξέα, αντιοξειδωτικά,
βιταμίνη D3).

•

στη διαχείριση της χρόνιας φλεγμονής (ω-3 λιπαρά
οξέα, βιταμίνη C, βιταμίνη D3).

•

στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος (βιταμίνη D3, βιταμίνη C, ω-3 λιπαρά,
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προβιοτικά, ψευδάργυρος).
Ελλείψεις σε μικροθρεπτικά συστατικά, που συμμετέχουν
στις μεταβολικές διεργασίες του οργανισμού, επηρεάζουν
αρνητικά την πορεία της νόσου, διευκολύνουν την ανάπτυξη
αντίστασης στην ινσουλίνη, δυσχεραίνουν την επούλωση των
ιστών και προωθούν τη διατήρηση της φλεγμονής[7-10].
Η ψωρίαση συνδέεται με συγκεκριμένες μεταβολικές
διαταραχές και η αντιμετώπιση τους είναι αναπόσπαστο
κομμάτι της αντιμετώπισης της[11-14].

3. Έλλειψη Βιταμίνης D3
Η βιταμίνη D3 έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στη ψωρίαση. Όπως
και σε άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, η ψωρίαση σχετίζεται με
έλλειψη και αντίσταση στη βιταμίνη D. Στην ψωρίαση όμως,
η έλλειψη της βιταμίνης D, έχει ακόμη μεγαλύτερη
σημασία[15-18].
Η βελτίωση των επιπέδων της βιταμίνης D, θεωρείται ότι
είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η ψωρίαση
βελτιώνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μετά την
έκθεση στον ήλιο[19-23].
Υπάρχει μια κατηγορία ειδικών εξετάσεων που απευθύνεται
σε ασθενείς με αυτοάνοσο νόσημα, όπως η Ψωρίαση.
Μέσω των εξετάσεων εντοπίζονται οι διαφορετικοί
παράγοντες που δυσχεραίνουν την επούλωση των
δερματικών βλαβών και παρέχουν τις ακριβείς πληροφορίες
που χρειάζεται ο γιατρός για να ρυθμίσει τη νόσο.
Μέσα από την κλινική μας εμπειρία με ασθενείς με ψωρίαση,
έχουμε διαπιστώσει ότι ο εντοπισμός και η διόρθωση
ελλείψεων του οργανισμού σε βιταμίνες και άλλα στοιχεία
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και η αποκατάσταση των μεταβολικών διαταραχών,
αλλάζουν ριζικά την πορεία της ψωρίασης προς το
καλύτερο[24-27].
Στα περιστατικά που αναλαμβάνουμε οι εξάρσεις της νόσου
έχουν πολύ μικρότερη ένταση και διάρκεια. Μειώνεται η
έκταση των δερματικών βλαβών και κατά συνέπεια η
φλεγμονή και ο πόνος που τις συνοδεύει. Ενισχύονται οι
μηχανισμοί επούλωσης του οργανισμού με αποτέλεσμα να
βελτιώνεται η ταχύτητα με την οποία επουλώνονται οι
δερματικές βλάβες.
Παρά το γεγονός ότι οι εξάρσεις της νόσου δεν μπορούν να
εξαλειφθούν πλήρως, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων
μέσα ένα διάστημα ενός έτους, μειώνεται η ένταση και η
διάρκειά τους, με αποτέλεσμα να μειώνεται και το ψυχογενές
στρες που προκύπτει από αυτές. Η σταδιακή μείωση του
στρες μακροπρόθεσμα, διακόπτει το φαύλο κύκλο
ανατροφοδότησης της νόσου και αλλάζει την πορεία της
νόσου από σταθερή επιδείνωση, προς μια κατεύθυνση
σταδιακής βελτίωσης.
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Νόσος του Crohn (Κρον)
Η αλλοίωση της σύστασης της μικροβιακής χλωρίδας
επηρεάζει αρνητικά την πορεία της νόσου

Εικόνα 9 Η εκδήλωση και η πορεία της νόσου του Crohn συνδέονται με τη
σύσταση της εντερικής χλωρίδας

Διαταραχές του μικροβιώματος του εντέρου
αυξάνουν τις φλεγμονώδεις εξάρσεις και
επιδεινώνουν την συμπτωματολογία και την πορεία
της νόσου. Η σύσταση της εντερικής χλωρίδας
επηρεάζεται από πολλούς και διαφορετικούς
παράγοντες στη νόσο του Crohn.
Η διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων επιτρέπει τη
διαχείριση των διαφορετικών παραγόντων που
συνδέονται με την αλλοίωση της εντερικής χλωρίδας
στους ασθενείς με νόσο του Κρον.
Η νόσος του Crohn (Κρον) είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα του
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εντέρου, που εκδηλώνεται με φλεγμονή του βλεννογόνου
που καλύπτει το εσωτερικό του γαστρεντερικού
συστήματος[1,2].
Προκαλεί κοιλιακό άλγος, σοβαρή διάρροια, πυρετό, έντονη
H αλλαγή στην κόπωση, αιμορραγικές κενώσεις, ακούσια απώλεια βάρους,
ισορροπία του υποσιτισμό και σοβαρές ελλείψεις στον οργανισμό.
μικροβιώματος του
εντέρου, περιγράφεται Πρόκειται για μια νόσο που επηρεάζει σημαντικά
ως δυσβίωση. την καθημερινότητα των ασθενών, ιδιαίτερα κατά την
περίοδο των εξάρσεων. Αυτό συμβαίνει λόγω της
επηρεασμένης λειτουργίας του εντέρου, του πόνου και
των παρενεργειών των φαρμακευτικών θεραπειών που
πρέπει αυτοί οι ασθενείς να λαμβάνουν, συνήθως εφ' όρου
ζωής[2].
Προσβάλει κυρίως το τελευταίο τμήμα του λεπτού εντέρου,
μπορεί όμως να πλήξει οποιοδήποτε μέρος του πεπτικού
σωλήνα. Παρά το γεγονός ότι η νόσος του Crohn δεν είναι
μια θανατηφόρα ασθένεια στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων, μπορεί να προκαλέσει καχεξία και σε
ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει σε επιπλοκές που
μπορούν να είναι απειλητικές για τη ζωή.
Η φλεγμονή του εντέρου μπορεί κάποιες φορές να
διαπεράσει το εντερικό τοίχωμα και να προκαλέσει συρίγγια
(μια παθολογική ένωση μεταξύ οργάνων). Τα συρίγγια
μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ του εντέρου και του
δέρματος ή μεταξύ του εντέρου και ενός άλλου οργάνου στην
κοιλιακή χώρα.
Η νόσος του Crohn οφείλεται σε πολυάριθμούς παράγοντες
και συχνά απαιτούνται αρκετά χρόνια έως και δεκαετίες για
την εκδήλωση της.
Η εκδήλωση της προκύπτει από το συνδυασμό πολλών και
διαφορετικών παραγόντων. Χαρακτηρίζεται από μια ομάδα
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συμπτωμάτων που συνδέονται με το όργανο που βάλλεται
από το ανοσοποιητικό, και αφορούν κυρίως το έντερο.

Εικόνα 10: Η νόσος του Crohn προκαλεί φλεγμονή που μπορεί να εμπλέκει
ολόκληρο το εντερικό τοίχωμα.

Η δυσκολία στην αντιμετώπιση της νόσου είναι ότι οφείλεται
σε πολλαπλούς παράγοντες που δρουν ταυτόχρονα και
οδηγούν στην εκδήλωση της.
Η λήψη φαρμακευτικής αγωγής για τη ρύθμιση των
συμπτωμάτων και τον έλεγχο της φλεγμονής είναι
απαραίτητο κομμάτι στην αντιμετώπισης της νόσου του
Crohn, ωστόσο δεν αρκεί από μόνη της για τον πλήρη έλεγχο
της νόσου.
Χρειάζεται να εντοπιστούν και να διαχειριστούν όλοι οι
διαφορετικοί παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωσή της,
ενισχύουν την βλάβη του εντερικού τοιχώματος, αυξάνουν τη
συχνότητα των εξάρσεων και επηρεάζουν την πορεία της.
Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δε διαχειριστούν οι
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παράγοντες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της νόσου, η
πορεία της προχωρά σε σταθερή και σταδιακή επιδείνωση
μέσα από εξάρσεις και υφέσεις, επιβαρύνοντας την
καθημερινότητα και την κατάσταση υγείας του ασθενή.
Τα τελευταία χρόνια εξειδικευμένες εξετάσεις εντοπίζουν
τους παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωση της νόσου του
Crohn και επιτρέπουν τη διόρθωση τους, βελτιώνοντας
σημαντικά την πορεία της υγείας και την καθημερινότητα
των ασθενών.

Διαταραχές της Μικροβιακή Χλωρίδας του Εντέρου &
Πορεία της Νόσου του Crohn
Διαταραχές στη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου συνδέονται
όχι μόνο με την εκδήλωση, αλλά και με την πορεία της
νόσου[3-5].
Το ανθρώπινο έντερο φιλοξενεί μια πολυάριθμη και
πολύπλοκη συνάθροιση τρισεκατομμύριων μικροβίων, που
συλλογικά αναφέρονται ως μικροβίωμα του εντέρου.
Tο εντερικό μικροβίωμα συμμετέχει σε πολυάριθμες
φυσιολογικές λειτουργίες που σχετίζονται με το
γαστρεντερικό, το ανοσοποιητικό, το ορμονικό και το
νευρικό σύστημα.
Τα μικρόβια του εντέρου, παίζουν ενεργό ρόλο στην πέψη
των τροφών, καθώς και στην παραγωγή ορισμένων
βιταμινών και θρεπτικών στοιχείων. Παράγουν λιπαρά που
ρυθμίζουν τη δράση των λευκών αιμοσφαιρίων και ουσίες
απαραίτητες για τη λειτουργία του ορμονικού και του
νευρικού συστήματος, όπως η σεροτονίνη[5-8].
«Καλά» μικρόβια που βρίσκονται στο έντερο, όπως οι
γαλακτοβάκιλλοι, εμποδίζουν την ανάπτυξη άλλων
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μικροβίων, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εκδήλωση
κάποιας ασθένειας.
Παλαιότερα πιστεύαμε, ότι πολλές χρόνιες ασθένειες του
εντέρου, οφείλονται σε συγκεκριμένα παθογόνα μικρόβια.
Σήμερα γνωρίζουμε, ότι δεν οφείλονται σε κάποιο
συγκεκριμένο μικρόβιο, αλλά στην απώλεια της ισορροπίας
μεταξύ των διαφορετικών ομάδων μικροβίων που αποτελούν
το εντερικό μικροβίωμα.
Αυτή η αλλαγή στην ισορροπία του μικροβιώματος του
εντέρου, περιγράφεται ως δυσβίωση.
Η σύσταση του μικροβιώματος των υγιών ατόμων, είναι
σχετικά σταθερή στο χρόνο, ενώ στους ασθενείς με νόσο
του Crohn είναι ασταθής. Η σύσταση του εντερικού
μικροβιώματος, αλλάζει στις εξάρσεις και στις υφέσεις της
νόσου.
Μέχρι σχετικά πρόσφατα, δεν ήταν ξεκάθαρο αν η αλλαγή
του μικροβιώματος ήταν το αποτέλεσμα της φλεγμονής ή το
αντίστροφο.
Νεότερα στοιχεία δείχνουν, ότι η αλλαγή του μικροβιώματος
προηγείται και ότι η φλεγμονή ακολουθεί[3].
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αλλαγή της σύστασης
του μικροβιώματος στη νόσο του Κρον είναι πολλοί και
διαφορετικοί. Η διαχείριση ενός μεμονωμένου παράγοντα
δεν επαρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της
νόσου.

Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Σύσταση της
Χλωρίδας του Εντέρου
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1. Βιταμίνη D
Η βιταμίνη D συμβάλει στον έλεγχο των παθογόνων
μικροοργανισμών. Είναι απαραίτητη για την παραγωγή 200
ενδογενών αντιβιοτικών ουσιών και για την ομαλή
λειτουργία και ενεργοποίηση των λευκών αιμοσφαιρίων[9,14].
Η διατροφή είναι ένας
παράγοντας που συχνά Η βιταμίνη D έχει άμεση και ισχυρή αντιφλεγμονώδη
παραβλέπεται στη δράση που εκφράζεται μέσα από ειδικούς υποδοχείς. Η
νόσο του Crohn. άμεση αντιφλεγμονώδης δράση της έχει αποδειχθεί σε
πολυάριθμες έρευνες[10-15].
Ο εντερικός βλεννογόνος είναι ένας από τους πιο
ευαίσθητους στη βιταμίνη D ιστούς. Η επίτευξη ιδανικών
επίπεδων βιταμίνης D πρέπει να είναι στόχος τόσο για την
πρόληψη όσο και για την θεραπεία των φλεγμονωδών νόσων
του εντέρου.
Στους ασθενείς που πάσχουν από αυτοανοσία, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ότι μπορεί να εμφανίζουν αντίσταση στη
βιταμίνη D, να χρειάζονται δηλαδή μεγαλύτερες δόσεις και
υψηλότερες τιμές για να μπορέσει το σώμα τους να εκφράσει
πλήρως τη δράση της[15].
Η χορήγηση θεραπευτικών δόσεων βιταμίνης D, πρέπει να
γίνεται υπό ιατρική παρακολούθηση και με την παράλληλη
μέτρηση εργαστηριακών παραμέτρων, που επιτρέπουν την
αξιολόγηση της ανταπόκρισης του οργανισμού.

2. Διατροφή
Η διατροφή είναι ένας παράγοντας που συχνά παραβλέπεται
στη νόσο του Crohn. Η διατροφή επηρεάζει άμεσα τη
μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου. Το τι τρώμε προκαλεί
επίσης ορμονικές εκκρίσεις που διαμορφώνουν την
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ανταπόκριση του οργανισμού στη φλεγμονή και
επηρεάζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών, η αυξημένη
κατανάλωση ζάχαρης και η υπερκατανάλωση αλκοόλ,
προξενούν άμεση βλάβη στο εντερικό τοίχωμα, αυξάνουν τον
πληθυσμό των παθογόνων μικροργανισμών και μειώνουν τον
πληθυσμό ωφέλιμων μικροβίων, επιδεινώνοντας τα
συμπτώματα και την πορεία της νόσου.

3. Ελλείψεις Μικροθρεπτικών
Λόγω της διαταραχής στην απορρόφηση των θρεπτικών
στοιχείων, οι ασθενείς με νόσο του Crohn έχουν συχνά
σημαντικές ελλείψεις σε μικροθρεπτικά συστατικά όπως
βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, αμινοξέα και ωμέγα λιπαρά
οξέα.
Οι ελλείψεις επηρεάζουν τη γενική κατάσταση της υγείας
των ασθενών και παίζουν σημαντικό ρόλοστη σύσταση της
εντερικής χλωρίδας και στην εξέλιξη της νόσου.
Οι πιο συχνές ελλείψεις είναι:
Γλουταμίνη: H γλουταμίνη είναι ένα αμινοξύ, απαραίτητο
για την ομαλή λειτουργία του εντερικού βλεννογόνου. Η
έλλειψη της εμποδίζει την επούλωση και την φυσιολογική
λειτουργία του εντερικού βλεννογόνου[16].
Ψευδάργυρος: Ο ψευδάργυρος, είναι απαραίτητος στην
ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και στη
διατήρηση της ακεραιότητας του εντερικού
βλεννογόνου. Επιπρόσθετα, η έλλειψη ψευδαργύρου,
προκαλεί διαταραχή στην κινητικότητα του εντέρου και
επηρεάζει αρνητικά την εντερική χλωρίδα, την ικανότητα
επούλωσης του βλεννογόνου και τη διαχείριση της
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φλεγμονής[17-19].
Επιπρόσθετα μικροθρεπτικά, που εμφανίζουν έλλειψη
στη νόσο του Crohn είναι ο σίδηρος, οι βιταμίνες Β12, Β6,
Β2, Β1, η βιταμίνη Κ, το φολικό οξύ, το σελήνιο. Η έλλειψη
των συγκεκριμένων μικροθρεπτικών επιδεινώνει τα
συμπτώματα και την πορεία αυτών των νοσημάτων[17-19].
Υπάρχει μια κατηγορία ειδικών εξετάσεων που απευθύνεται
σε ασθενείς με αυτοάνοσο νόσημα, όπως η νόσος του Crohn.
Μέσω των εξετάσεων εντοπίζονται οι διαφορετικοί
παράγοντες που επηρεάζουν τη σύσταση του μικροβιώματος
και οι ελλείψεις του οργανισμού που συνδέονται με την
πορεία της νόσου.
Οι εξετάσεις που διενεργούνται ονομάζονται μεταβολομικές
αναλύσεις. Απευθύνονται σε ασθενείς με αυτοάνοσο, όπως η
νόσος του Crohn. Εντοπίζουν την αλλοίωση της μικροβιακής
χλωρίδας και διαταραχές που επηρεάζουν την πορεία της
νόσου[20-27].
Πρόκειται για μια κατηγορία εξειδικευμένων εξετάσεων που
ανιχνεύουν περισσότερους από 80 δείκτες, που αφορούν:
• στην κατάσταση της μικροβιακής χλωρίδας του
οργανισμού και στην ισορροπία μεταξύ των
ωφέλιμων και των δυνητικά παθογόνων
μικροοργανισμών
• σε ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών
• στην παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια
(οργανίδια όπου παράγεται ενέργεια στα κύτταρα)
• σε δυσχέρεια στο μεταβολισμό των απλών ζαχάρων
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• στην αντίσταση στην ινσουλίνη
• στο μεταβολισμό ουσιών όπως η ντοπαμίνη, η
σεροτονίνη και η αδρεναλίνη που μεταβιβάζουν
μηνύματα μεταξύ των κυττάρων και ρυθμίζουν τη
λειτουργία του νευρικού και ορμονικού συστήματος
• στο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αξιολογούνται από την
επιστημονική ομάδα της κλινικής μας, ώστε να διαμορφωθεί
το θεραπευτικό πλάνο, που ταιριάζει στον κάθε ασθενή.
Συνήθως απαιτούνται 6-8 μήνες για την επίτευξη μιας
σημαντικής αλλαγής, ένα έτος για να σταθεροποιηθεί ο
οργανισμός σε ένα καλύτερο επίπεδο λειτουργίας και δύο
χρόνια για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων.
Στην πλειοψηφία των περιστατικών με νόσο του Crohn που
αναλαμβάνουμε, μειώνονται οι φλεγμονές, ο
κίνδυνος επιπλοκών της νόσου και βελτιώνεται η
ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή.
Επιπλέον, μειώνεται η συχνότητα των κενώσεων και
επανέρχεται η φυσιολογική εντερική λειτουργία.
Διορθώνονται οι ελλείψεις του οργανισμού που συνοδεύουν
τη νόσο, λόγω της δυσαπορρόφησης μικροθρεπτικών
συστατικών. Αυξάνονται τα επίπεδα ενέργειας, βελτιώνεται
η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής των ασθενών.
Μέσα από την κλινική μας εμπειρία έχουμε διαπιστώσει ότι η
διόρθωση ελλείψεων του οργανισμού σε βιταμίνες και άλλα
στοιχεία και η αποκατάσταση των μεταβολικών διαταραχών,
αλλάζουν ριζικά την πορεία των ασθενών με νόσο του Crohn
προς το καλύτερο και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους,
από μια εικόνα σταθερής επιδείνωσης, σε μια σταθερής
βελτίωσης.
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Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
(ΣΕΛ) - Παράγοντες που Οδηγούν στην
Ανάπτυξη του
Ο λύκος προκαλείται από πολλαπλούς παράγοντες
που δρουν ταυτόχρονα.
Εξειδικευμένες εξετάσεις εντοπίζουν τους
παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του και
βελτιώνουν την πορεία της νόσου και την ποιότητα
ζωής των ασθενών με λύκο.

Εικόνα 11 Η δυσκολία στην αντιμετώπιση του Λύκου έγκειται στο ότι οφείλεται
σε πολλαπλούς παράγοντες που δρουν ταυτόχρονα και οδηγούν στην εκδήλωση
του.

Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ), είναι μια
αυτοάνοση ασθένεια που εμφανίζεται όταν το
ανοσοποιητικό σύστημα λανθασμένα επιτίθεται σε δικά του
όργανα και ιστούς. Η νόσος ονομάστηκε «λύκος», λόγω της
ομοιότητας που έχουν οι ερυθρές δερματικές βλάβες με
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δαγκωματιά λύκου.
Ονομάζεται συστηματικός, γιατί η χρόνια φλεγμονή που
προκαλείται από το λύκο μπορεί να επηρεάσει πολλά
συστήματα του σώματος, όπως: οι αρθρώσεις, το δέρμα, τα
αγγεία, κύτταρα του αίματος, εσωτερικά όργανα όπως ο
εγκέφαλος, το νευρικό σύστημα, η καρδιά και οι πνεύμονες.
Η δυσκολία στην αντιμετώπιση του Λύκου έγκειται στο ότι
οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες που δρουν ταυτόχρονα
και οδηγούν στην εκδήλωση του.
Αν και είναι ένα δύσκολο αυτοάνοσο νόσημα που μπορεί να
δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον ασθενή, η γενική
προοπτική του είναι θετική. Με την κατάλληλη θεραπεία και
συχνή παρακολούθηση υπολογίζεται ότι το 80-90% των
ασθενών με λύκο θα έχουν φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής[1].
Η βαρύτητα και η ένταση της νόσου εξαρτάται από τα
όργανα που έχουν προσβληθεί και διαφέρει ανά περίπτωση.
Αν και ο λύκος είναι
ένα δύσκολο
αυτοάνοσο νόσημα
που μπορεί να
δημιουργήσει πολλά
προβλήματα στον
ασθενή, η γενική
προοπτική του είναι
θετική.

Ένας κοινός φόβος που βιώνουν οι ασθενείς με συστηματικό
ερυθηματώδη λύκο, είναι ο κίνδυνος να πληγεί κάποιο νέο
όργανο από το νόσημα. Λόγω της φύσης της νόσου, που
μπορεί απροειδοποίητα και αιφνίδια να πλήξει κάποιο
όργανο, βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση για κάθε
σύμπτωμα που νιώθουν και τους προξενεί ανησυχία, μήπως
αφορά μια επιπλοκή σε νέο όργανο.
Απλά συμπτώματα που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα
προκαλούσαν ανησυχία, όπως ένα σφίξιμο στο στήθος, ένας
βήχας, μια λοίμωξη του αναπνευστικού, για τους ασθενείς με
ΣΕΛ αποτελούν καμπανάκι για πιθανή υποτροπή της νόσου.
Η συμπτωματολογία της νόσου σε συνδυασμό με το άγχος
της διαχείρισης της, επηρεάζουν σημαντικά την
καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής και την πορεία της
υγείας ατόμων με ΣΕΛ.
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Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα του λύκου είναι ένα
εξάνθημα στο πρόσωπο, που απλώνεται και στα δύο
μάγουλα και μοιάζει με τα φτερά μιας πεταλούδας. Το
εξάνθημα εμφανίζεται σε πολλές, αλλά όχι σε όλες τις
περιπτώσεις λύκου.

Εικόνα 12 Τυπικό εξάνθημα προσώπου με τη μορφή πεταλούδας σε γυναίκα με
λύκο.

Τα πιο κοινά συμπτώματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς
με ΣΕΛ είναι:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Έντονη κόπωση
Πόνος ή πρήξιμο των αρθρώσεων
Οίδημα (πρήξιμο) στα χέρια, στα πόδια και γύρω από
τα μάτια
Πονοκέφαλους
Χαμηλός πυρετός
Ευαισθησία στο ηλιακό φως (φωτοευαισθησία)
Πόνος στο στήθος στη βαθιά αναπνοή
Τριχόπτωση
Έλκη στο στόμα
Διαταραχή στην αιματική κυκλοφορία στα χέρια και
στα πόδια, όπου οι άκρες των δακτύλων γίνονται ωχρές
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ή μπλε (σύνδρομο Ρεϊνό)
Σήμερα ο λύκος δε θεωρείται πλέον μια θανατηφόρα νόσος
για την πλειοψηφία των περιπτώσεων. Νέες φαρμακευτικές
θεραπείες και η διαχείριση των παραγόντων που οδηγούν
στην ανάπτυξη του, έχουν βελτιώσει την πορεία της νόσου.
Η αγωγή στοχεύει στον έλεγχο των συμπτωμάτων και τη
ρύθμιση της φλεγμονής. Για τον προσδιορισμό της
αντιμετώπισης ή μη των συμπτωμάτων και ποια φάρμακα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν, απαιτείται προσεκτική
συζήτηση για τα οφέλη και τους κινδύνους, μεταξύ του
ασθενούς και του θεράποντα γιατρού.
Καθώς υποχωρούν τα συμπτώματα, μπορεί να χρειαστεί
αλλαγή στα φάρμακα ή στις δοσολογίες.
Ωστόσο, για την αποτελεσματική διαχείριση του ΣΕΛ, δεν
αρκεί η λήψη φαρμακευτικής αγωγής από μόνη της.
Χρειάζεται να εντοπιστούν και να διαχειριστούν παράλληλα
όλοι οι διαφορετικοί παράγοντες που οδηγούν στην
εκδήλωση της νόσου και επηρεάζουν την πορεία της.
Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δε διαχειριστούν οι
παράγοντες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της νόσου, η
πορεία της προχωρά σε σταθερή και σταδιακή επιδείνωση
μέσα από εξάρσεις και υφέσεις, επιβαρύνοντας την
καθημερινότητα και την κατάσταση υγείας του ασθενή.
Στο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, πέρα από τα
συμπτώματα που καθορίζουν τη νόσο, ο ασθενής βιώνει και
συμπτώματα όπως καταβολή, έλλειψη ενέργειας, διαταραχές
στη διάθεση, μειωμένη πνευματική διαύγεια, διαταραχή του
ύπνου, μειωμένη λίμπιντο και συμπτώματα από τη χρόνια
φλεγμονή, όπως δέκατα και ευαισθησία στις λοιμώξεις, που
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω
φαρμακευτικής αγωγής.

78

Τα τελευταία χρόνια εξειδικευμένες εξετάσεις εντοπίζουν
τους παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωση του Λύκου και
επιτρέπουν τη διόρθωση τους, βελτιώνοντας σημαντικά την
πορεία της υγείας και την καθημερινότητα των ασθενών που
πάσχουν από αυτόν.

Παράγοντες που Συνδέονται με την Ανάπτυξη
Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου
Γενετικοί, περιβαλλοντικοί, ορμονικοί και μεταβολικοί
παράγοντες, δρουν είτε διαδοχικά, είτε ταυτόχρονα στο
ανοσοποιητικό σύστημα.
Η νόσος επηρεάζεται από τη λειτουργία του ορμονικού, του
γαστρεντερικού, του νευρικού και του ανοσοποιητικού
συστήματος. Πρόκειται για μια νόσο με σημαντικό
μεταβολικό υπόβαθρο. Η ταυτόχρονη παρουσία πολλαπλών
διαταραχών όπως:
•

Αντίσταση στην ινσουλίνη

•

Έλλειψη βιταμίνης D

•

Ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών

•

Διαταραχή του μικροβιώματος

•

Αδυναμία διαχείρισης της χρόνιας φλεγμονής

•

Μειωμένη παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια
(οργανίδια που βρίσκονται στο εσωτερικό των
κυττάρων)

επιδρούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλοιώνουν τη
σύσταση και τη μορφολογία των κυττάρων του οργάνου που
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βάλλεται και οδηγούν σε επιδείνωση της πορείας της νόσου[27].
Αυτός είναι και ο λόγος που η λήψη φαρμακευτικής αγωγής
δεν αρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του
νοσήματος. Είναι συχνό οι ασθενείς με Λύκο να
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη ρύθμιση της νόσου τους και
δεν καταφέρνουν να νιώσουν αισθητά καλύτερα, παρά την
προσπάθεια που καταβάλλουν, να ακολουθούν σταθερά την
αγωγή τους, να επισκέπτονται τακτικά το γιατρό τους για να
κάνουν τις εξετάσεις τους και να μειώσουν το στρες της
καθημερινότητας.
Η λήψη φαρμακευτικής αγωγής για τη ρύθμιση των
συμπτωμάτων και τον έλεγχο της φλεγμονής είναι
απαραίτητο κομμάτι της αντιμετώπισης στο Λύκο, ωστόσο
δεν είναι αρκεί από μόνη της ώστε να επιτευχθεί πλήρης
έλεγχος της νόσου.
Παράλληλα με την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και τη
ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής, πρέπει να
αντιμετωπιστούν οι μεταβολικές διαταραχές και οι ελλείψεις
που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και
επιδεινώνουν τη συμπτωματολογία και την πορεία του
Λύκου.
Κατά την τελευταία κυρίως πενταετία, έχει βρεθεί ότι
διαταραχές των μεταβολικών διεργασιών, είναι κεντρικός
παράγοντας στην ανάπτυξη του λύκου και των αυτοάνοσων
ασθενειών. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στη μάχη
κατά του λύκου, που έχει αυξήσει την κατανόηση των
μηχανισμών ανάπτυξης της νόσου και έχει βελτιώσει την
αντιμετώπιση της[2-7].
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η δράση του ανοσοποιητικού
συστήματος ρυθμίζεται και προσαρμόζεται συνεχώς με βάση
τη(ν):
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•

Ικανότητα του οργανισμού να παράγει ενέργεια
(μιτοχόνδρια)

•

Φυσική δραστηριότητα

•

Ποσότητα και την ποιότητα της τροφής

•

Σύσταση της μικροβιακής χλωρίδας

•

Επάρκεια ή έλλειψη βιταμινών, αμινοξέων
(γλουταμίνη, Ν-ακετυλκυστεΐνη ), λιπαρών οξέων
(ωμέγα 3, 6 και 9), αντιοξειδωτικών και άλλων
μικροθρεπτικών συστατικών

•

Δράση της ινσουλίνης

Διαταραχές στις παραπάνω μεταβολικές διαδικασίες
οδηγούν σε υπερδιέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος
και απώλεια της ικανότητας του να ξεχωρίζει ξένα στοιχεία
από τα δικά του όργανα και ιστούς.

Πώς η Κλινική μας Βοηθά τους Ασθενείς με ΣΕΛ να
Αλλάξουν την Πορεία τους με τη Νόσο
Πολλοί ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο
αντιμετωπίζουν συμπτώματα που δεν μπορούν να ελέγξουν.
Στην κλινική μας διενεργούμε εξειδικευμένες εξετάσεις που
απευθύνονται σε όσους έχουν διαγνωστεί με αυτοάνοσο
νόσημα, όπως ο ΣΕΛ.
Η διενέργεια ειδικών εξετάσεων επιτρέπει στους ασθενείς να
αλλάξουν την πορεία τους με τη νόσο και να βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής τους.
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Οι εξετάσεις που διενεργούνται ονομάζονται μεταβολομικές
αναλύσεις. Απευθύνονται σε ασθενείς με αυτοάνοσο, όπως ο
ΣΕΛ και εντοπίζουν τις διαταραχές που επηρεάζουν την
πορεία της νόσου[7-9,13-15].
Πρόκειται για μια κατηγορία εξειδικευμένων εξετάσεων που
ανιχνεύουν περισσότερους από 80 δείκτες, που αφορούν:
•

Σε ελλείψεις μικροθρεπτικών
συστατικών: ελλείψεις σε βιταμίνη D, βιταμίνη C,
σελήνιο, ψευδάργυρο, αντιοξειδωτικά και ωμέγα-3
συνδέονται με επιδείνωση της λειτουργίας του
ανοσοποιητικού συστήματος, της εμφάνισης
φλεγμονής και της κατάστασης της υγείας ασθενών με
ΣΕΛ.

•

Στην παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια
(οργανίδια όπου παράγεται ενέργεια στα
κύτταρα): η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία συνδέεται
με κακή λειτουργία του ανοσοποιητικού και του
ορμονικού συστήματος και ανάπτυξη αυτοανοσίας. Η
μειωμένη απόδοση των μιτοχονδρίων, οδηγεί το
ανοσοποιητικό σε υπερ-λειτουργία και σταδιακή
έκπτωση της λειτουργίας του.

•

Σε δυσχέρεια στο μεταβολισμό των απλών
ζαχάρων: κατανάλωση απλών ζαχάρων μεγαλύτερη
από αυτή που μπορεί να μεταβολίσει ο κάθε
οργανισμός, πυροδοτεί φλεγμονές και είναι σημαντικός
δείκτης για την πορεία της νόσου.

•

Στην αντίσταση στην ινσουλίνη: η ινσουλίνη
λειτουργεί ως κατασταλτικός παράγοντας στη
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυξημένα
επίπεδα ινσουλίνης διαταράσσουν τη λειτουργία του
ανοσοποιητικού, επιδεινώνουν την αυτοανοσία και
επιταχύνουν την καταστροφή των οργάνων που
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πλήττονται από το νόσημα.
•

Στο μεταβολισμό των νευροδιαβιβαστών: ουσίες
όπως η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη και η αδρεναλίνη
μεταβιβάζουν μηνύματα μεταξύ των κυττάρων και
ρυθμίζουν τη λειτουργία του νευρικού και ορμονικού
συστήματος. Οι μεταβολομικές αναλύσεις παρέχουν
ακριβή εικόνα για την έκκριση των συγκεκριμένων
νευροδιαβιβαστών.

•

Στο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων: η σχέση
μεταξύ ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρών είναι
σημαντικός δείκτης για την ικανότητα του οργανισμού
να διαχειρίζεται τις φλεγμονές, ενώ παράλληλα
παίζουν κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της φυσιολογικής
απόκρισης του ανοσοποιητικού συστήματος.

•

Στην κατάσταση της μικροβιακής χλωρίδας του
οργανισμού:αλλοίωση του μικροβιώματος συνδέεται
με επιδείνωση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού
συστήματος και της ικανότητας του να ξεχωρίζει
μεταξύ των δικών του ιστών και εξωγενών στοιχείων,
όπως παθογόνα μικρόβια και ιοί.

Η στοχευμένη διόρθωση των ελλείψεων και η αποκατάσταση
των μεταβολικών παραγόντων κινδύνου είναι απαραίτητες
για την αντιμετώπιση:
•

του κινδύνου εκδήλωσης επιπλοκών

•

του κινδύνου εκδήλωσης άλλου αυτοάνοσου νοσήματος

•

του κινδύνου εκδήλωσης καρδιαγγειακού νοσήματος
και διαβήτη

•

της φλεγμονής και του χρόνιου πόνου

•

της εξέλιξης της νόσου

•

του περιορισμού της δραστηριότητας στην καθημερινή
ζωή
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•

της έκπτωσης του ανοσοποιητικού συστήματος

•

του αισθήματος κόπωσης και των χαμηλών επιπέδων
ενέργειας

Η διενέργεια των εξετάσεων είναι το πρώτο βήμα.
Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα των εξετάσεων
αξιολογούνται από την επιστημονική ομάδα της κλινικής
μας, ώστε να διαμορφωθεί το θεραπευτικό πλάνο, που
ταιριάζει στον κάθε ασθενή.
Συνήθως απαιτούνται 6-8 μήνες για την επίτευξη μιας
σημαντικής αλλαγής και ένα έτος για να σταθεροποιηθεί ο
οργανισμός σε ένα καλύτερο επίπεδο λειτουργίας.
Είναι κάτι που χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια, ωστόσο η
επιστημονική μας ομάδα είναι δίπλα σε κάθε ασθενή που δεν
είναι ικανοποιημένος με την κατάσταση της υγείας του και
θέλει να πλησιάσει όσο πιο κοντά γίνεται στο πώς ήταν πριν
την εκδήλωση της νόσου του.
Στο Λύκο το ανοσοποιητικό πλήττει διαφορετικά όργανα και
συστήματα κάθε φορά. Τα όργανα που προσβάλλονται
κυρίως είναι τα νεφρά, το αναπνευστικό, η καρδιά.
Προσβάλλονται όμως και αλλά όργανα και συστήματα όπως
το συκώτι, τα οστά, το δέρμα και τα μάτια.
Η άμεση διαχείριση των παραγόντων που ενισχύουν τη
βλάβη είναι επιτακτική στο συστηματικό ερυθηματώδη λύκο,
ώστε να μειωθεί έγκαιρα το μέγεθος της καταστροφής των
οργάνων και των ιστών που πλήττονται.
Η επιστημονική μας ομάδα έχει διαχειριστεί περισσότερα
από 25.000 περιστατικά με αυτοάνοσα και χρόνια
νοσήματα.
Στα περιστατικά με ΣΕΛ που αναλαμβάνουμε, η πορεία της
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νόσου και η εξέλιξή της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το
στάδιο που βρίσκεται η νόσος τη στιγμή που ο ασθενής
επισκέπτεται την κλινική μας. Επίσης, εξαρτάται από το ποια
όργανα – στόχοι έχουν πληγεί από τη νόσο. Η πορεία των
ασθενών είναι καλύτερη όταν ο ασθενής προσέρχεται
πρόωρα και είναι πιο δύσκολη όταν έχουν ήδη πληγεί
περισσότερα όργανα από τη νόσο.
Οι τομείς που οι ασθενείς μας παρατηρούν τη μεγαλύτερη
βελτίωση είναι η μείωση της έντασης και της διάρκειας των
φλεγμονών, μείωση της συχνότητας των εξάρσεων, βελτίωση
του εξανθήματος που συνοδεύει το Λύκο, μείωση του πόνου
και του οιδήματος, μείωση της ανάγκης λήψης
αντιφλεγμονωδών.
Επιπλέον, μειώνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης θρομβώσεων,
παρατηρείται καλύτερη ανταπόκριση στη φαρμακευτική
αγωγή, αυξάνονται τα επίπεδα ενέργειας και η ποιότητα
ζωής των ασθενών.
Παρότι δεν υφίσταται μόνιμη θεραπεία για το λύκο, μέσα
από την κλινική μας εμπειρία έχουμε διαπιστώσει ότι ο
έλεγχος των συμπτωμάτων και η παράλληλη αντιμετώπιση
των μεταβολικών διαταραχών της νόσου με τη χρήση ειδικών
εξετάσεων, βελτιώνουν σημαντικά την πορεία της υγείας
ασθενών με ΣΕΛ, βοηθούν στον καλύτερο έλεγχο των
συμπτωμάτων και στη μείωση της συχνότητας των
υποτροπών.
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Ελκώδης Κολίτιδα
Η αλλοίωση της σύστασης της εντερικής χλωρίδας
είναι κεντρικός παράγοντας στην ανάπτυξη και στην
πορεία της νόσου.

Εικόνα 13 Η αντιμετώπιση της ελκώδους κολίτιδας πρέπει να περιλαμβάνει
μαζί με την αποκατάσταση της μικροβιακής χλωρίδας και την διαχείριση των
παραγόντων που την αλλοιώνουν.

Η διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων επιτρέπει τη
διαχείριση των διαφορετικών παραγόντων που
συνδέονται με την αλλοίωση της μικροβιακής
χλωρίδας στην ελκώδη κολίτιδα.
Η ελκώδης κολίτιδα είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα που
πλήττει το παχύ έντερο. Εκδηλώνεται με φλεγμονή στο
βλεννογόνο που καλύπτει το εσωτερικό του παχέος εντέρου
και του ορθού[1,2].
Ονομάζεται ελκώδης γιατί η βασική βλάβη που προκαλεί
ανοιχτές πληγές που δεν επουλώνονται (έλκη), στο τοίχωμα
του παχέος εντέρου.
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Προκαλεί:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

κοιλιακό άλγος
διάρροια
πυρετό
κόπωση
αιμορραγικές κενώσεις
αίσθημα επείγουσας ανάγκης για αφόδευση
(τεινεσμός)
πόνος στο ορθό
ακούσια απώλεια βάρους
στα παιδιά καθυστέρηση της ανάπτυξης

Πρόκειται για μια νόσο που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά
την ποιότητα ζωής, κυρίως κατά την περίοδο των εξάρσεων.
Αυτό συμβαίνει τόσο λόγω της επηρεασμένης λειτουργίας
του εντέρου και του πόνου όσο και από τις παρενέργειες των
φαρμακευτικών θεραπειών[2-4].
Αν και μπορεί να προσβάλει οποιοδήποτε τμήμα του παχέος
εντέρου, συχνότερα πλήττει το τελευταίο τμήμα του
(σιγμοειδές, ορθό και πρωκτός). Παρά το γεγονός ότι η
ελκώδης κολίτιδα συνήθως δεν είναι θανατηφόρα ασθένεια,
μπορεί να προκαλέσει καχεξία και σπάνια μπορεί να
οδηγήσει σε επιπλοκές που μπορούν να είναι απειλητικές για
τη ζωή.
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Εικόνα 14: Η ελκώδης κολίτιδα προκαλεί πληγές που δεν επουλώνονται εύκολα
(έλκη), στο βλεννογόνο του παχέος εντέρου.

Η ελκώδης κολίτιδα οφείλεται σε πολυάριθμούς παράγοντες
και συχνά απαιτούνται αρκετά χρόνια έως και δεκαετίες για
την εκδήλωση της.
Η εκδήλωση της προκύπτει από το συνδυασμό πολλών και
διαφορετικών παραγόντων. Χαρακτηρίζεται από μια ομάδα
κυρίαρχων συμπτωμάτων που συνδέονται με το όργανο που
βάλλεται, το παχύ έντερο.
Η δυσκολία στην αντιμετώπιση της νόσου είναι ότι οφείλεται
σε πολλαπλούς παράγοντες που δρουν ταυτόχρονα και
οδηγούν στην εκδήλωση της.
Στην ελκώδη κολίτιδα πέρα από τα συμπτώματα που
συνδέονται με το έντερο, ο ασθενής βιώνει και συμπτώματα
όπως καταβολή, έλλειψη ενέργειας, διαταραχές στη διάθεση,
μειωμένη πνευματική διαύγεια, διαταραχή του ύπνου,
μειωμένη λίμπιντο και συμπτώματα από την χρόνια
φλεγμονή όπως δέκατα και ευαισθησία στις λοιμώξεις, που
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δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω
φαρμακευτικής αγωγής.
Για την αποτελεσματική διαχείριση της ελκώδους κολίτιδας
δεν αρκεί η φαρμακευτική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων
από μόνη της. Χρειάζεται να εντοπιστούν και να
διαχειριστούν όλοι οι διαφορετικοί παράγοντες που οδηγούν
στην εκδήλωσή της και επηρεάζουν την πορεία της.
Σε διαφορετική περίπτωση, η πορεία της προχωρά σε
σταθερή και σταδιακή επιδείνωση μέσα από εξάρσεις και
υφέσεις, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα και την
κατάσταση υγείας του ασθενή.
Τα τελευταία χρόνια εξειδικευμένες εξετάσεις εντοπίζουν
τους παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωση της και
επιτρέπουν τη διόρθωση τους, βελτιώνοντας σημαντικά την
πορεία της υγείας και την καθημερινότητα των ασθενών.

Αλλοίωση της Σύστασης της Μικροβιακής Χλωρίδας
& Ελκώδης Κολίτιδα
Η αλλοίωση της σύστασης της μικροβιακής χλωρίδας του
εντέρου είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που
προκαλούν την ανάπτυξη της ελκώδους κολίτιδας[4-8].
Το εντερικό μικροβίωμα αποτελείται από τρισεκατομμύρια
μικροοργανισμούς. Η φυσιολογική ισορροπία και παρουσία
αυτών των οργανισμών επηρεάζει τόσο τη λειτουργία του
εντέρου όσο και του οργανισμού συνολικά. Η απόκλιση από
την φυσιολογική σύσταση του μικροβιώματος ονομάζεται
δυσβίωση.
Η αλλαγή στο είδος και στην ποσότητα των
μικροοργανισμών που βρίσκονται στο έντερο, συνδέονται με
την εκδήλωση της ελκώδους κολίτιδας και της νόσου του
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Crohn.
Η σύσταση του μικροβιώματος των υγιών ατόμων, είναι
σχετικά σταθερή στο χρόνο, ενώ στους ασθενείς με ελκώδη
κολίτιδα είναι ασταθής. Η σύσταση του εντερικού
μικροβιώματος, αλλάζει στις εξάρσεις και στις υφέσεις της
νόσου.

Για την
αποτελεσματική
διαχείριση της
ελκώδους κολίτιδας
χρειάζεται να
εντοπιστούν και να
διαχειριστούν όλοι οι
διαφορετικοί
παράγοντες που
οδηγούν στην
εκδήλωσή της και
επηρεάζουν την πορεία
της.

Παλαιότερα, δεν ήταν ξεκάθαρο αν η αλλαγή του
μικροβιώματος ήταν το αποτέλεσμα της φλεγμονής ή το
αντίστροφο. Νεότερα στοιχεία δείχνουν, ότι η αλλαγή του
μικροβιώματος προηγείται και ότι η φλεγμονή ακολουθεί [4].
Η παράγοντες που επηρεάζουν τη χλωρίδα του εντέρου είναι
πολλαπλοί:
• Η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης
• Η κατάχρηση αλκοόλ
• Η λήψη κάποιων φαρμάκων (μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη, παυσίπονα, αντιβιοτικά)
• Το στρες
• Η χαμηλή πρόσληψη νερού
• Η έλλειψη μικροθρεπτικών συστατικών που ρυθμίζουν
τη σύσταση της εντερικής χλωρίδας (βιταμίνη D,
ψευδάργυρος, λιπαρά οξέα)
• Η αντίσταση στην ινσουλίνη
• Η χαμηλή φυσική δραστηριότητα
και πρέπει διαχειριστούν συνολικά ώστε να αποκατασταθεί η
φυσιολογική κατάσταση του εντερικού μικροβιώματος.
Αυτός είναι και ο λόγος που η λήψη προβιοτικών από μόνη
της δεν αρκεί ώστε να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην
πορεία της νόσου.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αλλαγή της σύστασης
του μικροβιώματος στην ελκώδη κολίτιδα είναι πολλοί και
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διαφορετικοί. Η διαχείριση ενός μεμονωμένου παράγοντα
δεν επαρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της
νόσου.
Η αντιμετώπιση της ελκώδους κολίτιδας πρέπει να
περιλαμβάνει μαζί με την αποκατάσταση της μικροβιακής
χλωρίδας και την διαχείριση των παραγόντων που την
αλλοιώνουν.
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Σύσταση της
Χλωρίδας του Εντέρου
1. Βιταμίνη D
Tα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D συνδέονται άμεσα με την
αυξημένη εμφάνιση της ελκώδους κολίτιδας, αλλά και τη
βαρύτητα των συμπτωμάτων κατά την εκδήλωση της νόσου.
Η βιταμίνη D συμβάλει στον έλεγχο των παθογόνων
μικροοργανισμών. Είναι απαραίτητη για την παραγωγή 200
ενδογενών αντιβιοτικών ουσιών και για την ομαλή
λειτουργία και ενεργοποίηση των λευκών αιμοσφαιρίων[912,14].
Η βιταμίνη D έχει άμεση και ισχυρή αντιφλεγμονώδη
δράση που εκφράζεται μέσα από ειδικούς υποδοχείς. Η
άμεση αντιφλεγμονώδης δράση της έχει αποδειχθεί σε
πολυάριθμες έρευνες[10-15].
Ο εντερικός βλεννογόνος είναι ένας από τους πιο
ευαίσθητους στη βιταμίνη D ιστούς. Η επίτευξη ιδανικών
επίπεδων βιταμίνης D πρέπει να είναι στόχος τόσο για την
πρόληψη όσο και για την θεραπεία των φλεγμονωδών νόσων
του εντέρου.
Όσο χαμηλότερα τα επίπεδα της βιταμίνης D τόσο αυξάνεται
ο κίνδυνος εμφάνισης φλεγμονώδους νόσου του εντέρου και
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τόσο πιο έντονη είναι και η συμπτωματολογία.
Ανεπάρκεια βιταμίνης D συσχετίστηκε με:

Στους ασθενείς που
πάσχουν από
αυτοανοσία, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ότι
μπορεί να εμφανίζουν
αντίσταση στη
βιταμίνη D

•

Αυξημένες εισαγωγές σε νοσοκομείο

•

Αυξημένες εξάρσεις της νόσου

•

Αυξημένη χρήση κορτιζόνης

•

Άυξηση των δόσεων της φαρμακευτικής αγωγής[13]

Στους ασθενείς που πάσχουν από αυτοανοσία, πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ότι μπορεί να εμφανίζουν αντίσταση στη
βιταμίνη D, χρειάζονται δηλαδή μεγαλύτερες δόσεις και
υψηλότερες τιμές για να μπορέσει το σώμα τους να έχει τα
πλήρη οφέλη από τη δράση της[15].
Η χορήγηση θεραπευτικών δόσεων βιταμίνης D πρέπει να
γίνεται υπό ιατρική παρακολούθηση και την παράλληλη
μέτρηση εργαστηριακών παραμέτρων που επιτρέπουν την
αξιολόγηση της ανταπόκρισης του οργανισμού.

2. Διατροφή
Η διατροφή είναι ένας παράγοντας που συχνά παραβλέπεται
στην ελκώδη κολίτιδα. Η διατροφή επηρεάζει άμεσα τη
μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου. Το τι τρώμε προκαλεί
επίσης ορμονικές εκκρίσεις που διαμορφώνουν την
ανταπόκριση του οργανισμού στη φλεγμονή και επηρεάζει
τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών, η αυξημένη
κατανάλωση ζάχαρης και η υπερκατανάλωση αλκοόλ,
προξενούν άμεση βλάβη στο εντερικό τοίχωμα, αυξάνουν τον
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πληθυσμό των παθογόνων μικροοργανισμών και μειώνουν το
πληθυσμό ωφέλιμων μικροβίων, επιδεινώνοντας τα
συμπτώματα και την πορεία της νόσου.

3. Ελλείψεις Μικροθρεπτικών & Ελκώδης Κολίτιδα
Λόγω της διαταραχής στην απορρόφηση των θρεπτικών
στοιχείων, οι ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα έχουν συχνά
σημαντικές ελλείψεις σε μικροθρεπτικά συστατικά όπως
βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, αμινοξέα και ωμέγα λιπαρά
οξέα. Οι ελλείψεις επηρεάζουν τη γενική κατάσταση της
υγείας των ασθενών και παίζουν σημαντικό ρόλο στην
εξέλιξη της νόσου.
Οι πιο συχνές ελλείψεις είναι:
Γλουταμίνη: H γλουταμίνη είναι ένα αμινοξύ, απαραίτητο
για την ομαλή λειτουργία του εντερικού βλεννογόνου. Είναι
το πιο σημαντικό καύσιμο για τα εντερικά κύτταρα, αλλά και
για τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Η έλλειψη
της εμποδίζει την επούλωση και την φυσιολογική λειτουργία
του εντερικού βλεννογόνου[16].
Ψευδάργυρος: Ο ψευδάργυρος, είναι απαραίτητος στην
ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και στη
διατήρηση της ακεραιότητας του εντερικού
βλεννογόνου. Επιπρόσθετα, η έλλειψη ψευδαργύρου,
προκαλεί διαταραχή στην κινητικότητα του εντέρου και
επηρεάζει αρνητικά την εντερική χλωρίδα, την ικανότητα
επούλωσης του βλεννογόνου και τη διαχείριση της
φλεγμονής[17-19].
Επιπρόσθετα μικροθρεπτικά, που εμφανίζουν έλλειψη στη
νόσο του Crohn είναι ο σίδηρος, οι βιταμίνες Β12, Β6, Β2, Β1,
η βιταμίνη Κ, το φολικό οξύ, το σελήνιο. Η έλλειψη των
συγκεκριμένων μικροθρεπτικών επιδεινώνει τα συμπτώματα
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και την πορεία αυτών των

νοσημάτων[17-19].

Υπάρχει μια κατηγορία ειδικών εξετάσεων που απευθύνεται
σε ασθενείς με αυτοάνοσο νόσημα, όπως η ελκώδης
κολίτιδα.
Μέσω των εξετάσεων εντοπίζονται οι διαφορετικοί
παράγοντες που επηρεάζουν τη σύσταση του μικροβιώματος
και οι ελλείψεις του οργανισμού που συνδέονται με την
πορεία της νόσου.

Πώς η Κλινική μας Βοηθά τους Ασθενείς με Ελκώδη
Κολίτιδα να Αλλάξουν την Πορεία τους με τη Νόσο
Η κλινική μας ειδικεύεται στην αντιμετώπιση αυτοάνοσων
νοσημάτων όπως η ελκώδης κολίτιδα. Πολλοί ασθενείς με
ελκώδη κολίτιδα αντιμετωπίζουν συμπτώματα που δεν
μπορούν να ελέγξουν.
Η λήψη φαρμακευτικής αγωγής για τη ρύθμιση των
συμπτωμάτων και τον έλεγχο της φλεγμονής είναι
απαραίτητο κομμάτι της αντιμετώπισης στην ελκώδη
κολίτιδα, ωστόσο δεν είναι αρκεί από μόνη της ώστε να
επιτευχθεί πλήρης έλεγχος της νόσου.
Στην ελκώδη κολίτιδα πέρα από τα συμπτώματα που
συνδέονται με το έντερο, ο ασθενής βιώνει και συμπτώματα
όπως καταβολή, έλλειψη ενέργειας, διαταραχές στη διάθεση,
μειωμένη πνευματική διαύγεια, διαταραχή του ύπνου,
μειωμένη λίμπιντο και συμπτώματα από την χρόνια
φλεγμονή όπως δέκατα και ευαισθησία στις λοιμώξεις, που
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω
φαρμακευτικής αγωγής.
Η διενέργεια ειδικών εξετάσεων επιτρέπει στους ασθενείς να
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αλλάξουν την πορεία τους με τη νόσο και να βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής τους.
Στην κλινική μας διενεργούμε εξειδικευμένες εξετάσεις που
απευθύνονται σε όσους έχουν διαγνωστεί με αυτοάνοσο
νόσημα. Στα περιστατικά που αναλαμβάνουμε ο πρώτος
στόχος είναι να σταματήσουμε την εξέλιξη της νόσου.
Προτεραιότητα είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και ο
έλεγχος των συμπτωμάτων, ώστε ο ασθενής να πλησιάσει
όσο πιο κοντά γίνεται στο πώς ήταν πριν την εμφάνιση της
νόσου.
Οι εξετάσεις που διενεργούνται ονομάζονται μεταβολομικές
αναλύσεις. Απευθύνονται σε ασθενείς με αυτοάνοσο και
εντοπίζουν τις διαταραχές που επηρεάζουν την πορεία της
νόσου[20-27].
Πρόκειται για μια κατηγορία εξειδικευμένων εξετάσεων που
ανιχνεύουν περισσότερους από 80 δείκτες, που αφορούν:
στην κατάσταση της μικροβιακής χλωρίδας του οργανισμού,
στις ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών, στην παραγωγή
ενέργειας στα μιτοχόνδρια (οργανίδια όπου παράγεται
ενέργεια στα κύτταρα), σε διαταραχή του μεταβολισμό των
απλών ζαχάρων, στην αντίσταση στην ινσουλίνη, στο
μεταβολισμό των ουσίες όπως η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη και
η αδρεναλίνη μεταβιβάζουν μηνύματα μεταξύ των κυττάρων,
στο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων (ωμέγα-3, ωμέγα-6,
ωμέγα-9 και κορεσμένα λιπαρά).
Η διενέργεια των εξετάσεων και η λήψη του ιατρικού
ιστορικού είναι το πρώτο βήμα.
Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα των εξετάσεων
αξιολογούνται από την επιστημονική ομάδα της κλινικής
μας, ώστε να διαμορφωθεί το θεραπευτικό πλάνο, που
ταιριάζει στον κάθε ασθενή.
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Συνήθως απαιτούνται 6-8 μήνες για την επίτευξη μιας
σημαντικής αλλαγής και ένα έτος για να σταθεροποιηθεί ο
οργανισμός σε ένα καλύτερο επίπεδο λειτουργίας.
Είναι κάτι που χρειάζεται χρόνο και προσπάθεια, ωστόσο η
επιστημονική μας ομάδα είναι δίπλα σε κάθε ασθενή που δεν
είναι ικανοποιημένος με την κατάσταση της υγείας του και
θέλει να πλησιάσει όσο πιο κοντά γίνεται στο πώς ήταν πριν
την εκδήλωση της νόσου του.
Είναι ζωτικής σημασίας η ταχύτερη δυνατή παρέμβαση για
την αποκατάσταση των παραπάνω, με στόχο την αναστολή
της εξέλιξης της νόσου. Τα αυτοάνοσα χαρακτηρίζονται από
την καταστροφή των οργάνων στόχων που πλήττονται από
το ανοσοποιητικό σύστημα.
Στην ελκώδη κολίτιδα το όργανο που βάλλεται από το
ανοσοποιητικό είναι πρωτίστως το παχύ έντερο, μπορούν
όμως να προσβληθούν και αλλά όργανα όπως οι αρθρώσεις,
το δέρμα και τα μάτια.
Η άμεση διαχείριση των παραγόντων που ενισχύουν τη
βλάβη είναι επιτακτική, ώστε να μειωθεί έγκαιρα το μέγεθος
της καταστροφής των οργάνων και των ιστών που
πλήττονται[28].
Η επιστημονική μας ομάδα έχει διαχειριστεί περισσότερα
από 25.000 περιστατικά με αυτοάνοσα και χρόνια
νοσήματα.
Συγκεκριμένα, στα περιστατικά με ελκώδη κολίτιδα που
αναλαμβάνουμε μειώνεται η φλεγμονή στο παχύ έντερο,
διορθώνονται οι ελλείψεις που συνδέονται με τη νόσο,
μειώνεται η συχνότητα των εξάρσεων και ο κίνδυνος
νοσηλείας, βελτιώνεται η ανταπόκριση στη φαρμακευτική
αγωγή, αποκαθίσταται η φυσιολογική συχνότητα των
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κενώσεων, διορθώνεται το αίσθημα εξάντλησης που
συνοδεύει τη νόσο και αυξάνονται τα επίπεδα ενέργειας.
Μέσα από την κλινική μας εμπειρία έχουμε διαπιστώσει ότι η
διόρθωση ελλείψεων του οργανισμού σε βιταμίνες και άλλα
στοιχεία και η αποκατάσταση των μεταβολικών διαταραχών,
αλλάζουν ριζικά την πορεία των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα
προς το καλύτερο και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους,
από μια εικόνα σταθερής επιδείνωσης, σε μια σταθερής
βελτίωσης.
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Σύνδρομο Sjogren
Πώς η Νόσος Καταστρέφει τους Αδένες που
Διατηρούν την Υγρασία στο Δέρμα και στους
Βλεννογόνους

Εικόνα 15 Η εκδήλωση του συνδρόμου Sjogren αφορά συνήθως γυναίκες στην
ηλικία των 40-60 ετών.

Το σύνδρομο Sjogren [Σγίογκρεν] είναι ένα από τα
πιο κοινά αυτοάνοσα νοσήματα. Προσβάλλει κυρίως
τους αδένες που διατηρούν την υγρασία των
βλεννογόνων και των ιστών στο ανθρώπινο σώμα,
ενώ μπορεί να συνυπάρχει και με άλλα αυτοάνοσα.
Πρώιμα συμπτώματα είναι η ξηροφθαλμία, η
ξηροστομία και πόνοι στις αρθρώσεις.
Πολλοί ασθενείς με Sjogren αντιμετωπίζουν
συμπτώματα που δεν μπορούν να ελέγξουν. Η
διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων, που
εντοπίζουν τους παράγοντες που προκαλούν την
εκδήλωση του συνδρόμου, αλλάζει την πορεία της
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νόσου και την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με
σύνδρομο Sjogren.

Το σύνδρομο Sjogren είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα, που
πλήττει τους αδένες που παράγουν τα υγρά του σώματος
(εξωκρινείς αδένες).
Οι αδένες που προσβάλλονται πρώτοι, είναι αυτοί που
παράγουν δάκρυα (δακρυϊκοί) και σάλιο (σιελογόνοι). Τα
κύρια συμπτώματα είναι η ξηροφθαλμία και η ξηροστομία.
Σε κάποιες περιπτώσεις προσβάλλονται αδένες και σε άλλα
σημεία του σώματος, όπως αυτοί των αρθρώσεων, του
κόλπου και του δέρματος.
Το σύνδρομο μπορεί να υφίσταται από μόνο του, συχνά
ωστόσο συνοδεύει άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως το λύκο
και τη ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Συμπτώματα
Τα ποιο κοινά συμπτώματα είναι:
•

Ξηροστομία: αίσθημα δίψας και αφυδάτωσης.
Αίσθηση σαν να υπάρχει βαμβάκι στο στόμα, δυσκολία
στην ομιλία και στην κατάποση. Το σύμπτωμα είναι πιο
έντονο όταν τρώει κανείς στεγνές τροφές, που κολλάνε
στο λαιμό και χρειάζεται η πόση νερού για να
καταποθούν.

•

Ξηροφθαλμία: φαγούρα, καύσος και αίσθηση σαν να
υπάρχει άμμος στα μάτια. Η ξηροφθαλμία θα πρέπει
να είναι συχνή, επαναλαμβανόμενη και να διαρκεί
πάνω από 3 μήνες.
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Το σύνδρομο Sjogren
είναι ένα αυτοάνοσο
νόσημα, όπου λευκά
αιμοσφαίρια
(λεμφοκύτταρα)
διεισδύουν στους
αδένες που παράγουν
τα διάφορα υγρά του
σώματος (εξωκρινείς
αδένες) και τους
καταστρέφουν.

Επιπρόσθετα συμπτώματα που μπορούν να εμφανίσουν
ασθενείς με σύνδρομο Sjogren είναι:

•

Χρόνιος ξηρός βήχας: έως και το 60% των ατόμων
με Sjogren έχουν χρόνιο ξηρό βήχα. Μια από τις
λειτουργίες του σάλιου είναι η εξουδετέρωση των
γαστρικών οξέων, ιδιαίτερα όταν ξαπλώνει κανείς.

•

Ξηροδερμία: η νόσος μπορεί να αφορά και τους
αδένες που είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της
υγρασίας του δέρματος και παράγουν ιδρώτα και
σμήγμα. Χωρίς τη χρήση ισχυρών ενυδατικών λοσιόν
και κρεμών το δέρμα γίνεται ξηρό και τραχύ στη υφή.
Η εμφάνιση εκζεμάτων συνήθως οφείλεται σε συνοδά
αυτοάνοσα όπως ο λύκος και η σκληροδερμία.

•

Αρθραλγία: δυσκινησία και οδυνηρές πρώτες
κινήσεις μετά το ξύπνημα. Τυπικά προσβάλλονται
κυρίως οι μικρές αρθρώσεις, ωστόσο μπορούν να
εμφανίζουν πρήξιμο και πόνο και μεγαλύτερες
αρθρώσεις όπως το γόνατο, τα ισχύα και οι ώμοι.

•

Ξηρότητα του κόλπου: Λόγω της αυξημένης
επίπτωσης του Sjogren σε γυναίκες μετά την ηλικία
των 40 ετών, τα συμπτώματα συχνά αποδίδονται στην
εμμηνόπαυση. Ωστόσο, το σύνδρομο μπορεί να
επιβαρύνει τη λέπτυνση και τη φλεγμονή των
τοιχωμάτων του κόλπου που προκύπτει λόγω της
πτώσης των οιστρογόνων με την ηλικία. Αυτό μπορεί
να οδηγήσει σε πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή
(δυσπαρευνία), αίσθηση καύσου και φαγούρας στην
περιοχή.

•

Διόγκωση της παρωτίδας: η παρωτίδα είναι ο
μεγαλύτερος σιελογόνος αδένας και βρίσκεται κοντά
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στο σαγόνι. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται
διόγκωση του αδένα.
•

Μειωμένη πνευματική διαύγεια: απώλεια
πρόσφατης μνήμης και ένα αίσθημα μειωμένης
πνευματικής διαύγειας με δυσκολία συγκέντρωσης.

•

Νευροπάθεια: μπορεί να προσβάλει τα περιφερικά
νεύρα - αυτά που συνδέουν το υπόλοιπο σώμα με το
νωτιαίο και τον εγκέφαλο. Κάποιοι ασθενείς μπορεί να
εμφανίσουν διαταραχές της αισθητικότητας
(μουδιάσματα, πόνο, τσιμπήματα) και της
κινητικότητας (μυϊκή αδυναμία, ακράτεια, διάρροια,
στυτική δυσλειτουργία), που οφείλονται σε φλεγμονή
στα περιφερικά νεύρα.

•

Χρόνια κόπωση: αίσθημα κόπωσης και υπνηλίας που
παραμένει μετά και από επαρκή ύπνο και ξεκούραση.
Το σύνδρομο Sjogren όπως και άλλα αυτοάνοσα,
μπορεί να προκαλέσει χρόνια κόπωση και αίσθημα
σωματικής και πνευματικής εξάντλησης. Αυτό μπορεί
να οφείλεται στη χρόνια φλεγμονή που επηρεάζει όλο
το σώμα, αλλά και σε διαταραχή του ύπνου από τα
συμπτώματα της νόσου.

•

Οδοντικά προβλήματα: αυξημένη επίπτωση
τερηδόνας. Το σάλιο κρατάει υγρά τα δόντια και τα
προστατεύει, έχει επίσης βακτηριοστατικές ιδιότητες
και σταματά την ανάπτυξη των βακτηριδίων που
προκαλούν την τερηδόνα των δοντιών. Στα άτομα με
Sjogren η μειωμένη παραγωγή σάλιου, μπορεί να
εκδηλωθεί με ουλίτιδα, αυξημένη φθορά των δοντιών,
στοματικά έλκη και φλεγμονή στη γλώσσα.
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Εικόνα 16 σιελογόνοι αδένες. Η παρωτίδα, ο πιο μεγάλος σιελογόνος αδένας
μπορεί να διογκωθεί στο σύνδρομο Sjogren. 2013 Terese Winslow, US
National Cancer Institute.

Αίτια
Το σύνδρομο Sjogren είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα, όπου
λευκά αιμοσφαίρια (λεμφοκύτταρα) διεισδύουν στους
αδένες που παράγουν τα διάφορα υγρά του σώματος
(εξωκρινείς αδένες) και τους καταστρέφουν.
Οι εξωκρινείς αδένες που προσβάλλονται, μπορεί να είναι
αυτοί που παράγουν υγρά στα μάτια (δάκρυα), σε κοιλότητες
του σώματος (σάλιο, κολπικά υγρά, γαστρικά υγρά, χολή,
παγκρεατικά υγρά), στην επιφάνεια του σώματος (ιδρώτας,
σμήγμα), στις αρθρώσεις (αρθρικά υγρά) και στους
βλεννογόνους (φάρυγγας, πνεύμονες, οισοφάγου κ.ά).
Μπορεί να εκδηλωθεί είτε ως μεμονωμένο αυτοάνοσο
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νόσημα (πρωτοπαθές Sjogren) είτε μαζί με άλλα αυτοάνοσα
(δευτεροπαθές Sjogren), όπως με το συστηματικό
ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ), τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και το
σκληρόδερμα.
Σε άτομα όπου προϋπάρχει διαταραχή της λειτουργίας του
ανοσοποιητικού συστήματος, λοιμώξεις από ιούς και
βακτήρια, πυροδοτούν την καταστροφή των αδένων από
λευκά αιμοσφαίρια.
Η διαδικασία ξεκινάει με την καταστροφή των κυττάρων του
αδένα από τους ιούς ή τα βακτήρια. Η βλάβη των κυττάρων
του αδένα από τα μικρόβια απελευθερώνει αλλεργιογόνα
που πυροδοτούν μια αλλεργικής μορφής αντίδραση του
ανοσοποιητικού, όπου τα λευκά αιμοσφαίρια διεισδύουν
στους αδένες και τους καταστρέφουν[1].
Θεωρητικά μπορούν να επηρεαστούν όλα τα όργανα. Πιο
συχνά επηρεάζονται[1,2]:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

τα μάτια
το στόμα
η παρωτίδα
οι αρθρώσεις
το στομάχι
ο θυρεοειδής αδένας
οι πνεύμονες
τα νεφρά
το δέρμα
το περιφερικό νευρικό σύστημα
λεμφαδένες

Παράγοντες Κινδύνου
Η εκδήλωση συνδρόμου Sjogren συνδέεται με τους εξής
παράγοντες κινδύνου:
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Υψηλότερα επίπεδα
ωμέγα-3, συνδέονται
με μειωμένη ένταση
των συμπτωμάτων της
ξηροφθαλμίας και της
ξηροστομίας.

•

Ηλικία: συνήθως διαγιγνώσκεται σε άτομα με ηλικία
πάνω από 40 έτη.

•

Φύλο: 9 στις 10 φορές προσβάλλει γυναίκες.

•

Αυτοάνοσο νόσημα: είναι συχνό άτομα με Sjogren να
πάσχουν και από άλλο αυτοάνοσο νόσημα.

•

Ελλείψεις αντιοξειδωτικών και μικροθρεπτικών
συστατικών: ελλείψεις σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες
και μεταλλικά στοιχεία όπως ο ψευδάργυρος, η
βιταμίνη Ε, η βιταμίνη Α και η βιταμίνη Β12, ενισχύουν
τη δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και
συνδέονται με χειρότερη πορεία της νόσου σε ασθενείς
με Sjogren[8,9].

•

Ανεπάρκεια σε ωμέγα-3 λιπαρά: οι ασθενείς με
σύνδρομο Sjogren έχουν χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3
λιπαρών οξέων. Αντιθέτως, υψηλότερα επίπεδα ωμέγα3, συνδέονται με μειωμένη ένταση των συμπτωμάτων
της ξηροφθαλμίας και της ξηροστομίας[10].

•

Μεταβολικό σύνδρομο: ασθενείς με Sjogren έχουν
αυξημένη πιθανότητα να έχουν μεταβολικό σύνδρομο
(αντίσταση στην ινσουλίνη, αυξημένο σωματικό βάρος,
αυξημένα τριγλυκερίδια, μειωμένη καλή χοληστερίνη
(HDL), υπέρταση, αυξημένες τιμές ζαχάρου). Η προφλεγμονώδης κατάσταση που δημιουργεί το
μεταβολικό σύνδρομο, παίζει σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη της νόσου[3].

•

Μιτοχονδριακή δυσλειτουργία: τα μιτοχόνδρια είναι
οργανίδια που βρίσκονται στο εσωτερικό των
κυττάρων του ανθρώπινου σώματος και παράγουν
ενέργεια. Κάθε κύτταρο στο σώμα, περιέχει αρκετές
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χιλιάδες μιτοχόνδρια. Ο ρόλος τους είναι να
μετατρέπουν συστατικά από τις τροφές που τρώμε σε
ενέργεια. Τα μιτοχόνδρια παράγουν το 90% τις
ενέργειας που χρειάζεται το ανθρώπινο σώμα για να
λειτουργήσει. Μεταβολικές διαταραχές που αφορούν
στους μηχανισμούς παραγωγής ενέργειας των
κυττάρων στα μιτοχόνδρια, συμμετέχουν στην
εκδήλωση της χρόνιας κόπωσης και των συμπτωμάτων
του συνδρόμου[4].

Εικόνα 17: το 90% της ενέργειας που χρειάζεται για να λειτουργήσει το
ανθρώπινο σώμα, παράγεται στα μιτοχόνδρια. US National Human Genome
Research Institute.
•

Διαταραχή του μικροβιώματος: διαταραχές στην
ισορροπία των μικροβίων που απαρτίζουν το
μικροβίωμα του στόματος αλλά και του
γαστρεντερικού συστήματος, συνδέονται με την
ανάπτυξη Sjogren[5,6].

•

Έλλειψη βιταμίνης D: χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D
συνδέονται με την εκδήλωση αυτοάνοσων ασθενειών
και του συνδρόμου Sjogren. Η βιταμίνη D είναι
απαραίτητη για την ομαλή ρύθμιση και λειτουργία του
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ανοσοποιητικού συστήματος. Χαμηλά επίπεδα
βιταμίνης D στους ασθενείς με Sjogren συνδέονται με
επιδείνωση της συμπτωματολογίας[7].

Διάγνωση
Η εκδήλωση του συνδρόμου Sjogren αφορά συνήθως
γυναίκες στην ηλικία των 40-60 ετών, σπανιότερα μπορεί να
εμφανιστεί και σε άντρες ή και παιδιά.
Η εκδήλωση των συμπτωμάτων είναι σταδιακή και μπορεί να
παραβλεφθεί καθυστερώντας τη διάγνωση, συχνά και για
αρκετά χρόνια.
Το σύνδρομο Sjogren μπορεί είναι δύσκολο να διαγνωστεί,
γιατί τα συμπτώματα του προσομοιάζουν αυτά άλλων
ασθενειών. Παρενέργειες πολλών φαρμάκων, μπορούν
επίσης να μιμηθούν τα συμπτώματα του συνδρόμου.
Ειδικές εξετάσεις μπορούν να αποκλείσουν άλλες ασθένειες,
να βεβαιώσουν τη διάγνωση της νόσου και να εντοπίσουν τα
μεταβολικά αίτια και τις ελλείψεις.
Η βιοψία κάτω χείλους είναι το πιο ακριβές τεστ διάγνωσης
του συνδρόμου Sjogren. Διενεργείται επί αμφιβολίας για τη
διάγνωση της νόσου. Αφαιρείται δείγμα από το εσωτερικό
του κάτω χείλους με τοπική αναισθησία και εξετάζονται στο
μικροσκόπιο οι μικροσκοπικοί σιελογόνοι αδένες που
βρίσκονται σε αυτό το σημείο.

Αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση του συνδρόμου διαφοροποιείται ανάλογα με
τα όργανα που έχουν προσβληθεί.
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Φαρμακευτική αγωγή
•

•

•

•

Μείωση της φλεγμονής στα μάτια: οπτικές σταγόνες
κυκλοσπορίνης και lifitegrast
Αύξηση της έκκρισης σάλιου: πιλοκαρπίνη, κεβιμελίνη
μπορούν να αυξήσουν την έκκριση σάλιου και μερικές
φορές των δακρύων.
Αντιμετώπιση συμπτωμάτων που επηρεάζουν
ευρύτερα συστήματα: η υδροξυχλωροκίνη (Plaquenil)
και μεθοτρεξάτη, βιολογικοί παράγοντες.
Συμπτωματική αγωγή: παυσίπονα, μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη, τεχνητά δάκρυα, φυσιολογικός ορός,
αντιμυκητιασικά, στοματικά τζελ και σπρέι, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων που οφείλονται στη νόσο.

Χειρουργική αντιμετώπιση
•

Μια μικρή επέμβαση που σφραγίζει τα σωληνάρια που
παροχετεύουν τα δάκρυα από τα μάτια, μπορεί να
βελτιώσει σε κάποιο βαθμό την ξηροφθαλμία.

Αντιμετώπιση των Παραγόντων που Συμμετέχουν
στην Ανάπτυξη του Συνδρόμου Sjogren
Η αντιμετώπιση των παραγόντων που οδηγούν στην
ανάπτυξη του συνδρόμου, είναι σημαντικό κομμάτι για την
βελτίωση της πορείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών
με Sjogren.

•

Διόρθωση των ελλείψεων σε ωμέγα-3 λιπαρών: για την
αντιμετώπιση της φλεγμονής που προκαλείται από την
ξηροφθαλμία. Η χορήγηση τους βελτιώνει την
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ξηροφθαλμία και μειώνει την φλεγμονή τη
συνοδεύει[10].

Η δυσκολία στην
αντιμετώπιση των
αυτοάνοσων
νοσημάτων,
συμπεριλαμβανομένου
του συνδρόμου
Sjogren, έγκειται στο
ότι οφείλονται σε
πολλαπλούς
παράγοντες που δρουν
ταυτόχρονα και
οδηγούν στην
εκδήλωση τους.

•

Η διόρθωση στων ελλείψεων σε αντιοξειδωτικά και
μικροθρεπτικά συστατικά: ψευδάργυρου, βιταμίνης Ε,
βιταμίνης Α και βιταμίνη Β12, συνδέεται με καλύτερη
πορεία της νόσου σε ασθενείς με Sjogren[8,9].

•

Μεταβολικό σύνδρομο: επίλυση της αντίστασης στην
ινσουλίνη, διαχείριση της υπέρτασης και της
υπερλιπιδαιμίας, αύξηση των τιμών της καλής
χοληστερίνης (HDL), μείωση του σωματικού βάρους,
αντιμετώπιση της προ-φλεγμονώδους κατάστασης[11].

•

Μιτοχονδριακή δυσλειτουργία: ενίσχυση των
μηχανισμών παραγωγής ενέργειας, διόρθωση των
ελλείψεων που συνδέονται με μιτοχονδριακή
δυσλειτουργία, βελτίωση της χρόνιας κόπωσης [4].

•

Διαταραχή του μικροβιώματος: ενίσχυση της
φυσιολογικής χλωρίδας του στόματος και του
γαστρεντερικού συστήματος[5,6].

•

Έλλειψη βιταμίνης D: διόρθωση της έλλειψης
βιταμίνης D. Σε ασθενείς με αυτοάνοσα απαιτούνται
υψηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα για την
επίτευξη του ίδιου βιολογικού αποτελέσματος, σε
σχέση με τον υγιή πληθυσμό, με επίτευξη τιμών
25OHD3, κοντά στα ανώτερα φυσιολογικά (80-100
ng/dl)[7,13-15].

Πολλοί ασθενείς με σύνδρομο Sjogren αντιμετωπίζουν
συμπτώματα που δεν μπορούν να ελέγξουν και
επιδεινώνονται σταθερά. Η διενέργεια εξειδικευμένων
εξετάσεων μπορεί να αναστείλει την πρόοδο της νόσου.
Οι εξετάσεις εντοπίζουν τους διαφορετικούς παράγοντες που
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επιδεινώνουν τη συμπτωματολογία και τις εξάρσεις του
συνδρόμου. Έτσι ο ασθενής μπορεί να ελέγξει τη
συμπτωματολογία, να μειώσει τις εξάρσεις και να
καθυστερήσει σημαντικά ή και να σταματήσει την εξέλιξη
του.
Η δυσκολία στην αντιμετώπιση των αυτοάνοσων νοσημάτων,
συμπεριλαμβανομένου του συνδρόμου Sjogren, έγκειται στο
ότι οφείλονται σε πολλαπλούς παράγοντες που δρουν
ταυτόχρονα και οδηγούν στην εκδήλωση τους.
Για την αποτελεσματική διαχείριση του, δεν αρκεί η
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που συνδέονται με το
σύνδρομο. Χρειάζεται να εντοπιστούν και να διαχειριστούν
όλοι οι διαφορετικοί παράγοντες που οδηγούν στην
εκδήλωσή του και επηρεάζουν την πορεία του.
Σε διαφορετική περίπτωση, η πορεία της νόσου προχωρά σε
σταθερή και σταδιακή επιδείνωση μέσα από εξάρσεις και
υφέσεις. Καταστρέφονται ολοκληρωτικά οι εξωκρινείς
αδένες, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται δραματικά η
συμπτωματολογία της νόσου, επιβαρύνοντας την
καθημερινότητα και την κατάσταση υγείας του ασθενή.
Η διενέργεια ειδικών εξετάσεων επιτρέπει στους ασθενείς με
Sjogren να ελέγξουν τη συμπτωματολογία και να βελτιώσουν
την καθημερινότητα και την πορεία της νόσου τους[17-19].
Με βάση την κλινική μας εμπειρία σε περιστατικά με
Sjogren, ακολουθώντας την αγωγή μας οι ασθενείς
παρατηρούν βελτίωση της κατάστασης του βλεννογόνου του
γαστρεντερικού. Ενδείξεις που συνδέονται με τη βελτίωση
της κατάστασης των βλεννογόνων του γαστρεντερικού είναι
η καλύτερη πέψη, η βελτίωση των τιμών του αιματοκρίτη,
λόγω καλύτερης απορρόφησης σιδήρου και Β12. Βελτίωση
της διαύγειας και της ενέργειας.
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Επιπλέον, οι ασθενείς παρατηρούν μείωση της δυσκαμψίας
και του πόνου των αρθρώσεων, βελτίωση της κινητικότητας,
αύξηση των επιπέδων ενέργειας και βελτίωση της ποιότητας
ζωής, καλύτερη ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή.
Στην πλειοψηφία των περιστατικών παρατηρείται
αναχαίτηση της καταστροφής των εξωκρινών αδένων και
μείωση της συστηματικής βλάβης επί δευτεροπαθούς
Sjogren.
Όσο νωρίτερα διαχειριστούν τα αίτια της νόσου, τόσο πιο
αποτελεσματική είναι η αντιμετώπιση. Το ποσοστό
βελτίωσης συνδέεται με το είδος του ιστού που έχει
προσβληθεί.
Ιστοί όπως οι βλεννογόνοι του γαστρεντερικού συστήματος,
οι αρθρώσεις και το δέρμα αναπλάθονται και επουλώνουν
πιο αποτελεσματικά, εφόσον υπάρχει μια αναστρέψιμη
βλάβη.
Ιστοί όπως οι αδένες, ο νευρικός ή ο μυϊκός ιστός δεν
αναπλάθονται ή επουλώνουν πολύ αργά. Σε αυτούς τους
ιστούς, στόχος είναι η αναχαίτιση της βλάβης και η
σταθεροποίηση της λειτουργικότητας. Πρώιμες
παρεμβάσεις επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα.
Όσο νωρίτερα διαχειριστούν τα μεταβολικά αίτια της νόσου,
τόσο πιο αποτελεσματικές είναι οι παρεμβάσεις πρόληψης
και θεραπείας. Το ποσοστό βελτίωσης συνδέεται με το είδος
του ιστού που έχει προσβληθεί[11-20].
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Μέσα από την κλινική μας εμπειρία έχουμε διαπιστώσει ότι η
χρήση ειδικών εξετάσεων για τη διόρθωση των ελλείψεων
και των μεταβολικών διαταραχών που συνδέονται με το
σύνδρομο Sjogren, αλλάζουν ριζικά την πορεία των ασθενών
προς το καλύτερο και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους,
από μια εικόνα σταθερής επιδείνωσης, σε μια σταθερής
βελτίωσης.
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Ατοπική Δερματίτιδα (Έκζεμα)
Γιατί οι τοπικές αγωγές δεν επαρκούν για την
αντιμετώπιση της νόσου
Εξειδικευμένες εξετάσεις εντοπίζουν τους
διαφορετικούς παράγοντες που επιδεινώνουν τη
συμπτωματολογία της νόσου και βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής των ασθενών.

Figure 18 Η ατοπική δερματίτιδα, είναι μια νόσος που επηρεάζει την υγεία ενός
μεγάλου μέρους του πληθυσμού και ιδιαίτερα παιδιών, ένα σημαντικό ποσοστό
των οποίων θα συνεχίσει να έχει τη νόσο και στην ενήλικη ζωή του.

Η ατοπική δερματίτιδα είναι η πιο συχνή μορφή εκζέματος,
που κάνει το δέρμα ξηρό και προκαλεί φαγούρα (κνησμό).
Είναι κοινή στα παιδιά, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε όλες
τις ηλικίες. Επηρεάζει πάνω από το 20% των παιδιών στις
ανεπτυγμένες χώρες και έως το 5% των ενηλίκων[1,2].
Πρόκειται για ένα αυτοάνοσο νόσημα που προκαλεί χρόνια
φλεγμονή του δέρματος, η οποία έχει την τάση να υποχωρεί
και να επανεμφανίζεται περιοδικά. Μπορεί να συνοδεύεται
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από άσθμα ή αλλεργική ρινίτιδα. Επηρεάζει την υγεία ενός
μεγάλου μέρους του πληθυσμού και ιδιαίτερα παιδιών, ένα
σημαντικό ποσοστό των οποίων θα συνεχίσει να έχει τη νόσο
και στην ενήλικη ζωή του.
Συχνά δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις τοπικές
φαρμακευτικές θεραπείες. Η ποιότητα ζωής μπορεί να είναι
αισθητά μειωμένη τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά με
ατοπική δερματίτιδα. Η ποιότητα ζωής των γονέων των
βρεφών ή των παιδιών με αυτή τη χρόνια νόσο, επηρεάζεται
επίσης λόγω προβλημάτων, όπως η διαταραχή του ύπνου που
Ο όρος ατοπία,
προκαλούνται από τη φαγούρα και και τις τοπικές θεραπείες.
περιγράφει την
εμφάνιση μιας
Εξειδικευμένες εξετάσεις που εντοπίζουν τους
αλλεργικής αντίδρασης
διαφορετικούς παράγοντες που επιδεινώνουν τη
που εκδηλώνεται σε
συμπτωματολογία της νόσου, μειωνούν τις εξάρσεις και
διαφορετικό σημείο
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών.
από το σημείο επαφής
με την ουσία που
προκάλεσε την
Γιατί Ονομάζεται Ατοπική Δερματίτιδα
αλλεργία (ετυμολογία
αρχ. α-τόπος)
Η ατοπία είναι ένα είδος αλλεργίας, όπου υπάρχει έντονη
αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, σε ουσίες που
είναι ακίνδυνες φυσιολογικά (αλλεργιογόνα).
Ο όρος ατοπία, περιγράφει την εμφάνιση μιας αλλεργικής
αντίδρασης που εκδηλώνεται σε διαφορετικό σημείο από το
σημείο επαφής με την ουσία που προκάλεσε την αλλεργία[3]
(ετυμολογία αρχ. α-τόπος).
Στην ατοπική δερματίτιδα το έκζεμα εμφανίζεται στο δέρμα
και το σημείο επαφής με το αλλεργιογόνο είναι στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων το γαστρεντερικό σύστημα.
Έτσι για παράδειγμα, η ατοπική δερματίτιδα θα μπορούσε
να ενεργοποιηθεί από μια τροφή που μπαίνει στο σώμα από
το γαστρεντερικό και ενεργοποιεί αλλεργική αντίδραση και
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φλεγμονή στο δέρμα (έκζεμα), στους πνεύμονες (άσθμα) ή
στη μύτη (ρινίτιδα)[4-6].
Η κατανόηση της φύσης της ατοπικής δερματίτιδας είναι
ζωτικής σημασίας. Εφόσον το έκζεμα εμφανίζεται σε
διαφορετικό σημείο του σώματος από το σημείο επαφής με
το αλλεργιογόνο, η εφαρμογή τοπικής αγωγής από μόνη της,
δεν μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική θεραπεία.

Γιατί η Επαφή με το Αλλεργιογόνο Γίνεται Κυρίως
στο Γαστρεντερικό Σύστημα
Το γαστρεντερικό σύστημα παίζει σημαντικό ρόλο στους
μηχανισμούς ανάπτυξης της ατοπικής δερματίτιδας. Η
λειτουργικότητα του εντερικού βλεννογόνου, η κατάσταση
του μικροβιώματος (το σύνολο των μικροβίων σε έναν
οργανισμό) και η αλληλεπίδραση του γαστρεντερικού με το
νευρικό σύστημα, συνδέονται με την εμφάνιση της νόσου[4-6].
Είναι αξιοσημείωτο ότι το 80% του ανοσοποιητικού
συστήματος βρίσκεται στο έντερο. Ως πύλη εισόδου τροφών
και μικροβίων στον οργανισμό, το γαστρεντερικό έχει την
ιδιότητα να ρυθμίζει την ανοσολογική απάντηση σε
πρωτεΐνες, συστατικά και μικροοργανισμούς.
Όταν αναγνωρίζει ένα συστατικό ως τροφή δεν του
επιτίθεται και επιτρέπει την πέψη και την απορρόφηση του
στο αίμα. Ωστόσο, όταν έρχεται σε επαφή με αλλοιωμένες
τροφές, δεν τις αναγνωρίζει ως τροφή, τους επιτίθεται και
εμποδίζει την πέψη και την απορρόφηση τους από το αίμα.
Όπως το δέρμα λειτουργεί ως φραγμός για μικρόβια και
ουσίες που δεν πρέπει να εισχωρήσουν στον οργανισμό, έτσι
και το έντερο λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο.
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Ο εντερικός βλεννογόνος έχει όμως έναν διπλό ρόλο. Πρέπει
να λειτουργήσει ως φραγμός για στοιχεία που δεν πρέπει να
εισχωρήσουν στην κυκλοφορία του αίματος, ενώ πρέπει
παράλληλα να επιτρέψει την απορρόφηση των θρεπτικών
συστατικών.
Ο διαχωρισμός, σχετικά με το τι μπορεί να απορροφηθεί και
τι πρέπει να απορριφθεί, γίνεται από τα κύτταρα του
εντερικού βλεννογόνου, που καλύπτει το εσωτερικό τοίχωμα
του εντέρου.
Τροφές που έχουν υποστεί έντονη βιομηχανική επεξεργασία
και περιέχουν χημικές ενώσεις που αποτρέπουν την
αποσύνθεση τους, όπως αντιβιοτικά και συντηρητικά, αλλά
και ερεθιστικές ουσίες σε μεγάλες ποσότητες, όπως η
γλουτένη, το αλκοόλ, τα χρώματα, τα ενισχυτικά γεύσης και
άλλα χημικά, προκαλούν βλάβες και φλεγμονή στον εντερικό
βλεννογόνο.
Όταν χάνεται η συνέχεια του εντερικού βλεννογόνου λόγω
φλεγμονής, προκύπτει διαπερατότητα και διάχυση άπεπτων
στοιχείων, ακόμη και μικροβίων προς το αίμα,
ενεργοποιώντας υπέρμετρα το ανοσοποιητικό σύστημα,
προκαλώντας επιπλέον φλεγμονές[7-11].
Οι φλεγμονές που προκύπτουν λόγω της αυξημένης
διαπερατότητας, μπορούν να αφορούν τόσο στο έντερο
τοπικά, όσο και σε άλλα όργανα σε άλλα σημεία του
οργανισμού. Η αυξημένη διαπερατότητα του εντέρου,
θεωρείται ότι λειτουργεί ως σκανδάλη, που σε άτομα με
κληρονομική προδιάθεση και αλλοιωμένη εντερική χλωρίδα,
πυροδοτεί τους μηχανισμούς της ατοπικής δερματίτιδας.
Το γεγονός ότι η επαφή με το αλλεργιογόνο γίνεται στο
γαστρεντερικό σύστημα καθιστά αδύνατη την αντιμετώπιση
της νόσου αποκλειστικά με τη χρήση τοπικών αγωγών,
καθώς η αιτία που προκάλεσε την αλλεργία δεν βρίσκεται
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στο δέρμα αλλά στο γαστρεντερικό.

Παράγοντες που Συνδέονται με την Εκδήλωση
Ατοπικής Δερματίτιδας
Ελλείψεις σε βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, ω3 λιπαρά οξέα
και προβιοτικά συνδέονται με αυξημένη εμφάνιση ατοπικής
Όταν χάνεται η δερματίτιδας, αλλά και με βελτίωση της κλινικής εικόνας
[12-20].
συνέχεια του εντερικού μετά τη διόρθωση τους
βλεννογόνου λόγω
φλεγμονής, προκύπτει Η έλλειψη βιταμίνης D, παίζει σημαντικό ρόλο στην
διαπερατότητα και ανάπτυξη αυτοανοσίας και αλλεργικών νοσημάτων, λόγω της
διάχυση άπεπτων ανοσο-ρυθμιστικής της δράσης. Συνδέεται επίσης με υπερστοιχείων, ακόμη και δραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος και
μικροβίων προς το αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ατοπικής δερματίτιδας.
αίμα, ενεργοποιώντας
υπέρμετρα το Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί, ότι βιταμίνες που ενισχύουν
ανοσοποιητικό το ανοσοποιητικό σύστημα θα είχαν αρνητική επίπτωση σε
σύστημα, αυτοάνοσα νοσήματα. Η αλήθεια όμως είναι ότι τέτοιες
προκαλώντας επιπλέον βιταμίνες, όπως η βιταμίνη D και η βιταμίνη C, είναι
φλεγμονές. απαραίτητες για τη φυσιολογική λειτουργία του
ανοσοποιητικού. Σε περίπτωση έλλειψης τους, το
ανοσοποιητικό σύστημα αποδυναμώνεται έναντι των
μικροβίων, ενώ υπερ-αντιδρά σε φυσιολογικά ερεθίσματα[1520].
Μεταλλικά στοιχεία, όπως ο ψευδάργυρος, αλλά και η
βιταμίνη C, συμμετέχουν στις διαδικασίες επούλωσης του
δέρματος και βοηθούν στη βελτίωση της φλεγμονής.
Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν, ότι η έλλειψη ψευδαργύρου
είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στα άτομα με ατοπική
δερματίτιδα και συνδέεται με μεγαλύτερη πιθανότητα
εκδήλωσης σοβαρού εκζέματος.
Μελέτες έχουν δείξει, ότι η χορήγηση προβιοτικών μπορεί να
βοηθήσει, τόσο στην πρόληψη, όσο και στη θεραπεία της
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ατοπικής δερματίδας στα παιδιά. Η θετική δράση των
προβιοτικών οφείλεται στην αποκατάσταση της μικροβιακής
χλωρίδας και στη διόρθωση της διαπερατότητας του
εντερικού βλεννογόνου[21-23].
Μέσα από την κλινική μας εμπειρία με περιστατικά με
ατοπική δερματίτιδα, έχουμε δει ότι παρουσιάζουν κοινούς
παράγοντες και ελλείψεις που προκαλούν την ανάπτυξη της,
όπως:
•

Διαταραχή των μηχανισμών επούλωσης

•

Διαταραχές στην παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια
(οργανίδια όπου παράγεται η ενέργεια στα κύτταρα)

•

Δυσχέρεια στη διαχείριση της φλεγμονής

•

Ελλείψεις σε ω-3 και οφέλιμα ω-6 λιπαρά οξέα

•

Ελλείψεις σε βιταμίνη D, αντιοξειδωτικά και
ψευδάργυρο

•

Διαταραχή της εντερικής χλωρίδας (δυσβίωση)

•

Αντίσταση στην ινσουλίνη

Επιπρόσθετα, το ένα τρίτο σχεδόν των παιδιών με ατοπική
δερματίτιδα εμφανίζει και τροφικές αλλεργίες.
Το αγελαδινό γάλα, τα αυγά, τα φιστίκια, το σιτάρι, η σόγια,
οι ξηροί καρποί και τα ψάρια είναι υπεύθυνα για πάνω από
το 90% της τροφικής αλλεργίας σε παιδιά με ατοπική
δερματίτιδα. Μόλις επιβεβαιωθεί μια υποκείμενη τροφική
αλλεργία, συνιστάται γενικά η αποφυγή της συγκεκριμένης
τροφής και αυτό συνήθως οδηγεί σε βελτίωση του
εκζέματος.
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Αντιμετώπιση
Η ατοπική δερματίτιδα είναι μια πολυ-παραγοντική νόσος,
που συνδέεται άμεσα με τη μεταβολική κατάσταση του
οργανισμού, τις ελλείψεις και την αλλοίωση της μικροβιακής
χλωρίδας.
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια αποτελεσματική
φαρμακευτική θεραπεία για την ατοπική δερματίτιδα. Η
εφαρμογή τοπικής αγωγής και η προστασία του δέρματος,
μπορούν να ανακουφίσουν τον κνησμό και να μειώσουν σε
κάποιο βαθμό την επανεμφάνιση νέων βλαβών. Βοηθά για
παράδειγμα, η αποφυγή ισχυρών σαπουνιών, η τακτική
ενυδάτωση της επιδερμίδας και η εφαρμογή κάποιας
φαρμακευτικής κρέμας ή αλοιφής[1].
Ωστόσο, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου πρέπει
να περιλαμβάνει τη διαχείριση των διαφορετικών
παραγόντων που σχετίζονται με την εκδήλωσή της και
επηρεάζουν τη συχνότητα των εξάρσεων, τη διάρκεια και την
έντασή τους.
Η διενέργεια ειδικών εξετάσεων επιτρέπει στους ασθενείς με
ατοπική δερματίτιδα να αλλάξουν την πορεία τους νόσου και
να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους[23-27].
Οι εξετάσεις διενεργούνται στην κλινική μας και
ονομάζονται μεταβολομικές αναλύσεις. Απευθύνονται σε
ασθενείς με αυτοάνοσο νόσημα, όπως η ατοπική δερματίτιδα
και εντοπίζουν τις διαταραχές που επηρεάζουν την πορεία
της νόσου.
Πρόκειται για μια κατηγορία εξειδικευμένων εξετάσεων που
ανιχνεύουν περισσότερους από 80 δείκτες, που αφορούν:
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•

Σε ελλείψεις μικροθρεπτικών
συστατικών: ελλείψεις σε βιταμίνη D, βιταμίνη C,
σελήνιο, ψευδάργυρο, αντιοξειδωτικά και ωμέγα-3
συνδέονται με επιδείνωση της λειτουργίας του
ανοσοποιητικού συστήματος, της εμφάνισης
φλεγμονής και της κατάστασης της υγείας ασθενών με
ατοπική δερματίτιδα.

•

Στην παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια
(οργανίδια όπου παράγεται ενέργεια στα
κύτταρα): η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία συνδέεται
με κακή λειτουργία του ανοσοποιητικού και του
ορμονικού συστήματος και ανάπτυξη αυτοανοσίας. Η
μειωμένη απόδοση των μιτοχονδρίων, οδηγεί
το ανοσοποιητικό σε υπερ-λειτουργία και σταδιακή
έκπτωση της λειτουργίας του.

•

Σε δυσχέρεια στο μεταβολισμό των απλών
ζαχάρων: κατανάλωση απλών ζαχάρων μεγαλύτερη
από αυτή που μπορεί να μεταβολίσει ο κάθε
οργανισμός, πυροδοτεί φλεγμονές και είναι σημαντικός
δείκτης για την πορεία της ατοπικής δερματίτιδας.

•

Στην αντίσταση στην ινσουλίνη: η ινσουλίνη
λειτουργεί ως κατασταλτικός παράγοντας στη
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυξημένα
επίπεδα ινσουλίνης διαταράσσουν τη λειτουργία του
ανοσοποιητικού, επιδεινώνουν την αυτοανοσία και
επιταχύνουν την καταστροφή των οργάνων που
πλήττονται από το νόσημα.

•

Στο μεταβολισμό των νευροδιαβιβαστών: ουσίες
όπως η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη και η αδρεναλίνη
μεταβιβάζουν μηνύματα μεταξύ των κυττάρων και
ρυθμίζουν τη λειτουργία του νευρικού και ορμονικού
συστήματος. Οι μεταβολομικές αναλύσεις παρέχουν
ακριβή εικόνα για την έκκριση των συγκεκριμένων
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νευροδιαβιβαστών.

Στην ατοπική
δερματίτιδα το έκζεμα
εμφανίζεται σε
διαφορετικό σημείο
του σώματος από το
σημείο επαφής με το
αλλεργιογόνο.
Επομένως, η
εφαρμογή τοπικής
αγωγής από μόνη της,
δε μπορεί να
αποτελέσει
αποτελεσματική
θεραπεία.

•

Στο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων: η σχέση
μεταξύ ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρών είναι
σημαντικός δείκτης για την ικανότητα του οργανισμού
να διαχειρίζεται τις φλεγμονές, ενώ παράλληλα
παίζουν κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της φυσιολογικής
απόκρισης του ανοσοποιητικού συστήματος.

•

Στην κατάσταση της μικροβιακής χλωρίδας του
οργανισμού: αλλοίωση του μικροβιώματος συνδέεται
με επιδείνωση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού
συστήματος και της ικανότητας του να ξεχωρίζει
μεταξύ των δικών του ιστών και εξωγενών στοιχείων,
όπως παθογόνα μικρόβια και ιοί.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αξιολογούνται από την
επιστημονική ομάδα της κλινικής μας, ώστε να διαμορφωθεί
το θεραπευτικό πλάνο, που ταιριάζει στον κάθε ασθενή.
Στα περιστατικά που αναλαμβάνουμε βοηθάμε σε μεγάλο
βαθμό στην επούλωση των δερματικών βλαβών και στη
μείωση της συχνότητας εμφάνισης τους.
Στην ατοπική δερματίτιδα το έκζεμα εμφανίζεται σε
διαφορετικό σημείο του σώματος από το σημείο επαφής με
το αλλεργιογόνο. Επομένως, η εφαρμογή τοπικής αγωγής
από μόνη της, δε μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική
θεραπεία.
Στην κλινική μας διαχειριζόμαστε την αντιμετώπιση όλων
των διαφορετικών παραγόντων που εμπλέκονται στην
εμφάνιση της νόσου. Η πλειοψηφία των ασθενών μας με
ατοπική δερματίτιδα παρατηρεί σημαντική βελτίωση στην
κλινική εικόνα και στην πορεία της υγείας τους.
Είναι ζωτικής σημασίας η ταχύτερη δυνατή παρέμβαση για
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την αποκατάσταση των παραπάνω, με στόχο την αναστολή
της εξέλιξης της νόσου και την αποφυγή της εκδήλωσης και
άλλων σχετικών νοσημάτων, όπως είναι το άσθμα και οι
τροφικές αλλεργίες.
Συνήθως απαιτούνται 6-8 μήνες για την επίτευξη μιας
σημαντικής αλλαγής και ένα έτος για να σταθεροποιηθεί ο
οργανισμός σε ένα καλύτερο επίπεδο λειτουργίας.
Η επιστημονική μας ομάδα έχει διαχειριστεί περισσότερα
από 25.000 περιστατικά με αυτοάνοσα και χρόνια
νοσήματα.
Μέσα από την κλινική μας εμπειρία έχουμε διαπιστώσει ότι η
διόρθωση ελλείψεων του οργανισμού σε βιταμίνες και άλλα
στοιχεία και η αποκατάσταση των μεταβολικών διαταραχών,
αλλάζουν ριζικά την πορεία της ατοπικής δερματίτιδας προς
το καλύτερο και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των
ασθενών, από μια εικόνα σταθερής επιδείνωσης, σε μια
σταθερής βελτίωσης.
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Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣΚΠ)
Ο Ρόλος των Ελλείψεων & Μεταβολικών
Διαταραχών
Ελλείψεις του οργανισμού και συγκεκριμένες
μεταβολικές διαταραχές, είναι σημαντικός
παράγοντας στην ανάπτυξη και στην πορεία της
ΣΚΠ.
Σχετικά πρόσφατα, έχει κατανοηθεί ο βαθμός
επίδρασης του μεταβολισμού στη ρύθμιση του
ανοσοποιητικού συστήματος και στην ανάπτυξη
αυτοάνοσων ασθενειών όπως η ΣΚΠ.

Εικόνα 19: Η επίτευξη ιδανικών επίπεδων βιταμίνης D πρέπει να είναι στόχος
στην αντιμετώπιση της ΣΚΠ.

Οι ασθενείς με ΣΚΠ εμφανίζουν μεταβολικές διαταραχές που
επιβαρύνουν την εκφύλιση του νευρικού ιστού.
Κατά την τελευταία κυρίως πενταετία, έχει αποδοθεί
ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο των μεταβολικών διεργασιών,
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ως κεντρικού παράγοντα στην ανάπτυξη της ΣΚΠ και των
αυτοάνοσων ασθενειών[1,2].
Πολλοί ασθενείς με ΣΚΠ δυσκολεύονται να ελέγξουν τα
συμπτώματα και να αναστείλουν την εξέλιξη της νόσου,
παρά τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής.
Η δυσκολία στην αντιμετώπιση της ΣΚΠ, έγκειται στο ότι
οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες που δρουν ταυτόχρονα
και οδηγούν στην εκδήλωση της.
Για την αποτελεσματική διαχείριση της ΣΚΠ δεν αρκεί η
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που συνδέονται με τη νόσο.
Χρειάζεται να εντοπιστούν και να διαχειριστούν όλοι οι
διαφορετικοί παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωσή της
και επηρεάζουν την πορεία της.
Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δε διαχειριστούν οι
παράγοντες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της νόσου, η
πορεία της προχωρά σε σταθερή και σταδιακή επιδείνωση
μέσα από εξάρσεις και υφέσεις, επιβαρύνοντας την
καθημερινότητα και την κατάσταση υγείας του ασθενή.
Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στη μάχη κατά της
σκλήρυνσης κατά πλάκας, που έχει αυξήσει την κατανόηση
των μηχανισμών ανάπτυξης της νόσου και έχει βελτιώσει την
αντιμετώπιση της.
Μεταβολικές διαταραχές που συνδέονται με τη ανάπτυξη και
την επιδείνωση της πορείας της νόσου είναι:
•

Ελλείψεις μικροθρεπτικά συστατικά, βιταμίνες,
μεταλλικά στοιχεία, αμινοξέα, ωμέγα-3 λιπαρά και
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αντιοξειδωτικά.
•

Αντίσταση στην ινσουλίνη και διαταραχή του
μεταβολισμού της γλυκόζης.

•

Διαταραχή στη διαχείριση της φλεγμονής.

•

Αλλοίωση της μικροβιακής χλωρίδας.

•

Δυσλειτουργία των μηχανισμών επιδιόρθωσης της
μυελίνης.

•

Δυσλειτουργία των μηχανισμών παραγωγής ενέργειας
(μιτοχόνδρια).

•

Διαταραχή στο μεταβολισμό των λιπιδίων.

•

Αυξημένη οξείδωση.

Οι συγκεκριμένες μεταβολικές διαταραχές συνδέονται άμεσα
με την πορεία της νόσου και τη μετάβαση από τη
διαλείπουσα μορφή, στην προοδευτικά επιδεινούμενη μορφή
της ΣΚΠ[3-6].
Ο πρώιμος εντοπισμός και η αντιμετώπιση των μεταβολικών
διαταραχών παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της
νόσου και μπορεί να βοηθήσει στην καθυστέρηση της
επιδείνωσης των συμπτωμάτων και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ασθενών με ΣΚΠ[7-13].
Η μεταβολική κατάσταση ενός ατόμου διαμορφώνεται από
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πολλαπλούς παράγοντες που συμπεριλαμβάνουν:

Οι ασθενείς με ΣΚΠ
εμφανίζουν
μεταβολικές
διαταραχές που
επιβαρύνουν την
εκφύλιση του νευρικού
ιστού.

•

Τον τρόπο ζωής

•

Τη διατροφή

•

Την κατάσταση της μικροβιακής χλωρίδας

•

Τη φαρμακευτική αγωγή

•

Το τοξικό φορτίο του οργανισμού (βαρέα μέταλλα,
βιομηχανικά χημικά)

•

Την έκθεση σε μικροβιακούς παθογόνους παράγοντες

•

Το στρες

Η βιταμίνη D, η κατάσταση της βακτηριακής χλωρίδας και
τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, είναι μεταβολικοί παράγοντες
κινδύνου με ιδιαίτερη βαρύτητα στην παθογένεση της νόσου.
Σχετίζονται άμεσα με ανάπτυξη βλαβών στη μυελίνη, τη
διαχείριση της φλεγμονής και τη ρύθμιση του
ανοσοποιητικού συστήματος. Είναι ενθαρρυντικό ότι
πρόκειται για μεταβλητούς παράγοντες κινδύνου, που
μπορούν να αλλάξουν. Η βελτίωσή τους συνδέεται άμεσα με
την αντιμετώπιση και την πορεία της νόσου.

Ο Ιδιαίτερος Ρόλος της Βιταμίνης D
Η βιταμίνη D έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση
και την εξέλιξη της ΣΚΠ. Τα επίπεδά της σχετίζονται άμεσα
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με ανάπτυξη βλαβών στη μυελίνη, τη διαχείριση της
φλεγμονής και τη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος.
Η βιταμίνη D είναι βασικός παράγοντας σε όλα τα
αυτοάνοσα και ειδικά στην ΣΚΠ. Υψηλές δόσεις βιταμίνης D
έχουν ανοσο-ρυθμιστική δράση. Μειώνουν τους παράγοντες
που προκαλούν φλεγμονή (ιντερλευκίνη-17) και ενισχύουν
τους μηχανισμούς που ελέγχουν την ανοσολογική απάντηση
του οργανισμού (CD4+ μνήμης)[14].
Ερευνητές από το Johns Hopkins, το Duke University και το
Stanford δημοσίευσαν αποτελέσματα μελέτης
στο Neurology, που αφορά στη χορήγηση βιταμίνης D σε δύο
ομάδες ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας. Στη μια ομάδα
δόθηκε βιταμίνη D σε χαμηλή δόση και στην άλλη ομάδα
χορηγήθηκαν υψηλότερες δόσεις, 10.400iu για 6 μήνες.
Η μέση τιμή της βιταμίνης D στο αίμα αυτών που έλαβαν
800iu ήταν πολύ χαμηλή (6.9 ng/ml), ενώ η μέση τιμή αυτών
που έλαβαν αυξημένη δόση ήταν σημαντικά υψηλότερη
(34.9 ng/ml).
Από την έρευνα προέκυψε ότι υψηλές δόσεις βιταμίνης D,
είναι ασφαλείς και προκαλούν ισχυρό ανοσο-ρυθμιστικό
αποτέλεσμα στους ασθενείς με σκλήρυνση κατά
πλάκας. Επαρκή επίπεδα είναι απαραίτητα για την ομαλή
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, τόσο για
τη μείωση της πιθανότητας νόσου από λοιμώξεις, όσο και για
την ικανότητα του ανοσοποιητικού να αναγνωρίζει τους
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δικού του ιστούς. Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, συνδέονται
με περισσότερες εξάρσεις και χειρότερη πορεία στην ΣΚΠ.
Ασθενείς που πάσχουν
από αυτοάνοσο
νόσημα, συχνά
εμφανίζουν
αντίσταση στην
βιταμίνη D και
χρειάζονται
μεγαλύτερες δόσεις και
υψηλότερες τιμές,
ώστε να έχουν το ίδιο
βιολογικό
αποτέλεσμα.

Η βιταμίνη D ενισχύει τη δράση του ανοσοποιητικού
συστήματος έναντι παθογόνων ιών και μικροβίων, ενώ
παράλληλα αποκαθιστά την ικανότητα του οργανισμού να
αναγνωρίζει τα δικά του κύτταρα και ιστούς.
Η επίτευξη ιδανικών επίπεδων βιταμίνης D πρέπει να είναι
στόχος τόσο για την πρόληψη, όσο και για την θεραπεία της
ΣΚΠ. Η μέτρηση των επιπέδων της 25 OH D3 θα πρέπει να
γίνεται σε όλους τους ασθενείς που πάσχουν από αυτοάνοσο
νόσημα.
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ασθενείς που πάσχουν από
αυτοάνοσο νόσημα συχνά εμφανίζουν αντίσταση στην
βιταμίνη D και χρειάζονται μεγαλύτερες δόσεις και
υψηλότερες τιμές, ώστε να έχουν το ίδιο βιολογικό
αποτέλεσμα[15].
Μελέτες έχουν δείξει ότι όσο αυξάνονται τα επίπεδα της
D[16]:
•

Μειώνεται η πιθανότητα υποτροπής. Αύξηση κατά
20ng/ml μειώνει την πιθανότητα υποτροπής κατά
50%.

•

Μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης νέων βλαβών. Για
κάθε 10 ng/ml αύξηση των επιπέδων της D στο αίμα,
μειώνεται ο κίνδυνος εντοπισμού βλάβης στη
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μαγνητική τομογραφία κατά 15% για νέες βλάβες και
κατά 32% για ενεργές βλάβες.

Εικόνα 20: Συσχέτιση της βιταμίνης D και του κινδύνου υποτροπής στη ΣΚΠ.
Το γράφημα δείχνει τον κίνδυνο υποτροπής σε σχέση με τα επίπεδα της 25 (OH)
D στο αίμα. Υψηλότερα επίπεδα D συνδέονται με χαμηλότερη πιθανότητα
υποτροπής της νόσο. Simson S et al.

Για την επίτευξη του μέγιστου οφέλους από τη βιταμίνη D, εί
ναι απαραίτητη η επάρκεια σε μικροθρεπτικά συστατικά που
δρουν συνδυαστικά με την συγκεκριμένη βιταμίνη στον
οργανισμό. Αυτά τα συστατικά ονομάζονται συμπαράγοντες
της D και είναι:
•

Η βιταμίνη K2

•

Ο ψευδάργυρος

•

Το βόριο

•

Το μαγνήσιο

•

Το ασβέστιο

•

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β

Συχνά σε ασθενείς με ΣΚΠ, απαιτείται η χορήγηση
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υψηλότερων δόσεων από ότι σε υγιείς, για την επίτευξη του
μέγιστου βιολογικού αποτελέσματος. Αυτή γίνεται υπό
ιατρική παρακολούθηση και με τη διενέργεια αιματολογικών
εξετάσεων, που καταγράφουν την ανταπόκριση του
οργανισμού.
Τα τελευταία χρόνια σημαντικός αριθμός μελετών έχει δείξει
ότι η διατήρηση επαρκών επιπέδων βιταμίνης D, μπορεί να
έχει προστατευτικό αποτέλεσμα προληπτικά και να μειώσει
τον κίνδυνο εκδήλωσης σκλήρυνσης κατά πλάκας. Άτομα με
περισσότερη έκθεση στον ήλιο και υψηλότερα επίπεδα
βιταμίνης D, έχουν μικρότερο κίνδυνο για την ανάπτυξη
σκλήρυνσης κατά πλάκας. Η συμπλήρωση βιταμίνης D,
θεωρείται σημαντικός παράγοντας στη μείωση του κινδύνου
για ΣΚΠ[17].
Μέσα από την κλινική μας εμπειρία, έχουμε διαπιστώσει ότι
η διόρθωση της έλλειψης της D, δεν προσδίδει τα πλήρη
οφέλη όταν αυτή πραγματοποιηθεί κατά τη στιγμή της
έξαρσης ενός αυτοάνοσου νοσήματος.
Χρειάζονται αρκετές εβδομάδες ή και μήνες χορήγησης
θεραπευτικών δόσεων, παράλληλα με την διόρθωση
ελλείψεων σε συμπαράγοντες της βιταμίνης D όπως βιταμίνη
Κ2, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μαγνήσιο, ψευδάργυρο,
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του οργανισμού και να
παρατηρηθεί σημαντική κλινική βελτίωση[18,19].

Εξετάσεις που Ανιχνεύουν Μεταβολικές Διαταραχές
Συμβάλλουν στην Αντιμετώπιση της ΣΚΠ
Είναι ζωτικής σημασίας, παράλληλα ή σε συνέχεια της
διάγνωσης του νοσήματος, να εντοπιστούν και να
διαχειριστούν οι υποκείμενες μεταβολικές διαταραχές και
παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στην εκδήλωση του. Όσο
νωρίτερα διαχειριστούν οι μεταβολικές διαταραχές που
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συνδέονται με την ΣΚΠ, τόσο πιο αποτελεσματικές είναι οι
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της νόσου.
Η ανίχνευση και η αντιμετώπιση των μεταβολικών
διαταραχών που συνδέονται με την ΣΚΠ γίνεται με τη
διενέργεια ειδικών εξετάσεων, που μετράνε πολύ μικρά
μόρια τα οποία συμμετέχουν στις μεταβολικές διεργασίες
του οργανισμού[20].
Η διόρθωση των
ελλείψεων και των
μεταβολικών
διαταραχών βελτιώνει
την πορεία της υγείας
ασθενών με
σκλήρυνση κατά
πλάκας.

Πρόκειται για εξετάσεις – μεταβολομικές αναλύσεις – που
ανιχνεύουν τις μεταβολικές διαταραχές και τις ακριβείς
ελλείψεις, που συνδέονται με την εμφάνιση της σκλήρυνσης
κατά πλάκας.
Η αντιμετώπιση των μεταβολικών διαταραχών και η
διόρθωση των ελλείψεων, σε συνδυασμό με τη χρήση
φαρμακευτικής αγωγής για τη διαχείριση των φλεγμονών,
οδηγεί σε αποτελεσματικότερες θεραπείες και βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ασθενών.[20,21]
Η ιατρική παρακολούθηση των ασθενών με σκλήρυνση κατά
πλάκας, πρέπει να συνδυάζει τόσο τον έλεγχο της φλεγμονής
και της συμπτωματολογίας της νόσου, όσο και τη διόρθωση
των ελλείψεων και των μεταβολικών διαταραχών που
οδήγησαν στην ανάπτυξη της.
Η διενέργεια ειδικών εξετάσεων είναι απαραίτητη, καθώς
πρέπει να καταγραφούν οι ακριβείς ελλείψεις και
μεταβολικές διαταραχές που οδήγησαν στην ανάπτυξη της
νόσου, ώστε να σχεδιαστεί ολοκληρωμένα το θεραπευτικό
πλάνο για την αντιμετώπισή της.
Παρότι δεν υφίσταται μόνιμη θεραπεία για την ΣΚΠ, μέσα
από την κλινική μας εμπειρία έχουμε διαπιστώσει ότι ο
έλεγχος των συμπτωμάτων και η παράλληλη αντιμετώπιση
των μεταβολικών διαταραχών της νόσου, βελτιώνουν
σημαντικά την πορεία της υγείας ασθενών με ΣΚΠ, βοηθούν
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στον καλύτερο έλεγχο των συμπτωμάτων και στη μείωση της
συχνότητας των υποτροπών.
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Αυτοάνοσα Νοσήματα & Αντίσταση στην
Ινσουλίνη

Εικόνα 21: Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι κεντρικός παράγοντας στην
ανάπτυξη των αυτοάνοσων ασθενειών.

Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι κεντρικός παράγοντας στην
ανάπτυξη και την πορεία των αυτοάνοσων νοσημάτων[1].
Είναι κοινό εύρημα σε άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα, όπως το
σύνδρομο Sjogren, ο λύκος, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η
ψωρίαση και η θυρεοειδίτιδα Χασιμότο. Θεωρείται κεντρικός
παράγοντας στην απορρύθμιση του ανοσοποιητικού
συστήματος και την ανάπτυξη αυτοανοσίας.

Τι Σημαίνει η Αντίσταση στην Ινσουλίνη
Η ινσουλίνη είναι η ορμόνη που λειτουργεί σαν κλειδί και
επιτρέπει την είσοδο της γλυκόζης (ζάχαρο) στα κύτταρα.
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Ένας από τους βασικούς ρόλους της ινσουλίνης, είναι να ρίχνει
τα επίπεδα του σακχάρου (γλυκόζης) στο αίμα. Όταν τρώμε
κάτι, το σάκχαρο στο αίμα ανεβαίνει. Καθώς τα επίπεδα
γλυκόζης αυξάνονται στο αίμα, το πάγκρεας απελευθερώνει
ινσουλίνη που προωθεί τη γλυκόζη από το αίμα προς το
εσωτερικό των κυττάρων του οργανισμού.
Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στον ανθρώπινο οργανισμό να
διατηρεί τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα μέσα σε ένα
συγκεκριμένο εύρος (75 – 110 mg/dL), υπό φυσιολογικές
συνθήκες.
Το πόσο εύκολα ανταποκρίνονται τα κύτταρα στο σήμα της
ινσουλίνης, ώστε να προσλάβουν τη γλυκόζη, ονομάζεται
ευαισθησία στην ινσουλίνη.
Ωστόσο, η κατανάλωση υψηλά επεξεργασμένων τροφών και
απλών υδατανθράκων αυξάνει την έκκριση της ινσουλίνης. Τα
κύτταρα του οργανισμού αρχίζουν σταδιακά να μειώνουν την
ευαισθησία τους και να μην ανταποκρίνονται στις εντολές της
ινσουλίνης.
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Εικόνα 22: Πώς η αντίσταση στην ινσουλίνη οδηγεί στην ανάπτυξη αυτοανοσίας.

Όταν τα κύτταρα ανταποκρίνονται με δυσκολία και
χρειάζονται όλο και μεγαλύτερες ποσότητες ινσουλίνης για να
προσλάβουν γλυκόζη, τότε έχουμε αντίσταση στην ινσουλίνη.
Πρόκειται για μια κατάσταση, όπου τα κύτταρα αντιστέκονται
στην εντολή της ινσουλίνης να απορροφήσουν τη γλυκόζη από
το αίμα[1-3].
Όσο τα κύτταρα του οργανισμού αντιστέκονται στην
ινσουλίνη, τόσο το πάγκρεας χρειάζεται να απελευθερώνει όλο
και μεγαλύτερες ποσότητες για να διατηρήσει τα επίπεδα του
ζαχάρου εντός των φυσιολογικών ορίων.

Πώς η Αντίσταση στην Ινσουλίνη Επηρεάζει τα
Αυτοάνοσα Νοσήματα
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Η αντίσταση στην ινσουλίνη προκαλεί είναι ένα σύνολο
διαταραχών, που αφορούν το μεταβολισμό της γλυκόζης και
των λιπιδίων και προωθούν την παραγωγή προ-φλεγμονωδών
ουσιών (κυτοκίνες).
Τα αυξημένα επίπεδα κυτοκινών, που προκύπτουν, σε
συνδυασμό με τα αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης, οδηγούν σε
ευρύτερη απορρύθμιση του ορμονικού και του ανοσοποιητικού
συστήματος και επιδεινώνουν σταθερά την πορεία της νόσου
και τη συνολική κατάσταση της υγείας του ασθενούς.
Αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης συνδέονται με:
• Αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτοάνοσων νοσημάτων
• Επιδείνωση του συνδρόμου Sjogren
• Δυσλειτουργία του ορμονικού συστήματος
• Αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο
• Αύξηση του σπλαχνικού λίπους, ανάπτυξη μεταβολικού
συνδρόμου και αύξησης του σωματικού βάρους
• Την παρουσία χρόνιας φλεγμονής
• Διαταραχή του μεταβολισμού των λιπιδίων
• Εκδήλωση υπέρτασης
• Προ-θρομβωτική κατάσταση
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• Διαταραχή στο μεταβολισμό των νευροδιαβιβαστών:
ουσίες που μεταφέρουν νευρικά σήματα το νευρικό
σύστημα, όπως η αδρεναλίνη και η ντοπαμίνη
• Διαταραχή του μικροβιώματος

Αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης προωθούν τη φλεγμονή,
επιδεινώνουν τη συμπτωματολογία και τις εξάρσεις της νόσου
και αποτελούν προδιαθεσικό παράγοντα για την ανάπτυξη
επιπρόσθετου αυτοάνοσου νοσήματος στους ασθενείς με αυτή
την κατηγορία νοσημάτων[1-9].

Η Ινσουλίνη Είναι μια από τις Σημαντικότερες
Ορμόνες στο Ανθρώπινο Σώμα
Πέρα από το ρόλο της στην διατήρηση σταθερών επιπέδων
σακχάρου στο αίμα μας, όπως προαναφέρθηκε, ρυθμίζει την
παραγωγή ενέργειας, τις καύσεις του λίπους και έχει πολλές
επιπρόσθετες λειτουργίες στον οργανισμό μας.
Στην πράξη, όλο σχεδόν το ενδοκρινικό σύστημα ρυθμίζεται
από την ινσουλίνη.
Όταν το σώμα μας παράγει αυξημένες ποσότητες ινσουλίνης
για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε πολλά όργανα μειώνουν την
ανταπόκριση τους (ευαισθησία τους) σε αυτήν. Τα κύτταρα μας
«συνηθίζουν» στα συνεχή υψηλά επίπεδα ινσουλίνης και δεν
υπακούουν στις εντολές της.
Η συγκεκριμένη κατάσταση μειωμένης δραστικότητας και
ευαισθησίας, που συνοδεύεται από αυξημένη έκκρισης
ινσουλίνης δημιουργεί την αντίσταση στην ινσουλίνη. Αυτό μας
εξηγεί γιατί ενώ μπορεί κανείς να έχει φυσιολογικά επίπεδα
ζαχάρου, παράλληλα βιώνει έντονες μεταβολικές διαταραχές.
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Αυξημένα επίπεδα ινσουλίνης, προωθούν τη φλεγμονή, τον
πολλαπλασιασμό των κυττάρων και συνδέονται με την
ανάπτυξη αυτοάνοσων ασθενειών όπως η ρευματοειδής
αρθρίτιδα, η νόσος του Χασιμότο, η ψωρίαση, η σκλήρυνση
κατά πλάκας, ο λύκος, και τα φλεγμονώδη νοσήματα του
εντέρου.
Η βελτίωση της αντίστασης στην ινσουλίνη πρέπει να είναι
ένας από τους πρωταρχικούς στόχους στη διαχείριση των
αυτοάνοσων νοσημάτων.

Ειδικές Εξετάσεις Εντοπίζουν Μεταβολικές
Διαταραχές που Σχετίζονται με την Αντίσταση
στην Ινσουλίνη
Η ανάλυση μικρών μορίων στο αίμα, ανιχνεύει μεταβολικές
διαταραχές που συνδέονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη, η
οποία επηρεάζει την πορεία και την εκδήλωση αυτοάνοσων και
χρόνιων ασθενειών. Η μεταβολική κατάσταση ενός ατόμου
είναι ο κύριος παράγοντας κινδύνου εκδήλωσης αυτής της
κατηγορίας νοσημάτων(10-14).
Οι συγκεκριμένες εξετάσεις ονομάζονται μεταβολομικές
αναλύσεις. Μετράνε πολύ μικρά μόρια που συμμετέχουν στις
χημικές αντιδράσεις του οργανισμού. Το πλεονέκτημά τους
είναι ότι καταγράφουν τις ακριβείς ελλείψεις και μεταβολικές
διαταραχές, καθιστώντας έτσι αποτελεσματική την
αντιμετώπιση και πρόληψη αυτοάνοσων και χρόνιων
νοσημάτων(10-15).
Οι μεταβολομικές αναλύσεις είναι μια ευαίσθητη μέθοδος
μέτρησης, ικανή να αποτυπώσει μεταβολικές δυσλειτουργίες
που προκύπτουν από μια νόσο ή προβλέπουν την παρουσία
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αυτής, παρέχοντας ακριβή εικόνα για την κατάσταση της
υγείας του κάθε ατόμου ξεχωριστά[10,14,16-20].
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Η Αντίσταση στη Βιταμίνη D είναι
Κεντρικός Παράγοντας στην Ανάπτυξη
Αυτοάνοσου Νοσήματος
Η διατήρηση υψηλών επιπέδων βιταμίνης D
συνδέεται με καλύτερη πορεία της νόσου σε ασθενείς
με αυτοάνοσο

Εικόνα 23 Άτομα με αντίσταση στη βιταμίνη D χρειάζονται μεγαλύτερη
συγκέντρωση στο αίμα τους, ώστε να έχουν τα ίδια οφέλη που παρατηρούνται σε
άτομα όπου δεν έχουν αντίσταση.

Πολλοί ασθενείς με αυτοάνοσο νόσημα συχνά δεν
καταφέρνουν να ανεβάσουν τα επίπεδα της
βιταμίνης D σε ιδανικά επίπεδα ή δεν φαίνεται να
αποκομίζουν όλα τα οφέλη από την σημαντική αυτή
βιταμίνη.
Νέα έρευνα αποδεικνύει τον κεντρικό ρόλο της βιταμίνης D
στην ανάπτυξη των αυτοάνοσων νοσημάτων[1].
Η βιταμίνη D έχει πολλαπλές δράσεις, ιδιαίτερα στο
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ανοσοποιητικό σύστημα. Χρησιμοποιείται όλο και
περισσότερο όχι μόνο στην πρόληψη, αλλά και στη θεραπεία
πολλών ασθενειών.
Πρόσφατες έρευνες έχουν αναδείξει τα κλινικά οφέλη της
θεραπείας με υψηλές δόσεις βιταμίνης D3 στα αυτοάνοσα
νοσήματα.
Η αναγκαιότητα υψηλών δόσεων βιταμίνης D3 για την
επιτυχία της θεραπείας μπορεί να εξηγηθεί από την
ανάπτυξη αντίστασης του οργανισμού στη βιταμίνη D, κατά
τη διάρκεια της ζωής.
Η αντίσταση στη βιταμίνη D σημαίνει ότι απαιτούνται
μεγαλύτερες ποσότητες της συγκεκριμένης βιταμίνης, ώστε
να επιτευχθεί το επιθυμητό βιολογικό αποτέλεσμα. Άτομα
με αντίσταση στη βιταμίνη D χρειάζονται μεγαλύτερη
συγκέντρωση στο αίμα τους, ώστε να έχουν τα ίδια οφέλη
Η αντίσταση στη που παρατηρούνται σε άτομα όπου δεν έχουν αντίσταση.
βιταμίνη D σημαίνει
ότι απαιτούνται Η αντίσταση, εξηγεί την ανάγκη χορήγησης υψηλών δόσεων
μεγαλύτερες για την επιτυχή αντιμετώπιση των αυτοάνοσων νοσημάτων.
ποσότητες της
συγκεκριμένης Οι βασικοί λόγοι της ανάπτυξης αντίστασης στη βιταμίνη D
βιταμίνης, ώστε να είναι δύο. Ο πρώτος αφορά μια γενετική προδιάθεση και ο
επιτευχθεί το δεύτερος τη διαταραχή στη λειτουργία του υποδοχέα που
επιθυμητό βιολογικό προσκολλάται η βιταμίνη D στα κύτταρα, εξαιτίας
αποτέλεσμα. λοιμώξεων.
Η βιταμίνη D ασκεί τη δράση της μέσα από τη σύνδεση της
σε έναν υποδοχέα που βρίσκεται σε διάφορα σημεία του
ανθρώπινου σώματος (Vitamin D Receptor). Τέτοιοι
υποδοχείς υπάρχουν στο DNA, όπου ρυθμίζουν τη λειτουργία
των γονιδίων και στην επιφάνεια των κυττάρων διαφόρων
ιστών, όπου ρυθμίζουν τη συνολική λειτουργία αυτών των
ιστών (δέρμα, ήπαρ, οστά, νεφρά, λευκά αιμοσφαίρια,
πάγκρεας κ.ά.)
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Εικόνα 24 Η βιταμίνη D3 συνδέεται στον υποδοχέα της (Vitamin D Receptor)
και ενεργοποιεί ένα γονίδιο.

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Immunology οι
ερευνητές εξέτασαν τους μηχανισμούς που οδηγούν στην
επιτυχή αντιμετώπιση ασθενών με αυτοάνοσο νόσημα, με
δόσεις 1.000 iu Vit. D ανά κιλό βάρους σώματος.
Στο συγκεκριμένο πρωτόκολλο, ένας ασθενής με αυτοάνοσο
νόσημα βάρους 60 κιλών για παράδειγμα, λαμβάνει 60.000
μονάδες βιταμίνης D ημερησίως. Παρακολουθούνται δείκτες
που αφορούν την δραστικότητα της D και η δόση ρυθμίζεται
αντίστοιχα, μέχρι την επίτευξη του μέγιστου βιολογικού
αποτελέσματος.
Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η αντίσταση στη βιταμίνη D
είναι κεντρικός παράγοντας στην ανάπτυξη αυτοανοσίας.
Μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χορήγηση θεραπευτικών
δόσεων βιταμίνης D, παράλληλα με την παρακολούθηση
δεικτών που παρέχουν εικόνα για τη βιολογική της δράση.

Ασφαλής Χορήγηση της D3
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Η βιταμίνη D παράγεται στο δέρμα με την έκθεση στον ήλιο,
σε μορφή προ-βιταμίνης 25(ΟΗ)D3 (χοληκαλσιφερόλη).
Στη συνέχεια μετατρέπεται σε διάφορους ιστούς στη
βιολογικά ενεργή μορφή της, την 1,25(OH)2D3
(καλσιτριόλη).
Το γεγονός ότι παράγεται ως προ-βιταμίνη στο δέρμα και
στη συνέχεια ενεργοποιείται στους ιστούς, όπου είναι
απαραίτητη, διασφαλίζει τη μη-τοξικότητα της μέσα στο
Η χορήγηση βιταμίνης σώμα.
D που γίνεται με τη
μορφή προ-βιταμίνης, Αυτός είναι και ο λόγος που στην πλειοψηφία των
όπως αυτή που περιπτώσεων, η χορήγηση της γίνεται με τη μορφή προπαράγεται ενδογενώς βιταμίνης, όπως αυτή που παράγεται ενδογενώς με τη
με τη έκθεση στον έκθεση στον ήλιο, προσομοιάζοντας τη φυσιολογική δράση
ήλιο, προσομοιάζει τη της στον οργανισμό.
φυσιολογική δράση
της στον οργανισμό Η χορήγηση της βιολογικά ενεργής βιταμίνης (καλσιτριόλη),
και δεν συνδέεται με συστήνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις όπου ο οργανισμός
τοξικότητα. δεν μπορεί να μετατρέψει την προ-βιταμίνη στην ενεργό
μορφή, όπως συμβαίνει στη νεφρική ανεπάρκεια.
Η βιταμίνη D είναι ένα σημαντικό όπλο στην αντιμετώπιση
των αυτοάνοσων νοσημάτων. Η χορήγηση της σε
θεραπευτικές δόσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί η αντίσταση
των ιστών σε αυτή, μπορεί να βελτιώσει την πορεία αυτής
της ομάδας ασθενειών.
Μέσα από την κλινική μας εμπειρία, έχουμε διαπιστώσει ότι
η διόρθωση της έλλειψης της D, δεν προσδίδει τα πλήρη
οφέλη όταν αυτή πραγματοποιηθεί κατά τη στιγμή της
έξαρσης ενός αυτοάνοσου νοσήματος.
Χρειάζονται αρκετές εβδομάδες ή και μήνες χορήγησης
θεραπευτικών δόσεων, παράλληλα με την διόρθωση
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ελλείψεων σε συμπαράγοντες της βιταμίνης D όπως βιταμίνη
Κ2, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μαγνήσιο, ψευδάργυρο,
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του οργανισμού και να
παρατηρηθεί σημαντική κλινική βελτίωση[2,3].
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Εξειδικευμένες Εξετάσεις για την
Αντιμετώπιση των Αυτοάνοσων
Νοσημάτων
Μια ευαίσθητη μέθοδος μέτρησης, που εφαρμόζεται
στα αυτοάνοσα νοσήματα, παρέχει ακριβή εικόνα για
την κατάσταση της υγείας ενός ατόμου.

Εικόνα 25 Οι μεταβολομικές αναλύσεις είναι μια ευαίσθητη μέθοδος μέτρησης
που εφαρμόζεται στα αυτοάνοσα νοσήματα.

Κάθε ασθενής που έχει διαγνωστεί με αυτοάνοσο νόσημα
έχει πραγματοποιήσει μια σειρά εξετάσεων οι οποίες
περιλαμβάνουν εργαστηριακό έλεγχο (γενική αίματος,
δείκτες φλεγμονής, δείκτες ηπατικής ή νεφρικής
λειτουργίας), απεικονιστικό έλεγχο (υπερηχογράφημα,
ακτινογραφία, μαγνητική τομογραφία) και σε πολλές
περιπτώσεις και βιοψία.
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Αυτή η κατηγορία εξετάσεων συμβάλλει στη διάγνωση της
νόσου και στον καθορισμό της ενδεδειγμένης
φαρμακευτικής αγωγής. Είναι συχνό για τους ασθενείς με
αυτοάνοσο νόσημα να υποβάλλονται σε πολλές και
διαφορετικές εξετάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να
προσδιοριστεί ποιο είναι το νόσημα από το οποίο πάσχουν.
Η διάγνωση ενός αυτοάνοσου νοσήματος χρειάζεται χρόνο
και διερεύνηση σε αρκετές περιπτώσεις.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διάγνωσης, ο
ασθενής ξεκινά να ακολουθεί το θεραπευτικό πλάνο που του
συστήθηκε από το γιατρό του, με στόχο τον έλεγχο της νόσου
του. Ωστόσο, η λήψη φαρμακευτικής αγωγής δεν αρκεί από
μόνη της για να επιτευχθεί πλήρης έλεγχος της νόσου.
Τα αυτοάνοσα νοσήματα οφείλονται σε πολλαπλούς
παράγοντες που επηρεάζουν ταυτόχρονα τη λειτουργία του
ανοσοποιητικού, του νευρικού, του ορμονικού, του
γαστρεντερικού συστήματος και του οργανισμού συνολικά.
Έτσι ο πλήρης έλεγχος ενός αυτοάνοσου νοσήματος είναι
ιδιαίτερα δύσκολος και συχνά οι ασθενείς αντιμετωπίζουν
πρόβλημα στο να ρυθμίσουν ικανοποιητικά τη νόσο.
Υπάρχει μια κατηγορία εξειδικευμένων εξετάσεων που
απευθύνεται σε όσους έχουν διαγνωστεί με αυτοάνοσο
νόσημα και περιλαμβάνει τον εντοπισμό των ελλείψεων και
των μεταβολικών διαταραχών του οργανισμού, που
συνδέονται με την πορεία και την ανάπτυξη της νόσου τους.
Τα αυτοάνοσα είναι χρόνια νοσήματα με σημαντικό
μεταβολικό υπόβαθρο. Οι ασθενείς με αυτοάνοσο νόσημα,
έχουν ελλείψεις και μεταβολικές διαταραχές που συνδέονται
με την ύπαρξη της νόσου τους.
Η σταδιακή ανάπτυξη οριακών ελλείψεων, που περνούν
απαρατήρητες, συσσωρεύονται σε διάστημα αρκετών ετών ή
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και δεκαετιών και υποσκάπτουν την υγεία μας.
Η ανάλυση μικρών μορίων στο αίμα, ανιχνεύει μεταβολικές
διαταραχές που συνδέονται με την πορεία και την εκδήλωση
των αυτοάνοσων. Η μεταβολική κατάσταση ενός ατόμου
είναι ο κύριος παράγοντας κινδύνου εκδήλωσης αυτής της
κατηγορίας νοσημάτων[1-5].
Οι συγκεκριμένες εξετάσεις ονομάζονται μεταβολομικές
αναλύσεις. Μετράνε πολύ μικρά μόρια που συμμετέχουν στις
χημικές αντιδράσεις του οργανισμού. Το πλεονέκτημά τους
είναι ότι καταγράφουν τις ακριβείς ελλείψεις και
μεταβολικές διαταραχές, καθιστώντας έτσι αποτελεσματική
την αντιμετώπιση των αυτοάνοσων νοσημάτων[1-6].
Οι μεταβολομικές αναλύσεις είναι μια ευαίσθητη μέθοδος
μέτρησης, ικανή να αποτυπώσει μεταβολικές δυσλειτουργίες
που προκύπτουν από μια νόσο, παρέχοντας ακριβή εικόνα
για την κατάσταση της υγείας του κάθε ατόμου ξεχωριστά.
Παρέχουν στοιχεία σχετικά με τις ελλείψεις σε
μικροθρεπτικά συστατικά, τις μεταβολικές διαταραχές και
καθορίζουν τις στοχευμένες ιατρικές παρεμβάσεις στη
φαρμακευτική αγωγή, στη διόρθωση των ελλείψεων και των
μεταβολικών διαταραχών που επιφέρουν μακροχρόνια και
σημαντική βελτίωση στην πλειοψηφία των περιπτώσεων[1,5].
Η στοχευμένη διόρθωση των ελλείψεων και η αποκατάσταση
των μεταβολικών παραγόντων κινδύνου συμβάλλουν στη(ν):
•

καλύτερη ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή

•

βελτίωση των συμπτωμάτων της νόσου

•

αναχαίτιση της εξέλιξης της νόσου
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•

βελτίωση της ποιότητας ζωής

•

ενδυνάμωση του οργανισμού

•

αύξηση των επιπέδων ενέργειας

Ο εντοπισμός και η διόρθωσή τους απαιτούν χρόνο και στενή
ιατρική παρακολούθηση, ώστε να έχουν ένα σημαντικό
αντίκτυπο στην κατάσταση της υγείας του ασθενή.

Δείκτες που Ανιχνεύονται μέσω της Εξέτασης
Metabolomic Analysis®
Πρόκειται για μια κατηγορία εξειδικευμένων εξετάσεων που
ανιχνεύουν περισσότερους από 80 δείκτες, που αφορούν:
•

Σε ελλείψεις μικροθρεπτικών
συστατικών: ελλείψεις σε βιταμίνη D, βιταμίνη C,
σελήνιο, ψευδάργυρο, αντιοξειδωτικά και ωμέγα-3
συνδέονται με επιδείνωση της λειτουργίας του
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ανοσοποιητικού συστήματος, της εμφάνισης
φλεγμονής και της κατάστασης της υγείας ασθενών
με αυτοάνοσο.
•

Στην παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια
(οργανίδια όπου παράγεται ενέργεια στα
κύτταρα): η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία συνδέεται
με κακή λειτουργία του ανοσοποιητικού και του
ορμονικού συστήματος και ανάπτυξη αυτοανοσίας. Η
μειωμένη απόδοση των μιτοχονδρίων, οδηγεί
το ανοσοποιητικό σε υπερ-λειτουργία και σταδιακή
έκπτωση της λειτουργίας του.

•

Σε δυσχέρεια στο μεταβολισμό των απλών
ζαχάρων: κατανάλωση απλών ζαχάρων μεγαλύτερη
από αυτή που μπορεί να μεταβολίσει ο κάθε
οργανισμός, πυροδοτεί φλεγμονές και είναι σημαντικός
δείκτης για την πορεία των αυτοάνοσων.

•

Στην αντίσταση στην ινσουλίνη: η ινσουλίνη
λειτουργεί ως κατασταλτικός παράγοντας στη
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυξημένα
επίπεδα ινσουλίνης διαταράσσουν τη λειτουργία του
ανοσοποιητικού, επιδεινώνουν την αυτοανοσία και
επιταχύνουν την καταστροφή των οργάνων που
πλήττονται από το νόσημα.

•

Στο μεταβολισμό των νευροδιαβιβαστών: ουσίες
όπως η ντοπαμίνη, η σεροτονίνη και η αδρεναλίνη
μεταβιβάζουν μηνύματα μεταξύ των κυττάρων και
ρυθμίζουν τη λειτουργία του νευρικού και ορμονικού
συστήματος. Οι μεταβολομικές αναλύσεις παρέχουν
ακριβή εικόνα για την έκκριση των συγκεκριμένων
νευροδιαβιβαστών.

•

Στο μεταβολισμό των λιπαρών οξέων: η σχέση
μεταξύ ωμέγα-3 και ωμέγα-6 λιπαρών είναι
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σημαντικός δείκτης για την ικανότητα του οργανισμού
να διαχειρίζεται τις φλεγμονές, ενώ παράλληλα
παίζουν κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της φυσιολογικής
απόκρισης του ανοσοποιητικού συστήματος.
•

Στην κατάσταση της μικροβιακής χλωρίδας του
οργανισμού: αλλοίωση του μικροβιώματος συνδέεται
με επιδείνωση της λειτουργίας του ανοσοποιητικού
συστήματος και της ικανότητας του να ξεχωρίζει
μεταξύ των δικών του ιστών και εξωγενών στοιχείων,
όπως παθογόνα μικρόβια και ιοί.

Μέχρι και λίγα χρόνια πριν, η ακριβής καταγραφή των
ελλείψεων σε κάθε άτομο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη με τις
κλασσικές μεθόδους μέτρησης. Έτσι η διόρθωση τους
βασιζόταν σε γενικές οδηγίες. Τα τελευταία χρόνια, με τη
χρήση μεταβολομικών αναλύσεων, ανιχνεύονται μικρά μόρια
που συμμετέχουν στις χημικές αντιδράσεις του οργανισμού
και καταγράφουν με ακρίβεια τις ελλείψεις και τις
μεταβολικές διαταραχές[1].
Πρόκειται για ένα επιπρόσθετο διαγνωστικό εργαλείο, που
καθοδηγεί τη διόρθωση των ελλείψεων, με τη χορήγηση
θεραπευτικών δόσεων μικροθρεπτικών συστατικών,
παράλληλα με τη λήψη της ενδεδειγμένης φαρμακευτικής
αγωγής που έχει συστηθεί για τον έλεγχο της
συμπτωματολογίας της νόσου και της φλεγμονής[1,5,7-12].

Οι Εξετάσεις Μεταβολομικής Καθορίζουν την
Αντιμετώπιση των Αυτοάνοσων Νοσημάτων
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αξιολογούνται από την
επιστημονική ομάδα της κλινικής μας, ώστε να διαμορφωθεί
το θεραπευτικό πλάνο, που ταιριάζει στον κάθε ασθενή.
Είναι ζωτικής σημασίας η ταχύτερη δυνατή παρέμβαση για
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την αποκατάσταση των παραπάνω, με στόχο την αναστολή
της εξέλιξης της νόσου. Τα αυτοάνοσα χαρακτηρίζονται από
την καταστροφή των οργάνων στόχων που πλήττονται από
το ανοσοποιητικό σύστημα.
Η άμεση διαχείριση των παραγόντων που ενισχύουν τη
βλάβη είναι επιτακτική στα αυτοάνοσα νοσήματα, ώστε να
μειωθεί έγκαιρα το μέγεθος της καταστροφής του οργάνου
που πλήττεται.
Συνήθως απαιτούνται 6-8 μήνες για την επίτευξη μιας
σημαντικής αλλαγής και ένα έτος για να σταθεροποιηθεί ο
οργανισμός σε ένα καλύτερο επίπεδο λειτουργίας.
Η επιστημονική μας ομάδα έχει διαχειριστεί περισσότερα
από 25.000 περιστατικά με αυτοάνοσα και χρόνια
νοσήματα.
Μέσα από την κλινική μας εμπειρία έχουμε διαπιστώσει ότι η
διόρθωση ελλείψεων του οργανισμού σε βιταμίνες και άλλα
στοιχεία και η αποκατάσταση των μεταβολικών διαταραχών,
αλλάζουν ριζικά την πορεία των αυτοάνοσων νοσημάτων
προς το καλύτερο και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των
ασθενών, από μια εικόνα σταθερής επιδείνωσης, σε μια
σταθερής βελτίωσης.
Το πλεονέκτημα των μεταβολομικών αναλύσεων, είναι ότι το
αποτέλεσμα των μετρήσεων συνδυάζει τη γενετική
ποικιλομορφία ενός ατόμου, με τις ατομικές επιλογές
διατροφής και τρόπου ζωής, που διαμορφώνουν την
τρέχουσα κατάσταση της υγείας του.
Η διενέργεια των εξετάσεων είναι το πρώτο βήμα.
Στη συνέχεια, με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων ο
γιατρός σχεδιάζει το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο που
ταιριάζει στον κάθε ασθενή.
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Τέλος, ο ασθενής εφαρμόζει την αγωγή για την αντιμετώπιση
του νοσήματός του και τη βελτίωση της υγείας του.
Στοχευμένες ιατρικές παρεμβάσεις με τη χρήση
εξειδικευμένων εξετάσεων, σε συνδυασμό με τη χρήση νέων
αποτελεσματικότερων και πιο φιλικών φαρμακευτικών
αγωγών, αλλάζουν την πορεία της νόσου και την ποιότητα
ζωής των ασθενών με αυτοάνοσο νόσημα.
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Αυτοάνοσα Νοσήματα που
Αναλαμβάνουμε στην Κλινική μας
Στη κλινική μας ειδικευόμαστε στην αντιμετώπιση
Αυτοάνοσων Νοσημάτων. Διενεργούμε μια κατηγορία
εξειδικευμένων εξετάσεων, οι οποίες απευθύνονται σε
ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με αυτοάνοσο νόσημα.
Περιλαμβάνουν τον εντοπισμό των διαφορετικών
παραγόντων, που συνδέονται με την ανάπτυξη της νόσου και
επιδεινώνουν την πορεία της.
Τα πιο κοινά αυτοάνοσα νοσήματα που αναλαμβάνουμε
είναι:

Θυρεοειδίτιδα Χασιμότο: Έχουμε διαπιστώσει, μέσα από
χιλιάδες περιστατικά με τη Νόσο του Χασιμότο, ότι η
διόρθωση ελλείψεων του οργανισμού σε βιταμίνες και
μικροθρεπτικά συστατικά, η αποκατάσταση του
μεταβολισμού και η ρύθμιση του βάρους σε φυσιολογικά
επίπεδα μπορούν να αλλάξουν ριζικά την πορεία της νόσου
του Hashimoto προς το καλύτερο.
Το 85% των ασθενών μας παρατηρεί σημαντική βελτίωση
στην ποιότητα ζωής του. Συγκεκριμένα, η μείωση του βάρους
και των κατακρατήσεων, η αύξηση της ενέργειας και η
βελτίωση της διάθεσης και των υπόλοιπων συμπτωμάτων
που συνδέονται με τη νόσο του Χασιμότο είναι τα πιο συχνά
σημεία βελτίωσης.
Η παρέμβαση μας συμβάλλει στην ενίσχυση της
εναπομείνασας λειτουργίας του θυρεοειδή αδένα. Ακόμη και
όταν ο αδένας υπολειτουργεί έως και κατά 80%, αυτό το
ποσοστό μπορεί να καλυφθεί μέσα από ορμονική
υποκατάσταση.
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Έχουμε διαπιστώσει ότι η λειτουργία του αδένα έστω και
κατά 20%, μπορεί να καλύψει κατά σημαντικό ποσοστό
συνήθεις προσαρμογές του μεταβολισμού στις ανάγκες της
καθημερινότητας, επιτρέποντας μια πολύ καλή ποιότητα
ζωής. Γι’ αυτό είναι ζωτικής σημασίας η ταχύτερη δυνατή
παρέμβαση, με στόχο την αναστολή της εξέλιξης της νόσου.

Ρευματοειδή Αρθρίτιδα: Οι ασθενείς με ρευματοειδή
αρθρίτιδα που παρακολουθούμε παρατηρούν μείωση του
πόνου και της δυσκαμψίας των αρθρώσεων, υποχώρηση του
οιδήματος και της φλεγμονής, με αποτέλεσμα να μειώνεται η
ανάγκη για λήψη αντιφλεγμονωδών.
Λόγω της μείωσης του πόνου βελτιώνεται η ποιότητα και η
διάρκεια του ύπνου. Επίσης, βελτιώνεται η φυσική
κατάσταση και τα επίπεδα ενέργειας και παρατηρείται
σημαντική βελτίωση του αισθήματος κακουχίας που
συνοδεύει τη νόσο.
Όσο νωρίτερα διαχειριστούν οι παράγοντες που συνδέονται
με την εξέλιξη της νόσου, τόσο καλύτερα είναι και τα
αποτελέσματα. Το στάδιο της νόσου τη στιγμή που μας
επισκέπτεται ο ασθενής παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα
ανταποκριθεί στη θεραπεία.
Σε περιπτώσεις που οι αρθρώσεις έχουν πλέον καταστραφεί
ολοκληρωτικά, η παρέμβασή μας, όπως και οποιαδήποτε
άλλη παρέμβαση, δεν μπορεί να βοηθήσει.

Ψωρίαση: Στα περιστατικά που αναλαμβάνουμε οι
εξάρσεις της νόσου έχουν πολύ μικρότερη ένταση και
διάρκεια. Μειώνεται η έκταση των δερματικών βλαβών και
κατά συνέπεια η φλεγμονή και ο πόνος που τις συνοδεύει.
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Ενισχύονται οι μηχανισμοί επούλωσης του οργανισμού με
αποτέλεσμα να βελτιώνεται η ταχύτητα με την επουλώνονται
οι δερματικές βλάβες που προκαλεί η νόσος.
Παρά το γεγονός ότι οι εξάρσεις της νόσου δεν μπορούν να
εξαλειφθούν πλήρως, μέσα ένα διάστημα ενός έτους,
μειώνεται η ένταση και η διάρκειά τους με αποτέλεσμα να
μειώνεται και το ψυχογενές στρες που προκύπτει από αυτές.
Η σταδιακή μείωση του στρες μακροπρόθεσμα, διακόπτει το
φαύλο κύκλο ανατροφοδότησης της νόσου.

Ψωριασική Αρθρίτιδα: Οι ασθενείς με ψωριασική
αρθρίτιδα που παρακολουθούμε παρατηρούν μείωση του
πόνου και της δυσκαμψίας των αρθρώσεων, υποχώρηση του
οιδήματος και της φλεγμονής, με αποτέλεσμα να μειώνεται η
ανάγκη για λήψη αντιφλεγμονωδών. Επιπλέον, βελτιώνεται
η πορεία της νόσου, οι περίοδοι των εξάρσεων και η
συχνότητά τους.

Λεύκη: Στην πλειοψηφία των περιστατικών που
αναλαμβάνουμε σταματάμε τη νόσο στο σημείο που τη
βρίσκουμε. Η νόσος έχει ένα σημαντικό μεταβολικό
υπόβαθρο, το οποίο βελτιώνεται μέσα από την προσέγγιση
μας. Ωστόσο, στη λεύκη οι εξάρσεις του νοσήματος και η
πορεία του, επηρεάζονται σημαντικά και από το ψυχογενές
στρες και αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο δε μπορούμε να
παρέμβουμε.

Ατοπική Δερματίτιδα: Στα περιστατικά που
αναλαμβάνουμε βοηθάμε σε μεγάλο βαθμό στην επούλωση
των δερματικών βλαβών και στη μείωση της συχνότητας
εμφάνισης τους.
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Στην ατοπική δερματίτιδα το έκζεμα εμφανίζεται σε
διαφορετικό σημείο του σώματος από το σημείο επαφής με
το αλλεργιογόνο. Επομένως, η εφαρμογή τοπικής αγωγής
από μόνη της, δε μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική
θεραπεία.
Στην κλινική μας διαχειριζόμαστε την αντιμετώπιση όλων
των παραγόντων που εμπλέκονται στην εμφάνιση της νόσου.
Η πλειοψηφία των ασθενών μας με ατοπική δερματίτιδα
παρατηρεί σημαντική βελτίωση στην κλινική εικόνα και στην
πορεία της υγείας τους.

Νόσος του Crohn: Στα περιστατικά που αναλαμβάνουμε
μειώνονται οι φλεγμονές, ο κίνδυνος επιπλοκών της νόσου,
βελτιώνεται η ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή.
Μειώνεται η συχνότητα των κενώσεων με επαναφορά της
φυσιολογικής εντερικής λειτουργίας.
Διορθώνονται οι ελλείψεις του οργανισμού που συνοδεύουν
τη νόσο, λόγω της δυσαπορρόφησης μικροθρεπτικών
συστατικών. Αυξάνονται τα επίπεδα ενέργειας, βελτιώνεται
η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής.

Ελκώδης Κολίτιδα: Στα περιστατικά με ελκώδη κολίτιδα
που αναλαμβάνουμε μειώνεται η φλεγμονή στο παχύ έντερο,
διορθώνονται οι ελλείψεις που συνδέονται με τη νόσο,
μειώνεται η συχνότητα των εξάρσεων και ο κίνδυνος
νοσηλείας, βελτιώνεται η ανταπόκριση στη φαρμακευτική
αγωγή.
Αποκαθίσταται η φυσιολογική συχνότητα των κενώσεων,
βελτιώνεται ο αιματοκρίτης, μειώνεται ο κίνδυνος
θρομβώσεων. Βελτιώνεται σημαντικά το αίσθημα
εξάντλησης που συνοδεύει τη νόσο. Βελτιώνεται η ποιότητα
ζωής, τα επίπεδα ενέργειας.
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Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ): Στα
περιστατικά με ΣΕΛ που αναλαμβάνουμε η πορεία της νόσου
και η εξέλιξή της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το στάδιο
που βρίσκεται η νόσος τη στιγμή που ο ασθενής
επισκέπτεται την κλινική μας. Επίσης, εξαρτάται από το ποια
όργανα – στόχοι έχουν πληγεί από τη νόσο. Η πορεία των
ασθενών είναι καλύτερη όταν ο ασθενής προσέρχεται
πρόωρα και είναι πιο δύσκολη όταν έχουν ήδη πληγεί
περισσότερα όργανα από τη νόσο.
Οι τομείς που οι ασθενείς μας παρατηρούν τη μεγαλύτερη
βελτίωση είναι η μείωση της έντασης και της διάρκειας των
φλεγμονών, μείωση της συχνότητας των εξάρσεων, βελτίωση
του εξανθήματος που συνοδεύει το Λύκο, μείωση του πόνου
και του οιδήματος, μείωση της ανάγκης λήψης
αντιφλεγμονωδών.
Επιπλέον, μειώνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης θρομβώσεων,
παρατηρείται καλύτερη ανταπόκριση στη φαρμακευτική
αγωγή, αυξάνονται τα επίπεδα ενέργειας και η ποιότητα
ζωής των ασθενών.

Σύνδρομο Sjogren: Με βάση την κλινική μας εμπειρία με
ασθενείς με Sjogren, ακολουθώντας την αγωγή μας οι
ασθενείς παρατηρούν βελτίωση της κατάστασης του
βλεννογόνου του γαστρεντερικού. Ενδείξεις που συνδέονται
με τη βελτίωση της κατάστασης των βλεννογόνων του
γαστρεντερικού είναι η καλύτερη πέψη, η βελτίωση των
τιμών του αιματοκρίτη, λόγω καλύτερης απορρόφησης
σιδήρου και Β12. Βελτίωση της διαύγειας και της ενέργειας.
Επιπλέον, οι ασθενείς παρατηρούν μείωση της δυσκαμψίας
και του πόνου των αρθρώσεων, βελτίωση της κινητικότητας,
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αύξηση των επιπέδων ενέργειας και βελτίωση της ποιότητας
ζωής, καλύτερη ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή.
Στην πλειοψηφία των περιστατικών παρατηρείται
αναχαίτηση της καταστροφής των εξωκρινών αδένων και
μείωση της συστηματικής βλάβης επί δευτεροπαθούς
Sjogren.
Όσο νωρίτερα διαχειριστούν τα αίτια της νόσου, τόσο πιο
αποτελεσματική είναι η αντιμετώπιση. Το ποσοστό
βελτίωσης συνδέεται με το είδος του ιστού που έχει
προσβληθεί.
Ιστοί όπως οι βλεννογόνοι του γαστρεντερικού συστήματος,
οι αρθρώσεις και το δέρμα αναπλάθονται και επουλώνουν
πιο αποτελεσματικά, εφόσον υπάρχει μια αναστρέψιμη
βλάβη.
Ιστοί όπως οι αδένες, ο νευρικός ή ο μυϊκός ιστός δεν
αναπλάθονται ή επουλώνουν πολύ αργά. Σε αυτούς τους
ιστούς, στόχος είναι η αναχαίτιση της βλάβης και η
σταθεροποίηση της λειτουργικότητας. Πρώιμες
παρεμβάσεις επιφέρουν καλύτερα αποτελέσματα.

Νόσος του Graves: Οι ασθενείς που παρακολουθούμε
παρατηρούν μείωση της συμπτωματολογίας. Συγκεκριμένα
μειώνονται οι ταχυκαρδίες, η δυσανεξία στο κρύο, οι
διάρροιες. Παρατηρείται βελτίωση της συνολικής
κατάστασης του οργανισμού, καθώς ο υπερθυρεοειδισμός
που συνοδεύει τη νόσο εξαντλεί τον ασθενή.
Λόγω του αυξημένου μεταβολισμού, πολλαπλασιάζονται οι
ανάγκες του οργανισμού σε θρεπτικά συστατικά και
εντείνονται οι ελλείψεις του οργανισμού. Μέσα από τη
διενέργεια των εξετάσεων, εντοπίζονται και διορθώνονται οι
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παράγοντες που επιδεινώνουν τη συμπτωματολογία και τις
εξάρσεις της νόσου.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα παραπάνω πρέπει να
διενεργούνται παράλληλα με την ενδεδειγμένη
φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί ήδη ο ασθενής. Μέσα
από τη δική μας παρέμβαση, βελτιώνεται η ανταπόκριση στη
φαρμακευτική αγωγή στις περιπτώσεις που δεν
ανταποκρίνονται οι ασθενείς σε αυτή.

Σκλήρυνση κατά Πλάκας: Παρότι δεν υφίσταται μόνιμη
θεραπεία για την ΣΚΠ, μέσα από την κλινική μας εμπειρία
έχουμε διαπιστώσει ότι ο έλεγχος των συμπτωμάτων και η
παράλληλη αντιμετώπιση των μεταβολικών διαταραχών της
νόσου, βελτιώνουν σημαντικά την πορεία της υγείας
ασθενών με ΣΚΠ, βοηθούν στον καλύτερο έλεγχο των
συμπτωμάτων και στη μείωση της συχνότητας των
υποτροπών.
Στα περιστατικά που αναλαμβάνουμε ο πρώτος στόχος μας
είναι να σταματήσουμε τη νόσο και να μην προχωρήσει
περαιτέρω. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που
παρακολουθούμε σταθεροποιείται η νόσος στο στάδιο που
βρίσκεται και μειώνεται η συχνότητα των υποτροπών.

Γυροειδής Αλωπεκία: Τα περιστατικά με γυροειδή
αλωπεκία διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Η πρώτη αφορά την καθολική αλωπεκία και σε αυτή την
περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να βοηθήσουμε. Σε
περίπτωση που κατά τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής και
συγκεκριμένα κορτιζόνης, εμφανίζονται νέες τρίχες, παρά το
ότι η αλωπεκία είναι καθολική, τότε υφίσταται περιθώριο να
παρέμβουμε. Η ανταπόκριση διαφέρει σημαντικά από
ασθενή σε ασθενή και αξιολογείται ανά περίπτωση.
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Η δεύτερη περίπτωση είναι η τμηματική αλωπεκία που
εμφανίζεται κατά τόπους σε σημεία του τριχωτού της
κεφαλής, στα φρύδια, στα γένια ή και σε άλλα σημεία του
σώματος. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να βοηθήσουμε.
Μέσα από την παρέμβασή μας ενισχύονται οι μηχανισμοί
επούλωσης του οργανισμού και επιταχύνεται η
αποκατάσταση των τριχοθυλακίων.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη
νόσος έχει ένα σημαντικό ψυχογενές κομμάτι που επηρεάζει
σε μεγάλο βαθμό την πορεία της. Σε αυτό το κομμάτι δεν
μπορούμε να παρέμβουμε και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις
επιπτώσεις του στην πορεία της νόσου.

Κνίδωση: Η κνίδωση συνυπάρχει συνήθως με άλλα
αυτοάνοσα νοσήματα. Τα περιστατικά με κνίδωση που
αναλαμβάνουμε σημειώνουν βελτίωση στη συχνότητα των
κρίσεων και στην ένταση των συμπτωμάτων. Μειώνεται η
ανάγκη για λήψη φαρμακευτικής αγωγής (αντισταμινικά,
κορτιζόνη). Μέσα από την παρέμβασή μας βελτιώνεται η
κατάσταση της μικροχλωρίδας του εντέρου και η
διαπερατότητα του εντερικού βλεννογόνου, που σχετίζονται
άμεσα με τις εξάρσεις και τη συμπτωματολογία της νόσου.

Αυτοάνοση Ηπατίτιδα: Η δική μας παρέμβαση ξεκινά
μετά τη διαχείριση της οξείας φάσης και την έξοδο από το
νοσοκομείο. Στα περιστατικά που αναλαμβάνουμε
βελτιώνονται οι ηπατικοί δείκτες, η εξάντληση που βιώνει ο
ασθενής, οι μυαλγίες, το οίδημα και οι αρθραλγίες.
Μειώνεται και συχνά εξαλείφεται η ανάγκη για λήψη
φαρμακευτικής αγωγής. Σταδιακά το ανοσοποιητικό
σταματάει να βάλλει το ήπαρ, αναχαιτίζεται η πορεία της
νόσου και μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος εκδήλωσης
ηπατικής ανεπάρκειας.
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Πέμφιγα: Η νόσος πλήττει το δέρμα και τους βλεννογόνους.
Στην πλειοψηφία των περιστατικών που αναλαμβάνουμε
μειώνονται οι φλεγμονώδεις εξάρσεις, βελτιώνονται οι
μηχανισμοί επούλωσης και η συχνότητα εμφάνισης νέων
βλαβών.
Βελτιώνονται η υφή και η ελαστικότητα του δέρματος και οι
δυστροφίες στα νύχια που παρουσιάζουν οι ασθενείς.
Επιπλέον, ενισχύονται τα επίπεδα ενέργειας, μειώνεται η
κόπωση και βελτιώνεται η συνολικότερη κατάσταση της
υγείας των ασθενών.

Ιδρωταδενίτιδα: Μέσα από την αγωγή μας στα
περιστατικά που παρακολουθούμε, μειώνεται σημαντικά η
ένταση και η διάρκεια των φλεγμονωδών εξάρσεων της
νόσου. Ενισχύονται οι μηχανισμοί επούλωσης και η
ικανότητα του οργανισμού να διαχειρίζεται τη φλεγμονή.
Μειώνεται η συχνότητα των υποτροπών.

Μυασθένεια: Παράλληλα με τη λήψη της ενδεδειγμένης
φαρμακευτικής αγωγής οι ασθενείς που παρακολουθούμε
έχουν πολύ καλή πορεία στις περισσότερες περιπτώσεις.
Αποκαθίστανται συμπτώματα όπως η βλεφαρόπτωση και η
διπλωπία. Αποκαθίσταται σχεδόν πλήρως η καθημερινότητα
και η ποιότητα ζωής των ασθενών, μειώνεται η πιθανότητα
υποτροπής της νόσου.

Σκληροδερμία: Στα περιστατικά που αναλαμβάνουμε ο
πρώτος στόχος είναι να σταματήσουμε να δημιουργούνται
ανελαστικές περιοχές στο δέρμα και ο δεύτερος στόχος είναι
η επανάκτηση της ελαστικότητας του δέρματος σε περιοχές
που είναι ανελαστικές.
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Στην πλειοψηφία των ασθενών παρατηρείται ανακοπή της
εξέλιξης της νόσου και αποκατάσταση της φυσικής
ελαστικότητας του δέρματος σε σχετικά πρόσφατες βλάβες.
Οι ασθενείς έχουν πολύ καλή πορεία και μειώνεται
σημαντικά η δημιουργία νέων βλαβών από τη νόσο.

Κοιλιοκάκη: Μια αυστηρή δίαιτα χωρίς γλουτένη, η
διαχείριση των μεταβολικών διαταραχών που συνοδεύουν τη
νόσο και η διόρθωση των ελλείψεων του οργανισμού,
μπορούν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων να βοηθήσουν
στη διάρροια, στην αδυναμία, στην καθυστέρηση της
ανάπτυξης στα παιδιά, στην αναιμία, στη μειωμένη
πνευματική διαύγεια, στην επούλωση του εντέρου και στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με κοιλιοκάκη.

Νόσος του Addison: Οι ασθενείς με νόσο του Addison
λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή η οποία στοχεύει στην
αναπλήρωση της κορτιζόλης εξωγενώς. Η δική μας
παρέμβαση δρα συνδυαστικά με τη λήψη της ενδεδειγμένης
φαρμακευτικής αγωγής.
Ακόμη και με την ορμονική υποκατάσταση και τη χορήγηση
κορτιζόλης, ο οργανισμός δεν μπορεί να προσομοιάσει τη
φυσιολογική λειτουργία παραγωγής κορτιζόλης. Η αγωγή
μας βοηθά σε αυτή την κατεύθυνση.

Διαβήτης Τύπου 1: Στα περιστατικά που αναλαμβάνουμε
βοηθάμε τη ρύθμιση των επιπέδων του ζαχάρου με τη
μικρότερη δυνατή δόση ινσουλίνης. Μειώνονται οι
μελλοντικές επιπλοκές της νόσου, επιτυγχάνεται
φυσιολογικό βάρος, βελτιώνονται τα επίπεδα ενέργειας η
ευαισθησία σε λοιμώξεις, η επούλωση των ιστών και η
πνευματική διαύγεια.
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Ουδετεροπενία (χαμηλά λευκά αιμοσφαίρια ουδετερόφιλα): Στην πλειοψηφία των περιστατικών που
αναλαμβάνουμε ενισχύονται οι φυσιολογικοί μηχανισμοί
παραγωγής λευκών αιμοσφαιρίων, ενώ παράλληλα
σταθεροποιείται και αυξάνεται η παραγωγή τους. Ενισχύεται
η συνολική λειτουργία του ανοσοποιητικού, έτσι μειώνεται η
ευπάθεια αυτών των ασθενών σε λοιμώξεις.

Δερματομυοσίτιδα: Στα περιστατικά που αναλαμβάνουμε
ενισχύεται η ικανότητα του οργανισμού να διαχειρίζεται τη
φλεγμονή. Μειώνεται η ένταση και η διάρκεια των
εξάρσεων. Μειώνεται ο μυϊκός πόνος, τα δερματικά
εξανθήματα και ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακού
νοσήματος ή νοσήματος του αναπνευστικού, λόγω της
κατάστασης φλεγμονής που συνοδεύει τη νόσο.

Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα: Στα περιστατικά
που αναλαμβάνουμε μειώνεται η ταχύτητα επιδείνωσης της
νόσου. Ωστόσο, δεν είναι εφικτό να αντιστραφεί η
υπάρχουσα εναπόθεση ασβεστίου στις αρθρώσεις και οι ήδη
υπάρχουσες βλάβες δεν αποκαθίστανται.
Μέσα από την αγωγή μας μειώνεται σημαντικά ο πόνος και ο
περιορισμός της κίνησης που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς,
μειώνεται η ανάγκη λήψης αντιφλεγμονωδών και
κορτιζόνης, καθυστερεί η ανάγκη λήψης βιολογικού
παράγοντα.

Νόσος Αδαμαντιάδη – Behcet: Στα περιστατικά που
αναλαμβάνουμε βοηθάμε στη μείωση της έντασης και της
διάρκειας των φλεγμονωδών εξάρσεων της νόσου.
Βελτιώνεται η πορεία του νοσήματος μακροπρόθεσμα. Όσο
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πιο πρώιμα παρέμβουμε, τόσο καλύτερη εξέλιξη και πορεία
νόσου έχει ο ασθενής.

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο: Πρόκειται για μια νόσο
που δεν εμφανίζει συμπτώματα πριν την εκδήλωση των
συμπτωμάτων που οφείλονται σε θρόμβωση. Στα
περιστατικά που αναλαμβάνουμε μειώνεται ο κίνδυνος
θρόμβωσης και σε κάποιους ασθενείς παρατηρείται και
μείωση των επιπέδων των αντισωμάτων που προκαλούν τη
νόσο. Ενισχύεται η λειτουργία του ανοσοποιητικού και
περιορίζεται η εκδήλωση λοιμώξεων.

Πρωτοπαθής Χολική Κίρρωση: Το πιο σημαντικό στη
συγκεκριμένη νόσο είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση. Στα
περιστατικά που αναλαμβάνουμε και βρίσκονται σε πρώιμο
στάδιο, αποτρέπουμε την εκδήλωση κίρρωσης του ήπατος
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και εφόσον ο ασθενής
ακολουθήσει ακριβώς τις οδηγίες μας.
Στα περιστατικά που η νόσος έχει προχωρήσει και ο ασθενής
έχει ήδη εκδηλώσει κίρρωση του ήπατος, καθυστερούμε
σημαντικά την εξέλιξη της νόσου.

Σαρκοείδωση: Στα περιστατικά που αναλαμβάνουμε
μειώνεται η φλεγμονή, η αναπνευστική δυσχέρεια, τα
δερματικά εξανθήματα και οι αρθρίτιδες που μπορεί να
συνοδεύουν τη νόσο.
Μέσα από την προσέγγισή μας έχουμε διαπιστώσει ότι
πέφτουν τα επίπεδα του μετατρεπτικού ενζύμου της
αγγειοτενσίνης, που είναι βασικός δείκτης για την
παρακολούθηση της πορείας της νόσου.

171

Πώς να Προγραμματίσετε το Πρώτο σας Ραντεβού
Ο προγραμματισμός των ραντεβού γίνεται τηλεφωνικά,
καθώς χρειάζεται να συλλέξουμε στοιχεία για το ιατρικό
ιστορικό, ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι μπορούμε να
αναλάβουμε το περιστατικό.
Στο πρώτο ραντεβού γίνεται η αιμοληψία για τη διενέργεια
των εξετάσεων και γιατρός από την ομάδα μας λαμβάνει
πλήρες ιατρικό ιστορικό. Ο ασθενής πρέπει να προσκομίσει
εργαστηριακές ή απεικονιστικές εξετάσεις τελευταίου έτους
ή εξαμήνου.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο:
2103611054 για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας.
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