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Εισαγωγή

Οι	νευροψυχιατρικές	εκδηλώσεις	
του	συστηματικού	ερυθηματώδους	
λύκου	(ΣΕΛ)	περιλαμβάνουν	το	φά-
σμα	των	νευρολογικών,	ψυχιατρι-
κών	και	συμπεριφερολογικών	δια-
ταραχών	που	μπορεί	να	εκδηλω-
θούν	σε	ασθενείς	που	πάσχουν	από	
ΣΕΛ.	Οι	διαταραχές	αυτές	μπορούν	
να	καταταγούν	σε	τρεις	κύριες	κα-
τηγορίες:

Στην	πρώτη	κατηγορία	περιλαμβά-
νονται	οι	αυστηρά	νευρολογικές	επι-
πτώσεις	που	μπορεί	να	έχει	ο	ΣΕΛ,	
είτε	πρόκειται	για	βλάβες	στο	περι-
φερικό	νευρικό	σύστημα,	όπως	εί-
ναι	οι	νευρίτιδες,	οι	ριζίτιδες,	οι	μυε-
λοπάθειες,	οι	νευροπάθειες	του	αυ-
τόνομου	νευρικού	συστήματος	και	
οι	νευραλγίες,	είτε	πρόκειται	για	πιο	
γενικευμένα	σύνδρομα,	όπως	είναι	
η	επιληψία	και	άλλες	λιγότερο	συ-
χνές	όπως	η	μυασθένεια,	η	μυοπά-
θεια,	η	χορεία	και	η	αταξία.	Επίσης	
συχνές	είναι	οι	επιπτώσεις	του	ΣΕΛ	
στην	κυκλοφορία	του	αίματος	στον	
εγκέφαλο,	εξαιτίας	της	υπερπηκτι-
κότητας	που	μπορεί	να	προκαλέ-
σει,	με	αποτέλεσμα	την	απόφραξη	
αγγείων,	την	υπαραχνοειδή	αιμορ-
ραγία	και	τη	θρόμβωση	εγκεφαλι-
κών	φλεβών.	

Με	αυτήν	τη	μακριά	λίστα	των	
νευρολογικών	επιπτώσεων	δεν	θα	
ασχοληθούμε	στο	παρόν	κείμενο,	
καθώς	αποτελούν	αντικείμενο	της	
νευρολογίας.	

Στη	δεύτερη	κατηγορία	νευροψυ-
χικών	διαταραχών	περιλαμβάνο-
νται	τα	οργανικά	ψυχοσύνδρομα,	
τα	οποία	οφείλονται	κυρίως	στην	
άμεση	επίπτωση	της	νόσου	ή	της	
θεραπείας	της	στο	ΚΝΣ.	Η	κατηγο-
ρία	αυτή	είναι	σημαντική,	αφενός	
λόγω	της	υψηλής	συχνότητας	των	
επιπλοκών	αυτών	και	αφετέρου	γι-
ατί	δεν	είναι	πάντα	εύκολη	η	διά-
γνωσή	τους.

Η	τρίτη	κατηγορία	εκδηλώσεων	
αφορά	αφενός	την	εμφάνιση	ή	την	
υποτροπή	της	νόσου,	δηλαδή	τις	
ψυχικές	διαταραχές	ως	εκλυτικό	αί-
τιο	της	ασθένειας	και	αφετέρου	τις	
διαταραχές	που	προκύπτουν	ως	
αντίδραση	του	ψυχισμού	του	αρ-

ρώστου	στο	γεγονός	της	ύπαρξης	
της	ασθένειας,	η	οποία	είναι	χρό-
νια	διαταραχή,	πλήττει	κατά	μείζο-
να	λόγο	νεαρές	γυναίκες,	είναι	αρ-
κετά	απρόβλεπτη	όσον	αφορά	την	
πορεία	της,	με	ενδεχόμενες	πολ-
λαπλές	βλάβες	σε	διάφορα	όργα-
να	του	σώματος,	βαρείς	καταναγκα-
σμούς	που	προκύπτουν	από	τη	θε-
ραπεία	της,	επιπτώσεις	όσον	αφο-
ρά	την	εξωτερική	εμφάνιση,	περι-
ορισμούς	σε	κάποιες	δραστηριότη-
τες	και	αυστηρή	δίαιτα.

Η	συχνότητα	των	νευροψυχιατρι-
κών	επιπλοκών	του	ΣΕΛ	είναι	υψη-
λή	και	εκτιμάται	γύρω	στο	40%	αν	
συμπεριληφθούν	μόνο	τα	νευρολο-
γικά	συμβάντα	και	τα	οργανικά	ψυ-
χοσύνδρομα	και	γύρω	στο	70%	εάν	
συμπεριληφθούν	και	οι	υπόλοιπες	
ψυχικές	διαταραχές.	

Οργανικά 
ψυχοσύνδρομα 

Τα	οργανικά	ψυχοσύνδρομα	δι-
ακρίνονται	σε	αυτά	που	μπορεί	να	
προκύψουν	ως	άμεση	επίπτωση	
του	ΣΕΛ	στο	ΚΝΣ	και	σε	αυτά	που	
μπορεί	να	προκύψουν	είτε	ως	απο-
τέλεσμα	της	θεραπείας	ή	της	δυ-
σλειτουργίας	άλλων	οργάνων	πλην	
του	εγκεφάλου	ή	εξαιτίας	επιπλο-
κών	όπως	οι	λοιμώξεις,	στις	οποίες	
η	νόσος	αλλά	και	η	θεραπεία	προ-
διαθέτουν.	

O	 τρόπος	με	 τον	οποίο	ο	ΣΕΛ	
επηρεάζει	το	ΚΝΣ	είναι	σύνθετος.	
Υπάρχουν	ενδείξεις	ότι	μπορεί	να	
επιδράσει	με	τη	δημιουργία	αντι-
σωμάτων	έναντι	των	νευρικών	κυτ-
τάρων,	αλλά	και	με	την	πρόκλη-
ση	μικροαγειίτιδας	στον	εγκέφαλο,	
όπως	επίσης	και	με	τη	δημιουργία	
εμφράκτων	στον	εγκέφαλο	λόγω	
υπερπηκτικότητας,	είτε	και	με	άλ-
λους	μηχανισμούς.	Η	ύπαρξη	αντι-
σωμάτων	έναντι	των	ριβοσωματί-
ων,	όπως	και	αντισωμάτων	αντι-
Sm,	έχει	συσχετιστεί	με	την	έκπτω-
ση	στις	γνωστικές	λειτουργίες	και	τα	
ψυχωσικά	συμπτώματα	σε	ασθενείς	
με	ΣΕΛ,	ενώ	τα	αντισώματα	έναντι	
φωσφολιπιδίων	με	την	υπερπηκτι-
κότητα	και	τη	δημιουργία	εμφρά-
κτων	στον	εγκέφαλο.	

Οι	επιπτώσεις	του	ΣΕΛ	στο	ΚΝΣ	
μπορεί	να	είναι	αρκετά	διαφορε-
τικές,	ανάλογα	με	τη	φύση	και	την	
εντόπιση	της	βλάβης,	η	οποία	μπο-
ρεί	να	είναι	εστιακή	ή	διάχυτη.	Νωρίς	
στην	εξέλιξη	της	νόσου,	οι	διάχυ-
τες	βλάβες	φαίνεται	ότι	είναι	πιο	
συχνές	από	τις	εστιακές	(53%	ένα-
ντι	29%	στα	δύο	χρόνια	από	την	
έναρξη	της	νόσου).	

Αντίθετα,	οι	εστιακές	είναι	συχνό-
τερες	από	τις	διάχυτες	μετά	την	πε-
νταετία	από	την	έναρξη	της	νόσου	
(50%	έναντι	33%).	

Η	άμεση,	μέσω	αντισωμάτων,	επί-
πτωση	στο	ΚΝΣ	τείνει	να	έχει	χρό-
νια	πορεία,	οι	επιπτώσεις	της	μικρο-
αγγειίτιδας	παίρνουν	μορφή	υφε-
σοεξάρσεων,	ενώ	οι	θρομβώσεις	
έχουν	σαν	συνέπεια	την	απότομη	
εμφάνιση	ενός	εντοπισμένου	υπο-
λείμματος	σε	μία	λειτουργία	με	μό-
νιμο	ή	παροδικό	χαρακτήρα,	όπως	
και	στα	συνήθη	αγγειακά	εγκεφαλι-
κά	επεισόδια.

	

Γνωστικές διαταραχές 
Στα	οργανικά	ψυχοσύνδρομα	συ-

γκαταλέγονται	οι	διαταραχές	στις	
γνωστικές	λειτουργίες,	των	οποίων	
η	συχνότητα	εκτιμάται,	αναλόγως	
τη	μελέτη,	από	20	έως	60%	των	
ασθενών	και	των	οποίων	η	βαρύ-
τητα	ποικίλλει	από	ελαφρές	διατα-
ραχές	στη	μνήμη	και	την	προσο-
χή	έως	και	άνοια.	Δεν	υπάρχουν	
ειδικές	γνωστικές	διαταραχές	για	
τους	ασθενείς	με	ΣΕΛ	και	αντίστοι-
χα	συμπτώματα	απαντώνται	και	σε	
ασθενείς	με	άλλες	χρόνιες	παθή-
σεις	όπως	το	AIDS	και	η	σκλήρυν-
ση	κατά	πλάκας.	

Συνήθως	 τα	συμπτώματα	είναι	
υποκλινικά	και	οι	δυσκολίες	που	
αισθάνεται	ο	ασθενής	δε	γίνονται	
αντιληπτές	από	το	περιβάλλον.	Ως	
παθογενετικός	μηχανισμός	στις	πε-
ριπτώσεις	αυτές	πιθανολογείται	η	
άμεση	δράση	αντισωμάτων	ένα-
ντι	των	νευρικών	κυττάρων,	αν	και	
άλλοι	μηχανισμοί	όπως	η	υπερ-
πηκτικότητα	του	αίματος,	η	δρά-
ση	των	κυτοκινών	στη	λειτουργία	
των	νευρικών	κυττάρων	και	η	συ-
γκόλληση	των	λευκών	αιμοσφαιρί-

ων	έχουν	επίσης	πιθανολογηθεί	ως	
αιτίες.	Θεωρείται	επίσης	ότι	οι	ψυ-
χολογικοί	παράγοντες	παίζουν	κά-
ποιο	ρόλο	στις	διαταραχές	αυτές,	οι	
οποίες	μάλιστα	μπορεί	και	να	βελ-
τιώνονται	όταν	βελτιώνεται	η	ψυ-
χική	κατάσταση	του	ασθενούς.	Η	
βαρύτητα	των	γνωστικών	διαταρα-
χών	κυμαίνεται	συνήθως	κατά	τη	
διάρκεια	της	πορείας	της	ασθένει-
ας	και	συνήθως	δε	σχετίζεται	με	τη	
βαρύτητα	της	νόσου	ούτε	έχει	κα-
κό	προγνωστικό	χαρακτήρα	για	την	
πορεία	της	νόσου.	Φαρμακευτική	
αγωγή	με	υψηλές	δόσεις	κορτιζό-
νης	επιφυλάσσεται	για	ασθενείς	με	
επίμονα	και	εξελικτικά	συμπτώμα-
τα.	Αυτό	φαίνεται	να	αφορά	μόνο	
το	1%	περίπου	των	ασθενών	και	
για	τις	περιπτώσεις	αυτές	επιβάλ-
λεται	η	εξέταση	προ	και	μετά	θερα-
πείας	με	απεικονιστικές	μεθόδους	
του	εγκεφάλου	και	με	νευροψυχο-
λογικά	τεστ	προκειμένου	να	εξετά-
ζεται	στενά	η	σχέση	της	ωφέλειας	
σε	συνάρτηση	με	τον	κίνδυνο	από	
τη	θεραπεία.

	

Ψυχωσικά συμπτώματα
Σε	αυτά	περιλαμβάνονται	επεισό-

δια	με	ψευδαισθήσεις,	κοινωνική	
απόσυρση,	αλαλία,	κατατονικά	κι-
νητικά	συμπτώματα	και	άλλες	συ-
ναφείς	διαταραχές,	τα	οποία	συνή-
θως	υποχωρούν	σε	σχετικά	βραχύ	
χρονικό	διάστημα,	με	ή	και	χωρίς	
θεραπεία.	Περιλαμβάνονται	στα	ορ-
γανικά	ψυχοσύνδρομα	γιατί	θεωρεί-
ται	γενικά	ότι	συνιστούν	επίπτωση	
της	άμεσης	προσβολής	του	εγκε-
φάλου	από	την	ασθένεια	ή,	σε	κά-
ποιες	περιπτώσεις,	παρενέργεια	της	
θεραπείας	με	κορτιζόνη.	

Η	σημασία	της	ύπαρξης	των	συ-
μπτωμάτων	αυτών	είναι	μεγάλη,	η	
ύπαρξή	τους	μάλιστα	συνιστά	μα-
ζί	με	τους	επιληπτικούς	σπασμούς	
τα	κλινικά	κριτήρια	για	τη	διάγνωση	
προσβολής	του	ΚΝΣ,	όπως	έχουν	
τεθεί	 για	 τον	ΣΕΛ	 το	1982	 (από	
την	Αμερικανική	Ρευματολογική	
Εταιρεία).

Μία	ιδιαίτερη	διαγνωστική	δυσκο-
λία	που	αφορά	αυτού	του	τύπου	
τα	συμπτώματα	και,	σε	μικρότερο	
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6 βαθμό,	τα	συμπτώματα	έκπτωσης	
των	γνωστικών	λειτουργιών,	είναι	
το	κατά	πόσο	τέτοιου	είδους	συ-
μπτώματα,	όταν	εμφανίζονται	κα-
τά	τη	διάρκεια	της	θεραπείας	μίας	
έξαρσης	της	νόσου	με	κορτιζόνη,	
οφείλονται	στην	προσβολή	του	
εγκεφάλου	από	τη	νόσο	ή	στη	θε-
ραπεία	με	κορτιζόνη.	Το	δίλημμα	
είναι	σημαντικό	γιατί	από	την	απά-
ντηση	εξαρτώνται	οι	θεραπευτικοί	
χειρισμοί.	

Μία	πραγματιστική	πρακτική	μπο-
ρεί	να	είναι	η	χορήγηση	αντιψυ-
χωσικών	φαρμάκων	κατά	τη	δι-
άρκεια	της	θεραπείας	με	κορτιζό-
νη,	εάν	τυχόν	εμφανιστούν	τέτοι-

ου	τύπου	συμπτώματα,	τακτι-
κή	που	θα	έχει	όμως	ως	συ-
νέπεια	το	να	παραμείνουμε	
σε	άγνοια	όσον	αφορά	την	
αιτία	των	ψυχωσικών	συ-
μπτωμάτων	στον	δεδομένο	

ασθενή.	Μία	άλλη	στρατη-
γική	θα	μπορούσε	να	είναι	η	χρή-
ση	εναλλακτικών	της	κορτιζόνης	
φαρμάκων	όπως	ανοσοκατασταλ-
τικών,	που	δεν	έχουν	συνήθως	τέ-
τοιου	τύπου	παρενέργειες.

Διαταραχές της προσωπι-
κότητας

Η	τρίτη	κατάσταση	που	θα	πρέ-
πει	επίσης	να	κατατάξουμε	στα	ορ-
γανικά	ψυχοσύνδρομα	είναι	οι	αλ-
λαγές	που	μπορεί	ενίοτε	να	εμφα-
νιστούν	στην	προσωπικότητα	του	
ασθενούς,	όπως	η	συναισθηματι-
κή	αστάθεια,	η	παρορμητικότητα,	
η	επιθετικότητα,	η	απάθεια	και	η	
καχυποψία.	Η	παρουσία	κάποιου	
από	αυτά	τα	συμπτώματα	εξαρτά-
ται	από	την	περιοχή	του	εγκεφά-
λου	που	έχει	προσβληθεί	από	την	
ασθένεια,	όπως	για	παράδειγμα	το	

μετωπιαίο	σύνδρομο	-η	λεγόμενη	
μωρία-,	με	άρση	των	αναστολών,	
ευφορία	και	διαταραχές	στην	κρίση,	
σε	περιπτώσεις	προσβολής	περιο-
χών	του	μετωπιαίου	λοβού.	

	

Οργανικά ψυχοσύνδρο-
μα που σχετίζονται με τη 
θεραπεία

Τα	ανοσοκατασταλτικά	φάρμα-
κα,	όπως	η	αζαθειοπρίνη	και	η	κυ-
κλοφωσφαμίδη,	μπορούν,	διαμέ-
σου	της	εξασθένισης	του	ανοσο-
ποιητικού	συστήματος,	να	προξε-
νήσουν	λοιμώξεις	οι	οποίες	είναι	
δυνατό	να	προκαλέσουν	σύγχυ-
ση.	Αλλά	το	κυριότερο	πρόβλη-
μα	προέρχεται	από	τη	θεραπεία	
με	κορτιζόνη	και	κυρίως	των	υψη-
λών	δόσεων	που	χρειάζονται	ενί-
οτε	για	την	καταπολέμηση	των	κρί-
σεων	της	νόσου.	

Στην	αγγλοσαξονική	βιβλιογρα-
φία	χρησιμοποιείται	ο,	μάλλον	αδό-
κιμος,	όρος	της	«κορτιζονικής	ψύ-
χωσης»,	που	συνοψίζει	τις	ψυχι-
κές	διαταραχές	που	παρατηρού-
νται	κατά	τη	διάρκεια	της	θεραπεί-
ας	με	κορτιζόνη.	Τα	συμπτώματα	
αυτά	είναι	κατάθλιψη,	ευφορική	δι-
έγερση,	άγχος,	αϋπνία,	διέγερση,	
κόπωση,	διαταραχές	στη	μνήμη,	
την	προσοχή	και	τη	συγκέντρω-
ση.	Πιο	χαρακτηριστικά	συμπτώ-
ματα	ψύχωσης,	όπως	οι	ψευδαι-
σθήσεις	και	η	κατατονία,	εμφανί-
ζονται	σπάνια.	Τα	προαναφερθέ-
ντα	συμπτώματα	τείνουν,	απ’	ό,τι	
φαίνεται,	να	εμφανίζονται	συχνό-
τερα	σε	γυναίκες	και	σε	ηλικιωμέ-
να	άτομα,	καθώς	και	στα	υψηλό-
τερα	δοσολογικά	σχήματα.	Σε	μία	
μελέτη	εμφανίστηκαν	με	συχνότη-
τα	1,3%	όταν	η	δόση	ήταν	μικρό-
τερη	από	40mg	πρεδνιζόνης	και	

18,4%	όταν	η	δόση	ήταν	μεγαλύ-
τερη	από	80mg	την	ημέρα.	Η	πρό-
ληψη	τέτοιων	επιπλοκών	μπορεί	να	
επιχειρηθεί	με	τη	χρήση	των,	κα-
τά	το	δυνατόν,	χαμηλότερων	δό-
σεων	κορτιζόνης,	όσο	δε	αφορά	
την	πρόληψη	με	ψυχοφάρμακα,	
το	λίθιο	και	οι	άλλοι	σταθεροποι-
ητές	της	διάθεσης	είναι	μάλλον	τα	
φάρμακα	εκλογής	για	τις	περιπτώ-
σεις	κυρίως	που	χρειάζεται	οπωσ-
δήποτε	να	προληφθεί	ένα	τέτοιο	
επεισόδιο.

Μία	δεύτερη	κατηγορία	συμπτω-
μάτων	που	φαίνεται	να	σχετίζονται	
με	τη	λήψη	κορτιζόνης	είναι	οι	δι-
αταραχές	στη	μνήμη,	γιατί	η	κορ-
τιζόνη	φαίνεται	να	επηρεάζει	τον	
ιππόκαμπο.	

Οι	διαταραχές	αυτές	που	μπορεί	
να	παρουσιαστούν	ακόμη	και	με	
δόσεις	σχετικά	χαμηλές,	της	τά-
ξης	των	40mg	πρεδνιζόνης	ημε-
ρησίως,	μοιάζουν	με	διαταραχές	
του	πρώιμου	σταδίου	της	νόσου	
του	Alzheimer	και	φαίνεται	ότι	εί-
ναι	αναστρέψιμες	μετά	από	3	με	11	
μήνες	από	τη	διακοπή	της.	Οι	δι-
αταραχές	στη	μνήμη	φαίνεται	επί-
σης	να	σχετίζονται	με	τα	συγχυτικά	
επεισόδια	που	μπορεί	να	εμφανι-
στούν	με	τη	λήψη	κορτιζόνης,	κα-
θώς	και	με	την	προαναφερθείσα	
κορτιζονική	ψύχωση.	

Μία	ακόμη	ψυχική	διαταραχή	που	
σχετίζεται	με	τη	χρόνια	κυρίως	λή-
ψη	κορτιζόνης	περιλαμβάνει	τα	συ-
μπτώματα	που	ενδέχεται	να	προ-
κύψουν	από	την	διακοπή	της,	των	
οποίων	η	συχνότητα	είναι	περί	το	
20%	των	ασθενών	που	λαμβά-
νουν	κορτιζόνη	και	τα	οποία	υπο-
χωρούν	συνήθως	μετά	από	6	με	
8	εβδομάδες,	

Τα	συμπτώματα	αυτά	μπορεί	να	

....................
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6 είναι	κατάθλιψη,	εκνευρισμός,	απά-
θεια,	αίσθημα	κενού,	αποπροσω-
ποποίηση,	διαταραχές	της	συγκέ-
ντρωσης	ή	ακόμη	και	ψυχωσικά	συ-
μπτώματα.	Η	πρόληψη	τέτοιου	τύ-
που	αντιδράσεων	γίνεται	με	τη	στα-
διακή	διακοπή	της	κορτιζόνης,	η	δε	
θεραπεία	με	την	επανεισαγωγή	μι-
κρών	δόσεων	κορτιζόνης	και,	στη	
συνέχεια,	τη	σταδιακή	διακοπή	της	
δόσης	αυτής.				

	
Κατάθλιψη

Η	κατάθλιψη	αναφέρεται,	μαζί	με	
τα	ψυχωσικά	συμπτώματα,	ως	μία	
από	τις	πιο	συχνές	ψυχικές	επιπτώ-
σεις	σε	άτομα	με	ΣΕΛ.	Το	κατά	πό-
σον	η	κατάθλιψη	μπορεί	να	οφεί-
λεται	σε	βλάβη	του	εγκεφάλου	από	
τη	νόσο	ή	πρόκειται	για	αντίδραση	
του	ψυχισμού	στα	προβλήματα	που	
συνεπάγεται	η	νόσος	αποτελεί	ακό-
μη	αντικείμενο	έρευνας.	Κάποιες	με-
λέτες	υποστηρίζουν	ότι	η	κατάθλι-
ψη	φαίνεται	να	είναι	συχνότερη	σε	
ασθενείς	με	ΣΕΛ	οι	οποίοι	παρου-
σιάζουν	και	άλλα	νευροψυχιατρι-
κά	συμπτώματα	και	ως	εκ	τούτου	
εικάζουν	ότι	η	κατάθλιψη	οφείλεται	
σε	πρωτοπαθή	προσβολή	του	ΚΝΣ	
από	τη	νόσο.	

Σε	άλλες	μελέτες	πάντως	δε	φαί-
νεται	να	είναι	η	κατάθλιψη	συχνό-
τερη	σε	άτομα	με	ΣΕΛ	απ’	ό,τι	σε	
άτομα	με	άλλα	χρόνια	νοσήματα,	
όπως	η	ρευματοειδής	αρθρίτιδα	
στην	οποία	δεν	υφίσταται	προσβο-
λή	του	ΚΝΣ.

 Ρόλος των ψυχικών 
παραγόντων στην 
εμφάνιση της νόσου

Υπάρχουν	κλινικές	παρατηρήσεις	
ότι,	κατά	το	μήνα	που	προηγήθη-
κε	της	εμφάνισης	της	νόσου,	υπάρ-
χει	συχνά	στο	ιστορικό	του	ασθε-
νούς	ένα	σημαντικό	γεγονός	όπως	
η	απώλεια	ενός	αγαπημένου	προ-
σώπου,	ένας	χωρισμός	ή	η	απώ-
λεια	μίας	θέσης	εργασίας.

	Γενικότερα	στα	αυτοάνοσα	νο-
σήματα	οι	ψυχολογικοί	παράγο-
ντες	φαίνεται	να	παίζουν	σημαντι-
κό	ρόλο,	 ίσως	λόγω	της	επίπτω-
σης	που	έχει	η	έκκριση	των	λεγό-
μενων	ορμονών	του	στρες,	και	εν	
γένει	των	ενδογενών	ουσιών	του	
στρες,	στο	ανοσοποιητικό	σύστη-
μα,	αλλά	και	με	άλλους	μηχανι-
σμούς	όπως	η	ενεργοποίηση	γονι-
δίων	από	το	στρες.

Μηχανισμοί άμυνας 
που χρησιμοποιούν 
οι ασθενείς για να 
αισθανθούν ότι 
ελέγχουν το άγχος που 
προκύπτει από την 
ύπαρξη της νόσου

Ο	ΣΕΛ	είναι	μία	χρόνια	νόσος	αρ-
κετά	απρόβλεπτη	στην	εξέλιξή	της,	
άρα	είναι	επόμενο	να	προκαλεί	άγ-
χος	στους	πάσχοντες,	που	ανήκουν	
στην	μεγάλη	πλειοψηφία	τους	στο	
γυναικείο	φύλο.	

Οι	περιορισμοί	που	επιβάλλει	η	
νόσος	δεν	είναι	λίγοι,	όπως	οι	τα-
κτικές	επισκέψεις	στο	γιατρό,	η	δί-
αιτα,	η	διακοπή	του	καπνίσματος,	η	
αποφυγή	της	ηλιοθεραπείας,	ακό-
μα	και	η	επικινδυνότητα	μίας	εγκυ-
μοσύνης.	

Το	άγχος	αυτό	οι	πάσχοντες	ενδέ-
χεται	να	επιχειρήσουν	να	το	περιο-
ρίσουν	με	διάφορους	ψυχικούς	μη-
χανισμούς	άμυνας.	Άρνηση	της	νό-
σου,	τάση	υπερενημέρωσης	πάνω	
στη	νόσο,	μερικές	φορές	σε	αντα-
γωνισμό	με	τη	γνώση	των	γιατρών,	
επινόηση	παράλογων	εξηγήσεων	
γύρω	από	τη	νόσο,	αυτοενοχοποίη-
ση	γύρω	από	τους	λόγους	που	συ-
νέβαλαν	στην	εμφάνιση	της	νόσου,	
κοινωνική	απόσυρση,	εξιδανίκευ-
ση	των	γιατρών	κ.ά.	Οι	μηχανισμοί	
αυτοί	άμυνας	παίζουν,	εξ	ορισμού,	
έναν	προστατευτικό	ρόλο	και	δεν	εί-
ναι	σκόπιμο	να	προσπαθήσει	κανείς	
να	τους	ακυρώσει,	εκτός	και	αν	γί-
νουν	εμπόδιο	στη	θεραπεία	ή	στην	
τήρηση	των	κανόνων	υγιεινής.	Είναι	
σημαντικό	όμως	να	υπάρχει	ευήκο-
ον	ους	από	την	πλευρά	του	ιατρού,	
όσον	αφορά	την	ψυχική	καταπόνηση	
του	αρρώστου,	καθώς	και	τα	ερω-
τήματα	που	προκύπτουν	στον	ασθε-
νή	από	την	ύπαρξη	των	συμπτωμά-
των	της	νόσου,	πράγμα	που	μπο-
ρεί	του	επιτρέψει	να	τα	αντιμετωπί-
ζει	με	λιγότερο	άγχος	και	απογοή-
τευση.	Βέβαια,	είναι	στον	ρόλο	του	
ψυχίατρου	και	των	άλλων	λειτουρ-
γών	της	ψυχικής	υγείας,	να	ασχολη-

θούν	με	τις	ψυχολογικές	δυσκολί-
ες	των	ασθενών	για	τους	οποίους	
η	τακτική	παρακολούθηση	από	τον	
ρευματολόγο,	κατά	κύριο	λόγο,	δεν	
επαρκεί	για	να	επεξεργαστούν	ψυ-
χικά	το	άγχος	τους.	

Ο	ρόλος	του	ψυχιάτρου	είναι	επί-
σης	να	βοηθήσει	στη	διαφορική	δι-
άγνωση,	όσον	αφορά	τη	φύση	νέ-
ων	συμπτωμάτων,	αν	επί	παραδείγ-
ματι	ένα	σύμπτωμα	είναι	λειτουργι-
κό	ή	οφείλεται	στη	νόσο.	Τέλος,	οι	
λειτουργοί	της	ψυχικής	υγείας	είναι	
ίσως	οι	πλέον	αρμόδιοι	να	βοηθή-
σουν	τις	θεραπευτικές	ομάδες	που	
ασχολούνται	με	τα	σωματικά	προ-
βλήματα	των	ασθενών	με	ΣΕΛ	να	
μάθουν	να	υπομένουν	τις	δυστρο-
πίες	ασθενών,	των	οποίων	πολλά	
από	τα	ψυχικά	ή	συμπεριφερολογι-
κά	συμπτώματα	οφείλονται	σε	προ-
σβολή	του	εγκεφάλου	από	τη	νόσο	
και	είναι	σε	κάποιο	βαθμό	ακούσια.	
Η	συμμετοχή	σε	συλλόγους	συμπα-
σχόντων	μπορεί	να	παίξει	έναν	ιδι-
αίτερα	καταλυτικό	ρόλο	στην	απο-
μυθοποίηση	της,	σε	μεγάλο	βαθ-
μό,	άγνωστης	και	σχετικά	σπάνιας	
αυτής	νόσου.	

Ο	άλλος	είναι	ο	καθρέφτης	του	
εαυτού	μας	και	έτσι	οι	περιπέτειες	
του	συμπάσχοντος	μάς	βοηθούν	να	
βιώσουμε	γεγονότα	που	αφορούν	
τις	δικές	μας	εμπειρίες.	Ακόμα	δια-
πιστώνουμε	ότι	η	ζωή	με	την	ασθέ-
νεια	είναι	εφικτή	και	να	μην	προ-
τιμήσουμε	την	άρνηση	της	νόσου	
ως	άμυνα.	
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