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Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ)

-  Χρόνιο

-  Πολυσυστημικό

-  Υποτροπιάζον

-  Αυτοάνοσο

→ Γυναίκες 20-40 ετών

→ 9:1 υπέρ γυναικών
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  Η επίδραση της άσκησης πάνω στις κυτοκίνες Η επίδραση της άσκησης πάνω στις κυτοκίνες ILIL-6, -6, 
ILIL-10, -10, INFINF-γ και στον παράγοντα -γ και στον παράγοντα TNFTNF  

Ερευνητές,
Έτος

Αριθμός
δείγματος

Ηλικία Παρέμβαση       Αποτελέσματα

Perandini 
et al. 2013

12 γυναίκες 35,3±5,7 30´μέτριας αερόβιας άσκησης 
σε διάδρομο(~50% VO2 max)

Οι τιμές στις INF-γ,IL-10,IL-
6,TNFa, sTNFR1 & sTNFR2 
παρέμειναν σταθερές.

Perandini 
et al. 2013

12 γυναίκες 35,3±5,7 30´έντονης αερόβιας άσκησης 
σε διάδρομο(~70% VO2 max)

Ο παράγοντας TNFR1 ↓ στη 
μέτρηση των 150´&180´ μετά την 
άσκηση, αλλά επανήρθε στο 
24ωρο.Ο παράγοντας TNFR2 & οι 
άλλες κυτοκίνες παρέμειναν 
σταθερές.

Perandini 
et al. 2014

8 γυναίκες 35,8±6,5 12 εβδομάδες αερόβια άσκηση, 
2 φορές την εβδομάδα, υπό 

επίβλεψη  (5´ζέσταμα,30´-50
´περπάτημα σε διάδρομο), ανά 
4 εβδομάδες ↑ της έντασης .

Ο παράγοντας TNFR2↓ κατά την 
ανάπαυση, η IL-10 τάση↓.  Οι INF- 
&sTNFR1 παρέμειναν σταθερές.

AEda Silva 
et al. 2013

27 γυναίκες 29,40±2,
21

Έντονη άσκηση-
εργοσπειρομέτρηση.

Οι τιμές  στις IL-6, IL-10, TNF-a 
παρέμειναν σταθερές.



  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

►Η αερόβια άσκηση μέτριας – έντονης έντασης σε 
ασθενείς  με ΣΕΛ ,πάντα σε φάση ύφεσης της νόσου, 
φαίνεται να μην επηρεάζουν - να αυξάνουν τις τιμές 
:

   -  της ιντερλευκίνης 6 ( IL-6), 
        -  ιντερλευκίνης 10 (IL-10), 
        -  ιντερφερόνης  γ( INF-γ)
        -  του παράγοντα νέκρωσης των όγκων ( TNF)
        -  και τους υποδοχής TNFR1 και TNFR2

. ► Σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται ↓ της τιμής 
των TNFR1 και TNFR2 τα πρώτα 150´&180´ μετά 
την άσκηση , σε φάση ανάπαυσης.



  

Ερευνητή
ς- Έτος

Στάδιο 
φλεγμο

νής

Αριθμός 
δείγματος

Ηλικία Παρέμβαση Αποτελέσματα

Perandini 
et al. 2013

SLEREM 12 35,3±5,7 i)30´μέτριας 
έντασης (~50% 
VO2max)
ii)30´έντονης 
έντασης(~70%
VO2max)

TNRF-2↑ &στους2 τύπους άσκησης
TNFR1↑SLEREM 30th-60thmin κατά 
την ανάπαυση μετά από μέτριας 

έντασης άσκηση.

Perandini 
et al. 2013

SLEACT 11 30,4±4,5 i)30´μέτριας 
έντασης (~50% 
VO2max)
ii)30´έντονης 
έντασης(~70%
VO2max)

TNF-a↓SLEACT μετά από μέτρια 
έντασης άσκηση.

IL-6&TNF-a παρέμειναν σταθερές 
μετά από έντονη άσκηση.

Συντομογραφίες: SLEREM :ασθενής με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο σε φάση ύφεσης, SLEACT :: ασθενής με συστηματικό 

ερυθηματώδη λύκο σε φάση έξαρσης, TNF: παράγοντας νέκρωσης των όγκων ,  υποδοχής TNFR1 και TNFR2.
  

Η επίδραση της άσκησης πάνω στις κυτοκίνες Η επίδραση της άσκησης πάνω στις κυτοκίνες ILIL-6, -6, ILIL-10, -10, INFINF-γ και στον -γ και στον 
παράγοντα παράγοντα TNFTNF σε ασθενείς με ΣΕΛ σε φάση ύφεσης  σε ασθενείς με ΣΕΛ σε φάση ύφεσης v/s v/s φάση έξαρσηςφάση έξαρσης..



  

      - Οι κυτοκίνες & ο παράγοντας TNF παραμένουν σταθερές.

      - Η IL-10 & ο παράγοντας TNF ↓ μετά από έντονη άσκηση, σε 
ασθενείς με     ΣΕΛ σε έξαρση → αντιφλεγμονώδη δράση της 
άσκησης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



  

Παρέμβαση Αποτελεσματικό
-τητα

Ενδείξεις Δείγμα 
Ατόμων

Διάρκεια 
Αγωγής

Δόση ή Συχνότητα της Αγωγής

Ψυχοκοινωνική Αδύναμη Μόνο1 RCT έδειξε 
μακροπρόθε-σμα 

θετικά 
αποτελέσματα

TG=64
PG=58

6 μήνες Μία προσωπική συνεδρία και 6 μήνες τηλεφωνική 
συμβουλευτική. 

Άσκηση Μέτρια – Ισχυρή 4 RCTς n= 60 ≥ 8 εβδομάδες 3 φορές/βδομάδα 60-80% μέγιστη καρδιακή 
συχνότητα για 30-50 λεπτά.

Διατροφική 
διαχείριση

Αδύναμη Μικρή πιλοτική 
RCT

TG1=11
TG2=12

6 εβδομάδες Για↓ γλυκαιμικού δείκτη ,δίαιτα ↓ στα 45g/ημέρα 
υδατανθράκων. Για θερμιδική δίαιτα 2000 kcal/μέρα 

 

Συμπλήρωμα 
βιταμίνης D 

Πολύ αδύναμη 1 πιλοτική RCT N=60 ≥7 μήνες 400- 1200 IU για 14 μέρες από το στόμα

Ν-
ακετυλοκυστεΐνη

Μέτρια Μόνο μία μικρή 
πιλοτική RCT

TG1=9
TG2=9
TG3=9
PG=9

3 μήνες 1,2 gr, 2 φορές ημερησίως από το στόμα

DHEA
Δεϋδροεπιανδροσ

τερόνη

Μη 
αποτελεσματική

4 RCTς TG=366
PG=303

12 μήνες 200mg ημερησίως από το στόμα

Μπελιμουμάμπη
(Benlysta)

Πολύ 
αποτελεσματική

2 RCTς TG1=559
TG2=563
PG=562

≥8 εβδομάδες 10mg/kg/μήνα ενδοφλέβια

Υπεριώδης 
ακτινοβολία Α-1 
φωτοθεραπεία

Αδύναμη- 
Μέτρια

1 πιλοτική RCT N=11 12 εβδομάδες 3 εβδομάδες,5 μέρες/εβδομάδα( /200 sec. χρόνος 
έκθεσης.

Βελονισμός Αδύναμη 1 πιλοτική RCT TG=8
Shom=8
CG=8

5 εβδομάδες 10 συνεδρίες

Συντομογραφίες:  RCT, randomized controlled trial; CG, control group; PG, placebo group; TG, treatment group;  DHEA, 
dehydroepiandrosterone



  

► Πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας ασφαλές και 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε 
ασθενή που νοσεί και χρειάζεται κίνητρο, για να είναι συνεπής 
στο πρόγραμμα εκγύμνασής του .

► Ιδανικές μορφές άσκησης :

Περπάτημα
Ποδηλασία
Κολύμβηση
Tai- chi
Ήπιες ασκήσεις ενδυνάμωσης



  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!!
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