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• Δηεξνγέλεηα εθδειώζεσλ, 

πξνζβνιή πνιιαπιώλ νξγάλσλ, 

άξα πνιιαπιέο εζηίεο 

ελεξγόηεηαο 

 

• Πνθίινο βαζκόο ζνβαξόηεηαο 

(πρ. ήπηα αξζξίηηδα, ζνβαξέο 

θπηηαξνπελίεο)  

 

• Κιηληθή θαη νξνινγηθή ελεξγόηεηα 

 

• Πνιύ ζπρλά κε εηδηθά 

ζπκπηώκαηα (πόλνο, θόπσζε) 
  Skin   Kidney 

Πξνθιήζεηο ζηελ εθηίκεζε θαη παξαθνινύζεζε  

αζζελώλ κε ΣΕΛ 



Παξαθνινύζεζε αζζελώλ κε ΣΕΛ 

M Mosca et al, Ann Rheum Dis 2010 

 Η πνιππινθόηεηα ηεο λόζνπ απαηηεί νξγαλσκέλε παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ. 

 Η ρξήζε εηδηθώλ δεηθηώλ δηεπθνιύλεη ζηελ ζσζηή θαηαγξαθή θαη παξαθνινύζεζε  

      ησλ εθδειώζεσλ ηεο λόζνπ, ώζηε λα κελ δηαθύγνπλ ζπκβάκαηα  

      από ηελ πξνζνρή ησλ  ζεξαπόλησλ, θαη ζηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ ζεξαπεπηηθώλ κέηξσλ. 



• SLEDAI:  SLE Disease Activity Index  (έκδοση SELENA-SLEDAI ή SLEDAI-2K) 
 

• BILAG:  British Isles Lupus Assessment Group  (έκδοση BILAG 2004) 
 

• SLAM:  Systemic Lupus Activity Measure  (έκδοση SLAM-R) 
 

• ECLAM:  European Consensus Lupus Activity Measurement  
 

 
 

Romero-Diaz J, et al. Arthritis Care Res (Hoboken). 2011 

Κύξηνη δείθηεο ελεξγόηεηαο λόζνπ ζην ΣΕΛ 



Αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή αμηνιόγεζε  

ηεο ελεξγόηεηαο/ζνβαξόηεηαο ηνπ ΣΕΛ  

 Πξνζνρή!!! 

 Οη θιηληθέο εθδειώζεηο βαζκνινγνύληαη ΜΟΝΟ όηαλ απνδίδνληαη ζην ΔΛ 

 (πρ.ιεπθνπελία: ΔΛ ή κπεινηνμηθόηεηα)   θαη είλαη δπλεηηθά αλαζηξέςηκεο 

Σθαηξηθή εθηίκεζε ηαηξνύ: 

Fanouriakis A & Bertsias G, Int J Clin Rheum, In press 



Δείθηεο πνηνηηθήο θξνληίδαο (quality indicators) 

Slide courtesy of A. Fanouriakis 



Δηάγλσζε ΣΕΛ  -  Εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο 

M Mosca et al, Ann Rheum Dis 2010 

Baseline Επαλεμέηαζε αλ αξρηθά ήηαλ (-) 

ANA  aPL ζε: 

Anti-dsDNA       θύεζε 

Anti-Ro/La       λέν αγγεηαθό ή λεπξνινγηθό ζπκβάλ 

Anti-RNP       ρεηξνπξγείν 

Anti-Sm       ιήςε νηζηξνγόλσλ 

aPL Anti-Ro/La ζε: 

C3,C4       θύεζε 



Παξαθνινύζεζε ΣΕΛ 

Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο  θάζε 6 κήλεο 

• Γεληθή αίκαηνο 

• ΣΚΔ 

• CRP 

• Αιβνπκίλε νξνύ  

• Κξεαηηλίλε νξνύ (ή GFR) 

• Γεληθή νύξσλ θαη πξσηετλε/θξεαηηλίλε 

νύξσλ (spot)ή ιεύθσκα νύξσλ 

24ώξνπ 

• C3, C4 

 

 ε πεξίπησζε ιήςεο επαηνηνμηθώλ 

θαξκάθσλ : AST, ALT 

 

   M Mosca et al, Ann Rheum Dis 2010 
Μ.Mosca, Autoimmun Rev. 2011 May 



                              M Mosca et al, Ann Rheum Dis 2010 

                                      Asanuma Y, N Engl JMed 2003 

              Bruce IN, Rheum Dis Clin North Am. May 2000  

         Bruce IN, Arthritis & Rheumatism, November 2003 

Παξαθνινύζεζε ΣΕΛ-Καξδηαγγεηαθόο θίλδπλνο 

 Απμεκέλνο επηπνιαζκόο ΑΥ (33-53%) θαη Δπζιηπηδαηκίαο (11-75%) 

 ↑ x 5 θνξέο  o θίλδπλνο γηα ΣΝ 

Έιεγρνο ηνπιάρηζηνλ  1 θνξά αλά έηνο 
 άθραξν 

 Ληπηδαηκηθό πξνθίι 

 Μέηξεζε αξηεξηαθήο πίεζεο 

 Παξαθνινύζεζε ζσκαηηθνύ βάξνπο 

 

 Λήςε ζηεξνεηδώλ : αλάγθε πην ζπρλήο παξαθνινύζεζεο 



                              M Mosca et al, Ann Rheum Dis 2010 

                               Alele JD, Autoimmun Rev. 2010 Jan 

                        Schmajuk G, Arthritis Care Res.2010 Jul 

                                     I E M Bultink,  RMD Open. 2015 

                                       

Παξαθνινύζεζε ΣΕΛ- Οζηενπόξσζε 

 Οζηενπόξσζε: 4-23%  

 Οζηενπελία: 25-46% 

 x 2-5 θνξέο ↑ θίλδπλνο γηα # 

 Απαξαίηεηα  γηα όινπο  ηνπο αζζελείο κε ΣΕΛ :  

Δπαξθήο ιήςε αζβεζηίνπ-βηη.D 

Φπζηθή άζθεζε 

Γηαθνπή θαπλίζκαηνο 

Έιεγρνο θαη παξαθνινύζεζε γηα εκθάληζε νζηενπόξσζεο θαη αληηκεηώπηζε  

(κεηεκκελνπαπζηαθέο γπλαίθεο, ιήςε ζηεξνεηδώλ) 



                                                                                                           M Mosca et al, Ann Rheum Dis 2010 

                                         M. F. Marmor et al, American Academy of Ophthalmology, Ophthalmology 2016 

Οθζαικνινγηθή παξαθνινύζεζε  

 Δπίπησζε ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο: 5εηία <1% , 10εηία <2% 

Πάξαγνληεο θηλδύλνπ 
Ηιηθία >60 εηώλ 

Δθθύιηζε σρξάο-retinal dystrophy 

Ηπαηηθή/λεθξηθή αλεπάξθεηα 

Γηάξθεηα ζεξαπείαο >5 έηε 

Γνζνινγία  HCQ >6,5mg/kg/d 

Αλζεινλνζηαθά 

Κνξηηθνζηεξνεηδή 
 

↑ θίλδπλνο γηα γιαύθσκα-θαηαξξάθηε 

Έιεγρνο ζε baseline θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο 



                                                                                                       G K Bertsias et al, Ann Rheum Dis 2010 

                                                                                                                  Jafri K. Rheum Dis Clin Am 2017 

Nεπξνςπρηαηξηθόο ΣΕΛ 

50-60% ησλ ζπκβακάησλ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάγλσζε ή θαηά ην 1ν έηνο  

 Νεπξνςπρηαηξηθό ζύκβακα        πςειή 

ελεξγόηεηα ηεο λόζνπ 

 

 Παξνπζία aPL abs : παξάγνληαο θηλδύλνπ  

λεπξνςπρηαηξηθήο εθδήισζεο  
     (εγθάξζηα κπειίηηδα, ηζραηκηθά επεηζόδηα,  

      επηιεπηηθέο θξίζεηο ) 



      G K Bertsias et al, Ann Rheum Dis 2010 

J.G.Hanly, Arthritis&Rheumatism, Nov 2013 

                 Mitsikostas DD, Brain, May 2004 

Κεθαιαιγία ζε αζζελή κε ΣΕΛ 

πρλό ζύκπησκα ζε αζζελείο κε ΔΛ (20-40%), σζηόζν εκθαλίδεηαη ην ίδην 

ζπρλά κε ην γεληθό πιεζπζκό. 

RED FLAGS  θεθαιαιγίαο 
1. Αζπλήζηζηε έληαζε θεθαιαιγίαο ρσξίο πξνεγνύκελν ηζηνξηθό 

     πνπ δελ ππνρσξεί  κε αλαιγεηηθά 

2. Δκπύξεην ή ζπλππάξρνπζα ινίκσμε 

3. Γηαηαξαρή επηπέδνπ ζπλείδεζεο 

4. Νεπξνινγηθά ζπκπηώκαηα 

 

Καηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα απνθιεηζηνύλ: 

-Άζεπηε κεληγγίηηδα 

-Λνηκώδεο κεληγγίηηδα 

-Δγθεθαιηθή ή ππαξαρλνεηδήο αηκνξξαγία 

-Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome 

-Dural sinus thrombosis 

-Pseudotumor cerebri (απμεκέλε ελδνθξάληα πίεζε) 

 



                                         Νεθξηθή πξνζβνιή          

↑ Κξεαηηλίλεο νξνύ ή παζνινγηθά επξήκαηα ζηε Γεληθή εμέηαζε νύξσλ 

 Έιεγρνο ιεπθσκαηνπξίαο:  

    Σπιινγή νύξσλ 24ώξνπ γηα κέηξεζε ιεπθώκαηνο 

 

 Έιεγρνο αηκαηνπξίαο:  

    Εμέηαζε ηδήκαηνο νύξσλ  (πεηξακαηηθή ή κε ζπεηξακαηηθή αηκαηνπξία) 

 

 Υπεξερνηνκνγξάθεκα λεθξώλ 

M Mosca et al, Ann Rheum Dis 2010 

 Επί ελδείμεσλ → βηνςία λεθξνύ 

Δπί εγθαηεζηεκέλεο λεθξηθήο βιάβεο:  

εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο  (ιεύθσκα νύξσλ 24σξνπ, C3,C4, anti-dsDNA, ίδεκα νύξσλ) 

θαη κέηξεζε ΑΠ θάζε 3 κήλεο ηα πξώηα 2-3 έηε 



Hahn BH, et al. Arthritis Care Res 2012;64:797–808 

                            Ελδείμεηο γηα βηνςία λεθξνύ 



                                Αηκνθαγνθπηηαξηθό ζύλδξνκν ζε ΣΕΛ                           

Δκπύξεην 

Λεκθαδελνπάζεηα 

Κπηηαξνπελία 

Σξαλζακηλαζαηκία 

Ηπαηνζπιελνκεγαιία 

Κιηληθέο εθδειώζεηο ΔΛ αιιά...... θαη  

    Αηκνθαγνθπηηαξηθνύ ζπλδξόκνπ 

                                Lambotte O et al, Medicine 2006 
P-Ε Gavand et al, Autoimmunity Reviews 16 (2017) 
                                 

 πάληα αιιά δπλεηηθά ζαλαηεθόξνο επηπινθή 

 5% ησλ πεξηπηώζεσλ MAS εκθαλίδνληαη ζε αζζελείο κε ΔΛ 

 Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα  ηελ εκθάληζε MAS ζε αζζελή κε ΔΛ 

                 1.Λνίκσμε 

                 2.Έμαξζε ΔΛ 

                 3. Δγθπκνζύλε 

 

 



                                       Σπκπεξάζκαηα           

• Ο πζηεκαηηθόο Δξπζεκαηώδεο Λύθνο είλαη λόζεκα κε θιηληθή εηεξνγέλεηα θαη 

πνηθηιία σο πξνο ηε βαξύηεηα ηεο πξνζβνιήο ησλ νξγάλσλ 

 

• Ωο εθ ηνύηνπ ππάξρεη αλάγθε ηαθηηθήο εθηίκεζεο ηεο ελεξγόηεηαο ηεο λόζνπ κε 

αληηθεηκεληθνύο δείθηεο  ώζηε λα επηηπγράλεηαη ην κέγηζην όθεινο γηα ηνλ αζζελή  

αιιά θαη ην treat-to-target ηεο ζεξαπείαο. 

 

• Δίλαη απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή θαη ε παξαθνινύζεζε ζπλλνζεξνηήησλ όπσο νη 

παξάγνληεο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ θαη ε νζηενπόξσζε 

 

• Χξήζηκε είλαη ε νθζαικνινγηθή παξαθνινύζεζε, ζύκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο 

νδεγίεο, γηα ηελ απνθπγή αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ από ηε ζεξαπεία 

(πδξνμπρισξνθίλε, θνξηηθνζηεξνεηδή). 

 

• πρλά ζπκπηώκαηα ηνπ ΔΛ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ζνβαξέο ή θαη απεηιεηηθέο 

θαηαζηάζεηο  γηα ηηο νπνίεο πξέπεη πάληα λα ππάξρεη ε ππνςία. 

 

• Σαθηηθόο  έιεγρνο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη βηνςία λεθξνύ ππό ελδείμεηο  


