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Δεν έχω σύγκρουση συμφερόντων



Επιδημιολογία Παιδιατρικού ΣΕΛ

 Επιπολασμός 2-25 ανά 100000 
παιδιά

Ηλικία έναρξης 12 έτη

 Σπάνια πριν την ηλικία των 5 

Πιο συχνό στα κορίτσια 4.5-5 : 1

 (9-10:1 στους ενήλικες)



Αιτιολογία
 24% Mονοζυγωτικών διδύμων 

έναντι 2% στα διζυγωτικά

HLA –DRB1, - DQB1, - DR2, – DR3

Ορμόνες 

 Υπεριώδης ακτινοβολία

Λοιμώξεις (EBV, CMV, Parvo)

Φαρμακευτικός Λύκος

Διαταραχές του ανοσοποιητικού



Μικροχλωρίδα εντέρου

Enterococcus gallinarum

Μεταφορά του Ε.gallinarum από το 
έντερο στους ιστούς οδήγησε στην 
εκδήλωση ΣΕΛ

Αντιβιοτική αγωγή μειώνει τη 
θνησιμότητα

Ο εμβολιασμός έναντι του 
παθογόνου προλαμβάνει την 
εκδήλωση ΣΕΛ



Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος

 Κόπωση (80 – 100%)

Πυρετός

Μυαλγίες

Απώλεια βάρους



Δερματικός λύκος
Δερματικές εκδηλώσεις στο 80% 

του ΣΕΛ

Αμιγώς Δερματικός Λύκος: 2 - 3 
φορές πιο συχνός από το ΣΕΛ

Οξύς, Υποξύς και Χρόνιος 
δερματικός λύκος

Μεγαλύτερη πιθανότητα για 
συστηματική νόσο στον Οξύ-
μικρότερη στο χρόνιο



Αγγειιτιδικό εξάνθημα – ΔΔ από HSP
Αποκλεισμός

ANCA αγγειίτιδας

 ΣΕΛ

 Ελκώδης κολίτιδα

Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός 
(FMF)

 Εργαστηριακά όπως ANA, anti-dsDNA 
ή ANCA είναι αρνητικά στην HSP, και η 
παρουσία τους μπορεί να υποδηλώνει 
κάποιο άλλο νόσημα

 Βιοψία



Υποτροπιάζοντα Στοματικά Έλκη
 Ιδιοπαθή Στοματικά έλκη

Aδαμαντιάδη – Behcet

 ΣΕΛ

 ΙΦΝΕ

 Κοιλιοκάκη

Λοιμώδη αίτια (HIV, HSV, 
CMV) 

Αυτοφλεγμονώδη (PFAPA, 
TRAPS, ΗIDS, Κυκλική 
ουδετεροπενία)



Φαινόμενο Raynaud

• Αντίδραση στο κρύο ή το Stress

• Ευδιάκριτη μεταβολή χρώματος ως 

αποτέλεσμα σπασμού των αγγείων –

Αμφοτερόπλευρη

• Κυρίως στα χέρια και σπάνια στα πόδια

• Διάγνωση από το ιστορικό όπου περιγράφεται 

αλληλουχία αλλαγής χρώματος

• Διάκριση από ακροκυάνωση, παγωμένα 

άκρα, Χιονίστρες, κρυοπαγήματα



Υποτροπιάζουσα παρωτίτιδα

 Σύνδρομο Sjogren’s
 ΣΕΛ
 Σαρκοείδωση
Chronic Non-Bacterial Osteitis
 IgG4 – related disease

Απεικονιστικός έλεγχος (U/S, MRI)
ΑΝΑ, RF, ENA panel (anti-Ro, anti 

– La), ACE
 Βιοψία ιστού

Textbook of Pediatric Rheumatology
7th Edition  Petty et al.



Άνοση θρομβοπενική
πορφύρα 

Παρατηρείται ως και το 30% των 
ασθενών με ΣΕΛ

Μπορεί να είναι η πρώτη 
εκδήλωση του ΣΕΛ

 15% των ασθενών με ITP 
εκδηλώνουν ΣΕΛ

Μπορεί να προηγείται του ΣΕΛ 
ως και 10 χρόνια 

 Στο 10% των παιδιών με ΣΕΛ

Μελέτες σε ενήλικες: Περίπου τo 
50% με ΑΑΑ εκδηλώνουν ΣΕΛ με 
μέσο χρόνο 8 μήνες 

Απαιτείται αρχικός έλεγχος για 
ΣΕΛ και στη συνέχεια περιοδικός 
έλεγχος

Αυτοάνοση
αιμολυτική αναιμία



Καρδιaγγειακές εκδηλώσεις

Περικαρδίτιδα σε 6 – 38% των 
παιδιών (σπάνια Καρδιακός 
επιπωματισμός)

Μυοκαρδίτιδα 2 - 19%

 Ενδοκαρδίτιδα Libman – Sacks
σπάνια στα παιδιά

Ann Rheum Dis 1997; 56: 272-4



Θρόμβωση

Θρομβώσεις (Πνευμονική 
εμβολή, εν τω βάθει φλεβική 
θρόμβωση)

Δικτυωτή πελίωση

Θετικά αντιφωσφολιπιδαιμικά
abs σε 30-40% των ασθενών

αντιπηκτικό λύκου

anti-Cardiolipin abs

β2 – glycoprotein abs



Νεφρική Προσβολή

Πρωτεϊνουρία, Αιματουρία

Οιδήματα άκρων

Αρτηριακή υπέρταση

Νευρό - Ψυχιατρικές 
εκδηλώσεις

 Κεφαλαλγία (πολύ συχνό)

Ψύχωση

 Σπασμοί

Διαταραχές του συναισθήματος 

(κατάθλιψη, άγχος)

 Γνωσιακές διαταραχές

Μικροαγγειοπάθεια, 

θρομβώσεις



Αρθρίτιδα ΣΕΛ

 Συμμετρική και μεταναστευτική 
αρθρίτιδα

 Γόνατα, καρπούς, 
μεσοφαλαγγικές

Δεν είναι παραμορφωτική 

Δε συνοδεύεται από μεγάλη 
αρθρική συλλογή



ΑΝΑ (AntiNuclear Abs)

Ομάδα αντισωμάτων

Θετικά σε πολλά και διαφορετικά 
αυτό-άνοσα νοσήματα

Θετικά στο 15% του γενικού 
πληθυσμού

 Υψηλός τίτλος στον ΣΕΛ

Δεν παρακολουθούμε τον τίτλο

 Βάσει κλινικής εικόνας ελέγχουμε 
ειδικά αντισώματα



ΑΝΑ (AntiNuclear Abs)
Μέθοδος εκλογής: 

Έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)

Ο τύπος σχετίζεται με 
συγκεκριμένα αντισώματα

Με εξαίρεση τον κεντρομεριδιακό
που είναι ειδικός για anti-
centromere οι υπόλοιποι τύποι 
είναι μη ειδικοί



Επί θετικών ΑΝΑ ελέγχουμε 

Anti – dsDNA

 Ειδικά για τον ΣΕΛ, χαμηλή 
ευαισθησία

Παρακολουθούμε τον τίτλο 
διότι σχετίζεται με τη 
δραστηριότητα της νόσου

ΕΝΑ (Extractable Nuclear Antigen 
panel)

Παραπλανητικός όρος

Ομάδα αντισωμάτων (περίπου 
100)

Πολλαπλοί μέθοδοι ανίχνευσης 

 Συνήθως περιλαμβάνει τα : anti-
Smith, anti – RNP, anti – Ro (SSA), 
anti- La (SSB)



Κριτήρια ταξινόμησης ACR (1997) 

 4 από τα 11 για να τεθεί η 
διάγνωση

 Ευαισθησία  77%

 Ειδικότητα 93%

1. Εξάνθημα δίκην πεταλούδας
2. Δισκοειδές εξάνθημα
3. Φωτοευαισθησία
4. Στοματικά έλκη
5. Αρθρίτιδα
6. Ορογονίτιδα (περικαρδίτιδα, πλευρίτιδα)
7. Νεφρική συμμετοχή
8. Νευρολογικές εκδηλώσεις (ψύχωση, 

σπασμοί)
9. Αιματολογικές εκδηλώσεις (αναιμία, 

θρομβοπενία, λεμφοπενία)
10. ΑΝΑ (+)
11. Θετικά dsDNA, anti-Sm, 

αντιφωσφολιπιδαιμικά αντισώματα



SLICC criteria 2012 
(Systemic Lupus 

International 
Collaborating Clinics)

• 4 από τα 17 κριτήρια
• 1 κλινικό και 1 

ανοσολογικό

• Έχουν αξιολογηθεί και 
σε παιδιά και έχουν 
μεγαλύτερη ευαισθησία 
στην ταξινόμηση

Clin Exp Rheumatolo 2014; 32: 440 - 444
Lupus 2017; 26: 1285-1290



New ACR/EULAR 2017 criteria (προτεινόμενα)

• Οπωσδήποτε ΑΝΑ (+)
• Πυρετός
• Σύστημα βαθμολόγησης 

Tedeschi, et al. Ann Rheum Dis 2017; 76 (S2):50
Aringer, et al. Ann Rheum Dis 2018; 77 (S2): 60 



Εργαστηριακός Έλεγχος
 Γενική Αίματος = Αναιμία, 

θρομβοπενία, λεμφοπενία 
(ALC < 1000)

Άμεση Coombs

 ΤΚΕ

Ηπατικά ένζυμα, Νεφρική 
λειτουργία

 Stick ουρων (αιματουρία, 
πρωτεινουρία) +/- Pr/Cr ratio

ΑΝΑ (επί θετικού ζητήστε dsDNA 
και ENA panel)

C3, C4, (CH50)

 IgG

 RF, anti - CCP

Αντι-πηκτικό λύκου(LA), 
αντιφωσφολιπιδαιμικά abs 
(Καρδιολιπίνης, β2-
γλυκοπρωτείνης)

 TSH



Ασθενείς με υψηλό τίτλο ΑΝΑ (> 1: 320)

• 5.000.000 στελέχη του Στρατού
των ΗΠΑ

• 130 διαγνώστηκαν με ΣΕΛ κάποια 
χρόνια μετά

 115/130 είχαν 1 θετικό ab ως και 
9.4 χρόνια πριν

 78% ήταν θετικοί για ΑΝΑ 1:120

 Επίσης θετικοί για anti – dsDNA, 
anti –Ro, anti-La, anti-RNP ή ΑPS



Φαρμακευτικός Λύκος

Έχουν ενοχοποιηθεί 80 φάρμακα

 Procainamide (15-20%)

Quinidine

Hydralazine

 Isoniazide

Minocycline (5: 10000)

Anti – TNF (2 : 1000)

Παρόμοιες εκδηλώσεις   με ΣΕΛ

Γενικά συμπτώματα/δερματικές 
εκδηλώσεις/συμμετοχή εσωτερικών 
οργάνων

ΑΝΑ- Χαρακτηριστικό αντίσωμα: 
Anti – histone abs (95%)

Διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου, 
ΜΣΑΦ, Στεροειδή, HCQ

 Συμπτώματα διαρκούν εβδομάδες 
μήνες

 Επιμονή σημαίνει ότι το φάρμακο 
ανέδειξε έναν υποκείμενο ΣΕΛ



Νεογνικός Λύκος
 Οφείλεται στη μεταφορά 

αντισωμάτων από τη μητέρα στο 
νεογνό (1:20000 γεννήσεις)

 Η μητέρα μπορεί να είναι υγιής

 Σχετίζεται με τα αντισώματα anti – Ro 
(anti - SS-A) και anti – La (anti – SS – B)

 Καρδιακές εκδηλώσεις:  1ος, 2ου, 3ου

βαθμός κολποκοιλιακός 
αποκλεισμός, κοιλιακά ελλείματα και 
ανοιχτός αρτηριακός πόρος

 Δερματικές εκδηλώσεις: Racoon eyes



Νεογνικός Λύκος
 Βλάβες εμφανίζονται στις 6 εβδομάδες  

(0 – 12) και διαρκούν ως και 6 μήνες

 Φωτοευαίσθητο –Προσωρινό χωρίς 
ουλές/ίνωση (δεν απαιτείται θεραπεία) 
- Τηλaγγειεκτασίες που επιμένουν 

 Ηπατική συμμετοχή (25%)

 Αιματολογική συμμετοχή 
(Θρομβοκυτταροπενία και άλλες 
κυτταροπενίες)

 Νευρολογικές εκδηλώσεις (έχουν 
αναφερθεί)

 Θεραπεία Στεροειδή, IVIG 



Θεραπεία - ΣΕΛ

Κορτικοστεροειδή: Αρχικός έλεγχος των συμπτωμάτων

Δόση 1 – 2 mg/kg ή ώσεις Μεθυλπρεδνιζολόνης

Στόχος η διακοπή τους λίγους μήνες μετά          

Υδροξυχλωροκίνη (Plaquenil): Αποτελεσματική σε δερματικές και 
μυοσκελετικές εκδηλώσεις (δόση 4 – 7 mg/kg) +/- Αντιηλιακό

Τοξικότητα στον αμφιβληστροειδή - Οφθαλμολογική εξέταση κατά την     
έναρξη και 5 χρόνια μετά

Ασπιρίνη: Ασθενείς με ιστορικό θρομβώσεων και θετικά 
αντιφωσφολιπιδαιμικά αντισώματα



Θεραπεία - ΣΕΛ

Μεθοτρεξάτη: Ήπιες ως μέτριες κλινικές εκδηλώσεις. Εβδομαδιαία χορήγηση. 
Ασφαλές φάρμακο (ηπατοτοξικότητα, τερατογένεση, φωτοευαισθησία) –
Κλινικό αποτέλεσμα σε 3 μήνες

Αζαθειοπρίνη: Ηπατοτοξικότητα, Απλασία μυελού

TPMT (ThioPurine MethylTransferase)

Μυκοφενολική Μοφετίλη: Διαταραχές από το Γαστρεντερικό, Κυτταροπενίες

Αποτελεσματικό και στη νεφρίτιδα του ΣΕΛ



Θεραπεία - ΣΕΛ

 Κυκλοφωσφαμίδη: Μηνιαίες δόσεις σε ανθεκτικό ΣΕΛ, νεφρίτιδα 
ΣΕΛ, προσβολή ΚΝΣ – Δρα καταστρέφοντας Β – και Τ -
λεμφοκύτταρα

 Rituximab: Στρέφεται κατά των Β – λεμφοκυττάρων. Απέτυχε να 
δείξει όφελος σε placebo – control μελέτες 

 Belimumab: Μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του B-lymphocyte 
stimulator (BLyS) – Εγκεκριμένο φάρμακο (όχι για Νεφρίτιδα ή ΚΝΣ)



Πρόγνωση
Συχνότερες αιτίες νοσηρότητας/θνησιμότητας

Νεφρίτιδα 

Λοιμώξεις

Καρδιαγγειακά αίτια (Αυξημένος κίνδυνος αθηροσκλήρωσης και 
θρομβώσεων)

 5 ετής επιβίωση 90% (σάφως βελτιωμένη σε σχέση με το 1960)

10 ετής 86%

15 ετής 79% *(δεδομένα από 2010)



Ευχαριστώ!!!
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