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Συστηματικός

Ερυθηματώδης   

Λύκος (ΣΕΛ)



5% του γενικού 

πληθυσμού





Συστηματικός

Ερυθηματώδης   

Λύκος (ΣΕΛ)

Συστηματικός Ερυθηματώδης  Λύκος (ΣΕΛ)

1.   ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

2.   ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

3.   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

4.   ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

5.   ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ



▪ νόσος χρόνια και αυτοάνοση

▪ πολυπαραγοντικής αιτιολογίας

▪ έχει πολυσυστηματική εντόπιση

▪ με ποικιλόμορφη κλινική έκφραση 

▪ προσβάλλει όλες τις ηλικίες - συχνότερα κάποιες  

▪ υπερέχει στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας

▪ υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των ασθενών

▪ συχνά είναι απειλητική για τη ζωή 

▪ επηρεάζει το προσδόκιμο επιβίωσης

▪ αυξάνει το κοινωνικό οικονομικό κόστος

ΣΕΛ -ορισμός1



ΣΕΛ/επιδημιολογία

▪ Η συχνότητα της νόσου χαρακτηρίζεται από: 

τον επιπολασμός: 124 περιπτώσεις/100.000 *

την επίπτωση: 2-31 νέα περιστατικά/100.000 / έτος 

▪ Προσβάλει κυρίως γυναίκες, 6-10 φορές συχνότερα από 

τους άνδρες (15 -45 ετών  Γ:Α 12 : 1// ενώ <15 και >45 Γ:Α 2 : 1) 

▪ Είναι υψηλότερη η συχνότητα εμφάνισης στις παραγωγικές 

ηλικίες μεταξύ 15-45 ετών
(με ένα μέγιστο κατά την 4η δεκαετία της ζωής)

▪ Εχει τριπλάσια συχνότητα στη μαύρη από την λευκή φυλή

▪ Στην Ευρώπη υπολογίζεται οτι πάσχουν 500.000 άνθρωποι

▪ Εμφανίζει  αυξητική  τάση 



ΣΕΛ/ ιστορία

▪ Η ιστορία στην βιβλιογραφία αρχίζει από τον 

Μεσαίωνα

▪ Ο  όρος ‟Lupus” εισάγεται στις αρχές του 

19ουαιώνα

▪ Ο όρος ‟Lupus Erythematosous” το 1833
▪ Ο ‟Systemic Lupus Erythematosous” το 1872

▪ Επιβεβαίωση και καθιέρωση της ονομασίας 

μετά από τρεις δεκαετίες *



ΣΕΛ/ ιστορία

➢ Ανίχνευση  αυτοαντισωμάτων

- LE κύτταρα το   1948

- ΑΝΑ (IF) το   1957

- ΕΝΑ, a-ds-DNA, aCLabs, β2 GPI, LA κ.α



ΣΕΛ/ ιστορία

➢ Ανάπτυξη πειραματικών μοντέλων μελέτης του ΣΕΛ

άρχισε από  το 1959, με σκοπό την αξιολόγηση:
1.  των ανοσολογικών μηχανισμών                                 

2.  του  παθογενετικού ρόλου αυτοαντισωμάτων      

3.  του ρόλου των ορμονών του φύλου

στην διαμόρφωση της νόσου 

4.  του ρόλου της γενετικής προδιάθεσης 

στην ανάπτυξη του ΣΕΛ (1η φορά το 1954)

5.  των θεραπευτικών στρατηγικών *



1955 1990                   2013                    2019

5ετή    ≈ 50% ND              93 - 96% ˃ 90% 

10ετή ND > 90%                 86 - 92% ND

15ετή ND ND 73 - 88%                             ≈  88%

20ετή ND ≈ 70%              ND ≈  80% *

ΣΕΛ/ η επιβίωση διαχρονικά
Η επιβίωση είναι σαφώς  βελτιωμένη       

Lupus. JUL 19,2013:22(11),1185-91, Lupus. Aug 2013 , Nihon Rinsho Meneki Gakkai Kaishi. 2017;40(6):
Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2019 Jan 15;99(3):178-182. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29367524
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30669759


ΣΕΛ / Επιβίωση



ΣΕΛ/ Επιβίωση

➢ Επηρεάζουν  αρνητικά την επιβίωση 

- Η ηλικία έναρξης της νόσου (μικρότερη ηλικία)

- Το φύλο (άνδρες)  

- Η φυλή/εθνικότητα (μαύρη) 

- Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση (χαμηλή)

- Η μορφή της νόσου (ενεργότητα, τύπος προσβολής)

- Η συνοσηρότητα (λοιμώξεις και αθηρωμάτωση)



ΣΕΛ/ Επιβίωση

➢ Επηρεάζουν  θετικά την επιβίωση 

- Η πρώιμη διάγνωση

- Η φαρμακευτική αγωγή (άμεση και  αποτελεσματική)* 

- Η σημαντική εξέλιξη στις θεραπευτικές επιλογές 

(νέα φάρμακα)

- Η καθιέρωση τεχνικών (αιμοκάθαρση,πλασμαφαίρεση,  

μεταμόσχευση)



ΣΕΛ/ θνησιμότητα

Η θνησιμότητα κυμαίνεται 

3-5 φορές  μεγαλύτερη 

από εκείνη του  γενικού πληθυσμού

.



ΣΕΛ / ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
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ΣΕΛ/γενετική(1)

➢ Την γενετική επιρρέπεια υποστηρίζουν

▪ Μελέτες συσχέτισης και ομοιότητας μεταξύ διδύμων 

▪ Συσσώρευση  περιστατικών στην ίδια οικογένεια   

▪ Μελέτες του ανθρώπινου γονιδιώματος 

▪ Πειραματικά μοντέλα 



ΣΕΛ /γενετική προδιάθεση(2)

➢ Τα τελευταία  χρόνια αυξήθηκαν τα σχετιζόμενα 

γονίδια και έχει επιβεβαιωθεί η σημασία τους :

- στην ανοσοαπόκριση

- στη φλεγμονή 

- στην προσκόληση φλεγμονωδών κυττάρων στο ενδοθήλιο  

- στην ιστική βλάβη 



ΣΕΛ /γενετική προδιάθεση(3)

➢ Δίδεται ιδιαίτερη  αξία: TLRs ,IFN-1

➢ ορισμένοι γονιδιακοί τόποι επιδρούν: 

- στην ευπάθεια και 

- στη βαρύτητα της νόσου 

( (STAT4,TNFAIP3)



ΣΕΛ /γενετική προδιάθεση(4)



ΣΕΛ/ Αιτιοπαθογένεια

➢ Η διαταραχή της ανοσορρύθμισης συνδέεται με:      

- την απόπτωση                                                                     

- την ανοχή προς το “ίδιον„ 

➢ ακολουθείται από την ανοσοαπόκριση έναντι 

‘ιδίων πυρηνικών αντιγόνων’των αυτοαντιγόνων

με την δημιουργία:
- αυτοαντισωμάτων

- ανοσοσυμπλεγμάτων

➢ κατάληξη η ανάπτυξη της αυτοανοσίας     

και η κλινική εμφάνιση του ΣΕΛ



ΣΕΛ/ Αιτιοπαθογένεια : κυτταρική ανοσία

Μετά την παρουσία των αυτοαντιγόνων .....

Την ανοσοαπόκριση στον ΣΕΛ χαρακτηρίζουν :

➢ η αντιγονοπαρουσιαστική δραστηριότητα

➢ η ενεργοποίηση  του Τ-ΛΚ 

μέσω παραγωγής των κυτταροκινών 

ή /και 

της σύνδεση BCR και TLR
➢ η ενεργοποίηση του Β-ΛΚ 
με  την πολυκλωνική  ενεργοποίηση των  κυτταρικών πληθυσμών  

και ακολουθεί

η  παραγωγή των αυτοαντισωμάτων κατά ιδίων πυρηνικών αντιγόνων 



περιβάλον                                                                                                                    

Αντιγονοκατευθυνόμενη Τ-λεμφοκυτταροεξαρτώμενη          

παραγωγή αυτοαντισωμάτων 



ΣΕΛ/ παθογένεια : ανοσοπαθολογία    

➢ Ο ΣΕΛ είναι κατ εξοχήν νόσος  

από ανοσοσυμπλέγματα (ICs)
και 

χαρακτηρίζεται κυρίως από βλάβες

ανοσολογικής αντίδρασης τύπου ΙΙΙ:



ΣΕΛ/ παθογένεια : ανοσοπαθολογία    

▪ Καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία I-C έχουν

ο τύπος και οι ιδιότητες των αυτοαντισωμάτων

▪ Η διαχείριση των I-C όμως επηρεάζεται από 

την ανεπάρκεια των παραγόντων του C

▪ Συμβάλουν επίσης στην διαχείριση των I-C
και οι γενετικές μεταβολές των υποδοχέων 

των Igs(FcγRs) 



ΣΕΛ/ παθογένεια ανοσοπαθολογία 

➢ Οι πολλαπλές διαταραχές του ανοσολογικού

συστήματος συμμετέχουν  άμεσα :

- στην δημιουργία  αυτοαντιγόνων

- στην παραγωγή αυτοαντισωμάτων

έναντι ανθρωπίνων συστατικών ως αντιγόνων 

(αυτοαντιγόνων)
- στο σχηματισμό I-C ( κυκλοφορούντων ή in situ)
- στην ενεργοποίηση των παραγόντων του C
- στην πρόκληση ιστική βλάβη 

- στην διαμόρφωση της εικόνας της νόσου *



ΣΕΛ/ παθογένεια : ανοσοπαθολογία 

➢ Οι βασικοί τύποι  αλλοιώσεων που 

την χαρακτηρίζουν  είναι:     

- τα σώματα αιματοξυλίνης 

- ενδοκαρδίτιδα Libman Sacks
- αγγειίτιδα 

- Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια

- σπειραματονεφρίτιδα



ΣΕΛ/ εργαστηριακή  εικόνα

Ποικιλομορφία

εργαστηριακής  εικόνας
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ΣΕΛ /αυτοαντισώματα

▪ Υπάρχουν  πολλά είδη  αυτοαντισωμάτων 

στο ΣΕΛ (πολυκλωνική παραγωγή αυτοαντισωμάτων)

▪ Μερικά ευθύνονται για άμεση ή έμμεση κυτταρική  

ή ιστική βλάβη 

▪ Εξασφαλίζουν σημαντικές ενδείξεις αιτιολογίας 

της νόσου

▪ Αποτελούν χρήσιμα  εργαλεία για την εξερεύνηση 

της λειτουργίας των κυτταρικών αντιγόνων



ΣΕΛ /αυτοαντισώματα

▪ Έχουν κλινικές συσχετίσεις

▪ Ορισμένα έχουν υψηλή διαγνωστική  ειδικότητα

▪ Τα επίπεδα μερικών εξ αυτών συσχετίζονται 

με την ενεργότητα της νόσου



ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΕΛ



Αυτοαντιγόνα 

στον  ΣΕΛ 



Γενετική συσχέτιση με αυτοαντισώματα



ΣΕΛ/εργαστηριακή εικόνα

▪ ΑΝΑ θετικά (98%)

▪ ENAs (a-Ro(SSA),a-La(SSA), a-Sm, a-nRNP)

▪ a-ds-DNA
▪ Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα

▪ Ελλάτωση  παραγόντων  του συμπληρώματος 

C3 και C4
(κατανάλωση ή συγγενής ανεπάρκεια του συμπληρώματος)

▪ Αντιπηκτικό του λύκου

▪ Παράταση PTT



ΣΕΛ/εργαστηριακή εικόνα

▪ Αναιμία

▪ Λευκοπενία /Λεμφοπενία

▪ Θρομβοπενία

η αιτιολογία πολλαπλή



ΣΕΛ/ κλινική εικόνα       

ποικιλομορφία    

Κλινικής εικόνας
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ΣΕΛ/ κλινική εικόνα

▪ Κλασσική εικόνα με εξάρσεις – υφέσεις

▪ Εικόνα νόσου με συνεχή ενεργότητα 



ΣΕΛ/κλινική εικόνα

▪ Γενικά συμπτώματα

▪ Εκδηλώσεις χρόνιας φλεγμονής,

μεμονωμένες ή συνδυασμένες από διάφορα όργανα

(δέρμα, βλεννογόνοι, αρθρώσεις, ορογόνοι υμένες, 

νεφροί, πνεύμονες, ΚΝΣ, καρδιά, ΓΕΣ)   



ΣΕΛ/ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

1



Παραμορφώσεις τύπου Jaccoud’s



Παραμορφώσεις τύπου Jaccoud’s



ΒΛΕΝΝΟΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ



Εξάνθημα πεταλούδας



Εξάνθημα κηλιδώδες  SCLE



Εξάνθημα δισκοειδές



Δισκοειδείς αλλοιώσεις /Αλωπεκία 



Αγγειιτιδικές αλλοιώσεις



Αγγειιτιδικές αλλοιώσεις



Έλκη βλεννογόνων



ΣΕΛ/ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
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ΣΕΛ/ νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις

- χορεία



Συχνότητα της μεσεντέριας αγγειίτιδας του ΣΕΛ 

Lupus Mesenteric Vasculitis (LMV)
Μελέτη Χώρα Αριθμός ασθενών  με LMV/ Αριθμός ασθενών  με LMV/

patients with   AA(%) συνολικός αριθμός ασθενών(%)

Shapeero et al.             1974 USA                              9/20 (45)                                                                                   9/141 (6.4)

Zizic et al.                      1982 USA                              9/15 (60)                                                                                   9/140 (6.4)

Drenkard et al.             1997 Mexico                                Nr                                                                                     1/540 (0.2)

Medina et al.                1997 Mexico                        15/51 (29)                                                                                     Nr

Sultan et al.                  1999 England                               Nr                                                                                     1/255 (0.4)

Buck et al.                     2001 USA                               3/56 (5.4)                                                                                 3/319 (0.9)

Lee et al.                        2002 Korea                          17/38 (45)                                                                                    17/175 (9.7)

Lian et al.                      2003 Singapore                   33/52 (65)                                                                                       33/1,500 (2.2)

Ramos-Casals et al.    2006   Spain                                   Nr                                                                                    0/670 (0)

Kwok et al.                    2007 Korea                           41/87 (47)                                                                                  41/706 (5.8)

Abbreviations: AA, acute abdomen; LMV, lupus mesenteric vasculitis; Nr, not reported.

0.2–6.4% in North America and Europe. 
8–40% of patients active disease, <1% inactive disease

Ju. J. H. etal.Nat.Rev.Rheumatol2009



ΣΕΛ/ Σημεία κλειδιά για την LMV
▪ Η μεσεντέρια  αγγειίτιδα (LMV) αποτελεί την κύρια αιτία οξείας κοιλίας  σε  

ασθενείς με ΣΕΛ 

▪ Η εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων  στα τοιχώματα των εντερικών αγγείων  
αποτελεί την απαρχή  της ενεργοποίησης  του C και αγγειακών διαταραχών
όπως  εξαγγείωση/οίδημα  και  θρομβώσεις 

▪ Η LMV είναι δυνατόν να οδηγήσει  σε ισχαιμία  και ρήξη του εντέρου  
επιπλοκή απειλητική για  τη ζωή 

▪ Η CT κοιλίας αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την έγκαιρης και σαφή   
διάγνωσης της LMV

▪ Η πρώιμη χορήγηση ανοσοκαταστολής  με υψηλές δόσεις  στεροειδών *
βελτιώνει την νοσηρότητα και θνησιμότητα  που σχετίζεται με την LMV

Ju. J. H. et al.Nat.Rev.Rheumatol2009



ΣΕΛ/ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ



Νεφρική προσβολή /ΣΕΛ (1)

• Αφορά περίπου τους μισούς ασθενείς

• Αρχικά είναι συνήθως υποκλινική και υποτιμημένη

• Είναι ποικιλόμορφη και σύνθετη η κλινική έκφραση 

της νεφρικής νόσου

• Είναι η μια απο τις μεγαλύτερες  αιτίες πρόκλησης 

νοσηρότητας και θνησιμότητας. 



Νεφρική προσβολή /ΣΕΛ (2)

• Βασικοί παράγοντες πρόγνωσης είναι                                 

η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική θεραπεία

• Η βιοψία νεφρού είναι καθοριστική

• Οι μορφολογικές μεταβολές περιλαμβάνουν 

ένα ευρύ φάσμα αλλοιώσεων:   
- Σπειραματονεφρίτιδα

(τρείς οι μορφές της ιστικής βλάβης, συνήθης η συνύπαρξη αυτών) 

- βλάβη σωληναρική και διάμεσου ιστού  

- Αγγειοπάθεια



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΕΛ (2003)
ISN/RPS Classification of Lupus Nephritis  2003

Society (ISN/RPS)
▪ Class I Minimal mesangial lupus nephritis

▪ Class II   Mesangial proliferative lupus nephritis

▪ Class III Focal lupus nephritis (a)

▪ Class IV Diffuse segmental (IV-S) or global (IV-G) lupus Nephritis (b)

▪ Class V Membranous lupus nephritis (c)

▪ Class VI  Advanced sclerosing lupus nephritis
(a)  Indicate the proportion of glomeruli with active and with sclerotic lesions.

(b) Indicate the proportion of glomeruli with fibrinoid necrosis and cellular crescents.
(c) Class V may occur in combination with class III or IV in which case both will be diagnosed.

Indicate and grade (mild, moderate, severe) tubular atrophy, Interstitial inflammation 
and fibrosis, severity of arteriosclerosis or  other vascular lesions.

J Am Soc Nephrol 15: 241–250, 2004



ΣΕΛ 
όψιμου

σταδίου

ΣΕΛ
λανθάνων

ΑΦΣ

ΣΕΛ
Φαρμακο-
γενής

Κλασσικός

ΣΕΛ

ΣΕΛ 
κύηση

ΣΕΛ
βαρύς

ΣΕΛ

ατελής

Μορφές  ΣΕΛ

ΣΕΛ 

Νεογνικός



ΣΕΛ/ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΕΛ
βαρύς



ΣΕΛ / Οψιμες επιπλοκές
ΣΕΛ 
όψιμου

σταδίου



Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ



ΣΕΛ/θεραπεία

➢ Η σπανιότητα της νόσου

και η πολυεπίπεδη ποικιλομορφία της

δυσκολεύουν σημαντικά τον σχεδιασμό   

θεραπευτικών κλινικών μελετών στο ΣΕΛ  

R. Eisenberg. J. Autoimm 32; 223-230. 2009
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Η ανομοιογένεια εμποδίζει τον σχεδιασμό κλινικών μελετών 

διότι:

1.  Υπάρχει δυσκολία στον καθορισμό παραμέτρων  

επιλογής  των ασθενών 

2.  Είναι σύνθετη και  απρόβλεπτη η εκτίμηση             

της εξέλιξης της νόσου

3.   Υπάρχει ποικιλομορφία παθογενετικών μηχανισμών

4. Τα ηθικά διλήμματα στην επιλογή των ασθενών 

5.   Απρόβλεπτες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Eisenberg. J. Autoimm 32; 223-230. 2009

ΣΕΛ/θεραπεία



ΣΕΛ/ θεραπεία

▪ Η γνώση για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια  

προέρχεται:
- από ανοιχτές μελέτες παρατήρησης 

- μελέτες με μικρό αριθμό ασθενών

- από την χρήση τους σε άλλα νοσήματα

- από την εμπειρία

▪ Τελευταία με την είσοδο στη θεραπεία, των βιολογικών 

παραγόντων έχουμε και καλά σχεδιασμένες μελέτες σε 

όλες τις φάσεις μελέτης



ΣΕΛ/θεραπεία

➢ Η θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΕΛ 

διαφοροποιείται  

ανάλογα με τον τύπο προσβολής



ΣΕΛ /θεραπεία

θεραπευτικοί στόχοι

▪ Υποστροφή της φλεγμονής

▪ Ανακούφιση από τα συμπτώματα 

▪ Πρόληψη* της οργανικής βλάβης

▪ ΠΛΗΡΗΣ ΥΦΕΣΗ;



ΣΕΛ/θεραπεία

▪ Ύφεση: Πλήρης ή  Μερική

▪ Υποτροπή/έξαρση

▪ Μη ανταπόκριση 



ΣΕΛ/θεραπεία

▪ Θεραπεία εφόδου

Σκοπός: ταχεία κλινική ύφεση

▪ Θεραπεία συντήρησης*
Σκοπός: διατήρησης της ύφεσης

* Δεν  είναι ξεκάθαρο ποιά είναι η καλύτερη διάρκεια

της θεραπείας συντήρησης, σίγουρα διαφοροποιείται 

ανάλογα με τον τύπο της προσβολής



ΣΕΛ/θεραπεία

▪ Ανθελονοσιακά: γενικά συμπτώματα, μυοσκελετικές  και δερματικές 

εκδηλώσεις με άριστο θεραπευτικό αποτέλεσμα και ασφάλεια.

▪ Στεροειδή: Ευρύτατο δοσολογικό φάσμα ανάλογα με την βαρύτητα 

της βλάβης ή το όργανο πού προσβάλλεται. 

Η τοξικότητα αυτών  επηρεάζει σημαντικά την νοσηρότητα.

▪ Ανοσοκατασταλτικά: είναι αναγκαία σε ασθενείς που απειλείται 

η λειτουργία ενός  οργάνου ή  η ζωή του .

▪ Ανοσορυθμιστικά : είναι αναγκαία σε ασθενείς με νόσο ανθεκτική  

στα προηγούμενα

▪ Βιολογικοί  παράγοντες : νόσο σοβαρή και ανθεκτική



ΣΕΛ/θεραπεία



Νέες και Αναπτυσσόμενες θεραπείες στο ΣΕΛ (1)

;

Μελέτες σε εξέλιξη

▪ Επιβίωσης,  Ωρίμανση       

και Λειτουργίας  Β-κυττ.

▪ Καταστροφή ώριμων μορφών

▪ Ενεργοποίησης  μετανάστευσης

▪ Καταστολ ή των Β-ΛΚ

▪ Πλασματοκύτταρα : 

λειτουργία παραγωγής Igs

Τροποποίηση 

λειτουργιών Β-ΛΚ

;



Νέες και αναπτυσσόμενες θεραπείες στο ΣΕΛ (2)

Btk: Β-κυτταρικός υποδοχέας (BCR) :  (Β-ΛΚ)

.  Ενεργοποιεί την NFkB οδό 

.  Ενισχύει το σήμα σύνδεσης μεταξύ BCR – TLR9

( Τ-ΛΚ)

mTOR:κινάση σερίνης/θρεονίνης με σημαντικό ρόλο 

στην ρύθμιση του κυτταρικού  μεταβολισμού  

JAK: μεταδίδει και ενεργοποιεί το σύστημα μεταγραφής 

STAT / ρυθμίζει με ακρίβεια την ενεργοποίηση και 

διαφοροποίηση των ανοσοκυττάρων . 

Ελπιδοφόρος θεραπευτικός στόχος

ROCKs: οκογένεια κινασών σερίνης/θρεονίνης-
αναστολείς GTPase Rho ( ROCK1,ROCK2).
Ρυθμιστές πολλών βιολογικών λειτουργιών και  

πολλαπλασιασμο,διαφοροποίηση, μετανάστευση 

κυττάρων

μελέτες 

φάσης ΙΙ/ΙΙΙ

μελέτες 

Φάσης Ι-ΙΙΙ

ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ



Νέες και αναπτυσσόμενες θεραπείες στο ΣΕΛ (4)

CD40:CD154 ζεύγος συστήματος συνδιεγερτικού υποδοχέα –συνδέτη

Η σύνδεση αυτού έχει βαθύτατες επιδράσεις επί των Β-ΛΚ,  δενδριτικών     

και ενδοθηλιακών κυττάρων 

CD28:B7 επίδραση στον πολλαπλασιασμό των Τ-ΛΚ και στην παραγωγή 

αντισωμάτων από τα Β-ΛΚ.

- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΕΓΕΡΣΗΣ



Νέες και αναπτυσσόμενες θεραπείες στο ΣΕΛ (5)

IFNa-k: παράγοντας εξουδετέρωσης της IFN-1.έγκριση μελέτης ΙΙΒ για πρόληψη

Interferon-a: Εχει ρυθμιστικό ρόλο στην έναρξη και στην ενίσχυση της ανοσοαπόκρισης

Interleukin-2: - ομοιοστατική δράση επί των CD4 Τ κυττάρων

- ρύθμισης ανοσοαπόκρισης σχετικά με την ανοχή 

- βελτίωση της επιβίωσης των Τreg κυττάρων  



Νέες και αναπτυσσόμενες θεραπείες στο ΣΕΛ (6)
ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Interleukin 12/23 : IL23  είναι αυξημένη στην νεφρίτιδα του ΣΕΛ 

η ενεργοποίηση του αξονα IL23 /17 επάγει την ανάπτυξη των TH17 
εξαιρετικά εμπλεκομένων στην παθογένεια του ΣΕΛ

Interleukin -6 : Η προφλεγμονώδης κυτταροκίνη  έχει ποικίλει  βιολογική δράση                        

από την προαγωγή της διαφοροποίησης των TH17 κυττάρων μέχρι 

την ιστική βλαβη και είναι αυξημένη στον ενεργό ΣΕΛ

Interleukin -10 : προ- και αντιφλεγμονώδης κυτταροκίνη, είναι ασαφής ο ακριβής 

ρόλος της και είναι αυξημένη στο ΣΕΛ 



• Αύξηση των θεραπευτικών επιλογών

• Μεγαλύτερη ενίσχυση στο μέλλον   



ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

➢ Η χρήση τους 

• έχει αλλάξε ριζικά την θεραπευτική στρατηγική    

άλλων νοσημάτων

• αναβάθμισε την ποιότητα ζωής των ασθενών

• ελάττωσε την Θνητότητα

• αύξησε το άμεσο κόστος



➢ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

• Υπάρχουν αντενδείξεις

• Ανεπιθύμητες ενέργειες

• Ιδιαίτερες προφυλάξεις πριν και κατά τη χορήγηση

• Αποτελεσματικότητα, σημαντικού βαθμού στην αρχή με μείωση 

αυτής στην συνέχεια

• Μη ικανοποιητική ανταπόκριση σε % των ασθενών 

• Πρέπει να υπάρξουν και μεγάλες κλινικές μελέτες  αναφορικά       

με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια

• συγκριτικές κλινικές  μελέτες μεταξύ των θεραπευτικών 

παραγόντων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ



ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (1)



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (2)
Ορισμός  ήπιας, μέτριας και σοβαρής νόσου



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (3)



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (4)
Continued



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (5)



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (6)



ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (7)

• ΗΠΙΑ ΝΟΣΟΣ: 

1. Ασθελονoσιακά, Μεθοτρεξάτη, Κυκλοσπορίνη 

2. Πρεδνιζολόνη  ≤7.5 mg/ημ

3. Αντιηλιακή προστασία

• ΜΕΤΡΙΑ ΝΟΣΟΣ:

1. Πρεδνιζολόνη 0,5mg/Kgr/ημ ή ΕΦ χορήγηση

2. Μεθοτρεξάτη, Αζαθιοπρίνη,  Κυκλοσπορίνη, MMF
3. Belimumab ,Riduximab ( ανθεκτική μορφή)

• ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ: (νεφρικός και νευροψυχιατρικός ΣΕΛ)

1. Πρεδνιζολόνη ≥1mg/Kgr/ημ( δόση εφόδου)

2. MMF ή Κυκλοφασφαμίδη

3. Riduximab
4. IVIG ,ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ ( ανθεκτικές μορφές: αιμοτολογικές,TTP,CAPS)



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΙΑ ΝΟΣΟΣ ΜΕΤΡΙΑ ΝΟΣΟΣ ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ

Θ. ΕΦΟΔΟΥ Πρεδνιζολόνη

≤ 20mg/ημ χ 2 εβδ 

(ή ΕΜ ή ΕΑ)

και HCQ
≤ 6,5mg/Kgr/ημ

και /ή MTX
7,5-15mg/εβδ

ή/ και ΜΣΑΦ (ημέρες–εβδ)

Πρεδνιζολόνη             ≤

0,5 mg/Kgr/ημ 

ή Μεθυλπρεδνιζολόνη

ΕΜ 80-120 mg
ή ΕΦ 250mg χ 1-3
και AZA 1-2,5 mg/Kgr/ημ

ή MTX 10-25mg/εβδ

ή MMF 2-3 gr/ημ

ή CsA ≤2 mg/Kgr/ημ

και HCQ
≤ 6,5mg/Kgr/ημ

Ανθεκτική νόσο :
Belimumab, RTX

Πρεδνιζολόνη

≤ 0,5 mg/Kgr/ημ  

ή/και Μεθυλπρεδνιζολόνη

ΕΦ 500 mg χ 1-3
ή Πρεδνιζολόνη

≤ 0,7-1  mg/Kgr/ημ  

και  AZA 2-3 mg/Kgr/ημ

ή MMF 2-3 gr/ημ

ή CYC ΕΦ 0,5-1gr/m²/μην

ή CsA ≤ 2,5 mg/Kgr/ημ

και  HCQ
≤ 6,5mg/Kgr/ημ

Ανθεκτική νόσο :
RTX, IVIG
ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ

Θ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πρεδνιζολόνη

≤ 7,5mg/ημ

και  HCQ 200 mg/ημ

η/και MTX 10mg/εβδ

Πρεδνιζολόνη

≤ 7,5mg/ημ  

και ΑΖΑ 50-100 mg/ημ

ή MTX 10mg/εβδ

ή CsA 50-100 mg/ημ

και HCQ 200 mg/ημ

Πρεδνιζολόνη

≤ 7,5mg/ημ  

και MMF 1-1,5 gr/ημ

ή ΑΖΑ 50-100 mg/ημ

ή CsA 50-100 mg/ημ

και  HCQ 200 mg/ημ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (2)

*   Στόχος η μείωση και η διακοπή  όλων εκτός της υδροξυχλωρικίνη –HCQ αν η νόσος είναι σταθερή



ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

• H θεραπευτική αιμαφαίρεση χρησιμοποιείται περισσότερο από 4 δεκαετείες

και συνέβαλε με τις άλλες ανοσοκατασταλτικές θεραπείες στην βελτίωση

της πρόγνωσης και επιβίωσης των ασθενων με ΣΕΛ

• Δεν προτείνεται η πλασμαφαίρεση ή η ανοσοπροσρόφηση σε naïve ασθενείς

όπου δεν έχουν δοκιμασθεί ακόμη οι κλασσικές θεραπείες

• Αναφαίρονται ικανοποιητικά αποτελέσματα και προτείνεται σε ασθενείς με

ανθεκτική νόσο, αντενδείξεις φαρμάκων , κύηση

• Δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες μεταξύ αυτών των τεχνικών

• Η ανοσοπροσρόφηση διαθέτει ευνοϊκότερο φάσμα ΑΕ έναντι της πλασμαφαίρεσης

• Υπάρχει ανάγκη για τυχαιοποιημένες μελέτες για την αξιολόγηση της ανοχής,

του αποτελέσματος, και της ασφάλειας στον ΣΕΛ

Caloline Gordon et al ,BSRheumatology 2018, A Kronbichler et al 2015, R. Bambauer et al 2017 ,Aynur et al EJRheum 2017,

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

• H θεραπευτική αιμαφαίρεση χρησιμοποιείται περισσότερο από 4 δεκαετείες

και συνέβαλε με τις άλλες ανοσοκατασταλτικές θεραπείες στην βελτίωση

της πρόγνωσης και επιβίωσης των ασθενων με ΣΕΛ

• Δεν προτείνεται η πλασμαφαίρεση ή η ανοσοπροσρόφηση σε naïve ασθενείς

όπου δεν έχουν δοκιμασθεί ακόμη οι κλασσικές θεραπείες

• Αναφαίρονται ικανοποιητικά αποτελέσματα και προτείνεται σε ασθενείς με

ανθεκτική νόσο, αντενδείξεις φαρμάκων , κύηση

• Δεν υπάρχουν συγκριτικές μελέτες μεταξύ αυτών των τεχνικών

• Η ανοσοπροσρόφηση διαθέτει ευνοϊκότερο φάσμα ΑΕ έναντι της πλασμαφαίρεσης

• Υπάρχει ανάγκη για τυχαιοποιημένες μελέτες για την αξιολόγηση της ανοχής,

του αποτελέσματος, και της ασφάλειας στον ΣΕΛ

Caloline Gordon et al ,BSRheumatology 2018, A Kronbichler et al 2015, R. Bambauer et al 2017 ,Aynur et al EJRheum 2017,



ΜΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

• Απαραίτητη η ανάλυση των δεδομένων απο τα αρχεία βιολογικών

παραγόντων που χορηγούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του NHS
σε ανθεκτική νόσο σχετικά με την αποτελεσματικότητα και

την ασφάλεια.( Riduximab, Belimumab και MMF)

• Απαιτείται περισσότερη έρευνα σε ομοιογενείς ομάδες ασθενών,

για την αξιολόγηση:
- της εξατομηκευμένης θεραπείας

- των θεραπειών που θα περιορίσουν την χρήση κορτιζόνης

- του κόστους – όφελους

• Απαιτείται μελέτη του ρόλου της IVIG και της πλασμαφαίρεσης

• Μακροχρόνια παρακολούθηση παιδιών απο μητέρες με ΣΕΛ που

έλαβαν θεραπείες πρίν και κατά την κύηση και τον θηλασμό

NHS: National Health  Service                                                                                        Rheumatology 2018;57:e1e45 



Απαιτούνται:

➢ βιοδείκτες χρήσιμοι για την ταυτοποίηση ασθενών                 

και                                                                                        

την εξατομίκευση της κάθε θεραπευτικής επιλογής 

FASR
TNF1R
TRAIL2R

MCP-1 

iP-10 IFN-1
Th17

JAK

TNF-a

Blys

IL-6
IL-8
MCP-1

MMP
GFs



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ   



ΣΕΛ /Ταξινόμηση: αναθεωρημένα κριτήρια του 1997

1.    Εξάνθημα προσώπου

2.    Δισκοειδές εξάνθημα 

3.    Φωτοευαισθησία

4.    Άφθες

5.    Αρθρίτιδα μη διαβρωτική

6.    Ορογονίτιδα

7.    Νεφρική προσβολή

8.    Προσβολή ΚΝΣ

9.    Αιματολογικές διαταραχές

10.  Ανοσολογική εικόνα συμβατή

11.  ΑΝΑ θετικά απαραίτητη η παρουσία ≥  4 κριτήρια





Figure 2.    Classification criteria for SLE. : Anti-β2GPI  =  anti–β2-glycoprotein I; anti-dsDNA  =  anti–double-stranded DNA.
§ =  additional criteria within the same domain will not be counted;  * = In an assay with 90%   specificity against relevant  disease ontrols.   

Arthritis & Rheumatology, 2019, ACR

*

§









Μηχανισμοί ιστικής βλάβης στο ΣΕΛ





Παθογένεια 

της Νεφρίτιδας του Λύκου



Παθογένεια 

της Νεφρίτιδας 

του Λύκου



ΣΕΛ/θεραπεία



ΣΕΛ/θεραπεία

ΠΡΩΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ



ΣΕΛ/θεραπεία (1)
I. ΗΠΙΟΣ ΣΕΛ

Α. ΑΡΘΡΑΑΛΓΙΕΣ /ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

- κορτικοστεροειδή (7.5-10 mg/ημ )

- υδροξυχλοροκίνη(200-400 mg/ημ)

- μεθοτρεξάτη (7,5-15 mg/εβδ) + φυλλικό οξύ 5 mg/ εβδ)

Β.  ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ

1η επιλογή  

υδροξυχλοροκίνη(200-400 mg/ημ) και /η τοπικά  κορτικοστεροειδή 

2η επιλογή 

μεθοτρεξάτη (7,5-15 mg/εβδ) ή/και κυκλοσπορίνη (2-3 mg/ημ)

3η επιλογή 

θαλιδομίδη 50 mg/ημ, δαψόνη 100  mg/ημ

Γ.  ΟΡΟΓΟΝΙΤΙΔΑ

1η επιλογή κορτικοστεροειδή (20mg/ημ)

2η επιλογή αζαθειοπρίνη  ( 2mg/Kgr)



ΣΕΛ/θεραπεία (2)
ΙΙ. ΒΑΡΥΣ ΛΥΚΟΣ 

(παρουσία εκδηλώσεων απειλητικων για τη ζωή / προσβολή ζωτικών οργάνων) 

Α. ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ

( ιστοπαθολογική κατάταξη: ISN, IIIa, IIIa/c, IVa, IVa/c, V *)
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΑΓΩΓΗΣ

( ISN, IIIa, IIIa/c, IVa, IVa/c)  
- μεθυλπρεδνιζολόνη 1gr ΕΦ, 6 μηνιαίες ώσεις

+
- κυκλοφοσφαμίδη ( 750mg-1000mg/m²)ΕΦ, 6 μηνιαίες ώσεις

+
- χορήγηση αντιεμετικής θεραπεία ςκαι MENSA (mercaptoethanesulfonate sodium)

με νοσοκομειακή νοσηλεία

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1η επιλογή

αζαθειοπρίνη  ( 2-3mg/KgrΒ)

2η επιλογή

Μουκοφαινολική μεφοτίλη(2-3 gr/ ημ)



ΣΕΛ/θεραπεία (3)

ΣΤΙΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

RITUXIMAB

* ΣΤΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΔΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ (ΤΥΠΟΥ V GN)
συνδυασμός per os κορτικοστεροειδών και κυκλοσπορίνης (5 mg/KgrB)



ΣΕΛ/θεραπεία (4)

Β. ΜΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ

1. ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ : όξύ συγχυτικό επεισόδιο, ψύχωση,   

άσηπτη μηνιγγίτιδα, εγκάρσια μυελίτιδα, κρανιακές και περιφερικές  νευροπάθειες.

2. ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ: αγγειίτιδα στεφανιαίων,ενδοκαρδίτιδα Libman Sacks, 
μυοκαρδίτιδα, περικαρδιακός επιπωματισμός, κακοήθης υπερταση.

3. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ: αιμολυτική αναιμία, θρόμβοπενία<50000/mm³, 
ουδετεροπενία WBC<1000/ mm³, TTP.

4. ΜΥΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ: μυοσίτιδα.

5.  ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ: πνευμονική υπέρταση, πνευμονική αιμορραγία, 

πνευμονίτιδα, ρικνός πνεύμονας / shrinking lung.      
6.  ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ: μεσεντέριος αγγειίτιδα, παγκρεατίτιδα.

7.  ΣΟΒΑΡΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ: αγγειίτιδα, διάχυτο ανθεκτικό εξάνθημα

με εξελκώσεις.



ΣΕΛ/θεραπεία (5)

➢ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Α. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΦΟΔΟΥ- ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΥΦΕΣΗΣ 

- υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών

- 1mg/KgrB per os ή 1gr/ημ για 3 ημέρες ΕΦ ώσεις

ή/και

- κυκλοφωσφαμίδη  750-1000 mg/mm² ΕΦ ώσεις για 6 μήνες

Β. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1η επιλογή

αζαθειοπρίνη  ( 2mg/Kgr)
2η επιλογή

Μουκοφαινολική μεφοτίλη(2-3 gr/ ημ)

Γ.  ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

RITUXIMAB
Αντιεπιληπτικά, αντιψυχωσικά και αντικαταθλιπτικά  φάρμακα  ως ενδείκνυται



ΣΕΛ/θεραπεία (6)

III. ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

- χρόνια αντιπηκτική θεραπεία ( per os κουμαρινικά)

- ασπιρίνη 80mg
*  Ενεργός νόσος χωρίς ανταπόκριση σε αντιπηκτική   

αγωγή: Rituximab



ΣΕΛ/ παθογένεια : ανοσοπαθολογία

➢ Εκσεσημασμένη ενεργοποίηση του ενδοθηλίου

▪ Το σύστημα Ang-Tie είναι ο μέγιστος ρυθμιστής

της αγγειακής απάντησης σε φλεγμονώδη ερεθίσματα   

▪ Ang1, Ang2, Ang1/Tie2
σημαντικοί βιολογικοί δείκτες ενεργότητας

(Ang1↓, Ang2↑ στον ΣΕΛ)

▪ Νέοι στόχοι πιθανών μελλοντικών θεραπευτικών 

παρεμβάσεων
Ann Rheum Dis Oct. 2009 ; 68(10):1638-1643


