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REZUMAT
O nouå în¡elegere a factorilor care influen¡eazå lupusul eritematos sistemic (LES) ¿i în¡elegerea autoimunitå¡ii

au creat multiple op¡iuni terapeutice în aceastå boalå ¿i o mai bunå utilizare a medicamentelor tradi¡ionale. De
asemenea, au început så fie evaluate ¿i aplicate tratamentele preventive. Preven¡ia bolilor cardiovasculare, a
osteoporozei ¿i monitorizarea atentå a activitå¡ii bolii au ameliorat morbiditatea ¿i mortalitatea pacien¡ilor cu
LES.

ABSTRACT
What is new in the treatment of systemic lupus erythematosus?
Better understanding of autoimmunity as well as of factors that influence systemic lupus erytematosus (SLE)

resulted in newer treatment options and more optimal use of older drugs. Also for the first time preventive
approaches are being evaluated. Screening for cardiovascular disease and osteoporosis in those patients as well
as careful assessment of disease activity improved morbidity and mortality in SLE.

L upusul eritematos sistemic (LES), boalå
inflamatoare cronicå cu afectare
multisistemicå, caracterizatå prin
pierderea pasagerå a toleran¡ei la self
¿i apari¡ia fenomenelor autoimune,

continuå så reprezinte o problemå serioaså ¿i o
provocare atât pentru medic cât ¿i pentru pacient
deoarece:

a) studiile epidemiologice raporteazå o triplare
a inciden¡ei bolii în ultimii 30 de ani,

b) mortalitatea în rândul acestor bolnavi, de¿i
semnificativ reduså fa¡å de anul 1950,
când peste 50% dintre pacien¡i decedau
dupå 5 ani, continuå så fie mare, chiar dacå
în anul 1990 aproximativ 68% dintre
pacien¡i supravie¡uiau dupå 20 ani de
evolu¡ie a bolii (1),

c) calitatea vie¡ii pacien¡ilor cu LES continuå
så fie nesatisfåcåtoare ¿i

d) prea mul¡i medici trateazå formele u¿oare
de lupus cu cortizonice, pentru cå nu sunt
familiariza¡i cu asocierea altor medicamente,
antrenând o patologie iatrogenå.

Cu toate acestea, ultimii ani au fost marca¡i
de progrese remarcabile în îngrijirea pacien¡ilor
cu LES. La acestea a contribuit în¡elegerea pato-
geniei autoimunitå¡ii ¿i a etiopatogeniei bolii, ceea
ce a permis extinderea paletei terapeutice.

Dezvoltarea între anii 1990 ¿i 2000 a unor
indici valida¡i de evaluare a activitå¡ii bolii a con-
tribuit la stabilirea unor strategii de ob¡inere a
remisiunii bolii. Cei mai utiliza¡i dintre ace¿tia sunt
SLAM (Systemic Lupus Activity Measure), SLEDAI
(Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity
Index), ¿i BILAG (British Isles Lupus Assesement
Group)

Evaluarea ini¡ialå a activitå¡ii bolii este crucialå
pentru cå reprezintå baza deciziilor terapeutice.
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La aceasta se adaugå evaluarea distrugerilor ti-
sulare datorate atât bolii, tratamentului folosit,
cât ¿i altor factori fårå legåturå cu cei men¡iona¡i.
Scorurile de distrugere a SLICC/ACR (Systemic
Lupus International Cooperating Clinics/American
College of Rheumatology) evalueazå efectul bolii
de la debut ¿i modificårile organice înregistrate.
În final trebuie evaluatå ¿i calitatea vie¡ii pacien¡ilor
cu LES, indicii utiliza¡i fiind cei folosi¡i pe scarå
largå ¿i în poliartrita reumatoidå: Health Asses-
sement Questionnaire (HAQ) ¿i Short Form 36
(SF- 36). Ace¿ti indici nu se coreleazå întotdeauna
cu indicele de activitate SLEDAI deoarece sunt
centra¡i în special pe suferin¡a articularå (2).

În ultimii 5 ani, o serie de rapoarte au de-
monstrat cå strategiile preventive pot influen¡a
prognosticul ¿i calitatea vie¡ii pacien¡ilor. Acestea
vizeazå educa¡ia pacien¡ilor cu LES ¿i cre¿terea
complian¡ei, accesul la specialist, depistarea pre-
coce a boli cardiovasculare ¿i a osteoporozei pre-
cum ¿i identificarea prezen¡ei anticorpilor anti-
fosfolipide ¿i a sindromului antifosfolipidic, în
vederea ini¡ierii unei terapii adecvate.

Ateroscleroza ¿i complica¡iile atero-trombotice
din LES reprezintå o problemå seriosa în condi¡iile
în care 40% dintre pacien¡i au plåci ateroscle-
rotice detectate la ultrasonografia carotidianå, iar
infarctul de miocard reprezintå o cauzå impor-
tantå de deces la pacien¡ii tineri (3). Prevalen¡a
crescutå a aterosclerozei în LES nu poate fi atri-
buitå doar factorilor de risc standard (hiper-
tensiune, hiperlipemie, hiperglicemie, fumat,
vârstå, factori genetici, hiperhomocisteinemie) ci
¿i unora lega¡i strict de LES. Ace¿tia ar putea fi
reprezenta¡i de inflama¡ia sistemicå, tulburårile
imunologice (anticorpi anti-endoteliu sau fosfo-
lipide, complexe imune circulante, produ¿i de
activare a complementului), afectarea renalå ¿i
dislipidemia (4). Pe modele experimentale, com-
plexele imune stimuleazå acumularea de coles-
terol în celulele musculare netede. Hiperten-
siunea secundarå bolii renale ¿i tratamentului
cortizonic, hiperlipidemia sindromului nefrotic ¿i
cea induså de glucocorticoizi reprezintå factori
importan¡i de risc pentru ateroscleroza din LES.
A¿a încât nu gre¿im dacå consideråm aceastå
boalå ca un veritabil factor de risc pentru ate-
rosclerozå.

Strategiile de prevenire a aterosclerozei accele-
rate din lupus sunt reprezentate de:

a) întreruperea fumatului, care agraveazå le-
ziunile tegumentare ¿i fenomenul Ray-
naud ¿i interferereazå cu eficien¡a hidroxi-
clorochinei,

b) corectarea hiperhomocisteinemiei prin admi-
nistrare de acid folic, vitamina B12 ¿i B6,

c) tratamentul hipertensiunii arteriale, de
preferin¡å cu inhibitori ai enzimei de con-
versie, cu rol renoprotector, a hiperglice-
miei ¿i dislipidemiei (statine), dublat de
controlul greutå¡ii,

d) efectuare periodicå a ecografiei Doppler
carotidiene, electrocardiogramei, glicemiei
¿i lipidogramei,

e) terapie profilacticå cu aspirinå în cazul pre-
zen¡ei anticorpilor anti-fosfolipide,

f) folosirea dozelor cortizonice cele mai mici
posibile ¿i asocierea hidroxiclorochinei, cu
efecte favorabile pe profilul lipidic.

Osteoporoza datoratå corticoterapiei pe ter-
men lung, inactivita¡ii fizice, menopauzei prema-
ture ¿i evitårii estrogenilor determinå o cre¿tere
de a riscului fracturilor de aproape 5 ori mai mare
la pacientele cu LES (5). Måsurile de prevenire
includ efectuarea anualå a DEXA ¿i folosirea,
alåturi de calciu si vitamina D, a bisfosfona¡ilor,
dacå terapia cortizonicå este folositå pe o perioadå
mai mare de 3 luni iar dozå zilnicå depå¿e¿te
5mg. La acestea se adaugå kinetoterapia, cu
efecte benefice pe masa muscularå. Descoperirea
sindromului antifosfolipidic ca o suferin¡å pro-
tromboticå ¿i profilaxia antitromboticå cu aspirinå
la pacien¡ii cu anticorpi anti-fosfolipide sau con-
tinuarea unei terapii anticoagulante orale peste
3 luni cu men¡inerea unui INR în jur de 3 la
bolnavi cu LES care au prezentat un prim episod
trombotic s-a dovedit a fi beneficå reducând
mortalitatea acestor pacien¡i prin complica¡ii
tromboembolice (6).

Progresele legate strict de terapia LES se referå
la folosirea adecvatå a unor medicamente mai
vechi ¿i introducerea unor noi terapii: hormonale,
imunosupresoare ¿i biologice.

Dintre medicamentele vechi, antimalaricele
de sintezå, folosite pentru efectele benefice a-
supra manifestårilor cutanate ¿i articulare, previn
recåderile de boalå, atenueazå produc¡ia de
anticorpi antifosfolipide, scad indexul distrugerilor
tisulare ¿i amelioreazå dislipidemia. Efectele se
datoreazå inhibårii producerii unor mediatori ai
inflama¡iei, scåderii produc¡iei de autoanticorpi
¿i a proliferårii limfocitelor. De asemenea, antima-
laricele blocheazå absorb¡ia razelor UV, ceea ce
explicå efectul lor fotoprotector. Folosirea hidro-
xiclorochinei în sarcinå, de¿i mult timp contro-
versatå, pare så fie sigurå, studiile aråtând cå
substan¡a nu este teratogenå (7).

Dapsona în dozå de 100-200mg/24h s-a do-
vedit utilå în special în leziunile buloase, iar tali-
domida în doze de 100-300mg/24h poate fi folo-
sitå în formele refractare la terapiile uzuale.
Ameliorarea apare de regulå în primele 2 såptåmâni,
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dar folosirea medicamentului trebuie fåcutå cu
pruden¡å, datoritå riscului de neuropatie ¿i efec-
tului teratogen, medicamentul fiind contraindicat
la femeile care î¿i doresc o sarcinå (8).

Glucocorticoizii, de care se face mult abuz în
LES, sunt utili pentru corectarea citopeniilor,
tratamentul vasculitelor, serozitelor, afectårilor
nervoase ¿i renale. În lipsa afectårilor organice,
doza de cortizonic nu trebuie så fie mai mare de
10 mg/24h. Dozele mari amelioreazå supravie-
¡uirea pacien¡ilor cu nefritå lupicå ¿i afectåri ce-
rebrovasculare. Patologia iatrogenå induså frecvent
de cortizonice la pacien¡ii cu LES a impus aso-
cierea imunosupresoarelor pentru evitarea corti-
codependen¡ei.

Dintre imunosupresoare, metotrexatul este
util în tratamentul sinovitei, ¿i leziunilor tegumen-
tare, permi¡ând reducerea dozei de glucocor-
ticoizi. Le-flunomidul poate fi administrat pentru
reducerea suferin¡ei articulare precum ¿i în
formele u¿oare de boalå, fårå afectåri organice
importante. Ciclosporina în dozå de 3-5 mg/kg/
24h s-a dovedit a fi utilå în nefrita membranoaså
¿i la pacien¡ii cu citopenii care nu tolereazå alte
imunosupresoare (9). Ciclofosfamida (CYC) aso-
ciatå glucocorticoizilor se administreazå în nefrita
lupicå, hemoragiile alveolare, vasculitele sistemice
sau afectårile sistemului nervos. CYC råmâne încå
„standardul de aur“, cu care se comparå alte tera-
pii imunosupresoare. Substan¡a ¿i-a dovedit
superioritatea fa¡å de corticoizi în protejarea func-
¡iei renale la pacien¡ii cu nefritå lupicå.

Regimul exact de folosire al CYC råmâne încå
controversat. Problemele sunt legate de dozele
utilizate, forma de administrare, durata trata-
mentului. Nefrita lupicå beneficiazå de studii largi
efectuate pe perioade lungi de timp. În studiul
NIH (National Institute of Health), CYC în dozå
de 0,5-1g/m2 a fost administratå iv în bolus lunar
timp de 6 luni, urmatå de administrarea ulte-
rioarå la 3 luni pentru alte 24 luni. De regulå,
pacien¡ii care au råspuns la dozele NIH la 6 luni
au avut un prognostic bun pe termen lung. În
studiul european Euro lupus trial, CYC în dozå
de 500mg administratå la 2 såptåmâni, cumulând
o dozå totalå de 3 gr urmatå de administrarea
azatioprinei, a fost urmatå de remisiune asemå-
nåtoare cu cea ob¡inutå în studiul NIH (10).

Existå de asemenea studii în care au fost folosite
doze foarte mari de CYC (50mg/kg/24h iv 4 zile),
urmate de administrarea factorului de stimulare
a coloniilor granulocitare, fårå transplant de celule
stem. Acestea au raportat o remisiune prelungitå
la 35% dintre pacien¡i, de¿i ace¿tia nu råspun-
seserå anterior la alte terapii imunosupresoare
(11). Terapia prelungitå cu CYC este asociatå cu

cre¿terea riscului infec¡iilor, infertilitå¡ii ¿i ne-
oplaziilor. Asocierea cortizonicelor, de¿i îmbu-
nåtå¡e¿te prognosticul renal, cre¿te riscul in-
fec¡iilor.

Azatioprina poate fi folositå ca terapie de
novo, dar cel mai frecvent este utilizatå pentru
men¡inerea remisiunii.

Imunoglobulinele administrate intravenos
råmân o alternativå pentru trombocitopeniile
refractare la alte terapii. Plasmafereza nu ¿i-a
dovedit superioritatea fa¡å de CYC ¿i gluco-
corticoizi în nefrita lupicå. Ea råmâne un trata-
ment de excep¡ie ¿i se poate folosi în condi¡iile în
care se înregistreazå purpurå tromboticå trom-
bocitopenicå, crioglobulinemie, hiperviscozitate
sau alveolitå hemoragicå (12).

 Deoarece terapiile men¡ionate pânå acum au
o serie de limite, legate de ac¡iunea lor nespecificå,
remisiunile incomplete ¿i multiplele efecte ad-
verse, în ultimii ani s-au încercat o serie de alte
medicamente. Pentru leziunile cutanate refractare
la terapiile clasice s-au mai încercat tacrolimus ¿i
pinecrolimus topic, cu rezultate înså modeste.

Terapiile hormonale încearcå så contracareze
excesul de estrogeni ¿i prolactinå. Multiple studii
cu dehidroepiandrosteronul (DHEA) în dozå de
200mg/24h au demonstrat reducerea recåderilor
de boalå, posibilitatea reducerii cortizonicelor,
ameliorarea mineralizårii osoase ¿i a func¡iilor
cognitive (13). Bromcriptina, un agonist al do-
paminei, inhibå selectiv secre¡ia de prolactinå,
crescutå în LES. Medicamentul s-a dovedit a
reduce activitatea bolii. Se administreazå în doze
de 3,75+7,5mg/24h. Ameliorarea induså de
bromcriptinå este comparabilå cu cea induså de
hidroxiclorochinå. S-au mai încercat patch-urile
cu testosteron, tamoxifen.

În anii din urmå s-au acumulat o serie de date
care atestå efectele favorabile ale mycofenolatului
mofetil (MMF) în lupus. Pânå în anul 1990,
medicamentul a fost folosit doar în patologia
legatå de transplant. Substan¡a este activå prin
metabolitul såu, acidul mycofenolic, care inhibå
inozinmonofosfat-dehidrogenaza determinând
prin aceasta reducerea sintezei de purine ¿i
blocarea proliferårii limfocitelor. Efectul favorabil
în LES este datorat atât inhibårii proliferårii
limfocitelor ca råspuns la antigen, cât ¿i scåderii
produc¡iei de molecule de adeziune ¿i reducerii
recrutårii de leucocite la locul inflama¡iei.

Eficien¡a MMF în nefrita lupicå a fost doveditå
în studii clinice, medicamentul fiind util atât în
inducerea remisiunii la pacien¡ii care nu tolereazå
CYC, cât ¿i în men¡inerea remisiunii. În studiul
lui Chan ¿i Tang (14), efectuat pe 42 pacien¡i cu
nefritå difuzå proliferativå, randomiza¡i så primeascå
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prednison ¿i MMF sau predison ¿i CYC oral pe o
perioadå de 12 luni, urmat de azatioprinå, rezul-
tatele ob¡inute au fost asemånåtoare Existå un
studiu în derulare, sponsorizat de FDA, care com-
parå MMF cu CYC. În ciuda entuziasmului, MMF
råmâne un imunosupresor eficient pentru men-
¡inerea remisiunii la fel ca ¿i azatioprina.

Agen¡ii biologici reprezintå alternative terape-
utice promi¡åtoare, pentru cå evitå imunosupresia
nespecificå, care antreneazå o cre¿tere a riscului
de infec¡ii ¿i neoplazii. Utilizarea acestora se ba-
zeazå pe în¡elegerea mecanismelor patogenice
aleboli, astfel de substan¡e încercând så interfereze
procesele imune reprezentate de activarea celulei
T ¿i colaborarea cu limfocitul B, producerea de
autoanticorpi, depozitarea complexelor imune,
activarea complementului ¿i activarea citokinelor.
Utilizarea agen¡ilor biologici în LES este mult în
urma folosirii lor în poliartrita reumatoidå, rezul-
tatele multor studii nefiind concludente. 

Verificå

S-a încercat producerea de anticorpi mono-
clonali anti-molecule costimulatoare plecându-se
de la observa¡ia cå activarea limfocitului T necesitå
douå semnale, unul antigen-specific, prin
receptorul pentru antigen al celulei T, ¿i altul prin
cåile costimulatoare. Acestea presupun recu-
noa¿terea moleculei CD40 cu CD40 ligant, a
CTLA-4 de pe celula T activatå cu antigenul B7
prezent pe limfocitul B. Rolul moleculelor co-
stimulatoare a fost dovedit în LES, unde CD40 ¿i
CDL are expresie crescutå, fiind observate în glo-
meruli la pacien¡ii cu LES. Pe modele expe-
rimentale deficien¡a de CD40 s-a asociat cu titruri
scåzute de autoanticorpi, activarea limfocitelor T
¿i B fiind inhibatå când este blocatå interac¡iunea
CD40 cu CD40L, CTLA-4 cu B7. Folosirea de
anticorpi monoclonali anti CD40 ligant s-a do-
vedit eficientå în LES suprimând producerea de
anticorpi, dar s-a asociat cu evenimente trombo-
embolice (15).

De asemenea folosirea unui receptor solubil
pentru CTLA-4 reprezentat de CTLA-4 Ig a su-
primat nefrita pe modele experimentale. Anti-
corpii monoclonali anti B7 s-au asociat cu scå-
derea produc¡iei de anticorpi anti ADNdc.

Mai sunt în studiu anticorpi anti C5 dovedi¡i a
interfera cu activitatea C5. Este în derulare un
studiu de fazå II cu anticorpi monoclonali uma-
niza¡i folosi¡i în nefrita lupicå.

Dovedirea rolului IL10 în patogenia LES prin
inducerea unei hiperactivitå¡i a limfocitului B a
dus la încercarea blocårii acestei citokine folosind
anticorpi monoclonali anti IL-10 în dozå de 20mg
zi. Studiile au demonstrat toleran¡a bunå a prepa-
ratului, scåderea activitå¡ii bolii ¿i a necesarului
de cortizonic.

LJP-394 (Abetimus sodium, Riquent) repre-
zintå patru oligonucleotide B toleragen care ac-
¡ioneazå ca un anti-ADNdc. Riquent interferå cu
produc¡ia de anticorpi, prin blocarea råspunsului
limfocitului B la imunogeni ¿i îndepårtarea
acestuia prin apoptozå. Administrat în perfuzie
såptåmânal, medicamentul s-a dovedit util la
pacien¡ii cu titruri crescute de anticorpi anti
ADNdc, în prezent fiind în derulare un studiu de
fazå III (16).

Rezultate promi¡åtoare s-au ob¡inut ¿i cu ritu-
ximab, un anticorp chimeric monoclonal anti
CD20 de pe limfocitul B. CD20 este un marker
specific celulei B, prezent în toate stadiile de
dezvoltare ale acesteia, exceptând stadiile precoce
¿i tardive. Rituximabul determinå reducerea
numårului de celule B prin inducerea apoptozei
acestora sau prin liza lor, fie mediatå de com-
plement sau prin reac¡ie de citotoxicitate mediatå
celular via macrofage ¿i celule NK (atural killer).
Medicamentul a fost aprobat în anul 1997 pentru
tratamentul limfoamelor B non-hodgkiniene ¿i a
mai fost evaluat la pacien¡ii cu trombopenie idio-
paticå cronicå, granulomatozå Wegener ¿i poli-
artritå reumatoidå. Rezultate promi¡åtoare au fost
observate ¿i la pacien¡ii cu nefritå lupicå rezis-
tentå la imunosupresie, în asociere cu CYC ¿i doze
mari de glucocorticoid (17). Asocierea men¡ionatå
a determinat reducerea semnificativå a scorului
SLAM, reducerea necesarului de prednison, nor-
malizare C3 fårå înså så se înregistreze o reducere
semnificativå a titrului de anticorpi anti-ADN nativ
(18). Prezen¡a anticorpilor antichimerici umani a
fost observatå la 25% dintre pacien¡i (17).

Imunoabsorb¡ia C1q este eficientå ¿i sigurå la
pacien¡ii cu acutizåri de boalå, dar fårå afectåri
organice majore. C1q este cunoscut a fi respon-
sabil de clearance-ul inadecvat al celulelor apop-
totice, iar cre¿terea anticorpilor anti-C1q a fost
frecvent asociatå cu nefrita proliferativå sau cu
recåderile de boalå.

Imunoabla¡ia ¿i transplantul de celule stem nu
pare så ofere avantaje comparativ cu dozele mari
de CYC, dar este mult mai scumpå. Remisiunea
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ob¡inutå la aproximativ 66% dintre subiec¡ii
studia¡i a fost urmatå de recåderi ulterioare la o
treime dintre pacien¡i ¿i de o mortalitate de 12%
(19).

Terapia genicå are aplica¡ii limitate, dar este
posibil ca în viitor så-¿i dovedeascå eficien¡a.

În concluzie, în¡elegerea factorilor care influ-
en¡eazå boala a contribuit la dezvoltarea unor
op¡iuni terapeutice ¿i a permis o utilizare adecvatå
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a terapiilor existente. Implicarea factorilor hor-
monali în producerea bolii a dus la elaborarea
de noi terapii hormonale de tip DHEA ¿i brom-
criptinå, care så contracareze excesul de pro-
lactinå ¿i nivelurile scåzute de testosteron. Medi-
camentele imunosupresoare de tipul MMF ¿i
ciclosporinei încep så înlocuiascå cortizonicele în
lupus. Terapia biologicå este cu cel pu¡in 10 ani
în urma celei din poliartrita reumatoidå. 
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