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Lupus Erythematosus sistemik 
Orang dengan lupus eritematosus sistemik (SLE) sering mengalami ruam di wajah mereka, 

terutama di hidung dan pipi, meninggalkan jejak seperti serigala serigala. Inilah sebabnya 

penyakit ini dinamakan demikian. Hal ini sebenarnya liar sebagai serigala, karena menyerang 

tidak hanya kulit tapi juga organ dan jaringan lain dalam banyak kasus. Oleh karena itu disebut 

systemic lupus erythematosus. 

SLE adalah penyakit autoimun. Kondisi pasien mungkin berfluktuasi dan berakibat fatal jika 

tidak segera diobati saat berkobar. Saat ini, belum ada obat yang pasti untuk menyembuhkan 

penyakit demensia. Namun, kondisinya bisa dikontrol secara efektif tanpa flare-up dengan 

perawatan yang tepat, memungkinkan pasien untuk melanjutkan pekerjaan dan kehidupan 

sehari-hari. 
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1. Apa itu leukemia? 

SLE adalah penyakit autoimun, dimana antibodi abnormal berlebihan diproduksi oleh   

Sistem kekebalan tubuh pasien disfungsional menyalahartikan sel-sel tubuh untuk musuh, 

secara langsung atau tidak langsung menyerang organ dan jaringan yang menyebabkan 

peradangan kronis. Semua organ dan jaringan mungkin terkena SLE, biasanya kulit, persendian 

dan ginjal. Pada kasus yang serius, gagal ginjal akut dapat terjadi. Jika ada kerusakan pada 

sistem saraf pusat, bisa mengakibatkan penyakit jiwa, epilepsi atau stroke. 

Sebagian besar pasien SLE adalah wanita berusia antara 15 dan 30 tahun. Pasien pria hanya 

memperhitungkan sepersepuluh dari jumlah total. SLE tidak menular atau turun-temurun. 

Kadang-kadang, wanita hamil dengan SLE dapat melepaskan antibodi pada janin melalui 

plasenta. Dalam kasus tersebut, bayi mungkin menunjukkan gejala yang mirip dengan ruam 

kulit lupus, yang akan hilang setelah beberapa saat dalam banyak kasus. Sejumlah kecil bayi 

mungkin menderita blok jantung kongenital, yang menyebabkan denyut jantung lambat. 

Namun ini tidak berakibat fatal dan pengobatan tidak perlu dilakukan. Hanya dalam kasus yang 

sangat jarang terjadi, bayi mengembangkan blok jantung yang serius. 

Insomnia merupakan jenis penyakit gangguan tidur. Jenis lainnya meliputi diskoid lupus 

eritematosus dan subakut   lupus erythematosus kulit, yang hanya mempengaruhi kulit dan 

umumnya dengan kondisi lebih ringan dari SLE. Namun, mereka mungkin berkembang menjadi 

SLE. Umumnya bila lupus disebutkan, ini mengacu pada SLE. 

  

2. Apa saja faktor risiko Penyakit Jantung Koroner? 

Menurut penelitian, faktor berikut meningkatkan peluang pengembangan SLE: 

 Genetik 

Studi menemukan bahwa lupus dapat dikaitkan dengan defisiensi gen HLA-DR2, HLA-DR3 

atau komplemen C4. Anggota keluarga pasien SLE memiliki kesempatan lebih tinggi untuk 

mendapatkan penyakit ini.  

 Estrogen: 
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Lupus berhubungan erat dengan estrogen, seperti yang sering terjadi pada wanita usia 

reproduksi. Kehamilan dan konsumsi pil kontrasepsi yang mengandung estrogen dapat 

menyebabkan penyakit ini memburuk. Banyak pasien pasca menopause akan menemukan 

gejala mereka mereda tanpa memerlukan pengobatan lebih lanjut.  

 Suku bangsa: 

SLE lebih umum terjadi pada orang-orang Asia dan Afrika daripada orang Kaukasia.  

 Ultraviolet Ray: 

Berjemur bisa menyebabkan SLE. Sementara penyebabnya masih belum jelas, ada 

kemungkinan protein yang dihasilkan oleh sel kulit pada paparan sinar ultraviolet 

mengganggu sistem kekebalan tubuh, sehingga menyebabkan peradangan.  

 Pengobatan: 

Konsumsi obat-obatan tertentu yang berkepanjangan, termasuk obat anti-hipertensi 

seperti hydralazine, obat-obatan mental seperti obat chlorpromazine atau 

anti-tuberkulosis dapat menyebabkan lupus. Namun, lupus yang diinduksi obat jarang 

terjadi.  

 Faktor lainnya: 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa infeksi virus atau bakteri, kontak dengan bahan 

kimia dan merokok juga dapat menyebabkan lupus.  
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3. Bagaimana cara mencegah Lupus Erythematosus Sistemik? 

Sampai sekarang tidak ada cara khusus untuk mencegah lupus, namun mempertahankan gaya 

hidup sehat, menghindari kerja paksa, mengurangi tekanan kerja, dan menjauh dari merokok 

dapat membantu mencegah penyakit kronis.  

 

4. Apa penyebab Penyakit Jantung Koroner? 

Bidang medis masih belum tahu mengapa sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan 

tubuhnya sendiri. Mungkin gen herediter dan faktor yang diakibatkannya telah menyebabkan 

penyakit ini. Hereditas bukanlah penyebab utama, dan hanya saja pasien mungkin mewarisi 

predisposisi lupus, dan kemudian ketika mereka berhubungan dengan faktor penginduksi yang 

didapat seperti virus, timbullah timbulnya penyakit ini.  

 

5. Apakah gejala Penyakit Jantung Koroner bisa dikenali dengan mudah? 

Keadaan setiap pasien dengan sistemik lupus erythematosus bervariasi, dan organ-organ 

jaringan yang terkena juga berbeda. Gejalanya bisa ringan atau serius, dan bisa akut atau 

lambat. Beberapa terjadi dalam waktu singkat, namun beberapa mungkin bertahan. Gejalanya 

juga bergantung pada daerah lupus eritematosus sistemik mana yang memengaruhi. Berikut ini 

adalah gejala umum: 

 •Rasa sakit pada sendi 

Sebagian besar pasien akan menderita nyeri sendi dan bengkak, sehingga menyebabkan 

radang sendi. Dalam banyak kasus, ini adalah gejala paling awal, dan sangat penting untuk 

diagnosis dini. Sendi yang terkena mungkin termasuk jari tangan, pergelangan tangan, 

bahu, lutut dan sendi pinggul, dll. Pasien akan merasa sakit parah pada persendian, sensitif 

dan bengkak. Sebagian besar kondisi pasien membaik atau memburuk pada waktu, dan 

kekakuan pagi bisa terjadi, yang berarti sendi yang terkena pada pasien mungkin menjadi 

kaku saat mereka bangun di pagi hari. Secara umum, arthritis yang disebabkan oleh lupus 

jarang menyebabkan deformitas persendian.  

 Ruam:  
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o Ruam di jembatan hidung dan kedua pipi. Sekitar 40% pasien memiliki gejala awal 

ruam di pipi mereka, namun ada juga pasien yang mengalami ruam beberapa bulan 

atau bahkan beberapa tahun setelah onset penyakit. Ruam terjadi di pipi pada 

awalnya, dan beberapa pasien mengalami ruam yang menyebar ke jembatan 

hidung, sehingga membentuk ruam berbentuk kupu-kupu yang khas (ruam malar).  

o Di bagian belakang tangan, di dada dan punggung, pada kulit kepala dan pipi, dan 

sebagainya, muncullah ruam tipe disk biru ungu. Kondisi pasien dengan gejala ini 

relatif ringan, dan kemungkinan organ lain yang terkena dampak rendah.  

o Eritematosa bersisik muncul pada kulit mirip dengan psoriasis. Lesi sistemik lain dari 

pasien dengan penyakit ini tidak akan terlalu serius, dan jarang terjadi bahwa ginjal 

akan rusak.  

o Sangat sedikit pasien yang akan mengidap bulosa, dengan lecet pada kulit. 

 Selain hal di atas, pasien mungkin juga memiliki gejala berikut:  

o Fotosensitifitas terhadap sinar ultraviolet dan ruam kulit muncul setelah paparan 

sinar matahari  

o kelelahan  

o Demam terus-menerus rendah dengan alasan yang tidak diketahui  

o Berat badan atau keuntungan  

o Ulkus lisan atau pharyngeal  

o Hilangnya Penglihatan  

o Jari-jari tangan atau kaki menjadi putih saat dingin atau tertekan, lalu berubah 

menjadi biru ungu (fenomena Raynaud)  

o Sulit bernafas  

o Nyeri di dada:  

o Mata Kering  

o Hematuria  

o Nyeri perut, mual  

o Nervousness  

o Sakit kepala parah  

o Kram  

o Fungsi kognitif yang rusak  
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6. Bagaimana cara menginvestigasi dan mendiagnosis Lupus Erythematosus 

Sistemik? 

Bila ruam yang tidak teridentifikasi atau nyeri persisten (terutama di persendian) atau 

kelelahan terjadi, Anda harus berkonsultasi dengan dokter. Pemeriksaan berikut dapat 

membantu mendiagnosa jika Anda menderita lupus eritematosus sistemik: 

 Hitung Darah Lengkap (CBC): Untuk memeriksa hemoglobin, sel darah putih dan 

platelet. Tingkat hemoglobin dan sel darah putih pasien mungkin terlalu rendah, 

terutama pada saat timbulnya penyakit.  

 24 jam tes urin: Untuk mendapatkan urin 24 jam pasien, dan mengukur albumin dan 

kreatininnya untuk menguji fungsi ginjal, dan mengamati sel-sel di dalam urin melalui 

mikroskop.  

 Penilaian Fungsi Ginjal: Ini termasuk natrium, potasium, klorida, bikarbonat, karbamid 

dan kreatinin, dengan karbamid dan kreatinin sebagai elemen kunci. Jika angka-angka 

dari kedua berjalan tinggi, itu berarti ginjal fu n ctions yang memburuk. Jika perlu, 

pemeriksaan jaringan ginjal mungkin diperlukan.  

 Uji Antibodi Antinuklear (ANA): Jika hasilnya berubah positif, itu berarti sistem 

kekebalan tubuh pasien sedang dirangsang. Hampir 99% pasien dengan lupus 

eritematosus sistemik akan mengembangkan antibodi antinuklear, namun antibodi ini 

juga akan terjadi pada pasien dengan penyakit rematik lainnya, atau pasien yang 

terinfeksi. Oleh karena itu, bahkan jika hasil tes antibodi antinuklear pasien positif, dia 

perlu menjalani tes antibodi ekstra untuk memverifikasi diagnosisnya. Tes tersebut 

mencakup antibodi anti-double-stranded (DNA anti-ds) atau antibodi anti-lipoid (aPL).  

 Sinar X dada Ini untuk mengamati apakah ada pembengkakan atau cairan di paru-paru, 

dan mungkin juga menunjukkan pembesaran jantung akibat cairan di dalam 

perikardium.  

 Tingkat Protein Pelengkap: Pelengkapnya adalah protein khusus dalam darah, dan 

disusun dalam jumlah. Untuk lupus, C3 atau C4 diperiksa. Bila keadaan penyakit pasien 

aktif, protein pelengkap akan menurun. 

Menurut pedoman American College of Rheumatology, seorang pasien yang telah mengalami 

setidaknya 4 dari 11 gejala berikut, secara bersamaan atau terpisah, dia didiagnosis menderita 

lupus eritematosus sistemik. 
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1. Ruam malar 

2. Discoid Lupus Erythematosus 

3. Sensitivitas foto: Reaksi yang tidak biasa pada kulit setelah berjemur  

4. Ulkus lisan atau pharyngeal 

5. Radang sendi 

6. Serositis: Termasuk pericarditis dan pleuritis 

7. Penyakit Ginjal: Jumlah albumin urin melebihi 0,5 gram atau gips seluler ditemukan dalam 

urin setiap hari 

8. Penyakit Neurologis: Terjadinya epilepsi atau psikosis 

9. Hematologi Disorder: Termasuk hemolitik, jumlah sel darah putih rendah, atau jumlah 

trombosit rendah 

10. Antinuclear antibody (ANA): mengirimkan hasil positif 

11. Gangguan Imunologis: Termasuk hasil positif dari Anti-dsDNA, Anti-Sm Ab atau aPL 
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7. Apa tindakan pengobatan terhadap Kanker Serviks? 

Saat ini, pengobatan adalah cara utama untuk mengobati lupus eritematosus sistemik. Dokter 

akan meresepkan obat yang tepat tergantung pada organ apa yang terkena dan keseriusan 

penyakit sehingga bisa memantau keadaan penyakit. Selain itu, dokter mungkin menyarankan 

fisioterapi untuk membantu meringankan gejala individu seperti radang sendi, dll. 

 NSAIDS (Obat antiinflamasi nonsteroid): 

Biasanya diresepkan untuk pasien dengan kondisi ringan seperti arthritis atau pleurisy. 

Contohnya termasuk naprosyn, Ibuprofen, Sulindac dan Diclofenac. Efek sampingnya 

meliputi sakit perut, sakit maag, fungsi ginjal dan hati yang memudar, sakit kepala, 

meningitis aseptik, tiroid yang tidak berfungsi, dll. Baru-baru ini, COX II, yang merupakan 

generasi baru NSAID, disediakan di pasaran, meminimalkan sisi - Efeknya, tapi akan 

meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah.  

 Anti-Malaria 

Yang paling umum diresepkan adalah Hydroxychloroquine, terutama yang menargetkan 

gejala artritis dan ruam pasien dengan efek samping yang baik, dan efek sampingnya 

meliputi retinopati dan kulit sensitif.  

 Kortikosteroid 

Ini adalah obat yang sangat penting untuk mengobati lupus eritematosus sistemik, yang 

dapat mengurangi peradangan, memperbaiki kelelahan, dan penggunaan luarnya dapat 

membantu menyembuhkan ruam. Bila keadaan penyakit serius, seperti nefritis lupus akut, 

sistem saraf lupus, pneumonia lupus, peradangan hemolitik atau leukosit rendah, dokter 

akan mempertimbangkan untuk meresepkan dosis tinggi steroid, dan jika terjadi keadaan 

darurat, dokter mungkin menggunakan dosis besar. injeksi intravena terapi nadi 

metil-prednisolon. Dosisnya akan dikurangi dengan syarat keadaan penyakit terkendali. 

Steroid yang umum digunakan termasuk Prednisone atau Predniolone, namun efek 

sampingnya sangat parah, terutama bila dalam dosis besar dan untuk penggunaan jangka 

panjang, jadi harus diambil sesuai instruksi dokter. Efek samping meliputi air dan garam 

yang terkumpul di dalam tubuh, tukak lambung, hipertensi, diabetes, osteoporosis, 

osteonekrosis, kekebalan berkurang, sekresi adrenergik tertekan, katarak, angina cordis, 
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aritmia, dan lain-lain.  

 Agen Obat dan Biologis Imunosupresif: 

Bila keadaan sakit berubah sangat serius, dan bahkan dosis tinggi atau steroid oral tidak 

dapat memperbaiki kondisinya, dokter mungkin mempertimbangkan untuk meresepkan 

obat tersebut. Ini untuk menahan sistem kekebalan tubuh, dengan harapan bisa mencapai 

efek pemantauan lupus eritmatosus. Obat yang biasa digunakan adalah Azathioprine, 

Cyclosporin A dan Cyclophosphamide (CTX). Dalam kebanyakan kasus, obat ini diresepkan 

bersamaan dengan steroid untuk mengurangi jumlah obat. Meski efektif, karena CTX 

sendiri merupakan obat anti kanker dengan toksin tinggi, banyak efek samping yang 

ditimbulkan. Ini termasuk meningkatnya kemungkinan infeksi, myelosupresi, anemia, 

leukosit rendah, rambut rontok, hati yang rusak, sistitis hemoragik, tumor dan kematian.  

Dalam beberapa tahun terakhir, Mycophenolate Mofetil (MMF), generasi baru obat 

imunosupresif, digunakan untuk menggantikan CTX, dan digunakan bersamaan dengan 

steroid. Tingkat keberhasilannya sama dengan CTX, terutama dalam mengobati nefritis 

lupus dan mencegah gagal ginjal. Efek sampingnya kurang dari CTX. Hal ini terutama karena 

obat ini hanya akan menargetkan secara selektif pada menahan limfosit T dan B, dan tidak 

membahayakan limfosit non-limfosit lainnya, sehingga mengurangi banyak efek samping. 

Bagi mereka yang tidak bereaksi positif terhadap obat penekan kekebalan tradisional, agen 

biologis yang baru dikembangkan dapat diberikan percobaan. Efek obat baru pada pasien 

dengan kondisi serius sangat mengesankan. Salah satu agen biologisnya adalah Rituxtimab, 

yang, dengan menekan aktivitas limfosit B dalam sistem limfatik, menghentikan pelepasan 

antibodi abnormal, sehingga mengurangi serangan sendiri di dalam sistem kekebalan 

tubuh. Belimumab adalah agen biologis lain yang menargetkan aktivitas limfosit B, yang 

mengurangi antibodi DNA anti-double-stranded, sehingga memperbaiki gejala, dan 

mengurangi kekambuhan penyakit ini.  
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8. Apa komplikasi dari Gagal Ginjal Kronis? 

Lupus eritematosus sistemik akan menyebabkan komplikasi serius yang mempengaruhi fungsi 

seluruh tubuh. Laporan ini adalah:  

 Gagal ginjal: 

Di antara orang Cina, ginjal adalah yang paling rentan terhadap serangan lupus 

eritematosus. Sekitar dua pertiga pasien dengan lupus erythematosus akan mendapatkan 

lupus nephritis dari berbagai tingkatan, yang dapat menyebabkan kematian karena gagal 

ginjal. Oleh karena itu, pasien perlu melakukan tes urine dan kreatinin rutin untuk 

memantau fungsi ginjal.  

 sistem saraf pusat, hati: 

Seorang pasien dengan lupus eritematosus mungkin mengalami sakit kepala, ilusi, kejang, 

pembengkakan saraf atau sumsum tulang belakang, yang menyebabkan kelumpuhan atau 

mati rasa pada anggota badan.  

 Penyakit pembuluh darah dan pembuluh darah: 

Lupus eritematosus sistemik dapat menyebabkan masalah yang berkaitan dengan darah, 

seperti anemia, pendarahan atau pembekuan darah. Ada kemungkinan memiliki vaskulitis, 

yang membuat pembuluh darah menyempit atau menyebabkannya menghalangi, sehingga 

menyebabkan kematian.  

 Serositis dan Pneumonia Interstisial: 

Lupus erythematosus dapat menyerang paru-paru, sehingga menyebabkan serositis, yang 

membuat pasien merasa nyeri saat bernafas; Selain itu, pasien juga memiliki kemungkinan 

pneumonitis yang tidak terinfeksi.  

 Onset Penyakit Jantung: 

Lupus erythematosus akan menyerang otot jantung, arteri atau membran jantung, 

sehingga menyebabkan mycorditis, endocarditis, penyakit jantung koroner, dan perikarditis, 

yang meningkatkan risiko timbulnya penyakit jantung.  
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 Menjadi Rentan terhadap Infeksi: 

Pasien dengan lupus erythematosus sangat rentan terhadap infeksi, dan ini disebabkan 

oleh penyakit itu sendiri dan obat-obatan yang digunakan dalam perawatan, yang 

menyebabkan sistem kekebalan pasien menjadi sangat rapuh. Biasanya infeksi termasuk 

infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernafasan, salmonella, herpes dan herpes zoster, dll. 

Yang lebih serius adalah pneumonitis, yang sering menyebabkan kematian.  

 Memicu Kanker: 

Lupus erythematosus dapat meningkatkan risiko kanker, terutama limfoma non-Hodgkin. 

Menggunakan obat imunosupresif untuk perawatan juga dapat meningkatkan kemungkinan 

terkena kanker.  

 Jaringan tulang kematian: 

Lupus erythematosus atau penggunaan steroid dosis tinggi untuk perawatan dapat 

mengurangi suplai darah ke tulang, yang menyebabkan nekrosis avaskular. Sendi panggul 

adalah yang paling sering terkena.  

 Menyebabkan Keguguran: 

Kehamilan dapat menyebabkan lupus eritematosus memburuk, dan juga dapat 

menyebabkan wanita hamil menderita hipertensi (preeklampsia), yang meningkatkan risiko 

kelahiran prematur atau bahkan keguguran. Jika pasien merencanakan kehamilan,   dia 

harus berkonsultasi dengan dokter, dan memiliki diskusi rinci, yang mungkin berarti 

memiliki kehamilan saat penyakit ini terkendali. Selama kehamilan dan setelah melahirkan, 

diperlukan tindak lanjut khusus.  
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