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Systemic Lupus Erythematosus 
Ang mga taong may systemic lupus erythematosus (SLE) ay kadalasang nagkakaroon 

ng mga pantal sa kanilang mga mukha, lalo na sa ibabaw ng ilong at mga pisngi, na 

nag-iiwan ng mga bakas tulad ng mga kagat ng lobo. Ito ang dahilan kung bakit 

pinangalanan nang ganito ang sakit na ito. Sa katunayan ito ay mabangis tulad ng isang 

lobo, dahil umaatake ito hindi lang sa balat ngunit sa ibang mga organ din at mga tisyu 

sa karamihang kaso. Kaya tinatawag itong systemic lupus erythematosus. 

Ang SLE ay isang sakit na autoimmune. Maaaring magpabagu-bago ang kondisyon ng 

pasyente at maaaring nakamamatay kung hindi maagap na magamot sa pagsiklab. 

Walang lunas para sa SLE. Gayunman, maaaring mabisang makontrol ang kondisyon 

nang walang pagsiklab sa pamamagitan ng angkop na paggamot, na nagbibigay-daan 

sa pasyente na makabalik sa trabaho at pang-araw-araw na buhay. 
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1. Ano ang SLE? 

Ang SLE ay isang autoimmune na sakit, na kung saan ang labis na abnormal na mga 

antibody na ginagawa ng hindi gumagana nang maaayos na immune system ng 

pasyente ay napapagkamalian ang mga selula ng katawan bilang mga kaaway, direkta 

o hindi direktang inaatake ang mga organ at mga tisyu na humahantong sa talamak na 

pamamaga. Maaaring maapektuhan ng SLE ang lahat ng organ at mga tisyu, 

karaniwan ang balat, mga kasukasuan at bato. Sa mga malulubhang kaso, maaaring 

maging sanhi ng malubhang pagpalya ng bato (acute renal failure). Kung may anumang 

pinsala sa central nervous system, maaari itong magresulta sa sakit sa pag-iisip, 

epilepsy o stroke. 

Karamihang pasyente ng SLE ay mga babae na may edad sa pagitan ng 15 at 30. 

Sampung porsiyento ng kabuuan lamang ang mga lalaking pasyente. Hindi 

nakakahawa ni namamana ang SLE. Paminsan-minsan, ang isang babaeng buntis na 

may SLE ay maaaring ipasa ang mga antibody sa sanggol sa pamamagitan ng inunan. 

Sa ganoong kaso, maaaring magpakita ang sanggol ng sintomas na katulad ng pantal 

sa balat na lupus, na mawawala pagkatapos ng maikling panahon sa karamihang kaso. 

Maaaring makaranas ang kaunting bilang ng mga sanggol ng congenital heart block, na 

nagiging sanhi ng mabagal na pagtibok ng puso. Gayunman hindi ito nakamamatay at 

hindi kailangan ang paggamot. Sa mga labis na pambihirang kaso lamang nagkakaroon 

ang mga sanggol ng malubhang heart block. 

Ang SLE ay isang uri ng lupus erythematosus. Kabilang sa ibang mga uri ang discoid 

lupus erythematosus at subacute cutaneous lupus erythematosus, na nakakaapekto 

lamang sa balat at karaniwang may mas banayad na kondisyon kaysa sa SLE. 

Gayunman, posibleng maging SLE ang mga ito. Sa pangkalahatan kapag binanggit ang 

lupus, tinutukoy nito ang SLE. 

  

2. Ano-ano ang mga panganib na kadahilanan ng Systemic Lupus 
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Erythematosus? 

Ayon sa pananaliksik, ang mga sumusunod na kadahilanan ay nagpapataas ng tsansa 

ng pagkakaroon ng SLE: 

 Genetics: 

Napag-alaman sa mga pag-aaral na maaaring iugnay ang lupus sa kakulangan ng 

mga gene na HLA-DR2, HLA-DR3 o complement C4. Mas mataas ang tsansa ng 

mga miyembro ng pamilya ng isang pasyente ng SLE na magkaroon ng sakit na ito.  

 Estrogen: 

Malapit na kaugnay ang lupus sa estrogen, dahil kadalasang nangyayari ito sa 

kababaihan na nasa edad ng pagpaparami. Maaaring maging sanhi ng paglala ng 

sakit ang pagbubuntis at paggamit ng mga pilduras na contraceptive na nagtataglay 

ng estrogen. Maraming pasyente na tapos na ang menopause ang makakaranas na 

guminhawa ang kanilang sintomas nang walang karagdagang pangangailangan 

para sa gamot.  

 Lahi: 

Mas karaniwan ang SLE sa mga taong Asyano at Aprikano ang pinagmulan kaysa 

sa Caucasian.  

 Ultraviolet Ray: 

Maaaring magdulot ng SLE ang sunbathing. Habang ang pinagbabatayang sanhi ay 

hindi pa rin malinaw, posible na ang protinang nililikha ng mga selula ng balat kapag 

nalantad sa ultraviolet ay nakakairita sa immune system, kaya nagdudulot ng 

pamamaga.  

 Gamot: 
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Ang matagal na pag-inom ng ilang partikular na gamot, kabilang ang mga gamot 

laban sa hypertension tulad ng hydralazine, mga gamot sa pag-iisip tulad ng 

chlorpromazine o mga gamot laban sa tuberkulosis ay maaaring magdulot ng lupus. 

Gayunman, bihira ang lupus na dulot ng gamot.  

 Ibang mga kadahilanan: 

Ipinapakita ng ilang pananaliksik na ang impeksiyon ng virus o bakterya, pagdiit sa 

mga kemikal at paninigarilyo ay maaari ding magdulot ng lupus.  
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3. Paano iwasan ang Systemic Lupus Erythematosus? 

Hanggang sa kasalukuyan walang partikular na mga paraan ng pag-iwas sa lupus, 

ngunit ang pagpapanatili ng malusog na istilo ng buhay, pag-iwas sa sobrang 

pagtatrabaho, pagbabawas ng pressure sa trabaho, at paglayo mula sa paninigarilyo ay 

maaaring makatulong na makaiwas sa mga talamak na sakit.  

 

4. Ano-ano ang mga sanhi ng Systemic Lupus Erythematosus? 

Wala pa ring ideya ang larangan ng medisina kung bakit inaatake ng immune system 

ang sarili nitong mga tisyu sa katawan. Maaaring ang mga namamanang mga gene at 

natamong mga kadahilanan ang nagdulot ng sakit. Hindi pangunahing dahilan ang 

pagmamana, at iyon lamang ay marahil namana ng mga pasyente ang predisposisyon 

sa lupus, at kaya kapag nakaugnayan nila ang mga natamong nagdudulot na dahilan 

tulad ng mga virus, doon nagsisimula ang sakit.  

 

5. Maaari bang madaling mapansin ang mga sintomas ng Systemic Lupus 

Erythematosus? 

Nag-iiba-iba ang kalagayan ng bawat pasyente na may systemic lupus erythematosus, 

at nag-iiba rin ang mga apektadong tisyu ng organ. Maaaring maging banayad o 

malubha ang mga sintomas, at maaaring maging talamak o mabagal. Nangyayari ang 

ilan sa maikling panahon, ngunit maaaring magtagal ang ilan. Nakadepende rin ang 

mga sintomas sa kung anong lugar ang naaapektuhan ng systemic lupus 

erythematosus. Ang mga sumusunod ay mga karaniwang sintomas: 

 Mga pananakit sa kasukasuan: 

Karamihang pasyente ay magdurusa sa mga pananakit at pamamaga ng 

kasukasuan, kaya nagiging sanhi ng arthritis. Sa maraming kaso, ang mga ito ang 
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mga pinakamaagang sintomas, at napakahalaga sa maagang pag-diagnose. 

Maaaring kabilang sa mga apektadong kasukasuan ang mga daliri, pulso, balikat, 

tuhod at kasukasuan sa balakang, atbp. Makakaramdam ang mga pasyente ng 

matinding pananakit sa mga kasukasuan, sensitibo at namamaga. Bumubuti o 

lumalala kung minsan ang mga kondisyon ng mga pasyente, at maaaring mangyari 

ang paninigas sa umaga, na nangangahulugan na ang mga apektadong 

kasukasuan sa mga pasyente ay maaaring maging matigas kapag gumigising sila 

sa umaga. Sa pangkalahatan, ang arthritis na dulot ng lupus ay madalang na 

humantong sa pagkasira ng hugis ng mga kasukasuan.  

 Pantal:  

o Pantal sa tulay ng ilong at sa parehong pisngi. Humigit-kumulang sa 40% ng 

mga pasyente ang may maagang mga sintomas ng pantal sa kanilang mga 

pisngi, ngunit mayroon ding mga pasyente na nagkaroon ng pantal ilang 

buwan o maging ilang taon matapos ang pagsisimula ng sakit. Nangyayari 

ang pantal sa mga pisngi sa simula, at ang ilang mga pasyente ay may pantal 

na kumakalat sa mga tulay ng ilong, na bumubuo ng tipikal na hugis 

paruparong pantal (malar rash).  

o Sa likod ng mga kamay, sa mga dibdib at likod, sa mga anit at pisngi, atbp, 

nagkakaroon ng lilang asul na disc na uri ng pantal. Medyo banayad ang mga 

kondisyon ng mga pasyenteng may ganitong mga sintomas, at mababa ang 

tsansa na maapektuhan ang ibang organ.  

o Katulad ng sa psoriasis ang makaliskis na erythematous na lumilitaw sa balat. 

Hindi magiging malubha ang ibang systemic na sugat ng mga pasyente na 

may ganitong sakit, at bihira na mapipinsala ang mga bato.  

o Napakakaunting pasyente ang magkakaroon ng bullous, na may mga paltos 

sa mga balat. 

 Bilang karagdagan sa nasa itaas, maaari ding magkaroon ang mga pasyente ng 

mga sumusunod na sintomas:  

o Photosensitivity sa mga ultraviolet ray at lumilitaw ang mga pantal sa balat 

matapos malantad sa araw  
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o Pagkapagod  

o Paulit-ulit na mababang lagnat na may hindi malaman na dahilan  

o Pagbaba o pagtaas ng timbang  

o Ulser sa bibig o lalamunan  

o Pagkalagas ng buhok  

o Namumuti ang mga daliri o daliri sa paa kapag malamig o sumasailalim sa 

pressure, at pagkatapos ay nagiging lilang asul (Raynaud's phenomenon)  

o Kahirapan sa paghinga  

o Mga pananakit ng dibdib  

o Nanunuyong mga mata  

o Hematuria  

o Pananakit ng tiyan, pagkahilo  

o Nerbiyos  

o Matinding sakit ng ulo  

o Pulikat  

o Damaged cognitive functions  
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6. Paano suriin at i-diagnose ang Systemic Lupus Erythematosus? 

Kapag nangyayari ang hindi natukoy na pantal o paulit-ulit na mga pananakit (lalo na sa 

mga kasukasuan) o pagkapagod, dapat kang kumonsulta sa doktor. Maaaring 

makatulong ang mga sumusunod na pagsusuri kung nagkaroon ka ng systemic lupus 

erythematosus: 

 Complete Blood Count (CBC): Upang masuri ang hemoglobin, mga puting selula 

ng dugo at platelet. Maaaring sobrang mababa ang level ng hemoglobin at puting 

selula ng dugo ng pasyente, lalo na sa panahon ng pagsisimula ng sakit.  

 24 na Oras na Pagsusur ng Ihi: Upang makuha ang 24 na oras na ihi ng 

pasyente, at masukat ang albumin at creatinine sa ihi para sa pagsusuri ng mga 

paggana ng bato, at maobserbahan ang mga selula sa ihi gamit ang 

mikroskopyo.  

 Pagsusuri ng Paggana ng Bato: Kabilang dito ang natrium, potassium, chloride, 

bicarbonate, carbamide at creatinine, na ang carbamide at creatinine bilang mga 

pinakamahalagang elemento. Kapag tumaas ang mga numero ng dalawang ito, 

nangangahulugan ito na lumulubha ang mga paggana ng bato. Kung 

kinakailangan, maaaring iutos ang pagsusuri ng tisyu ng bato.  

 Antinuclear Antibody (ANA) Test: Kung maging positibo ang resulta, 

nangangahulugan na ang immune system ng pasyente ay pinasisigla. Halos 

99% ng mga pasyenteng may systemic lupus erythematosus ang magkakaroon 

ng antinuclear antibody, ngunit mangyayari din ang antibody na ito sa mga 

pasyenteng may ibang sakit na rayuma, o mga nahawang pasyente. 

Samakatuwid, kahit na positibo ang resulta ng pagsusuri ng antinuclear antibody 

ng pasyente, kailangan niyang sumailalim sa mga karagdagang pagsusuri na 

antibody upang mapatunayan ang pag-diagnose. Kabilang sa mga pagsusuri 

ang anti-double-stranded (Anti-ds DNA) o anti-lipoid antibody (aPL).  

 Mga X-ray sa Dibdib: Ito ay upang maobserbahan kung mayroong pamamaga o 

tubig sa mga baga, at maaaring ipakita ang lumaking puso bilang resulta ng tubig 

sa loob ng pericardium.  
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 Complement Protein Level: Ang complement ay isang espesyal na protina sa 

dugo, at nakaayos sa mga numero. Para sa lupus, ang C3 o C4 ang sinusuri. 

Kung aktibo ang kalagayan ng sakit ng pasyente, bababa ang complement na 

protina. 

Ayon sa mga patnubay ng American College of Rheumatology, ang pasyenteng 

sumailalim sa 4 man lang ng mga sumusunod na 11 sintomas, magkakasabay o 

magkakahiwalay, na-diagnose siya na dumaranas ng systemic lupus erythematosus. 

1. Malar Rash 

2. Discoid Lupus Erythematosus 

3. Photo Sensitivity: Hindi karaniwang reaksiyon sa balat matapos mag-sunbathing  

4. Ulser sa bibig o lalamunan 

5. Arthritis 

6. Serositis: Kabilang ang pericarditis at pleuritis 

7. Sakit sa Bato: Ang dami ng albumin sa ihi ay lampas sa 0.5 grams o may 

natatagpuang mga cast ng selula sa ihi araw-araw 

8. Neurological Disease: Pangyayari ng epilepsy o psychosis 

9. Hematological Disorder: Kabilang ang hemolytic enemia, mababang bilang ng puting 

selula ng dugo, o mababang bilang ng platelet 

10. Antinuclear antibody (ANA): nagbibigay ng positibong resulta 

11. Immunological Disorder: Kabilang ang positibong resulta ng Anti-dsDNA, Anti-Sm 

Ab o aPL  
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7. Ano-ano ang mga paggamot para sa Systemic Lupus Erythematosus? 

Sa kasalukuyan, pangunahing paraan ang gamot upang malunasan ang systemic lupus 

erythematosus. Magrereseta ang doktor ng angkop na mga gamot depende sa kung 

ano ang mga organ na naaapektuhan at ang kalubhaan ng sakit upang masubaybayan 

ang kalagayan ng sakit. At saka, maaaring magmungkahi ang doktor ng physiotherapy 

upang makatulong na mapaluwag ang mga sintomas tulad ng arthritis, atbp. 

 NSAIDS (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs): 

Karaniwang inirereseta para sa mga pasyenteng may hindi malubhang mga 

kondisyon tulad ng arthritis o pleurisy. Kabilang sa mga halimbawa ang naprosyn, 

Ibuprofen, Sulindac at Diclofenac. Kabilang sa mga side-effect ang pagsakit ng 

sikmura, ulser sa sikmura, paghina ng mga paggana ng mga bato at atay, mga 

pananakit ng ulo, aseptic meningitis, mal-functioning platelet, atbp. Kamakailan, ang 

COX II, na siyang bagong henerasyon ng mga NSAID, ay inilabas sa merkado, 

binabawasan ang mga side-effect, ngunit itataas nito ang panganib ng pagkabara ng 

mga daluyan ng dugo.  

 Anti-Malarials 

Ang pinakakaraniwang inirereseta ay Hydroxychloroquine, pangunahing tina-target 

ang mga sintomas ng arthritis ng pasyente at pantal na may magandang epekto, at 

mga side-effect kabilang ang retinopathy at sensitibong balat.  

 Mga Corticosteroid 

Ito ay napakahalagang gamot sa paglunas ng systemic lupus erythematosus, na 

makakabawas sa pamamaga, malulunasan ang pagkapagod, at ang panlabas na 

paggamit nito ay makakatulong na maghilom ang pantal. Kapag malubha ang 

kalagayan ng sakit, tulad ng acute lupus nephritis, nervous system lupus, lupus 

pneumonia, hemolytic enemia o mababang leukocyte, isasaalang-alang ng doktor 

na magreseta ng mataas na dosis ng steroid, at sa panahon ng emergency, 
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maaaring gumamit ang doktor ng malaking dosis ng iniksiyon sa ugat ng 

methyl-prednisolone pulse therapy. Babawasan ang dosis sa kondisyon na ang 

kalagayan ng sakit ay nakokontrol. 

Kabilang sa mga karaniwang ginagamit na mga steroid ang Prednisone o 

Predniolone, ngunit ang mga side-effect ng mga ito ay matindi, lalo na sa malalaking 

dosis at pangmatagalang paggamit, kaya dapat inumin ang mga ito ayon sa mga 

tagubilin ng doktor. Kabilang sa mga side-effect ang naipong tubig at asin sa loob ng 

katawan, peptic ulcer, hypertension, diabetes, osteoporosis, osteonecrosis, 

nabawasang immunity, depressed adrenergic secretion, katarata, angina cordis, 

arrhythmia, atbp.  

 Mga Immunosupressive Drug at mga Biological agent: 

Kapag ang kalagayan ng sakit ay naging napakalubha, at maging ang mataas na 

dosis o mga oral steroid ay hindi mapabuti ang mga kondisyon, maaaring 

isaalang-alang ng doktor ang pagrereseta ng mga ganoong gamot. Ang mga ito ay 

upang pigilan ang immune system, umaasang makamit ang mga epekto ng 

pagsusubay ng lupus erythmatosus. Ang mga karaniwang ginagamit na gamot ay 

Azathioprine, Cyclosporin A at Cyclophosphamide (CTX). Sa karamihang kaso, 

inirereseta sila kasama ng mga steroid upang mabawasan ang dami ng mga gamot. 

Bagama't mabisa, dahil ang CTX mismo ay isang gamot laban sa kanser na mataas 

ang lason, maraming side-effect ang nagiging sanhi. Kabilang dito ang pagtaas ng 

tsansa ng impeksiyon, myelosuppression, anemia, mababang leukocyte, 

pagkalagas ng buhok, napinsalang mga atay, hemorrhagic cystitis, bukol at 

kamatayan.  

Sa mga nakaraang taon, ang Mycophenolate Mofetil (MMF), isang bagong 

henerasyon ng mga gamot na immunosuppressive, ay ginagamit upang palitan ang 

CTX, at ginagamit kasama ng mga steroid. Ang bilang ng tagumpay ay katulad ng 

sa CTX, lalo na sa paggamot ng lupus nephritis at pag-iwas sa pagpalya ng bato. 

Mas kaunti ang mga side-effect kaysa sa CTX. Higit sa lahat, ito ay dahil sa ang 
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gamot na ito ay pipiliing ita-target lamang ang pagpigil sa T at B lymphocytes, at 

hindi mapipinsala ang ibang hindi mga lymphocyte, kaya binabawasan ang 

maraming side-effect. 

Para sa mga taong hindi tumutugon nang kanais-nais sa tradisyunal na mga gamot 

na immuno-suppressive, ang kamakailang nabuong mga biological agent ay 

maaaring subukan. Kahanga-hanga ang mga epekto ng mga bagong gamot sa mga 

pasyenteng may malubhang kondisyon. Isa sa mga biological agent ay ang 

Rituxtimab, na, sa pamamagitan ng pagpigil sa mga aktibidad ng B lymphocytes sa 

lymphatic system, ay inihihinto ang paglalabas ng mga abnormal na antibody, kaya 

nababawasan ang sariling pag-atake sa loob ng immune system. Isa pang biological 

agent ang Belimumab na tina-target ang mga aktibidad ng B lymphocytes, na 

binabawasan ang anti-double-stranded DNA na mga antibody, kaya pinabubuti ang 

mga sintomas, at binabawasan ang pag-ulit ng sakit.  
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8. Ano-ano ang mga komplikasyon ng Systemic Lupus Erythematosus? 

Magiging sanhi ang systemic lupus erythematosus ng mga komplikasyon na 

nakakaapekto sa mga paggana ng buong katawan. Ang mga ito ay:  

 Pagpalya ng bato: 

Sa mga Chinese, ang mga bato ang pinakamahina sa pag-atake ng lupus 

erythematosus. Humigit-kumulang sa dalawang-katlo ng mga pasyente na may 

lupus erythematosus ang magkakaroon ng lupus nephritis na iba't iba ang antas, na 

maaaring humantong sa kamatayan dahil sa pagpalya ng bato. Kaya, kailangan ng 

pasyente na magkaroon ng regular na mga pagsusuri ng ihi at creatinine upang 

masubaybayan ang paggana ng bato.  

 Central Nervous System: 

Maaaring magkaroon ng mga pananakit ng ulo, kahibangan, seizure, pamamaga ng 

mga nerve o gulugod ang pasyenteng may lupus erythematosus, na nagiging sanhi 

ng paralysis o pamamanhid ng mga paa.  

 Mga sakit sa dugo at mga daluyan ng dugo: 

Ang systemic lupus erythematosus ay maaaring maging sanhi ng mga problema na 

may kaugnayan sa dugo, tulad ng anemia, pagdurugo o mga pamumuo ng dugo. 

Mayroong mga tsansa ng pagkakaroon ng vasculitis, na pinakikitid ang mga daluyan 

ng dugo o nagiging sanhi upang mabarahan ang mga ito, kaya humahantong 

maging sa kamatayan.  

 Serositis at Interstitial Pneumonia: 

Maaaring atakihin ng lupus erythematosus ang mga baga, kaya nagiging sanhi ng 

serositis, na ginagawang maramdaman ng pasyente ang mga pananakit habang 

humihinga; at saka, may tsansa ang pasyente na magkaroon ng walang impeksiyon 
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na pneumonitis.  

 Pagsisimula ng Sakit sa Puso: 

Aatakihin ng lupus erythematosus ang mga kalamnan ng puso, mga arterya o lamad 

ng puso, kaya nagiging sanhi ng mycorditis, endocarditis, coronary heart disease, at 

pericarditis, na nagpapataas sa panganib ng pagsisimula ng mga sakit sa puso.  

 Pagiging Mahina sa mga Impeksiyon: 

Ang mga pasyenteng may lupus erythematosus ay partikular na mabilis kapitan ng 

mga impeksiyon, at ito ay dahil sa sakit mismo at sa mga gamot na ginagamit sa 

mga paggamot, na nagiging sanhi na maging lalong mahina ang mga immune 

system ng mga pasyente. Kabilang sa mga karaniwang impeksiyon ang urinary tract 

infection, respiratory tract infection, salmonella, herpes at shingles, atbp. Ang mas 

malubha ay ang pneumonitis, na kadalasang nagiging sanhi ng kamatayan.  

 Sinisimulan ang Kanser: 

Maaaring itaas ng lupus erythematosus ang panganib ng kanser, lalo na ang 

non-Hodgkin's lymphoma. Maaari ding itaas ang tsansa ng pagkakaroon ng kanser 

ng paggamit ng mga immunosuppressive na gamot para sa mga paggamot.  

 Pagkamatay ng mga tisyu ng buto: 

Ang lupus erythematosus o ang paggamit ng mataas na dosis ng mga steroid para 

sa mga paggamot ay maaaring mapababa ang supply ng dugo sa buto, na nagiging 

sanhi ng avascular necrosis. Ang kasukasuan sa balakang ang pinakakaraniwang 

apektado.  

 Nagiging Sanhi ng Pagkaagas: 

Maaaring mapalala ng pagbubuntis ang lupus erythematosus, at maaari ding 

maging sanhi upang magkaroon ang mga buntis ng hypertension (preeclampsia), na 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

SLE / Tagalog 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 15 
 
 

itinataas ang panganib ng wala sa panahon na panganganak o maging pagkaagas. 

Kung nagpaplano ang pasyente na magbuntis, dapat siyang kumonsulta sa doktor, 

at may detalyadong talakayan, na maaaring mangahulugan na magbuntis kapag 

ang sakit ay nakokontrol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagkatapos manganak, 

kailangan ang mga espesyal na muling pagpapatingin.  
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