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ATTRA II – SLE – KRITÉRIA ACR
KUMULACE KRITÉRIÍ ACR
Vyplňte prosím vstupně a poté 1krát ročně a vždy při změně kohorty nebo biologického preparátu
1. Motýlovitý erytém
 ANO
 NE
(neprchavý erytém, plošný nebo vystouplý, nad výstupky licních
kostí, většinou nepostihující nazolabiální rýhy)

8a. Neuropsychiatrické postižení – křeče
 ANO  NE
(nejsou-li způsobeny předávkováním léky či známou metabolickou
poruchou, např. ketoacidózou či elektrolytovou nerovnováhou)

2. Diskoidní erytém
 ANO
 NE
(erytematózní vyvýšené skvrny s adherujícím keratolytickým
šupením a zátkami ve folikulárních ústích, ve starších lézích se
mohou vytvořit atrofické jizvy)

8b. Neuropsychiatrické postižení – psychóza
 ANO  NE
(není-li způsobena předávkováním léky či známou metabolickou
poruchou, např. ketoacidózou či elektrolytovou nerovnováhou)

3. Fotosenzitivita
 ANO
 NE
(kožní vyrážka jako následek neobvyklé reakce na sluneční
záření, podle sdělení pacienta či pozorování lékařem)

9a. Hematologické postižení – hemolytická anémie ANO  NE
(hemolytická anémie s retikulocytózou)
9b. Hematologické postižení – leukopenie
9
(méně než 4x10 /l, prokázaná 2x a více po sobě)

 ANO  NE

4. Ulcerace sliznic dutiny ústní
 ANO
 NE
(orální nebo nazofaryngeální ulcerace, obvykle nebolestivé,
pozorované lékařem)

9c. Hematologické postižení – lymfopenie
 ANO NE
9
(méne než 1,5x10 /l, prokázána 2krát a více po sobě)

5. Neerozivní artritida
 ANO
 NE
(postihující 2 a více periferních kloubů, charakterizovaná
zvýšenou citlivostí na tlak, otokem nebo výpotkem)

9d. Hematologické postižení – trombocytopenie  ANO NE
9
(méně než 100x10 /l, prokázaná 2x a více po sobě, není-li způsobena
léky)

6a. Serozitida – pleuritida
 ANO
 NE
(typická pleurální bolest v anamnéze, nebo třecí šelest či
průkazem pohrudničního výpotku, prokázané lékařem)
6b. Serozitida – perikarditida
 ANO
 NE
(dokumentovaná EKG křivkou, třecím šelestem či průkazem
perikardiálního výpotku)
7a. Postižení ledvin – proteinurie
 ANO
 NE
(přetrvávající proteinurie více než 0,5g/24h, nebo více než +++,
nebylo-li provedeno kvantitativní hodnocení)
7b. Postižení ledvin – válce
 ANO
 NE
(buněčné válce – erytrocytární, granulární, tubulární, smíšené)

Splňuje pacient kritéria ACR pro SLE?

10a. Imunologická porucha – Anti-ds-DNA
 ANO  NE
(přítomnost cirkulujících protilátek proti dsDNA v séru v abnormálním
titru)
10b. Imunologická porucha – Anti-Sm
 ANO  NE
(přítomnost protilátky proti Sm nukleárnímu antigenu)
10c. Imunologická porucha – aCL
 ANO  NE
(pozitivní nález antifosfolipid. protilátek: a)abnormální hladina IgG
nebo IgM, b) lupus antikoagulans stand. metodou, či falešně pozitivní
test na lues (Bordetova-Wassermannova reakce), po dobu ≥ 6 měsíců,
při negativním imobilizačním testu na Treponema pallidum)
11. Pozitivní antinukleární protilátky (ANA)
 ANO  NE
(abnormální titr antinukleárních protilátek prokázaných
imunofluorescenčním testem nebo obdobnou rovnocennou metodou,
v kterémkoliv časovém období a v nepřítomnosti léků, které vyvolávají
syndrom léky indukovaného lupus erytematodes

 ANO  NE

(Pacient splní kritéria ACR pro dg. SLE, pokud byla v minulosti či
nyní přítomna ≥ 4/11 kritérií (postupně, nebo najednou, po
jakkoliv dlouhý úsek sledování )
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