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Santrauka
Straipsnyje analizuojamos sisteminės raudonosios vilkli-
gės neurologinės komplikacijos. Galvos smegenų krau-
jotakos sutrikimai, galvos skausmas ir traukuliai yra daž-
niausios sisteminės raudonosios vilkligės neurologinės 
komplikacijos. Insultas yra pagrindinė sergančiųjų sis-
temine raudonąja vilklige sergamumo, mirštamumo ir 
negalios priežastis. Jaunų asmenų, ypač moterų, išeminis 
insultas visada turėtų kelti sisteminės raudonosios vilkli-
gės įtarimą. Sisteminę raudonąją vilkligę reikia įtarti ir 
ligoniams, sergantiems cerebrinių veninių sinusų trom-
boze. Epilepsiniai priepuoliai dažnesni pirmaisiais sis-
teminės raudonosios vilkligės metais. Nustatytas didelis 
sergančiųjų sistemine raudonąja vilklige epilepsijos pa-
plitimas, susijęs su galvos smegenų kraujagyslių ligomis, 
antifosfolipidiniu sindromu ir psichozėmis. Epilepsinių 
priepuolių pasikartojimas susijęs su antifosfolipidiniu 
sindromu. Meningitas, parkinsonizmas ir mielopatija 
yra retos sisteminės raudonosios vilkligės komplikacijos. 
Kognityvinė disfunkcija dažna sergant sistemine raudo-
nąja vilklige, ji neigiamai veikia sergančiųjų socialinį 
funkcionavimą. Migrena yra dažna ligoniams, sergan-
tiems sistemine raudonąja vilklige. Ji nesusijusi su sis-
teminės raudonosios vilkligės aktyvumu, galvos MRT ir 
likvoro pokyčiais. Galvos skausmo, sąlygoto sisteminės 
raudonosios vilkligės, gydymas yra empirinis, pagrįstas 
klinikine patirtimi. Polineuropatija yra dažniausia ser-
gančiųjų sistemine raudonąja vilklige periferinės nervų 
sistemos komplikacija. Periferinė neuropatija dažniau 
pasireiškia ligoniams, sergantiems aktyvia sisteminės 
raudonosios vilkligės forma. IgG kiekio padidėjimas yra 
periferinės neuropatijos rizikos veiksnys, sergant siste-
mine raudonąja vilklige. Guillain-Barré sindromas gali 
būti pirminė klinikinė sisteminės raudonosios vilkligės 
apraiška. Kortikosteroidai yra pirmo pasirinkimo vaistai, 
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gydant neurologines uždegimines sisteminės raudonosios 
vilkligės komplikacijas. Ūminis išeminis insultas, susi-
jęs su sisteminės raudonosios vilkligės vaskulitu, gali 
būti sėkmingai gydomas intravenine trombolize. Straips-
nyje pateikti klinikiniai sisteminės raudonosios vilkligės 
neurologinių komplikacijų atvejai. Apžvelgta naujausia 
mokslinė literatūra apie sisteminės raudonosios vilkligės 
neurologines komplikacijas.
      

Įvadas 
Sisteminė raudonoji vilkligė (SRV) yra lėtinė multisiste-

minė autoimuninė liga, kurios  prognozė yra bloga [1]. SRV 
pažeidžia nervų sistemą 75 proc. atvejų [2]. Dažniausios SRV 
komplikacijos yra galvos skausmas, galvos smegenų kraujo-
takos sutrikimai (GSKS) ir traukuliai [3]. Sergantiems SRV 
insulto rizika padidėja dvigubai, jaunesniems ligoniams (iki 
50 metų) rizika padidėja iki 10 kartų [4]. Dėl GSKS miršta 
nuo 20 iki 30 proc. sergančiųjų SRV [5]. Subarachnoidinė 
kraujosruva (SAK) įvyksta apie 1 proc. SRV sergančių li-
gonių [6]. Cerebrinių venų trombozė (CVT) yra reta SRV 
komplikacija [7]. SRV sergantiems ligoniams dažna migrena, 
galvos skausmo paplitimas sergant SRV siekia 70 proc. [8,9]. 
SRV atveju gali pasireikšti kognityviniai sutrikimai, ūminė 
konfuzinė būklė, depresija, psichozė, periferinė neuropatija, 
judesių sutrikimai, aseptinis meningitas, encefalitas, epilepsi-
niai priepuoliai [10-12]. SRV gali komplikuotis parkinsoniniu 
sindromu [13, 14]. Periferinė neuropatija (PN) pasireiškia 
5 - 27 proc. SRV sergančių ligonių [15]. Periferinės nervų 
sistemos (PNS) pažeidimas sergant SRV apima eilę klinikinių 
apraiškų: ūminę uždegiminę demielinizuojančią poliradi-
kuloneuropatiją, mononeuropatiją, kranijinę neuropatiją, 
pleksopatiją, polineuropatiją [16,17]. Mielopatija sergant 
SRV būna retai [18,19].  Guillain-Barre´ sindromas  (GBS), 
užpakalinės grįžtamosios encefalopatijos sindromas (UGES)  
gali būti pirminės SRV klinikinės apraiškos [20, 21]. 

Tyrimo tikslas − išanalizuoti sisteminės raudonosios 
vilkligės neurologinę patologiją, pateikti klinikinius atvejus. 
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Klinikiniai atvejai
Ligonė R.B., 85 metų, hospitalizuota į Kraujagyslių ligų 

skyrių dėl kairės kojos skausmo, galvos skausmo ir svai-
gimo. Keletą metų gydosi dėl kairės kojos I piršto gangrenos. 
Pastaruoju metu patamsėjo ir IV pirštas. Serga SRV, PAH. 
Praeityje patyrė išeminį insultą. Objektyviai: AKS - 130/80 
mmHg, P - 70 k/min., T - 36,6 0C. Atlikta dešinės blauzdos 
amputacija dėl blauzdos arterijų okliuzijos. Kojose pulsas 
kairiajame pakinklyje ir dešinėje kirkšnyje. Kairės kojos I ir 
IV pirštų gangrena be aplinkinių audinių infekcijos reiškinių, 
dešinės šlaunies bigė rami. Atlikta kairės šlaunies amputa-
cija. Trečią parą po operacijos sustiprėjo galvos skausmas, 
svaigimas, buvo apalpusi. Neurologinis tyrimas: abipusis 
konvergencijos silpnumas, hemihipestezija dešinėje, PNM 
atlieka ataksiškai, sausgysliniai refleksai rankose d > s, kojos 
amputuotos, Marinesku-Radovičiaus refleksas kairėje, ligonė 
vangi. Įtarus galvos smegenų kraujotakos sutrikimą, atlikta 
galvos KT (1 pav.), galvos ir kaklo KT su angiografijos pro-
grama (2 pav.). Tyrimai: leuk.-13,41·109/l, eritr.-5,2·1012/l, 
Hb-123g/l, hematokr.-38,9%, tromb.-331·109/l, neutr.-79,9%, 
limf.-11,8%, mon.-7,2%, eoz.-0,8%, baz.-0,3%, nesubr. 
gran.-0,6%, DATL-33,7s, SPA-92%, INR-1,04, fibrinog.-5,58 
g/l, šlapalas-4,8 mmol/l, kreatinin.-52µmol/l, GFG-84 mL/
min/1,73 m2, bendr. bilirubin.-7,6µmol/l, gliuk.-8,19 mmol/l, 
CRB-62,35 mg/l, K-2,84 mmol/l, Na-149 mmol/l. Diagnozė: 

aterosklerozė. Kairės pakinklio arterijos stenozė. Blauzdos 
arterijų stenozės ir okliuzijos. Kairės kojos I ir IV pirštų gan-
grena. Kairės kojos išemija, IV B stadija. Būklė po dešinės 
blauzdos ir kairės šlaunies amputacijos. PAH. SRV. Išeminio 
insulto padariniai, vestibulinis-ataksinis sindromas. PSIP 
vertebrobaziliniame baseine. Meningioma kairėje vidurinėje 
kaukolės dauboje. Atlikus pilvo aortos ir jos šakų angiogra-
fiją, patvirtinta klinikinė diagnozė. Gydymas: analgetikai, 
infuzoterapija, metronidazolis, cefazolinas, bemiparinas, 
aminofilinas, meldonis, vinpocetinas, pentoksifilinas, pred-
nizolonas, rilmenidinas, felodipinas, omeprazolis. Neuro-
chirurgo konsultacija dėl meningiomos gydymo.  

Ligonė F.M., 77 metų, skundėsi širdies ritmo sutrikimu, 
kojų pirštų tirpimu, šalimu. Serga PAH, SRV. Objektyvi 
būklė: AKS - 135/84 mmHg, P - 64 k/min., KD - 16 k/
min., T - 36,5 0C. Plaučiuose vezikulinis alsavimas, pilvas 
minkštas, neskausmingas, periferinių edemų nėra. Neuro-
loginis tyrimas: ,,kojinių“ tipo ir giliojo jutimo sutrikimas 
kojose, sausgysliniai refleksai kojose žemi s=d, pėdos vė-
sios. Tyrimai: leuk.-13,31·109/l, eritr.-3.8·1012/l, Hb-120 
g/l, tromb.-484·109/l, neutr.-85%, limf.-6,2%, mon.-5,5%, 
eoz.-2,9%, baz.-0,4%, nesubr. gran.-1,6%, ENG-26 mm/h, 
bendr. cholest.-4,39 mmol/l, DTL cholest.-1,14 mmol/l, MTL 
cholest.-2,73 mmol/l, Cl-105,7 mmol/l, Ca-2,16 mmol/l, 
P-0,74 mmol/l, bendr. balt.-53,1 g/l, alb.-55,9%, α1 glob..-

1 pav. Ligonės R.B. galvos KT: galvos smegenyse ūmių išemijos zonų, hemoragijos nestebi ma; kairėje vidurinėje 
kaukolės dauboje kontrastą kaupiantis darinys (galimai meningioma); kairiame gumbure nedidelis lėtinis išeminis 
židinys; kairysis šoninis skilvelis paspaustas, subarachnoidiniai tarpai kairėje temporalinėje srityje paspausti, kitur 
prasiplėtę; išreikšta leukoencefalopatija, involiuciniai pakitimai
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5,4%, α2 glob.-13,2%, β1 glob.-5,9%, β2 glob.-6,2%, γ glob.-
13,4%, CRB-6,54 mg/l, K-3,69 mmol/l, Na-139 mmol/l, 
proBNP-1059 ng/l, troponinas Ths STAT-20,82 ng/l. EKG: 
sinusinė bradikardija, sutrikusi repoliarizacija priekinėje 
pertvarinėje sienelėje. Vidaus organų echoskopija: inkstų 
parenchimos lėtiniai difuziniai pakitimai, cistos. Širdies 
echoskopija: KP II0 dilatacija, sklerodegeneraciniai aortos 
ir mitralinio vožtuvų pakitimai, MV nesandarumas I0, KSH 
I0. Diagnozė: hipertenzinė širdies liga, AKS II0 padidėjimas, 
didelė rizikos grupė, ŠN stadija C, NYHA III. Persistuojantis 
PV. SRV. Polineuritinis sindromas. Gydymas: deksametazo-
nas, ceftriaksonas, rivaroksabanas, diltiazemas, metilpred-
nizolonas, omeprazolis, gabapentinas (Gabagamma), B 
grupės vitaminai (Milgamma N).                                                                                                                                   

Ligonė B.R., 51 metų, skundėsi bendru silpnumu, greitu 
nuovargiu, dirglumu, sumažėjusiu šlapimo kiekiu, skausmu 
krūtinėje, priepuoliniu galvos skausmu dešinėje pusėje. 
Serga PAH, glomerulonefritu, LIL, SRV. Praeityje skirtas 
gydymas intravenine metilprednizolono pulsterapija ir di-
delėmis metilprednizolono dozėmis per os, ciklofosfamidu. 
Objektyviai: AKS-154/110 mmHg, P-75 k/min. širdies tonai 
ritmiški, II tono akcentas ties aorta, plaučiuose vezikulinis 
alsavimas, be karkalų, Pasternackio simptomas neigiamas. 
Neurologinis tyrimas: CBN - n.y., PNM, KKM atlieka be 
pokyčių, sausgysliniai refleksai pagyvėję s=d, patologinių 
refleksų neišgauta, hiperhidrozė, raudonas dermografiz-
mas. Tyrimai: leuk.-6,48·109/l, eritr.-2,97·1012/l, Hb-98 g/l, 
tromb.-185·109/l, neutr.-63,8%, limf.-21,1%, mon.-9,9%, 
eoz.-4,9%, baz.-0,3%, nesubr. gran.-0,5%, šlapalas-6,5 
mmol/l, kreatinin.-91 µmol/l, bendr. cholest.-4,29 mmol/l, 
DTL cholest.-0,99 mmol/l, MTL cholest.-2,8 mmol/l, bendr. 
balt.-65,9 g/l, α1 glob.-3,8%, α2 glob.- 6,2%, β1 glob.-6,7%, 
β2 glob.-5,3%, γ glob.-22,2%, feritinas-220,5 µg/l, K-4,62 
mmol/l, Na-143 mmol/l, gliuk.-5,5 mmol/l, bendras šla-
pimo tyrimas - santykinis tankis 1,015, pH-5, leuk.-25 µL, 
balt.-0,046 g/l. Krūtinės ląstos rentgenografija: plaučiuose 
židininių, infiltracinių pakitimų nematyti. Vidaus organų 
echoskopija: kepenų steatozė, kepenų ir blužnies kalcina-
tai, dešiniojo inksto cista. Kaklo kraujagyslių ultragarsinis 
dvigubas skenavimas: miego ir slankstelinės arterijos be 
hemodinamiškai reikšmingų pakitimų, dešinės slankstelinės 
arterijos nedidelio laipsnio hipoplazija. Širdies ultragarsinis 
tyrimas: KP ir DP I0 dilatacija, sklerodegeneraciniai AoV ir 
MV pakitimai, MV nesandarumas 0-I0, AoV nesandarumas 
I0, KSH I0. EKG: sutrikusi repoliarizacija apatinėje sienelėje, 
ritmas sinusinis, ŠSD-64 k/min. Okulistas: hipertenzinė reti-
nopatija II0 OU. Galvos KT - ūmios išemijos ar hemoragijos 
nestebima. Diagnozė: SRV. Antrinė glomerulopatija, remisija, 
nekrotizuojantis pusmėnulinis glomerulonefritas, biopsija 
2011 m., LIL, 2 stadija (GFG-60 ml/min.). Lėtinių ligų ane-

mija. Antrinė arterinė hipertenzija, II0 AKS padidėjimas, 
labai didelės rizikos grupė. Migrena be auros. Gydymas: 
trandolaprilis, metoprololis, sumatriptanas.    

Literatūros apžvalga ir diskusija
Nepaisant išsamių tyrimų, tikslūs nervinio audinio pažei-

dimo mechanizmai sergant SRV išlieka menkai suprantami. 
Manoma, kad antikūnų sukeltas nervinių ląstelių pažeidimas 
ir reologiniai sutrikimai yra du pagrindiniai audinių pažei-
dimo mechanizmai [22]. Neuropatologiniams pokyčiams 
būdingi smulkiųjų kraujagyslių pakitimai, tokie kaip endo-
telio proliferacija, fibrozė, hialinozė, fibrinoidinė nekrozė ir 
trombo susidarymas. Patologiniai išeminiai ir hemoraginiai 
pokyčiai. Kai kuriais atvejais stebimas vaskulitas ir perivas-
kulinė uždegiminių ląstelių infiltracija. Nugaros smegenyse 
gali būti degeneracinių pokyčių [23]. 

Tirtas 4451 SRV sergantis ligonis, 139 jų įvyko insultas: 
81(58,3%) - galvos smegenų infarktas (GSI), 19(13,7%) 
- SAK, 17(12,2%) - CVT, 13(9,4%) - intracerebrinė krau-
josruva (ICK), 9(6,5%) - praeinantis smegenų išemijos 
priepuolis (PSIP). Vidutinis laikas nuo SRV diagnozavimo 

2 pav. Ligonės R.B. galvos ir kaklo KT su angiografijos programa: 
galvos ir kaklo magistralinės kraujagyslės pildosi tolygiai, be pil-
dymosi defektų, aneurizmų nematyti; aterosklerotinės plokštelės 
ACC bifurkacijos srityje; AV dex. visame ilgyje hipoplastiška
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iki GSI buvo 60 mėnesių (12-132 mėnesiai). 26% insulto 
atvejų įvyko per pirmuosius metus, 30% atvejų - praėjus 
daugiau kaip 10 metų po SRV diagnozavimo. 30% ICK 
atvejų įvyko praėjus daugiau kaip 3 metams (34% atvejų 
daugiau kaip 10 metų) po SRV diagnozavimo. Svarbiausia 
GSI priežastis buvo antrinis antifosfolipidinis sindromas 
(48%). Hipertenzija buvo susijusi su 69% ICK atvejais, 
aneurizmos plyšimas įvyko 78% SAK atvejais. Pasveiko 
65% sergančiųjų. Insultas pasikartojo 7% ligonių. Bendras 
mirtingumas - 8%. Insulto paplitimas buvo 3,1%. Išeminis 
insultas įvyko iškart po SRV diagnozavimo ar po kelerių 
metų. Pusė hemoraginių insultų įvyko praėjus daugiau kaip 
10 metų po SRV diagnozavimo. Klinikinės baigtys buvo 
geros, insulto pasikartojimas nebuvo didelis [24]. Sergan-
čiųjų SRV insulto diferencinė diagnostika yra sudėtinga. 
PSIP ir išeminio insulto patofiziologiniai mechanizmai yra 
panašūs, tačiau prognozė gali skirtis priklausomai nuo ligos 
sunkumo ir priežasties. Insultas įvyko 57% SRV sergančių 
ligonių, kuriems praeityje buvo PSIP. Išeminio insulto dažnis 
didesnis ligoniams, sergantiems SRV. Sergant SRV, svarbūs 
ir specifiniai ligai, ir tradiciniai insulto rizikos veiksniai [25]. 
Išeminis insultas sergant SRV įvyksta dažnai, tačiau jis retai 
būna pirminė SRV manifestacija. 37 metų vyrui įvyko ūmi-
nis išeminis insultas kaip pirminė SRV apraiška. Nustatytas 
padidėjęs tromboplastino laikas ir INR, trombocitopenija, 
aptiktas vilkligės antikoaguliantas ir diagnozuota SRV. Ap-
žvelgus literatūrą, nustatyta dešimt panašių atvejų. Dauguma 
ligonių buvo jauni (31,7 ± 8,5 metų), moterų buvo daugiau 
(8/11, 72,7%). Išeminis insultas dažniausiai įvyko verte-
brobaziliniame baseine (7/11, 63,6%). Ankstyvai antrinei 
insulto prevencijai pasirinktas gydymas imunosupresantais 
ir antikoaguliantais. Išeminis insultas, visų pirma vertebro-
bazilinis ir jaunų asmenų, ypač moterų, visada turėtų kelti 
SRV įtarimą. Tokiems ligoniams nedelsiant reikėtų atlikti 
diagnostinius tyrimus, siekiant patvirtinti ar paneigti SRV 
[26]. Pateikti du neaneurizminės SAK ir intrakranijinių arte-
rijų multifokalinės stenozės atvejai. Anamnezė, magnetinio 
rezonanso angiografija (MRA), transkranijinė doplerografija  
(TDG) parodė, kad SAK įvyko dėl vaskulito ar reversinio 
cerebrinės vazokonstrikcijos sindromo (RCVS). Diferencinė 
vaskulito ir RCVS diagnozė yra svarbi, nes gydymo strate-
gija yra skirtinga: imunosupresantų skyrimas vaskulito atveju 
ir kalcio kanalo blokatorių (KKB) skyrimas RCVS atveju. 
MRA ir TDG gali padėti diferencinei diagnostikai [27]. Nors 
SRV prognozė pagerėjo, mirštamumas dėl GSKS išlieka 
nepakitęs. GSKS sergant SRV gydymui skiriami antiagre-
gantai, antikoaguliantai ir imunosupresiniai vaistai [28]. SRV 
yra autoimuninė liga, susijusi su padidėjusia insulto rizika. 
Antifosfolipidinis sindromas yra dar viena autoimuninė liga, 
dažnai prasidedanti su SRV. Ligonis patyrė SAK po išeminio 

insulto, susijusio su SRV ir antifosfolipidiniu sindromu. 22 
metų vyrui įvyko išeminis insultas dešinėje corona radiata 
srityje. MRT nustatyta 4 mm dešinės priekinės smegenų 
arterijos aneurizma. Kiti instrumentiniai tyrimai patologijos 
neparodė. Kraujo tyrimai dėl antinuklearinių antikūnų, vilkli-
gės antikoaguliantų ir anti-beta-2 glikoproteino T antikūnų 
buvo teigiami. Praėjus 70 dienų, ligoniui įvyko SAK. Galvos 
MRA parodė tą pačią nepakitusios formos aneurizmą, naujų 
aneurizmų nerasta. Praėjus šešiems mėnesiams, ligoniui pa-
sireiškė optinė hiperestezija ir veido drugelio formos eritema 
− ligonis atitiko visus  SRV kriterijus. Išeminį insultą sukėlė 
antifosfolipidinis sindromas ir jį sąlygojusi SRV. Aneurizma 
galėjo atsirasti dėl židininio vaskulito. SRV suaktyvėjus, 
plyšo aneurizma [4]. SAK yra reta SRV komplikacija. Apie 
50% atvejų nustatomos maišelinės aneurizmos [6]. 52 metų 
moteriai pasireiškė vilkligės paūmėjimas, ir įvyko spon-
taninė cerebrinė ir spinalinė SAK dėl centrinės nervų sis-
temos (CNS) vaskulito. Kad būtų išvengta hidrocefalijos, 
ligonei atliktas išorinis skilvelių drenažas, skirta steroidų 
pulsterapija ir intraveninis ciklofosfamidas. Neurologinis 
deficitas laipsniškai mažėjo. Nors cerebrinė ir spinalinė SAK, 
susijusi su vaskulitu, yra reta, ji gali būti SRV paūmėjimo 
apraiška [29]. Pateikti trys SAK, sergant SRV, klinikiniai 
atvejai. Visais klinikiniais atvejais buvo Fisher IV laipsnio 
kraujavimas. Vienam ligoniui nustatyta distalinė vidurinės 
smegenų arterijos aneurizma, kitam − dauginės aneurizmos, 
jauniausiam ligoniui galvos KTA neparodė pokyčių. Dviem 
aneurizminiais atvejais kraujavimą lėmė židininis vaskulitas. 
Trečias klinikinis atvejis buvo priskirtas prie sunkių SRV 
komplikacijų, jo baigtis buvo bloga. Literatūroje pateikti 
39 SAK atvejai, sergant SRV.  SAK gydymas sergant SRV 
yra sudėtingas [30]. Cerebrinių veninių sinusų trombozė 
(CVST) yra reta SRV komplikacija. SRV yra neįprastas 
CVST rizikos veiksnys. Iš 1144 CVST patyrusių ligonių, 
15(1,31%) sirgo SRV.  Jų vidutinis amžius 39,9 ± 12,1 metų, 
13(86,7%) buvo moterys. Ligoniams pasireiškė galvos skaus-
mas (73,3%), akipločio defektai (40,0%) ir sąmonės pokyčiai 
(26,7%). Pažeisti skersiniai (60,0%), sagitaliniai (40,0%) ir 
sigmoidiniai (20,0%) sinusai.  SRV nustatyta 1,31%  CVST 
sergančių ligonių, dažniausiai jaunoms moterims. Galvos 
skausmas buvo dažniausias simptomas, o CVST daugeliu 
atvejų pasireiškė lėtiniu būdu. Ligos baigtys buvo palankios. 
Ligoniams, sergantiems CVST, reikia įtarti SRV, net ir tiems, 
kuriems  galvos skausmas yra be neurologinių simptomų 
[7]. Moteriai pasireiškė stiprus galvos skausmas, psichikos 
pokyčiai ir kojų paraparezė. Radiologiškai nustatyta abipusė 
subdurinė hematoma, kurią pašalinus, psichikos pokyčiai ir 
galvos skausmas išnyko. Galvos skausmas gali būti rimtos 
patologijos priežastis. Svarbus radiologinis tyrimas [2]. Ap-
rašytas ūminio išeminio insulto gydymas trombolize ligoniui, 
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sergančiam SRV [31]. Apie insulto dėl arterijų trombozės 
gydymą yra labai nedaug duomenų. 45 metų moteriai staiga 
pasireiškė kairioji hemiplegija. Ligonė hospitalizuota praėjus 
dviem valandoms nuo pirmųjų simptomų atsiradimo. SRV 
ligonė serga nuo 28 metų amžiaus. Galvos MRT neparodė 
jokių ūminių pokyčių ar kraujosruvos. Galvos MRA atskleidė 
dešinės proksimalinės vidurinės smegenų arterijos (VSA) 
okliuziją. Diagnozuotas išeminis insultas. Užakusi VSA buvo 
sėkmingai rekanalizuota intraveniniu rtPA. Radiologiniai ir 
serologiniai duomenys parodė, kad dešinės VSA okliuziją 
nulėmė SRV vaskulitas. Šis atvejis yra pirmas literatūroje, 
kai ūminis išeminis insultas, susijęs su SRV vaskulitu, buvo 
sėkmingai gydomas intravenine  rtPA trombolize [32].      

Aprašytas encefalitas ligoniui, sergančiam SRV [11,33]. 
Autoimuninis limbinis encefalitas (ALE), susijęs su SRV, yra 
reta patologija. Ji patenkinamai reaguoja į imunosupresinį 
gydymą.  Pateikiama klinikinio atvejo analizė, apibūdinanti 
ALE diagnozę ir gydymą ligonei, sergančiai aktyvia SRV 
su buvusia vėžio anamneze (endometriumo karcinoma ir 
papilinė urotelinė karcinoma) ir skirtu gydymu vienerių metų 
laikotarpiu. Aptartas galimas ryšys tarp ALE ir visų buvusių 
neoplastinių ir imuninių šios ligonės ligų. Šiuo konkrečiu 
atveju autoimunitetas buvo svarbiausias veiksnys, susijęs su 
ALE. Stebėtas geras atsakas į imunoterapiją [34]. 34 metų 
moteriai, sergančiai SRV, pasireiškė bendras nuovargis, trau-
kuliai, atminties praradimas. Galvos MRT parodė aukšto 
signalo plotą abiejose temporalinėse skiltyse. Krūtinės ir 
pilvo KT bei dubens ultragarsiniu tyrimu neaptikta jokių 
navikų ar naviko žymenų, antikūnų prieš antineuroninius 
antikūnus. Diagnozuotas limbinis encefalitas, susijęs su 
SRV. Imunologinis limbinio encefalito spektras išsiplės ir 
apims papildomus imuninius mechanizmus [35]. Aprašytas 
striatum-encefalitas sergant SRV [36]. Pateikta meningitų 
charakteristika, sergant SRV. Meningitas yra reta, bet gerai 
žinoma SRV komplikacija. Iš 1411 SRV sergančių ligonių 
nustatyti 25 meningito atvejai (1,63%). 15 atvejų nustaty-
tas mikroorganizmas - Mycobacterium tuberculosis, Liste-
ria monocytogenes ir Criptococcus neoformans. 10 atvejų 
diagnozuotas aseptinis meningitas. Nors meningitų klinika 
reikšmingai nesiskyrė, sergantiems aseptiniu meningitu liko 
didesnis neurologinis deficitas [37]. Aprašytas neinfekcinis 
meningitas, sukeltas SRV. Pateikti keturių ligonių, sergančių 
SRV, MRT duomenys. Šiems ligoniams vilkligę diagozuoti 
padėjo neinfekcinis meningitas. Galvos MRT parodė difu-
zinį ar lokalų didelį signalo intensyvumą subarachnoidi-
niuose tarpuose. Likvoro tyrime pokyčių nerasta, išskyrus 
padidėjusį baltymo kiekį [38]. Leptomeningitas sergantiems 
SRV pasireiškia retai. 17 metų moteris, hospitalizuota dėl 
galvos svaigimo, pykinimo, vėmimo, galvos skausmo, dip-
lopijos, ptozės kairėje ir kairės kojos silpnumo. Nustatyta 

SRV diagnozė. Galvos MRT parodė difuzinį leptomenin-
ginį pažeidimą. Gydant steroidais, klinikinės problemos 
beveik visiškai išsisprendė [39]. Įvertinti ligonių, sergančių 
SRV ir CNS infekcijomis, klinikiniai profiliai. Registruoti 
šių ligonių klinikiniai požymiai, laboratoriniai duomenys, 
įvertinta  prognozė. Per 20 metų apžvalgos laikotarpį nu-
statyta 17 SRV ir CNS infekcijomis sergančių ligonių. Jų 
vidutinis amžius - 29,6 ± 15,3 metų. Kriptokokinė infekcija 
nustatyta 10 ligonių, bakterinis meningitas - 7 ligoniams. 
Daugumai (94%) ligonių SRV buvo aktyvi infekcijos metu.  
Kortikosteroidais gydyta 15 ligonių, septyniems iš jų skirti ir 
imunosupresantai. Dažniausiai pasireiškė galvos skausmas, 
karščiavimas ir vėmimas. Mirtingumas buvo didelis - 41,2% 
ligonių. Kriptokokinis meningitas buvo dažniausias sergant 
SRV ir CNS infekcijomis. Jo negalima atmesti net tada, kai 
likvoro leukocitų skaičius yra normos ribose [40].   

Koma yra reta SRV apraiška, ji paprastai būna antrinė 
dėl komplikacijų, tokių kaip SAK, traukuliai ar išemija. 49 
metų moteris, serganti SRV, kuriai praeityje buvo aseptinis 
meningitas ir SAK. Ligonei pakito psichika, pasireiškė le-
targija, per keletą valandų ją ištiko koma. Likvoro tyrimas 
parodė masyvų baltymo kiekio padidėjimą, galvos KT - di-
fuzinę smegenų edemą. Po intraveninio kortikosteroidų ir 
manitolio suleidimo per 24 valandas klinika ir radiologiniai 
duomenys pasikeitė, ligonės psichikos pokyčiai išnyko. Su-
mažinus kortikosteroidų dozes, pasireiškė du pasikartojan-
čios encefalopatijos epizodai, kurie išnyko atnaujinus dideles 
dozes. Dėl pancitopenijos chemoterapija imunosupresantais 
buvo atidėta. Pagerėjus kraujo tyrimo duomenims, suleistas 
intraveninis imunoglobulinas. Greitas komos vystymasis 
SRV ligoniams galimas dėl pirminio ligos proceso, turinčio 
įtakos hematoencefalinio barjero vientisumui. Nors reta, ši 
gyvybei pavojinga komplikacija gali būti grįžtama, skiriant 
dideles kortikosteroidų dozes [41].

UGES diagnozuojamas remiantis jam būdingais klini-
kiniais ir radiologiniais duomenimis, jis praeina gydant. 
UGES paplitimas sergantiems SRV nėra tiksliai žinomas. 
Retais atvejais liga pasireiškia neurologiniais sutrikimais. 
35 metų moterį vargino galvos skausmas ir neryškus ma-
tymas. Atliekant MRT jai buvo neurologinių simptomų ir 
smegenų pažeidimų, rodančių UGES. UGES etiologinio 
tyrimo metu ligonei diagnozuota SRV. UGES buvo pirminė 
SRV apraiška [21]. UGES yra grįžtama SRV būklė. Apra-
šyti penki ligoniai, sergantys SRV, kuriems diagnozuotas 
UGES. UGES sergant SRV pasireiškė jaunoms 19-37 metų  
moterims. Visoms ligonėms buvo hipertenzija (sistolinis 
spaudimas nuo 150 iki 220 mmHg), vidutinis ar sunkus ligos 
aktyvumas (SRV ligos aktyvumo indekso balai buvo nuo 11 
iki 41) ir nefritas (MRT duomenimis, keturioms iš penkių 
ligonių buvo nustatytas biopsija įrodytas lupus-nefritas). 
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Traukuliai, galvos skausmas ir  konfūzija buvo dažniausi 
klinikiniai simptomai. Visų ligonių būklė gydant pagerėjo, 
neurologinio deficito nebuvo [42]. 

Parkinsonizmas yra reta SRV manifestacija. Pranešta 
apie pirmąjį ligonį, sergantį SRV, kuriam pasireiškė grįž-
tamas parkinsoninis sindromas, susijęs su subkortikiniais 
pokyčiais MRT. Gydant prednizolonu ir ciklofosfamidu, 
laipsniškai mažėjo bradifrenija, bradikinezija, hipofonija, 
rigidiškumas, pagerėjo eisena. Praėjus trims mėnesiams nuo 
gydymo pradžios, pakartotinai atlikta MRT parodė subkor-
tikinės baltosios medžiagos pokyčius. Šie duomenys rodo, 
kad pokyčiai subkortikinėse frontalinėse skiltyse gali būti 
vilkligės parkinsonizmo patofiziologinis mechanizmas [14]. 
34 metų moteris vienuolika metų serga SRV. Jai diagnozuotas 
parkinsoninis sindromas (bradikinezija, adiodochokinezija, 
,,dantračio fenomenas’’, rankų posturalinis tremoras), ste-
bėti sustiprėję sausgysliniai refleksai. Galvos MRT parodė 
pakitusį signalo intensyvumą periventrikulinėje baltojoje 
medžiagoje, vidinėje kapsulėje, smegenų kamiene, viduri-
nėse smegenėlių kojytėse ir smegenėlių pusrutuliuose. Dėl 
SRV ligonė buvo gydoma prednizolonu ir mikofenolatu, 
dėl parkinsoninio sindromo - amantadinu ir benzheksoliu. 
Parkinsoninis sindromas išnyko per dešimt mėnesių, SRV 
klinika pagerėjo. Literatūroje paskelbta trisdešimt Parkin-
sono ligos, kaip vilkligės komplikacijos, atvejų. Patoge-
nezėje svarbūs cerebrinis vaskulitas ir išemija, antikūnai 
prieš neuronus, daugiausia dopaminerginiai. Dvidešimčia 
atvejų ligonių būklė pagerėjo, aštuoniems iš jų buvo skirtas 
gydymas tik dėl SRV [13]. Chorėja sergant SRV būna retai. 
Ji pasireiškia mažiau kaip 7% vaikų, sergančių SRV. Chorėja 
gali pasireikšti anksti, būti pirma ir vienintelė SRV klinikinė 
apraiška. Ji glaudžiai susijusi su antifosfolipidinių antikūnų 
buvimu. Pateiktas klinikinis atvejis: 13 metų berniukui pasi-
reiškė ūminė chorėja, vėliau diagnozuota SRV [43]. 

Apie kognityvinę disfunkciją sergant SRV mažai žinoma. 
Tirta 31 SRV serganti moteris ir 31 sveika moteris. Atlikti 
sociodemografiniai, klinikiniai, neuropsichologiniai tyri-
mai, analizuoti su SRV susiję žymenys, tirta smegenų per-
fuzija. Kognityviniai nusiskundimai buvo 22,6% sergančiųjų 
SRV, palyginus su 6,5%  kontrolinės grupės asmenų (p = 
0,147). Kognityvinė disfunkcija nustatyta 32,3% ligonių, 
palyginus su 6,5% kontrolinės grupės asmenų (p = 0,01).  
Nustatyta koreliacija tarp kognityvinės disfunkcijos ir ma-
žai kvalifikuoto darbo, tarp kognityvinių nusiskundimų ir 
depresijos simptomų. Kognityvinė disfunkcija sergant SRV 
yra dažna, ji neigiamai veikia socialinį funkcionavimą [44]. 
Tirti 52 SRV sergantys ligoniai, kurių 92% sudarė moterys. 
Ligonių amžius – 21-25 metai. Nervų sistemos pažeidimas 
buvo 19(36,54%) ligonių. Kognityviniai sutrikimai stebėti 
11(57,89%) ligonių, traukuliai pasireiškė 8(42,1%) ligo-

niams. Periferinė neuropatija (PN) diagnozuota 8(42,1%), 
ūminė konfūzinė būklė - 6(31,57%), galvos skausmas ir 
depresija - 5(26,31%) ligoniams [11].

Įvertintas epilepsinių priepuolių dažnis ir rizikos veiks-
niai, sergant SRV. Tirta 1200 SRV sergančių ligonių, 142 iš 
jų ištiko traukuliai. Tirti 75 ligoniai, jų vidutinė stebėjimo 
trukmė buvo penkeri metai nuo pirmojo traukulių epizodo. 
58(77%) ligoniai patyrė toninius-kloninius traukulius, 
9(12%) - kompleksinius dalinius traukulius, 5(7%) - pa-
prastus dalinius motorinius traukulius ir 3(4%) - antrinius 
toninius-kloninius traukulius. 41(54%) ligoniui traukuliai 
pasireiškė pirmaisiais SRV diagnozavimo metais. Traukuliai 
pasikartojo 40(53%) ligonių ir buvo susiję su kompleksiniais 
daliniais traukuliais. Mažiau nei trečdaliui ligonių nustatyti 
teigiami antifosfolipidiniai antikūnai. Infekcija pasireiškė 
16(21%) ligonių. Epilepsiniai priepuoliai buvo dažnesni pir-
maisiais SRV diagnozavimo metais. Nei infekcija, nei anti-
fosfolipidinis sindromas neturėjo įtakos traukulių atsiradimui 
[12]. Tirtas epilepsijos paplitimas sergant SRV ir ryšys tarp 
epilepsijos ir kitų neuropsichinių SRV (NPSRV) apraiškų. 
Tiriamąją grupę sudarė 440 SRV sergančių ligonių. Naudotas 
epilepsijos patikros klausimynas, pateikti autoantikūnų ir 
antifosfolipidinio sindromo atvejai. Iš 440 ligonių 14% mirė, 
o 2,7% nebuvo stebėti. Anketa buvo išsiųsta 368 ligoniams, 
ją užpildė 312(85%) ligonių. Epilepsija patvirtinta 36(11,5%) 
ligoniams, iš jų 30(83%) epilepsija buvo židininė. Dešimčiai 
(3,2%) ligonių buvo pavieniai ar išprovokuoti traukuliai. 
NPSRV komplikacijos pasireiškė  50% ligonių. Ligoniams 
su NPSRV komplikacijomis ir epilepsija galvos smegenų 
kraujotakos ir psichikos ligų dažnis padidėjo du-tris kartus, 
palyginius su neuropsichinių komplikacijų turinčiais ligo-
niais, nesant epilepsijos (atitinkamai p = 0,001 ir p = 0,0006).  
Antifosfolipidinis sindromas buvo paplitęs SRV ligoniams 
su epilepsija, palyginus su ligoniais be epilepsijos (p = 0,02). 
50% epilepsija sergančių ligonių nebuvo nustatyta jokios 
kitos etiologijos, išskyrus SRV. Nustatytas didelis sergančiųjų 
SRV epilepsijos paplitimas, susijęs su galvos smegenų krau-
jagyslių ligomis, antifosfolipidiniu sindromu ir psichozėmis 
[45]. Tirta 519 ligonių, sergančių SRV. Stebėjimo trukmė 
nuo 4 iki 7,8 metų. Nustatytas rizikos veiksnių, susijusių su 
ūminiais ir pasikartojančiais epilepsiniais priepuoliais, tipas 
ir dažnis. Epilepsijos priepuoliai buvo 60(11,6%) ligonių. 
Epilepsiniai priepuoliai įvyko pasireiškus SRV simptomams 
19(31,6%) ligonių ir SRV pradžioje 41 iš 60(68,3%) ligonių. 
53 iš 60(88,3%) ligonių buvo ūminiai simptominiai epilep-
siniai priepuoliai, 7 iš 69(11,7%) ligonių − pasikartojantys 
epilepsiniai priepuoliai. Su ūminiais epilepsiniais priepuo-
liais buvo susijęs insultas (p = 0,0004) ir antifosfolipidiniai 
antikūnai (p = 0,0013). Epilepsiniai priepuoliai stebėjimo 
metu buvo susiję su nefritu (p = 0,001), antifosfolipidiniais 
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antikūnais (p = 0,005) ir epilepsiniais priepuoliais ligos 
pradžioje (p = 0,00001). Visiems septyniems ligoniams, 
kuriems pasireiškė pasikartojantys epilepsiniai priepuoliai, 
buvo antifosfolipidinis sindromas ir epilepsiniai pokyčiai 
EEG. Epilepsiniai priepuoliai įvyko 11,2% SRV sergančių 
ligonių. Antifosfolipidiniai antikūnai ir insultas buvo susiję 
su epilepsiniais priepuoliais SRV ligos pradžioje. Prasidėjus 
epilepsiniams priepuoliams SRV pradžioje, ligoniams su 
inkstų pažeidimu ir antifosfolipidiniais antikūnais padidėjo 
ūminių epilepsinių priepuolių rizika. Epilepsijos priepuoliai 
pasikartojo 1,3% ligonių ir buvo susiję su antifosfolipidiniu 
sindromu [46].          

Migrena yra dažna ligoniams, sergantiems SRV. Migrena 
pasireiškė 24 iš 67 SRV sergančių ligonių ir 13 iš 67 sveikų 
asmenų. Migrena su aura buvo 9(13%) sergantiesiems SRV ir 
4(6%) sveikiems asmenims. Įtampos galvos skausmas buvo 
vienodo dažnumo sergantiems SRV ir sveikiems asmenims 
(atitinkamai 60% ir 58%). Nebuvo jokio ryšio tarp migrenos 
ir SRV aktyvumo, biocheminių ar imunologinių žymenų, 
smegenų baltosios medžiagos hiperintensyvumo, likvoro 
interleukino-6, hematoencefalinio barjero sutrikimų ar in-
tratekalinio imunoglobulino gamybos. Migrena yra labiau 
paplitusi SRV sergantiems ligoniams, palyginus su sveikais 
asmenimis. Ji nesusijusi su SRV aktyvumu, galvos MRT ir 
likvoro pokyčiais [9]. Galvos skausmas yra įprastas SRV 
sergantiems ligoniams, jis sukelia diskomfortą. Tikslus gal-
vos skausmo paplitimas tarp sergančiųjų SRV nėra žinomas. 
Įvairių studijų duomenys labai skiriasi. Galvos skausmo ir 
SRV ryšys nėra aiškus. Iki šiol nebuvo aprašytas patogene-
zinis mechanizmas, galintis paaiškinti SRV sukeltą galvos 
skausmą. Diskusijų kelia ir cirkuliuojančių citokinų, krau-
jagyslių ir neuronų pažeidimų,  antifosfolipidinių antikūnų 
vaidmuo galvos skausmo atsiradimui, sergant SRV. Teigiant, 
kad galvos skausmas yra SRV aktyvumo požymis, reikia 
atmesti kitas priežastis (infekciją ir hipertenziją). Galvos 
skausmo, sąlygoto SRV, gydymas yra empirinis, pagrįstas 
klinikine patirtimi [47]. Įvertintas sergančiųjų SRV galvos 
skausmo paplitimas ir tipai, palyginus su reumatoidiniu ar-
tritu, nustatyti klinikiniai ir serologiniai ryšiai. Apklausti 
81 SRV ir 29 reumatoidiniu artritu sergantys ligoniai. Gal-
vos skausmas vertintas pagal Tarptautinės galvos skausmo 
draugijos pasiūlytus diagnostinius kriterijus. Naudojant 
patvirtintas skales, papildomi vertinimai buvo atlikti SRV 
sergantiems ligoniams, įskaitant depresiją, ligos aktyvumą, 
ligos sunkumo laipsnį, ligonių funkcinę negalią, gyvenimo 
kokybę. Išanalizuoti autoantikūnai: anti-dvigubos grandinės 
DNR, anti-nukleosomos, anti-histonai, anti-ribosominiai 
P, antikardiolipino, anti-beta 2-glikoproteino I(GPI) ir an-
tinukleariniai. Galvos skausmą kentėjo 41% SRV ir 17% 
reumatoidiniu artritu sergančių ligonių (p=0,02). Reikšmin-

gas skirtumas tarp dviejų grupių pirminio galvos skausmo 
tipo nebuvo rastas. Galvos skausmas sergant SRV buvo: 
24% - migrena, 11% - įtampos tipo galvos skausmas, 5% 
- mišrus galvos skausmas. SRV sergantiems ligoniams gal-
vos skausmo rizikos veiksniai buvo Raynaud fenomenas 
ir beta 2GPI antikūnų pozytivumas. Galvos skausmas yra 
dažnesnis sergantiems SRV, nei reumatoidiniu artritu, ir yra 
nepriklausomai susijęs su Raynaud fenomenu ir beta 2GPI 
antikūnais [8]. 

Mielopatija yra reta SRV komplikacija [18]. 35 metų mo-
teriai pasireiškė nespecifiniai simptomai ir kvėpavimo takų 
infekcija, jai buvo diagnozuota SRV. Ligonės būklė greitai 
pablogėjo, išsivystė nugaros smegenų pažeidimo sindromas. 
Pradinė MRT pokyčių neparodė, tačiau, praėjus mėnesiui,  
pakartotina MRT atskleidė mielito požymius. Ciklofosfamido 
ir kortikosteroidų poveikis buvo lėtas [19]. 

   PNS pažeidimas sergant SRV apima septynias kli-
nikines apraiškas: ūminę uždegiminę demielinizuojančią 
poliradikuloneuropatiją, autonominį sutrikimą, mononeuro-
patiją, myasthenia gravis, kranijinę neuropatiją, pleksopatiją, 
polineuropatiją [17]. Įvertintas PNS ligų paplitimas sergant 
SRV. Tirti 1224 ligoniai, 85(6,9%) jų buvo PNS pažeidi-
mas. Dažniausiai pasireiškė polineuropatija – 38(39,2%), 
kranijinė neuropatija – 30(30,9%) atvejų, stebėti 12(12,4%) 
vienkartinių ir 8(8,2%) kartotini mononeuropatijos atvejai 
[48]. Siekta išanalizuoti PN dažnį ir klinikines charakteris-
tikas SRV sergantiems ligoniams. Tirti 4924  ligoniai. PN 
buvo 1,5% (73/4924) sergančiųjų SRV. Tarp septynių PN 
tipų polineuropatija buvo dažniausia - 47(59,5%) atvejai, 
mononeuropatija - 13,9%, kranijinė neuropatija - 12,7%, 
myasthenia gravis - 10,1%, autonominė neuropatija - 2,5%, 
ūminė uždegiminė demielinizuojanti poliradikuloneuropatija 
- 1,3%. Penkiems ligoniams PN pasireiškė prieš prasidedant 
SRV. Dažniausi PN simptomai: raumenų silpnumas ir tirpi-
mas (50,6%), skausmas (35,9%). Po gydymo PN simptomai 
pagerėjo daugumai ligonių (76,7%). Vienintelis PN rizikos 
veiksnys buvo IgG kiekio padidėjimas. PN dažniau pasireiš-
kia ligoniams, sergantiems aktyvia SRV forma. IgG kiekio 
padidėjimas yra SRV PN rizikos veiksnys ir turėtų būti tiria-
mas šiems ligoniams [49]. Tirti 1533 SRV sergantys ligoniai, 
207(14%) jų pasireiškė PN. Polineuropatija diagnozuota 
56%, mononeuritis multiplex - 9%, kranijinė neuropatija 
- 13%, mononeuropatija - 11% ligonių. Dažniausias buvo 
asimetrinis pažeidimas (59%), distalinis silpnumas (34%). 
Elektrofiziologiniai tyrimai parodė aksoninę neuropatiją 
70% ligonių ir demielinizacijos požymius 20% ligonių. PN 
paplitimas tarp sergančiųjų SRV yra gana didelis. Vyrauja 
asimetrinis kojų pažeidimas, ypač n. peroneus ir n. suralis. 
Šios ligos pasireiškimas daro didelę įtaką ligonio gyvenimo 
kokybei [50]. 93 iš 524(17,7%) ligonių buvo PNS pažeidi-
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mas, 90(96,8%) iš jų buvo moterys, kurių vidutinis amžius 
44,8 ± 14,1 metų, o vidutinis laikas nuo SRV diagnozavimo 
iki PNS-SRV diagnozės nustatymo buvo 88 mėnesiai. Poli-
neuropatija buvo dažniausia (36,6%), po jos − nekompresinė 
mononeuropatija (23,7%), kranijinė neuropatija ir myasthe-
nia gravis (po 7,5%) bei Guillain-Barre´ sindromas (GBS) 
(1,1%). Dažniausiai pasireiškė aksonų degeneracija - 49 
(80,3%) ligoniams. Mišri sensorinė-motorinė neuropatija 
buvo labiausiai paplitusi (56% atvejų). 36 iš 90(40%) ligonių 
vartojo gliukokortikoidus ir (arba) imunosupresantus. Ben-
dras atsakas į gydymą buvo pasiektas 77,4% ligonių. PNS 
dažniau pažeidžiama ligoniams, kuriems SRV diagnozuota 
vyresniame amžiuje [16]. PN sergant SRV dažniausiai pasi-
reiškia kaip sensomotorinė aksonopatija. Tirti 33 kaukazie-
čiai, jiems atlikti klinikiniai, laboratoriniai ir nervų laidumo 
greičio (NLG) tyrimai. Septynerių metų laikotarpiu septyni 
(21%) ligoniai mirė, keturi atsisakė dalyvauti tyrime, du 
nesutiko atlikti NLG tyrimų. Tyrime dalyvavo 20 ligonių. 
Tyrimo metu 8(33%) iš 24 NLG parametrų  reikšmingai 
pablogėjo, o 16(67%) parametrų nekito. SRV sergantiems 
ligoniams būdingas nežymus progresuojantis neuropatinis 
procesas. Laikui bėgant, atskirų NLG parametrų pokyčiai 
svyruoja, o sutrikimai nebūtinai yra negrįžtami. Tyrimas 
neparodė jokio ryšio su vaistais, demografiniais ar kitais 
su liga susijusiais veiksniais [15]. GBS gali būti pirminė 
klinikinė SRV apraiška. Pateiktas klinikinis atvejis: jauna 
moteris, serganti GBS, kuriai vėliau buvo diagnozuota SRV ir 
lupus-nefritas. Klinikiniai simptomai nežymiai pagerėjo ski-
riant metilprednizoloną, intraveninį imunoglobuliną (IVIG) 
ir plazmaferezę [51]. Ūminė motorinė-sensorinė aksoninė 
neuropatija (ŪMSAN) yra GBS variantas. Ji standartiškai 
gydoma IVIG arba plazmafereze. Apie ŪMSAN ir SRV 
sąsajas retai pranešama. 72 metų vyrui pasireiškė greitai 
progresuojanti paraparezė, dizestezija ir sąnarių skausmas 
su rytiniu sąstingiu. Iš pradžių buvo diagnozuota ŪMSAN. 
IVIG skyrimas nebuvo efektyvus. Tolimesni tyrimai atskleidė 
SRV. Ligonis buvo gydomas intraveniniu metilprednizolonu, 
ciklofosfamidu, vėliau − plazmafereze. Po trijų mėnesių ste-
bėtas nežymus pagerėjimas. Šis klinikinis atvejis rodo, kad 
ŪMSAN yra reta pirminė SRV klinikinė apraiška, sukelianti 
sunkią negalią [52]. Klinikiniai ir elektrofiziologiniai GBS 
požymiai ligoniams, sergantiems SRV, skiriasi nuo požymių 
ligonių, kuriems nėra SRV. Skiriasi ir gydymas bei prognozė 
[53]. Lėtinė uždegiminė demielinizuojanti poliradikuloneuro-
patija (LUDP) yra neįprastas PN potipis, ypač kai ji susijusi 
su SRV. Ši studija apžvelgė LUDP, susijusios su SRV, daž-
numą bei profilį ir pasiūlė jos gydymo schemą. Iš 1349 SRV 
tirtų ligonių trims (0,2%) diagnozuota LUDP. Visos ligonės 
buvo 30-44 metų moterys ir dvi (66,7%) sirgo aktyvia kitų 
organų liga (nefritu, kraujo liga). Gydymo schemos yra įvai-

rios, įskaitant kortikosteroidus ir imunosupresantus. LUDP 
yra dažnesmė sergantiems SRV. LUDP sergančios jaunos 
moterys turi būti tiriamos dėl SRV [54].  30 metų kinietė du 
mėnesius jautė kojų tirpimą ir silpnumą. ENMG ir likvoro ty-
rimas patvirtino uždegiminę demielinizuojančią ligą, o inkstų 
biopsija ir reumatoidiniai duomenys rodė SRV. Ligonė buvo 
gydoma gliukokortikoidais ir ciklofosfamidu. Praėjus dviem 
mėnesiams po gydymo, kojų tirpimas ir silpnumas išnyko, 
baltymo kiekis šlapime ženkliai sumažėjo. Klinikinis atvejis 
parodė ankstyvos SRV diagnostikos ir gydymo svarbą [55]. 
VI galvos nervo paralyžius yra reta pirminė SRV klinikinė 
apraiška. 48 metų moteriai pasireiškė izoliuotas VI galvos 
nervo paralyžius. Vėliau, remiantis klinikiniais ir laborato-
riniais duomenimis, jai diagnozuota SRV. Po trijų metų vėl 
pasireiškė VI galvos nervo paralyžius, pažeidęs priešingą 
akį. Po dviejų savaičių gydymo steroidais ligonė pasveiko. 
Aptariama kranijinės neuropatijos, sergant SRV, patogenezė 
ir gydymas [56]. Aprašytas izoliuotas okulomotorinio nervo 
paralyžius, sergant SRV [57]. 

Neurologinės uždegiminės SRV apraiškos gydomos kor-
tikosteroidais, ciklofosfamidu,  mikofenolatu, azatioprinu, 
intratekaliniu metotreksatu, plazmafereze, IVIG, skiriamas 
kombinuotas gydymas. Kortikosteroidai yra pirmo pasi-
rinkimo vaistai. Žinoma daug terapinių galimybių gydyti 
uždegimines neurologines SRV apraiškas, tačiau šiuo metu 
dar nedaug aukštos kokybės tyrimų duomenų, kuriais remian-
tis galima būtų pateikti tvirtas rekomendacijas. Reikalingi 
tolesni gerai suplanuoti klinikiniai tyrimai [58].

SRV neurologinių komplikacijų spektras yra platus. 
Neurologinės komplikacijos sunkina SRV kliniką, sukelia 
negalią, blogina gyvenimo kokybę. Anksti diagnozavus neu-
rologines komplikacijas, ligonių gydymas yra efektyvesnis.

Išvados
1. Galvos smegenų kraujotakos sutrikimai, galvos skaus-

mas ir traukuliai yra dažniausios sisteminės raudonosios 
vilkligės neurologinės komplikacijos. Insultas yra pagrin-
dinė sergančiųjų sistemine raudonąja vilklige sergamumo, 
mirštamumo ir negalios priežastis.

2. Epilepsiniai priepuoliai dažnesni pirmaisiais sisteminės 
raudonosios vilkligės metais. Nustatytas didelis sergančiųjų 
sistemine raudonąja vilklige epilepsijos paplitimas, susijęs 
su galvos smegenų kraujagyslių ligomis, antifosfolipidiniu 
sindromu ir psichozėmis. 

3. Meningitas, parkinsonizmas ir mielopatija yra retos 
sisteminės raudonosios vilkligės komplikacijos.  

4. Kognityvinė disfunkcija dažna sergant sistemine rau-
donąja vilklige. Ji neigiamai veikia sergančiųjų socialinį 
funkcionavimą.

5. Migrena dažna ligoniams, sergantiems sistemine rau-
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donąja vilklige. Ji nesusijusi su sisteminės raudonosios vilk-
ligės aktyvumu, galvos MRT ir likvoro pokyčiais. Galvos 
skausmo, sąlygoto sisteminės raudonosios vilkligės, gydymas 
yra empirinis, pagrįstas klinikine patirtimi.

6. Polineuropatija yra dažniausia periferinės nervų sis-
temos komplikacija sergant sistemine raudonąja vilklige. 
Periferinė neuropatija dažniau pasireiškia ligoniams, ser-
gantiems aktyvia sisteminės raudonosios vilkligės forma. 
IgG kiekio padidėjimas yra periferinės neuropatijos rizikos 
veiksnys sergant sistemine raudonąja vilklige.

7. Guillain-Barre´ sindromas gali būti pirminė sisteminės 
raudonosios vilkligės klinikinė apraiška.

8. Kortikosteroidai yra pirmo pasirinkimo vaistai, gydant 
neurologines uždegimines sisteminės raudonosios vilkligės 
komplikacijas. Ūminis išeminis insultas, susijęs su sisteminės 
raudonosios vilkligės vaskulitu, gali būti sėkmingai gydomas 
intravenine trombolize.
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NEUROLOGICAL COMPLICATIONS OF SYSTEMIC 
LUPUS ERYTHEMATOSUS

L. Kimševaitė
Keywords: systemic lupus erythematosus, neurological comp-

lications.
Summary
The article analyses the neurological complications of syste-

mic lupus erythematosus. Cerebrovascular disorders, headaches and 
seizures are the most common neurological complications of sys-
temic lupus erythematosus. Stroke is the main cause of morbidity, 
death and disability of patients with systemic lupus erythematosus. 
Stroke in young people, especially women, should always raise su-
spicions of possible systemic lupus erythematosus. Systemic lupus 
erythematosus should also be suspected in patients with cerebral ve-
nous sinus thrombosis. Epileptic seizures are more frequent within 
the first year of systemic lupus erythematosus diagnosis. High in-
cidence of epilepsy has been identified in patients with systemic 
lupus erythematosus, which is related to cerebrovascular diseases, 
antiphospholipid syndrome and psychosis. Recurrence of epileptic 
seizures is related to antiphospholipid syndrome. Meningitis, par-
kinsonism and myelopathy are rare complications of systemic lu-
pus erythematosus. Cognitive dysfunction is frequent in patients 
with systemic lupus erythematosus, and it negatively affects the 
social functioning of such patients. Migraine is frequent in patients 
with systemic lupus erythematosus. It is unrelated to the activity 
of systemic lupus erythematosus, cerebral MRI and cerebrospinal 
fluid changes. Treatment of headaches caused by systemic lupus 
erythematosus is empirical and based on clinical practice. Poly-
neuropathy is the most frequent complication of the peripheral ner-
vous system in patients with systemic lupus erythematosus. Peri-
pheral neuropathy is more frequent in patients with the active form 
of systemic lupus erythematosus. Increase in IgG is a risk factor 
of peripheral neuropathy in patients with systemic lupus erythe-
matosus. Guillain-Barré syndrome can be the first clinical mani-
festation of systemic lupus erythematosus. Corticosteroids are the 
treatment of choice for inflammatory neurological complications 
of systemic lupus erythematosus. Acute ischemic stroke related 
to vasculitis in systemic lupus erythematosus can be successfully 
treated with intravenous thrombolysis. The article presents clini-
cal cases of the neurological complications of systemic lupus eryt-
hematosus. It contains a review of newest scientific literature on 
the neurological complications of systemic lupus erythematosus.
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