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Manifestările neuropsihiatrice în lupusul eritematos sistemic la copii. 
Prezentare de caz clinic.

Neuropsychiatric manifestations in systemic lupus erythematosus in 
children. Clinical case presentation.

Revenco N.1, Hadjiu S.1, Calcîi C.1, Lupușor N.1

REZUMAT_____________________________________________________________________________________________________
Lupusul eritematos sistemic (LES) reprezintă o colagenoză majoră, de etiologie necunoscută, cu afectare multisistemică, pe fundal de patogenie autoimună și 
evoluție imprevizibilă. Prevalența manifestărilor neuropsihiatrice ca și complicație a LES este raportată în diferite studii din literatură ca fiind procentual între 
14-95 % în cazul pacienților pediatrici. Se prezintă cazul clinic al unei paciente cu LES, la care după o lună de la debut boala se complică cu afectarea sistemului 
nervos. Manifestările clinice au fost: sindrom cefalalgic, tulburări de memorie, hemianopsie, hemiplegie. La examenul RMN cerebrală s-au depistat  multiple 
arii de ischemie. Pe fundal de tratament imunosupresiv, s-a produs ameliorare clinică și paraclinică. Cu toate că prognosticul în lupusul eritematos sistemic 
s-a îmbunătăţit semnificativ în ultimii ani, afectarea sistemului nervos în LES se consideră una dintre manifestările ce determină evoluția bolii cu dizabilitate, 
morbiditate și mortalitate majoră. Actualitatea temei. Lupusul eritematos sistemic (LES) reprezintă o maladie de etiologie necunoscută cu afectare multi-
sistemică, cu manifestări clinice și paraclinice variate pe fundal de imunoreglare imperfectă determinată genetic, asociată cu hiperproducere de autoanticorpi și 
evoluție imprevizibilă. Prevalența manifestărilor neuropsihiatrice ca și complicație a LES este raportată în diferite studii din literatură ca fiind între 14-95 % în 
cazul pacienților pediatrici. Afectarea sistemului nervos se consideră una dintre manifestările ce determină o evoluție a bolii cu dizabilități majore și cu rezerve 
asupra prognosticului. Scopul: studierea particularităților manifestărilor clinice ale neurolupusului la copii. Material și metodă: se prezintă cazul clinic al unei 
paciente cu LES cu semne clinice și paraclinice de afectare neuropsihiatrică și metodologia de investigare. Rezultate și Concluzii: Pacienta, în vîrstă de 14 ani, 
este diagnosticată primar cu LES. La o lună de la debutul bolii apare una din complicațiile majore ale acestei boli- afectarea sistemului nervos.  Manifestările 
clinice au fost: sindrom cefalalgic, tulburări de memorie, hemianopsie, hemiplegie. La examenul RMN cerebrală s-au depistat  multiple arii de ischemie. Pe 
fundal de tratament imonusupresiv, s-a produs ameliorare clinică și paraclinică, dar totuși prognosticul rămâne unul rezervat. 
Cuvinte-cheie: Lupus eritematos sistemic (LES), LES cu complicaţii neuropsihice (LESNP), incidenţa la copii, tablou clinic, investigaţii necesare, evo-
luţie, tratament.

ABSTRACT____________________________________________________________________________________________________
Systemic lupus erythematosus (SLE) is a multisystem major collagenosis of unknown etiology with autoimmune pathogenesis and unpredictable evolution. 
The prevalence of neuropsychiatric manifestations as a complication of SLE is reported in the literature of 14-95% in pediatric patients. The study presents 
the case of a patient with SLE, whom after a month of the onset, the illness is complicated with an impairment of the nervous system. Clinical manifestations 
were: headache syndrome, memory impairment, hemianopsia, hemiplegia. The brain MRI was found multiple areas of ischemia. Aimd immunosuppressive 
treatment, there was clinical and laboratory improvement. Although the lupus prognosis has improved significantly in recent years, the neuropsychiatric 
involvement represents one of the main causes of major disabilities, morbidity and mortality in SLE. Introduction. Systemic lupus erythematosus (SLE) is 
a multisystem inflammatory disorder of unknown etiology with various clinical and laboratory manifestations due to an imperfect genetically determined 
immunoregulation, associated with autoantibody hyperproduction and unpredictable evolution. The prevalence of neuropsychiatric manifestations as a com-
plication of SLE is reported in the literature of 14-95% in pediatric patients. The neuropsychiatric involvement represents one of the main causes of morbidity 
and mortality in SLE. Aim: to study the particularities of clinical manifestations of the neurolupus in children. Material and Method: is presented a clinical 
case of a patient with SLE with clinical and laboratory signs of neuropsychiatric impairment and the methodology of investigations. Results and Conclu-
sions: The patient, aged 14, is a primary diagnosed with SLE. One month after onset of illness appears one of the major complications of this disease- the 
impairment of the nervous system. Clinical manifestations were: headache syndrome, memory impairment, hemianopsia, hemiplegia. The brain MRI found 
multiple areas of ischemia. There was clinical and laboratory improvement amid an immunosuppressive treatment, though the prognosis remains reserved one. 
Key words: Systemic lupus erythematosus (SLE), neuropsychiatric manifestations in SLE (NPSLE), the incidence in children, clinical manifestations, 
required investigations, evolution, treatment.
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INTRODUCERE.

Lupusul eritematos sistemic (LES) reprezintă o 
maladie de etiologie necunoscută cu afectare multi-
sistemică, cu manifestări clinice și paraclinice variate 
pe fundal de imunoreglare imperfectă determinată 
genetic, asociată cu hiperproducere de autoanticorpi 
și evoluție imprevizibilă [3]. LES cu debutul în co-
pilărie este mai sever decât la adult, cu o incidență 
mai mare a afectării multisistemice și rate de supra-
viețuire mai mici [1,2]. Prevalența manifestărilor neu-
ropsihiatrice (LESNP) ca și complicație a LES este 
raportată în diferite studii din literatură ca fiind între 
14-95 % în cazul pacienților pediatrici [5,9]. Spec-
trul manifestărilor afectării sistemului nervos variază 
foarte mult, de la accident vascular cerebral sau mie-
lită transversă, maladii ce pun viața în pericol, până la 
anomalii subclinice și subtile ale funcțiilor neurocog-
nitive, cum ar fi memoria, intelectul și capacitatea de 
învățare [10]. Afectarea sistemului nervos în LES se 
consideră una dintre manifestările ce determină în 
evoluția bolii dizabilitate, morbiditate și mortalitate 
majoră [11].

MATERIAL ȘI METODĂ 

Prezentare de caz clinic: 
Pacienta A., în vârstă de 14 ani, se internează în 

luna septembrie 2014 cu simptome ale unei infecții 
urinare (dureri lombare, febră 38-39°C, leucociturie). 
Evolutiv peste o săptămână s-au adăugat sindromul 
articular inflamator, sindromul anemic, s-a agravat ta-
bloul urinar până la insuficiență renală. 

Analizele paraclinice au decelat anemie (Hb- 

93x1012g/l), VSH=58mm/h, creatinina serică crescută 
157 mmol/l, hematurie care acoperă câmpul microsco-
pic.. Reactanții de fază acută au fost măriți (ASLO ≥ 
200 IU/ml, PCR ≥ 24 mg/l), prezența anticorpilor anti-
nucleari în titru majorat (1,7 U/ml), titruri crescute de 
anticorpi anticardiolipinici IgM (>81,6) și IgG (53,8 
U/ml), titru extrem de crescut de anticorpi antifosfoli-
pidici IgM (262,3 U/ml) și IgG (66,7 U/ml).  EcoCG: 
PVM gr.I (5,0), valva mitrală indurată, Insuficiență 
.mitrală gr.I. Diagnosticul clinic stabilit a fost: Lupus 
eritematos sistemic, evoluție acută. Nefrită lupică. 
Sindrom antifosfolipidic. Insuficiență renală acută.

În a III-a săptămână de boală s-a asociat un sin-
drom cefalalgic, valori crescute ale tensiunii arteria-
le (până la 210/100 mmHg), inapetență și mialgii în 
membrele inferioare. În tratament s-au adăugat anti-
hipertensive, vasodilatatoare. Cu toate acestea, pe par-
curs (peste 1 lună de la debutul bolii) starea generală 
a copilului s-a agravat: a apărut o lentoare în gândire 
cu răspuns întârziat la întrebări, au apărut parestezii 
la nivelul degetelor ambelor mâini, hiperkinezii ale 
membrului superior drept, diminuarea forței muscu-
lare la toate membrele D>S (drept > stâng), tulburări 
de mers, memorie scăzută. În evoluție: Starea generală 
cu continuă agravare, hemodinamic instabilă, periodic 
hipotensiune (70/30 mm Hg), apare dispnee și fati-
gabilitate marcată, hemianopsii homonime, iar mai 
târziu pacienta devine somnolentă și poate fi trezi-
tă doar la stimuli puternici. La examenul neurologic 
se constată stare de sopor, forța musculară diminuată 
MSS- 4 p, MSD- 3 p, MIS- 4 p, MID- 3 p, tonusul 
muscular diminuat D>S, sensibilitatea scăzută, mai 
accentuat pe dreapta (D). [MS=membru superior, 
MI=membru inferior].

Fig.1. RMN cerebrală după 1,5 luni de la debutul LES
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Conform modificărilor statusului neurologic s-a 
recomandat RMN cerebrală, prin care s-a evidențiat 
vasculită cerebrală difuză reprezentată prin multiple 
arii de ischemie cu componentă hemoragică la nivelul 
lobilor parieto-occipitali bilateral și la nivelul talamu-
sului pe stânga (8/16mm), ca și hematom subdural 
subacut-cronic la nivelul emisferei drepte, cu diame-
trul transvers până la 18mm parieto-occipital lângă 
linia mediană, plus multiple microhemoragii (fig.1).

După 4 luni de la debutul bolii, pe fundal de tera-
pie individualizată cu ciclofosfamidă, glucocorticoste-
roizi, eritropoietină, anticoagulante, barbiturice, starea 
copilului a prezentat o  vădită ameliorare atât clinic, 
cât și paraclinic. Ca și acuze a prezentat dureri în 
articulațiile genunchilor D>S, care au fost tumefiate, 
limitarea mișcărilor, fatigabilitate, slăbiciune generală, 
periodic cefalee. Tonusul muscular a fost 4p la mem-
brele drepte și 5p la membrele stângi (S).

La analizele de laborator s-a menținut anemia, dar 
s-a constatat că este în descreștere (Hb-78 g/l), VSH 
accelerat (68 mm/h), PCR ≥ 6 mg/l. Probele renale au 
fost normale. Ecografia cardiacă: funcția de pompă a 
miocardului VS normală. PVM gr.I. Insuficiență mi-
trală gr.II. Insuficiență tricuspidă gr.I. 

S-a efectuat RMN cerebrală repetată, care a arătat 
semne de resorbție și diminuarea hematoamelor cere-
brale: occipital bazal pe dreapta (15/ mm) și parasa-
gital parieto-occipital pe dreapta. Restructurarea tip 
encefalomalacie pe conturul giral al lobilor parieto-
occipitali ( fig.2).

DISCUȚIA REZULTATELOR

Lupusul eritematos sistemic la copii este o maladie 
rară, severă, asociată cu morbiditate înaltă.  Afectarea 
neurologică în cadrul lupusului eritematos sistemic 

(LESNP) este o complicație majoră și constituie un 
factor de prognostic negativ în evoluţia pacienţilor cu 
LES. Prevalenţa neurolupusului variază considerabil 
în literatură de la 14 până la 95%, iar accidentul vas-
cular cerebral la copiii cu LES este de 12%. Un studiu 
retrospectiv LESNP pe 185 de copii pe o perioadă de 
20 ani a constatat că 11% au avut manifestări LESNP 
în momentul diagnosticului și 16% au dezvoltat aces-
te manifestări în termen de un an de la debutul bolii. 
Rata mortalității în acest studiu a fost de 45% la copiii 
cu LESNP și 17,4% la cei fără aceste manifestări [5]. 

Fiziopatologia manifestărilor clinice ale LESNP 
nu este în întregime înțeleasă, fiind specific indivi-
duală. Factorii care contribuie sunt terenul genetic 
și hormonal și factorii de mediu [12]. Mecanismele 
fiziopatologice sunt diverse: neurotoxicitate imuno-
mediată (autoanticorpi), vasculopatia indusă de anti-
corpii antifosfolipidici, neurotoxicitate citokino-me-
diată și pierderea plasticității neuronale (fig.3) [6]. 

Lupusul eritematos cu complicații neuropsihiatri-
ce determină afectarea atât a sistemului nervos central 
(SNC), cât și a celui periferic (SNP), definirea cazuri-
lor fiind bazată pe recomandările Colegiului Ameri-
can de Reumatologie (tab. 1) [12]. Frecvența afectării 
organice a SNC în LES a fost apreciată între 35-75%. 
Sistemul nervos periferic este afectat în peste 18% din 
cazuri.

Un studiu recent efectuat în Columbia pe copii cu 
LES timp de 5 ani [9] a relatat manifestări LESNP 
la 40 % dintre aceștia. Convulsiile au fost manifestă-
rile cele mai frecvente (50% din pacienți). Cefaleea 
și depresia s-a întâlnit în 36% din cazuri, accidentul 
cerebral vascular (AVC) în 26%, vasculita și coreea în 
16%, psihoza și neuropatia în 13 % și mielita în 6% .

Un alt studiu efectuat timp de 20 ani pe 185 copii 
chinezi cu LES [5] a demonstrat că incidența LESNP 

Fig.2. RMN cerebrală la 4 luni de la debutul LES, pe fundal de terapie individualizată



58       Revista de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România – Iunie 2015 – vol. 21 – nr. 2 

Revenco N. • Manifestările neuropsihiatrice în lupusul eritematos sistemic la copii. Prezentare de caz clinic PREZENTARE DE CAZ 

a fost de 11% în momentul diagnosticului și adițional 
16% din copii au dezvoltat LESNP în următorul an. 
În acest studiu mortalitatea a fost de 45% la copiii 
cu LESNP și de 17,4% la copiii fără manifestări ale 
LESNP. Prevalența estimată a LESNP a fost de la 
22% până la 95%.

Într-un alt studiu prospectiv referitor la apari-
tia LESNP la copiiii cu LES, manifestările afectă-
rii sistemului nervos au fost mai des întâlnite decât 
glomerulonefrita (95% versus 55%, p≤0.0001). Cele 
mai des întâlnite sindroame au fost: cefaleea la 72% 
din copii, tulburări de dispoziție la 57%, disfuncții 
cognitive la 55%, convulsii la 51%, stări confuziona-
le acute la 35%, afectarea sistemului nervos periferic 
la 15%, psihoză la 12% și AVC la 12% din cazurile 
analizate [6]. AVC în LES se produce prin mai mul-
te mecanisme: vasculita imuno-mediată, anticorpii 
antifosfolipidici, embolism cardiogen (endocardita 
Libman-Sacks).

 Managementul pacienților cu neurolupus inclu-
de terapie imunosupresivă și simptomatică (anticon-
vulsivante, antidepresive, anxolitice) [4,7,13]. Inițial 
se începe cu terapie de inducere intensivă cu gluco-
corticosteroizi, urmată de o perioadă de întreținere 
pe timp îndelungat. Ciclofosfamida, un imunosu-
presor puternic induce apoptoza celulelor cu înaltă 
proliferare, administrată i.v. lunar, are efecte benefice 

Tabelul I. Manifestările afectării SNC și SNP în LES 
Sistemul Nervos Central Sistemul Nervos Periferic
•	 Cefalee
•	 Convulsii
•	 Maladii cerebrovasculare
§§ Accident cerebral vascular
§§ Atacuri ischemice tranzitorii

•	 Sindrom de demielenizare
•	 Mielopatie
•	 Tulburări de mișcare (coree)
•	 Meningite aseptice
•	 Disfuncții cognitive
•	 Tromboza sinusului venos
•	 Tulburări de dispoziție
•	 Anxietate
•	 Psihoze
•	 Stare confuzională acută

•	 Mononeuropatie
•	 Polineuropatie
•	  Tulburări ale nervilor cra-

nieni
•	  Poliradiculoneuropatie 

infla matorie acută demie-
lenizantă 

•	 Plexopatie
•	 Tulburări autoimune
•	 Mistenia gravis

3 
 

Fiziopatologia manifestărilor clinice ale LESNP nu este în întregime înțeleasă, fiind specific individuală. Factorii care contribuie sunt terenul genetic și hormonal și factorii de mediu [12]. Mecanismele fiziopatologice 

sunt diverse: neurotoxicitate imuno-mediată (autoanticorpi), vasculopatia indusă de anticorpii antifosfolipidici, neurotoxicitate citokino-mediată și pierderea plasticității neuronale (fig.3) [6].  

 

 
Fig. 3. Fiziopatologia manifestărilor neuropsihiatrice în LES [după Muscal et al,2010). 

Lupusul eritematos cu complicații neuropsihiatrice determină afectarea atât a sistemului nervos central (SNC), cât şi a celui periferic (SNP), definirea cazurilor fiind bazată pe recomandările Colegiului American de 

Reumatologie (tab. 1) [12]. Frecvența afectării organice a SNC în LES a fost apreciată între 35-75%. Sistemul nervos periferic este afectat în peste 18% din cazuri. 

Tabelul I. Manifestările afectării SNC și SNP în LES  

Autoanticorpi Injurii vasculare/Tromboze 

aPla. Ateroscleroză 
accelerată 

Citokine 
Activarea 
sistemului 

imun 

Factori de 
mediu 

 (ex. infecție) 

Anti-RiboP 
Anti-NMDAr 

Anti-
Phospholip 

Anti-Neronal 

Tulburarea neuroplasticității 
Injurie neuronală 

Transmisie sinaptică alterată 
Dereglarea Barierii 
hematoencefalice 

Fig. 3. Fiziopatologia manifestărilor neuropsihiatrice în LES [după Muscal et al,2010).
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în manifestările severe ale neurolupusului. Și în ca-
zul urmarit în spitalul nostru ciclofosfamida a avut 
efecte benefice și a îmbunătățit tabloul clinic și pa-
raclinic al pacientei.

În același timp sunt studii care demonstrează 
că pacienții pediatrici tratați cu alte preparate 
imunosupresante (mucofenolat și azatioprina) sau cu 
preparate biologice (rituximab) au un prognostic mai 
favorabil [9,13].

Conform criteriilor EULAR în caz de sindrom 
antifosfolipidic sunt necesare preparatele anticoagu-
lante sau antiplachetare [8]. Dintre medicamentele 
adjuvante importantă este hidroxiclorochina, care 
reduce riscul pe termen lung al episoadelor acute de 
boală și al evenimentelor trombotice. 

CONCLUZII

1. Lupusul eritematos sistemic la copii este o mala-
die rară, severă, asociată cu morbiditate înaltă. Afecta-
rea neuropsihiatrică în cadrul LES este o complicație 
majoră. Realizarea unui diagnostic în timp util nece-
sită investigații imagistice (RMN cerebrală), prin care  
se pot determina focare de ischemie. Totuși, dacă este 
afectat sistemul nervos, LES este asociat cu un pro-
gnostic sever și cu mai multe complicații.

2. Cu toate că prognosticul în lupusul eritematos 
sistemic s-a îmbunătăţit semnificativ în ultimii ani, 
afectarea organică specifică, în special cea neuropsi-
hiatrică, rămâne o cauză importantă de morbiditate și 
mortalitate la acești pacienţi.

INTRODUCTION

Systemic lupus erythematosus (SLE) is a mul-
tisystem inflammatory disorder of unknown etiology 
with various clinical and laboratory manifestations 
due to an imperfect genetically determined immuno-
regulation, associated with autoantibody hyperpro-
duction and unpredictable evolution [3]. SLE with 
onset in childhood is more severe than in adult, with 
a higher incidence of multisystem damage and lower 
survival rates [1,2]. The prevalence of neuropsychiatric 
manifestations (NPSLE) as a complication of SLE is 
reported in different studies literature from 14-95% 
in pediatric patients [5,9]. The manifestations of the 
involvement of the nervous system vary widely from 
life threatening presentation, such as transverse myeli-
tis or stroke to subtle and subclinical abnormalities in 
neurocognitive function such as memory, intellect and 
learning [10]. The neuropsychiatric involvement repre-
sents one of the main causes of morbidity and morta-
lity in SLE [11].

MATERIAL AND METHODS 

Clinical case presentation:
The patient A., aged 14, is hospitalized in septem-

ber 2014 with symptoms of urinary tract infection 
(pain, fever 38-39°C, leucocyturia). In evolution over 
a week it was joined an inflammatory joint syndrome, 

an anemic syndrome, the urinary picture worsens un-
til renal impairment.

The laboratory analysis reveals anemia (Hb- 
93x1012g/l), ESR = 58mm/h, increased blood creati-
nine 157 mmol/l, hematuria covering the microscopic 
field. The acute phase reactants increased (ASL-A ≥ 
200 IU/ml, CRP ≥ 24 mg / l), the presence of an-
tinuclear antibodies in titers increased (1,7 U/ml), 
increased antibody titers anticardiolipin IgM (> 
81,6) and IgG (53,8 U / ml), very major titre IgM 
antiphospholipid antibodies (262,3 U/ml) and IgG 
(66,7 U/ml). EcoCG: I degree MVP (5,0), endured 
mitral valve, mitral valve insufficiency I degree. The 
established clinical diagnosis was systemic lupus ery-
thematosus, acute evolution. Lupus nephritis. An-
tiphospholipid syndrome. Acute renal failure.

In the third week of illness a headache syndro-
me, increased blood pressure values (up to 210/100 
mmHg), anorexia and myalgia in the legs is associ-
ated. In the treatment it added antihypertensive and 
vasodilators drugs. However, over time (over 1 month 
of illness onset) the general state of the child is getting 
worse: there is a delayed response with slowness 
in the thinking, it appear tingling in the fingers of 
both hands, hyperkines in right upper limb, muscle 
weakness in all members R>L, gait disturbance, poor 
memory. The general state with continued aggravati-
on, hemodynamically unstable, periodic hypotension 
(70/30 mm Hg), shortness of breath and marked fa-

*
*         *
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tigue, homonyme hemianopsia and later the patient 
becomes drowsy and can be awakened only to strong 
stimuli. The neurological examination determine 
a state of sopor, reduced muscle strength upper left 
limb-4, right upper limb-3p, left leg- 4p, right leg- 
3p, decreased muscle tone Rigt> Left, low sensitivity, 
focusing on the right.

According the neurologic status it recommended 
brain MRI: diffuse cerebral vasculitis, multiple areas 
of ischemia with a haemorrhagical component in the 
parietal-occipital lobes bilaterally and in the left the 
thalamus (8,16mm). Subacute, chronic subdural he-
matoma in the right hemisphere, with transverse di-
ameter up to 18mm parietal-occipital in the midline. 
Multiple microbleeds (fig. 1).

Over four months of disease onset, aimd individu-
alized therapy with cyclophosphamide, glucocortico-
steroids, erythropoietin, anticoagulants, barbiturates, 
the child’s state is evident improving. As accuse: joint 
pains of the knees Right>Left, which are swelling 
with movement limitation, fatigue, general weak-

ness, headaches regularly. Muscle tone is 4p in the left 
limbs and 5p in the right limbs.

In laboratory tests remains anemia, which is decreas-
ing (Hb-78 g / l), accelerated ESR (68 mm/h), CPR ≥ 
6 mg/l. The kidney tests are normal. Cardiac ultrasound: 
normal function of LV. I degree MVP, II degree mitral 
regurgitation, I degree tricuspid insufficiency.

Repeated brain MRI was performed, which is 
with diminishing and resorption of cerebral hemato-
ma: right basal occipital (15-5 mm) and parasagittal 
right parietal-occipital. Restructuring encephaloma-
lacia type of parietal-oocipital lobes (fig.2).

DISCUSSION

Systemic lupus erythematosus in children is a rare 
and severe disease associated with high morbidity. 
Neurological impairment in systemic lupus eryth-
ematosus (NPSLE) is a major complication and is 
an adverse prognostic factor in the development of 
the patients with SLE. The NPSLE prevalence va-

Fig.1. Brain MRI over 1,5 months of SLE onset

Fig.2. Brain MRI at 4 months of SLE onset, amid individualized therapy
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ries considerably in the literature from 14 to 95%, 
the stroke prevalence in children with SLE is 12%. 
A retrospective NPSLE study on 185 children in a 
period of 20 years found that 11% had symptoms at 
diagnosis NPSLE and 16% developed these symp-
toms within a year of disease onset. The mortality rate 
in this study was 45% in children NPSLE and 17,4% 
in those without these symptoms [5].

The pathophysiology of NPSLE in a specific in-
dividual depends on genetic, environmental, and hor-
monal factors. [12]. The pathophysiological mecha-
nisms are diverse: antibody-mediated neurotoxicity, 
vasculopathy due to anti-phospholipid (aPL) antibo-
dies and other mechanisms, cytokine-induced neuro-
toxicity, and loss of neuroplasticity (fig. 3) [6].

NPSLE causes impairment of the central (CNS) 
and of the peripheral nervous system (PNS), the cases 
definiton which are based on the recommendations of 
the American College of Rheumatology (tab. 1) [12]. 
The frequency of CNS organ damage in SLE was 
estimated between 35-75%. The peripheral nervous 

system is affected in 18% of cases.
A recent study from Colombia in children with 

SLE for five years [9] reported NPSLE events in 
40% of them. Seizures were the most frequent neuro-
psychiatric manifestation in 50% of patients, followed 
by headache and depression in 36% of patients, stroke 
in 26% of patients, vasculitis and chorea in 16% of 
patients, psychosis and neuropathy in 13% of patients, 
and myelitis in 6% of patients.

Fig.3. Proposed pathogenesis of neuropsychiatric lupus [by Muscal et al,2010].

Table 1. Neuropsychiatric syndromes associated 
with SLE

Central nervous system Peripheral nervous system

1. Headache
2. Seizure disorders
3. Cerebrovascular disease
4. Demyelinating syndrome
5. Myelopathy
6. Movement disorder
7. Aseptic meningitis
8. Cognitive dysfunction
9. Mood disorder
10.Anxiety disorder
11.Psychosis
12.Acute confusional state

1. Mononeuropathy
2. Polyneuropathy
3. Cranial neuropathy
4. Acute inflammatory demy-

elinating polyradiculoneu-
ropathy (Guillain-Barré 
syndrome)

5. Plexopathy
6. Autonomic disorder
7. Myasthenia gravis
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Another retrospective study of NPSLE in 185 
chinese children over a 20-year period [5] found that 
11% had NPSLE manifestations at the time of diag-
nosis and an additional 16% developed them within 
one year. In this study, the mortality rate was 45% in 
children with NPSLE and 17,4% in those without 
these manifestations. Estimates of the prevalence of 
NPSLE have ranged from 22% to 95% in children. 

In a prospective study of NPSLE in children, the 
nervous system manifestations were more common 
over a 6-year study period than glomerulonephri-
tis (95% versus 55%, p≤0.0001). The most prevalent 
NPSLE syndromes in this longitudinal study includ-
ed: headaches in 72 % of children, mood disorder in 
57%, cognitive dysfunction in 55%, seizure disorder 
in 51%, acute confusional disorder in 35%, peripheral 
nervous system impairment in 15%, psychosis in 12%, 
and stroke in 12% [6]. Stroke in SLE occurs through 
several mechanisms: immune-mediated vasculitis, 
antiphospholipid antibodies, cardiogenic embolism 
(Libman-Sacks endocarditis) [14]. 

The management of patients with neurolupus 
counts in an immunosuppressive and a symptomatic 
therapy (anticonvulsants, antidepressants, drugs for 
anxiety) [4,7,13]. Initially, the treatment starts with 
an intensive induction therapy with glucocortico-
steroids, followed by a maintenance phase for a long 
time. The cyclophosphamide, a powerful immuno-
suppressive induce apoptosis of the cells with high 
proliferation, administered i/v monthly, has beneficial 

effects in severe manifestations of the NPSLE. And 
in the case watched in our hospital the cyclophospha-
mide had beneficial effects and improved the clinical 
and laboratory state of the patient.

At the same time there are studies that show that 
pediatric patients treated with other immunosuppres-
sant preparations (mucofenolat and azathioprine) or 
biological preparations (rituximab) have a more fa-
vorable prognosis [9,13].

According to EULAR criteria if antiphospholipid-
ic syndrome is present the patients need anticoagulants 
or antiplatelet drugs [8]. From the adjuvant drugs is 
hydroxychloroquine, which reduces long-term risk of 
acute episodes of disease and thrombotic events.

CONCLUSIONS. 

Systemic lupus erythematosus in children is a 
rare and severe disease, associated with high morbi-
dity. Neuropsychiatric impairment in SLE is a ma-
jor complication. Making a timely diagnosis requires 
imaging investigations (brain MRI), which can esta-
blish outbreaks of ischemia. However, if the nervous 
system is affected, SLE is associated with a poorer 
prognosis and more complications.

Although the prognosis in lupus has improved 
significantly in recent years, the affecting of the spe-
cific organs, particularly the neuropsychiatric, it re-
mains an important cause of morbidity and mortality 
in these patients.
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