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Sistemik Lupus Eritematozus(SLE)

Belirgin heterojeniteye sahip

Alevlenme/remisyonlarla giden

Ciddi, multisistemik

Otoimmün bir hastalıktır



Patogenez

Juvenile-onset systemic lupus erythematosus: Update on clinical presentation, pathophysiology and treatment options
Eve Mary Dorothy Smith et al. Clin Immunol 2019



Genetik faktörler

SLE hastalarının ailesel kümelenmesi

Monozigotik ikizlerde yüksek hastalık riski(%40-60) 

Afrika kökenli bireylerde artmış risk/kötü prognoz

SLE'deki genetik faktörlerin en güçlü göstergesi →Monogenik SLE
(tüm yaş gruplarında tahminen %1-4)

Genetik 
faktörler

kritik role sahip



Monogenik SLE

• kompleman yolu 

• nükleik asit algılama ve işleme

• apopitoz

• lenfosit aktivasyonu

Karakteristik olarak, erken başlangıçlı SLE hastaları şiddetli, bazen 'klasik olmayan' SLE 

semptomları (otoantikor eksikliği gibi) ile kendini gösterir ve  tedaviye zayıf yanıt verebilir

Genetik faktörler

genlerindeki mutasyonlar SLE



Updates in Lupus Genetics . Yun Deng& Betty P. Tsao
Curr Rheumatol Rep (2017) 19:68

Genetik faktörler



Erken 
kompleman

yolunu 
etkileyen 

mutasyonlar
(C1q, C1r, C1s, 

C2, C4A ve C4B)

İmmün komplekslerin kusurlu klirensi

Bunların periferik dokularda birikmesi

Lokal inflamasyon

Sitokin ekspresyonu

(tip I interferonlar dahil)

İmmün hücre  infiltrasyonu

SLE

Genetik faktörler



Homozigot C1q eksikliği olan 
hastaların %90'ından fazlasında 

SLE bildirilmiştir

Homozigot C2 eksikliği olan 
hastaların yaklaşık üçte biri SLE 

geliştirir

C2 eksikliği ile anti-Ro
antikorları arasında daha 

yüksek bir ilişki vardır 

C4 alel eksiklikleri de SLE riskinin 
artmasıyla ilişkilidir

Genetik faktörler



FAS veya FASL genlerindeki mutasyonlar →otoimmün lenfoproliferatif
sendrom

Fas eksikliği olan fareler, SLE benzeri hastalığa eğilimlidir

Hem gen mutasyonlu insanlarda, hem de genetiği değiştirilmiş farelerde 
→T lenfositlerin etkisiz eliminasyonu→ lupus benzeri hastalık →sistemik 
inflamasyon→ organ hasarı

Genetik faktörler

APO-1/Fas gene: Structural and functional characteristics in systemic lupus erythematosus and other autoimmune diseases
Indian Journal of Human Genetics ,2009, Richa Singh et al

https://www.semanticscholar.org/author/Richa-Singh/2118076903


Nükleik asit metabolizmasını ve algılamayı etkileyen bir dizi gen, artan tip I 
interferon ekspresyonu ile bağlantılıdır

• DNAse1 ve DNAse1L3 (deoksiribonükleaz 1 benzeri 3, bir DNAse1 
homologu)eksikliği olan insanlarda ve farelerde

ühücre dışı kromatin birikim
üimmün aktivasyon
ütip I interferon ekspresyonu
üotoantikor üretimine ve ardından lupus benzeri hastalığa katkıda bulunur

Genetik faktörler

Monogenic systemic lupus erythematosus: insights in pathophysiology. Ezgi Deniz Batu
Rheumatology International 2018



TREX1 genindeki fonksiyon kaybı 
mutasyonları→ ağrılı chilblain

lezyonları ile karakterize ailevi chilblain
lupus

Bu mutasyonlar, nükleik asit algılama 
mekanizması tarafından tespit edilen ve 
tip I interferon salınımı ile sonuçlanan 
tek iplikli DNA'nın sitoplazmik birikimi 

ile sonuçlanır

Genetik faktörler

Gene-function studies in systemic lupus erythematosus. José C. Crispín, Christian M. Hedrich,George C. Tsokos
Nature Reviews Rheumatology 2013

https://www.nature.com/articles/nrrheum.2013.78
https://www.nature.com/articles/nrrheum.2013.78
https://www.nature.com/articles/nrrheum.2013.78
https://www.nature.com/nrrheum


Protein kinaz Cδ (PKCδ), periferik B-hücresi 

gelişiminin önemli bir düzenleyicisi ve bağışıklık 

homeostazının kritik bir düzenleyicisidir

PKCδ eksikliği, periferik B-hücresi gelişiminde 

tolerans kaybı ve muhtemelen artan T-hücresi 

aktivasyonu ile ilişkili→ sistemik otoimmüniteye

neden olur

Genetik faktörler

Elisabeth Salzeret al. Protein Kinase C δ: a Gatekeeper of Immune Homeostasis Journal of Clinical Immunology 2016

https://link.springer.com/article/10.1007/s10875-016-0323-0
https://link.springer.com/journal/10875


Risk Alellerinin Erken Hastalık Başlangıcına Katkısı

SLE'li çocuklar ve gençler ; yetişkin başlangıçlı SLE hastalarına kıyasla daha şiddetli klinik fenotipler
sergiledikleri için, artan genetik riskin katkıda bulunduğu düşünülmektedir

Webb ve ark.→ jSLE hastalarında SLE ile ilişkili polimorfizmlerin sayısında ↑ Afrika kökenli SLE hastalarında 
hastalık başlangıç yaşının belirlenmesinde genetik riskin anahtar bir role sahip

Joo ve ark.→ Koreli bir kohortta Genetik Risk Puanlarını hesapladı ve jSLE'nin yetişkin başlangıçlı SLE ile 
karşılaştırıldığında daha yüksek bir GRS ile ilişkili olduğunu göstermiştir



Atalara özgü genetik polimorfizmler jSLE’ler arasında önemli farklılıklara neden olur 

• Klinik hastalık prezentasyonu
• Tedavi yanıtı  
• Hastalık seyri

Örnek:  
• Asya popülasyonlarının aksine, TYK2'deki rs2304256, rs280500 ve rs12720270 varyantları, Meksika 

popülasyonlarında jSLE ile ilişkili değildir

Gen polimorfizmleri ve risk allelleri 



Anöploidi

Anormal mayoz ürünüdür

X kromozomu doğal  ve adaptif immün sistemde rol alan birçok geni barındırmaktadır

• TLR7 
• TLR8
• IRAK1
• IL2RG
• FOXP3 
• CD40L

Bir hücrede, dokuda veya organizmanın tamamında anormal sayıda kromozomun (bütün veya bir 
kısmının) olması olarak tanımlanır



X kromozomu ve SLE ilişkisi 

Erkeklerde fazla X kromozomu artmış SLE insidansı ile ilişkilidir ve sağlıklı kadınlarda görülen SLE 

insidansına benzerdir 

• Klinefelter sendromu (44 + XXY)

• Lâ Chapelle sendromu (44 + XX)

44 + XXX’de 44 + XX’e göre çok daha yüksek SLE insidansı mevcuttur

44 + X’te (Turner sendromu) daha düşük SLE insidansı görülmüştür



X kromozomu Serbest E2’de 
rölatif artış TLR7 uyarılması Tip1 IFN artışı 

SLE 
prevalansındaki 

artış 

X kromozomu ve SLE ilişkisi 



Otozomal kromozomlar

9. kromozom anöploidisinde artmış SLE insidansı bildirilmiştir

• 9p’de tip1 IFN geninin 3 kopyası mevcuttur
• Artmış IFN-α/β and IFN reseptör sinyal proteinleri saptanmıştır

6 yaş kız hastada 9p24.3q12’nin 42-Mb bölgesinin tetrazomik mozaisizminde miyozit ve SLE 
benzeri klinik görülmüştür

• 42-Mb bölgesinde 495 genin 26’sı IFN yolaklarında rol alan proteinleri kodlayan genleri taşır



Kopya sayı farklılıkları

Genomik segmentlerin kaybı veya kazanımından kaynaklanır

Klasik anlamda gen boyutu 1 kb’ten uzun olan gen bölgelerine denir

SNPs (tek nükleotid polimorfizmleri) içerebilmektedir

Sağlıklı bireylerde de görülür, fakat ‘doz’ ilişkili otoimmünite hastaları sağlıklı bireylerden ayıran 
temel faktördür



Çevresel faktörler-UV

UVA → tek iplik kopmaları ile DNA'ya zarar verir

UVA→  IL1 ile IL6 yoluyla proinflamatuar etkiler

UVA /UVB  → Langerhans hücreleri, mast hücreleri ve keratinositlerde IL1 veTNF alfa ekspresyonu ↑

Ilımlı dozlarda UVB  sonrası→ Periferik kan mononükleer hücrelerinde hipometilasyon

UVB →LFA-1ekspresyonu ↑ → aşırı T hücrelerinin üretimi



Çevresel faktörler-Hormonal etki

SLE özellikle üreme çağındaki kadınları erkeklere göre orantısız olarak daha fazla etkilemektedir

Eksojen hormon uygulaması (oral kontraseptifler ve hormonal replasman tedavisi dahil), erken 
menarş başlangıcı riskli

Hamilelik ve çocuk doğumuyla ilgili faktörler (ilk doğum yaşı, doğum sayısı ve emzirme süresi)→ 
SLE ile bir ilişki Ø

I. Gergianaki et al. Best Practice & Research Clinical Rheumatology,2018



SLE ile güçlü bir şekilde ilişkili faktörler

• Sigara: Sigara içenlerde, özellikle >10 paket-yıl sigara içenlerin antidsDNA-pozitif SLE riski↑

• Endometriozis

• Alkol: Orta düzeyde alkol tüketimi ile kadınlarda SLE riski arasında ters bir ilişki 

• Silika

Çevresel faktörler- Diğer

I. Gergianaki et al. Best Practice & Research Clinical Rheumatology,2018



SLE ile orta veya zayıf ilişkili faktörler

• D vitamini: Mevcut veriler yetersiz

• Hava kirliliği: Kükürt dioksit, nitrojen dioksit, ozon ve karbon monoksite maruziyet genç 

başlangıçlı SLE'de yüksek hastalık aktivitesi ile ilişkili 

• Obezite: Risk↑Anlamlı?

• Diyet: Epigenetik değişiklikler ve/veya bağırsak mikrobiyotası ile etkileşim

• Tarım ilaçları

Çevresel faktörler- Diğer



Çevresel faktörler- Enfeksiyonlar

Current mechanistic insights into the role of infection in systemic lupus erythematosus, Pan Qingjun et al. 
Biomedicine & Pharmacotherapy 117 (2019)



Epigenetik Faktörler

Genetik çeşitlilik, yaşlar boyunca SLE riskini etkiler 

Nadir monogenik SLE benzeri durumlar haricinde, SLE ile ilişkili gen 
varyantları, hastalık oluşturacak kadar güçlü değildir ve genetik 
olarak yatkın bir bireyde hastalığa neden olmak için zamanla ek 
faktörlerin birikmesi gerekir

Epigenetik mekanizmalar, altta yatan gen dizisinin kendisini 
etkilemeden DNA erişilebilirliği ve gen transkripsiyonunu etkiler



jSLE’de epigenetik faktörler

3 ana epigenetik mekanizma vardır 

• DNA metilasyonu
• Posttranslasyonel histon modifikasyonu
• Kodlamayan RNA lar

Epigenetik mekanizmaların disregülasyonu

• Otoimmün hastalık riski ⇑
• Kanser riski ⇑

Birlikte (ve/veya ayrı ayrı), bu mekanizmalar 
DNA sıkıştırmasını ve erişilebilirliğini düzenler

Pediyatrik hasta kohortlarından elde edilen veriler sınırlıdır



DNA metilasyonu

DNA metilasyonu bir –CH3 grubunun, DNA metil transferazlar (DNMT'ler) 
tarafından sitozin pirimidin halkasının 5. karbon pozisyonuna kovalent
transferi aracılığıyla gerçekleşir

Kararlı, kalıtsal ama aynı zamanda tersine çevrilebilir bir epigenetik işarettir

Hücre farklılaşmasında, transpoze edilebilir elementlerin susturulmasında 
ve genlerin damgalanmasında rol oynar

DNA methylation in systemic lupus erythematosus Christian M Hedrich et al. Epienomıcs 2016



CD70 metilasyonu ve SLE ilişkisi

Yetişkin başlangıçlı SLE'de, CD4+ T hücrelerinde CD70'in 

(TNFSF7-tümör nekroz faktör ligand süper aile üyesi 7'yi 

kodlayan) hipometilasyonu → B-hücresi stimülasyonu ↑

The emerging role of microRNAs in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus. Chenggui 
Miao et al. Cell Signal 2013 

https://www.semanticscholar.org/author/Chenggui-Miao/11337710


LINE-1 metilasyonu ve SLE ilişkisi

Long interspersed nuclear element-1 (LINE-1), insan genomunun yaklaşık 

%21'ini temsil eden tekrarlayan DNA elementleridir 

Sıklıkla genel DNA metilasyonunun bir belirteci olarak kullanılır 

LINE-1 metilasyon seviyeleri jSLE’de erişkin SLE'den daha düşük 
saptanmıştır



Posttranslasyonel Histon Değişiklikleri

Histonlar, daha sonra nükleozomlar olarak adlandırılan 147 baz genomik DNA segmenti ile 
kompleksler oluşturan oktamerler halinde organize edilen küçük, arginin ve lizinden zengin 
proteinlerdir

Histonların (kuyruk) N-terminal kısmında, DNA sıkıştırmasını ve erişilebilirliğini modüle eden post-
translasyonel değişiklikler (arginin veya lizin kalıntılarının metilasyonu, asetilasyonu, ubiquitilasyonu
ve lizinin SUMOilasyonu ve serin veya treonin gruplarının fosforilasyonu) olabilir

Kromatini bağlayabilir ve organizasyonunu yeniden şekillendirebilir→  transkripsiyon, DNA 
replikasyonu ve onarımı gibi süreçleri düzenler



Kodlamayan RNA’lar- Mikro-RNA'lar

Mikro-RNA'lar (miRNA'lar), en çok çalışılan kodlamayan RNA'lardır

18-25 nükleotid içeren, mRNA stabilitesini ve bütünlüğünü kontrol eden, böylece insan genlerinin 
%30- 80'i arasında ince ayar yapan küçük RNA molekülleridir

Lashine ve ark→ jSLE hastalarında mir-155 ekspresyonu↓

miR-155↓ ➤ SLEDAI skorları ve proteinüri ile ters orantılıdır

MiR-155: IL-2 salınımının 
düzenleyicisi olan PP2AC (protein 
fosfataz(PP)2Ac) ekspresyonunda 
yer alır



SLE'nin başlamasına ve ilerlemesine yol açan etkileşim modeli

Apoptotik materyalin bozulmuş temizlenmesi → modifiye
kromatin içeren apoptotik kabarcıklar olgunlaşmamış 
dendritik hücre tarafından alınır

Bu işlem sonrası dendritik hücreler, T hücrelerini aktive edebilen 
olgun bir fenotip geliştirir. B hücrelerini dendritik hücre tarafından 
alınan kromatine karşı- otoantikorlar üretmeye teşvik eder

İmmün kompleksler, reseptör aracılı endositoz yoluyla 
plazmositoid denditik hücreye girer ve IFN-∝ üretimine yol açar 

IFN- ∝ ;otoantikorların NETosis'i indüklemesini sağlar, genellikle 
enfeksiyöz ajanlar  tarafından tetiklenen bir süreçtir

Hücre dışı boşluğa yayılan DNA-antimikrobiyal peptit kompleksleri, B-hücresi için 
otoantijenler olarak işlev görür ve otoantikorlarının üretimine yol açar



Apoptoz ve Doğal İmmün Yanıt

Apoptotik klirensteki
ve/veya klirensin

düzenlenmesindeki hatalar

Komplemanlar ve 
reseptörleri, Ig reseptörleri, 

Bcl2, Fas/Fas ligandı ve 
PD1’deki hatalar

Fagositik immün hücreler 
(TLR7 ve TLR9 aracılığıyla)

TOLERANS 
KAYBI

Otoantijen maruziyeti ↑



Apoptoz ve nükleik asit sensörleri

Endojen hücresel artıklara karşı yanıt olarak immün aktivasyonu önlemek için birkaç yol mevcuttur:

• Apoptotik hücreler, C1q, CRP, pentraksin 3 ve serum amiloid P ile kaplanır

• DNAse 1, kromatinin degredasyonuna katkıda bulunur

• Azalmış DNase 1 aktivitesi, hem SLE'li hastalarda hem de lupus eğilimli farelerde tarif edilmiştir



TLR’lerin Rolü

Apoptotik hücreler büyük ölçüde RES’teki hücreler tarafından temizlenir

Temizlenebilecek yük aşıldığında, apoptotik artıklar immün yanıtı ortaya çıkarabilir

Murin modelleri, lupusta TLR'lerin rolünün önemini göstermiştir



Nükleik asit sensörleri

TLR7 aşırı ekspresyonu

TLR7-TLR9 etkileşimi

TLR7 ve TLR9’u endozomal bölgeye 
yönlendiren UNC93B1’deki D34A 

mutasyonu endozomlarda TLR7’yi arttırır



SLE'de TLR7 ve TLR9'un karşıt rolleri 
Fizyolojik koşullar altında,TLR7 

sinyali, bireyleri SLE  
gelişiminden koruyan TLR 9 

tarafından kısıtlanır.
TLR9 işlevinin bozulması, TLR7 

sinyalini destekleyebilir ve 
SLE'nin gelişimini kolaylaştırabilir



Sitozolik nükleik asit sensörleri

Molineros JE, et al. PLoS Genet, 2013.

Endozomal TLR'lerin işlevini tamamlamak için 
sitoplazmada hareket eder. Hem IFN'yi hem de 
inflamatuar sitokin üretimini etkinleştirir 

Endojen nükleik asitlerin zararlı etkilerinden korunma, 
nükleik asitleri bozan nükleazlarla sağlanır 



Sitozolik nükleik asit sensörleri

Lupus benzeri fenotipe sahip Aicardi-Goutières
sendromu tip I IFN'nin aşırı üretimini sağlayan gen 
kusurlarından kaynaklanır

Spesifik olarak sitozolik nükleik asit sensörlerini veya 
bunların düzenleyicilerini kodlayan genlerdeki 
mutasyonların tümü bu fenotip ile ilişkilidir



Solubl mediatörler

TNF, IL4, IL6 ve IL10 gibi birçok sitokinin seviyeleri ↑ otoantikor üretimini ve inflamasyonu ↑ 

Tip I ve tip II IFN'ler, SLE'nin patogenezinde anahtar sitokinlerdir ve artışları otoantikor gelişiminden 
öncedir

IFNα, BAFF upregülasyonu ile ilişkilidir

• SLE'li hastalardan alınan böbrek ve cilt dokularında IFNα ve ISG'lerin transkriptleri vardır
• Lupusun murin modellerinde IFNα'nın ekzojen uygulaması ile hastalık şiddeti ↑

Castellano G. et al. Arthritis Res Ther, 2015. 
Farkas L, et al. Am J Pathol, 2001.



SLE’de rol alan mediatörler

SLE’de IL2 ↓, IL17 ↑ (dengesiz T hücre sitokin profili)
IL2, Treg hücre gelişimi ve işlevi için gereklidir
IL17'nin ekspresyonunu kısıtlamak için de gereklidir
SLE'de IL17 doku hasarına aracılık edebilir



Solubl mediatörler

BAFF, B hücresi homeostazı için kritik bir faktördür

SLE‘de serum BAFF seviyeleri ↑ 

• BAFF aracılığıyla B hücre aktivasyonu ve otoantikor üretimi ↑ 
• Otoreaktif klonların periferde kalmasını sağlar

BAFF tedavi hedeflerindendir



SLE gelişiminde rol alan hücreler

Tsokos GC, et al. Nature Reviews, 2016.



Dendritik hücreler(DC)

• SLE’de dendritik hücreler tarafından uygun olmayan antijen sunumu, T ve B hücre toleransının 

bozulmasına yol açabilir

• Plazmositoid dendritik hücreler tip I IFN salgılanmasından sorumlu hücre tipidir 

Her iki DC türü de SLE'deki hastalık sürecinde çok önemli 



Miyeloid hücreler

SLE'deki nötrofiller tarafından bozulmuş fagositoz tanımlanmıştır

SLE‘de reaktif oksijen türleri(ROS)üretiminin azaldığı gösterilmiştir: 

• ROS üretiminin kusurlu olduğu KGH olan hastalarda SLE insidansı yüksektir
• KGH’lı murin modelinde artan ISG ürünleri, otoantikorlar ve glomerülonefrit bildirilmiştir
• ROS üretiminin azalması apoptozun hatalı olmasına katkıda bulunur

Bengtsson AA, et al. Arthritis Res Ther, 2014.
De Ravin SS, et al. J Allergy ClinImmunol, 2008
Magnani A, et al. J Allergy Clin Immunol, 2014.



T hücreleri

T hücrelerinin SLE'nin patogenezinde merkez olduğu 
düşünülmektedir

SLE’de T hücre reseptörü yoluyla anormal sinyal 
iletimi olur

SLE'li hastalardan alınan T hücrelerinde, CD3 ζ zinciri, 
artan mTOR aktivitesi nedeniyle downregüle edilir

FcRy ZAP70 yerine tirozin-protein kinaz SYK ile eşleşir, 
bu da T hücre reseptörü sinyal yolunun 
hiperaktivasyonu ile sonuçlanır

Tsokos GC, et al. Arthritis Research & Therapy, 2011.
Kyttaris VC, et al. J Immunol, 2004.



T hücreleri

• SLE T hücreleri:

• CD3ζ ↓
• PI3K ↑
• mTORC1 ↑
• Rho ile ilişkili protein kinaz (ROCK) ↑
• Kalsiyum/kalmodulin kinaz IV (CaMKIV) ↑
• Protein fosfataz 2A (PP2A) ↑

Katsuyama T, et al. Frontiers in Immunology, 2018.

T hücresi farklılaşmasındaki anormallikler→

IL-17 gibi proinflamatuar sitokinlerin üretimi

IL-2 gibi sitokinlerin üretiminin azalması ile ilişkilidir



Treg hücreleri

Treg hücrelerinin toleransın korunmasında önemli rolü vardır

Treg hücrelerinin normal gelişimi IL2'ye bağlıdır

SLE'li hastaların 5 gün boyunca düşük doz IL2 ile tedavisiyle 
periferik kan CD25+FoxP3+ Treg hücrelerinde dramatik bir artış 
olmuştur

• Uzun süreli IL2 tedavisinin klinik sonuçları ? 

Von Spee-Mayer C, et al. Ann Rheum Dis, 2015.



T hücre ve B hücre etkileşimi



B hücreleri ve otoantikor üretimi

B hücreleri, antijene tepkileri, diğer hücrelerin düzenlenmesi, otoantikor
üretimi→immünkomplekslerin oluşumu, hücre içi fonksiyonlara etki yoluyla SLE'ye katkıda bulunur

İmmünkompleksler komplemanı aktive eder ve Fc reseptörlerini bağlayarak inflamasyonu
aktifleştirir 

SLE hastalarının yarısında dsDNA'ya yönelik patolojik IgE vardır

SLE'li hastalarda artan hastalık aktivitesi ile otoreaktif IgE seviyeleri ve IgE immün kompleksleri artar, 
pDC'lerde tip I IFN'yi uyarabilir

Henault J, et al. Nat Immunol, 2016.
Liphaus BL, et al. Clinics, 2012.
Dema B, et al. PLoS ONE, 2014.



SLE gelişimi

Epigenetik
etkiler

Çevresel 
etkiler

Genetik 
yatkınlık

UV ışınları
İlaçlar
Viral enfeksiyonlar
Diyet/sigara
Pestisit/solventler

DNA metilasyonu
Histon asetilasyonu
miRNA’lar



Teşekkürler


