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Bilaga A 
 

ACR:s reviderade klassifikationskriterier för systemisk lupus erytematosus från 1982 
(minst 4 kriterier krävs för diagnos) 
 

Kriterier Definition  
1. Fjärilsexantem Fixerat utslag (platta eller upphöjda) över kinder som tenderar att skona 

nasolabiala fåror 

2. Diskoida utslag Erytematöst upphöjda fläckar med vidhäftande keratos och follikulär pluggning; 
atrofisk ärrbildning kan förekomma vid äldre lesioner 

3. Fotosensitivitet Hudutslag på grund av ovanlig reaktion på solljus, genom patientens historia 
eller läkares observation 

4. Munsår Orala eller nasofaryngeala sår, oftast smärtfria, vilka observerats av läkare 

5. Artrit Icke erosiv artrit som involverar två eller flera perifera leder och som 
kännetecknas av ömhet, svullnad eller utgjutning 

6. Serosit a) Pleurit - övertygande historia av pleuritisk smärta eller gnidningsljud 
observerat vid auskultation av en läkare eller radiologiska tecken på pleural 
utgjutning 
ELLER  
b) Perikardit - dokumenterad genom EKG eller gnidningsljud eller tecken på 
perikardutgjutning 

7. Njurinflammation a) Ihållande proteinuri mer än 0.5 gram per dag eller mer än 3+ om kvantifiering 
inte utförts 
ELLER  
b) Avvikande urinsediment – kan vara hematuri, erytrocytcylindrar, fin- eller 
grovkorniga cylindrar eller en blandning 

8. Neuropsykiatrisk sjukdom a) Kramper - i avsaknad av kända läkemedel eller kända metabola rubbningar;  
till exempel uremi, ketoacidos eller elektrolytrubbningar 
ELLER 
b) Psykos - i avsaknad av kända läkemedel eller kända metabola rubbningar, till 
exempel, uremi, ketoacidos eller elektrolytrubbningar  

9. Hematologisk sjukdom a) Hemolytisk anemia – med retikulocytos 
ELLER 
b) Leukopeni – mindre än 4.000/mm3 vid 2 eller fler tillfällen 
ELLER 
c) Lymfopeni – mindre än 1.500/mm3 vid 2 eller fler tillfällen 
ELLER 
d) Trombocytopeni – mindre än 100.000/mm3 I frånvaro av utlösande läkemedel  

10. Immunologisk störning a) Positiv LE cellspreparation 
ELLER  
b) Anti-DNA: antikroppar mot nativt DNA i abnormal titer 
ELLER  
c) Anti-Smith: förekomst av antikroppar mot Smith antigen 
ELLER  
d) Falskt positivt serologiskt test för syfilis i minst 6 månader och som bekräftats 
av Treponema pallidum immobilisering eller fluorescerande treponemal 
antikropps-absorptionstest 

11. Antinukleära antikroppar En onormal titer av antinukleära antikroppar mätt med immunofluorescens, eller 
en motsvarande metod, vid vilken punkt som helst i tiden och i frånvaro av 
läkemedel som är kända för att vara associerade med "droginducerad lupus" 

 


