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Παρασκευή Κώτση

ΠΕΡιληΨη: το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (APS), χαρακτηρίζεται από την παραγωγή αυτοαντισω-
μάτων ενάντια στα φωσφολιπίδια με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο αρτηριακής και φλεβικής θρόμβω-
σης, καθ’ έξιν αποβολές ή άλλες μαιευτικές επιπλοκές. μπορεί να είναι πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές σε 
συνδυασμό συνηθέστερα με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ςΕλ). τα αντισώματα μπορούν να ανι-
χνευθούν είτε με ELISA ή με δοκιμασίες πήξεως. τελευταία δεδομένα στην παθογένεια του APS ενο-
χοποιούν το οξειδωτικό stress σαν το έναυσμα της ανοσολογικής διαταραχής και την απάντηση των 
B-κυττάρων ως καθοριστικούς παράγοντες στην εξέλιξη της νόσου, οδηγώντας σε νέες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις, περιλαμβανομένων βιολογικών και εστιασμένων θεραπειών. η καταστολή ή η ελάττω-
ση των B-λεμφοκυττάρων, μπορεί να είναι βοηθητική για κάποιους ασθενείς. μελέτες καταδεικνύουν 
ένα ρόλο και για την πρωτογενή αιμόσταση στην παθογένεια του νοσήματος αναδεικνύοντας νέους θε-
ραπευτικούς στόχους. ςήμερα εφόσον ο ασθενής αναπτύξει θρόμβωση τίθεται σε διά βίου αντιπηκτι-
κή αγωγή, λόγω του υψηλού κινδύνου υποτροπών. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα στις περιπτώσεις 
θρομβωτικού κυρίως APS ότι η ανοσοκαταστολή έχει κάποιο ευεργετικό αποτέλεσμα. Πιθανή εξαίρεση 
αποτελεί το καταστροφικό APS (περίπου 1% των περιστατικών). μερικά πρόσφατα δημοσιεύματα κα-
ταδεικνύουν τη χρήση του rituximab με θετικά αποτελέσματα σε ανθεκτικές περιπτώσεις. οι στατίνες 
και άλλα φάρμακα έχουν πιθανά αντιθρομβωτική και ανοσορρυθμιστική δράση και θα μπορούσαν στο 
μέλλον να χρησιμοποιηθούν σαν επιπρόσθετη αγωγή εφόσον υπάρξουν μελέτες που θα καταδείξουν το 
όφελος σε ασθενείς με αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (aΡL).
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή 
το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (APS), γνωστό 

και ως σύνδρομο Hughes, είναι μια προθρομβωτική δι-
αταραχή με εκδηλώσεις τόσο από τη φλεβική όσο και 
από την αρτηριακή κυκλοφορία.1 η εν τω βάθει φλεβο-
θρόμβωση των κάτω άκρων και τα ισχαιμικά αγγειακά 
εγκεφαλικά είναι οι πιο συχνές εκδηλώσεις του.2 Εκδη-
λώσεις όμως μπορεί να υπάρχουν από οποιοδήποτε όρ-
γανο ή ιστό με προσβολή του αγγειακού του δικτύου. ςε 
ένα μικρό αριθμό ασθενών αναπτύσσεται το καταστρο-
φικό αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (CAPS), που χαρα-
κτηρίζεται από θρομβώσεις σε πολλαπλά μικρά αγγεία 
και οδηγεί σε πολυοργανική ανεπάρκεια με υψηλή θνη-
τότητα. Άλλες σημαντικές εκδηλώσεις του APS είναι οι 

μαιευτικές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν ανεξήγητο θά-
νατο ενός ή περισσότερων μορφολογικά φυσιολογικών 
εμβρύων στη 10η ή μεγαλύτερη εβδομάδα της κυήσεως, 
ο πρόωρος τοκετός ενός ή περισσοτέρων μορφολογικά 
φυσιολογικών νεογνών πριν την 34η της κυήσεως λόγω 
εκλαμψίας ή σοβαρής προεκλαμψίας, και 3 ή περισσό-
τερες αλληλοδιάδοχες ανεξήγητες αποβολές πριν τη 10η 
εβδομάδα της κυήσεως.1

τα κριτήρια για τη διάγνωση APS (2006) καθιστούν 
απαραίτητη την παρουσία των ειδικών αυτοαντισωμάτων 
που επιμένουν για >12 εβδομάδες IgG ή IgM ισοτύπου 
και ανιχνεύονται με ELISA για τη β2-γλυκοπρωτεΐνη I 
(β2-GPI) ή αντικαρδιολιπινικά αντισώματα ή με δοκιμα-
σίες για ανίχνευση του αντιπηκτικού του λύκου (lupus-
anticoagulant Assays).1 οι δοκιμασίες για το αντιπηκτικό 
του λύκου ανιχνεύουν αυτοαντισώματα που in vitro πα-
ρατείνουν τους χρόνους πήξης. ο όρος “αντιφωσφολιπι-
δικά αντισώματα” (aΡL) χρησιμοποιείται για όλα τα είδη 
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αντισωμάτων. η διάγνωση του APS τίθεται όταν υπάρχει 
τουλάχιστον ένα από τα προαναφερθέντα κλινικά κριτή-
ρια με ένα εργαστηριακό κριτήριο.1

Ο ρόλος των “αντιφωσφολιπιδικών 
αντισωμάτων” (ΑΡΑ, aPL) 
Παθογενετικοί μηχανισμοί

μετά την ανακάλυψη το 1990 ότι η πρωτεΐνη β2-GPI 
που συνδέεται με τα φωσφολιπίδια είναι κριτικής σημα-
σίας για τη διάγνωση του συνδρόμου, πάνω από 20 πι-
θανές πρωτεΐνες στόχος έχουν περιγραφεί (προθρομβίνη, 
πρωτεΐνη C, πρωτεΐνη S, t-ΡΑ και ανεξίνη A5).

Ωστόσο το θετικό αντιπηκτικό του λύκου είναι ο ισχυ-
ρότερος παράγων κινδύνου για θρόμβωση και δυσμενή 
έκβαση της κυήσεως σε σχέση με τα αντισώματα έναντι 
β2-GPI ή αντικαρδιολιπινικά αντισώματα.3

ςε μελέτη σε γυναίκες ηλικίας κάτω από 50 ετών, για 
παράγοντες κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 
βρέθηκε το 17% να έχουν θετικό αντιπηκτικό του λύκου 
σε σύγκριση με 0,7% του γενικού πληθυσμού (οR, 43,1).4 
ο κίνδυνος αυξάνεται παραπέρα με τη χρήση των αντι-
συλληπτικών δισκίων (OR, 201) ή κάπνισμα (OR, 87). 
το 1% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας παρουσι-
άζουν καθ’ έξιν αποβολές, και περίπου 10-15% από αυ-
τές εκτιμάται ότι πάσχουν από μαιευτικό APS. Θετικό 
αντιπηκτικό του λύκου είναι ο ισχυρότερος προγνωστι-
κός παράγων για θρόμβωση σε αμιγώς μαιευτικό APS με 
ετήσια επίπτωση εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης 1,46%, 
και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου 0,32%.

ο κίνδυνος του πρώτου θρομβωτικού επεισοδίου σε 
ασυμπτωματικά άτομα που είναι θετικά και στα 3 είδη 
αντισωμάτων (αντιπηκτικό του λύκου, αντικαρδιολιπι-
νικά αντισώματα, αντισώματα έναντι της β2-GPI) είναι 
5,3% ανά έτος.6

μεταξύ των αντισωμάτων έναντι της β2-GPI βρέθηκε 
ότι εκείνα που συσχετίζονται καλλίτερα με τα θρομβοεμ-
βολικά επεισόδια είναι αυτά που στρέφονται ενάντια στο 
τμήμα ι (domain I, DI) (OR 18,9, CI 6,8–53,2), της β2-
GPI (ςχήμα 1). Αντισώματα ενάντια στα τμήματα II-V 
(domain II-V, DII-V) δεν συσχετίζονται με θρόμβωση (OR 
1,1, CI 0,4–2,8). Παραπέρα μελέτη έδειξε ότι τα παθολο-
γικά αντισώματα αναγνωρίζουν μια θετικά φορτισμένη 
περιοχή γύρω από τα αμινοξέα aa 40–43 και αυτά είναι τα 
αντισώματα που ανιχνεύονται με τις πηξιολογικές μεθό-
δους (β2-GPI-dependent LAC).7 Ενώ το DI περιέχει τον 
επίτοπο για τη δέσμευση των αντι-β2-GPI αντισωμάτων, 
το DV είναι εκείνο που συνδέει το ανοσοσύμπλεγμα με 
τα ανιονικά φωσφολιπίδια. μόνο μετά την αλληλεπίδρα-
ση με τα αντισώματα και τον διμερισμό της β2-GPI μπο-
ρεί να συνδεθεί στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων των 
ενδοθηλιακών κυττάρων και των μονοκυττάρων. Αυτοα-

ντισώματα από ασθενείς με APS όταν ενίονται σε πειρα-
ματόζωα επάγουν τη θρόμβωση, οι θρομβογονικές όμως 
ιδιότητες τους μειώνονται σημαντικά όταν απομακρύνο-
νται τα αντισώματα έναντι της β2-GPI.8,9 Αντίθετα η χρη-
σιμότητα των αντισωμάτων έναντι καρδιολιπίνης για την 
διάγνωση του θρομβωτικού αντιφωσφολιπιδικού συνδρό-
μου αμφισβητείται.10

Έως σήμερα δεν έχει καταδειχθεί ένας και μόνος μη-
χανισμός στην παθογένεια του APS.

οι πρώτες μελέτες εστίασαν στον αιμοστατικό μηχα-
νισμό και κατέδειξαν επιτάχυνση του σχηματισμού θρομ-
βίνης με συγκέντρωση προθρομβίνης μέσω αντισωμάτων 
στην επιφάνεια των ανιονικών φωσφολίπιδιων ή με την 
απομάκρυνση της ανεξίνης V από τα φωσφολιπίδια11 και 
την κυτταρική έκφραση του ιστικού παράγοντα (TF), κα-
θώς και διαταραχή της ινωδόλυσης. Αργότερα μελέτες κα-
τέδειξαν ενεργοποίηση του κλασσικού μονοπατιού του 
συμπληρώματος.12 Παρά τις ασάφειες στο μηχανισμό, η 
κύρια εκδήλωση είναι η παρουσία μιας προθρομβωτικής 
κατάστασης που σχετίζεται με την κλινική εικόνα αλλά 
και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του APS. 

Σχήμα 1. Σχηματική αναπαράσταση της free thiol μορφής 
της β2-GPI. 
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Νεώτερα δεδομένα καταδεικνύουν ότι το APS χαρα-
κτηρίζεται από αυξημένο οξειδωτικό stress. το οξειδωτι-
κό stress παίζει άμεσο ρόλο στη δομή και λειτουργία της 
β2-GPI. ςτοιχεία παρουσίας οξειδωτικού stress είναι η 
χαμηλή δραστικότητα της παραοξονάσης (Paraoxonase), 
που αντιστοιχεί στις αντιοξειδωτικές ιδιότητες των υψη-
λής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (high density lipoprotein 
- HDL) που προλαμβάνουν την οξείδωση των χαμηλής πυ-
κνότητας λιποπρωτεϊνών (low density lipoprotein - LDL) 
σε ασθενείς με APS,13,14 ενώ τα επίπεδα της 8 επι-προ-
σταγλανδίνης F2α που είναι βιολογικός δείκτης υπερο-
ξείδωσης των λιπιδίων είναι αυξημένα.15 τα συμπλέγματα 
β2-GPI-οξειδωμένων LDL είναι αυξημένα στους πάσχο-
ντες σε σχέση με υγιή άτομα.

ςε κάθε ένα από τα τμήματα DI έως DIV της β2-GPI 
περιέχονται 2 δισουλφιδικοί δεσμοί και στο πέμπτο τμή-
μα (DV) περιλαμβάνεται ένας ακόμα δισουλφιδικός δε-
σμός που συνδέει την κυστεΐνη (Cys) 288 με την Cys 
326.16 ςτα υγιή άτομα, στο πλάσμα ανευρίσκεται κυρίως 
η ονομαζόμενη μορφή free thiol που χαρακτηρίζεται από 
διάσπαση των δισουλφιδικών δεσμών μεταξύ της Cys32 
και Cys60 (κοντά στον επίτοπο που αναγνωρίζουν τα Β- 
λεμφοκύτταρα) στο Dι και μεταξύ της Cys288 και της 
Cys326 στο DV (κοντά στον επίτοπο που αναγνωρίζε-
ται από τα τ-λεμφοκύτταρα).17,18 οι δισουλφιδικοί δεσμοί 
στις θέσεις αυτές διασπώνται από τις οξειδοαναγωγά-
σες (oxidoreductases) thioredoxin-1 και την πρωτεϊνική 
δισουλφιδική ισομεράση (protein disulfide isomerase, 
PDI).19 ςε συνθήκες οξειδωτικού stress, δημιουργούνται 
δισουλφιδικοί δεσμοί στις θέσεις αυτές.17 το ποσοστό της 
οξειδωμένης β2-GPI σε ασθενείς με APS σε σχέση με την 
μη οξειδωμένη μορφή είναι σημαντικά αυξημένο σε σύ-
γκριση με άλλους ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα (με 
παρουσία ή όχι αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων χωρίς 
το κλινικό σύνδρομο) και υγιείς (P<0.001).17 Ασθενείς με 
το σύνδρομο θετικοί στο αντιπηκτικό του λύκου και στα 
αντί-β2-GPI αντισώματα έχουν υψηλότερα επίπεδα οξει-
δωμένης β2-GPI από ασθενείς που είναι αρνητικοί στο 
αντιπηκτικό του λύκου και θετικοί στα αντισώματα.17 τα 
δεδομένα αυτά υποστηρίζουν την θεωρία ότι η οξείδωση 
της β2-GPI αποκαλύπτει τον κριτικό επίτοπο που ανα-
γνωρίζεται από τα B-λεμφοκύτταρα. Αντι-β2-GPI αντισώ-
ματα που προήλθαν από πειραματόζωα με ανοσολογική 
διέγερση με ανθρώπινη β2-GPI έδειξαν ελαττωμένη ικα-
νότητα δέσμευσης της β2-GPI που είχε επεξεργασθεί με 
οξειδοαναγωγάση19 και το ίδιο ισχύει και για αντισώμα-
τα που είχαν ληφθεί από ασθενείς με APS.

Ρόλο φαίνεται να παίζει και η διαμόρφωση της β2- 
GPI που μπορεί να υπάρχει σε κυκλική μορφή με αλλη-
λεπίδραση του DI με το DV. ςτη διαμόρφωση αυτή ο 
κριτικής σημασίας επίτοπος που αναγνωρίζεται από το 
Β-λεμφοκύτταρα παραμένει κρυφός από το ανοσοποιη-
τικό σύστημα.20 ςε δέσμευση της σε επιφάνεια ανιονικών 
φωσφολιπιδίων μέσω του DV, η κυκλική μορφή αλλά-

ζει διαμόρφωση, «ανοίγει» σε σχηματισμό αγκιστριού 
και αποκαλύπτει τον επίτοπο του DI επιτρέποντας την 
δέσμευση των ειδικών αυτοαντισωμάτων. η παρουσία 
της κυκλικής διαμόρφωσης δεν έχει άμεσα αποδειχθεί 
στον άνθρωπο αλλά υπάρχουν στοιχεία που υποστηρί-
ζουν την παρουσία της in vivo. η πρωτεΐνη H (προϊόν 
του Streptococcus pyogenes) αλλάζει τη διαμόρφωση της 
β2-GPI από την κυκλική στην ανοικτή ανοσογόνο μορ-
φή της όταν ενίεται σε ποντίκια και οδηγεί στον σχημα-
τισμό αυοαντισωμάτων.21

τα αυτοαντισώματα από ασθενείς με APS ενιέμενα σε 
ποντίκια δεν προάγουν τη δημιουργία θρόμβου απουσία 
βλάβης του αγγειακού τοιχώματος γεγονός που συνηγο-
ρεί υπέρ του μοντέλου των δυο χτυπημάτων “two hit” 
για την πρόκληση θρόμβωσης. το αρχικό πρώτο χτύπημα 
διασπά-ενεργοποιεί το ενδοθήλιο, και ένα δεύτερο οδη-
γεί στο σχηματισμό του θρόμβου.22 η β2-GPI δεν συνδέ-
εται στο μη διεγερμένο ενδοθήλιο in vivo.23 Απαραίτητο 
βήμα για τη δημιουργία ανοσοσυμπλεγμάτων με τη β2-
GPI στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων είναι 
η διέγερση τους. ςτο CAPS, λοίμωξη και χειρουργική 
επέμβαση αναγνωρίζονται σαν παράγοντες που προδι-
αθέτουν σε ενδοθηλιακή βλάβη. Όμως το αρχικό ερέθι-
σμα δεν αναγνωρίζεται σε πολλές περιπτώσεις APS. η 
διαταραχή της οξειδωτικής ισορροπίας στο αγγειακό μι-
κροπεριβάλλον των ασθενών με APS μπορεί να αποτελεί 
το πρώτο χτύπημα που διεγείρει το ενδοθήλιο, επιτρέ-
ποντας στα ανοσοσυμπλέγματα της β2-GPI να σχηματι-
σθούν στην επιφάνεια του κυττάρου και να εκδηλώσουν 
την παθογενετική τους δράση. 

οξειδωτικό stress από εξωγενείς παράγοντες π.χ. κά-
πνισμα μπορεί να ωθεί το ενδοθηλιακό περιβάλλον προς 
προθρομβωτικό φαινότυπο. Παραδείγματος χάριν μπο-
ρεί να ευοδώνει την έκφραση της ανεξίνης Α2 που απο-
τελεί ενδοθηλιακό επιφανειακό υποδοχέα για τη β2-GPI 
και παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια του APS.24 
κλινικό παράδειγμα αποτελεί ο σχετικός κίνδυνος αγγει-
ακού ισχαιμικού επεισοδίου σε νέες γυναίκες με APS και 
θετικό αντιπηκτικό του λύκου (οR, 43.1), που αυξάνεται 
σε 87 με ταυτόχρονο κάπνισμα.4 ςε ένα μοντέλο θρόμ-
βωσης σε ποντίκια, προϊόντα μεταβολισμού ο2 (reactive 
oxygen species–ROS) προκαλούν συσσώρευση αιμοπετα-
λίων, διέγερση ενδοθηλιακών κυττάρων και έκφραση του 
παράγοντα von Willebrand. η N-acetylcysteine (NAC), 
που εξουδετερώνει τα ROS, αναστέλλει το σχηματισμό 
του θρόμβου σε αυτό το μοντέλο.25 η θεραπευτική αξία 
της NAC στο APS δεν έχει διερευνηθεί.

Ο ρόλος της eNOs (ενδοθηλιακή 
συνθετάση του νιτρικού οξειδίου-νΟ)

Ασθενείς με APS έχουν χαμηλότερα επίπεδα νιτρω-
δών στο πλάσμα, και παθολογικές αγγειακές απαντήσεις 
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που εξαρτώνται από το ενδοθήλιο σε σύγκριση με υγι-
είς,14 γεγονός που καταδεικνύει διαταραχή στη λειτουργία 
της ενδοθηλιακής συνθετάσης του Νο. το ενδοθηλιακό 
Νο συμβάλλει σημαντικά στη φυσιολογική ενδοθηλιακή 
λειτουργία.26 Παράγεται από την ενζυματική μετατροπή 
της L-αργινίνης από την eNOS και έχει εξαιρετικά μι-
κρό χρόνο ημιζωής. η εκτίμηση της δραστικότητας της 
eNOS βασίζεται στη μέτρηση των μεταβολιτών του Νο 
στο πλάσμα. τα νιτρώδη χρησιμοποιούνται για αυτό το 
σκοπό. ςε πειραματόζωα η έγχυση αυτοαντισωμάτων 
έναντι του DI της β2-GPI ανταγωνίζεται τη δραστικότη-
τα της eΝοS, με αποτέλεσμα προσκόλληση των μονο-
κυττάρων στο ενδοθήλιο. η δράση αυτή ήταν ανεξάρτητη 
από το συμπλήρωμα. η Νο εξαρτώμενη αγγειοδιαστολή 
των αρτηριολίων στα πειραματόζωα, αναστέλλεται από τα 
DI αυτοαντισώματα της β2-GPI, κατάσταση αντίστοιχη 
με αυτή των ασθενών με aPL.14 η αναστολή της eΝοS 
επάγεται μέσω των DI αυτοαντισωμάτων της β2-GPI που 
οδηγούν σε διμερισμό των μορίων β2-GPI σε επαφή με 
τον υποδοχέα 2 της απολιποπρωτεΐνης E ApoER2α (LDL 
receptor– related protein 8), διασυνδέοντας και ενεργο-
ποιώντας τον υποδοχέα 2 της ApoE, στην επιφάνεια των 
ενδοθηλιακών κυττάρων (ΕC).27 η αναστολή της eΝοS 
οδηγεί σε προσκόλληση των λευκοκυττάρων στην επιφά-
νεια των EC και προάγει το σχηματισμό του θρόμβου. η 
δραστηριότητα αυτή των αντι-β2- GP I αντισωμάτων ανα-
στρέφεται σε ποντίκια με έλλειψη eNOS ή ApoE υποδο-
χέα 2, καταδεικνύοντας τον κριτικό τους ρόλο. Δεν είναι 
γνωστό αν τα aPL ασκούν παρόμοια δράση στην παρα-
γωγή της eΝοS από τα αιμοπετάλια που επίσης φέρουν 
τον ApoER2α.

οι στατίνες, αναστολείς της 3-hydroxy-3-methyl-
glutaryl–coenzyme A (HMG-CoA) αναγωγάσης, αναστέλ-
λουν τις θρομβογονικές ιδιότητες των αντιφωσφολιπιδικών 
αντισωμάτων in vitro και in vivo,28 και η δράση τους οφεί-
λεται εν μέρει στη δυνατότητά τους να αυξάνουν την πα-
ραγωγή της eNOS.29

Επίδραση στα ενδοθηλιακά κύτταρα  
και μονοκύτταρα

τα αντιφωσφολιπιδικά αυτοαντισώματα είναι γνωστό 
ότι αυξάνουν την έκφραση στην επιφάνεια των κυττάρων 
προπηκτικών και προσκολλητικών μορίων. Προφανώς ένας 
υποδοχέας είναι απαραίτητος για τη μετάδοση σήματος 
από το περιβάλλον στο εσωτερικό του κυττάρου (πυρή-
να). τουλάχιστον 2 υποδοχείς έχουν δειχθεί να υπάρχουν 
στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων, η ανεξίνη 
A2 (ANXA2), που έχει υψηλή συγγένεια με τη β2-GPI 
και αποτελεί μάλλον τον κύριο υποδοχέα της. η ANXA2, 
όμως δεν έχει διαμεμβρανικό τμήμα για ενδοκυττάρια με-
τάδοση του σήματος. ο δεύτερος υποδοχέας είναι ο toll-
like receptor 4 (TLR4). ο συνδέτης του TLR4 προκαλεί 

ομοδιμερισμό του υποδοχέα και ενδοκυττάρια ενεργοποί-
ηση μέσω του μυελικού παράγοντα διαφοροποίησης 88 
(MyD88), που οδηγεί στην ενεργοποίηση του πυρηνικού 
παράγοντα κB (NF-κB). ο TLR4 ανήκει στους υποδο-
χείς που αναγνωρίζουν παθογόνα (pathogen recognition 
receptors, PRRs). λαμβάνουν σήματα από ποικίλες μο-
ριακές δομές παθογόνων (PAMPS) που διεγείρουν πρω-
τογενείς ανοσολογικές απαντήσεις. τελευταία φάνηκε ότι 
στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων δημιουργού-
νται πολυπρωτεϊνικά συμπλέγματα που περιλαμβάνουν 
αντι–β2-GPI αντισώματα, β2-GPI, την ανεξίνη A2, τον 
toll-like υποδοχέας 4 (TLR4), την καλρετικουλίνη και 
τη νουκλεολίνη.30 το σύμπλεγμα αυτό φαίνεται ότι είναι 
υπεύθυνο για τη μετάδοση του σήματος στο εσωτερικό 
του κυττάρου. η απουσία της ανεξίνης A2 έχει αναφερ-
θεί ότι προστατεύει από θρόμβωση πειραματόζωα στα 
οποία έχουν χορηγηθεί αυτοαντισώματα από ασθενείς 
με APS.31 ςτα μονοκύτταρα έχει βρεθεί η β2-GPI σε λι-
πιδικά τμήματα από μεμβράνες μονοκυττάρων να συνε-
ντοπίζεται με την ανεξίνη A2 και τον υποδοχέα TLR4. 
Αυτοαντισώματα από ασθενείς με APS διακόπτουν την 
μιτοχονδριακή λειτουργία μονοκυττάρων και ουδετερο-
φίλων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ποικίλων ROS και 
την έκφραση του TF. τα αντισώματα των ασθενών δεν 
συνεντοπίζονται με τα μιτοχόνδρια καταδεικνύοντας έναν 
έμμεσο μηχανισμό δυσλειτουργίας των μιτοχονδρίων. η 
παραγωγή των ενδοκυτταρίων ROS στα μονοκύτταρα ανα-
στέλλεται με τη χρήση NAC, βιταμίνης C, ή με τη χρήση 
του μιτοχονδριακού συμπαράγοντα του συνενζύμου Q10 
και ακολουθεί ελάττωση της έκφρασης του TF.32 τα αν-
θρώπινα μονοκύτταρα ενεργοποιούνται με διαφορετικό 
τρόπο από πολυκλωνικά αυτοαντισώματα από ασθενείς 
με θρομβωτικό APS (επάγουν την έκφραση του TF), σε 
σχέση με πολυκλωνικά αυτοαντισώματα από ασθενείς 
με αμιγές μαιευτικό APS.33

ο TF είναι το κλειδί στην έναρξη του πηκτικού μηχα-
νισμού. ςε βλάβη του αγγειακού τοιχώματος και έκθεση 
της φωσφατιδυλσερίνης, ο TF αποκαλύπτεται και δεσμεύ-
ει τον VIIa, (ενεργοποιημένο VII) που οδηγεί σε ενεργο-
ποίηση του παράγοντα IX και του X. η σημασία του TF 
στην παθογένεια του APS υποστηρίζεται από αποτελέσμα-
τα σε μοντέλα ποντικών in vitro και in vivo. Αντιδράσεις 
ανταλλαγής θειολών παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθ-
μιση της κατάστασης του TF. οι PDI, (Protein disulfide 
isomerase inhibitors) είναι εξωκυττάριοι ρυθμιστές της 
ανταλλαγής θειολών, συσχετίζονται με τον TF, εκφρά-
ζονται στην επιφάνεια των κυττάρων και προαπαιτείται 
η ύπαρξη τους για να εκδηλωθεί θρόμβωση που ξεκινά 
από τον TF.34 Αναστολείς της PDI μπορεί να έχουν επί-
δραση στην αντιμετώπιση του APS στοχεύοντας τον TF.35

Αυξημένα επίπεδα του παράγοντα XI προδιαθέτουν 
για ανάπτυξη φλεβοθρόμβωσης και αγγειακό εγκεφαλι-
κό επεισόδιο στον γενικό πληθυσμό, καθρεφτίζοντας τις 
δυο συχνότερες εκδηλώσεις ασθενών με APS. ςτο APS 
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υπάρχει διαταραχή στην ενεργοποίηση του XI.36 ο πα-
ράγων XI είναι προένζυμο που μετατρέπεται στην ενερ-
γό μορφή του (XIa) από τον XIIa ή τη θρομβίνη. ο XIa 
είναι υπεύθυνος για την ενεργοποίηση του IX οδηγώντας 
σε έκρηξη στην παραγωγή θρομβίνης. μπορεί να αποτε-
λεί υπόστρωμα των οξειδοαναγωγασών (thioredoxin 1 και 
PDI),36 που στοχεύουν τους δισουλφιδικούς δεσμούς του 
XI (στη θέση Cys118–Cys147 και Cys362–Cys482) δη-
μιουργώντας ελεύθερες θειόλες σε αυτές τις θέσεις. και 
οι δυο μορφές του παράγοντα XI ανευρίσκονται στο πλά-
σμα.36 ςε μελέτη βρέθηκε ότι οι ασθενείς με APS έχουν 
υψηλότερα επίπεδα παράγοντα XI με ελεύθερες θειό-
λες σε σχέση με υγιή άτομα.36 ο παράγων Χι που έχει 
δεχθεί την επίδραση των οξειδοαναγωγασών μετατρέ-
πεται ταχύτερα σε Xιa. η αλληλεπίδραση αυτή μεταξύ 
του παράγοντα XI και των οξειδοαναγωγασών φαίνεται 
να είναι σημαντική, διότι αναστολείς των οξειδοαναγω-
γασών (PDI) και του XIa είναι αποτελεσματικοί στη θε-
ραπεία της θρόμβωσης σε ζωικά μοντέλα.37 η αναστολή 
του XI παρέχει προστασία ενάντια στη θρόμβωση χωρίς 
αύξηση του κινδύνου αιμορραγίας, κάνοντας τον XI ελ-
κυστικό θεραπευτικό στόχο.

Όσον αφορά τα αιμοπετάλια η β2-GPI αλληλεπιδρά 
με τον υποδοχέα του παράγοντα von Willebrand στην 
επιφάνεια των αιμοπεταλίων (glycoprotein Ibα) και τον 
υποδοχέα 2 της ApoE (ApoER2α).38 τα αυτοαντισώματα 
συνδέονται στους υποδοχείς αυτούς και ενεργοποιούν τα 
αιμοπετάλια, απελευθερώνοντας θρομβοξάνη A2. τέλος ο 
αιμοπεταλιακός παράγων 4 (PF-4), μια θετικά φορτισμέ-
νη κατιονική πρωτεΐνη απελευθερώνεται από τα ενεργο-
ποιημένα αιμοπετάλια και διευκολύνει το διμερισμό της 
β2-GPI, αυξάνοντας τον σχηματισμό παθογενετικών ανο-
σοσυμπλεγμάτων στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων.39

Διαταραχή της πρωτοπαθούς (Innate) ανοσίας
Υπάρχουν κλινικά ευρήματα που καταδεικνύουν αλ-

ληλεπικάλυψη στην παθογένεση του συστηματικού ερυ-
θηματώδους λύκου (ςΕλ) και στο APS. η συχνότητα 
θετικού αντιπηκτικού του λύκου σε ασθενείς με ςΕλ εί-
ναι 30%, και η παρουσία θετικού αντιπηκτικού του λύκου 
στους ασθενείς αυτούς αυξάνει το κίνδυνο θρόμβωσης 
(OR, 5,6). η συσχέτιση μεταξύ των υποστηρίζεται και 
από την ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι του DI της β2-
GPI και την ανάπτυξη ενός συνδρόμου ανάλογου με το 
APS σε ένα ζωικό μοντέλο λύκου40 (NZW Χ BXSB F1 
αρσενικά ποντίκια). ςτο μοντέλο αυτό κύριος παθογενε-
τικός μηχανισμός είναι ο διπλασιασμός του TLR7 (Toll-
like receptor 7) λόγω μετάθεσης του TLR7 από το X στο 
Y χρωμόσωμα στα BXSB άρρενα ποντίκια. Αντισώματα 
από ασθενείς με APS αυξάνουν την έκφραση των υποδο-
χέων TLR7 και TLR8 σε πλασματοκυτταροειδή δενδρι-
τικά κύτταρα και μονοκύτταρα αντίστοιχα, καθώς και τη 

μετακίνησή τους από το ενδοπλασματικό δίκτυο προς το 
ενδόσωμα κάνοντας τα κύτταρα ευαίσθητα στους συνδέ-
τες των TLR7 και TLR8. οι δράσεις αυτές εξαρτώνται 
από την πρόσληψη των αντιφωσφολιπιδικών αντισωμά-
των στο ενδόσωμα, την ενεργοποίηση της NADPH οξει-
δάσης, και τη δημιουργία υπεροξειδίου.41 η αναστολή των 
υποδοχέων TLR7 και TLR8 μπορεί να αποτελεί στόχο στη 
θεραπεία του ςΕλ και των APL. η υδροχλωροκίνη έχει 
δείξει ότι αναστέλλει τον TLR7 και κλινικά σε ασθενείς 
με ςΕλ έχει συσχετιστεί με ελάττωση της πιθανότητας 
διατήρησης θετικών APL.42

ο BAFF (B-cell activating factor) είναι κυτταροκίνη κρι-
τικής σημασίας για την επιβίωση των B-λεμφοκυττάρων.43 
το belimumab είναι αντίσωμα που αναστέλλει τον BAFF 
και χρησιμοποιείται στη θεραπεία του ςΕλ.44 η αναστο-
λή του BAFF προλαμβάνει την ανάπτυξη θρόμβωσης στα 
NZW Χ BXSB F1 αρσενικά ποντίκια υποδεικνύοντας έναν 
πιθανό ρόλο της αναστολής των Β-λεμφοκυττάρων στην 
πρόληψη της θρόμβωσης σε ασθενείς με APL και ςΕλ.45

νεώτερα δεδομένα στη θεραπεία του APs 
η θεραπεία σήμερα του θρομβωτικού APS είναι ηπα-

ρίνη και μακράς διάρκειας αντιπηκτική αγωγή με αντα-
γωνιστές της βιταμίνης κ. ςτο άμεσο μέλλον τα νέας 
γενιάς από του στόματος αντιπηκτικά (NOACs) φαίνε-
ται να μεταβάλλουν το τοπίο στη θεραπευτική αντιμετώ-
πιση της θρομβοεμβολικής νόσου. Περιλαμβάνουν τους 
άμεσους αναστολείς της πήξης είτε ενάντια στη θρομβί-
νη [(DTI direct thrombin inhibitors) dabigatran etexilate 
(Pradaxa)] ή τους άμεσους αναστολείς του παράγοντα Xa 
[rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) and edoxaban]. 
ςε αντίθεση με τις αντιβιταμίνες κ έχουν σταθερή δόση 
δεν αλληλεπιδρούν με τροφές και αλκοόλ, έχουν λιγότε-
ρες φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις και δεν απαιτείται 
παρακολούθηση, με κύριο μειονέκτημα τη δυσχερή ανα-
στροφή σε περίπτωση αιμορραγίας (απουσία αντιδότου). η 
δραστικότητα τους στη θρομβοεμβολική νόσο (VTE) έχει 
καταδειχθεί σε μεγάλες κλινικές μελέτες (Phase III) και 
έχουν λάβει άδεια για διάφορες ενδείξεις από το European 
Medicines Agency (EMA) και τον Food and Drug Admin-
istration (FDA) στις ηΠΑ. ςτις μελέτες του rivaroxaban 
EINSTEIN είχε περιληφθεί ένας μικρός αριθμός ασθε-
νών με αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα χωρίς όμως να 
γίνει ανάλυση των “APS” αυτών ασθενών. Δεν υπάρχουν 
μελέτες ούτε σε πειραματικά μοντέλα APS. Υπάρχει σε 
εξέλιξη κλινική μελέτη [Rivaroxaban in AntiPhospholipid 
Syndrome (RAPS)]. ο κύριος στόχος της μελέτης RAPS 
είναι να καταδείξει ότι η αγωγή με το rivaroxaban δεν εί-
ναι κατώτερη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα από 
την βαρφαρίνη. οι ασθενείς τυχαιοποιούνται μετά 3μη-
νη τουλάχιστον αγωγή με βαρφαρίνη σε βαρφαρίνη (tar-
get INR 2.5) ή σε rivaroxaban 20 mg 1 φορά την ημέρα 
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(ή 15 mg σε νεφρική ανεπάρκεια). ςε ασθενείς που πα-
ρουσιάζουν αντίσταση ή δυσανεξία στους VKA έχουν 
χρησιμοποιηθεί οι χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες 
(LMWH).46 το fondapαrinux δεν έχει αλληλεπίδραση με 
το συμπλήρωμα47 και πιθανά δεν πλεονεκτεί έναντι των 
LMWH αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις 
θρομβοπενίας από ηπαρίνη.48 ςήμερα λόγω έλλειψης δε-
δομένων μόνο σε περίπτωση δυσανεξίας ή κακού αντι-
πηκτικού ελέγχου των VKA θα πρέπει να εξετάζει κανείς 
τη χορήγηση των νεώτερων αντιπηκτικών. Απουσιάζουν 
επίσης δεδομένα για τις αρτηριακές θρομβώσεις και τις 
περιπτώσεις των ασθενών με υποτροπιάζουσες θρομβώ-
σεις ενώ βρίσκονται σε θεραπευτικά επίπεδα αντιπηκτι-
κής αγωγής με VKA.

Η Υδροξυχλωροκίνη (HCQ) αποτελεί σημαντική θε-
ραπεία για ρευματικά νοσήματα λόγω των αντιφλεγμο-
νωδών, ανοσορρυθμιστικών και μεταβολικών δράσεων 
της. Υπάρχουν δεδομένα in vitro και in vivo σε πειραμα-
τικά μοντέλα που υποστηρίζουν ότι μπορεί να αναστρέψει 
τις θρομβογονικές ιδιότητες των APL σε αιμοπετάλια και 
ενδοθηλιακά κύτταρα. ςε μελέτες σε ασθενείς με ςΕλ 
και αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα έχει φανεί η αντι-
θρομβωτική της δράση και η βελτίωση στην επιβίωση 
αν και είναι ασαφής ο μηχανισμός. ςε ασθενείς με APS 
υπάρχει μόνο μια μικρή μελέτη για δευτεροπαθή πρό-
ληψη που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητά της.49 
η υδροξυχλωροκίνη αναστέλλει την ικανότητα της β2-
GPI να σχηματίζει ανοσοσυμπλέγματα που διασπούν το 
στρώμα της ανεξίνης A5. ςε ζωικά μοντέλα έχει επιδεί-
ξει αντιθρομβωτική δράση. μια διεθνής πολυκεντρική 
προοπτική μελέτη (“HCQ Trial”) για πρωτογενή πρόλη-
ψη θρόμβωσης σε ασθενείς με θετικά APL χωρίς θρόμ-
βωση και χωρίς άλλο αυτοάνοσο νόσημα είναι σε εξέλιξη 
(www.apsaction.org) (clinicaltrials.gov#:NCT01784523), 
συγκρίνοντας HCQ με placebo. Περισσότερα δεδομένα 
χρειάζονται για τη δράση της HCQ στα aPL των ασθε-
νών. ςήμερα ενδείκνυται σε ασθενείς με ςΕλ με θετικά 
aPL και στο πρωτοπαθές APS σε ανθεκτικά περιστατικά 
(σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα θρόμβωση υπό αντιπη-
κτική αγωγή) σαν επιπρόσθετη θεραπεία.

οι στατίνες έχουν ποικίλες ανοσορρυθμιστικές, αντι-
φλεγμονώδεις και αντιθρομβωτικές ιδιότητες.50 Oι ιδιό-
τητες αυτές, πιθανά τις καθιστούν χρήσιμες στη θεραπεία 
του APS. μελέτες σε ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα 
από ομφάλιο φλέβα (HUVECs) έδειξαν ότι οι στατίνες 
μπορούν να ελαττώσουν την έκφραση του TF και μορίων 
προσκόλλησης που επάγονται από τα aΡL, καθώς και την 
προσκόλληση των μονοκυττάρων στα ενδοθηλιακά κύτ-
ταρα.51 ςε δύο μελέτες σε APS ασθενείς, η θεραπεία με 
φλουβαστατίνη καταστέλλει την έκφραση του TF και άλ-
λων προθρομβωτικών δεικτών. 41 δείγματα aPL-θετικών 
ασθενών συγκρίθηκαν με 30 υγιή άτομα, στα 9/12 (75%) 
οι πιο κάτω δείκτες ήταν σημαντικά αυξημένοι στους 
ασθενείς [IL-6, IL1β, VEGF, TNF-α, IFN-α, επαγόμενη 

πρωτεΐνη-10 (IP10), sCD40L, sTF, και ICAM-1] και η 
φλουβαστατίνη ανέστρεψε τα επίπεδα για τους 6/12 (50%) 
δείκτες (IL1β, VEGF, TNFα, IP10, sCD40L, και sTF).52 

Επιπρόσθετα οι πιο συχνοί καρδιαγγειακοί παράγο-
ντες κινδύνου στο APS είναι η υπερτριγλυκεριδαιμία και 
η χαμηλή HDL. ςτο APS, οι στατίνες έχουν επιδράσεις 
στα κύτταρα, που βοηθούν στην πρόληψη της θρόμβω-
σης, ρυθμίζοντας την προφλεγμονώδη απάντηση και την 
προθρομβωτική κατάσταση, χαμηλώνοντας τα επίπεδα 
των λιπιδίων, προλαμβάνοντας την αρτηριοσκλήρυν-
ση. ςε υγιή άτομα η χορήγηση στατίνης σε καθημερινή 
βάση ελάττωσε σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγεια-
κού επεισοδίου και συμπτωματικής φλεβοθρόμβωσης.53 
μελλοντικές έρευνες πρέπει να εστιάσουν στο ρόλο των 
στατινών στην πρωτογενή πρόληψη της θρόμβωσης σε 
aPL-θετικούς ασθενείς ή στη δευτερογενή πρόληψη σε 
ασθενείς με υποτροπιάζοντα επεισόδια θρόμβωσης. ςή-
μερα δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη χορήγηση 
των στατινών εκτός από τις περιπτώσεις υπερλιπιδαιμίας. 
μια υποομάδα των ασθενών με υποτροπιάζουσες θρομ-
βώσεις ή υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο μπορεί να ωφε-
ληθεί από τη χορήγησή τους.

η Αναστολή των B-λεμφοκυττάρων. τα B λεμφοκύτ-
ταρα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παθογένεια των αυ-
τοάνοσων νοσημάτων καθώς και στο APS. το Rituximab 
είναι ένα αντι-CD20 χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα 
που χρησιμοποιείται στη θεραπεία των μη-Hodgkin λεμ-
φωμάτων (Β-NHL) και της χρόνιας λεμφοκυτταρικής 
λευχαιμίας (CLL). Έχει εγκριθεί από το FDA για τη θε-
ραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (RA), και αγγειί-
τιδων (Wegener’s Granulomatosis). Έχει χρησιμοποιηθεί 
εκτός ενδείξεων (off label) σε APS με σοβαρή θρομβο-
πενία, αιμολυτική αναιμία, δερματικά έλκη και νέκρωση 
καθώς και σε CAPS με ποικίλες απαντήσεις. η μελέτη 
RITAPS (Rituximab in Antiphospholipid Syndrome- με-
λέτη φάσης II) είχε στόχο να εκτιμήσει την ασφάλεια του 
rituximab σε ενήλικες ασθενείς με πρωτοπαθές APS και 
την επίπτωση του rituximab στα aPL (για 12 μήνες) και 
σε εκδηλώσεις του APS που δεν συμπεριλαμβάνονται στα 
διαγνωστικά κριτήρια (για 6 μήνες). οι ασθενείς έλαβαν 
2 δόσεις IV rituximab (1000 mg) την 1η μέρα και τη 15η 
μέρα. η RITAPS έδειξε ότι είναι ασφαλές, δεν έφερε ση-
μαντική μεταβολή στα επίπεδα και τον τύπο των aPL και 
ελέγχει κάποιες εκδηλώσεις του APS που δεν συμπερι-
λαμβάνονται στα διαγνωστικά κριτήρια.

ςε ασθενείς με CAPS (θνητότητα 30-50%), υπάρχουν 
20 ασθενείς που έλαβαν rituximab, 5 πέθαναν και οι 15 
είχαν καλή έκβαση.54

το Belimumab (Benlysta) είναι ένα ανθρώπινο μο-
νοκλωνικό αντίσωμα ειδικό για την πρωτεΐνη BLyS, (ή 
BAFF ή TNFSF13B) τον διαλυτό διεγέρτη των ανθρώ-
πινων Β-λεμφοκυττάρων και παράγοντα επιβίωσης τους. 
το Benlysta δεν δεσμεύει άμεσα τα Β-λεμφοκύτταρα, 
αλλά δεσμεύοντας τον BLyS, αναστέλλει την επιβίω-



Π. Κώτση30

ση τους, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαντιδραστι-
κών Β-λεμφοκυττάρων και μειώνει τη διαφοροποίηση 
τους σε πλασματοκύτταρα που παράγουν ανοσοσφαιρί-
νες. Δεν έχει μελετηθεί για την πρόληψη θρόμβωσης και 
άλλων εκδηλώσεων που σχετίζονται με τα aPL σε ασθε-
νείς με SLE αλλά είναι συνεχώς αυξανόμενη η εμπειρία 
σε αυτή την ομάδα ασθενών. ςήμερα τα δεδομένα δεν 
είναι αρκετά αλλά ειδικά το rituximab φαίνεται να έχει 
ένα ρόλο σε «δύσκολους» ασθενείς κυρίως με αιματο-
λογικές και θρομβωτικές μικροαγγειακές εκδηλώσεις. η 
δόση που έχει εγκρίνει το FDA για την RA δεν έχει συ-
γκριθεί σε μελέτες με την κλασσική δόση 375 mg/m2 1 
φορά την εβδομάδα για 4 εβδομάδες που έχει εγκριθεί 
για αγγειίτιδες.

Αναστολή συμπληρώματος
το eculizumab (μονοκλωνικό αντίσωμα) αναστολέας 

του C5 προλαμβάνει τη θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια 
που επιπλέκει τη νεφρική μεταμόσχευση σε ασθενείς με 
CAPS, και είναι αποτελεσματικό στη θεραπεία αυτών 
των ασθενών.55,56 μελέτες σε πειραματόζωα εμπλέκουν 
την ενεργοποίηση του κλασσικού μονοπατιού του συ-
μπληρώματος στη θρόμβωση στο APS και αποτέλεσαν 
την βάση για τη χρήση του eculizumab. η ενεργοποίη-
ση του συμπληρώματος από τα αντιφωσφολιπιδικά αυ-
τοαντισώματα δημιουργεί το C5a, που δεσμεύεται και 
ενεργοποιεί τα ουδετερόφιλα επάγοντας την έκφραση 
του TF.57 με βάση τα πειραματικά δεδομένα το C3 και 
το C5 αποτελούν πιθανούς θεραπευτικούς στόχους για 
τη θεραπεία του μαιευτικού APS.58 In vitro και σε πει-
ραματικά μοντέλα η ενεργοποίηση του συμπληρώματος 
ειδικά του C5, είναι απαραίτητα ενδιάμεσο στάδιο στη 
θρόμβωση από aPL και οδηγεί στη δημιουργία του C5a, 
ισχυρού φλεγμονώδη μεσολαβητή, που συμβάλλει στην 
αγγειακή φλεγμονή. το C5a αλληλεπιδρά με τον υποδο-
χέα του, C5aR, για να προάγει την προσέλκυση και ενερ-
γοποίηση των ουδετεροφίλων (PMN) και μονοκυττάρων 
και την ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων. Επί-
σης αυξάνει την έκφραση του TF των ουδετεροφίλων, που 
θεωρείται ένας από τους μηχανισμούς που τα aPL προ-
καλούν θρόμβωση. Θεραπεία με το αντι-C5 αντίσωμα 
ή πεπτίδια που δεσμεύονται στον C5aR παρεμποδίζουν 
την ανάπτυξη θρόμβωσης σε ποντίκια που πάσχουν από 
APS. η aPL-επαγώμενη πλακουντιακή ανεπάρκεια, φλεγ-
μονή και θρόμβωση χρειάζεται την αλληλεπίδραση του 
C5a και του υποδοχέα του. ςτη βλάβη της τροφοβλάστης 
παίζουν ρόλο η προσέλκυση και ενεργοποίηση των ουδε-
τεροφίλων που επάγεται από το C5a και αναστέλλεται με 
το αντι-C5, πεπτίδια που μπλοκάρουν τον C5aR, και έλ-
λειψη συμπληρώματος.59 Έλλειψη ρυθμιστικών πρωτεϊ-
νών του συμπληρώματος σε μοντέλα ποντικών οδηγεί σε 
μικροαγγειοπάθεια και αποβολή εμβρύου. μεταλλάξεις 

loss-of-function σε ρυθμιστικές πρωτεΐνες του συμπλη-
ρώματος οδηγούν στο άτυπο ουραιμικό αιμολυτικό σύν-
δρομο (aHUS) προεκλαμψία και παροξυσμική νυχτερινή 
αιμοσφαιρινουρία (PNH). τα νοσήματα αυτά χαρακτηρί-
ζονται από ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κύτταρων 
των μικρών αγγείων, κυτταρική βλάβη και θρόμβωση 
και αντιμετωπίζονται με το eculizumab.60 Υπάρχουν λί-
γα περιστατικά APS που έχει χορηγηθεί eculizumab.55 
με βάση τις αναφορές αυτές υπάρχει μια κλινική μελέτη 
(clinicaltrials. gov #:NCT01029587 phase II) που ερευνά 
αν η αδρανοποίηση του καταρράκτη του συμπληρώματος 
σε ασθενείς με ιστορικό CAPS που υποβάλλονται σε νε-
φρική μεταμόσχευση οδηγεί σε βελτίωση της έκβασης.

Θεραπεία με πεπτίδια
τα αντι-DI αντισώματα είναι τα κυρίως σχετιζόμενα 

με την παθογένεια, αλλά η σύνδεση του DV στον υποδο-
χέα του είναι επίσης απαραίτητη. οι προτεινόμενες θερα-
πείες με πεπτίδια κυρίως στοχεύουν την αλληλεπίδραση 
του DI–aPL και του DV–φωσφολιπίδια. μέχρι στιγμής 
όλες οι μελέτες είναι in vitro ή σε πειραματόζωα. Ποικί-
λες στρατηγικές ακολουθούνται στην προσπάθεια να δι-
ακοπεί ο σχηματισμός ανοσοσυμπλεγμάτων της β2-GP I.

το DV της β2-GP I συνδέεται στον A1 συνδέτη του 
υποδοχέα 2 της ApoE.61 Ένα διμερές μόριο A1–A1 εμπο-
δίζει τον σχηματισμό αναοσοσυμπλεγμάτων β2-GP I στην 
επιφάνεια των ανιονικών φωσφολιπιδίων.62 ςε πειραματι-
κά μοντέλα η έγχυση διαλυτών μονομερών A1 τμημάτων 
προστατεύει από την θρομβογονική δράση των αυτοαντι-
σωμάτων έναντι της β2- GP I αποδεικνύοντας την θερα-
πευτική αξία των διμερών A1–A1.63 μελετήθηκαν διάφορα 
πεπτίδια και βρέθηκε ότι το οκταπεπτίδιο CKNKEKKC 
είχε τα καλλίτερα αποτελέσματα στην αναστολή δέσμευ-
σης των aPL. Ένα πεπτίδιο (GDKV) με 15 αμινοξέα που 
περιέχει το CKNKEKKC έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί σε 
πειράματα και παρουσιάζει ισχυρή ομολογία με το πεπτί-
διο TIFI (προέρχεται από τον μεγαλοκυτταροΐο). τα δυο 
αυτά πεπτίδια ενιέμενα σε πειραματόζωα οδηγούν στον 
σχηματισμό aPL.64 το TIFI χρησιμοποιήθηκε σαν ανα-
στολέας της θρόμβωσης σε πειραματικά μοντέλα ποντι-
κού (Pierangeli mouse femoral vein thrombosis model) 
με καλά αποτελέσματα65 και ελάττωσε τη σύνδεση των 
αντι-β2-GPI σε ανθρώπινα ενδοθηλιακά κύτταρα ομφα-
λικής φλέβας (human umbilical vein endothelial cells 
- HUVEC), καθώς και σε κύτταρα ανθρώπινης τροφο-
βλάστης, όπως και την απώλεια του εμβρύου που ακο-
λουθεί την έγχυση aPL σε ποντίκια.66

Δυο ομάδες μελέτησαν την επίδραση μεταλλάξεων 
στο DI της β2-GPI στη σύνδεση IgG αντισωμάτων από 
ασθενείς με APS (APS-IgG).67,68 Αναγνωρίσθηκε ένας 
σημαντικός επίτοπος για APS-IgG μεταξύ των υπολειμ-
μάτων αμινοξέων 39 και 43 του DI. μετάλλαξη της αργι-
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ABSTRACT: The antiphospholipid (Hughes) syndrome (APS), is characterized by autoantibody pro-
duction directed against phospholipids leading to an increased risk of arterial and venous thrombosis, 
recurrent pregnancy loss or other obstetric features. It can occur as a primary syndrome or in associa-
tion with other disorders mainly with SLE (systemic lupus erythematosus). The antibodies can be de-
tected by ELISA or coagulation tests. The latest advances in pathogenesis implicate oxidative stress and 
B-cell responses leading to new therapeutic approaches, including more focused utilization of existing 
therapies and the introduction of biological therapies. B cells have a critical role in these disorders and 
B-cell depletion or suppression improves disease in some patients. Studies also suggest a role for the in-
nate immune system in disease pathogenesis, suggesting further future targets for biological therapies 
over the next few years. The consensus is once a patient has had a thrombosis, would be anticoagulat-
ed for life due to the high risk of further thrombosis. There is no sufficient evidence in most ‘straight-
forward’ cases of APS that immunosuppression have any beneficial effect. The potential exception to 
this is in rare patients (about 1% of APS cases) with the catastrophic APS. Some recent papers have de-
scribed the use of rituximab with beneficial effect in resistant cases. Statins and many other drugs al-
so have antithrombotic and immunomodulatory effects could be used as adjunctive therapies but untill 
now no studies are available. 

νίνης R39 σε σερίνη [variant DI (R39S)] είχε αποτέλεσμα 
την απώλεια της ικανότητας σύνδεσης.68 μετάλλαξη του 
ασπαρτικού στις θέσεις 8 και 9 σε σερίνη και γλυκίνη 
οδήγησε στο variant DI (D8S, D9G), που είχε μεγαλύτε-
ρη συγγένεια με τα APS-IgG σε σχέση με το φυσιολογι-
κό DI.6 ςτο μοντέλο του Pierangeli, φάνηκε ότι τόσο το 
φυσιολογικό DI όσο και το DI (D8S, D9G) ανέστελλαν 
τη θρόμβωση από APS-IgG με δοσοεξαρτώμενο τρόπο 
ενώ το DI (R39S) δεν είχε επίδραση.69 γραμμικά πεπτί-
δια που φέρουν τον επίτοπο δεν συνδέονται το ίδιο καλά 
όσο ολόκληρο DI το με APS-IgG πιθανά λόγω διαφορών 
στη διαμόρφωση.69 Επίσης έχουν γίνει μελέτες σε πειρα-
ματόζωα με άλλα πεπτίδια που στοχεύουν διαφορετικές 
περιοχές της β2-GPI (DI/DII περιοχή σύνδεσης). 

κανένα από αυτά τα πεπτίδια δεν έχει προχωρήσει σε 
κλινικές μελέτες, αλλά αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη 
«στοχευμένη» θεραπεία για το μέλλον.

η NAC (N-acetylcysteine) μπορεί να διασπά δισουλ-
φιδικούς δεσμούς μέσα στον παράγοντα von Willebrand, 
και έχει πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά σε 
ασθενείς με θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, και θα 
μπορούσε να διερευνηθεί επίσης στη θεραπεία του APS 
με βάση τα δεδομένα ότι το οξειδωτικό stress επηρεάζει 
τη δομή και λειτουργία της β2-GPI. ςτα υγιή άτομα, στο 
πλάσμα ανευρίσκεται κυρίως η ονομαζόμενη μορφή free 
thiol που χαρακτηρίζεται από διάσπαση των δισουλφι-
δικών δεσμών.17,18 ςε συνθήκες οξειδωτικού stress, δη-
μιουργούνται δισουλφιδικοί δεσμοί στις θέσεις αυτές.17 

τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν ότι η οξείδωση της β2-
GPI αποκαλύπτει τον κριτικό επίτοπο που αναγνωρίζεται 
από τα B-λεμφοκύτταρα. ςε ένα μοντέλο θρόμβωσης σε 
ποντίκια, προϊόντα μεταβολισμού ο2 (ROS) προκαλούν 
συσσώρευση αιμοπεταλίων, διέγερση ενδοθηλιακών κυτ-
τάρων και έκφραση του παράγοντα von Willebrand. η 
NAC, που εξουδετερώνει τα ROS, αναστέλλει το σχη-
ματισμό του θρόμβου σε αυτό το μοντέλο.25

η βιταμίνη D έχει σημαντικές ανοσορρυθμιστικές 
δράσεις και σε in vitro μελέτες αναστέλλει την έκφρα-
ση του TF που επάγεται από τα aPL.70 Χαμηλά επίπεδα 
της βιταμίνης D συσχετίζονται με APS εκδηλώσεις και 
θρομβώσεις.70,71 ςε aPL-θετικούς ασθενείς θα πρέπει να 
διορθώνεται η ανεπάρκεια της.

Συμπεράσματα 
η παθογένεια του συνδρόμου δεν είναι πλήρως κατα-

νοητή και η αντιμετώπιση των ασθενών με aPL με ή χωρίς 
APS με αντιπηκτική αγωγή δεν είναι πάντα αποτελεσμα-
τική. Πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν νέους παθογενετι-
κούς μηχανισμούς, και νέες θεραπείες που στοχεύουν τον 
πηκτικό μηχανισμό αλλά και ανοσορρυθμιστικούς μηχα-
νισμούς. Είναι πιθανό στο μέλλον στην παρούσα θερα-
πευτική στρατηγική να προστεθούν ανοσορρυθμιστικές 
θεραπείες που πρέπει όμως να αποδείξουν την αποτελε-
σματικότητα και την ασφάλειά τους.
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