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ΟΥΔΕΜΙΑ

Θρομβοεμβολικά επεισόδια & Αυτοανοσία

• Η επίπτωση της ΦΘΝ (εν τω βαθει φλεβική θρόμβωση & πνευμονική εμβολή) δεν είναι
επακριβώς γνωστή, κυμαίνεται ~ 300.000-600.000 ετησίως

• Η πνευμονική εμβολή είναι η πιο συχνή καρδιαγγειακή νόσος, μετά το Έμφραγμα του
Μυοκαρδίου & το ΑΕΕ (25.000 θάνατοι ετησίως με εκτίμηση αύξησης αυτών στις 60.000 την
προσεχή δεκαετία)

• Τα αυτοάνοσα νοσήματα σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης φλεβικής
θρομβοεμβολικής νόσου (ΦΘΝ)

Ramagopalan SV, et al. BMC Medicine 2011;9:1

•

Μελέτη αναφορικά με το θρομβωτικό
κίνδυνο ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα ,
που εισήχθησαν σε νοσοκομεία της
Μ.Βρετανίας (στοιχεία από τη Βρετανική
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία μεταξύ 19992008)

•

Συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου
(νοσηλευόμενοι ασθενείς χωρίς αυτοάνοσα
νοσήματα), οι ασθενείς με διάφορα
αυτοάνοσα νοσήματα εμφάνισαν στατιστικά
υψηλότερο θρομβωτικό κίνδυνο
–

ΣΕΛ

3,71

–

Οζώδης πολυαρτηρίτις

3,53

–

Δερματομυοσίτις - Πολυμυοσίτις

3.04

–

Σ.Sjogrens

2,02

–

Σκληρόδερμα

1,97

–

Αγκυλ.σπονδυλοαρθρίτις

1.93

–

Ρευμ.αρθρίτις

1.75

•

Μελέτη σχετικά με τον κίνδυνο ΦΘΝ σε

ασθενείς με ΣΕΛ & ΡΑ

•

Σύστημα Εθνικής Καταγραφής ασθενών των
ΗΠΑ 2010- HCUP: National Impatient Sample
Health Care Cost & Utilization Project

•

Ο προσαρμοσμένος θρομβωτικός κίνδυνος σε
νοσηλευόμενους ασθενείς ήταν για τον ΣΕΛ
1.23 και για την PA 1.17

•

Σε ανασκόπηση πολλών μελετών
όλα τα στοιχεία δείχνουν αυξημένο
κίνδυνο ΦΘΝ σε ασθενείς με
αυτοάνοσα νοσήματα, ειδικά σε
σχέση με πρόσφατη νοσηλεία.

Μηχανισμοί συσχέτισης θρόμβωσης με Αυτοάνοσα
Νοσήματα

• Η φλεγμονή και η θρόμβωση είναι πολύπλοκες διαδικασίες, που χρησιμοποιούν κοινούς

μηχανισμούς και αλληλοεπικαλύπτονται σε διάφορα επίπεδα.

• Η φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει θρόμβωση όπως και αντίστροφα.

ΦΛΕΓΜΟΝΗ & ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΑΛΛΗΛΟΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ
- Η αυτοανοσία προκαλώντας χρόνια φλεγμονή, δυνατόν να οδηγήσει σε θρόμβωση.
- Ο κίνδυνος θρόμβωσης σχετίζεται με την ενεργότητα της νόσου περισσότερο παρά με τη φαρμακευτική

αγωγή που ακολουθείται.
Μελέτες δείχνουν ότι:

●

●

●

●

●

1) ο κίνδυνος θρόμβωσης είναι αυξημένος στα αυτοάνοσα νοσήματα

τον 1ο χρόνο (η ενεργότητα της νόσου σχετίζεται με αυξημένη θρόμβωση).
2) ο κίνδυνος θρόμβωσης ελαττώνεται όταν η νόσος τεθεί σε ύφεση με
την κατάλληλη θεραπεία.

•

Μελέτη από τη Σουηδική εμπειρία ,
περιλαμβάνει όλους τους ασθενείς , που
νοσηλεύτηκαν στα Νοσοκομεία της
Σουηδίας από 1964- 2008(η επίπτωση
αναλύθηκε με βάση το φύλο ,την ηλικία ,το
χρόνο και τις συννοσηρότητες)

•

Όλα τα 33 αυτοάνοσα νοσήματα, που
μελετήθηκαν, εμφάνισαν μεγαλύτερη
επίπτωση φλεβικής θρόμβωσης ή

πνευμονικής εμβολής μέσα στον πρώτο
χρόνο από τη νοσηλεία
•

Η πολυμυοσίτιδα /δερματομυοσίτιδα, ΣΕΛ
& οζώδης πολυαρτηρίτιδα εμφάνισαν το

μεγαλύτερο θρομβωτικό κίνδυνο
•

Ο συνολικός θρομβωτικός κίνδυνος για
ασθενείς με αυτοανοσία μειωνόταν με το
χρόνο από 6,38 για τον πρώτο χρόνο σε 1.53
στα 1-5 χρόνια παρακολούθησης, 1.15 στα
5- 10 χρόνια και σε 1.04 σε >10 χρόνια
παρακολούθησης

Μηχανισμοί συσχέτισης ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ με
ΘΡΟΜΒΩΣΗ
Η φλεγμονή είναι δυνατό να οδηγήσει σε προθρομβωτική
κατάσταση μέσω πολλών διαφορετικών δρόμων:
•

- Ελαττώνει την έκφραση αντιπηκτικών παραγόντων στο
ενδοθήλιο μέσω της θρομβομοντουλίνης και της ηπαρίνης και
αυξάνει την έκφραση προπηκτικών παραγόντων μέσω μορίων
προσκόλλησης των λευκοκυττάρων .

•

- IL – 6 αυξάνει την έκφραση του TF στα μονοκύτταρα
(TF – F VII a – X – Xa – προθρομβίνη – θρομβίνη)

•

- IL-1 μειώνει τη δραστικότητα της θρομβομοντουλίνης στα
ενδοθηλιακά κύτταρα

•

- TNF -a αναστέλλει το ινωδολυτικό σύστημα σε ασθενείς με
χρόνια ρευματολογικά νοσήματα , αλλά αντίθετα και οιTNF-a
αναστολείς σχετίζονται με θρόμβωση

Μηχανισμοί συσχέτισης ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΜΕ
ΘΡΟΜΒΩΣΗ
•

Φλεγμονή αυξάνει το ινωδογόνο και αυτό σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο φλεβικής
θρόμβωσης.

•

Microparticles προερχόμενα από αιμοπετάλια βρίσκονται αυξημένα σε αυτοάνοσα
νοσήματα ( ΣΕΛ ,PA,αγγειιτιδες ) τα οποία αντιδρούν με τους παράγοντες Va,VIII και ΙΧα

και επάγουν τον καταρράκτη της πήξης.
•

Netosis σχετίζεται με την παθογένεση της με ANCA σχετιζόμενης αγγειίτιδας (AAV) και με
τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων και σχηματισμό θρόμβων.

•

Μεταλλάξεις γονιδίων: CECR1 που κωδικοποιεί την ADA 2 (αδενοσίνη διαμινάση 2) και

TMEM 173, που κωδικοποιεί τα γονίδια της ιντερφερόνης, σχετίζονται με αγγειίτιδες.

Μηχανισμοί συσχέτισης ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΗ
Η ενεργοποίηση της πήξης μπορεί να
προκαλέσει φλεγμονή με ποικίλους
μηχανισμούς:

Semin Thromb Hemost;2016:650-661

•

Η θρομβίνη επάγει την έκφραση Ρ-σελεκτίνης και την
έκφραση του PAF από τα ενδοθηλιακά κύτταρα και δρα ως
χημειοτακτικός παράγοντας για τα λευκοκύτταρα.

•

Η θρομβίνη συνδέεται με τους υποδοχείς ενεργοποίησης
πρωτεάσης, που βρίσκονται πάνω στα ενδοθηλιακά
κύτταρα, μονοπύρηνα, ινοβλάστες, αιμοπετάλια & κύτταρα
των λείων μυϊκών ινών, με επακόλουθη παραγωγή
αυξητικών παραγόντων και κυτταροκινών (IL-6, IL-8).

•

Το ινωδογόνο και η ινική προκαλούν άμεσα την έκκριση
προφλεγμονωδών κυτταροκινών (TNF, IL-1, MCP-1)από τα
μονοπύρηνα.

•

Τα PLTs ενεργοποιούν τα δενδριτικά κύτταρα και μέσω
αυτών προκαλούν ανοσοτροποποίηση (αντιδράσεις Τ και Β
λεμφοκυττάρων).

•

Τα PLTs και τα αιμοπεταλιακά μικροσωματίδια
(microparticles) ενεργοποιούν το συμπλήρωμα.

•

Τα PLTs εκκρίνουν χημειοκίνες που σχετίζονται με
αυτοανοσία.

Θρόμβωση-ΣΕΛ
Η θρόμβωση αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας σε ασθενείς με ΣΕΛ

●

Προδιαθεσικοί παράγοντες:

●

- Νεφρική συμμετοχή (νεφρωσικό σύνδρομο το οποίο μπορεί να αυξήσει την
υπερπηκτικότητα λόγω της διαταραχής της έκκρισης αντιπηκτικών παραγόντων)
- Αυξημένη παρουσία αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων
- Φλεγμονώδης διεργασία

ΣΕΛ - Θρόμβωση
•

Τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (aPLs)
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση
της θρομβογόνου διάθεσης στον ΣΕΛ και μάλιστα
αντικαρδιολιπινικά αντισώματα (aCL) φαίνεται να

προϋπάρχουν των θρομβωτικών επεισοδίων
αρκετά χρόνια πριν
•

ΣΕΛ ασθενείς με aPLs έχουν 3 φορές μεγαλύτερο
κίνδυνο να εμφανίσουν θρομβωτικό επεισόδιο
συγκριτικά με τους μη έχοντες.

•

Τα aPLs σχετίζονται επίσης με αυξημένη
πιθανότητα καταστροφής οργάνων στον ΣΕΛ

•

ΣΕΛ και APS συχνά αλληλοεπικαλύπτονται και
φαίνεται ότι ΣΕΛ ασθενείς με θρομβωτική
διάθεση έχουν δευτεροπαθές ΑPS

ΣΕΛ – θρόμβωση

•

Η παρουσία aPLs και μόνο δεν είναι δυνατό να
ερμηνεύσει τον αυξημένο θρομβωτικό κίνδυνο σε
ΣΕΛ ασθενείς. 40% των ΣΕΛ ασθενών με θρόμβωση
είναι αρνητικοί για aPLs.

ΣΕΛ - Budd-Chiari
Γυναίκα 24 ετών με αδυναμία, ανορεξία,δυσφορία και κοιλιακή διάταση εδώ και 4 μήνες,

●

οίδημα προσώπου, ποδοκνημικών και πυρετός για 4 ημέρες.
Ιστορικό: Δεν ανέφερε αποβολές, εξάνθημα προσώπου, αρθραλγίες ή νευρολογική

●

σημειολογία, ούτε παρατεταμένη λήψη φαρμακευτικής αγωγής.
Οικογενειακό ιστορικό: ελεύθερο

●

Κοιλιακή διάταση με διατεταμένη φλέβα
πάνω στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα

Εργαστηριακά ευρήματα
Φυσιολογικό αιμοδιάγραμμα & νεφρική
λειτουργία
●

Πήξη: κ.φ

●

Ιολογικός έλεγχος: κ.φ

●

ολ. χολερυθρίνη: 1.08mg/dl, AST: 68U/L,
ALT:33U/L
●

Υπέρηχος άνω κοιλίας: Σπληνομεγαλία με
παρουσία ελεύθερου υγρού
●

CT άνω κοιλίας: Απόφραξη δεξιάς ηπατικής
φλέβας και περιφερικών μεσαίων και
αριστερών ηπατικών φλεβών
●

Γαστροσκόπηση: Κιρσοί 1ου βαθμού

●

Αντιφωσφολιπιδικά Ab, ANA, anti-Sm, antidsDNA Ab: Θετικά
●

Διάγνωση: ΣΕΛ με ΑΦΣ

●

Θεραπεία: LMWH, warfarin p.o, Θρομβόλυση
με ουροκινάση, TIPS,steroids
●

ΣΕΛ-ΑΦΣ-Budd-Chiari
- ΑΦΣ & σ. Budd-Chiari = σπάνιο.
- Πιο συχνά αναφέρονται πρώτα εκδηλώσεις του ΣΕΛ.
- Στα περισσότερα case reports αναφέρονται υποτροπιάζουσες αποβολές με συνοδό
θρόμβωση πυλαίας, μεσεντέριας ή μηριαίας φλέβας που ακολουθείται από σ. Budd-Chiari.
- Πριν διαγνώσουμε ιδιοπαθές σ. Budd-Chiari, οφείλουμε να διερευνήσουμε για ΑΦΣ, διότι
με τη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής (warfarin INR:3-4) και στεροειδών μπορούμε να

αποτρέψουμε μελλοντικές αποβολές σε νεαρές γυναίκες.

J Clin Diagn Res. 2016 Apr; 10(4): OD01-OD02

Θρόμβωση- Αγγειίτιδες
Ο κίνδυνος θρόμβωσης είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τα άλλα νοσήματα διότι υπάρχει:

1.

Άμεση βλάβη των αγγείων λόγω φλεγμονής (αγγειίτιδα)

2. Μεγαλύτερο τοπικό οίδημα και στένωση του αγγείου

3. Γενικευμένη φλεγμονή

Νόσος Αδαμαντιάδη Behcet - Θρόμβωση
- Η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου που οφείλεται στη φλεγμονή των αγγείων αποτελεί σημαντικό
παράγοντα θρόμβωσης, αν και η βλάβη του ενδοθηλίου μόνη της δεν μπορεί να εξηγήσει πλήρως την
υπερπηκτική κατάσταση της νόσου δεν αυξάνουν τον κίνδυνο θρόμβωσης.

Άλλοι παράγοντες που ευνοούν τη θρόμβωση: ανεπάρκεια πρωτείνης C,S & αντιθρομβίνης ΙΙΙ, παρουσία

●

αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων, FV Leiden κ.ά
- Κάποιες μελέτες έδειξαν να υπάρχει σχέση μεταξύ των καταστάσεων αυτών και της θρόμβωσης στη ν.

●

Behcet.

Οίδημα και διάταση της κοιλιάς σε
ν. Behcet με θρόμβωση της Κάτω
Κοίλης φλέβας και σ. Budd - Chiari

Θρόμβωση - ν. Behcet
- Η παθογένεια της θρόμβωσης στη ν. Behcet
δεν σχετίζεται με διαταραχή της πήξης.
Τα αντιπηκτικά δεν βοηθούν στην

●

αντιμετώπιση της φλεβικής θρόμβωσης.
Η θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση

●

κορτικοστεροειδών και κυκλοφωσφαμίδης ως
θεραπεία εφόδου και στη συνέχεια
αζαθειοπρίνη ως θεραπεία συντήρησης.
- Η χρήση αντιπηκτικής, αντιαιμοπεταλιακής
ή αντιινωδολυτικής αγωγής αντενδείκνυται
αφενός μεν λόγω του κινδύνου για
αποκόλληση του θρόμβου και εμφάνιση

πνευμονικής εμβολής και αφετέρου λόγω της
πιθανότητας να συνυπάρχουν αγγειακά
ανευρύσματα, η ρήξη των οποίων μπορεί να
αποβεί μοιραία.

Φλεγμονώδη νοσήματα εντέρου – Θρόμβωση

•

Πολυάριθμα περιστατικά και σειρές
ασθενών έχουν αναφερθεί με ΙΦΝΕ και
θρόμβωση, καθώς και αυξημένη θνητότητα
από ΠΕ σε ασθενείς με ΙΦΝΕ

•

8.4 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος για VTE σε
ασθενείς με ΙΦΝΕ συγκριτικά με υγιείς

(μεγαλύτερος κίνδυνος σε νοσηλευόμενους
ασθενείς)
•

Ο κίνδυνος για θρόμβωση σχετίζεται με
καταστολή της οδού της πρωτείνης C

(μειωμένη έκφραση θρομβομοντουλίνης και
ενδοθηλιακού υποδοχέα της πρωτεΊνης C)

Συσχέτιση Αντιφωσφολιπιδικών Αντισωμάτων με κλινική
εκδήλωση θρόμβωσης.
•

Το μοντέλο του ΑΦΣ είναι η απόδειξη της ισχυρής
συσχέτισης και αλληλοεπικάλυψης μεταξύ φλεγμονής –

αυτοανοσίας και αιμόστασης – θρόμβωσης.
•

Οι παθογενετικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στην
εκδήλωση του ΑΦΣ είναι κοινοί και στη δημιουργία της
φλεγμονής.

•

Το ΑΦΣ έχει διττό μηχανισμό δράσης, τόσο ως
συστηματικό αυτοάνοσο νόσημα, με τη συνοδό
συστηματική φλεγμονή, που προκαλείται, όσο και ως
είδος θρομβοφιλίας, μέσω της ενεργοποίησης του
πηκτικού μηχανισμού.

•

Στην εκδήλωση της νόσου δεν αρκεί μόνο η παρουσία των
ΑΦΑ, αλλά πρέπει να συνυπάρχει κι ένας δεύτερος
θρομβωτικός παράγοντας κινδύνου (ηλικία, υπέρταση,
λοίμωξη, φλεγμονή, σακχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία,

κάπνισμα, κύηση, λοχεία, επέμβαση, φάρμακα, τοξικές
ουσίες).

Μηχανισμοί δράσης των Αντιφωσφολιπιδικών Αντισωμάτων
Ποικίλοι μηχανισμοί δράσης των ΑΦΑ:
•

Ενεργοποιούν τα ενδοθηλιακά κύτταρα με

αποτέλεσμα την έκφραση επάνω τους μορίων
προσκόλλησης (intercellular cell adhesion molecule1, vascular cell adhesion molecule-1 E-selection) και
τελικά την υπερπαραγωγή ιστικού παράγοντα.

•

Ενεργοποιούν τα μονοκύτταρα επάγοντας την
έκφραση ιστικού παράγοντα.

•

Ενεργοποιούν τα αιμοπετάλια, με αποτέλεσμα την
αυξημένη έκφραση GP IIb/IIIa και σύνθεση
θρομβοξάνης Α2.

•

Επάγουν την απελευθέρωση NETs από τα
ενδοθηλιακά κύτταρα και αυτά με τη σειρά τους
ενεργοποιούν επιπλέον τα αιμοπετάλια.

Παθοφυσιολογία APS
• Μοντέλο των δύο χτυπημάτων «two hit»

Το πρώτο χτύπημα διασπά – ενεργοποιεί το ενδοθήλιο
Το δεύτερο οδηγεί στο σχηματισμό του θρόμβου
• Η διαταραχή της οξειδωτικής ισορροπίας στο αγγειακό μικροπεριβάλλον ασθενών με

APS μπορεί να αποτελεί το πρώτο χτύπημα, που διεγείρει το ενδοθήλιο,
επιτρέποντας τον σχηματισμό των ανοσοσυμπλεγμάτων β2-GPI στην επιφάνεια των
κυττάρων & την εκδήλωση της παθογενετικής τους δράσης
• Οξειδωτικό stress από εξωγενείς παράγοντες, π.χ. κάπνισμα, μπορεί να ωθεί το

ενδοθηλιακό περιβάλλον προς προθρομβωτικό φαινότυπο (κίνδυνος ΑΕΕ σε νέες
γυναίκες με APS OR:43.1 με ταυτόχρονο κάπνισμα OR: 87)

Παθοφυσιολογία
• β2-GPI αντισώματα συνδέονται με τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα μονοκύτταρα
• Αυξάνουν την έκκριση του ιστικού παράγοντα (TF) και μορίων και κυτταροκινών
φλεγμονής (IL-1β, TNF-α)
δια μέσω της P38 MARK
φωσφορυλίωσης &
ενεργοποίησης του NF-κβ
• Ενεργοποίηση αιμοπεταλίων (αυξημένη προσκόλληση και συσσώρευση)
• Ενεργοποίηση του συμπληρώματος

• Αναστολή πρωτεϊνών C, S, θρομβοποιητίνης, AT III, ινωδολυτικής λειτουργίας
• Πλακούντας: αναστολή ανάπτυξης τροφοβλαστικών κυττάρων και ενεργοποίηση
απόπτωσης.

Eπιπολασμός αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων
Υγιή άτομα

Λοιμώξεις

Αυτοάνοσα
νοσήματα

(προϊούσης της ηλικίας έως 15%)

1-5%

Syphilis, AIDS

93%

Lyme disease

39%

Mononucleosis

20%

Tuberculosis

20%

Protozoal infections, measles,
chickenpox, mumps, hepatitis
A, leptospirosis

?

SLE

15%- 50%

Sjogren's syndrome

42%

Rheumatoid arthritis

33%

Psoriatic arthritis

28%

Scleroderma

25%

Mixed Connective Tissue Disease

22%

Behcet's disease

0% - 50%

Idiopathic Thrombopenic Purpura

30%

Juvenile chronic arthritis

55%

* H ανίχνευση των aPLs σημαίνει και παρουσία κλινικού APS ?

ΑΦΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
➢ 10% των ατόμων με υψηλούς τίτλους

•

AΦΑ (+) σε :

ΑΦΑ αναπτύσσουν κλινικές εκδηλώσεις

- 13% ασθενών με ΑΕΕ

του συνδρόμου.

- 11% με ΟΕΜ
- 9.5 % με DVT

•

Σε θετικό αντιπηκτικό του λύκου ετήσια
επίπτωση εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης

- 6% με νοσηρότητα κύησης

1.46% AEE 0.32%
•
•

Κίνδυνος πρώτου θρομβωτικού
επεισοδίου σε ασυμπτωματικά άτομα,
θετικά και στα 3 είδη αντισωμάτων, 5.3%

ανά έτος

30-40% των ΣΕΛ ασθενών έχουν
AΦΑ & 30-40% αυτών θα
εμφανίσουν θρομβωτικό ΑPS
(μείζων προγνωστικός παράγοντας
σε ασθενείς με ΣΕΛ)

Μehrania et.al, 2009, Αndreoli et.al, 2013

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ AΦΣ
1παθές

Χωρίς κλινικές εκδηλώσεις ή εργαστηριακά
ευρήματα άλλης διαγνώσιμης παθολογικής
κατάστασης.

2παθές

Α) Επί εδάφους άλλης οντότητας (ΣΕΛ).
Β) Άλλες αυτοάνοσες διαταραχές:
➢ νόσοι συνδετικού ιστού.
➢ αγγειϊτιδικά σύνδρομα.
➢ νόσος Crohn.
➢ ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα.
Γ) Αδιαφοροποίητες νόσοι / καταστάσεις που
θέτουν
την
πιθανότητα
αυτοάνοσων
παθήσεων.
Δ) Κακοήθειες.
Ε) Φαρμακευτικά σύνδρομα.
ΣΤ) Λοιμώξεις.

Καταστροφικό αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο

Καταστροφικό Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο
(CAPS, thrombotic storm)
✓ Θρομβωτική

απόφραξη

σε

αγγεία

μικρού, μεσαίου ή/και μεγάλου μεγέθους

• Στο 50% των περιπτώσεων παρατηρείται
εκλυτικός παράγων:
λοιμώξεις

(22%),

χειρουργικές

επεμβάσεις

✓ τουλάχιστον 3 όργανα ή συστήματα σε

(10%), αντοχή στην αντιπηκτική αγωγή (8%),

βραχύ χρονικό διάστημα

φάρμακα (7%), μαιευτικές επιπλοκές (7%),

✓ συμπτωματολογία

ανάλογη

της

διάχυτης ενδαγγειακής πήξης
✓ < 1% των ασθενών με ΑΦΣ

νεοπλάσματα (5%), εξάρσεις ΣΕΛ (3%)
•Η

εκσεσημασμένη

κυτταροκινών

από

τους

απελευθέρωση

τραυματισμένους

ιστούς οδηγεί σε συστηματική φλεγμονώδη

✓γυναίκες > άνδρες

αντίδραση (SIRS)

✓CAPS Registry

• O αλγόριθμος θεραπείας βασίζεται στα δύο

http://www.med.ub.es/MIMMUN/FORUM/

παθοφυσιολογικά φαινόμενα, που εμπλέκονται

CAPS.HTM

στην ανάπτυξή του:

SIRS
Θρόμβωση

Autoimmun Rev. 2015 May;14(5):401-14.

ΙΝR: 2-3

Σε ασθενείς με APS, με ή χωρίς ΣΕΛ, μετά ένα πρώτο επεισόδιο VTE, ή μετά υποτροπή, που συμβαίνει με τη
διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής, ο στόχος της αντιπηκτικής θεραπείας είναι INR: 2-3 (μη καθορισμένο διάστημα)

* Σε ασθενείς με APS & αρτηριακή θρόμβωση ο στόχος είναι INR >3.0 ή >2.5 σε συνδυασμό με
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή
* Ύστερα από διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής σε ΑPS και προηγούμενο επεισόδιο VTE,

υπάρχει 50-67% ετήσιος κίνδυνος για υποτροπή.

•Η αξιοπιστία της μέτρησης του ΙΝR σε ασθενείς με ΑΡS είναι αμφίβολη, λόγω της ποικίλης αντίδρασης
των συστατικών της θρομβοπλαστίνης με το αντιπηκτικό του λύκου.
* Η ανίχνευση του LA σε ασθενείς υπό βαρφαρίνη είναι προβληματική, λόγω του παρατεταμένου
αρχικού χρόνου πήξης, οπότε είναι δύσκολη η διάγνωση του ΑΡS.
Το ίδιο συμβαίνει με τα ΝΟΑCs.
(διακοπή βαρφαρίνης μερικές ημέρες ή μέτρηση 24h μετά την τελευταία δόση rivaroxaban).

•

Έχει αντιφλεγμονώδεις, ανοσορρυθμιστικές &
μεταβολικές δράσεις

•

Αναστέλλει τον toll-like υποδοχέα 7 (TLR 7) &
σε ασθενείς με ΣΕΛ ελαττώνει την πιθανότητα
διατήρησης των aPLs, έχοντας αντιθρομβωτική
δράση

•

Ενδείκνυται σε ασθενείς με ΣΕΛ και θετικά aPLs

σε ανθεκτικά περιστατικά

(ασθενείς με

υποτροπιάζουσα θρόμβωση υπό αντιπηκτική
αγωγή)

Η διαπλοκή των μηχανισμών αθηρογένεσης & ΑΦΣ

Πλειοτροπικές δράσεις στατινών
 Πήξη

Erkan D,.Expert Rev Hematol. 2013 :115-7.
Lopez-Pedrera C. Curr Rheumatol Rep. 2012 ;14:87-94

 Ενεργοποίηση
αιμοπεταλίων

 Ενδοθηλιακή λειτουργία
 NO bioactivity
 Reactive oxygen
species

 Μακροφάγα
 Φλεγμονή
 Ανοσοτροποποίηση

 Ενδοθηλιακά πρόδρομα
κύτταρα

Στατίνες

 Κολλαγόνο
 MMPs

 AT1 υποδοχέας
 VSMC proliferation
 Ενδοθηλίνη

* Τα δενδριτικά κύτταρα παίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή aPLs, που κινητοποιείται από την ενδοθηλιακή βλάβη σε αυτοάνοσες
παθήσεις & στην αθηροσκλήρωση
* Τα aPLs επάγουν μέσω των δενδριτικών κυττάρων την άνοση απόκριση του οργανισμού, λειτουργώντας συνεργικά με τον υποδοχέα
TLR και ενεργοποιώντας την NF-KB οδό σηματοδότησης, που είναι σημαντική στην παθογένεια τόσο του ΑΡS όσο και της
αθηροσκλήρωσης

• Αξιοσημείωτη μείωση του SLEDAI ( SLE Disease Activity Index) κατόπιν θεραπείας
με ατορβαστατίνη και βελτίωση της εξαρτώμενης από το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολής
(ελεγχόμενη 8 εβδομάδων μελέτη).

• Ύστερα από 4 εβδομάδων χορήγηση 20mg Simvastatin παρατηρήθηκε μείωση του
SLEDAI και ταυτόχρονα σημαντική μείωση της συγκέντρωσης του TNF-α στον ορό
των ασθενών, βελτιώνοντας έτσι την ενδοθηλιακή λειτουργία.

•

IVIG δρα άμεσα μέσω των Fc υποδοχέων δεσμεύοντας τα παθολογικά αντισώματα & επιταχύνοντας
την απομάκρυνσή τους & έμμεσα δρώντας ανοσορρυθμιστικά αναστέλλει τα CD8, τα Tregs & την
ενεργοποίηση του συμπληρώματος
Δοσολογία: 0,4g/d/kg για 5 ημέρες κάθε μήνα για 2 χρόνια ή κάθε μήνα για 3 μήνες και στη συνέχεια
1 φορά τον μήνα για 9 μήνες
Tenti S. Clin Exp Rheumatol 2013;31:877–82.
Sciascia S. Clin Exp Rheumatol 2012;30:409–13.

•

Το συμπλήρωμα
διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο

στην παθογένεια του ΑΡS
(aPLs ενεργοποιούν το C1α
→ ενεργοποίηση
μονοπυρήνων, PLTs &
ενδοθηλιακών κυττάρων →

ενεργοποίηση C5 →
ενεργοποίηση έκφρασης TF
στα πολυμορφοπύρηνα)
•

Eculizumab (Soliris):
μονοκλωνικό αντίσωμα,
μπλοκάρει το C5, σε σοβαρές
περιπτώσεις ΑPS μετά
μεταμόσχευση νεφρού

•

Από 46 ανθεκτικούς ΣΛΕ ασθενείς με ΑPS, οι 28 υπεβλήθησαν σε μεταμόσχευση μυελού.

•

Τα ACL & LA εξαφανίσθηκαν μετά τη μεταμόσχευση

•

Οι 18 ΑPS ασθενείς από τους 22 ανθεκτικούς στη χρόνια αντιπηκτική αγωγή τη διέκοψαν, 4
μήνες μετά τη μεταμόσχευση

- Έχει ανοσορρυθμιστικές δράσεις (in vitro αναστέλλει την

έκφραση του TF, που επάγεται από τα aPL)
- Χαμηλά επίπεδα βιτ. D συσχετίζονται με APS εκδηλώσεις &

θρομβώσεις
- Σε aPL ασθενείς πρέπει να διορθώνεται η ανεπάρκειά της

Μελέτη RITAPS
•Αφανίζοντας

τα

Β-λεμφοκύτταρα

μειώνει

την

παραγωγή

των

ΑPLs

με

συνέπεια

μείωση

των

επαναλαμβανόμενων θρομβωτικών επεισοδίων 10-36 μήνες μετά τη χορήγηση.
•Έχει και ανοσοτροποιητική δράση, οπότε σε ανθεκτικές περιπτώσεις CAPS μειώνει τα APLs, IL-1, IL-2, IL-6,
TNF-a, υπεύθυνες για πολλές εκδηλώσεις του CAPS

Belimumab (Benlysta)
• Ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα ειδικό για την πρωτεϊνη Blys ή BAFF,
κ υ τ τα ρ ο κ ί ν η α πα ρ α ί τ η τ η γ ι α τ η ν ε πι β ί ω σ η τω ν Β - λ ε μ φ οκ υ τ τά ρ ω ν
(δε δεσμεύει άμεσα τα Β- λεμφοκύτταρα, αλλά δεσμεύοντας τον Blys αναστέλλει
αυτοαντιδραστικά Β-λεμφοκύτταρα & μειώνει τη διαφοροποίησή τους σε
πλασματοκύτταρα,

που

παράγουν

ανοσοσφαιρίνες)

t

• Προφύλαξη με χαμηλή δόση ασπιρίνης σε ΣΕΛ ασθενείς με θετικό αντιπηκτικό του λύκου ή μεμονωμένη
επίμονη θετικότητα aCL σε μέτριους – υψηλούς τίτλους και σε μη ΣΕΛ ασθενείς με θετικό αντιπηκτικό
λύκου ή τριπλή θετικότητα ή μεμονωμένη επίμονη θετικότητα aCL σε μέτριους – υψηλούς τίτλους

Ανοσοθρόμβωση

•

Ανοσοθρόμβωση χαρακτηρίζεται μια «εγγενής»
ανοσοαπόκριση, που επάγεται από το σχηματισμό
θρόμβων μέσα στα αιμοφόρα αγγεία, ιδιαίτερα στα μικρά
αγγεία.

•

Η ανοσοθρόμβωση υποστηρίζεται από κύτταρα του
ανοσολογικού συστήματος (ουδετερόφιλα, μακροφάγα)
και από τα NETs (Neutrophil Extracellular Traps:
ουδετεροφιλικές εξωκυττάριες παγίδες) και παράγει ένα
ενδοαγγειακό ικρίωμα που διευκολύνει την αναγνώριση,
συγκράτηση και καταστροφή παθογόνων,
προστατεύοντας τον ξενιστή χωρίς να του προκαλεί
σημαντικές παράπλευρες βλάβες.

Ανοσοθρόμβωση
Μηχανισμοί με τους οποίους η ανοσοθρόμβωση
εμποδίζει την εξάπλωση της λοίμωξης:

•

Συλλαμβάνει και παγιδεύει μικροοργανισμούς στην
μικροαγγειακή κυκλοφορία και εμποδίζει τη
διάδοσή τους.

•

Εμποδίζει τη μακρινή ιστική διείσδυση
σχηματίζοντας μικροθρόμβους σε μικρά αγγεία.

•

Συγκεντρώνει τα παθογόνα σε μια περιοχή για τη
θανάτωσή τους από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού
συστήματος

•

Προσελκύει άλλα ανοσοκύτταρα στη θέση της
φλεγμονής.

Ανοσοθρόμβωση
- Τα NETs είναι μια εξωκυττάρια δομή, που
αποτελείται από χρωματίνη και κοκκιώδεις
πρωτεΐνες με αντιμικροβιακές ιδιότητες.
Δυο μηχανισμοί για τον σχηματισμό των NETs:
- NETosis είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας τα
ουδετερόφιλα οδηγούνται σε μια μορφή
προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου και
απελευθέρωσης των NETs με τη δράση του

ενζύμου PAD4 (πεπτιδυλ-αργινική απαμινάση).
Αυτό εμποδίζει την ενδαγγειακή εξάπλωση της
λοίμωξης, όμως η υπερβολική ενεργοποίησή τους
μπορεί να οδηγήσει σε παθολογική θρόμβωση,
‘ανοσοθρόμβωση’ & αυτοανοσία.
- Vital NETosis: πιο γρήγορη διαδικασία, δεν οδηγεί
σε κυτταρικό θάνατο, αλλά τα ουδετερόφιλα
διατηρούν την ικανότητά τους να μετακινούνται
και να φαγοκυτταρώνουν απελευθερώνοντας DNA,

ιστόνες και πρωτεάσες σερίνης.

NETs και φλεβική θρόμβωση
•

Τα NETs επηρεάζουν πολλαπλές πτυχές του συστήματος
πήξης και οδηγούν σε αυξημένη θρόμβωση

•

Οι εξωκυττάριες παγίδες DNA προάγουν την

ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, τη συσσώρευση τους
και τη θρόμβωση μέσω του παράγοντα vW

•

Τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια συνδέονται με τα
ουδετερόφιλα και προάγουν την NETosis και αυτός ο
φαύλος κύκλος ενισχύει το σχηματισμό θρόμβων.

•

Τα NETs ενεργοποιούν τον παράγοντα XII, που οδηγεί
στην ενεργοποίηση της ενδογενούς οδού της πήξης.

•

Τα NETs περιέχουν πρωτεάσες σερίνης, οι οποίες
προκαλούν απενεργοποίηση της οδού του ιστικού
παράγοντα και προάγουν την παραγωγή θρομβίνης και
ινώδους.

NETs και Αρτηριακή Θρόμβωση

- Η συμβολή των NETs στην αρτηριακή θρόμβωση είναι ακόμη υπό έρευνα

- Σε θρόμβους ασθενών με ΟΕΜ αυξημένη παρουσία NETs

- Αυξημένη αναλογία ουδετερόφιλων – λεμφοκυττάρων , γνωστός

προγνωστικός παράγοντας ΟΕΜ και θανάτου σε ασθενείς με ΣΝ.
Μείωση των ουδετερόφιλων οδηγεί σε μείωση του μεγέθους της πλάκας.

- Στον ορό ασθενών με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ σημαντικά αυξημένοι οι δείκτες
των NETs (ελεύθερο DNA, νουκλεοσώματα, Η3) σε σύγκριση με υγιή
άτομα, αλλά επίσης άφθονα NETs σε εγκεφαλικούς θρόμβους.

Ανοσοθρόμβωση- Νέοι θεραπευτικοί στόχοι

•

Αναστολή του ενζύμου PAD4- παρεμπόδιση της NETosis και των προθρομβωτικών της επιπλοκών

•

Χλωροκίνη: (ανοσοτροποποιητής / εμποδίζει τη δημιουργία NETs αναστέλλοντας την αυτοφαγία, την
αποδόμηση στα λυσοσώματα, αυξάνοντας την κάθαρση στα κυστίδια των λυσοσωμάτων).

•

Υδροξυχλωροκίνη: μειώνει τον κίνδυνο θρομβοεμβολικών συμβαμάτων σε ασθενείς με ΣΕΛ

•

Βιταμίνη C: εξασθενεί τη φλεγμονώδη απόκριση, ρυθμίζει την απόπτωση των ουδετερόφιλων και
οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή NETs (σε πειραματικά μοντέλα)

•

JAK αναστολείς: αναστέλλουν το σχηματισμό NETs και μειώνουν τη θρόμβωση (σε πειραματικά

μοντέλα).

MΗNΥMATA
•

Ασθενείς με αυτοάνοσα συστηματικά φλεγμονώδη νοσήματα έχουν υψηλότερο κίνδυνο

θρόμβωσης.

•

Η θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται.

•

Πρόληψη άλλων παραγόντων κινδύνου ( κάπνισμα, αντισυλληπτικά, υπέρταση)

•

Η πρόοδος της ανοσολογίας μπορεί να προσφέρει νέους θεραπευτικούς στόχους

•

Το νέο πεδίο της Ανοσοαιματολογίας πιθανώς θα οδηγήσει σε εύρεση νέων θεραπευτικών
στόχων και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση σημαντικών νοσημάτων.

