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Nerkowe aspekty zespo³u antyfosfolipidowego
Andrzej WIÊCEK

Zespó³ antyfosfolipidowy (APS) jest co raz czêciej rozpoznawan¹ chorob¹
autoimmunologiczn¹ charakteryzuj¹c siê zakrzepic¹ têtnicz¹ i ¿yln¹ oraz niepowodzeniami po³o¿niczymi. Przyczyn¹ choroby s¹ przeciwcia³a skierowane
przeciwko bia³kom zwi¹zanym z ujemnie na³adowanymi fosfolipidami b³ony
komórkowej. Nerki nale¿¹ do najczêciej zajmowanych narz¹dów w przebiegu
choroby. W pracy poruszono kliniczne i morfologiczne konsekwencje nefropatii w przebiegu APS, jak równie¿ obecnoci przeciwcia³ antyfosfolipidowych w
trakcie leczenia nerkozastêpczego.
(NEFROL. DIAL. POL. 2008, 12, 104-107)

Renal aspects of antiphospholipid syndrome
Currently antiphospholipid syndrome (APS) is often recognize autoimmune
disease associated with arterial and venous thrombosis and pregnancy loss. Is
caused by antibodies against proteins combined with cell membrane anionic
phospholipids. Kidneys are one of the most often affected organs in course of
APS. Paper deals with clinical and morphological aspects of APS nephropathy
and consequences of antiphospholipid antibodies presence during renal replacement therapy.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2008, 12, 104-107)

Wystêpowanie zespo³u objawów klinicznych spowodowanych przeciwcia³ami antyfosfolipidowymi opisano po raz pierwszy pod
koniec lat 80 XX wieku [19]. Obecnie uwa¿a siê zespó³ antyfosfolipidowy (APS) jest
przewlek³¹ chorob¹ uk³adow¹, w której przeciwcia³a antyfosfolipidowe indukuj¹ powstawanie zakrzepów têtniczych i ¿ylnych, bez
cech zapalenia naczyñ oraz odpowiadaj¹
równie¿ za niepowodzenia po³o¿nicze u kobiet. Szczegó³owy opis kryteriów rozpoznawania zespo³u antyfosfolipidowego, których
najnowsz¹ wersjê ustalono podczas kongresu w Sydney w 2004 przedstawiono w tabeli I [26]. Przeciwcia³a antyfosfolipidowe
(aPL) stanowi¹ grupê przeciwcia³ skierowanych przeciwko kompleksom fosfolipidów
b³on komórkowych z bia³kami wi¹¿¹cym fosfolipidy. Do chwil obecnej wykryto i zastosowano kilkanacie rodzajów przeciwcia³
antyfosfolipidowych nazwanych najczêciej
od rodzaju antygenu, dziêki, któremu s¹
wykrywane. Wyró¿niamy wiêc przeciwcia³a
antykardiolipinowe, antyfosfatydyloserynowe, przeciwko protrombinie, przeciwko b2glikoproteinie-I i antykoagulant toczniowy, zawdziêczaj¹cy swoj¹ nazwê paradoksalnie
odmiennym w³aciwoci¹ w warunkach in
vitro (wyd³u¿a czas krzepniêcia). Zespó³ antyfosfolipidowy dzieli siê na pierwotny, w którym poza typowymi objawami choroby nie
stwierdza siê cech innej choroby towarzysz¹cej oraz wspó³istnienie zespo³u antyfosfolipidowego (wtórny) z innymi chorobami
uk³adowymi. Wyró¿nia siê równie¿ zespó³
antyfosfolipidowy o przebiegu katastroficznym, którego kryteria rozpoznania to (i) zajêcie minimum 3 narz¹dów, uk³adów i/lub
tkanek, (ii) rozwój wszystkich objawów jed-

104

noczenie lub kolejno maksymalnie w ci¹gu tygodnia, (iii) Potwierdzenie histopatologiczne lub obrazowe zamkniêcia naczyñ w
przynajmniej jednym narz¹dzie lub tkance,
(iiii) Potwierdzenie laboratoryjne obecnoci
aPL w surowicy (2-krotnie w odstêpie >12
tygodni. Do chwili obecnej nie poznano w
pe³ni mechanizmów dziêki którym, przeciwcia³a antyfosfolipidowe indukuj¹ powstawanie zakrzepów naczyniowych. Bez w¹tpienia kluczow¹ rolê odgrywa oddzia³ywanie na
uk³ad krzepniêcia poprzez hamowanie aktywacji bia³ka C niezbêdnego do usuwania
aktywnych czynników krzepniêcia (w szczególnoci Va), aPL aktywuj¹ równie¿ p³ytki
krwi oraz komórki ródb³onka, zwiêkszaj¹c
miedzy innymi ekspresjê moleku³ adhezyjnych ICAM-1 i VCAM-1 oraz selektyny E.
Wskazuje siê równie¿ na promowanie procesów mia¿d¿ycowych przez przeciwcia³a
antyfosfolipidowe co (poza powy¿ej opisanymi przyczynami) mo¿e byæ zwi¹zane z
wi¹zaniem siê aPL do oksydowanych-LDL
-uznanego czynnika aterogennego [20,
23,29]. Jak wynika z definicji stwierdzenie
wystêpowania przeciwcia³ antyfosfolipidowych nie jest równowa¿ne z rozpoznaniem
zespo³u antyfosfolipidowego. Przeciwcia³a
antyfosfolipidowe wykrywane s¹ rednio u
1-5% m³odych zdrowych ludzi a ich czêstoæ
wykrywania wzrasta wraz z wiekiem [23].
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e ich wykrycie
stanowi istotny czynnik ryzyka rozwoju zespo³u antyfosfolipidowego w szczególnoci
przy wspó³istnieniu tocznia uk³adowego,
wtedy towarzysz¹cy APS rozwija siê u 3050% chorych [23,29]. Czêciej aPL wykrywa siê równie¿ w chorobach wirusowych
(wirus ospy, HIV, HCV, CMV, EBV) jak i bo-
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reliozie. Wystêpowanie tych przeciwcia³ jednak nie wp³ywa istotnie na zwiêkszon¹ czêstoæ zakrzepów w tych jednostkach chorobowych [18,29]. Zespó³ antyfosfolipidowy
jest bez w¹tpienia jednostk¹ interdyscyplinarn¹, a mnogoæ potencjalnych objawów
zwi¹zana jest zajêciem naczyñ we wszystkich narz¹dach i uk³adach [39] Wród najczêstszych objawów klinicznych zespo³u antyfosfolipidowego zwi¹zanych z incydentami zakrzepowymi i wtórnym niedokrwieniem
nale¿y wymieniæ najczêciej wystêpuj¹c¹
(blisko u 1/3 chorych) zakrzepicê ¿y³ g³êbokich, ma³op³ytkowoæ, livedo reticularis, udar
mózgu, zatorowoæ p³ucn¹ i poronienia [23].
Nefropatia w przebiegu zespo³u
antyfosfolipidowego (APSN)
Jak wykazano w badaniach ostatnich
lat, nerki nale¿¹ do najczêciej zajmowanych
narz¹dów zarówno w pierwotnym jak i wtórnym zespole antyfosfolipidowym. W zespole antyfosfolipidowym o przebiegu katastrofalnym nerki s¹ na pierwszym miejscu pod
wzglêdem czêstoci zajmowania (78%
wszystkich przypadków) [1]. W pierwotnym
zespole antyfosfolipidowym nefropatia pojawia siê w 25-30% chorych [23,28]. Czêciej APSN pojawia siê w zespole towarzysz¹cym innym chorobom uk³adowym wród,
których toczeñ uk³adowy ma najwiêksze
znaczenie. Analiza 29 publikacji obejmuj¹ca ponad 1000 chorych z SLE wykaza³a
obecnoæ antykoagulanta toczniowego u
34% i przeciwcia³ antykardiolipinowych u
44% chorych [24]. Równie¿ rejestry europejskie obejmuj¹ce ponad 500 chorych z
SLE wykazywa³y podobn¹ czêstoæ wystêpowania przeciwcia³ antykardiolipinowych
[5]. Tektonidou i wsp. stwierdzili cechy APNS
u blisko 40% chory na SLE, u których wykrywano przeciwcia³a antyfosfolipidowe i
jedynie u 4% bez obecnych przeciwcia³. Co
wa¿ne pod wzglêdem typowych objawów
klinicznych zwi¹zanych z toczniem uk³adowym. Wród chorych z APSN czêciej
stwierdzano równie¿ nadcinienie têtnicze
oraz livedo reticularis. Dalsza analiza tej
grupy obejmuj¹ca jedynie chorych z przeciwcia³ami antyfosfolipidowym bez wzglêdu
na wystêpowanie lub nie APSN wykaza³a,
¿e w grupie z APSN znamiennie czêciej
stwierdzano antykoagulant toczniowy a
przeciwcia³a antykardiolipinowe w bardzo
podobnych proporcjach. W grupie z APSN
wykazano równie¿ czêstsze udary mózgu,
zatory têtnicze i podwy¿szony poziom kreatyniny w surowicy (w momencie biopsji).
W trakcie kilkuletniej obserwacji (rednio 7
lat) nie wykazano jednak¿e wiêkszej czêstoci progresji do schy³kowej niewydolnoci nerek u tych chorych. Mog³o to byæ zwi¹zane z stosunkowo ma³¹ kreatyninemi¹ w
trakcie biopsji (1,58 ± 0,18 mg/dl) oraz leczeniem antykoagulacyjnym po postawionym rozpoznaniu lecz autorzy nie podaja danych na temat stosowanego leczenia [37].
Inni badacze wykazywali zwi¹zek pomiêdzy APSN a progresj¹ do niewydolnoci
nerek u chorych z SLE [27,28].
Zmiany morfologiczne w nefropatii
zwi¹zanej z zespo³em
antyfosfolipidowym
Podstawow¹ triad¹ objawów obserwowanych podczas badania histopatologiczne-

Tabela I
Kryteria rozpoznania zespo³u antyfosfolipidowego (wg [26]).
Diagnostics criteria of antiphospholipid syndrome (based on [26]).

K ry te ria k lin ic zn e ze s p o ³ u a n ty fo s fo lip id o w e g o *
 Jeden lub w iêcej epizodów w obrêbie naczy ñ ¿y lny ch (nie obejm uje zakrzepicy ¿y ³ pow ierzchniow y ch),
têtniczy ch lub zakrzepica drobny ch naczy ñ potw ierdzony obiekty w nie,
bez cech zapalenia w cianie naczy ñ
P o w i k ³ a n i a p o ³ o ¿n i c ze
 > 1 niew y janione poronienie praw id³ow ego m orfologiczne p³odu w > 10 ty godniu ci¹¿y
lub > 1 przedw czesny poród do 34 ty godnia ci¹¿y z pow odu:
1) rzucaw ki lub ciê¿kiego stanu przedrzucaw kow ego,
2) uznany ch cech niew y dolnoci ³o¿y ska
 > 3 niew y janione sam oistne poronienia do 10. ty godnia ci¹¿y (po w y kluczeniu
niepraw id³ow oci anatom iczny ch i horm onalny ch u m atki oraz chrom osom alny ch u obojga rodziców )
K ry te ri a l a b o ra to ry j n e ze s p o ³ u a n ty fo s fo l i p i d o w e g o
(w y nik 2 krotnie dodatni w odstêpie > 12 ty godni,
pom iêdzy w y st¹pieniem objaw ów kliniczny ch a oznaczeniam i < 5 lat)
 Przeciw cia³a anty kardiolipinow e klasy IgG lub IgM w um iarkow any m lub du¿y m m ianie
(> 99 percenty la lub > 40 GPL lub M PL)
 Przeciw cia³a przeciw ko b 2-glikoproteinie I klasy IgG lub IgM w w y sokim m ianie (> 99 percenty la)
 Obecnoæ anty koagulanta toczniow ego (w y kry w anego zgodnie z zleceniam i)
*Rozpoznanie mo¿na postawiæ wówczas, gdy spe³nione jest jedno kryterium kliniczne i laboratoryjne

go jest (a) mikroangiopatia zakrzepowa w
nastêpstwie zakrzepicy w drobnych naczyniach (b) hiperplazja w³óknista (c) oraz zanik niedokrwienny kory nerki. Zmiany podobne s¹ do tych obserwowanych w zespole
hemolityczno-mocznicowym oraz nadcinieniu z³oliwym. Istot¹ procesu jest brak wyk³adników zapalenia ciany naczynia. W
wietle drobnych naczyñ obserwuje siê z³ogi w³óknika pogrubienie i przerost b³ony
rodkowej [9,27]. Niezwykle ciekawa wydaje siê równie¿ obserwacja Fakhouriego i
wsp., którzy wykazali, obraz k³êbuszków
nerkowych w mikroskopie wietlnym mo¿e
przypominaæ wszystkie typy k³êbuszkowych
zapleñ nerek od zmian minimalnych poprzez
b³oniaste i ogniskowe szkliwiej¹ce a¿ do
gwa³townie postêpuj¹cego k³êbuszkowego
zapalenia nerek [9].
Objawy kliniczne zespo³u
antyfosfolipidowego z zajêciem nerek
Objawy kliniczne czêsto zale¿¹ od rodzaju zajêtych naczyñ. Zakrzepy w naczyniach nerkowych mog¹ pojawiaæ siê praktycznie we wszystkich rodzajach naczyñ,
pocz¹wszy od naczyñ k³êbuszka nerkowego a¿ do g³ównych têtnic i ¿y³ nerkowych.
Podstawowym objawem klinicznym jest nadcinienie têtnicze o ró¿nym stopniu nasilenia indukowane przez niedokrwienie mi¹¿szu nerkowego zwi¹zanego z zwê¿eniem
samej têtnicy b¹d têtniczek wewn¹trznerkowych. Bardzo czêstym objawem jest równie¿ bia³komocz o ró¿nym stopniu nasilenia
a¿ do nerczycowego w³¹cznie oraz zmiany
w osadzie moczu (tzw. aktywny osad moczu). W przypadku zakrzepów w du¿ych
têtnicach lub ¿y³ach nerkowych b¹d masywnych zmian w mi¹¿szu nerkowym (na
przyk³ad w zespole antyfosfolipidowym o
przebiegu katastroficznym) pierwszym objawem zespo³u antyfosfolipidowego mo¿e
byæ zawa³ nerki ostra niewydolnoæ nerek
[23,29,30].
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Przeciwcia³a antyfosfolipidowe
w schy³kowej niewydolnoci nerek
U chorych z ESRD obecnoæ przeciwcia³ antyfosfolipidowych stwierdza siê u 1030% leczonych powtarzanymi hemodializami [9,22], choæ niektórzy badacze donosz¹
o ponad 50% czêstoci wystêpowania przeciwcia³ antykardiolipinowych wród chorych
przewlekle hemodializowanych [31]. Nie
wiadomo jednoznacznie dlaczego w tej grupie chorych wystêpuje istotnie wy¿szy odsetek osób z przeciwcia³ami antyfosfolipidowymi. Wydaje siê, ¿e sam zabieg hemodializy mo¿e indukowaæ powstawanie przeciwcia³ antyfosfolipidowych a wiadcz¹ o tym
nastêpuj¹ce dowody. W grupie chorych z
zaawansowan¹ niewydolnoci¹ nerek nie
leczonych jeszcze nerkozastêpczo stwierdza siê mniejszy odsetek przeciwcia³ antyfosfolipidowych ni¿ u chorych hemodializowanych, chocia¿ i tak istotnie wy¿szy ni¿ w
populacji ludzi zdrowych [14,21]. Równie¿
u chorych dializowanych otrzewnowo rzadziej stwierdza siê przeciwcia³a antyfosfolipidowe w porównaniu do hemodializowanych [21,33]. Wysoki odsetek tych przeciwcia³ (21%) stwierdza siê równie¿ wród dzieci hemodializowanych [34]. Ponadto stê¿enie przeciwcia³ antykardiolipinowych ronie
wraz z czasem dializoterapii [31]. Czy stosowane b³ony dializacyjne mog¹ przyczyniaæ siê do indukcji syntezy przeciwcia³
antyfosfolipidowych równie¿ pozostaje bez
odpowiedzi a publikowane wyniki badañ
czêsto s¹ sprzeczne [29]. Czynnikiem predysponuj¹cym do powstawania przeciwcia³
antyfosfolipidowych mo¿e byæ równie¿ u¿ycie sztucznego naczynia do wytworzenia
przetoki têtniczo-¿ylnej. Autorzy donosz¹, ¿e
przeciwcia³a te wykryto u 16 na 74 chorych
hemodializowanych (22%), u których do
wytworzenia przetoki u¿yto sztucznego naczynia. W grupie z klasyczn¹ przetok¹ têtniczo-¿yln¹ przeciwcia³a stwierdzono jedynie u jednego chorego na 17 badanych. W
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grupie z u¿ytym sztucznym naczyniem istotnie czêciej dochodzi³o do zakrzepów przetoki [30]. Pomimo, ¿e u chorych dializowanych otrzewnowo stwierdza siê mniejszy
odsetek osób z przeciwcia³ami antyfosfolipidowymi ni¿ wród chorych hemodializownych jest on i tak znacznie wy¿szy ni¿ w
populacji ogólnej. Nie mo¿na wykluczyæ, i¿
przynajmniej w czêci przypadków nie sama
dializoterapia jest czynnikiem indukuj¹cym
powstawanie tych przeciwcia³ lecz ich obecnoæ zwi¹zana jest z nierozpoznanym zespo³em antyfosfolipidowym. Na przyk³ad
grupa francuskich badaczy stwierdzi³a istotnie wy¿sz¹ czêstoæ wystêpowania przeciwcia³ antyfosfolipidowych wród chorych hemodializowanych z nie ustalon¹ przyczyn¹
nefropatii [4]. Ponadto jak wiadomo, zespó³
antyfosfolipidowy mo¿e przebiegaæ pod postaci¹ opornego na leczenie nadcinienia
têtniczego i byæ mylnie interpretowany jako
nefropatia nadcinieniowa, w której rzadko
wykonywana jest biopsja nerki. Jak pokazuj¹ badania ostatnich lat wykonanie biopsji nerki równie¿ nie gwarantuje prawid³owego rozpoznania poniewa¿ jak wspomniano obraz k³êbuszków nerkowych w zespole
antyfosfolipidowym mo¿e w zasadzie przypominaæ wszystkie typy k³êbuszkowych zapleñ nerek [9]. Wci¹¿ nie podano jednoznacznych dowodów na temat roli przeciwcia³ antyfosfolipidowych w indukcji incydentów zakrzepowych u hemodializowanych. W
wiêkszoci publikowanych badañ autorzy
neguj¹ zwi¹zek pomiêdzy wystêpowaniem
przeciwcia³ antyfosfolipidowych i zakrzepami u chorych hemodializowanych [25,17]. Z
drugiej jednak strony istniej¹ dowody na
czêstsze wystêpowanie zakrzepów przetok
têtniczo-¿ylnych u chorych z wysokimi mianami przeciwcia³ antyfosfolipidowych [6].
Szczególnie zwiêkszone ryzyko zakrzepicy
obserwowano wród dializowanych zaka¿onych wirusem zaplenia w¹troby typu C [22].
W wiêkszoci badañ wykrywano przeciwcia³a antykardiolipinowe. Wydaje siê jednak, ¿e
obecnoæ antykoagulanta toczniowego lepiej koreluje z incydentami zakrzepowymi w
przetokach têtniczo-¿ylnych. I tak Brunet i
wsp. oznaczali u hemodializowanych chorych zarówno antykoagulant toczniowy jak i
przeciwcia³a antykardiolipinowe, stwierdzaj¹c jedynie zwiêkszone ryzyko zakrzepicy
przetok têtniczo-¿ylnych u chorych z antykoagulantem toczniowym [4]. Ostatnio
stwierdzono równie¿ czêstsze zakrzepy
cewników dializacyjnych u chorych z obecnym antykoagulantem toczniowym [10]. Byæ
mo¿e przysz³e badania z u¿yciem b2 glikoproteinie-I przynios¹ nowe informacje na
temat zale¿noci pomiêdzy ich wystêpowaniem a ryzykiem zakrzepicy u chorych dializowanych.
Przeciwcia³a antyfosfolipidowe
i zespó³ antyfosfolipidowy
po przeszczepie nerki
Podobnie jak wród chorych hemodializowanych, u osób po przeszczepie nerki
stwierdza siê wy¿szy odsetek przeciwcia³
antyfosfolipidowych ni¿ w populacji ogólnej.
W du¿ym badaniu obejmuj¹cym 178 chorych z przeczepion¹ nerk¹, u których wykluczono toczeñ uk³adowy jako przyczynê
niewydolnoci nerek wystêpowanie przeciwcia³ antyfosfolipidowych stwierdzono u 28%
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osób. Obecnoæ przeciwcia³ zwi¹zana by³a
z zwiêkszonym ryzykiem zakrzepicy ¿ylnej i
têtniczej. U wiêkszoci przeciwcia³a antyfosfolipidowe wystêpowa³y ju¿ w okresie przedtransplantacyjnym (85%) [8]. Forman i wsp.
analizuj¹c równie¿ du¿¹ grupê chorych po
przeszczepie nerki (337 pacjentów) stwierdzili obecnoæ przeciwcia³ antyfosfolipidowych u 18% biorców. W ci¹gu pierwszego
roku po przeszczepie, nie zauwa¿ono wiêkszej liczby utraty przeszczepionych nerek,
jak równie¿ pogorszenia funkcji wydalniczej
nerek w stosunku do grupy bez przeciwcia³
antyfosfolipidowych. Warto zauwa¿yæ, ¿e w
grupie z obecnymi przeciwcia³ami antyfosfolipidowymi istotnie czêciej stosowano leczenie antykoagulacyjne, chocia¿ w przeprowadzonej analizie uwzglêdniono ich u¿ycie
[13]. Znaczenie mo¿e mieæ równie¿ moment
powstawania przeciwcia³ antyfosfolipidowych, poniewa¿ jak wykazano przeciwcia³a
powstaj¹ce de novo u biorców przeszczepów wykazywa³y zwi¹zek z czêstoci¹ epizodów ostrego odrzucania, zale¿noci takiej
nie stwierdzono natomiast w stosunku do
przeciwcia³ stwierdzanych ju¿ w okresie
przedtransplantacyjnym. Nie wiadomo czy
sam proces odrzucania jest czynnikiem stymuluj¹cym powstawanie tych przeciwcia³,
czy te¿ powstaj¹ce przeciwcia³a stymuluj¹
ostre odrzucanie [11]. Zauwa¿ono równie¿,
¿e przeciwcia³a antyfosfolipidowe stwierdzane u chorych dializowanych otrzewnowo lepiej koreluj¹ z niewydolnoci¹ przeszczepionej nerki we wczesnym okresie po transplantacji ni¿ te stwierdzane u hemodializowanych
[38]. Transplantacja nerki u chorych z toczniem uk³adowym i zespo³em antyfosfolipidowym, niesie za sob¹ du¿e ryzyko powik³añ zakrzepowych. Wród 25 takich chorych w trakcie rednio 5 letniej obserwacji
60% z nich mia³o objawy zespo³u antyfosfolipidowego, manifestuj¹ce siê udarami niedokrwiennymi (4 chorych), zakrzepic¹ ¿y³
g³êbokich i zatorami p³ucnymi (6 chorych),
zakrzepami têtnicy b¹d ¿y³y nerkowej (4
chorych). Dla porównania w grupie kontrolnej (toczeñ uk³adowy bez przeciwcia³ antyfosfolipidowych) incydenty zakrzepowe w
trakcie obserwacji stwierdzono jedynie u 5
na 60 chorych [36]. Równie¿ w pierwotny
zespole antyfosfolipidowym istnieje bardzo
du¿e ryzyko wczesnej utraty nerki przeszczepionej we wczesnym okresie. W niedawno opublikowanym doniesieniu na 6
przeszczepionych chorych 3 utraci³o przeszczepion¹ nerkê z powodu zakrzepów we
wczesnym okresie po przeszczepie nerki.
W tej niewielkiej grupie skuteczniejsza okaza³a siê warfaryna w porównaniu do heparyny drobnocz¹steczkowej [32]. Podobnie
jaka wród chorych hemodializowanych,
gdzie infekcja HCV zwiêksza ryzyko zakrzepicy zwi¹zanej z obecnoci¹ przeciwcia³ antyfosfolipidowych, równie po przeszczepie
przeciwcia³a antyfosfolipidowe u chorych
zaka¿anych wirusem HCV wydaj¹ siê mieæ
bardziej patogennych charakter ni¿ jest to
obserwowane w populacji zaka¿anych wirusem HCV, lecz bez choroby nerek [2].
Rak nerki i przeciwcia³a
antyfosfolipidowe
Niewiele jest jak dot¹d dowodów na
zwi¹zek przeciwcia³ antyfosfolipidowych z
nowotworami a w szczególnoci rakiem ner-

ki. Wród wszystkich nowotworów litych
przeciwcia³a antyfosfolipidowe stwierdzano
najczêciej w raku jasnokomórkowym nerki
oraz rakach gruczo³u piersiowego. Najczêciej jednak stwierdza siê wystêpowanie
przeciwcia³ aPL w nowotworach uk³adu hematopoetycznego (ch³oniaki B komórkowe,
bia³aczka szpikowa, szpiczak mnogi). Przeciwcia³a antyfosfolipidowe mog¹ równie¿
zanikaæ po skutecznym leczeniu przeciwnowotworowym. Zbyt ma³o jest jednak dowodów aby w chwili obecnej traktowaæ przeciwcia³a antyfosfolipidowe (ewentualnie z
typowymi objawami zespo³u) jako zespó³
(objaw) paraneoplazmatyczny [16]. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, i¿ pojawienie siê przeciwcia³ antyfosfolipidowych mo¿e byæ objawem
choroby nowotworowej.
Leczenie
Optymalne leczenie osób z obecnoci¹
przeciwcia³ antyfosfolipidowych lub zespo³em antyfosfolipidowym nie zosta³o dot¹d
ustalone. Nie poruszaj¹c tematu leczenia
immunosupresyjnego w wtórnych zespo³ach
antyfosfolipidowych trzeba przyznaæ, i¿ arsena³ lekarza praktyka jest bardzo ubogi i
obejmuje w zasadzie 2 leki: kwas acetylosalicylowy i doustne antykoagulanty (warfaryna i acenokumarol) oraz u kobiet w ci¹¿y heparynê drobnocz¹steczkow¹ [35].
Chorzy z obecnoci¹ przeciwcia³ antyfosfolipidowych bez wystêpowania incydentów
zakrzepowych nie wymagaj¹ leczenia przeciwzakrzepowego lub innej ukierunkowanej
terapii. Uwzglêdniaj¹c stosunkowo du¿e ryzyko rozwoju APS u chorych z SLE i wysokim mianem przeciwcia³ antyfosfolipidowych
uzasadnione wydaje siê u tych chorych leczenie ma³ymi dawkami aspiryny. W przypadku zakrzepów ¿ylnych zarówno w pierwotnym jak i wtórnych APS zaleca siê stosowanie antykoagulantów z docelowym INR
2-3 [15], jak wykazano w badaniu WASP
chorzy z INR >3 nie odnosili wiêkszych korzyci z takiego leczenia a ponadto w tej
grupie chorych stwierdzano wiêcej incydentów krwotocznych [12]. Wartoci INR w granicach 3-4 mog¹ przynosiæ najwiêcej korzyci w przypadku zakrzepicy w obrêbie uk³adu têtniczego [3].
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