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W przebiegu zaka¿enia wirusem C
obserwujemy liczne zaburzenia immunologiczne. Przewlek³oæ zaka¿enia,
zmienna antygenowoæ, a co za tym
idzie zmiana immunogennoci sprawiaj¹, ¿e u chorych HCV(+) obserwujemy liczne autoprzeciwcia³a, rzadko
jednak manifestuj¹ce siê klinicznym
zespo³em z autoagresji. Przeciwcia³a
antyfosfolipidowe (aPL) to heterogenna grupa immunoglobulin, reaguj¹ca
z kompleksami fosfolipidów i bia³ek,
pe³ni¹cych rolê kofaktora. Najbardziej
istotne z punktu widzenia klinicznego
s¹ dwa kofaktory bia³kowe: beta-2 glikoproteina (b2-GPI) i protrombina. Zespó³ antyfosfolipidowy (APS) jest chorob¹ autoimmunologiczn¹, charakteryzuj¹c¹ siê zakrzepic¹ ¿yln¹ lub têtnicz¹, powik³aniami ci¹¿y i obecnoci¹
w surowicy chorych aPL Obecnoæ
aPL obserwowano w wielu zaka¿eniach bakteryjnych, paso¿ytniczych,
czy wirusowych. Liczne prace wskazuj¹ na zwiêkszon¹ czêstoæ wystêpowania aPL w zaka¿eniu HCV, choæ
wiêkszoæ autorów nie przypisuje im
znaczenia klinicznego. Niemniej jednak w niektórych doniesieniach wykazano trombogenne dzia³anie aPL w
przebiegu zaka¿enia wirusem C. Jednoznaczna zatem ocena znaczenia patogenetycznego aPL u chorych HCV(+)
wymaga wieloletnich badañ prospektywnych.

Infection with hepatitis C virus
(HCV) may be associated with a wide
spectrum of immunological abnormalities. HCV tends to induce nonspecific
autoimmune reactions, as demonstrated by the high prevalence of various autoantibodies, including antiphospholipid antibodies (aPL). The
aPL antibodies (lupus anticoagulant
and anticardiolipin antibodies) are a
heterogeneous family of immunoglobulins reactive with complexes of
phospholipids and plasma proteins
(cofactors). The most important of
these protein cofactors are beta2glycoprotein (b2-GPI) and prothrombin. The antiphospholipid syndrome (APS) is an autoimmune disorder characterized by arterial or venous
thrombosis, recurrent fetal losses in
association with the presence of
antiphospholipid (aPL) antibodies. Increased prevalence of aPL antibodies
in several bacterial, parasitic, and viral infections have been reported.
Most of the published data agree that
anticardiolipin antibodies are frequently found in patients with chronic
HCV infection, but they do not appear
to be of clinical importance. Some
studies, however, have found an increased incidence of thrombotic disorders in patients with chronic hepatitis C virus (HCV) who manifest aPL
positivity. More prospective, long- term
studies are required in order to address whether HCV is involved or not
in the etiopathogenesis of APS.

Wirus C (HCV) nale¿¹cy do rodziny Flaviviridae jest jednym z najczêstszych
czynników zakanych na wiecie. Posiada
szczególn¹ w³aciwoæ indukowania produkcji autoprzeciwcia³.
Patogeneza tego zjawiska nie jest do
koñca jasna. Najczêciej w przebiegu zaka¿enia wirusem C spotyka siê krioglobuliny, przeciwcia³a przeciw miêniom g³adkim,
przeciwcia³a przeciwj¹drowe, przeciwmitochondrialne, przeciw antygenom mikrosomalnym w¹troby i nerek (LKMA), przeciwcia³a przeciwp³ytkowe itp. W ci¹gu ostatnich
kilku lat pojawi³y siê liczne doniesienia na
temat przeciwcia³ antyfosfolipidowych u chorych HCV (+). W wiêkszoci przypadków
miano wykrywanych autoprzeciwcia³ jest

niskie i nie maj¹ one znaczenia klinicznego, niekiedy jednak s¹ g³ównym czynnikiem
patogenetycznym zespo³u z autoagresji
(HCV associated autoimmune disease).
Przeciwcia³a antyfosfolipidowe
Od 1952 r., kiedy to Conley i Hartmann
opisali po raz pierwszy antykoagulant tocznia, dokona³ siê ogromny postêp w diagnostyce laboratoryjnej, a co za tym idzie ewolucja pogl¹dów na temat przeciwcia³ antyfosfolipidowych (aPL).
Przeciwcia³a antyfosfolipidowe to heterogenna grupa immunoglobulin. Najwa¿niejsze z nich to przeciwcia³a antykardiolipinowe (aCL) i antykoagulant tocznia (LA).
Pocz¹tkowo s¹dzono, ¿e APS s¹ swo521

iste dla anionowych fosfolipidów.
W latach 1990-1991 dwie niezale¿ne
grupy badaczy udowodni³y [7,15] ¿e prawdziwym antygenem dla aCL jest b2 glikoproteina (b2-GPI), za dla LA  protrombina, bia³ka zwi¹zane z fosfolipidami i pe³ni¹ce rolê kofaktorów. Wiadomo ju¿ dzi, ¿e
rolê tak¹ mog¹ spe³niaæ równie¿ inne bia³ka  bia³ko C, bia³ko S, anneksyna, wielkocz¹steczkowy kininogen (HMWK), czynnik
XI [27]. W niektórych przypadkach nazwa
przeciwcia³a antyfosfolipidowe ma znaczenie wrêcz historyczne, albowiem udowodniono, ¿e aPL mog¹ wi¹zaæ siê bezporednio z bia³kami, bez udzia³u fosfolipidów.
Dodaæ nale¿y, ¿e w niewielkim odsetku przypadków notowane s¹ obok aCL przeciwcia³a przeciwko innym fosfolipidom  fosfatydyloserynie, fosfatydyloetanoloaminie, fosfatydyloinozytolowi [27].
Zespó³ antyfosfolipidowy
Ogromne zainteresowanie aPL i potrzeba ich dok³adnej ich identyfikacji wynika³y z
obserwacji, ¿e ich wystêpowanie wi¹¿e siê
z nawracaj¹c¹ zakrzepic¹  ¿yln¹ i têtnicz¹
oraz licznymi powik³aniami ci¹¿y.
W 1987 r. Harris wprowadzi³ pojêcie zespo³u antyfosfolipidowego (APS), a dwanacie lat póniej Wilson ustali³ obowi¹zuj¹ce
do dzi kryteria jego rozpoznania.
Pierwotny APS rozpoznajemy u pacjentów bez schorzeñ autoimmunologicznych,
wtórny natomiast jest zespo³em objawów
klinicznych towarzysz¹cym takim jednostkom chorobowym jak toczeñ trzewny, zespo³y toczniopodobne, zapalenie skórnomiêniowe, twardzina uk³adowa, zespó³
Sjögrena, ³uszczycowe zapalenie stawów,
choroba Crohna.
Przeciwcia³a antyfosfolipidowe spotyka
siê w szeregu innych schorzeñ  zaka¿eniach bakteryjnych, wirusowych, pierwotniakowych, nowotworach, w przebiegu leczenia niektórymi lekami (chloropromazyna,
prokainami, chlorotiazyd, chinidyna, fenytoina, doustne leki antykoncepcyjne, antybiotyki). Te przeciwcia³a maj¹ najczêciej charakter alloprzeciwcia³ i nie przypisuje siê im
trombogennych w³aciwoci [26].
Ten jednak doæ kolokwialny podzia³ nie
wytrzyma³ próby obserwacji klinicznych.
Doniesienia na temat powik³añ zakrzepowych w przewlek³ych zaka¿eniach wirusowych (HIV, HCV) zaowocowa³y badaniami
tej grupy chorych.
Wydaje siê, ¿e szczególnie w przypadku chorych z przewlek³ym zaka¿eniem HCV
prace takie maj¹ g³êboki sens. Przewlek³oæ
tego zaka¿enia i jego kliniczne konsekwencje  przynajmniej dwie  martwica komórek w¹trobowych i ma³op³ytkowoæ nasuwaj¹ pytanie o udzia³ aPL w patogenezie tych
powik³añ.
Przeciwcia³a antyfosfolipidowe
w zaka¿eniach wirusem C
Czêstoæ wystêpowania przeciwcia³ antykardiolipinowych (aCL) w zaka¿eniu HCV
ocenia siê na 3,3% do 46% [25]. Ta du¿a
rozbie¿noæ w jakim stopniu mo¿e byæ
wyt³umaczona ró¿nymi metodami diagnostycznymi i brakiem standaryzacji badañ w
tym zakresie. W licznych pracach wykazano brak prozakrzepowych w³aciwoci aCL
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Tabela I
Przeciwcia³a antyfosfolipidowe (Wisloff F. - Thrombosis Research 2003).
Antiphospholipid antibodies (Wisloff F. - Thrombosis Research 2003).
LA- antykoagulant tocznia
aCL - przeciwcia³a antykardiolipinowe
PI - fosfatydyloinozytol
PE- fosfatydyloetanoloamina
PS- fosfatydyloseryna

Tabela II
Kryteria diagnostyczne zespo³u antyfosfolipidowego (wg Wilsona).
Diagnostic criteria in the antiphospholipid syndrome.
I.
1.
2.
a)
b)
c)
II.
1.

2.

Kryteria kliniczne:
Zakrzepica: jeden lub wiêcej epizodów zakrzepicy têtniczej, ¿ylnej lub drobnych naczyñ
w jakimkolwiek narz¹dzie lub tkance. Zakrzepica, z wyj¹tkiem zakrzepicy ¿y³ powierzchownych
musi byæ potwierdzona badaniem obrazowym lub histopatologicznym.
Powik³ania po³o¿nicze:
jeden lub wiêcej epizodów obumarcia prawid³owo rozwijaj¹cego siê p³odu w wieku > 10 tyg;
prawid³owa morfologia p³odu winna byæ udokumentowana badaniem ultrasonograficznym
lub autopsyjnym;
Jeden lub wiêcej epizodów przedwczesnego porodu noworodka o prawid³owej budowie cia³a w wieku
< 34 tyg., który nast¹pi³ z powodu ciê¿kiego stanu przedrzucawkowego, rzucawki lub ciê¿kiej
niewydolnoci ³o¿yska.
Trzy lub wiêcej kolejnych epizodów niewyjanionych poronieñ przed 10 tyg. ci¹¿y, po wykluczeniu
anatomicznych i hormonalnych zaburzeñ u matki oraz nieprawid³owoci chromosomalnych u matki
i ojca.
Kryteria laboratoryjne:
Obecnoæ we krwi przeciwcia³ antykardiolipinowych klasy IgG i/lub IgM o mianie rednim lub wysokim,
wykazana w dwóch lub wiêcej oznaczeniach, wykonanych w odstêpie co najmniej 6 tygodni,
przy u¿yciu wystandaryzowanego testu immunoenzymatycznego do pomiaru przeciwcia³
antykardiolipinowych, zale¿nych od beta2-glikoproteiny
Obecnoæ w osoczu antykoagulantu tocznia, potwierdzona co najmniej dwoma badaniami,
wykonanymi w odstêpie co najmniej 6 tygodni, zgodnie z zaleceniami International Society
on Thrombosis and Hemostasis.

Do rozpoznania zespo³u antyfosfolipidowego niezbêdne jest wspó³istnienie co najmniej jednego kryterium klinicznego
i jednego kryterium laboratoryjnego.

(s¹ one niezale¿ne od kofaktora bia³kowego) stwierdzanych u chorych HCV(+).
Wykrywano je najczêciej w niskim b¹d
rednim mianie i nie wi¹za³y siê z objawami
klinicznymi [ 5, 9,17,22]. Mangia A. i wsp.
[12] badali znaczenie aPL w chorobach w¹troby. Badaniem objêto 372 chorych z uszkodzeniem w¹troby o ró¿nej etiologii  136
pacjentów HCV(+), 139 HBV(+), 69 z marskoci¹ poalkoholow¹ i 28 z kryptogennym
zapaleniem w¹troby. ACL wykryto u 18,8%
badanych pacjentów, podczas gdy odsetek
ten w grupie kontrolnej zdrowych chorych
wynosi³ 4,4%. Wykazano wiêkszy odsetek
aCL u pacjentów HBV(+) i w grupie z marskoci¹ poalkoholow¹ w porównaniu do chorych HCV(+). Znacznie czêciej stwierdzano aCL w marskoci w¹troby, oraz u chorych z przeciwcia³ami przeciw miêniom
g³adkim (ASMA). U 24 chorych (6,4%) zanotowano epizody zakrzepicy  by³y one
zwi¹zane z zaawansowanym wiekiem, rozwojem raka w¹troby, czêciej wystêpowa³y
w grupie HBV(+). Tylko u 1 pacjenta sporód 5 z udokumentowan¹ zakrzepic¹ ¿y³y
wrotnej wykryto aCL. Wg autorów, obecnoæ
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aPL u chorych z przewlek³ymi zapaleniami
w¹troby jest epifenomenem, bez istotnego
znaczenia klinicznego.
Argumentem, popieraj¹cym ten pogl¹d
mog¹ byæ obserwacje Ordi-Rosa [17].
Porównuj¹c grupê 243 HCV(+) pacjentów i 100-osobow¹ grupê kontroln¹ zdrowych, stwierdzi³ aCL w 3,3% w pierwszej
grupie i 0% w grupie kontrolnej. We wszystkich przypadkach aCL by³y niezale¿ne od
beta2glikoproteiny i nie wi¹za³y siê z wystêpowaniem zakrzepicy. Nie wykazano korelacji miêdzy czêstoci¹ wystêpowania aCL
i obecnoci¹ krioglobulin w surowicy chorych, podobnie jak w innych badaniach [4].
Interesuj¹ce badania przeprowadzono w
grupie chorych HCV(+) z ma³op³ytkowoci¹
[9]. Czêstoæ wystêpowania aCL w tej grupie by³a znamiennie wy¿sza w porównaniu
z chorymi na pierwotn¹ marskoæ ¿ó³ciow¹
i chorymi HBV(+). Porównano czêstoæ epizodów zakrzepicy w grupie chorych HCV(+)
z aCL i grupie chorych HCV(+) bez przeciwcia³ antykardiolipinowych, nie stwierdzaj¹c znamiennej ró¿nicy. Ciekawych danych
dostarczy³a publikacja Vincenta Leroya [10].
E. Kisiel i W. Kryczka

W 115 osobowej grupie chorych HCV(+) i
takiej samej liczebnie grupie kontrolnej zdrowych dawców krwi oceniano czêstoæ wystêpowania przeciwcia³ antykardiolipinowych, przeciw b-2glikoproteinie i przeciw
protrombinie. 29 chorych z grupy badanej
mia³o przynajmniej jedno z wy¿ej wymienionych przeciwcia³. Odpowiednio uzyskano
wyniki: aCL 21% w grupie badanej versus
3,5% w grupie kontrolnej. W zakresie pozosta³ych dwóch badanych przeciwcia³ nie
stwierdzono istotnej ró¿nicy statystycznej
miêdzy obiema grupami: antyb2-GPI  0,9%
versus 2,0% i przeciwcia³a p/ protrombinie
5,2% versus 4,0%. Porównuj¹c pacjentów
HCV(+) z aCL oraz HCV(+) bez przeciwcia³
wykazano wiêksz¹ czêstoæ wystêpowania
ma³op³ytkowoci w pierwszej grupie (16%
versus 5%). Epizody zakrzepicy rozpoznano u dwóch chorych z aCL.
Badania przeprowadzone przez Zachou
i wsp. [28] potwierdzaj¹ niewielk¹ czêstoæ
wystêpowania antyb2-GPI wród chorych z
wirusowym zapaleniem w¹troby, mimo znamiennego odsetka pacjentów aCL(+). Badano 174 chorych HCV(+) oraz 50 HBV(+).
ACL stwierdzono odpowiednio: w 21,3% w
I grupie, w 14% w II grupie, podczas gdy
anty-b2-GPI w 2,3% w grupie I i w 2% w
grupie 2. Nie znaleziono zwi¹zku z miêdzy
obecnoci¹ p/cia³ w surowicy tych chorych,
a wystêpowaniem epizodów zakrzepicy,
aczkolwiek autorzy podkrelaj¹ koniecznoæ
d³u¿szej obserwacji badanej populacji. Badania z Grecji tak¿e nie dostarczy³y dowodu na zwi¹zek HCV z APS [5]. Sporód 75
osobowej grupy chorych HCV(+) a¿ w
37,3% wykryto aCL bez klinicznych objawów zakrzepicy w wywiadzie. U ¿adnego
natomiast z 36 chorych ze zdiagnozowanym
APS nie stwierdzono w surowicy HCV-RNA.
Opublikowane przez Rodrigueza wyniki s¹
podobne [16]. Badaj¹c 88 pacjentów z APS,
tylko w 2,2% wykry³ przeciwcia³a anty- HCV,
w ¿adnym za przypadku HCV-RNA. Odpowied na pytanie, czy wirus C jest mo¿e
byæ czynnikiem etipatogenetycznym APS
nie jest jednak prosta. Tak¹ mo¿liwoæ sugeruje w swoich pracach Prieto i wsp. [20]
Sporód 100 badanych pacjentów HCV(+)
a¿ 22% posiada³o aCL (versus 1,9% grupa
kontrolna). Badaj¹c 73 chorych z chorob¹
zatorowo-zakrzepow¹ w wywiadzie (bez
cech uszkodzenia w¹troby) w 36 przypadkach (I grupa) stwierdzono aCL, w 37 (II grupa) ich nie wykryto. W obu grupach pacjentów wykonano badanie HCV-RNA. W I grupie HCV- RNA stwierdzono w 16,7% przypadków, natomiast w grupie II u ¿adnego z
pacjentów. Interesuj¹ce dane przedstawi³ w
swojej pracy Baid [2], obserwuj¹c chorych
po przeszczepie nerek. Sporód 18 chorych
HCV(+) u 5 stwierdzono aCL. Wszyscy rozwinêli ciê¿k¹ postaæ zakrzepowej mikroangiopatii nerek i zmarli w ci¹gu 5 lat. Natomiast w grupie pozosta³ych 13 chorych u
których nie wykazano aCL, tylko u jednego
pacjenta obserwowano mikroangiopatiê zakrzepow¹. Na uwagê zas³uguje przypadek
APS z jednoczesnym zapaleniem w¹troby
typu C [18]. Autorzy sugeruj¹ wp³yw HCV
na dramatyczny obraz choroby pacjentki 
mnogie zatory mózu i wegetacje na zastawce dwudzielnej. Podobny przypadek przedstawi³ Malnick i wsp. [13]  u chorego
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HCV(+) z udarem mózgu stwierdzono wysokie miano aCL.
Mechanizm indukcji aCL w zaka¿eniu
wirusem C
Istnieje kilka hipotez, usi³uj¹cych wyjaniæ to zjawisko [1,5,10]. Jedna z nich zak³ada, ¿e antygen wirusa na powierzchni
hepatocyta stymuluje limfocyty T helper, co
z kolei doprowadza do przewlek³ej proliferacji limfocytów B. Przeciw takiej teorii przemawia praca, w której nie wykazano zale¿noci miêdzy mianem aCL, a mianem IgG
w surowicy chorych.
Zak³ada siê równie¿, ¿e uszkodzenie
w¹troby, poprzez apoptozê hepatocytów
mo¿e doprowadziæ do ekspresji fosfolipidów
na b³onie komórkowej i indukcji pozapalnych
cytokin, a w konsekwencji produkcji aCL.
Wreszcie, wyjanieniem mo¿e byæ zjawisko
mimikry [1] antygenowej wirusa. Efektem
takiej mimikry jest indukcja autoprzeciwcia³.
Interferon (IFN) a przeciwcia³a
antyfosfolipidowe
U chorych z przewlek³ym zaka¿eniem
HCV stwierdza sie liczne autoprzeciwcia³a.
W trakcie leczenia interferonem czêsto obserwuje siê wzrost miana lub pojaienie sie
nowych przeciwcia³. Niekiedy manifestuje
siê klinicznie zespo³em z autoagresji. Opisywano przypadki niedoczynnoci tarczycy,
zapalenia stawów czy cukrzycy [6,19]. Znane s¹ tak¿e przypadki pojawienia siê przeciwcia³ przeciw korze nadnerczy [24]. Niewiele jest prac oceniajacych wp³yw leczenia interferonem na przeciwcia³a antyfosfolipidowe u chorych z przewleklym zapaleniem watroby typu C.
V. Leroy [10], badaj¹c chorych HCV (+)
przed i po leczeniu interferonem stwierdzi³,
¿e aCL zniknê³y tylko u 2 chorych aCL pozytywnych przed leczeniem, pojawi³y siê
natomiast u 13 pacjentów uprzednio negatywnych. W efekcie odsetek aCL pozytywnych pacjentów wzrós³ z 21 do 31% po terapii interferonem. Podobne wyniki uzyskano w leczeniu interferonem czerniaka z³oliwego - tu odsetek pacjentów aCL pozytywnych wzrós³ o 41% po zakoñczonej terapii [3].
Matsuda [14] oceniaj¹c obecnoæ aPL
u 56 chorych przed leczeniem stwierdzi³
odpowiednio: przeciwcia³a antykardiolipinowe  aCL 7/56 (13%), przeciwcia³a przeciw
fosfatydyloserynie  aPS 12/56 (21%), przeciwcia³a przeciw kwasowi fosfatydowemu 
aPA 13/56 (23%), natomiast po leczeniu interferonem aPS pojwi³y sie u 6, aPA u 9
uprzednio seronegatywnych chorych, zniknê³y natomiast u 6 uprzednio aPS dodatnich
pacjentów i u 2 uprzednio aPA dodatnich
pacjentów. ¯aden z pacjentów posiadaj¹cych przeciwcia³a antyfosfolipidowe nie
manifestowa³ objawów klinicznych.
Interesuj¹cy przypadek zawa³u mózgu
u pacjenta aCL (+) w przebiegu zaka¿enia
HCV opisa³ Malnick [13]. W wyniku leczenia interferonem uzyskano nie tylko normalizacjê transaminaz i ujemny wynik HCVRNA, ale tak¿e eliminacjê aCL.
Niektórzy autorzy wyra¿aj¹ pogl¹d, ¿e
obecnoæ takich autoprzeciwcia³ przed leczeniem jak ANA,PCA,SMA zwi¹zana jest
z gorsz¹ odpowiedzi¹ na leczenie interfero-

nem [8,23].
Dotychczas nie wiadomo, czy i jak obecnoæ aPL przed leczeniem lub ich pojawienie siê w trakcie leczenia IFN, wp³ywa na
skutecznoæ leczenia. Konieczne s¹ badania wiêkszej grupy chorych. Wydaje siê natomiast, ze oznaczanie aPL na etapie kwalifikacji do leczenia przeciwwirusowego, powinno byæ standardem u wszystkich chorych z jakimkolwiek epizodem zatorowozakrzepowym w wywiadzie.
Podsumowanie
Zdaniem wiêkszoci autorów aCL u chorych HCV(+) stwierdzane s¹ znamiennie
czêciej, ni¿ w zdrowej populacji, niemniej
w wiêkszoci przypadków s¹ niezale¿ne od
kofaktora bia³kowego. Takie nietrombogenne przeciwcia³a nie wi¹¿¹ siê wiêc z objawami klinicznymi. Du¿e jednak w¹tpliwoci
co do tej opinii budz¹ liczne prace, wykazuj¹ce zwi¹zek HCV i APS. Nale¿y podkreliæ, ¿e w wiêkszoci to badania retrospektywne, b¹d doniesienia kazuistyczne.
Czy przeciwcia³a antykardiolipinowe do koñca ¿ycia chorego pozostaj¹ niewinne?
Shah i wsp. [21] obserwuj¹c grupê chorych
z kolagenoz¹ i aCL, bez jakichkolwiek objawów klinicznych zakrzepicy w chwili podjêcia obserwacji, w ci¹gu 10 lat stwierdzili u
50% badanych objawy kliniczne zespo³u
antyfosfolipidowego.
Bior¹c pod uwagê przewlek³oæ zaka¿enia HCV, du¿¹ zmiennoæ antygenow¹
wirusa, zdolnoæ indukowania reakcji autoimmunologicznych, niezbêdne wydaje siê
przeprowadzenie wieloletnich badañ prospektywnych tej populacji.
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