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Zespó³ antyfosfolipidowy jako przyczyna udaru mózgu
i ró¿norodnych zespo³ów neurologicznych
Antiphospholipid syndrome as the cause of cerebral stroke and of various neurological syndromes
MA£GORZATA WISZNIEWSKA1, ANNA CZ£ONKOWSKA2
Z: 1. Oddzia³u Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Pile
2. II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono podstawowe informacje patogenetyczne i kliniczne na temat zespo³u antyfosfolipidowego jako przyczyny ró¿nych
zespo³ów neurologicznych.
Pogl¹dy. Zespó³ antyfosfolipidowy (APS) jest systemow¹ chorob¹ autoimmunologiczn¹, której istot¹ jest obecnoæ przeciwcia³ skierowanych przeciwko antygenom fosfolipidowym powszechnie wystêpuj¹cym w b³onie ró¿norodnych komórek ustroju. Do klasycznych objawów APS nale¿¹: ¿ylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zakrzepica têtnicza ze sk³onnoci¹ do umiejscawiana w têtnicach mózgowych,
umiarkowana ma³op³ytkowoæ, powik³ania po³o¿nicze. Zakrzepica w têtnicach mózgowych mo¿e byæ przyczyn¹ udaru niedokrwiennego
u osób m³odych. Najczêstszym objawem neurologicznym APS s¹ bóle g³owy. Zespó³ ten mo¿e powodowaæ zaburzenia zarówno w uk³adzie
nerwowym orodkowym jak i obwodowym, dlatego symptomatologia mo¿e byæ bardzo ró¿norodna. W leczeniu stosuje siê doustne antykoagulanty lub ma³e dawki kwasu acetylosalicylowego w monoterapii albo ³¹cznie z antykoagulantem.
Wnioski. O zespole antyfosfolipidowym nale¿y zawsze pamiêtaæ, gdy u pacjenta wystêpuj¹ ró¿norodne objawy, zw³aszcza o charakterze zakrzepowo-naczyniowym, których przyczyn nie mo¿na wyjaniæ. W rozpoznawaniu zespo³u bardzo wa¿na jest dobra wspó³praca
z hematologiem, który mo¿e pomóc w kierowaniu diagnostyk¹ hematologiczn¹ i w leczeniu.
SUMMARY
Objectives. Essential pathogenic and clinical characteristics of the antiphospholipid syndrome (APS) as the cause of various neurological syndrome are outlined.
Review. APS is a systemic autoimmune disease, in which the pivotal factor is the presence of antibodies directed against phospholipids
commonly found in cell membranes of human organism. Typical symptoms of APS include: venous thrombotic-embolic disease, arterial
thrombosis in the brain, moderate thrombocytopenia, and obstetric complications. Cerebral thrombosis may provide pathophysiological
conditions underlying ischemic stroke in young adults. The most common neurological symptom of APS is headache. Since the syndrome can
cause disorders both in the central and peripheral nervous systems, its neurological manifestations may be diverse. The treatment for APS is
based on antiplatelet and anticoagulation oral drugs administered alone or together.
Conclusions. APS should always be taken into consideration when the patient presents with diverse unexplained symptoms, especially of
thrombotic-embolic character. In diagnosing the APS a good collaboration with hematologists is of utmost importance, since they can help
not only with the hematological diagnosis, but also with treatment.
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Zespó³ antyfosfolipidowy (APS) jest systemow¹ chorob¹
autoimmunologiczn¹, której istot¹ jest obecnoæ autoprzeciwcia³ skierowanych przeciwko fosfolipidom zawartym
w b³onie komórkowej. Zespó³ ten jest przyk³adem nabytej
trombofilii [1, 2, 3]. Wielu autorów uwa¿a, ¿e jest to najczêstsza choroba o pod³o¿u autoimmunologicznym [1, 3].
ETIOLOGIA I PATOGENEZA
W stanie zdrowia, ujemnie na³adowane fosfolipidy znajduj¹ siê po wewnêtrznej stronie b³ony komórkowej. Jeli
komórka ulegnie uszkodzeniu, apoptozie, czy nadmiernej
aktywacji, wówczas fosfolipidy pojawiaj¹ siê na jej po-

wierzchni zewnêtrznej i wi¹¿e siê z nimi kofaktor bia³kowy,
$2-glikoproteina I. Powstaje kompleks, przeciwko któremu
tworz¹ siê autoprzeciwcia³a, jak równie¿ przeciw innym
antygenom bior¹cym udzia³ w procesie krzepniêcia [4, 5, 6].
Przeciwcia³a antyfosfolipidowe (APA) wykazuj¹ inne dzia³anie in vitro i inne in vivo. In vitro upoledzaj¹ proces
krzepniêcia, czego wyrazem jest wyd³u¿ony czas krzepniêcia, natomiast in vivo wykazuj¹ dzia³anie prozakrzepowe.
Mechanizm dzia³ania prozakrzepowego nie zosta³ do koñca wyjaniony i uwa¿a siê, ¿e istnieje kilka mechanizmów
patogenezy zakrzepicy [1, 2].
APA interferuj¹ z uk³adem bia³ka C blokuj¹c jego dzia³anie przeciwkrzepliwe, jakie wywiera w stanie zdrowia
inaktywuj¹c czynnik Va [1, 5, 6]. Blokuj¹ tzw. paradoks
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trombiny, który polega na tym, ¿e ma³e iloci trombiny
aktywuj¹ bia³ko C. Ponadto, APA aktywuj¹ komórki ródb³onka, p³ytki i monocyty oraz nasilaj¹ generacjê trombiny
[1, 4, 5, 6, 7].
WYSTÊPOWANIE PRZECIWCIA£
ANTYFOSFOLIPIDOWYCH
I ZESPO£U ANTYFOSFOLIPIDOWEGO
Przeciwcia³a antyfosfolipidowe najczêciej wystêpuj¹
u chorych na toczeñ rumieniowaty uk³adowy, gdzie s¹ obecne u ok. 3050% pacjentów, jednak objawy kliniczne wystêpuj¹ u ok. 1530% chorych [1, 8]. Dosyæ czêsto obecne s¹
w ma³op³ytkowoci samoistnej, niedokrwistoci autoimmunohemolitycznej, w chorobach infekcyjnych (ki³a, grulica,
AIDS, zaka¿enie mykoplazmami), w nowotworach, w paraproteinemiach, po lekach oraz u pacjentów z udarem mózgu
[1, 8, 9, 10, 11, 12]. Kahles i wsp. sporód 125 pacjentów
z udarem mózgu stwierdzili przeciwcia³a przeciwko fosfatydyloserynie (g³ówny fosfolipid) u 57,7% chorych, w porównaniu z 4,8% sporód 84 osób zdrowych [10].
APA mog¹ równie¿ wystêpowaæ rodzinnie i u 35%
osób zdrowych z tendencj¹ wzrostow¹ wraz z wiekiem (do
ok. 10%) [1, 8].
OBJAWY KLINICZNE
ZESPO£U ANTYFOSFOLIPIDOWEGO
Do klasycznych objawów APS nale¿¹: ¿ylna choroba
zakrzepowo-zatorowa, zakrzepy têtnicze ze sk³onnoci¹ do
umiejscawiania w têtnicach mózgowych, umiarkowana ma³op³ytkowoæ, a u kobiet powik³ania po³o¿nicze, g³ównie
nawykowe poronienia oraz porody przedwczesne [1, 2, 3].
¯ylna choroba zakrzepowo-zatorowa przejawia siê nawracaj¹cymi epizodami zakrzepicy ¿y³ g³êbokich koñczyn
dolnych, które w 1/3 przypadków powik³ane s¹ zatorowoci¹ p³ucn¹. Zakrzepy ¿ylne pojawiaj¹ siê u osób m³odych
(poni¿ej 45 lat). Zakrzepica ma niejednokrotnie nietypow¹
lokalizacjê, tak¹ jak: ¿y³y koñczyn górnych, uk³ad ¿y³y
wrotnej, ¿y³y w¹trobowe, zatoki ¿ylne mózgu, ¿y³a rodkowa siatkówki u osób m³odych [1, 2, 3, 13]. Nierzadko pojawia siê zakrzepowe zapalenie ¿y³ powierzchniowych.
Zakrzepica têtnicza w naczyniach orodkowego uk³adu
nerwowego jest przyczyn¹ udaru niedokrwiennego mózgu
(UNM) u ludzi m³odych, który mo¿e pojawiaæ w ka¿dym
rejonie unaczynienia i ma czêsto charakter nawrotowy [14,
15]. Miesbach i wsp. [16] przebadali 55 pacjentów z ostrym
incydentem naczyniowym mózgu (zawa³ mózgu, TIA)
i z APA w surowicy krwi. U pacjentów, u których podwy¿szony by³ równie¿ poziom CRP, czêciej wystêpowa³ nawrót
udaru (OR, 12,5; 95% Cl, 3,724,19) i charakteryzowali
siê gorsz¹ sprawnoci¹ ruchow¹ po 32 miesi¹cach. Autorzy
sugeruj¹, ¿e w APS podwy¿szony poziom CRP mo¿e s³u¿yæ do wyodrêbnienia grupy chorych gorzej rokuj¹cych, ze
zwiêkszonym ryzykiem nawrotu udaru. U tych pacjentów
w prewencji wtórnej nale¿y rozwa¿yæ stosowanie leków
przeciwkrzepliwych. Wartym podkrelenia jest, ¿e nawrót
udaru czêciej wystêpuje w APS ani¿eli u pacjentów ze
stwierdzan¹ mutacj¹ Leiden genu czynnika V krzepniêcia [17].
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Terashi i wsp. [15], porównuj¹c 40 pacjentów z UNM
i APA z 40 pacjentami z UNM lecz bez przeciwcia³, wykazali, ¿e pacjenci z obecnoci¹ APA byli istotnie m³odsi
i wiêcej w tej grupie by³o kobiet. Ponadto u pacjentów z APA
czêciej wystêpowa³y zmiany na zastawkach serca, a rednia
zawartoæ antytrombiny III we krwi by³a istotnie mniejsza.
Zakrzepica czêciej umiejscawia³a siê w du¿ych têtnicach
wewn¹trzczaszkowych. Czêstsze wystêpowanie w APS
UNM u kobiet w porównaniu z mê¿czyznami wykazali
równie¿ Jara i wsp. [18]. Niejednokrotnie nawrotowy udar
wystêpuje u chorych ze wspó³istniej¹c¹ plamic¹ siatkowat¹
na skórze, co okrelane jest zespo³em Sneddona [1]. Nawracaj¹ce niedokrwienie mózgowia w APS mo¿e powodowaæ u tych pacjentów upoledzenia wy¿szych czynnoci
mózgowych, postêpuj¹ce otêpienie i objawy psychopatologiczne [1, 11, 14, 15].
U ok. 30 45% pacjentów z APS wystêpuj¹ zmiany
w zastawkach serca pod postaci¹ zgrubienia brzegów zastawek, zwê¿enia lub niedomykalnoci zastawek oraz wegetacji.
Najczêciej dotycz¹ zastawki dwudzielnej i aortalnej. Uwa¿a
siê, ¿e APA reaguj¹ z antygenami wsierdzia zastawkowego.
Zmiany zastawkowe zazwyczaj s¹ nieme kliniczne i mo¿na
je wykryæ w badaniu echokardiograficznym [1, 2, 3, 19].
Wed³ug Smarez i wsp. najczêstszym objawem neurologicznym APS jest ból g³owy [20]. Charakterystyczne dla
APS s¹ incydenty niedokrwienne u osób w m³odych. Innym
przejawem mo¿e byæ poprzeczne zapalenie rdzenia, nietypowe objawy rozsiane naladuj¹ce stwardnienie rozsiane, pl¹sawica, objawy przypominaj¹ce zespó³ Guillaine-Barrego,
napady padaczkowe, zespó³ parkinsonowski, zespó³ mêczliwoci, niepamiêæ przemijaj¹ca (transient global amnestia), zaburzenia psychotyczne [11, 12, 13, 21, 22]. Udar
mózgu spowodowany jest zakrzepem têtniczym, zakrzepic¹
¿y³ mózgowych lub zatok ¿ylnych [12]. Ró¿norodne zespo³y
i objawy neurologiczne mog¹ byæ nastêpstwem mikrozakrzepów w drobnych naczyniach, jak równie¿ autoimmunologicznego zapalenia naczyñ oraz reakcji APA z mielin¹,
bia³kami mielinozale¿nymi i fosfolipidami mózgu [23].
W APS dosyæ czêsto stwierdza siê ma³op³ytkowoæ
o umiarkowanym charakterze, co jednak nie chroni przed
epizodami zakrzepowymi, a sk³onnoæ do krwawieñ pojawia siê sporadycznie [1, 4, 24]. U czêci chorych z APA
stwierdza siê tak¿e autoimmunologiczn¹ niedokrwistoæ
hemolityczn¹ [1, 2, 4].
RODZAJE ZESPO£U ANTYFOSFOLIPIDOWEGO
[1, 2, 3, 25]
Pierwotny zespó³ antyfosfolipidowy  APS wystêpuj¹cy
samoistnie bez innej towarzysz¹cej choroby autoimmunologicznej i bez przyjmowania przez pacjenta leków mog¹cych wywo³ywaæ APS.
Wtórny zespó³ antyfosfolipidowy  zespó³ towarzysz¹cy
innym chorobom lub wystêpuj¹cy po lekach.
Katastrofalny zespó³ antyfosfolipidowy  nag³e pojawienie siê ciê¿kich zmian wielonarz¹dowych bêd¹cych nastêpstwem jednoczesnego zajêcia naczyñ nerkowych, p³ucnych,
mózgowych i uk³adu pokarmowego. U pacjenta wystêpuje
wówczas nadcinienie têtnicze nerkopochodne, dusznoæ,
zatorowoæ p³ucna, drgawki, UNM, zaburzenia psychopato-

Zespó³ antyfosfolipidowy jako przyczyna udaru mózgu i ró¿norodnych zespo³ów neurologicznych

logiczne, niewydolnoæ kr¹¿enia. W badaniach laboratoryjnych zaburzenia przypominaj¹ zakrzepow¹ plamicê ma³op³ytkow¹ i zespó³ koagulopatii ze zu¿ycia. Stan pacjenta
jest bardzo ciê¿ki, a rokowanie powa¿ne.
ROZPOZNAWANIE
ZESPO£U ANTYFOSFOLIPIDOWEGO
Rozpoznanie APS opiera siê na objawach klinicznych,
jak i wynikach badañ laboratoryjnych (tabl. 1), które zosta³y zmodyfikowane w 2004 r. w Sydney [25] (tabl. 2).
APS jest to stan, gdy spe³nione jest przynajmniej jedno
kryterium kliniczne i jedno kryterium laboratoryjne. Do
rozpoznania APS konieczna jest wspó³praca klinicysty
z pracowni¹ hemostazy.
Tablica 1. Kryteria klasyfikacyjne zespo³u antyfosfolipidowego
Kryteria kliniczne
1. Zakrzepica ¿ylna lub têtnicza
2. Nawykowe poronienia, jedno lub wiêcej obumarcie morfologicznie prawid³owego p³odu o niewyjanionej przyczynie od 10
tygodnia ci¹¿y, jeden lub wiêcej przedwczesny poród morfologicznie prawid³owego noworodka przed 34 tygodniem ci¹¿y
3. Ma³op³ytkowoæ
Kryterium laboratoryjne
1. Obecnoæ ACA w surowicy krwi klasy IgG lub IgM
2. Obecnoæ LA w surowicy krwi
3. Przeciwcia³a przeciw beta 2-glikoproteinie I (IgG lub IgM)
Tablica 2. Kryteria laboratoryjne zespo³u antyfosfolipidowego
Kryteria laboratoryjne
1. ACA klasy IgG i/lub IgM w mianach rednich lub wysokich
(>40 GPL lub MPL lub >99 percentyla), pomiar za pomoc¹
standaryzowanego testu ELISA
2. LA, wykryty zgodnie z zaleceniami International Society on
Thrombosis and Hemostasis
3. Przeciwcia³a przeciwko beta-2-glikoproteinie I klasy IgG
lub/i IgM, rednie lub du¿e stê¿enia (>99 percentyla), pomiar za
pomoc¹ standaryzowanego testu ELISA
Wykryte dwa lub wiêcej razy w odstêpie co najmniej 12 tygodni

W pracowni hemostazy wykonuje siê testy wykrywaj¹ce przeciwcia³a antykardiolipinowe (ACA) standaryzowan¹
metod¹ ELISA oraz antykoagulant toczniowy (LA), które
nale¿¹ do przeciwcia³ antyfosfolipidowych. Metodyka wykrywania LA jest skomplikowana i opiera siê na pomiarach
czasu krzepniêcia in vitro w odczynnikach: LA1 (zawiera
jad ¿mii Russella  screening) i LA2 (zawiera jad ¿mii oraz
nadmiar fosfolipidów  confirm). Jeli w badanym osoczu
znajduje siê LA, to w odczynniku LA1 dochodzi do wyd³u¿enia czasu krzepniêcia wyra¿onego w sekundach, natomiast w LA2 do jego skrócenia. Norma LA1:LA2 waha siê
od 0,8 do 1,3. Podwy¿szenie tego ilorazu wskazuje na obecnoæ LA. Podwy¿szona wartoæ LA1:LA2, jak równie¿
zwiêkszone miano ACA mog¹ byæ przejciowe. Dlatego
do rozpoznania APS nale¿y wykonaæ testy ponownie po
okresie co najmniej 12 tygodni (tzw. test potwierdzenia).
Jeli w drugim badaniu wypadn¹ one pozytywnie dopiero
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wówczas mo¿na rozpoznaæ APS [25, 26]. Testem przesiewowym do wykrywania LA jest czas czêciowej tromboplastyny po aktywacji (czas kaolinowo-kefalinowy, APTT),
który w obecnoci LA jest wyd³u¿ony [1, 26].
Pewne rozpoznanie zespo³u antyfosfolipidowego mo¿na ustalic po stwierdzeniu jednego kryterium klinicznego
i jednego kryterium laboratoryjnego (Sydney, Eleventh
International Congress on antiphospholipid antibodies,
Miyazakis i wsp. 2006 [25]).
LECZENIE ZESPO£U ANTYFOSFOLIPIDOWEGO
W leczeniu stosuje siê doustne antykoagulanty (pochodne hydroksykumaryny) pod kontrol¹ wskanika INR lub
ma³e dawki kwasu acetylosalicylowego (75 mg dziennie)
w monoterapii lub w skojarzeniu z antykoagulantami doustnymi. Wskanik INR nale¿y utrzymywaæ na poziomie
2,0 3,0. W przypadku zakrzepicy ¿y³ g³êbokich zapobieganie nawrotom polega na d³ugotrwa³ej doustnej antykoagulacji, czasem przez ca³e ¿ycie. W ka¿dym przypadku
nale¿y zaleciæ zaprzestanie palenia, a kobietom zdecydowanie odradzaæ stosowanie doustnych rodków antykoncepcyjnych, bogatoestrogenowych [1, 2, 15, 27, 28, 29].
Leki immunosupresyjne s¹ nieskuteczne. Postêpowanie w
ostrym UNM jest takie samo jak u pacjentów bez zespo³u
antyfosfolipidowego.
UWAGI KOÑCOWE
Zespó³ antyfosfolipidowy jest systemow¹ chorob¹ autoimmunologiczn¹ o ró¿norodnej symptomatologii. Patogeneza zespo³u jest dosyæ dobrze poznana, jednak nie ma do koñca
wypracowanych standardów leczenia. Wiadomo, ¿e nale¿y
albo stosowaæ lek antyagregacyjny, albo doustny antykoagulant, a czasem te dwa leki jednoczenie. Rodzaj i d³ugoæ
terapii (czasem do koñca ¿ycia) w du¿ej mierze zale¿y od
stanu klinicznego pacjenta i dowiadczenia lekarza, ale tak¿e
nale¿y kierowaæ siê jakoci¹ ¿ycia pacjenta [1, 2, 27, 28, 29].
Wykrywanie obecnoci przeciwcia³ antyfosfolipidowych wymaga dowiadczenia. O zespole antyfosfolipidowym nale¿y
zawsze pamiêtaæ, kiedy u pacjenta wystêpuj¹ ró¿norodne
objawy, zw³aszcza o charakterze zakrzepowo-naczyniowym,
których etiologii nie mo¿na wyjaniæ. W rozpoznawaniu zespo³u antyfosfolipidowego bardzo wa¿na jest dobra wspó³praca z hematologiem, który mo¿e pomóc w kierowaniu
diagnostyk¹ hematologiczn¹ i w leczeniu.
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