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Santrauka
 Antifosfolipidinio sindromo dažnis bendrojoje populiaci-
joje nėra tiksliai žinomas. Kardiolipino antikūnai ir lupus 
antikoaguliantai sveikų žmonių kraujyje nustatomi 0 – 14 
proc. atvejų (vidutiniškai 1 – 5 proc.; didelė koncentracija 
- mažiau nei 0,2 proc. senstant ir sergant lėtinėmis ligomis 
kardiolipino antikūnai ir lupus antikoaguliantai nustatomi 
dažniau) [4].  Atsižvelgiant į tai, kad nėštumo patologijos 
ir pastojimo sutrikimų skaičius nuolat didėja, šios patolo-
gijos diagnostikos ir gydymo taktikos tyrinėjimai yra nea-
bejotinai svarbūs ir perspektyvūs moterims, siekiančioms 
pastoti. Straipsnyje nagrinėjamas visuotinai priimtas an-
tifosfolipidinio sindromo diagnostikos algoritmas ir šiuo 
sindromu sergančių pacienčių gydymo taktika, įvertinant 
jų akušerinę anamnezę [2].

Įvadas
Antifosfolipidinis sindromas (AFS) – tai autoimunininė 

sisteminė liga, kuriai  būdinga arterijų, venų arba smulkiųjų 
kraujagyslių trombozė ir (arba) pasikartojantys ankstyvi per-
sileidimai bei nėštumo komplikacijos, kai kraujyje nuolatos 
aptinkama antifosfolipidinių antikūnų (įskaitant lupus anti-
koaguliantą) arba vidutiniškai (labai) padidėjusį kardiolipino 
antikūnų  ar beta-2 glikoproteino 1 antikūnų titrą [2]. Fos-
folipidų antigenai – tai heterogeninė autoantigenų (įgytų ir 
įgimtų) grupė, susijusi su padidėjusia trombozės ir akušerinių 
komplikacijų rizika. Kai yra tokių antikūnų, kyla autoimuninės 
hiperkoaguliacinės būklės rizika [3]. 

Tyrimo tikslas − remiantis naujausiomis mokslinėmis 
publikacijomis, apžvelgti antifosfolipidinio sindromo dia-
gnostiką bei gydymą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta 5 publikacijų mokslinė apžvalga. Straipsniai at-

rinkti naudojantis PubMed ir UpToDate  duomenų bazėmis. Į 
apžvalgą įtrauktos ne senesnės, nei penkerių metų publikacijos 
anglų kalba. 

Tyrimo rezultatai
Antifosfolipidinių antikūnų sindromas – sisteminė autoi-

muninė liga, sukelianti polinkį į trombozę; šiai ligai būdingas 
antifosfolipidinių antikūnų persistavimas, trombozės, pasi-
kartojantys persileidimai, nėštumo komplikacijos, o kartais 
– ir trombocitopenija [3]. AFS gali būti susijęs su pirminiu 
nevaisingumu, endometriumo decidualizacijos sutrikimu ir 
kiaušidžių rezervo sumažėjimu. Be to, antifosfolipidiniai 
antikūnai, susijungdami su trofoblastu, tiesiogiai neigiamai 
veikia placentą – mažina trofoblasto gebėjimą įsiskverbti, 
sukelia prouždegiminį 2 poveikį (pvz., aktyvuoja komple-
mentą, skatina neutrofilinę infiltraciją), todėl vystosi placentos 
nepakankamumas, lėtėja vaisiaus augimas ir vaisius gali žūti 
[5]. Trombozės požiūriu, AFS sukelia difuzinę trombozinę 
diatezę ir globalinį bei difuzinį homeostazės pusiausvyros 
sutrikimą. Kad AFS, glaudžiai susijusio su moterų nevaisin-
gumu, gydymas, grindžiamas imunomoduliacija ir poveikiu 
uždegiminiams signaliniams keliams būtų veiksmingas, būtina 
gerai suprasti AFS patofiziologiją [5].

Diagnostika. Pagal patikslintus Saporo kriterijus, diagno-
zei nustatyti reikia, kad būtų bent vienas klinikinis kriterijus 
(kraujagyslių trombozė arba nepageidaujama nėštumo baigtis) 
ir bent vienas laboratorinis kriterijus, kai kraujyje ne mažiau 
kaip du kartus nustatomas vienas ar daugiau specifinių anti-
fosfolipidinių antikūnų, tyrimus atliekant ne anksčiau kaip 
kas 12 savaičių [1].

Klinikiniai kriterijai – tai vienas arba daugiau kraujagys-
lių trombozės atvejų anamnezėje, patvirtintų vaizdo tyrimų 
arba histologinio tyrimo duomenimis; nėštumo patologijos 
atvejai (bent viena morfologiškai sveiko &gt; 10 sav. gesta-
cinio amžiaus žūtis; vienas ar daugiau priešlaikinių &lt; 34 
sav. gimdymų dėl preeklampsijos, eklampsijos arba placentos 
nepakankamumo; trys arba daugiau persileidimų vienas po 
kito  iki 10 nėštumo savaitės) [2,5].

Laboratoriniai kriterijai: vidutiniai arba dideli IgG ir (arba) 
IgM kardiolipino antikūnų titrai; IgG ir (arba) IgM anti-beta2-
glikoproteino 1 titrai &gt; 40 U; lupus antikoagulianto aktyvu-
mas. Šie kriterijai vertinami ne mažiau kaip du kartus, tyrimus 
atliekant ne anksčiau kaip po 12 savaičių. Pažymėtina, kad 
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antifosfolipidiniai antikūnai gali būti nustatomi ir tada, kai nėra 
klinikinių sindromo kriterijų (nespecifinis autoimunitetas) [2].

Gydymo metodika. Pirminė trombozių profilaktika I tipo 
AFS sergantiems pacientams. Besimptomiams AFS nešioto-
jams (neatitinkantiems jokių kraujagyslinių arba akušerinių 
kriterijų), kuriems yra didelės rizikos AFS, rekomenduojama 
profilaktiškai skirti mažas aspirino dozes (75 – 100 mg per 
dieną), neatsižvelgiant, ar yra įprastinių kardiovaskulinės ri-
zikos veiksnių. Nenėščioms moterims, kurios anamnezėje 
atitiko tik akušerinius AFS kriterijus (nepaisant, serga sis-
temine raudonąja vilklige, ar ne), įvertinus rizikos ir naudos 
santykį, rekomenduojamas profilaktinis gydymas acetilsalicilo 
rūgštimi [4].

Antrinė trombozių profilaktika. Pacientėms, kurioms 
įvykusi trombozė, rekomenduojama skirti vitamino K antago-
nistus (VKA), siekiant, kad protrombino laikas būtų 2-3 [3].

Pacientėms, kurioms nustatomos trys antifosfolipidinių 
antikūnų rūšys, rivaroksabano skirti nerekomenduojama, nes, 
skiriant šį preparatą, didėja recidyvų rizika. Tiesioginio vei-
kimo antikoaguliantus galima skirti pacientėms, kurioms, ne-
paisant tinkamo VKA vartojimo, nepavyksta pasiekti tikslinio 
protrombino laiko, arba toms, kurių gydymas VKA yra kon-
traindikuotinas (pvz., dėl netoleravimo arba alergijos) [2,4].

Moterims (tiek sergančioms, tiek nesergančioms siste-
mine raudonąja vilklige), kurioms nustatoma antikūnų ir 
kurios priklauso didelės rizikos grupei, tačiau  anamnezėje 
nebuvo trombozių ar nėštumo komplikacijų, nėštumo metu 
galima skirti mažas aspirino dozes (75-100 mg per parą) [2,4].

Sistemine raudonąja vilklige sergančioms ir šia liga ne-
sergančioms moterims, kurių akušerinė anamnezė dėl AFS 
poveikio yra nepalanki:

jeigu anamnezėje  3 savaiminiai persileidimai iki 10 nėš-
tumo savaitės arba savaiminis abortas, 10 nėštumo savaitę 
rekomenduojamas kombinuotas gydymas mažomis aspirino 
ir profilaktinėmis heparino dozėmis [3,4];

jeigu anamnezėje dėl eklampsijos ir preeklampsijos ar 
išryškėjusio placentos nepakankamumo buvo gimdymų iki 34 
nėštumo savaitės, tai, įvertinus individualią nėščiosios riziką, 
rekomenduojama skirti mažas aspirino dozes arba gydymą 
mažomis aspirino ir profilaktinėmis heparino dozėmis [4,5];

jeigu nėštumo metu AFS gydomas profilaktinėmis he-
parino dozėmis, reikėtų apsvarstyti, ar, siekiant sumažinti 
trombozių riziką motinai, dar 6 savaites po gimdymo tęsti 
profilaktinių heparino dozių skyrimą [4].

Išvados
1. Akušerijoje maždaug 15-20 proc. persileidimo ir ne-

išnešiojimo atvejų susiję su antifosfolipidiniu sindromu.
2. Vaisingo amžiaus moterims antifosfolipidinį sindromą 

diagnozuoti sunku, nes ilgą laiką nebūna simptomų, kurie 
galėtų padėti įtarti šią ligą. 

3. Antifosfolipidinio sindromo gydymas labai priklauso 
nuo akušerinės anamnezės ir nėštumo planavimo, o gydymo 
veiksmingumas tiesiogiai susijęs su taktikos, grindžiamos 
anamneze, klinikiniais ir laboratoriniais duomenimis, pa-
sirinkimu.
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Summary
The true prevalence of APS in the population is still unknown. 

The frequency of detection of various aPL: anti-cardiolipin (aCL) 
antibodies and lupus anticoagulant (LA) – in the blood of healthy 
people varies from 0 to 14% (1 – 5% on average; in high concentra-
tion – in less than 0,2%) and increases in the elderly people, espe-
cially those with chronic diseases [4]. Nonetheless, the number of 
pregnancy and conception pathologies is growing inexorably, and 
the study of tactics for diagnosing and managing this pathology 
in women with reproductive plans is certainly important and pro-
mising. The article discusses the generally accepted algorithm for 
diagnosing APS, as well as the tactics of managing patients with 
APS depending on their obstetric history [1].
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