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КРАТАК САДРЖАЈ
Ан ти фос фо ли пид ни син дром (АФС) или Хју зов (Hug hes) син дром је ауто и мун ски по ре ме ћај ко ји 
се кли нич ки од ли ку је по на вља ним тром бо за ма (вен ским и/или ар те риј ским) и/или по на вља ним 
спон та ним по ба ча ји ма, а ла бо ра то риј ски упор но по ви ше ним ни во и ма ан ти фос фо ли пид них ан-
ти те ла (aPL). АФС се мо же ис по љи ти као при мар ни и се кун дар ни. При мар ни (ПАФС) на ста је као 
за себ но обо ље ње, док се се кун дар ни (сАФС) ја вља у скло пу дру гих обо ље ња, нај че шће удру жен са 
си стем ским ери тем ским лу пу сом. Кар ди о ло шке ма ни фе ста ци је у АФС су ра зно вр сне и са став ни су 
део ове си стем ске ре у мат ске бо ле сти. aPL су у осно ви на стан ка псе у до ин фек тив ног, Либ ман–Сак-
со вог (Lib man–Sacks) ен до кар ди ти са, за де бља ња и дис функ ци је вал ву ла, ин тра кар ди јал ног тром ба 
и мик со ма, те на стан ка хи пер тен зи је плу ћа и раз во ја кар ди о ми о па ти је. С дру ге стра не, убр за на 
ате ро скле ро за по сре до ва на aPL је раз лог ви ше стру ко по ве ћа ног кар ди о ва ску лар ног мор та ли те-
та код ових бо ле сни ка и по ред ни ске ин ци ден ци је кла сич них фак то ра ри зи ка. Ре зул та ти но ви јих 
сту ди ја ука зу ју на мо гућ ност да по сто ја ње од ре ђе ног ти па aPL пре ди спо ни ра по ја ву кар ди о ло шких 
ма ни фе ста ци ја. Ра на ди јаг но сти ка кар ди о ло шких ма ни фе ста ци ја, као и агре сив на при ме на ме ра 
пре вен ци је у ви ду еду ка ци је ових бо ле сни ка и су зби ја ња, од но сно кон тро ле по сто је ћих фак то ра 
ри зи ка, има ју из у зе тан зна чај. Ре дов не кон тро ле код кар ди о ло га бо ле сни ка са АФС у са вре ме ном 
при сту пу ле че њу су оба ве зне.
Кључ не ре чи: кар ди о ло шке ма ни фе ста ци је; ан ти фос фо ли пид ни син дром; ан ти фос фо ли пид на 
ан ти те ла; мул ти ди сци пли нар ни при ступ
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Ауто и мун ске бо ле сти об у хва та ју по ре ме ћа-
је ко ји на ста ју као по сле ди ца гу бит ка иму-
но ло шке то ле ран ци је ор га ни зма на соп стве-
не антиге не ,  било  ус лед имунс ког оштећења  
со пстве ни х т ки ва и орга на ( „организам 
напада сам себе“), или губитка толеранције 
на сопствена ткива.

Уро виц (Uro witz) и са рад ни ци [1] су дав-
не 1976. го ди не де фи ни са ли би мо дал но 
обе леж је мор та ли те та у про то ти пу ауто и-
мун ских бо ле сти – си стем ском ери тем ском 
лу пу су (СЕЛ), где су ра ни смрт ни ис хо ди 
на ста ја ли због ак тив но сти са ме бо ле сти или 
ин фек тив них ком пли ка ци ја, а ка сни као по-
сле ди ца кар ди о ва ску лар них обо ље ња. Ре-
зул та ти ма мно гих про спек тив них сту ди ја 
по твр ђе но је да је код ових бо ле сни ка ри зик 
од на стан ка ате ро скле ро зе чак пе то стру ко 
ве ћи [2, 3, 4].

Ан ти фос фо ли пид ни син дром (АФС) је 
ауто и мун ски по ре ме ћај ко ји се кли нич ки 
од ли ку је по на вља ним тром бо за ма (вен-
ским и/или ар те риј ским) и/или по на вља-
ним спон та ним по ба ча ји ма, а ла бо ра то-
риј ски упор но по ви ше ним ни во и ма ан ти-
фос фо ли пид них ан ти те ла (зна тан по раст 
вред но сти ових ан ти те ла нај ма ње два пу та 
то ком 12 не де ља) [5]. АФС се мо же ис по љи-
ти као при мар ни и се кун дар ни. При мар ни 

(ПАФС) на ста је као за себ но обо ље ње, док 
се се кун дар ни (САФС) ја вља у скло пу дру-
гих обо ље ња: ауто и мун ских, хе ма то ло шких, 
ин фек тив них, ма лиг них и не у ро ло шких бо-
ле сти.

По ре ме ћај ко а гу ла ци је код две же не обо-
ле ле од СЕЛ пр ви пут је опи сао 1952. го ди-
не Кон ли (Con ley) [6], ка да је по сум њао на 
по сто ја ње фак то ра ко ји је у усло ви ма in 
vi tro спре ча вао згру ша ва ње кр ви. Да љим 
ис пи ти ва њем утвр ђе но је да је реч о иму-
но гло бу ли ну ко ји сво је ефек те оства ру је 
пре ко уза јам ног деј ства с фос фо ли пи дом 
про тром бин-ак ти ва тор ског ком плек са, и 
Фајн стин (Fe in stein) и Ра па порт (Ra pa port) 
1972. го ди не на зи ва ју га лу пу сним ан ти ко-
а гу лан сом (LAC) [7]. Ха рис (Har ris) и са-
рад ни ци [8] су 1983. го ди не опи са ли но ву 
ме то ду од ре ђи ва ња ан ти те ла ко ја ре а гу ју с 
кар ди о ли пи ном, основ ним ан ти ге ном у Ва-
сер ма но вом (Was ser mann) те сту, ко ја је би ла 
200–400 пу та осе тљи ви ја, те са мим тим омо-
гу ћи ла от кри ва ње ве ћег бро ја бо ле сни ка са 
СЕЛ и ис пи ти ва ње удру же но сти тих ан ти-
те ла с тром бо зом и спон та ним по ба ча ји ма. 
Та ан ти те ла су та да на зва на ан ти кар ди о ли-
пин ска ан ти те ла (aCL). Ан ти кар ди о ли пин-
ски син дром пр ви пут по ми њу Хјуз (Hug hes) 
и са рад ни ци [9] 1983. го ди не и де фи ни шу га 
као удру же ност при су ства aCL с тром бо зом 
и/или спон та ним по ба ча јем, па се овај по-
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ре ме ћај на зи ва још и „Хју зов син дром“. Оп ште ме ди-
цин ски зна чај АФС до би ја 1989. го ди не, ка да Ашер сон 
(As her son) и са рад ни ци [10] пр ви пут де фи ни шу по јам 
при мар ног АФС као за себ ног обо ље ња.

Као по се бан ен ти тет опи су је се ка та стро фич ни ан-
ти фос фо ли пид ни син дром (КАФС, Ашер со нов син-
дром), ко ји се ја вља с уче ста ло шћу од 1% код бо ле сни-
ка са АФС, а од ли ку ју га те шка дис функ ци ја ор га на и 
по сле дич на ви со ка сто па смрт но сти услед тром бо зе 
сит них крв них су до ва и ди фу зне ис хе ми је [11, 12, 13].

С об зи ром на све че шћи кли нич ки сце на рио у ко јем 
бо ле сник има ти пич не ма ни фе ста ци је АФС, али без 
ан ти фос фо ли пид них ан ти те ла, да нас се у са вре ме ној 
јав но сти во де ди ску си је на те му по сто ја ња се ро не га-
тив ног АФС [14].

ВАЛВУЛАРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У 

АНТИФОСФОЛИПИДНОМ СИНДРОМУ

Ан ти фос фо ли пид на ан ти те ла (aPL) су по ро ди ца ан ти-
те ла про тив не га тив но на е лек три са них про те и на ко ји 
ве зу ју фос фо ли пи де. Нај ве ћи кли нич ки зна чај има ју 
LAC, aCL и ан ти те ла усме ре на про тив β2-гли ко про те-
и на I (aβ2GP-I). Као што је већ ре че но, LAC об у хва та 
гру пу aPL ко ја су усме ре на про тив не га тив но на е лек-
три са них фос фо ли пи да или ком плек са фос фо ли пид 
– пла змат ски про те ин, ко ја ка да се ве жу за сво је ан-
ти ге не, про ду жа ва ју вре ме ко а гу ла ци је ко је за ви си од 
фос фо ли пи да. aCL и aβ2GP-I се от кри ва ју имун ским 
те сто ви ма ELI SA, а ис по ља ва ју се у раз ли чи тим пот-
кла са ма и изо ти по ви ма иму но гло бу ли на, као што су 
IgG (IgG1–4), IgA и IgM. Број на кли нич ка ис тра жи ва ња 
утвр ди ла су да по ви шен ни во aCL IgG но си нај ве ћи 
ри зик од на стан ка тром бо за, те да по сто ји ко ре ла ци ја 
из ме ђу по сто ја ња по је ди них ти по ва aPL и кли нич ког 
ис по ља ва ња АФС, због че га ова aPL има ју ве ли ки кли-
нич ки зна чај [15, 16].

У по след ње вре ме го во ри се о но вим aPL (ан ти-
фос фа ти дил-се рин, ан ти фос фа ти дил-ета но ла мин, 
ан ти фо со фа ти дил-ино зи тол, ан ти про тром бин) ко ја 
се мо гу от кри ти но вим те сто ви ма ELI SA и омо гу ћи ти 
по ста вља ње ди јаг но зе АФС и од го ва ра ју ће ле че ње ве-
ћег бро ја до сад не пре по зна тих бо ле сни ка са АФС [17].

Су шти на па то фи зи о ло ги је АФС је ин тер ре ак ци ја 
aPL с по је ди ним ком по нен та ма хе мо ста зног си сте ма. 
Дис функ ци ја овог си сте ма ис по љи ће се у нај ве ћем 
бро ју слу ча је ва као по ве ћа на скло ност ка тром бо за-
ма, тј. ста ње тром бо фи ли је.

Већ по ме ну ти пла змат ски β2GP-I по ма же ве зи ва ње 
aPL за фос фо ли пи де, а по ред ње га уста но вље ни су и 
дру ги пла змат ски про те и ни ко ји има ју исту функ ци ју, 
као што су: анек син V (An xA5), про тром бин, про те ин 
C и S, ткив ни фак тор итд. aβ2GP-I ве за ће се за овај про-
те ин ис по љен на мем бра ни ен до тел них ће ли ја, чи ме се 
су при ми ра ње го ва ан ти ко а гу лант на ак тив ност, а нај но-
ви ја ис тра жи ва ња ука зу ју и на то да ок си ди са ни β2GP-I 
мо же да се ве же за ден три тич ну ће ли ју и да је ак ти-
ви ра, слич но као при ак ти ва ци ји по сре до ва ној Toll-li-

ke ре цеп то ром 4 (TLR-4), што у крај њој ли ни ји мо же 
по ја ча ти про из вод њу ауто ан ти те ла [18]. Уло га TLR4 у 
на стан ку кар ди о ло шких ма ни фе ста ци ја код бо ле сни ка 
са АФС по твр ђе на је у то ли кој ме ри да се раз ма тра ју 
но ве те ра пиј ске мо гућ но сти ко је би упра во де ло ва њем 
на ове ре цеп то ре спре чи ле њи хов на ста нак [19].

aPL су од го вор ни за па то ге не зу вал ву лар них ма ни-
фе ста ци ја у АФС (Та бе ла 1) [20]. Дав не 1924. го ди не 
Либ ман (Lib man) и Сакс (Sacks) су опи са ли ве ру ко зни 
ен до кар ди тис не ин фек тив не при ро де код бо ле сни ка са 
СЕЛ. Ре зул та ти об дук ци о них ана ли за по ка за ли су да се 
ове про ме не бе ле же код ви ше од 50% осо ба обо ле лих 
од СЕЛ. На па то хи сто ло шким пре па ра ти ма от кри ве не 
су не за па љењ ске ле зи је у су бен до тел ном сло ју вал ву ла 
у ви ду ка пи лар не тром бо зе, ла ми нар не или ве ру ко зне 
су пер фи ци јал не тром бо зе, ва ску лар не про ли фе ра ци је 
и кал ци фи ка ци ја [21]. Осим не ин фек тив ног ен до кар-
ди ти са, код бо ле сни ка са АФС опи са не су и про ме не у 
ви ду за де бља ња вал ву ла (нај че шће ми трал не) ко је до-
во де до њихове дис функ ци о нал но сти. Спре га из ме ђу 
АФС и кар ди о ва ску лар ног си сте ма је то ли ко ве ли ка, да 
је на Сид неј ској кон фе рен ци ји о ди јаг но стич ким кри-
те ри ју ма 2006. го ди не вал ву лар на бо лест при хва ће на 
као са став ни део овог син дро ма [22].

У не дав но об ја вље ним ре зул та ти ма ана ли зе срп ске 
ко хор те бо ле сни ка са АФС вал ву лар не ма ни фе ста ци је 
су би ле нај че шћа кар ди о ва ску лар на ма ни фе ста ци ја с 
пре ва лен ци јом од пре ко 30%, пре све га код бо ле сни ка 
са СЕЛ и се кун дар ним АФС (Та бе ла 2) [23].

УБРЗАНА АТЕРОСКЛЕРОЗА У 

АНТИФОСФОЛИПИДНОМ СИНДРОМУ

Кон цепт ате ро скле ро зе као за па љењ ске и ауто и мун ске 
бо ле сти до при нео је и раз у ме ва њу убр за не ате ро скле-
ро зе код бо ле сни ка с ауто и мун ским обо ље њи ма, пре 
све га код осо ба с ре у мат ским ауто и мун ским обо ље њи-
ма код ко јих ни ска пре ва лен ци ја кла сич них фак то ра 
ри зи ка, пре ма кри те ри ју ми ма Фра мин гам ске сту ди је, 
убр за ну ате ро скле ро зу ни је мо гла до кра ја да об ја сни 
[24]. Овај кон цепт пот пу но је при хва ћен и ка да је реч 
од АФС. За по чет је пре ско ро 40 го ди на већ по ме ну-
тим ис тра жи ва њи ма Уро ви ца [1], а де таљ но про це њен 
ре зул та ти ма ско ра шњих сту ди ја [25, 26]. Ске ка нец 
(Sze ka necz) и Кох (Koch) [27] у свом ра ду об ја вље ном 
2008. го ди не све о бу хват но су ана ли зи ра ли обим за-
хва ће но сти ми кро ва ску ла ту ре и ма кро ва ску ла ту ре у 
ауто и мун ским ре у мат ским бо ле сти ма уз са гле да ва ње 
мо гућ но сти ци ља ног де ло ва ња на по је ди не би о ху мо-
рал не ком по нен те ате ро скле рот ског про це са.

Хро нич но за па ље ње у АФС и по сто ја ње aPL до во-
де до ак ти ва ци је ен до тел них ће ли ја и по ве ћа ва ју екс-
пре си ју ад хе зив них мо ле ку ла на њи ма, као и њи хо во 
лу че ње ци то ки на. Ти ме ова ан ти те ла по ве ћа ва ју ад хе-
зи ју ле у ко ци та за ен до тел не ће ли је и ак ти ви ра ју де гра-
ну ла ци ју не у тро фил них ле у ко ци та, што про у зро ку је 
на ста нак ен до тел не дис функ ци је при по сто ја њу aPL. 
Ен до тел на дис функ ци ја је по чет ни до га ђај у про це су 
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Та бе ла 1. Пре ва лен ци ја вал ву лар них про ме на от кри ве них ехо кар ди о граф ским пре гле дом бо ле сни ка са си стем ским ери темским лу пу-
сом у за ви сно сти од по сто ја ња ан ти фос фо ли пид них ан ти те ла (пре у зе то из [20])
Table 1. Prevalence of valve abnormalities detected in the echocardiographic studies performed in patients with systemic lupus erythematosus 
according to the presence of antiphospholipid antibodies (taken from [20])

Студија (аутор, година, број референце)
Study (author, year, reference number)

Тестирана aPL
aPL tested

Број испитаника
Number of patients p

aPL + aPL –

Khamashta et al., 1990 [21] aCL (IgG, IgM), LAC 23/50 (46%) 9/82 (11%) <0.001

Nihoyannopoulos et al., 1990 [48] aCL (IgG, IgM) 20/50 (40%) 6/43 (14%) <0.01

Leung et al., 1990 [15] aCL (IgG, IgM, IgA), LAC (70%) (8%) <0.005

Cervera et al., 1992 [49] aCL (IgG, IgM), LAC 15/23 (65%) 16/47 (34%) <0.03

Roldan et al., 1992 [43]
aCL (IgG, IgM), LAC, лажно нег. VDRL
aCL (IgG, IgM), LAC, false neg VDRL

17/22 (77%) 23/32 (72%) 0.92

Jouhikainen et al., 1994 [50] LAC 5/37 (14%) 0/37 (0%) <0.057

Gabrielli et al., 1995 [51] aCL (IgG), LAC 11/27 (41%) 4/12 (33%) 0.91

Omdal et al., 2001** [52] aCL (IgG, IgM) NS NS NSig

Leszczynski et al., 2003 [53] aCL (IgG, IgM) 14/18 (78%) 14/34 (41%) <0.05

Pérez-Villa et al., 2005* [54] aCL (IgG, IgM), LAC 6/7 (86%) 17/52 (33%) 0.01

Roldan et al., 2005** [55]
aCL (IgG, IgM, IgA), LAC, лажно нег. VDRL
aCL (IgG, IgM, IgA), LAC, false neg VDRL

13/28 (48%) 3/9 (33%) 0.68

Amoroso et al., 2006 [56] aCL (IgG, IgM, IgA), LAC, aPI, aPS, aPA, aβ2GPI NS NS NSig

Farzaneh-Far et al., 2006*** [57] aCL (IgG, IgM), LAC 6/42 (14%) 7/158 (4%) 0.02

Roldan et al., 2007** [58] aCL (IgG, IgM, IgA), LAC 31/46 (67%) 7/23 (30%) 0.008

Све студије у којима је коришћен ТТЕ
All studies using TTE

131/300 (44%) 120/488 (25%) <0.0005

Све студије у којима је коришћен ТЕЕ
All studies using TEE

30/50 (60%) 26/41 (63%) 0.9

aPL – антифосфолипидна антитела; aCL – антикардиолипинска антитела; LAC – лупусни антикоагулант; VDRL – venereal disease research laboratory; aPI 
– антифосфатидилинозитол антитела; aPS – антифосфатидилсерин антитела; aPA – антифосфатидилна антитела; aβ2GPI – анти-бета-2 гликопротеин I 
антитела; ТТЕ – трансторакална ехокардиографија; ТЕЕ – трансезофагеална ехокардиографија; NS – није одређено; NSig – није значајно

* Подаци се односе на тешку валвуларну регургитацију; 
** Студије у којима је рађен ТЕЕ; 
*** Подаци се односе на умерено тешку митралну регургитацију.

aPL – antiphospholipid antibodies; aCL – anticardiolipin antibodies; LAC – lupus anticoagulant; VDRL – venereal disease research laboratory; aPI – antiphos-
phatidylinositol antibodies; aPS – antiphosphatidylserine antibodies; aPA – antiphosphatidic acid antibodies; aβ2GPI – anti-b2 glycoprotein I antibodies; TTE – 
transthoracic echocardiography; TEE – transoesophageal echocardiography; NS – not speci«ed; NSig – not signi«cant

* Data are referred as severe valvular regurgitation; 
** Studies performed with transesophageal echocardiography; 
*** Data are referred as moderate-severe mitral regurgitation.

Та бе ла 2. Пре ва лен ци ја кар ди о ло шких ма ни фе ста ци ја код бо ле сни ка с при мар ним (ПАФС) и се кун дар ним ан ти фос фо ли пид ним син-
дро мом (САФС) (пре у зе то из [23])
Table 2. Prevalence of cardiac manifestations in patients with primary (PAPS) and secondary antiphospholipid syndrome (SAPS) (taken from [23])

Кардиолошке манифестације
Cardiac manifestation

Број болесника / Number of patients

pПАФС
PAPS

(N=260)

САФС
SAPS

(N=114)

Интракардијална тромбоза
Intracardiac thrombus

5 (1.9%) 0 (0.0%) 0.160

Валвуларно задебљање и дисфункција
Valve thickening and dysfunction

9 (3.5%) 7 (6.1%)
0.182

OR=1.83; CI=0.662–5.026

Псеудоинфективни ендокардитис
Pseudoinfective endocarditis

24 (9.2%) 35 (30.7%)
0.0001*

OR=4.36; CI=2.443–7.770

Инфаркт миокарда
Myocardial infarction

15 (5.8%) 5 (4.4%)
0.394

OR=0.75; CI=0.266–2.113

Нестабилна ангина пекторис
Unstable angina pectoris

25 (9.6%) 11 (9.6%)
0.564

OR=1.00; CI=0.476–2.117

Хронична кардиомиопатија
Chronic cardiomyopathy

17 (6.5%) 7 (6.1%)
0.544

OR=0.94; CI=0.377–2.321

Акутна инсуфицијенција срца
Acute decompensated heart failure

5 (1.9%) 4 (3.5%)
0.280

OR=1.86; CI=0.489–7.038

Свеукупне кардиолошке манифестације
Overall cardiac manifestations

58 (22.3%) 43 (37.7%)
0.002*

OR=2.11; CI=1.308–3.403

* статистички значајна разлика
OR – однос шанси; CI – интервал поверења

* statistically signi«cant dierence
OR – odds ratio; CI – con«dence interval
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ате ро ге не зе, а ње но от кри ва ње не ин ва зив ним те сто ви-
ма омо гу ћа ва пре по зна ва ње бо ле сни ка код ко јих је ри-
зик за на ста нак кар ди о ва ску лар них обо ље ња по ве ћан.

По је ди не под гру пе ан ти фос фо ли пид них ан ти те ла, 
као што су aCL, по ка зу ју афи ни тет пре ма ок си да тив но 
мо ду ли са ним LDL-че сти ца ма. То ком на стан ка ок си до-
ва ног LDL, ко ји се ства ра ли пид ном пе рок си да ци јом 
по ли не за си ће них ма сних ки се ли на у фос фо ли пи ди ма 
и хо ле сте рол ским естри ма, до ла зи до ства ра ња ре ак-
тив них ал де хи да, ко ји ве зи ва њем за остат ке ли зи на 
и хи сти ди на у апо ли по про те и ну Б, ком по нен ти LDL, 
до во де до ства ра ња иму но ге них нео е пи то па [28]. У 
ства ри, ок си до ва не LDL-че сти це су ве ли ки мо ле ку ли 
ко ји се са сто је од раз ли чи тих ауто ан ти ге на, од ко јих 
не ки уче ству ју у про гре си ји ате ро скле ро зе. Ан ти ге ни 
пре зен то ва ни од стра не ма кро фа га до во де до по ја ча-
не екс пан зи је Т ће ли ја спе ци фич них за ок си до ва не 
LDL-че сти це, као и ауто ан ти те ла. По ред ок си до ва них 
LDL-че сти ца, дру ги опи са ни ауто ан ти ан ген је β2GP-I, 
по ли пеп тид ко ји се ве зу је за не га тив но на е лек три са-
не мо ле ку ле, има ан ти ко а гу лант на свој ства и укла ња 
ће ли је у апоп то зи. Овај ауто ан ти ген от кри вен је на 
ате ро скле рот ским ле зи ја ма и има исту ло ка ли за ци ју 
као и иму но ре ак тив ни CD4+ лим фо ци ти [29].

Осим по ви ше ног ни воа ауто ан ти те ла ко ја ак тив-
но уче ству ју у ате ро скле рот ском про це су, бо ле сни ци 
с ауто и мун ским обо ље њем че сто се ле че кор ти ко-
сте ри о и ди ма ко ји по спе шу ју ате ро скле рот ски про-
цес услед не ко ли ко раз ло га: ло ше ути чу на ли пид ни 
ста тус (по ве ћа ва ју ни во укуп ног хо ле сте ро ла, Apo B 
и три гли це ри да, на ро чи то ка да се ко ри сте у ве ћим 
до за ма), по ве ћа ва ју крв ни при ти сак и по гор ша ва ју 
гли ко ре гу ла ци ју. Ме ђу тим, ре зул та ти не ких сту ди ја 
по ка за ли су да је код бо ле сни ка ле че них ма лим до за-
ма кор ти ко сте ро и да ни жа пре ва лен ци ја пла ко ва на 
ка ро тид ним ар те ри ја ма, што се при пи су је ка ко бо љој 
кон тро ли основ не бо ле сти, та ко и њи хо вом ан ти ин-
фла ма тор ном ефек ту [30].

Ашер сон је још 1989. го ди не опи сао 13 aPL-по зи-
тив них бо ле сни ца (шест са САФС и се дам са ПАФС) 
ко је су до 30. го ди не, с ми ни мал но при сут ним стан-
дард ним фак то ри ма ри зи ка ате ро скле ро зе пре бо ле ле 
ин фаркт ми о кар да. Ана ли за европ ске ко хор те бо ле-
сни ка са АФС ко ја је об у хва ти ла 1.000 ис пи та ни ка по-
ка за ла је да је код 2,8% бо ле сни ка ин фаркт ми о кар да 
био пр ва ма ни фе ста ци ја бо ле сти, а код 5,5% бо ле сни ка 
се раз вио то ком ње ног тра ја ња [31].

Ско ра шње сту ди је ука зу ју на то да би по сто ја ње 
од ре ђе ног aPL мо гло да бу де фак тор ри зи ка за на ста-
нак од ре ђе не кар ди о ло шке ма ни фе ста ци је. У про-
спек тив ној ана ли зи ко хор те 4.081 здра вог сре до веч-
ног му шкар ца Ва ра ла (Va a ra la) и са рад ни ци [32] су 
утвр ди ли да је по сто ја ње aCL и aPL у ви со ком ти тру 
не за ви сан фак тор ри зи ка за на ста нак ин фарк та ми-
о кар да и на пра сне ср ча не смр ти. Ана ли зи ра ју ћи по-
на вља не ко ро нар не до га ђа је код бо ле сни ка ко ји су 
пре бо ле ли ин фаркт ми о кар да, Би ли (Bi li) и са рад ни-
ци су по ка за ли да је по ви шен ни во aCL кла се IgG и 
IgM у би ло ко јем ти тру био не за ви сан фак тор ри зи ка 

за њи хов на ста нак [33]. Гру па сло ве нач ких ауто ра је у 
свом ско ра шњем ре виј ском ра ду пр ви пут на чи ни ла 
ме та а на ли зу кли нич ких сту ди ја ко је су се ба ви ле ис-
пи ти ва њем по ве за но сти aPL и на стан ка кар ди о ва ску-
лар них ма ни фе ста ци ја код бо ле сни ка без до ка за ног 
ауто и мун ског обо ље ња [34]. Све сту ди је су по ка за ле 
че шћу по ве за ност aCL, а не што ма ње LAC, aβ2GP-I и 
оста лих aPL с на стан ком ко ро нар не бо ле сти. Ко нач но, 
у не дав но об ја вље ном ра ду Пе рез-Сан че за (Pe rez-San-
chez) и са рад ни ка [35] ука зу је се на по сто ја ње ге нет ске 
пре ди спо зи ци је за по ја ву кар ди о ва ску лар них ма ни фе-
ста ци ја код бо ле сни ка са АФС, те да је при су ство aCL 
IgG ан ти те ла не за ви сан пре дик тор раз во ја ате ро скле-
ро зе и тром бо зе код бо ле сни ка са СЕЛ обо ле лих од 
АФС. У већ по ме ну том ра ни јем на шем ра ду [23], ко ји 
је пред ста вљао јед ну од пр вих ана ли за срп ске ко хор-
те бо ле сни ка са АФС, та ко ђе смо утвр ди ли зна чај ну 
по ве за ност по је ди них кар ди о ва ску лар них ма ни фе ста-
ци ја с по сто ја њем aCL кла се IgG.

ОСТАЛЕ КАРДИОЛОШКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

АНТИФОСФОЛИПИДНОГ СИНДРОМА

Са гле да ва ју ћи све на пред ре че но, са свим је ја сно да 
су кли нич ка ис по ља ва ња АФС број на. Она су у нај ве-
ћој ме ри по сле ди ца хи пер ко а гу ла бил ног ста ња, ко је 
пра ти овај син дром. Сва ки ор ган мо же би ти за хва ћен 
овим про це си ма, те се АФС мо же ис по љи ти чи та вом 
ле пе зом раз ли чи тих кли нич ких ма ни фе ста ци ја: аку-
шер ских, плућ них, ре нал них, га стро ин те сти нал них, 
хе ма то ло шких, не у ро ло шких, оф тал мо ло шких и дер-
ма то ло шких, ко је су опи са не и у ре зул та ти ма на шег 
ис тра жи ва ња [36].

Ка ко се тром бо за мо же ја ви ти у би ло ко јем крв ном 
су ду и ор га ну, она чи ни да у са деј ству с при хва ће ним 
кон цеп том убр за не ате ро скле ро зе кар ди о ло шке ма-
ни фе ста ци је у АФС бу ду број не, сло же не и ве о ма ра-
зно ли ке.

Тр ом бо за сит них крв них су до ва мо же да до ве де до 
на стан ка ди ла та тив не кар ди о ми о па ти је уз сма ње ње 
си стол не функ ци је ле ве ко мо ре и ма ни фе ста ци је сла-
бо сти ср ца. Ка твин кел (Kat twin kel) и са рад ни ци [37] 
су 1992. го ди не опи са ли слу чај 29-го ди шње бо ле сни-
це са ПАФС и ди ла та тив ном кар ди о ми о па ти јом без 
ан ги о граф ски зна чај них про ме на на епи кард ним ко-
ро нар ним ар те ри ја ма, код ко је је ен до ми о кард ном би-
оп си јом до ка за на мул ти пла тром бо за сит них крв них 
су до ва. Мно го пре ис по ља ва ња си стол не дис функ ци је 
и мор фо ло шких про ме на на ста ју про ме не ди ја стол не 
функ ци је ле ве ко мо ре ср ца ко је су код бо ле сни ка са 
АФС у од но су на здра ве ис пи та ни ке кон трол не гру пе 
по твр ђе не у ма лом бро ју сту ди ја. Пре ва лен ци ја ди ја-
стол не дис функ ци је у про спек тив ној сту ди ји Пар дос-
Гее (Par dos-Gea) и са рад ни ка [38] на 53 бо ле сни ка са 
АФС би ла је 22,6%, али без зна чај не про гре си је то ком 
пе ри о да пра ће ња.

У овом ра ду, али и у мно гим дру гим ис тра жи ва њи-
ма, хи пер тен зи ја плу ћа усло вље на ми кро тром бо зом 
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плућ них ар те ри ја in si tu, те тром бо зом плућ них ве на, 
та ко ђе је јед на од ис так ну тих ма ни фе ста ци ја АФС. 
Ин тра ми о кард на тром бо за је рет ка кар ди о ло шка ма-
ни фе ста ци ја АФС, ко ја се че сто ди јаг но сти ку је тек 
при ли ком об дук ци је.

На стан ку ар те риј ске хи пер тен зи је у АФС па жњу је 
по све тио и сам Хјуз у јед ној од сво јих пр вих пу бли-
ка ци ја. Ма лиг на хи пер тен зи ја, би ла те рал на тром бо за 
бу бре жних ар те ри ја, ин фаркт бу бре га и тром бо за аб-
до ми нал не аор те са мо су не ки од нај те жих сце на ри ја 
опи са них код бо ле сни ка са АФС, ка ко с при мар ним, 
та ко и са се кун дар ним об ли ком. Бу бре жна тром бо тич-
на ми кро ан ги о па ти ја је, ме ђу тим, би ла нај че шћи па то-
хи сто ло шки на лаз, ко ји још јед ном на гла ша ва про ме не 
на сит ним крв ним су до ви ма код ових бо ле сни ка.

ДИЈАГНОЗА И ЛЕЧЕЊЕ КАРДИОЛОШКИХ 

МАНИФЕСТАЦИЈА У АНТИФОСФОЛИПИДНОМ 

СИНДРОМУ

При хва та њем чи ње ни це да је кар ди о ва ску лар ни мор-
та ли тет бо ле сни ка са АФС не сра змер но ви сок у од-
но су на пре ва лен ци ју кла сич них ате ро скле рот ских 
фак то ра ри зи ка, ра на ди јаг но сти ка кар ди о ло шких 
ма ни фе ста ци ја до би ја из у зе тан зна чај. Ве ћи на са-
вре ме них сту ди ја о овим бо ле сни ци ма усме ре на је 
ка ис пи ти ва њу успе шно сти ими џинг тех ни ка ко је би 
омо гу ћи ле от кри ва ње суп кли нич ке ате ро скле ро зе. 
Утвр ђи ва ње ен до тел не дис функ ци је ме ре њем ва зо-
ди ла та ци је бра хи јал не ар те ри је усло вље не по ве ћа-
ним про то ком кр ви, као и ме ре ње де бљи не ин ти ме 
и ме ди је на ка ро тид ним ар те ри ја ма (cIMT), је су јед-
но став не, не ин ва зив не ме то де ко је су по твр ђе не као 
си гу р ни по ка за те љи на пре до ва ња ате ро скле ро зе [39]. 
У на шем ско ра шњем ис тра жи ва њу по ка за ли смо да је 
по сто ја ње САФС код бо ле сни ка са СЕЛ би ло по ве за но 
с из ра же ни јим про ме на ма на cIMT, што је об ја шње но 
до дат ним ауто и мун ским те ре том код ових бо ле сни ка 
[40]. Са вре ме ним ди јаг но стич ким тех ни ка ма, као што 
су ком пју те ри зо ва на то мо гра фи ја, ну кле ар на маг нет-
на ре зо нан ци ја и по зи трон ска еми си о на то мо гра фи ја, 
омо гу ће но је још пре ци зни је утвр ђи ва ње ве ли чи не и 
ра ши ре но сти про ме на на ко ро нар ној и пе ри фер ној 
цир ку ла ци ји [41, 42].

Тран сто ра кал на ехо кар ди о гра фи ја (ТТЕ) је тзв. 
злат ни стан дард у ди јаг но сти ко ва њу вал ву лар них 
про ме на, али се ме то дом тран се зо фа ге ал не ехо кар-
ди о гра фи је (ТЕЕ) оне мо гу утвр ди ти с мно го ве ћом 
пре ци зно шћу. Ре зул та ти број них сту ди ја по твр ди ли 
су да су вал ву лар не про ме не код бо ле сни ка са АФС 
за сту пље не у још ве ћој ме ри ка да се уме сто ТТЕ при-
ме ни ТЕЕ пре глед [43]. Основ ни не до ста так ТЕЕ је 
ње на ин ва зив ност, због че га се не мо же при ме њи ва ти 
ру тин ски.

У 21. ве ку при ступ ле че њу бо ле сни ка до ве ден је до 
ни воа мо гућ но сти при ме не ге нет ске те ра пи је. Све до ци 
смо раз во ја ре ге не ра тив не ме ди ци не и но вих мо да-
ли те та ле че ња плу ри по тент ним ма тич ним ће ли ја ма, 

ко је омо гу ћа ва ју пот пу ну ре ге не ра ци ју оште ће них, од-
но сно обо ле лих ор га на. С дру ге стра не, са гле да ва ње 
бо ле сни ка као је дин стве ног и не по но вљи вог скло па у 
ери ме ди ци не за сно ва не на до ка зи ма (енгл. evi den ce-
ba sed me di ci ne), тј. ме ди ци не за сно ва не на ре зул та ти ма 
ве ли ких мул ти цен трич них ран до ми зи ра них сту ди ја, 
из гле да као не до сти жан циљ. Кар ди о ло зи су у ле че-
њу бо ле сни ка с ауто и мун ским обо ље њи ма до сад би ли 
за ду же ни за ле че ње оних с већ ис по ље ним кар ди о ва-
ску лар ним по ре ме ћа ји ма с ве о ма сла бим ути ца јем или 
без ика квог ути ца ја на пре вен ци ју њи хо вог на стан ка. 
У ле че њу бо ле сни ка са АФС ре у ма то ло зи при ме њу ју 
ин ди ви ду ал ни при ступ. У за ви сно сти од тре нут ног 
кли нич ког ста ња, као и од по да та ка о по сто ја њу тром-
бо ем бо лиј ског до га ђа ја у лич ној анам не зи, при ме њу је 
се ак тив ни или про фи лак тич ки трет ман. Циљ про фи-
лак тич ког ле че ња је спре ча ва ње но вог не же ље ног кли-
нич ког до га ђа ја (но ве тром бо зе или спон та ног по ба ча-
ја). Основ ни прин цип је ели ми ни са ти дру ге фак то ре 
ри зи ка ко ји до при но се раз во ју про тром бо тич ког ста-
ња, као што су пу ше ње, хи пер тен зи ја, хи пер ли пи де-
ми ја, при ме на орал них кон тра цеп ти ва и др. Аспи рин 
(при ме њен у ма лим до за ма) на шао је ши ро ку при ме-
ну, али ефи ка сност ова квог да ва ња у при мар ној пре-
вен ци ји ни је до ка за на. Код осо ба ко је бо лу ју од СЕЛ 
ко ри сна је при ме на хи дрок си хло ро ки на, јер он има 
ан ти тром бо тич ка свој ства. Од ко ри сти је и при ме на 
ста ти на, на ро чи то код бо ле сни ка с хи пер ли пи де ми јом 
[44]. По след њих го ди на је по ка за но да ста ти ни мо гу 
оства ри ва ти и зна чај не не ли пид не, пле јо троп не ефек-
те на ни воу крв ног су да, спре ча ва ју ћи раз вој не ких од 
опа сних за па љењ ских, иму но ло шки по сре до ва них или 
фи бри но ли зних ате ро ге них по ре ме ћа ја. Осим сна жног 
ути ца ја на сни же ње ства ра ња ате ро ге них про из во да 
ме та бо ли зма ли пи да, ле че ње ста ти ни ма има број не 
хо ле сте рол-не за ви сне ва ску лар не ефек те. Пр вен стве-
но се то од но си на по бољ ша ње ен до тел не функ ци је и 
мо ду ла ци ју за па љењ ског и имун ског од го во ра са де-
ли мич ним по бољ ша њем фи бри но зне ак тив но сти, што 
ло гич но зах те ва уво ђе ње ста ти на у ре до ван про то кол 
те ра пи је бо ле сни ка са АФС [44, 45, 46]. Уко ли ко до-
ђе до кли нич ког ис по ља ва ња ва ску лар них тром бо за, 
при ме њу је се ак тив но ле че ње у ви ду ан ти ко а гу лант не 
те ра пи је не фрак ци о ни са ним хе па ри ном или хе па ри-
ном ма ле мо ле кул ске те жи не у ком би на ци ји с орал ним 
ан ти ко а гу лан си ма. У то ку је ве ли ки број сту ди ја ко-
ји ма се ис пи ту је ефи ка сност но вих би о ло шких ле ко ва 
ко ји ма би се вр ши ло ле че ње осо ба обо ле лих од АФС, 
а са мим тим и сма њи вао кар ди о ва ску лар ни ри зик. На 
14. Ме ђу на род ном кон гре су о aPL, одр жа ном у сеп-
тем бру 2013. го ди не, фор ми ран је The APS Tre at ment 
Trends Task For ce, чи ји је за да так ана ли за и при ме на 
но вих мо да ли те та ле че ња ових бо ле сни ка [47].

ЗАКЉУЧАК

Кар ди о ло шке ма ни фе ста ци је у АФС су са став ни део 
овог син дро ма. aPL уче ству ју у па то ге не зи ка ко вал-
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ву лар них, та ко и ма ни фе ста ци ја ко је су по сле ди ца 
убр за не ате ро скле ро зе. При хва та њем кон цеп та убр-
за не ате ро скле ро зе у АФС омо гу ће на је при ме на раз-
ли чи тих пре вен тив них и ди јаг но стич ких по сту па ка 
ко ји се пр вен стве но од но се на мак си мал ну кон тро лу 
кла сич них фак то ра ри зи ка код ових бо ле сни ка. Да нас 

пра вил на кон тро ла АФС не под ра зу ме ва са мо кон тро-
ли са ње ак тив но сти бо ле сти, већ и спре ча ва ње раз во ја 
кар ди о ва ску лар них обо ље ња. Ме сто кар ди о ло га у мул-
ти ди сци пли нар ном при сту пу ле че њу ових бо ле сни ка 
усло вље ним ком плек сним ис по ља ва њем са мог обо ље-
ња је ра зу мљи во.
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SUMMARY
Antiphospholipid syndrome (APS) or Hughes syndrome repre-
sents a systemic autoimmune disorder characterized by arterial 
and/or venous thrombosis, multiple and recurrent fetal losses, 
accompanied by persistently elevated levels of antiphospholi-
pid antibodies (aPL). This syndrome is considered primary if 
unassociated with any other connective tissue disease, or 
secondary if it appears in association with other autoimmune 
disorders, mainly systemic lupus erythematosus. Cardiac man-
ifestations in APS are integral part of the syndrome. aPL are 
involved in the pathogenesis of pseudoinfective endocarditis 
(Libman Sacks) and other valvular manifestations presented 
as their thickening and dysfunction. Intracardiac thrombi and 
myxomas, pulmonary hypertension and left ventricular dys-

function are also distinguishing features of APS. On the other 
hand, accelerated atherosclerosis, proven in APS and also aPL 
mediated, is accountable for the development of coronary and 
peripheral artery disease. This leads to higher cardiovascular 
mortality rate in the population of patients with low incidence 
of the traditional atherosclerosis risk factors. Furthermore, re-
cent studies implied that presence of certain aPL could be a 
risk factor for a specific cardiac manifestation. Bearing all this 
in mind, early diagnosis of cardiac manifestations, control and 
abolition of traditional risk factors, as well as close cardiac 
follow-up of APS patients, are crucial in reducing their cardio-
vascular mortality.
Keywords: cardiac manifestations; antiphospholipid syndrome; 
antiphospholipid antibodies; multidisciplinary approach
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