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Ένας καινοτόμος μηχανισμός θρόμβωσης
στο Σύνδρομο Αντιφωσφολιπιδίων
ΜΕΡΟΣ Α΄
Σύνδρομο Αντιφωσφολιπιδίων
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το Σύνδρομο Αντιφωσφολιπιδίων (ΣΑΦ) είναι μια κατάσταση αυτοάνοσης θρομβοφιλίας
διαμεσολαβούμενη από αυτοαντισώματα κατευθυνόμενα έναντι πρωτεϊνών του πλάσματος
που δεσμεύουν φωσφολιπίδια, κυρίως έναντι της β2 Γλυκοπρωτεΐνης Ι (β2-glycoprotein I,
β2GPI)- μίας απολιποπρωτεΐνης του πλάσματος- και της προθρομβίνης (prothrombin, PT).
Μία υποομάδα των αντισωμάτων αυτών, αποκαλούμενη ΄΄Αντιπηκτικό του Λύκου΄΄ (Lupus
Anticoagulant, LA), επιμηκύνουν τους χρόνους πήξεως in vitro, κι αυτό δεν διορθώνεται με
την προσθήκη φυσιολογικού πλάσματος. O ακριβής παθογενετικός ρόλος στην έναρξη και
στην επέκταση της θρόμβωσης στο ΣΑΦ των εμπλεκόμενων αυτοαντισωμάτων δεν έχει
πλήρως διευκρινισθεί. Έχουν προταθεί ως πιθανοί μηχανισμοί η αντίσταση στους φυσιολογικούς αναστολείς της πήξεως, όπως στην πρωτεΐνη C, η απορρύθμιση της ινωδόλυσης, η
ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων με επακόλουθο θρομβοφιλικό φαινότυπο αυτών
και η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, αλλά όλοι αυτοί μερικώς μόνο ενισχύονται από πειραματικά δεδομένα. Είχε ήδη δειχθεί ότι τεχνητά διμερή της β2GPI δεσμεύονται ισχυρά στις
κυτταροπλασματικές μεμβράνες των αιμοπεταλίων ενεργοποιώντας τα. Αναζητήσαμε μηχανισμούς φυσικού διμερισμού της β2GPI μέσω πρωτεϊνών της κυτταροπλασματικής μεμβράνης των αιμοπεταλίων και δείξαμε ότι ο Παράγοντας των Αιμοπεταλίων 4 (Platelet Factor
4, PF4) υπό μορφή τετραμερούς αλληλεπιδρά με δύο μόρια β2GPI και το σύμπλοκο αυτό
αναγνωρίζεται από αντι-β2GPI αντισώματα. Όλο το μεγαλομοριακό σύμπλεγμα δε που προκύπτει είναι θρομβογόνο και ενεργοποιεί τα αιμοπετάλια, όπως αυτό επιβεβαιώνεται από τη
φωσφορυλίωση της p38MAP κινάσης και την παραγωγή θρομβοξάνης Β2. Είναι ενδιαφέρον
ότι ο PF4 δεν αποτελεί κάποιο μόριο άγνωστο στον τομέα της Ανοσολογίας όσον αφορά
στη θρομβοφιλικότητά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σύμπλοκα PF4/ηπαρίνης είναι επίσης
ανοσογόνα καθώς πυροδοτούν την παραγωγή αντισωμάτων έναντι του παραπάνω συμπλόκου τα οποία επίσης ενεργοποιούν τα αιμοπετάλια (το αποκαλούμενο ΄΄Σύνδρομο θρομβοπενίας και θρόμβωσης επαγόμενο από την ηπαρίνη΄΄ (‘heparin-induced thrombocytopenia
and thrombosis syndrome’, HITT). Τα αντι-β2GPI αντισώματα όμως ενεργοποιούν τα αιμοπετάλια μέσω του F(ab)2 τμήματός τους, ενώ τα αντισώματα έναντι του συμπλόκου PF4/
ηπαρίνης μέσω του Fc τμήματός τους. Φαίνεται συνεπώς ότι ο PF4 αποτελεί κοινό παρονομαστή στην παθογένεση τόσο του ΣΑΦ όσο και της ΄΄θρομβοπενίας και θρόμβωσης εξ
ηπαρίνης΄΄(ΗΙΤT), δύο νόσων με κοινά κλινικά χαρακτηριστικά, όπως τη θρομβοπενία και
τη θρόμβωση.
Λέξεις-κλειδιά:
β2-GPI, Παράγοντας των Αιμοπεταλίων 4 (Platelet Factor 4), Σύνδρομο θρομβοπενίας και θρόμβωσης
επαγόμενο από την ηπαρίνη’ (‘heparin-induced thrombocytopenia and thrombosis syndrome’, HITT),
Σύνδρομο Αντιφωσφολιπιδίων, Αυτοαντισώματα

7 καψάκια, σκληρά

Fluconazole 150 mg
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος
είναι καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας
στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Έχει δημοσιεύσει 69 πλήρεις εργασίες σε περιοδικά
του εξωτερικού με κριτές, 17 ανασκοπήσεις σε διεθνή περιοδικά, 11 ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, 6 δημοσιεύσεις σε πρακτικά ξένων συνεδρίων και 7 κεφάλαια σε
ξενόγλωσσα βιβλία με διεθνή κυκλοφορία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 18η έκδοση
του βιβλίου Harrison’s Principles of Internal
Medicine, έχει συγγράψει το κεφάλαιο:
“Antiphospholipid antibody syndrome”. Ο
συνολικός συντελεστής απήχησης των
δημοσιεύσεών του είναι: 370,232. Οι αναφορές του έργου του στην διεθνή βιβλιογραφία (βάση δεδομένων ISI) φθάνουν τις
2500 και ο παράγοντας h είναι 24. Ο μέσος
όρος αναφορών ανά εμφάνιση δημοσιεύσεως στη βάση δεδομένων ISI είναι 21.
Εργάζεται πάνω στην μελέτη των αυτοαντισωμάτων και άλλων ορολογικών δεικτών για την παρακολούθηση, πρόγνωση
και αναζήτηση θεραπευτικών επιλογών σε
ασθενείς με αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα. Έχει διενεργήσει κλινικές, και ανοσογενετικές μελέτες, καθώς και μελέτες της
παθογένεσης του συνδρόμου αντιφωσφολιπιδίων, καθώς επίσης πιδημιολογικές, κλινικές και θεραπευτικές μελέτες επί του συστηματικού σκληροδέρματος. Μελετά εκτός
των άλλων τις νευρο-ενδοκρινικές διαταραχές όπως διαταραχές του άξονα του stress
και της προσωπικότητας στους ασθενείς με
αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα.

Ενέσιμο διαλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 20mg/2ml

Sodium Hyaluronate

Ρευματολογικά Νέα
1. Εισαγωγή-Κριτήρια κατάταξης του
ΣΑΦ

Το Σύνδρομο Αντιφωσφολιπιδίων (ΣΑΦ)
είναι μία κατάσταση επίκτητης αυτοάνοσης
θρομβοφιλίας διαμεσολαβούμενης από αυτοαντισώματα, τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα [antiphospholipid (aPL) antibodies]
[1]. Χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες
αέΝ άκιγολοταμυεΡ
αρτηριακές και / ή φλεβικές θρομβώσεις και
/ή από επιπλοκές της κύησης. Ειδικότερα τα
κριτήρια κατάταξης του συνδρόμου, όπως
αυτά αναθεωρήθηκαν το 2006, αναφέρονται στον Πίνακα 1. Σύμφωνα με αυτά ένας
ασθενής θεωρείται ότι πάσχει από ΣΑΦ όταν
υπάρχει τουλάχιστον ένα κλινικό και ένα εργαστηριακό κριτήριο [2].

2. Κλινικά χαρακτηριστικά ΣΑΦ

Το Σύνδρομο Αντιφωσφολιπιδίων είτε
είναι πρωτοπαθές είτε εμφανίζεται στα πλαίσια άλλων αυτοάνοσων νοσημάτων, κυρίως
Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου (ΣΕΛ)
. Όντας μία από τις πιο κοινές αιτίες επίκτητης θρομβοφιλίας, ιδιαίτερα στις νεαρότερες
ηλικίες (και συνηθέστερα στις γυναίκες), αποτελεί σοβαρή αιτία νοσηρότητας, αποχής από
την εργασία ή πρόωρης συνταξιοδότησης. Οι
κλινικές εκδηλώσεις του συνδρόμου προέρχονται από διάφορα όργανα και συστήματα,
όπως τα αγγεία, το κεντρικό νευρικό σύστημα, το δέρμα, τους νεφρούς, το γαστρεντερικό σωλήνα, την καρδιά και τον πλακούντα.
Ο κοινός μηχανισμός σε όλες τις εκδηλώσεις
φαίνεται να είναι η θρόμβωση, αρτηριακή
ή φλεβική. Η κλινική εικόνα των ασθενών
όμως περιλαμβάνει συχνά και εκδηλώσεις
που συσχετίζονται με το σύνδρομο και τους
μηχανισμούς παθογένεσής του, δεν εντάσσονται όμως στα επίσημα κριτήρια κατάταξης. Τέτοιες είναι η θρομβοπενία, η δικτυωτή
πελλίωση, οι νευρολογικές εκδηλώσεις πλην
των αποδιδόμενων σε θρόμβωση, η νεφροπάθεια, η βαλβιδοπάθεια [2].
Σύμφωνα με μία πρόσφατη πολυκεντρική μελέτη που περιελάμβανε μία μεγάλη σειρά 1000 ασθενών [3] παρέχοντας αξιόπιστες
πληροφορίες αναφορικά με τη σχετική συχνότητα των διαφόρων κλινικών εκδηλώσεων του συνδρόμου, το 53,1% των ασθενών
είχε πρωτοπαθές ΣΑΦ, ενώ το 36,2% είχε
ΣΑΦ στα πλαίσια ΣΕΛ. Συνηθέστερες κλινικές εκδηλώσεις κατά τη διάγνωση ήταν οι
εξής: εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (31,7%
των ασθενών), θρομβοπενία (21,9% των
ασθενών), δικτυωτή πελλίωση (20,4% των
ασθενών) και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
(13,1% των ασθενών). Μικρότερα ποσοστά
ασθενών παρουσίαζαν κατά τη διάγνωση επιπολής φλεβική θρόμβωση (9,1%), πνευμονική εμβολή (9%), παροδικά ισχαιμικά εγκεφα-

Πίνακας 1.
Αναθεωρημένα κριτήρια κατάταξης του Συνδρόμου Αντιφωσφολιπιδίων
ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Θρόμβωση αγγείου*
Η θρόμβωση μπορεί να αφορά αρτηρία, φλέβα ή μικρό αγγείο σε οποιοδήποτε ιστό ή όργανο
και οφείλει να είναι υπερηχογραφικά ή ιστολογικά τεκμηριωμένη. Σημειώνεται ότι η επιπολής
φλεβική θρόμβωση δεν περιλαμβάνεται στα κριτήρια κατάταξης.
2. Νοσηρότητα εκυμοσύνης
α) ένας ή περισσότεροι θάνατοι μορφολογικά φυσιολογικών εμβρύων (μορφολογία επιβεβαιωμένη με υπερηχογράφημα ή με άμεση εξέταση του εμβρύου) κατά ή μετά τη 10η
εβδομάδα της κυήσεως
β) ένας ή περισσότεροι πρόωροι τοκετοί μορφολογικά φυσιολογικών νεογνών μέχρι και
την 34η εβδομάδα της κυήσεως εξαιτίας σοβαρής προεκλαμψίας ή εκλαμψίας ή βαριάς πλακουντιακής ανεπάρκειας
γ) τρεις ή περισσότερες διαδοχικές αυτόματες αποβολές πριν τη 10η εβδομάδα της κυήσεως με την προϋπόθεση να έχουν αποκλεισθεί ανατομικές ή ορμονικές ανωμαλίες
στη μητέρα καθώς και χρωμοσωμιακές ανωμαλίες στη μητέρα και τον πατέρα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1.

Aνίχνευση LAC στο πλάσμα σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 12 εβδομάδων
2. Aνίχνευση IgG ή IgM aCL στον ορό ή στο πλάσμα σε μέτριο ή υψηλό τίτλο, σε δύο
τουλάχιστον περιπτώσεις με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 12 εβδομάδων και με προτυποποιημένη ELISA
3. Ανίχνευση IgG ή IgM aβ2-GP1 στον ορό ή στο πλάσμα σε μέτριο ή υψηλό τίτλο, σε
δύο τουλάχιστον περιπτώσεις με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 12 εβδομάδων και με προτυποποιημένη ELISA
* Τυχόν συμπαρουσία θρομβοφιλικών παραγόντων κινδύνου, όπως αυξημένη ηλικία, κάπνισμα, χρήση αντισυλληπτικών δισκίων, συγγενείς θρομβοφιλίες, αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης,
υπερχοληστερολαιμία, BMI ≥30 kg/m², κακοήθεια, ακινητοποίηση, χειρουργείο, πρέπει να επισημειώνεται

λικά επεισόδια (7%) και αιμολυτική αναιμία
(6,6%). Όσον αφορά τις γυναίκες με ΣΑΦ, η
αυτόματη αποβολή ήταν η πρώτη εκδήλωση
στο 14%. Ωστόσο κατά την εξέλιξη της νόσου
η σχετική συχνότητα των διαφόρων εκδηλώσεων ήταν σημαντικά διαφορετική π.χ. 14%
των ασθενών εμφάνιζαν πνευμονική εμβολή,
11,6% των ασθενών παρουσίαζαν πάχυνση
ή δυσλειτουργία των καρδιακών βαλβίδων,
ενώ στις εγκύους πρώιμες αποβολές (πριν τη
10η εβδομάδα της κυήσεως) συνέβησαν στο
35,4% και όψιμες στο 16,9%. Ένα άλλο κλινικό χαρακτηριστικό του ΣΑΦ που αναγνωρίστηκε σχετικά πρόσφατα είναι η πρώιμη
αθηρωματική νόσος, με αυξημένη επίπτωση
αθηρωματικών πλακών σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ΣΑΦ που δεν μπορεί να εξηγηθεί από την ύπαρξη άλλων παραγόντων
κινδύνου. Τέλος μια πιο πρόσφατα αναγνωρισμένη εκδήλωση του ΣΑΦ είναι η άσηπτη
νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου. Ειδική
μνεία πρέπει να γίνει στο καταστροφικό ΣΑΦ.
Αυτό αφορά περίπου το 1% των ασθενών με

28 gastro-resistant capsules,hard

Omeprazole 20mg & 40mg

ΣΑΦ και εκδηλώνεται σαν γενικευμένη μικροαγγειακή θρόμβωση με πολυοργανική ανεπάρκεια [3].

3. Θεραπεία ΣΑΦ

Η θεραπεία του ΣΑΦ συνίσταται στη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής για την προφύλαξη από τις θρομβώσεις με χρήση κουμαρινικών αντιπηκτικών από το στόμα με στόχο
τη διατήρηση του INR μεταξύ 2,5-3,5. Με δεδομένη μάλιστα την υψηλή συχνότητα υποτροπής της θρόμβωσης σε ασθενείς με aPL,
συνιστάται η εφ’ όρου ζωής θεραπεία. Όσον
αφορά στην προφύλαξη κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης χορηγείται ηπαρίνη χαμηλού
μοριακού βάρους σε θεραπευτικές δόσεις και
ασπιρίνη σε δόση 100mg ημερησίως. Η χρήση κορτικοστεροειδών δεν έχει αποδειχθεί
βοηθητική σε ασθενείς που πάσχουν από
ΣΑΦ. Αναλυτικότερα, βάσει της American
Medical Association (2006), ο αλγόριθμος
της θεραπείας όσων φέρουν αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα απεικονίζεται στην Εικόνα 1
[4], με την επιπρόσθεση των νεότερων δεδομένων για τη χορήγηση αντι-CD20 θεραπείας
ή κυκλοφωσφαμίδης. Τα δεδομένα εξακολουθούν να μην είναι επαρκή ώστε να απαντηθεί
με σαφήνεια το ερώτημα της προφυλακτικής
αντιθρομβωτικής αγωγής.
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Ασθενείς με αντισώματα κατά
φωσφολιπιδίων
Προηγούμενο θρομβωτικό
επεισόδιο;

Ναι
Φλεβική θρόμβωση

α) Πρώτο επεισόδιο ή
β) Υποτροπιάζον επεισόδιο
κατά τη μη λήψη
βαρφαρίνης ή ενώ το INR
βρισκόταν κάτω του
θεραπευτικού εύρους

Όχι

Ναι Έγκυος

Αρτηριακή θρόμβωση
Εγκεφαλικής
αρτηρίας

Μη
εγκεφαλικής

α) Πρώτο επεισόδιο ή
β) Υποτροπιάζον
επεισόδιο κατά τη μη
λήψη ασπιρίνης ή
βαρφαρίνης ή ενώ το
INR βρισκόταν κάτω
του θεραπευτικού
εύρους

α) Πρώτο επεισόδιο ή
β) Υποτροπιάζον
επεισόδιο κατά τη μη
λήψη βαρφαρίνης ή ενώ
το INR βρισκόταν κάτω
του θεραπευτικού εύρους

Βαρφαρίνη (INR 2,0-3,0)
(Α)) Μακρόχρονη διάρκεια
θεραπείας (Β)

Βαρφαρίνη (INR 1,42,8) ή ασπιρίνη (Α)
Μακρόχρονη διάρκεια
θεραπείας (Β)

Βαρφαρίνη (C) (INR 2,03,0)
Μακρόχρονη
διάρκεια
θεραπείας
(C)

Υποτροπιάζον επεισόδιο ενώ
λαμβάνει βαρφαρίνη

Υποτροπιάζον επεισόδιο
ενώ λαμβάνει
βαρφαρίνη ή ασπιρίνη

Υποτροπιάζον επεισόδιο
ενώ λαμβάνει βαρφαρίνη

Θεραπευτικές Επιλογές (C)
ΧΜΒ Ηπαρίνη
ή
Κλασική Ηπαρίνη
ή
Βαρφαρίνη με στόχο υψηλότερο INR
ή
Βαρφαρίνη σε συνδυασμό με
αντιαιμοπεταλιακό παράγοντα
ή
Να τεθεί υπ’όψιν το εδεχόμενο
χορήγησης αντι-CD20 ή
Κυκλοφωσφαμίδης

Όχι

Να τεθεί υπ’όψιν το
ενδεχόμενο
προφυλακτικής
χορήγησης κλασικής ή
ΧΜΒ ηπαρίνης σε
συνδυασμό με ασπιρίνη,
ιδίως αν έχει προηγηθεί
μαιευτικό σύμβαμα (Β)

Όχι θεραπεία ή
χαμηλή δόση
ασπιρίνης (C)

Ισχύς της ένδειξης
(Α) Ισχυρή
(Β) Ενδιάμεση
(C) Ασθενής

2006 American Medical Association,
τροποποιημένο με τη νεότερη προσθήκη
αντι-CD20 και κυκλοφωσφαμίδης

Εικόνα 1: Αλγόριθμος θεραπείας ασθενών με αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα

4. Ιστορική αναδρομή

Γνωρίζουμε σήμερα ότι οι κύριοι αντιγονικοί στόχοι των aPL αντισωμάτων δεν είναι τα
αρνητικά φορτισμένα φωσφολιπίδια των κυτταροπλασματικών μεμβρανών όπως αρχικά
θεωρούνταν, αλλά πρωτεΐνες του πλάσματος που δεσμεύουν φωσφολιπίδια, και κυρίως η β2-γλυκοπρωτεΐνη I (β2-glycoprotein I,
β2GPI) [5] και η προθρομβίνη (prothrombin,
PT) [6]. Μία υποομάδα των αντισωμάτων
αυτών, αποκαλούμενη ΄΄Αντιπηκτικό του Λύκου΄΄ (Lupus Anticoagulant, LA), επιμηκύνουν τους χρόνους πήξεως in vitro, κι αυτό
δεν διορθώνεται με την προσθήκη φυσιολογικού πλάσματος [7]. Μία σύντομη ιστορική
αναδρομή των ερευνών που οδήγησαν στα
παραπάνω συμπεράσματα θα μας βοηθήσει
να κατανοήσουμε τις επίπονες επιστημονικές
προσπάθειες που καταβλήθηκαν προκειμένου να αποκαλυφθεί η αινιγματική φύση
αυτών των αυτοαντισωμάτων και την αιτιολογική τους συσχέτιση με τις θρομβώσεις που
χαρακτηρίζουν το ΣΑΦ.

6

Το 1907, λοιπόν, ο Wasserman ανέπτυξε μία ορολογική δοκιμασία για τη σύφιλη
χρησιμοποιώντας ως αντιγόνο φωσφολιπίδια
(PLs) από εκχυλίσματα ήπατος εμβρύων με
συγγενή σύφιλη [8] και το 1941 η Pangborn
κατέδειξε ότι το αντιγόνο στην παραπάνω
δοκιμασία για τη σύφιλη ήταν ένα αρνητικά
φορτισμένο PL που ονόμασε ΄΄καρδιολιπίνη΄΄ διότι απομονώθηκε από μυοκάρδιο βόειας καρδιάς [9]. Στην πορεία εν έτει 1952 οι
Moore και Mohr περιέγραψαν πως ασθενείς
με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (ΣΕΛ)
παρουσίαζαν διαχρονικά σταθερά θετικές τιμές στην εν λόγω ορολογική δοκιμασία σύφιλης παρότι δεν εμφάνιζαν λοίμωξη από σύφιλη [10]. Την ίδια χρονική περίοδο οι Conley
και Hartmann περιέγραψαν έναν επίκτητο
αναστολέα της πήξης in vitro στο αίμα δύο
ασθενών με ΣΕΛ που εντούτοις δεν είχαν αιμορραγική διάθεση [11]. Αντιθέτως το 1963
ο Bowie περιέγραψε τη συσχέτιση αυτού
του αντιπηκτικού παράγοντα με την ύπαρξη
θρομβώσεων [12] και δέκα χρόνια αργότερα
οι Feinstein και Rapaport χρησιμοποίησαν για
πρώτη φορά τον όρο ΄΄Αντιπηκτικό του Λύκου΄΄ (Lupus Anticoagulant, LA) γι’αυτόν τον
in vitro αναστολέα της πήξης [13]. Εντούτοις
ο όρος Αντιπηκτικό του Λύκου αποδείχθηκε

λανθασμένος αφού στην πραγματικότητα
μπορούσε να επάγει θρομβώσεις in vivo,
ενώ βρέθηκε επίσης σε άλλες καταστάσεις μη
σχετιζόμενες με τον ΣΕΛ, σε άλλες αυτοάνοσες διαταραχές, καθώς και σε ασθενείς που
ελάμβαναν φάρμακα όπως προκαϊναμίδη και
χλωρπρομαζίνη, σε παιδιά με πρόσφατες
οξείες ιογενείς λοιμώξεις, σε ασθενείς με HIV
λοίμωξη και Ρευματολογικά
τέλος σε ασθενείςΝέα
με ανεξήγητες
αρτηριακές και φλεβικές θρομβώσεις [1]. Στην
πορεία, διαχρονικά ψευδώς θετικές δοκιμασίες για σύφιλη συσχετίσθηκαν με αρτηριακές
θρομβώσεις και θρομβοπενία [14], ενώ το LA
και τα aPL συνδέθηκαν με επαναλαμβανόμενες αποβολές [15]. Το 1985 περιγράφηκε
μια ανοσοενζυμική μέθοδος ELISA (enzymelinked immunosorbent test, ELISA) για τον
ημιποσοτικό προσδιορισμό των aPL αντισωμάτων όπου χρησιμοποιήθηκε καρδιολιπίνη
(CL) ως αντιγόνο (aCL αντισώματα) [16].
Αυτά τα αντισώματα συσχετίστηκαν με θρομβοπενία, επαναλαμβανόμενες αποβολές και
επαναλαμβανόμενα θρομβωτικά επεισόδια
και οδήγησαν στην περιγραφή του επονομαζόμενου ΄΄Συνδρόμου Αντιφωσφολιπιδίων΄΄
[17]. Μετέπειτα έρευνες έδειξαν ότι τα LA και
τα aCL αποτελούν διαφορετικούς υποπληθυσμούς αντισωμάτων και ότι το πλάσμα
μπορεί να διαχωριστεί σε δύο κλάσματα που
επιδεικνύουν αυτές τις δύο ξεχωριστές δράσεις [18]. Επίσης καταδείχθηκε ότι η β2GPI
ήταν απαραίτητη για την πρόσδεση των aCL
αντισωμάτων στα PLs και στην πραγματικότητα μάλιστα τα αντισώματα αναγνωρίζουν
β2GPI δεσμευμένη στην επιφάνεια των φωσφολιπιδίων και όχι τα ίδια τα φωσφολιπίδια
[5]. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι η β2GPI θεωρούνταν αρχικά απλά ένας συμπαράγοντας
του ορού για την πρόσδεση των aCL αντισωμάτων στα PLs. Δείχθηκε όμως αργότερα ότι
η β2GPI μπορούσε να δεσμευθεί απευθείας
σε ακτινοβοληθέντα με γ-ακτινοβολία πλακίδια πολυστυρενίου και να αναγνωριστεί από
τα aPL αντισώματα στην ELISA, απουσία
μάλιστα των PLs (γιατί η ακτινοβόληση δημιουργεί στην επιφάνεια του πολυστυρενίου
αρνητικά φορτία σημαντικά για την πρόσδεση
της β2GPI). Αποδείχτηκε, λοιπόν, ότι ο κύριος αντιγονικός στόχος των aPL αντισωμάτων
είναι η β2GPI που προσδένεται σε αρνητικά
φορτισμένα φωσφολιπίδια. H β2GPI είναι μία
πρωτεΐνη του πλάσματος με μοριακό βάρος
50kDa που αποτελείται από 5 υπομονάδες (I
έως V) οι οποίες αποτελούν μοτίβα της οικογένειας των πρωτεϊνών ελέγχου του συμπληρώματος. Η β2GPI έχει ένα τμήμα πλούσιο
σε λυσίνες στο καρβοξυτελικό άκρο της V
υπομονάδας της μέσω του οποίου προσδένεται στα αρνητικά φορτισμένα φωσφολιπίδια
της επιφάνειας του κυττάρου, αλλά στερείται
ενδοκυττάριου τμήματος. Τέλος την ίδια χρονική περίοδο δείχθηκε ότι τα LAs αποτελούν
έναν ετερογενή πληθυσμό αντισωμάτων που
επίσης κατευθύνονται έναντι πρωτεϊνών του
πλάσματος που δεσμεύουν φωσφολιπίδια,
κυρίως έναντι της β2GPI [19] και της προθρομβίνης [6].
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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Σν ύλδξνκν Αληηθσζθνιηπηδίσλ (ΑΦ) είλαη κηα θαηάζηαζε απηνάλνζεο
ζξνκβνθηιίαο δηακεζνιαβνύκελε από απηναληηζώκαηα θαηεπζπλόκελα έλαληη
θάπνησλ πξσηετλώλ ηνπ πιάζκαηνο πνπ δεζκεύνπλ θσζθνιηπίδηα, θπξίσο έλαληη ηεο
β2 Γιπθνπξσηεΐλεο Ι (β2-glycoprotein I, β2GPI)- κίαο απνιηπνπξσηεΐλεο ηνπ
πιάζκαηνο- θαη ηεο πξνζξνκβίλεο (prothrombin, PT). Μία ππννκάδα ησλ
αληηζσκάησλ

απηώλ,

απνθαινύκελε

΄΄Αληηπεθηηθό

ηνπ

Λύθνπ΄΄

(Lupus

Anticoagulant, LA), επηκεθύλνπλ ηνπο ρξόλνπο πήμεσο in vitro, θη απηό δελ
δηνξζώλεηαη κε ηελ πξνζζήθε θπζηνινγηθνύ πιάζκαηνο. O αθξηβήο παζνγελεηηθόο
ξόινο ζηελ έλαξμε θαη ζηελ επέθηαζε ηεο ζξόκβσζεο ζην ΑΦ ησλ εκπιεθόκελσλ
απηναληηζσκάησλ δελ έρεη πιήξσο δηεπθξηληζζεί. Έρνπλ πξνηαζεί σο πηζαλνί
κεραληζκνί ε αληίζηαζε ζηνπο θπζηνινγηθνύο αλαζηνιείο ηεο πήμεσο, όπσο ζηελ
πξσηεΐλε C, ε απνξξύζκηζε ηεο ηλσδόιπζεο, ε ελεξγνπνίεζε ησλ ελδνζειηαθώλ
θπηηάξσλ κε επαθόινπζν ζξνκβνθηιηθό θαηλόηππν απηώλ θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ
αηκνπεηαιίσλ, αιιά όινη απηνί κεξηθώο κόλν εληζρύνληαη από πεηξακαηηθά δεδνκέλα.
Δίρε ήδε δεηρζεί όηη ηερλεηά δηκεξή ηεο β2GPI δεζκεύνληαη ηζρπξά ζηηο
θπηηαξνπιαζκαηηθέο κεκβξάλεο ησλ αηκνπεηαιίσλ ελεξγνπνηώληαο ηα. Αλαδεηήζακε
κεραληζκνύο

θπζηθνύ

δηκεξηζκνύ

ηεο

β2GPI

κέζσ

πξσηετλώλ

ηεο

θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη δείμακε όηη ν Παξάγνληαο
ησλ Αηκνπεηαιίσλ 4 (Platelet Factor 4, PF4) ππό κνξθή ηεηξακεξνύο αιιειεπηδξά
κε δύν κόξηα β2GPI θαη ην ζύκπινθν απηό αλαγλσξίδεηαη από αληη-β2GPI

αληηζώκαηα, ελώ όιν ην κεγαινκνξηαθό ζύκπιεγκα πνπ πξνθύπηεη είλαη ζξνκβνγόλν
θαη ελεξγνπνηεί ηα αηκνπεηάιηα, όπσο απηό επηβεβαηώλεηαη από ηε θσζθνξπιίσζε
ηεο p38MAP θηλάζεο θαη ηελ παξαγσγή ζξνκβνμάλεο Β2. Ο PF4 δελ απνηειεί
θάπνην κόξην άγλσζην ζηνλ ηνκέα

ηεο

Αλνζνινγίαο

όζνλ

αθνξά ζηε

ζξνκβνθηιηθόηεηά ηνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ηα ζύκπινθα PF4/επαξίλεο είλαη
επίζεο αλνζνγόλα θαζώο ππξνδνηνύλ ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ
παξαπάλσ ζπκπιόθνπ ηα νπνία επίζεο ελεξγνπνηνύλ ηα αηκνπεηάιηα (ην
απνθαινύκελν ΄΄ύλδξνκν ζξνκβνπελίαο θαη ζξόκβσζεο επαγόκελν από ηελ
επαξίλε΄΄ (‘heparin-induced thrombocytopenia and thrombosis syndrome’, HITT). Σα
αληη-β2GPI αληηζώκαηα όκσο ελεξγνπνηνύλ ηα αηκνπεηάιηα κέζσ ηνπ F(ab)2
ηκήκαηόο ηνπο, ελώ ηα αληηζώκαηα έλαληη ηνπ ζπκπιόθνπ PF4/επαξίλεο κέζσ ηνπ Fc
ηκήκαηόο ηνπο. Φαίλεηαη ζπλεπώο όηη ν PF4 απνηειεί θνηλό παξνλνκαζηή ζηελ
παζνγέλεζε ηόζν ηνπ ΑΦ όζν θαη ηεο ΄΄ζξνκβνπελίαο θαη ζξόκβσζεο εμ
επαξίλεο΄΄(ΗΙΣT), δύν λόζσλ κε θνηλά θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ηε
ζξνκβνπελία θαη ηε ζξόκβσζε.
Λέμεηο-θιεηδηά:
β2-GPI
Παξάγνληαο ησλ Αηκνπεηαιίσλ 4 (Platelet Factor 4)
ύλδξνκν ζξνκβνπελίαο θαη ζξόκβσζεο επαγόκελν από ηελ επαξίλε’ (‘heparin-induced
thrombocytopenia and thrombosis syndrome’, HITT)
ύλδξνκν Αληηθσζθνιηπηδίσλ
Απηναληηζώκαηα

1. Διζαγωγή
Σν ύλδξνκν Αληηθσζθνιηπηδίσλ (ΑΦ) είλαη κία θαηάζηαζε επίθηεηεο
απηνάλνζεο

ζξνκβνθηιίαο

αληηθσζθνιηπηδηθά

δηακεζνιαβνύκελεο

αληηζώκαηα

[antiphospholipid

από

απηναληηζώκαηα,

(aPL)

antibodies]

ηα
[1].

Χαξαθηεξίδεηαη από επαλαιακβαλόκελεο αξηεξηαθέο θαη / ή θιεβηθέο ζξνκβώζεηο
θαη /ή από επηπινθέο ηεο θύεζεο.

Οη θύξηνη αληηγνληθνί ζηόρνη ησλ aPL αληηζσκάησλ δελ είλαη, όπσο αξρηθά
ζεσξνύληαλ,

αξλεηηθά

θνξηηζκέλα

θσζθνιηπίδηα

ησλ

θπηηαξνπιαζκαηηθώλ

κεκβξαλώλ, αιιά πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο πνπ δεζκεύνπλ θσζθνιηπίδηα, θαη
θπξίσο ηε β2-γιπθνπξσηεΐλε I (β2-glycoprotein I, β2GPI) [2] θαη ηελ πξνζξνκβίλε
(prothrombin, PT) [3]. Μία ππννκάδα ησλ αληηζσκάησλ απηώλ, απνθαινύκελε
΄΄Αληηπεθηηθό ηνπ Λύθνπ΄΄ (Lupus Anticoagulant, LA), επηκεθύλνπλ ηνπο ρξόλνπο
πήμεσο in vitro, θη απηό δελ δηνξζώλεηαη κε ηελ πξνζζήθε θπζηνινγηθνύ πιάζκαηνο
[4]. Μία ζύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ εξεπλώλ πνπ νδήγεζαλ ζηα παξαπάλσ
ζπκπεξάζκαηα ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε ηηο επίπνλεο επηζηεκνληθέο
πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβιήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα απνθαιπθζεί ε αηληγκαηηθή θύζε
απηώλ ησλ απηναληηζσκάησλ θαη ηελ αηηηνινγηθή ηνπο ζπζρέηηζε κε ηηο ζξνκβώζεηο
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ΑΦ.

2. Ιζηοπική αναδπομή
Σν 1907 ν Wasserman αλέπηπμε κία νξνινγηθή δνθηκαζία γηα ηε ζύθηιε
ρξεζηκνπνηώληαο σο αληηγόλν θσζθνιηπίδηα (PLs) από εθρπιίζκαηα ήπαηνο εκβξύσλ
κε ζπγγελή ζύθηιε [5]. Σν 1941 ε Pangborn θαηέδεημε όηη ην αληηγόλν ζηελ
παξαπάλσ δνθηκαζία γηα ηε ζύθηιε ήηαλ έλα αξλεηηθά θνξηηζκέλν PL πνπ νλόκαζε
΄΄θαξδηνιηπίλε΄΄ δηόηη απνκνλώζεθε από κπνθάξδην βόεηαο θαξδηάο [6]. Οη Moore
θαη Mohr ην 1952 πεξηέγξαςαλ πσο αζζελείο κε πζηεκαηηθό Δξπζεκαηώδε Λύθν
(ΔΛ) παξνπζίαδαλ δηαρξνληθά ζηαζεξά ζεηηθέο ηηκέο ζηελ ελ ιόγσ νξνινγηθή
δνθηκαζία ζύθηιεο παξόηη δελ εκθάληδαλ ινίκσμε από ζύθηιε [7]. Σελ ίδηα ρξνληθή
πεξίνδν νη Conley θαη Hartmann πεξηέγξαςαλ έλαλ επίθηεην αλαζηνιέα ηεο πήμεο in
vitro ζην αίκα δύν αζζελώλ κε ΔΛ πνπ εληνύηνηο δελ είραλ αηκνξξαγηθή δηάζεζε
[8]. Αληηζέησο ην 1963 ν Bowie πεξηέγξαςε ηε ζπζρέηηζε απηνύ ηνπ αληηπεθηηθνύ
παξάγνληα κε ηελ ύπαξμε ζξνκβώζεσλ [9] θαη δέθα ρξόληα αξγόηεξα νη Feinstein θαη
Rapaport ρξεζηκνπνίεζαλ γηα πξώηε θνξά ηνλ όξν ΄΄Αληηπεθηηθό ηνπ Λύθνπ΄΄
(Lupus Anticoagulant, LA) γη’απηόλ ηνλ in vitro αλαζηνιέα ηεο πήμεο [10].
Δληνύηνηο ν όξνο Αληηπεθηηθό ηνπ Λύθνπ απνδείρζεθε ιαλζαζκέλνο αθνύ ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα κπνξνύζε λα επάγεη ζξνκβώζεηο in vivo, ελώ βξέζεθε επίζεο ζε
άιιεο θαηαζηάζεηο κε ζρεηηδόκελεο κε ηνλ ΔΛ, ζε άιιεο απηνάλνζεο δηαηαξαρέο,
θαζώο θαη ζε αζζελείο πνπ ειάκβαλαλ θάξκαθα όπσο πξνθατλακίδε θαη

ρισξπξνκαδίλε, ζε παηδηά κε πξόζθαηεο νμείεο ηνγελείο ινηκώμεηο, ζε αζζελείο κε
HIV ινίκσμε θαη ηέινο ζε αζζελείο κε αλεμήγεηεο αξηεξηαθέο θαη θιεβηθέο
ζξνκβώζεηο [1]. ηελ πνξεία, δηαρξνληθά ςεπδώο ζεηηθέο δνθηκαζίεο γηα ζύθηιε
ζπλδέζεθαλ κε αξηεξηαθέο ζξνκβώζεηο θαη ζξνκβνπελία [11], ελώ ην LA θαη ηα aPL
ζπλδέζεθαλ κε επαλαιακβαλόκελεο απνβνιέο [12]. Σν 1985 πεξηγξάθεθε κηα
αλνζνελδπκηθή κέζνδνο ELISA (enzyme-linked immunosorbent test, ELISA) γηα ηνλ
εκηπνζνηηθό

πξνζδηνξηζκό

ησλ

aPL

αληηζσκάησλ

όπνπ

ρξεζηκνπνηήζεθε

θαξδηνιηπίλε CL σο αληηγόλν (aCL αληηζώκαηα) [13]. Απηά ηα αληηζώκαηα
ζπζρεηίζηεθαλ

κε

ζξνκβνπελία,

επαλαιακβαλόκελεο

απνβνιέο

θαη

επαλαιακβαλόκελα ζξνκβσηηθά επεηζόδηα θαη νδήγεζαλ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ
επνλνκαδόκελνπ ΄΄πλδξόκνπ Αληηθσζθνιηπηδίσλ΄΄ [14]. Μεηέπεηηα έξεπλεο έδεημαλ
όηη ηα LA θαη ηα aCL απνηεινύλ δηαθνξεηηθνύο ππνπιεζπζκνύο αληηζσκάησλ θαη όηη
ην πιάζκα κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δύν θιάζκαηα πνπ επηδεηθλύνπλ απηέο ηηο δύν
μερσξηζηέο δξάζεηο [15]. Δπίζεο θαηαδείρζεθε όηη ε β2GPI ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ
πξόζδεζε ησλ aCL αληηζσκάησλ ζηα PLs θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κάιηζηα ηα
αληηζώκαηα αλαγλσξίδνπλ β2GPI δεζκεπκέλε ζηελ επηθάλεηα ησλ θσζθνιηπηδίσλ
θαη όρη ηα ίδηα ηα θσζθνιηπίδηα [2]. Αμίδεη λα αλαθεξζεί εδώ όηη ε β2GPI
ζεσξνύληαλ αξρηθά απιά έλαο ζπκπαξάγνληαο ηνπ νξνύ γηα ηελ πξόζδεζε ησλ aCL
αληηζσκάησλ ζηα PLs. Γείρζεθε όκσο αξγόηεξα όηη ε β2GPI κπνξνύζε λα δεζκεπζεί
απεπζείαο ζε αθηηλνβνιεζέληα κε γ-αθηηλνβνιία πιαθίδηα πνιπζηπξελίνπ θαη λα
αλαγλσξηζηεί από ηα aPL αληηζώκαηα ζηελ ELISA, απνπζία κάιηζηα ησλ PLs (γηαηί
ε αθηηλνβόιεζε δεκηνπξγεί ζηελ επηθάλεηα ηνπ πνιπζηπξελίνπ αξλεηηθά θνξηία
ζεκαληηθά γηα ηελ πξόζδεζε ηεο β2GPI). Απνδείρηεθε, ινηπόλ, όηη ν θύξηνο
αληηγνληθόο ζηόρνο ησλ aPL αληηζσκάησλ είλαη ε β2GPI πνπ πξνζδέλεηαη ζε
αξλεηηθά θνξηηζκέλα PLs. H β2GPI είλαη κία πξσηεΐλε ηνπ πιάζκαηνο κε κνξηαθό
βάξνο 50kDa πνπ απνηειείηαη από 5 ππνκνλάδεο (I έσο V) νη νπνίεο απνηεινύλ
κνηίβα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ πξσηετλώλ ειέγρνπ ηνπ ζπκπιεξώκαηνο. Η β2GPI έρεη
έλα ηκήκα πινύζην ζε ιπζίλεο ζην θαξβνμπηειηθό άθξν ηεο V ππνκνλάδαο ηεο κέζσ
ηνπ νπνίνπ πξνζδέλεηαη ζηα αξλεηηθά θνξηηζκέλα θσζθνιηπίδηα ηεο επηθάλεηαο ηνπ
θπηηάξνπ, αιιά ζηεξείηαη ελδνθπηηάξηνπ ηκήκαηνο. Σέινο ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν
δείρζεθε όηη ηα LAs απνηεινύλ έλαλ εηεξνγελή πιεζπζκό αληηζσκάησλ πνπ επίζεο
θαηεπζύλνληαη έλαληη πξσηετλώλ ηνπ πιάζκαηνο πνπ δεζκεύνπλ θσζθνιηπίδηα,
θπξίσο έλαληη ηεο β2GPI [16] θαη ηεο πξνζξνκβίλεο [3].

3. Σα ανηιθωζθολιπιδικά ανηιζώμαηα ενεπγοποιούν ηην πήξη,
επάγοςν έναν θπομβοθιλικό θαινόηςπο ζηα κύηηαπα και αναζηέλλοςν ηην
ινωδόλςζη in vivo.
Η αληηθαηηθόηεηα κεηαμύ ηεο in vitro αληηπεθηηθήο δξάζεο θαη ηεο in vivo
ζξνκβνθηιηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ aPL αληηζσκάησλ παξέκελε αλεμηρλίαζηε κέρξη
ηελ αλάδεημε ηεο εηδηθόηεηαο έλαληη ηεο πξνζξνκβίλεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπιάρηζηνλ
θάπνηνπο ππνπιεζπζκνύο απηώλ ησλ αληηζσκάησλ. Έηζη, ε επηκήθπλζε ηνπ
ελεξγνπνηεκέλνπ ρξόλνπ κεξηθήο ζξνκβνπιαζηίλεο (aPTT) αληαλαθιά πηζαλόηαηα
ηελ αλαζηνιή

ηνπ ζπκπιέγκαηνο πξνζξνκβηλάζεο, ηνπ ζπκπιόθνπ δειαδή πνπ

απνηειείηαη από ηνπο ελεξγνπνηεκέλνπο παξάγνληεο πήμεσο X θαη V (Xa θαη Va
αληίζηνηρα) θαη ηελ πξνζξνκβίλε, πνπ όια καδί ζπλδένληαη en bloc ζηηο επηθάλεηεο
ησλ θσζθνιηπηδίσλ. Η in vivo ζξνκβνθηιηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ aPL αληηζσκάησλ
παξακέλεη αθόκε κία δηεξγαζία δύζθνιε λα θαηαλνεζεί. Έρνπλ πξνηαζεί σο πηζαλνί
κεραληζκνί ε αληίζηαζε ζηνπο θπζηνινγηθνύο αλαζηνιείο ηεο πήμεσο, ε
απνξξύζκηζε ηεο ηλσδόιπζεο, ε ελεξγνπνίεζε ησλ ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ θαη ησλ
αηκνπεηαιίσλ κε επαθόινπζν ζξνκβνθηιηθό θαηλόηππν απηώλ, θαζώο θαη ε
ελεξγνπνίεζε ηεο νδνύ ηεο πήμεσο.

3.1. Αληίζηαζε ζηνπο θπζηθνύο αλαζηνιείο ηεο πήμεωο
Η ελεξγνπνηεκέλε πξσηεΐλε C (activated protein C, APC) πξνζδέλεηαη
ζηνπο ελεξγνπνηεκέλνπο παξάγνληεο πήμεσο Va θαη VIIIa απελεξγνπνηώληαο ηνπο.
Σα ζύκπινθα πνπ θαζέλα απνηειείηαη από δύν κόξηα β2GPI θαη έλα κόξην αληηβ2GPI αληηζώκαηνο (ζύκπινθν β2GPI/αληη-β2GPI) αλαζηέιινπλ ηε δξάζε ηεο APC
in vivo, παξεκπνδίδνληαο ηε δέζκεπζε ηνπ ζπκπιέγκαηνο APC/ Va/VIIIa ζηα PLs ή
εκπνδίδνληαο αθόκε θαη ηε δεκηνπξγία εμαξρήο ηνπ ζπκπιέγκαηνο απηνύ [17] (εηθ.1).
ε αζζελείο κε ΔΛ ε απνδόκεζε ηνπ παξάγνληα πήμεσο Va ήηαλ κεησκέλε θαη απηό
δελ δηνξζσλόηαλ κε ηελ πξνζζήθε εμσγελνύο APC. Η θεθαζαξκέλε IgG πνπ
απνκνλώζεθε από αζζελείο κε LA θαη/ή aCL έδσζε παξόκνηα απνηειέζκαηα [18].
Ωο πηζαλή εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνύ πξνηάζεθε ε δξάζε αληηζσκάησλ έλαληη
ζπκπιεγκάησλ θσζθνιηπηδίσλ κε πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο, ζπκπεξαιακβαλνκέλεο

ηεο APC. Ωζηόζν παξακέλεη αθόκε αζαθήο ν κεραληζκόο κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα αληηβ2GPI αληηζώκαηα θαη/ή ην LA επάγνπλ ηελ αληίζηαζε ζηελ APC. Σα
αληηθξνπόκελα ζπκπεξάζκαηα δηαθόξσλ κειεηώλ θαη ε έιιεηςε ειεγρόκελσλ
κεγάισλ πιεζπζκηαθώλ κειεηώλ δελ καο επηηξέπνπλ λα ζεσξήζνπκε όηη ε αληίζηαζε
ζηε δξάζε ηεο APC απνηειεί έλαλ γεληθό κεραληζκό ζξόκβσζεο ζην ΑΦ.

Δικόνα 1: Α. Η πξσηεΐλε S ελεξγνπνηεί ηελ πξσηεΐλε C, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο πξνζδέλεηαη ζηνπο
παξάγνληεο πήμεσο Va θαη VIIIa απελεξγνπνηώληαο ηνπο. Β. Σα ζύκπινθα β2GPI/αληη-β2GPI
παξεκπνδίδνπλ ηε δέζκεπζε ησλ APC/ Va/VIIIa ζπκπιεγκάησλ ζηα θσζθνιηπίδηα ή εκπνδίδνπλ
αθόκε θαη ηε δεκηνπξγία εμαξρήο ησλ ζπκπιεγκάησλ απηώλ.

3.2. Απνξξύζκηζε ηεο ηλωδόιπζεο

Σν ηλσδνιπηηθό ζύζηεκα ζηα ζειαζηηθά απνηειείηαη από έλα αλελεξγό
πξνέλδπκν, ην πιαζκηλνγόλν, πνπ κεηαηξέπεηαη ζην ελεξγό ηνπ έλδπκν, ηελ
πιαζκίλε. Απηή, κε ηε ζεηξά ηεο, απνδνκεί ην ηλώδεο ζηα πξντόληα απνδόκεζήο ηνπ
(fibrin degradation products, FDPs). Η ελεξγνπνίεζε ηνπ πιαζκηλνγόλνπ ζε
πιαζκίλε επάγεηαη θπζηνινγηθά από δύν αλνζνινγηθώο δηαθξηηά έλδπκα: ηνλ ηζηηθό
ηλσδνιπηηθό ζύζηεκα (tissue-type plasminogen activator, t-PA) θαη ηνλ ελεξγνπνηεηή
ηνπ πιαζκηλνγόλνπ ηύπνπ νπξνθηλάζεο (urokinase-type plasminogen activator, uPA). Αλαζηνιή ηνπ ηλσδνιπηηθνύ ζπζηήκαηνο επηηειείηαη ζην επίπεδν ησλ
ελεξγνπνηεηώλ ηνπ πιαζκηλνγόλνπ από εηδηθνύο αλαζηνιείο ησλ ηειεπηαίσλ
(plasminogen activator inhibitors, PAI-1, PAI-2) θαη ζην επίπεδν ηεο πιαζκίλεο από
ηελ α2-αληηπιαζκίλε [1].
Μνλνθισληθά αληη-β2GPI αληηζώκαηα θαηέζηεηιαλ ζεκαληηθά ηελ
ελδνγελή ηλσδνιπηηθή δξαζηεξηόηεηα in vitro. Η δξαζηεξηόηεηα απηή ππνινγίζηεθε
αθαηξώληαο ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο πιαζκίλεο παξνπζία θανιίλεο [19].
Δπίζεο κνλνθισληθά aCL αλαζηέιινπλ ηελ ηλσδόιπζε κέζσ κηαο
εμαξηώκελεο από ηελ β2GPI ελίζρπζε ηεο δξάζεο ηνπ PAI-1) [20].
Μία άιιε ζεκαληηθή εξεπλεηηθή αλαθάιπςε πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε
ηεο δηαηαξαγκέλεο ηλσδόιπζεο κε ηελ παζνγέλεζε ηνπ ΑΦ αθνξά ηελ πξόζθαηε
εύξεζε αληηζσκάησλ πςειήο ζπγγέλεηαο έλαληη ηεο πιαζκίλεο ζηνλ νξό αζζελώλ κε
ΑΦ. Κάπνηα εμ απηώλ αλέζηεηιαλ ηελ πιαζκίλε [21]. Μία άιιε νκάδα εξεπλεηώλ
πνπ κειεηνύζε ηελ αληη-ηλσδνιπηηθή επίδξαζε ηεο IgG αζζελώλ κε ΑΦ θαηέδεημε
όηη ε IgG θαζπζηεξεί ζεκαληηθά ηελ πξσηεόιπζε ηνπ ηλώδνπο από ηελ πιαζκίλε
[22]. Οη

αλσηέξσ έξεπλεο ππνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε δύν εηδώλ aCL πνπ ίζσο

παξεκπνδίδνπλ ηελ ηλσδόιπζε: ηα κελ θαηαζηέιινπλ ηε γέλεζε ηεο πιαζκίλεο
απμάλνληαο ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ PAI-1, ηα δε παξεκπνδίδνπλ απεπζείαο ηε
δξαζηεξηόηεηα ηεο πιαζκίλεο.
Σέινο, ζε κία κειέηε ηνπ 1998 πξνηάζεθε ν πηζαλόο ξόινο ηεο
ιηπνπξσηεΐλεο (a) [Lp(a)] ζηελ ειαηησκαηηθή ηλσδόιπζε αζζελώλ κε ΑΦ, αθνύ
αληρλεύηεθαλ ζην πιάζκα ηνπο ζεκαληηθά απμεκέλα επίπεδα ηεο Lp(a). Δπίζεο, ζε
αζζελείο κε κέγηζηα επίπεδα

Lp(a) παξαηεξήζεθε κεησκέλε ηλσδνιπηηθή

δξαζηεξηόηεηα, όπσο απηή κεηξήζεθε από ηα ειαηησκέλα D-dimers θαη ηα
πςειόηεξα επίπεδα PAI [23].

3.3. Ελεξγνπνίεζε ηωλ ελδνζειηαθώλ θπηηάξωλ κε επαθόινπζν ζξνκβνθηιηθό
θαηλόηππν
Αθνύ ε αληίζηαζε ζηελ APC κεηξήζεθε κε in vitro δνθηκαζίεο νη νπνίεο
όκσο είλαη πηζαλό λα επεξεάδνληαη από ηελ παξνπζία ησλ aPL, ην βάξνο ηεο έξεπλαο
κεηαηνπίζηεθε ζηε κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ aPL κε ηα ελδνζειηαθά θύηηαξα
θαη ηα αηκνπεηάιηα, κε ηελ ειπίδα όηη ηπρόλ ζπκπεξάζκαηα ζα αληηθαηόπηξηδαλ
θαιύηεξα ηηο in vivo ζπλζήθεο. Έηζη ελδνζειηαθά θύηηαξα αλζξώπνπ από ηελ
νκθαιηθή θιέβα (human umbilical vein endothelial cells, HUVECs) επσάζηεθαλ κε
δηάθνξνπο ηύπνπο aPL αληηζσκάησλ, όπσο ην αληηπεθηηθό ηνπ Λύθνπ (LA), ηα αληηβ2GPI αληηζώκαηα ή αθόκε θαη νξό αζζελώλ κε ΑΦ. Σα θεθαζαξκέλα αληη-β2GPI
αληηζώκαηα, πξηλ ηελ θαζήισζε ησλ HUVECs ζε πιαθίδηα ELISA (cell ELISA),
δεζκεύηεθαλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό ζηα HUVECs παξνπζία θεθαζαξκέλεο β2GPI κε
έλαλ δνζν-εμαξηώκελν κάιηζηα ηξόπν. Δπηπιένλ ηα HUVECs εμέθξαζαλ ζηελ
επηθάλεηά ηνπο κόξηα πξνζθόιιεζεο, όπσο ην ελδνζειηαθό κόξην πξνζθόιιεζεο ζηα
ιεπθνθύηηαξα -1 (endothelial leucocyte adhesion molecule-1, ELAM-1) [24]. Η
ξύζκηζε πξνο ηα άλσ ησλ κνξίσλ πξνζθόιιεζεο, ε έθθξηζε πξνθιεγκνλσδώλ
θπηηαξνθηλώλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηνπ αξαρηδνληθνύ νμένο
ζεσξήζεθαλ δείθηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ HUVECs [25].
Η ηθαλόηεηα ησλ πξνεξρόκελσλ από αζζελείο aCL αληηζσκάησλ λα
ελεξγνπνηνύλ ηα ελδνζειηαθά θύηηαξα εθηηκήζεθε επίζεο κε ην απνθαινύκελν
΄΄κνληέιν επαγσγήο ζξόκβσζεο κέζσ ‘ηζηκπήκαηνο/ηερλεηήο ζηέλσζεο’΄΄. Απηό ην
κνληέιν πεξηιακβάλεη ηελ ελέζηκε ρνξήγεζε ζε CD1 πνληίθηα 500κg aPL ηύπνπ IgG
ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο 0 h θαη 48 h. Καηόπηλ ε δεμηά κεξηαία θιέβα ‘ηζηκπηέηαη’ κε κία
πίεζε ηεο ηάμεσο ησλ 1500 g/mm² ώζηε λα παξαρζεί έλαο ηππνπνηεκέλνο
ζξνκβνγόλνο ηξαπκαηηζκόο. ηε ζπλέρεηα ν ζρεκαηηζκόο ζξόκβνπ ζηε θιέβα θαη ε
δηάιπζή ηνπ παξαθνινπζνύληαη δσληαλά κέζσ κηθξνζθνπίνπ εμνπιηζκέλνπ κε
θιεηζηό θύθισκα βηληεν-απεηθόληζεο . Με απηόλ ηνλ ηξόπν δείρζεθε όηη ηα δύν ηξίηα
ησλ πξνεξρόκελσλ από αζζελείο κνλνθισληθά αληηζώκαηα ήηαλ ζξνκβνγόλα, θαη
θάπνηα εμ απηώλ πξνθάιεζαλ ηελ πξνζθόιιεζε in vivo ζηε κηθξνθπθινθνξία ησλ
ιεπθνθπηηάξσλ ζηα ελδνζειηαθά θύηηαξα θαζώο θαη ηελ απμεκέλε έθθξαζε ηνπ
κνξίνπ πξνζθόιιεζεο ησλ αγγεηαθώλ θπηηάξσλ -1 (vascular cell adhesion molecule1, VCAM-1) ζπγθξηηηθά κε ηελ έθθξαζε πνπ επάρζεθε από ηνλ κάξηπξα, ηελ Η2

αλζξώπηλε κνλνθισληθή IgG [26]. Σόζν ε ρεκεηνηαθηηθή πξσηεΐλε Ι ησλ
κνλνθπηηάξσλ (monocyte chemoattractant protein I, MCPI) ζηα HUVECs όζν θαη ην
RNA από ηελ νπνία κεηαγξάθεηαη ήηαλ απμεκέλα παξνπζία ησλ aPL, θάηη πνπ
ππνδείθλπε όηη απηόο ήηαλ έλαο κεραληζκόο γηα ηελ πξνζθόιιεζε ησλ κνλνπύξελσλ
θπηηάξσλ ζην ελδνζήιην [27]. Αλαθέξζεθε πξόζθαηα ε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ
β2GPI θαη ηνπ Glu-πιαζκηλνγόλνπ θαη πξνηάζεθε όηη απηή ε αιιειεπίδξαζε ίζσο
απμάλεη ζεκαληηθά ηελ παξαγσγή πιαζκίλεο ζηα ελδνζειηαθά θύηηαξα. πλεπώο ε
κεζνιάβεζε ηεο δξάζεο ησλ αληη-β2GPI αληηζσκάησλ ζην ελδνζήιην κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ζξόκβσζε κέζσ ηεο αύμεζεο ηνπ ελδνθπηηάξηνπ κνξίνπ πξνζθόιιεζεο 1 (intracellular adhesion molecule-1, ICAM-1) θαη ηεο κείσζεο ηεο έθθξαζεο ηεο
ζξνκβνκνληνπιίλεο [28].

3.4. Η ελεξγνπνίεζε ηωλ ελδνζειηαθώλ θπηηάξωλ από ηα aPL πξνζνκνηάδεη ηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδνζειίνπ από ηνπο ζπληειεζηέο ηεο εγγελνύο αλνζίαο
Η επώαζε ησλ HUVECs κε aPL νδήγεζε ζηελ αλαδηαλνκή ηνπ κνξίνπ
nuclear factor θΒ (NFθB) από ην θπηηαξόπιαζκα ζηνλ ππξήλα. Καηά ηηο επόκελεο
ώξεο, απηό ζπλνδεύηεθε από απμεκέλε έθθξαζε ηνπ ηζηηθνύ παξάγνληα (tissue
factor, TF) θαη ησλ κνξίσλ πξνζθόιιεζεο ησλ ιεπθνθπηηάξσλ ICAM-1, VCAM-1
θαη E-ζειεθηίλεο. Η παξεκπόδηζε ηεο κεηαθνξάο ζηνλ ππξήλα ηνπ NFθB αλαίξεζε
ηελ παξαπάλσ απόθξηζε. Δπώαζε ησλ HUVECs κε TNF αληί ησλ aPL νδήγεζε ζε
κία αλάινγε πην γξήγνξε απόθξηζε [29]. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα ππέδεημαλ όηη ηα
aPL κπνξεί λα ελεξγνπνηνύλ ηε θπζηθή αλνζία αιιειεπηδξώληαο κε Toll-like
ππνδνρείο. Πξάγκαηη, ηα αληη-β2GPI αληηζώκαηα θαηά ηε δέζκεπζή ηνπο ζηελ β2GPI
πάλσ ζηελ ελδνζειηαθή επηθάλεηα ελεξγνπνίεζαλ ηνλ Toll-like ππνδνρέα/νηθνγέλεηα
ηνπ ππνδνρέα ηεο ΙL-1 [30]. Από ηελ άπνςε απηή, ηα aPL είλαη εμίζνπ ηζρπξά κε ηνλ
TNF ζηελ επαγσγή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ NFθB θαη ηεο έθθξαζεο ηεο Δ-ζειεθηίλεο
[31]. Έλαο άιινο κεραληζκόο παξεκπόδηζεο ηεο αληηπεθηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ
ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ ήηαλ ε αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηεο αλλεμίλεο Α5 από ηα aPL
[32]. Φαίλεηαη όηη ε επαηζζεηνπνίεζε (priming) ησλ ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ, όπσο
απηή αληρλεύεηαη από ηελ έθθξαζε θσζθαηηδπιζεξίλεο ζηηο θπηηαξηθέο επηθάλεηεο,
είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο από ηα aPL αληηζώκαηα [33]. Μηθξέο

ζπγθεληξώζεηο θπηηαξνθηλώλ, όπσο ν TNF ή ε IL-1, ίζσο κεηέρνπλ ζηελ
επαηζζεηνπνίεζε απηή [34].
Κξπζηαιινγξαθηθά δεδνκέλα έρνπλ δείμεη όηη ε β2GPI κέζσ ηεο V
ππνκνλάδαο ηεο πξνζδέλεηαη ζηα θσζθνιηπίδηα ηεο επηθάλεηαο ηνπ ελδνζειηαθνύ
θπηηάξνπ, αιιά ζηεξείηαη ελδνθπηηάξηνπ ηκήκαηνο [35]. Δπνκέλσο είλαη δύζθνιν λα
θαηαλνεζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ε δηαζύλδεζε ηεο β2GPI από ηα αληη-β2GPI
αληηζώκαηα κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ επαξθή κεραληζκό γηα ηε κεηάδνζε ηνπ
ζήκαηνο ελδνθπηηάξηα. Δπίζεο έρεη δεηρζεί πξόζθαηα όηη ε επαξίλε, πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θαιιηεξγεηηθά πιηθά ησλ HUVECs, πξνζδέλεηαη ζηελ β2GPI
θαη ηελ θαζηζηά επάισηε γηα πξσηενιπηηθή δηάζπαζε από ηελ πιαζκίλε ζηελ V ηεο
ππνκνλάδα [36] θαη ηόηε ε β2GPI δελ είλαη πηα ηθαλή λα πξνζδεζεί ζηελ επηθάλεηα
ηνπ ελδνζειίνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη ζε ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο, ε ζηνηρεηνκεηξία ηεο
αιιειεπίδξαζεο β2GPI θαη αληη-β2GPI αληηζσκάησλ είλαη αβέβαηε. πλεπώο
νθείινπκε λα είκαζηε ζθεπηηθνί όζνλ αθνξά ηελ εξκελεία απνηειεζκάησλ
πεηξακάησλ κε θαιιηεξγεηηθά πιηθά, αθνύ απηά δελ είλαη πάληα επαλαιήςηκα.
Δμάιινπ δελ πεξηγξάθεηαη κε αξθεηή ζαθήλεηα από όινπο ηνπο ζπγγξαθείο ε
ελεξγνπνίεζε ησλ HUVECs κεηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηα aPL [37].
Ψάμακε γηα πηζαλέο νκνινγίεο κεηαμύ ηεο β2GPI θαη πξσηετλώλ πνπ
αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ππνδνρέσλ ηνπ TNF, βαζηζκέλνη ζηελ ππόζεζε όηη ηα
αληη-β2GPI αληηζώκαηα ζα αλαγλώξηδαλ απηέο ηηο πξσηεΐλεο ζηελ πεξίπησζε πνπ
ήηαλ δνκηθά νκόινγεο κε ηε β2GPI. Έλαο επηπξόζζεηνο ιόγνο γηα ηελ πξνζέγγηζε
απηή ήηαλ ην γεγνλόο όηη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ από ηα
aPL ήηαλ απαξαίηεηε ε κεηάδνζε ζήκαηνο αξρόκελνπ από πξσηεΐλεο πνπ αλήθνπλ
ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ππνδνρέσλ ηνπ TNF. Μεηά από αλαδήηεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ
πξσηετληθώλ αιιεινπρηώλ βξέζεθε κία νκνινγία κεηαμύ ησλ ακηλνμηθώλ
θαηαινίπσλ 7-13 ηεο β2GPI θαη 239-245 ηνπ CD40. Αληηζώκαηα έλαληη ηνπ
πεπηηδίνπ CD40 απνκνλώζεθαλ από αζζελείο κε ΑΦ θαη δείρζεθε όηη
αιιειεπηδξνύζαλ κε ηε β2GPI. Αληη-β2GPI αληηζώκαηα απνκνλώζεθαλ επίζεο από
νξό αζζελώλ κέζσ ρξσκαηνγξαθίαο ζπγγέλεηαο θαη ηνληηθήο ρξσκαηνγξαθίαο θαη
βξέζεθε λα αλαγλσξίδνπλ ην πεπηίδην CD40 [1]. Σα παξαπάλσ επξήκαηα ζπκθσλνύλ
κε άιια παιηόηεξα πνπ πξόηεηλαλ όηη ν ζπλδπαζκόο ελόο ζπλδέηε ηνπ CD40 θαη ηεο
IL-4 ήηαλ επαξθήο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ θαηά ηξόπν
παξόκνην ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ από κόλν ηνπ ηνλ TNF
[38]. Αληρλεύηεθε ηέινο απμεκέλε έθθξαζε ησλ TF, IL-6, IL-8 θαη ηεο ζπλζεηάζεο

ηνπ ληηξηθνύ νμεηδίνπ ζε HUVECs πνπ θαιιηεξγήζεθαλ παξνπζία aPL αζζελώλ κε
ΑΦ, ελώ ζε όια ηα παξαπάλσ βξέζεθε λα ελέρεηαη ε θσζθνξπιίσζε ηεο p38
MAPK (p38 mitogen associated protein kinase) θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ NFθB [39].
3.5. Ελεξγνπνίεζε ηωλ αηκνπεηαιίωλ
ε αληίζεζε κε ηα ελδνζειηαθά θύηηαξα, παξαζθεπάζκαηα αηκνπεηαιίσλ
απνθηώληαη απνπζία επαξίλεο. πλεπώο, ε αιιειεπίδξαζε ηεο β2GPI κε ηηο
επηθάλεηεο ησλ αηκνπεηαιίσλ δελ παξεκπνδίδεηαη από ηελ επαξίλε [36]. Δπηπιένλ ε
επηθάλεηα ησλ αηκνπεηαιίσλ δηαηίζεηαη γηα αληηδξάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ πήμε ηνπ
αίκαηνο, ελώ δηαζέηνπλ πνιινύο ππνδνρείο πνπ κπνξνύλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε
αληηζώκαηα. Ωο εθ ηνύηνπ ηα αηκνπεηάιηα απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό βηνινγηθό πιηθό
γηα λα κειεηήζεη θαλείο ηνπο κεραληζκνύο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ έλαξμε θαη ζηελ
επέθηαζε ησλ ζξνκβώζεσλ ζην ΑΦ. Η απμεκέλε έθθξηζε ζηα νύξα ηεο
πξνεξρόκελεο από ηα αηκνπεηάιηα ζξνκβνμάλεο B2 (thromboxane Β2, TXB2) θαη
κία ζεκαληηθή κείσζε ηεο πξνζηαθπθιίλεο PGI2 ζε αζζελείο κε LA θαη aPL
απνηεινύλ έκκεζεο ελδείμεηο ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ αηκνπεηαιίσλ ζην ΑΦ.
Δπηπιένλ, ηα F(ab)2 ηκήκαηα aPL αληηζσκάησλ πξνεξρόκελσλ από αζζελείο κε ΑΦ
αύμεζαλ ηε ζπζζώξεπζε αηκνπεηαιίσλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ζεξνηνλίλεο από
αηκνπεηάιηα δηεγεξκέλα κε ρακειέο δόζεηο ζξνκβίλεο.
Χηκαηξηθά δηκεξή β2GPI παξαζθεπάζηεθαλ ζπλελώλνληαο κόξηα β2GPI
κε ην aple4 θνκκάηη ηνπ παξάγνληα πήμεσο IX. Απηέο νη πξσηεΐλεο πθίζηαληαη
απζόξκεην δηκεξηζκό θαη όηαλ επσάδνληαη κε αηκνπεηάιηα πνπ έρνπλ δηεγεξζεί κε
ρακειέο δόζεηο ζξνκβίλεο απμάλνπλ ηε ζπγθόιιεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη ην
ζρεκαηηζκό ζξόκβνπ ζε έλα ζύζηεκα ξνήο. Οη ίδηνη εξεπλεηέο, ζε κηα άιιε νκάδα
πεηξακάησλ, ρξεζηκνπνηώληαο δνθηκαζίεο αλνζνθαηαθξήκληζεο, ππέδεημαλ όηη έλα
ελαιιαθηηθό κεηάγξαθν ηνπ ππνδνρέα ηεο απνιηπνπξσηεΐλεο E (apolipoprotein E
receptor 2΄, apoER2΄) ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε ησλ αηκνπεηαιίσλ
αιιειεπηδξά κε δηκεξή β2GPI θαη κεηέρεη έηζη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ
[40]. Ο apoER2΄ ηαπηνπνηήζεθε ρξεζηκνπνηώληαο κνλνθισληθά αληηζώκαηα
ελαληίνλ ηνπ θαη εληνπίζηεθε κέζσ ηεο Western blot ηερληθήο. Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν
ν apoER2΄ επηιέρζεθε από ηνπο εξεπλεηέο λα δηεξεπλεζεί σο πηζαλόο ζπλδέηεο ηεο
β2GPI ήηαλ ην γεγνλόο όηη απνηειεί έλαλ ππνδνρέα απνιηπνπξσηεΐλεο πνπ ππάξρεη
απνθιεηζηηθά ζηα αηκνπεηάιηα.

Δπηπιένλ έρεη δεηρζεί όηη ε β2GPI πξνζδέλεηαη ζηελ GPIba ππνκνλάδα
ηνπ GPIb/IX/V ππνδνρέα ησλ αηκνπεηαιίσλ ελεξγνπνηώληαο ηα, όπσο πξνθύπηεη από
ηελ in vitro παξαγσγή ζξνκβνμάλεο Β2. Ο ιόγνο πάιη γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθε λα
δηεξεπλεζεί ν GPIb/IX/V ππνδνρέαο σο πηζαλόο ζπλδέηεο ηεο β2GPI ήηαλ ε πξόηεξε
γλώζε όηη απηόο ν ππνδνρέαο ΄΄έρεη πνιινύο ζπλδέηεο΄΄ θαη όλησο ε αιιειεπίδξαζε
ηνπ GPIb/IX/V ππνδνρέα κε ηε β2GPI εμαθξηβώζεθε κε δνθηκαζίεο άκεζεο
πξόζδεζεο [41].
Σα ελδνθπηηάξηα γεγνλόηα πνπ κεζνιαβνύλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ
αηκνπεηαιίσλ δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηά. Παξ’όια απηά, ζε αηκνπεηάιηα πνπ
δηεγέξζεθαλ κε ρακειέο δόζεηο ζξνκβίλεο θαη πνπ θαηόπηλ εθηέζεθαλ ζε
θεθαζαξκέλε IgG ή F(ab)2 ηκήκαηα ηεο IgG νξνύ αζζελώλ κε ΑΦ, παξαηεξήζεθε
κία ζεκαληηθή αύμεζε ζηε θσζθνξπιίσζε ηεο p38 MAPK θαη ηεο θπηνζνιηθήο
θσζθνιηπάζεο Α2 (cytosolic phospholipase A2, cPLA2), αιιά όρη θαη ηεο ERK 1/2
MAPK. Δπηπξόζζεηα ηα αηκνπεηάιηα πνπ εθηέζεθαλ ζε F(ab)2 aPL θαη ζξνκβίλε
παξήγαγαλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο TXB2 [39].
Η ηαπηνπνίεζε ησλ δύν ππνδνρέσλ apoER2΄ θαη GPIb/IX/V σο ζπλδεηώλ
ηεο β2GPI ζηελ επηθάλεηα ησλ αηκνπεηαιίσλ έγηλε κεηά από ΄΄αξηζηνηερληθά΄΄
πεηξάκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα εληζρύζεθαλ πεξαηηέξσ κε ιεηηνπξγηθά πεηξάκαηα
πνπ ππέδεημαλ έλαλ ελεξγνπνηεκέλν θαηλόηππν αηκνπεηαιίσλ κεηά από ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ ηειεπηαίσλ κε ζπκπιέγκαηα β2GPI/αληη-β2GPI. Παξνπζηάδεη
ελδηαθέξνλ θαη ην γεγνλόο όηη νη κεραληζκνί κεηάδνζεο ζήκαηνο κέζσ ησλ
ππνδνρέσλ απηώλ είλαη ζρεδόλ ηαπηόζεκνη κε απηνύο πνπ παξαηεξνύληαη όηαλ αληηβ2GPI αληηζώκαηα πξνζδέλνληαη ζηελ επηθάλεηα ησλ αηκνπεηαιίσλ [39]. Δληνύηνηο
ε ηαπηνπνίεζε ησλ δύν απηώλ ππνδνρέσλ δελ εκπεξηείρε αλαιπηηθή εξγαζία θαη
ζηεξηδόηαλ κάιινλ ζε πξνζπάζεηεο ΄΄αιίεπζεο΄΄.
4. Μηδενική ςπόθεζη: Ππωηεΐνερ πποεπσόμενερ από εκσςλίζμαηα ηηρ
κςηηαποπλαζμαηικήρ μεμβπάνηρ αιμοπεηαλίων οι οποίερ πποζδένονηαι ζε
σπωμαηογπαθική ζηήλη με ακινηηοποιημένη β2GPI ωρ πποζποθηηή ζςγγένειαρ,
θα είναι και αςηέρ πος πιθανώρ αλληλεπιδπούν με ηη β2GPI in vivo

4.1. Η β2GPI πξνζδέλεηαη ζηνλ Παξάγνληα ηωλ Αηκνπεηαιίωλ 4 (Platelet Factor 4,
PF4)
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αηκνπεηαιηναθαίξεζεο από αζζελείο κε ΑΦ θαη από πγηείο κάξηπξεο. πιιέμακε ηα
πξσηετληθά εθρπιίζκαηα ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη
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αθηλεηνπνηεκέλε β2GPI σο πξνζξνθεηή ζπγγέλεηαο θαη απηέο πέξαζαλ από ηε
ζηήιε. Γηαπηζηώζακε όηη ε κόλε πξσηεΐλε πνπ ζην ηέινο εθινύεηαη ζηαζεξά, ηόζν
ζηνπο αζζελείο όζν θαη ζηνπο κάξηπξεο, είλαη ν PF4 [42]. Ο PF4 είλαη κέινο ηεο CX-C νηθνγέλεηαο θπηηαξνθηλώλ κε κνξηαθό βάξνο πεξίπνπ 7800 Da [43]. πληίζεηαη
ζηα κεγαθαξπνθύηηαξα, απνζεθεύεηαη ζηα α-θνθθία ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη
εθθξίλεηαη όηαλ απηά ελεξγνπνηνύληαη, αιιά έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα πξνζδέλεηαη θαη
ζηελ επηθάλεηα ησλ αηκνπεηαιίσλ [43]. Παξνπζηάδεη κεγάιε ζπγγέλεηα (KD = 5-20n
M) γηα ηελ επαξίλε θαη άιιεο αληνληθέο γιπθνδακηλνγιπθάλεο (π.ρ. ζηελ επηθάλεηα
ησλ ελδνζειηαθώλ θπηηάξσλ ή ζηηο γιπθνδακηλνγιπθάλεο ηεο επηθάλεηαο ησλ
αηκνπεηαιίσλ) [44]. Η ηαπηνπνίεζε ηνπ PF4 βαζίζηεθε ζηε θαζκαηνκεηξία κάδαο,
ζπγθεθξηκέλα

ζηε

Nano-HPLC/MS

(Nano-high

performance

liquid

chromatography/mass spectrometry) αλάιπζε ησλ πξσηετλώλ πνπ αλαθηήζεθαλ κε
έθινπζε από ηε ζηήιε ρξσκαηνγξαθίαο θη αθνύ απηέο δηαρσξίζηεθαλ κε SDSPAGE ζε έλα gel 12% [42]. Η αιιειεπίδξαζε ησλ δπν πξσηετλώλ, β2GPI θαη PF4,
θαηαδείρηεθε πεξαηηέξσ κε δνθηκαζίεο άκεζεο πξόζδεζεο, ηόζν ζε ζηεξεή θάζε
(βηνηηλπιησκέλνο PF4 πξνζδέλεηαη κε δνζν-εμαξηώκελν ηξόπν ζε αθηλεηνπνηεκέλε
β2GPI ζε πιαθίδηα ELISA), όζν θαη ζε πγξή θάζε (βηνηηλπιησκέλε β2GPI, παξνπζία
PF4, ππνβιήζεθε ζε αλνζνθαηαθξήκληζε κέζσ ζθαηξηδίσλ αβηδίλεο-αγαξόδεο θαη
ηα ζθαηξίδηα βξέζεθαλ λα εκπεξηέρνπλ PF4). Η αληηγνληθόηεηα κάιηζηα ηνπ
ζπκπιέγκαηνο β2GPI-PF4 είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αληηγνληθόηεηα ηεο β2GPI
κόλεο ηεο, όπσο θάλεθε κέζσ ELISA ρξεζηκνπνηώληαο νξό αζζελώλ κε ΑΦ [42].
Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ην γεγνλόο όηη πξηλ δεθαηξία ρξόληα, ε απόπεηξα ηνπ
Galazka θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ λα ιάβνπλ θεθαζαξκέλε β2GPI δελ επδνθίκεζε
πιήξσο, αθνύ κία ΄΄κπζηεξηώδεο΄΄ πξσηεΐλε κνξηαθνύ βάξνπο 8.000 Da βξηζθόηαλ
ζπκπαξνύζα κε ηε β2GPI θαη εμαθαληδόηαλ εληνύηνηο κεηά από πξνζζήθε νπξίαο ή

SDS. Σν κνξηαθό απηό βάξνο ηαηξηάδεη απόιπηα κε απηό ηνπ PF4 θαη πνιύ πηζαλό
απηή ε πξσηεΐλε λα ήηαλ όλησο ν PF4 [45].

4.2. Οη πνιπκνξθηζκνί ηεο β2GPI ίζωο είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο
β2GPI κε άιιεο πξωηεΐλεο θαη ίζωο πξνβιέπνπλ ηελ πηζαλόηεηα αλάπηπμεο ΣΑΦ
Σα αλσηέξσ επξήκαηα καο νδεγνύλ ζε έλαλ επηπιένλ ηξόπν εμήγεζεο ηεο
ζπζρέηηζεο ησλ πνιπκνξθηζκώλ ηεο β2GPI κε ην ΑΦ. Δίλαη πηζαλό όηη ε β2GPI
αιιειεπηδξά κε άιιεο πξσηεΐλεο θαη δεκηνπξγεί έηζη αλνζνγόλα όζν θαη ζξνκβνγόλα
ζπκπιέγκαηα θη απηό εμαξηάηαη από αζζελείο δηαθνξέο ηνπ κνξίνπ ηεο β2GPI
νθεηιόκελεο ζε πνιπκνξθηζκνύο ηνπ γνληδίνπ πνπ ηελ θσδηθνπνηεί.
Σέζζεξα δηαθνξεηηθά αιιειόκνξθα ηνπ γνληδίνπ ηεο β2GPI έρνπλ
αλαγλσξηζηεί κέζσ ηζνειεθηξηθήο εζηίαζεο, ηα ApoH*1, ApoH*2, ApoH*3 θαη
ApoH*4, θαη ην ηειεπηαίν απαληάηαη κόλν ζε άηνκα ηεο καύξεο θπιήο [46]. Σν
ApoH*3 κπνξεί πεξαηηέξσ λα δηαρσξηζηεί ζε δύν ππνηύπνπο, ην ApoH*3w θαη ην
ApoH*3B, κε θξηηήξην ηελ αλαγλώξηζή ηνπο από δηαθνξεηηθά κνλνθισληθά
αληηζώκαηα. Απηά ηα ηέζζεξα αιιειόκνξθα πξνθύπηνπλ από ηε γελεηηθή
πνηθηινκνξθία πνπ ραξαθηεξίδεη ην γνλίδην ην θσδηθνπνηόλ ηελ β2GPI. ην επίπεδν
ηνπ DNA, 8 κνλν-λνπθιενηηδηθνί πνιπκνξθηζκνί (single nucleotide polymorphisms,
SNPs) βξέζεθαλ κέζα ζην θσδηθνπνηόλ ηκήκα ηνπ γνληδίνπ [47]. Σα βαζηθά SNPs
εληνπίδνληαη ζηα θσδηθόληα 88 (εμώλην 3), 135 (εμώλην 5), 247 θαη 306 (εμώλην 7) θαη
316 (εμώλην 8). Ο SNP ζην θσδηθόλην 88 (Ser→Asn) έρεη αλαθεξζεί όηη είλαη παξώλ
ζε όινπο ηνπο θνξείο ηνπ ApoH*1 αιιειόκνξθνπ, ελώ ν SNP ζην θσδηθόλην 316
(Trp→Ser) είλαη παξώλ ζε όινπο ηνπο θνξείο ηνπ ApoH*3w αιιειόκνξθνπ.
Ο ζεκαληηθόηεξνο SNP, πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή αληη-β2GPI
αληηζσκάησλ ζε αζζελείο κε πξσηνπαζέο ΑΦ, εληνπίδεηαη ζηελ V ππνκνλάδα ηεο
β2GPI θαη νθείιεηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο Leu από Val από ζηε ζέζε 247. Ο
πνιπκνξθηζκόο απηόο από κόλνο ηνπ κπνξεί λα απνηειέζεη γελεηηθό παξάγνληα
θηλδύλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ΑΦ θαη ίζσο ζπκκεηέρεη ζεκαληηθά ζηελ
αληηγνληθόηεηα ηεο β2GPI [48], όπσο έρεη δεηρζεί ζε πνιιέο κειέηεο:
α) ε παηδηαηξηθνύο αζζελείο, έρεη δεηρζεί ζπζρέηηζε ηεο 247Leu→Val
αληηθαηάζηαζεο ηόζν κε ηελ αλάπηπμε aPL όζν θαη θιηληθώλ εθδειώζεσλ
ζρεηηδόκελσλ κε aPL [49] .

β) ε Μεμηθαληθό πιεζπζκό, ε 247Leu→Val αληηθαηάζηαζε βξέζεθε ζε
ζεκαληηθά πςειόηεξε ζπρλόηεηα ζηνπο αληη-β2GPI-ζεηηθνύο αζζελείο θαη ζε
αζζελείο κε αξηεξηαθέο ζξνκβώζεηο από ό,ηη ζε αληη-β2GPI-αξλεηηθνύο αζζελείο θαη
ζε πγηείο κάξηπξεο [50].
γ) ε Ιάπσλεο αζζελείο, ν ελ ιόγσ πνιπκνξθηζκόο ζπζρεηίζηεθε κε
απμεκέλα επίπεδα β-ζξνκβνζθαηξίλεο θαη PF4 θαη επίζεο κε ηελ αλάπηπμε
εγθεθαιηθώλ εκθξάθησλ κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο αηκνπεηαιίσλ [51]. Δπηπιένλ ην
αιιειόκνξθν απηό ζπζρεηίζηεθε ηόζν κε κία πςειή ζπρλόηεηα αληη-β2GPI
αληηζσκάησλ όζν θαη κε ηζρπξόηεξε ζύλδεζε ηεο β2GPI κε ηα αληη-β2GPI
αληηζώκαηα ζπγθξηηηθά κε ην Leu247 αιιειόκνξθν [48].
δ) ε άηνκα από ηε Βξαδηιία ην Val247 αιιειόκνξθν βξέζεθε ζε
ζεκαληηθά πςειόηεξε ζπρλόηεηα ζε αζζελείο κε ΑΦ παξά ζε πγηείο θαη
ζπζρεηίζηεθε κε αξηεξηαθέο θαη θιεβηθέο ζξνκβώζεηο θαη ηελ παξνπζία αληη-β2GPI
αληηζσκάησλ [52].

4.3. Η αιιειεπίδξαζε ηεηξακεξώλ ηνπ PF4 κε ηελ β2GPI επάγεη ηνλ δηκεξηζκό ηεο
β2GPI
Οη θξπζηαιιηθέο δνκέο ηεο αλζξώπηλεο β2GPI θαη ηνπ αλζξώπηλνπ PF4
ηεηξακεξνύο

κειεηήζεθαλ

κε

ην

ICM-pro

Software

(Microsoft

Inc).

Χξεζηκνπνηήζακε ηελ ηερληθή ηεο κνξηαθήο δπλακηθήο θαη ηνπ κνξηαθνύ
΄΄ηαηξηάζκαηνο΄΄ (molecular docking) κέζσ ππνινγηζηή (in silico) πξνθεηκέλνπ λα
δηεξεπλήζνπκε ην κνληέιν αιιειεπίδξαζεο ηνπ PF4 ηεηξακεξνύο κε ηελ β2GPI
πξσηεΐλε. πλππνινγίζηεθαλ νη εμήο ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο δπλάκεηο: δεζκνί Van
der Waals, ειεθηξνζηαηηθνί δεζκνί, δεζκνί πδξνγόλνπ θαη πδξνθνβηθέο δπλάκεηο
[53].
Γηαπηζηώζεθε όηη ην ηεηξακεξέο ηνπ PF4 αιιειεπηδξά δηακέζνπ ηεο
ζεηηθά θνξηηζκέλεο επηθάλεηάο ηνπ κε ηηο αξλεηηθά θνξηηζκέλεο πεξηνρέο ησλ
ππνκνλάδσλ III έσο V ηεο β2GPI. Μάιηζηα νη αιπζίδεο ηνπ PF4 δηεπζεηνύληαη ζηνλ
ρώξν κέζα ζην θνίιν εζσηεξηθό ηνπ κεγαιύηεξνπ κνξίνπ ηεο β2GPI (εηθ.2).
πλνιηθά ηα ακηλνμέα πνπ απαξηίδνπλ θαηά θύξην ξόιν ηελ επηθάλεηα ηεο β2GPI πνπ
δύλαηαη λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνλ PF4 είλαη ηα εμήο: ζηελ ππνκνλάδα III ηεο β2GPI
ηα Arg135, Val136, Arg148, Thr150, Val152 θαη Gly163, ζηελ ππνκνλάδα IV ηα

Pro224, Glu225, Glu226, Glu228 θαη Ser236, θαη ζηελ ππνκνλάδα V ηα Gln257,
Gly258 θαη Glu259. ηνλ PF4 δε ηα ακηλνμέα πνπ απαξηίδνπλ ηελ επηθάλεηα
ζύλδεζήο ηνπ κε ηε β2GPI είλαη ηα Leu8, Val13, Lys14 θαη Gln56 ηεο αιπζίδαο Α
θαη ηα Lys14, Ser17, Arg22, Lys66 θαη Glu69 ηεο αιπζίδαο C ηνπ ηεηξακεξνύο. Δίλαη
αμηνζεκείσην όηη θαλέλα ακηλνμηθό θαηάινηπν ησλ αιπζίδσλ B θαη D ηνπ
ηεηξακεξνύο δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξόζδεζε ζηε β2GPI. πλεπώο ηα
ακηλνμηθά θαηάινηπα ησλ δύν απηώλ αιπζίδσλ ηα νπνία είλαη νκόινγα πξνο απηά
ησλ αιπζίδσλ A θαη C πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε PF4-β2GPI είλαη
ειεύζεξα λα δεζκεπηνύλ κε όκνην ηξόπν ζε έλα δεύηεξν κόξην β2GPI, νδεγώληαο
ζηνλ

δηκεξηζκό

ηεο

ηειεπηαίαο.

Όπσο

θαίλεηαη

ζηελ

Δηθ.2

απηόο

ν

δηακεζνιαβνύκελνο από ηνλ PF4 θπζηθόο δηκεξηζκόο ηεο β2GPI ζπκβαίλεη ρσξίο
ζηεξενηαθηηθέο παξεκπνδίζεηο. Η δεκηνπξγία ηνπ ζπκπιέγκαηνο απηνύ ηνπ
απνηεινύκελνπ από έλα ηεηξακεξέο PF4 θαη δύν κόξηα β2GPI

επηηξέπεη ζηνπο

επηηόπνπο ζηελ ππνκνλάδα Ι θάζε κνξίνπ β2GPI λα βξεζνύλ ζε κηα γεσκεηξία πνπ
επηηξέπεη ηε δηζζελή αιιειεπίδξαζή ηνπο κε έλα κόξην αληη-β2GPI αληηζώκαηνο
(εηθ.2). Οη νιηγνζαθραξίηεο ηεο β2GPI δελ θαίλεηαη λα είλαη ηθαλνί λα αλαζηείινπλ
ηελ αιιειεπίδξαζή ηεο κε ηνλ PF4 [42].

Δικόνα 2: Μνληέιν ηνπ ηξόπνπ αλαγλώξηζεο ηεο β2GPI από ηα αληη-β2GPI απηναληηζώκαηα. Σν
ηεηξακεξέο PF4 δεζκεύεηαη ζηε β2GPI πξνάγνληαο ην θπζηθό δηκεξηζκό ηεο ηειεπηαίαο. Ο δηκεξηζκόο
ηεο β2GPI επηηξέπεη ζηνπο επηηόπνπο ζηελ ππνκνλάδα Ι ησλ δύν κνξίσλ ηεο πξσηεΐλεο λα βξεζνύλ ζε
κηα γεσκεηξία πνπ επηηξέπεη ηε δηζζελή αιιειεπίδξαζή ηνπο κε έλα ρακειήο ζπγγέλεηαο αληη-β2GPI
αληίζσκα απμάλνληαο έηζη ηελ ηζρύ ηεο αλαγλώξηζεο. ηελ αληηδηακεηξηθή πιεπξά ηνπ β2GPI-PF4
ζπκπιέγκαηνο, νη ζεηηθά θνξηηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ππνκνλάδαο V ηεο β2GPI δεζκεύνληαη ζηηο
αξλεηηθά θνξηηζκέλεο θπηηαξνπιαζκαηηθέο κεκβξάλεο.

4.4. Τα αληη-β2GPI αληηζώκαηα όρη κόλν αλαγλωξίδνπλ ηα ζπκπιέγκαηα ηνπ
ηεηξακεξνύο PF4 κε ηε δηκεξηζκέλε β2GPI, αιιά είλαη θαη απηά πνπ ωζνύλ ην
ζρεκαηηζκό ηωλ αλωηέξω ζπκπιεγκάηωλ
Η ρξσκαηνγξαθία κνξηαθήο δηήζεζεο (gel-filtration chromatography /
size-exclusion chromatography, SEC) ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζακε αλαζπλδπαζκέλα
κόξηα PF4 θαη β2GPI θαη θεθαζαξκέλα αληη-β2GPI αληηζώκαηα θαηέδεημε ην κνληέιν
ηεο αιιειεπίδξαζεο PF4-β2GPI θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο PF4-β2GPI-αληη-β2GPI: α)
Ο PF4 εθινύεηαη δειαδή ππό κνξθή ηεηξακεξώλ, β) θάζε ηεηξακεξέο PF4 δύλαηαη λα
αιιειεπηδξά κε έλα κόξην β2GPI, αιιά γ) επί ηεο πξνζζήθεο ζηε ζηήιε αληη-β2GPI
αληηζσκάησλ, θάζε κόξην αληηζώκαηνο αιιειεπηδξά κε έλα ζύκπιεγκα ηεηξακεξνύο
PF4 κε δηκεξηζκέλε β2GPI [(PF4)4-(β2GPI)2]. πλεπώο ηα αληη-β2GPI αληηζώκαηα
όρη κόλν αλαγλσξίδνπλ ηα ζπκπιέγκαηα (PF4)4-(β2GPI)2, αιιά είλαη θαη απηά πνπ
σζνύλ ην ζρεκαηηζκό ησλ αλσηέξσ ζπκπιεγκάησλ [42].
Σα (PF4)4-(β2GPI)2 ζπκπιέγκαηα ελεξγνπνηνύλ ηα αηκνπεηάιηα, όπσο
απηό πξνθύπηεη από ηε θσζθνξπιίσζε ηεο p38MAPK θαη ηελ παξαγσγή
ζξνκβνμάλεο Β2 (ΣΧΒ2), θαη ε ελεξγνπνίεζε απηή κεγηζηνπνηείηαη κεηά από ηελ
πξνζζήθε θαη ησλ αληη-β2GPI αληηζσκάησλ ζηελ επώαζε ησλ θπηηάξσλ [42].

5. ςμμεηοσή ηηρ ππωηεϊνικήρ αλληλεπίδπαζηρ PF4-β2GPI ζηην
παθογένεζη ηος ΑΦ
Ο PF4 έρεη δεηρζεί λα έρεη θαη πξνπεθηηθέο θαη αληηπεθηηθέο ηδηόηεηεο: α)
αλαζηέιιεη ηελ εμαξηώκελε απ΄ηελ επαξίλε επηηάρπλζε ηεο απελεξγνπνίεζεο ηεο
ζξνκβίλεο από ηελ αληηζξνκβίλε [54], β) επνδώλεη ηελ ζπγθόιιεζε ησλ
αηκνπεηαιίσλ [43], γ) ζε knockout πνληίθηα σο πξνο ηνλ PF4 παξαηεξήζεθε
ειαηησκαηηθή ζπγθόιιεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ ζε απάληεζε ζε ρακειέο δόζεηο
ζξνκβίλεο [55] θαη δηαηαξαρή ζην ζρεκαηηζκό αηκνπεηαιηαθνύ ζξόκβνπ πνπ
δηνξζώζεθε κεηά από έγρπζε PF4 [55]. Παξ’όια απηά ν PF4 πξνάγεη ηελ παξαγσγή
ελεξγνπνηεκέλεο πξσηεΐλεο C ηόζν in vitro όζν θαη in vivo, επηδεηθλύνληαο έηζη θαη
αληηπεθηηθή δξάζε [56]. Σν ζύκπινθν ην απνηεινύκελν από PF4 θαη επαξίλε είλαη
ηζρπξά αλνζνγνληθό θαη επάγεη έλαληί ηνπ ην ζρεκαηηζκό αληηζσκάησλ ζε έλα κηθξό
πνζνζηό αζζελώλ πνπ ιακβάλνπλ επαξίλε. Σα αληηζώκαηα έλαληη ηνπ ζπκπιόθνπ

PF4/επαξίλεο κέζσ ηνπ Fc ηκήκαηόο ηνπο αιιειεπηδξνύλ κε ηνπο FcγRIIa ππνδνρείο
ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη ηα ελεξγνπνηνύλ [57]. Καη’απηόλ ηνλ ηξόπν αλαπηύζζεηαη ε
απνθαινύκελε ΄΄ζξνκβνπελία θαη ζξόκβσζε εμ επαξίλεο΄΄ (‘heparin-induced
thrombocytopenia and thrombosis syndrome’, HITT), έλα ζύλδξνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη

από ηελ παξνπζία ζξνκβνπελίαο θαη ζξνκβώζεσλ. Ο PF4 θαίλεηαη ζπλεπώο λα
απνηειεί θνηλό παξνλνκαζηή ζηελ παζνγέλεζε ηόζν ηνπ ΑΦ όζν θαη ηεο ΗΙΣT, δύν
λόζσλ κε θνηλά θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ηε ζξνκβνπελία θαη ηε ζξόκβσζε
(εηθ.3). Η νκάδα καο κπιόθαξε ηνλ FcγRIIa ππνδνρέα ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη ε
ελεξγνπνίεζή ηνπο παξνπζία ησλ [αληη-β2GPI-(PF4)4-(β2GPI)2] ζπκπιεγκάησλ δελ
επεξεάζηεθε ππνδεηθλύνληαο όηη, ζε αληίζεζε κε ό,ηη ζπκβαίλεη ζηελ ΗΙΣΣ, ηα αληηβ2GPI αληηζώκαηα ζην ΑΦ δξνπλ κέζσ ηνπ F(ab)2 ηκήκαηόο ηνπο [42] (εηθ.3).

Δικόνα 3: Μεραληζηηθή πξνζέγγηζε παζνγέλεζεο ηνπ ΑΦ θαη ηεο HITT: Η δέζκεπζε ηόζν ησλ αληηβ2GPI όζν θαη ησλ αληη-PF4 αληηζσκάησλ ζε ζπκπιέγκαηα πνπ πεξηέρνπλ PF4 πξνθαιεί παζνινγηθά
αλνζνζπκπιέγκαηα κε 2 δηαθξηηνύο κεραληζκνύο ελεξγνπνίεζεο ησλ θπηηάξσλ, έλαλ κέζσ ηνπ F(ab)2
ηκήκαηνο ηνπ αληη-β2GPI IgG αληηζώκαηνο (ζην ΑΦ) θαη έλαλ κέζσ ηνπ Fc ηκήκαηνο ηνπ αληη-PF4
IgG αληηζώκαηνο (ζηε HITT). (Α) Σα αηκνπεηάιηα ελεξγνπνηνύληαη θαη απειεπζεξώλνπλ κεγάιεο
πνζόηεηεο PF4. Ο PF4 πξνθαιεί ηνλ δηκεξηζκό ηεο β2GPI ηνπ νξνύ, δεζκεύεηαη ζηα δηκεξή θαη ηα
ζπκπιέγκαηα

(PF4)4-(β2GPI)2 πξνζδέλνληαη

ζηελ

επηθάλεηα

ησλ

αηκνπεηαιίσλ

θαη

ησλ

κνλνθπηηάξσλ. Απηά ηα ζπκπιέγκαηα απνηεινύλ αληηγνληθνύο ζηόρνπο γηα ηα αληη-β2GPI αληηζώκαηα
ζηα αηκνπεηάιηα, ηα κνλνθύηηαξα θαη ηα ελδνζειηαθά θύηηαξα. Σα αληηζώκαηα απηά δεζκεύνληαη ζηα

παξαπάλσ θύηηαξα θαη ηα ελεξγνπνηνύλ, νδεγώληαο ηα ζηελ παξαγσγή κνξίσλ πνπ πξνάγνπλ ηελ
πήμε, όπσο ηνπ ηζηηθνύ παξάγνληα (tissue factor, TF). (Β) Μεηά από ρνξήγεζε επαξίλεο, ν PF4
πξνζδέλεηαη ζηελ θπθινθνξνύζα επαξίλε. Σα θπθινθνξνύληα ζπκπιέγκαηα PF4/επαξίλεο επάγνπλ
ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ πνπ πξνζδέλνληαη ζε ππνδνρείο ζηελ επηθάλεηα ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη
ησλ κνλνθπηηάξσλ κέζσ ηνπ Fc ηκήκαηόο ηνπο θαη ελεξγνπνηνύλ ηα θύηηαξα απηά, επάγνληαο ηε
ζξνκβνπελία θαη ηηο ζξνκβώζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ΗΙΣΣ.

6. Έκθπαζη ηος Παπάγονηα ηων Αιμοπεηαλίων 4 (Platelet Factor 4,
PF4) ζε διάθοπα κύηηαπα πλην ηων αιμοπεηαλίων
Ο PF4 είλαη κία ηεηξακεξήο ζεηηθά θνξηηζκέλε πξσηεΐλε, κέινο ηεο C-XC νηθνγέλεηαο θπηηαξνθηλώλ. πληίζεηαη ζηα κεγαθαξπνθύηηαξα θαη απνζεθεύεηαη
ζηα α-θνθθία ησλ αηκνπεηαιίσλ, όπνπ ζπληζηά ην 25% ηνπ ζπλνιηθνύ πξσηετληθνύ
πεξηερνκέλνπ. Δπίζεο πξνζδέλεηαη ζην αγγεηαθό ελδνζήιην. Ο PF4 έρεη βξεζεί όηη
επάγεη ηε θαγνθπηηάξσζε θαη ηε δεκηνπξγία ελεξγώλ κεηαβνιηηώλ ηνπ νμπγόλνπ
[58] ελώ απμάλεη θαη ηελ έθθξαζε ηεο E-ζειεθηίλεο ζηα ελδνζειηαθά θύηηαξα [59].
Παξόιν πνπ ηα αηκνπεηάιηα απνηεινύλ ηελ θύξηα πεγή PF4, ε πξσηεΐλε εθθξάδεηαη
ζε κηθξόηεξν βαζκό θαη ζε άιια θύηηαξα ηνπ αλνζνινγηθνύ ζπζηήκαηνο, όπσο ζε
θαιιηέξγεηεο Σ-ιεκθνθπηηάξσλ, ζε κνλνθύηηαξα, ζε ελδνζειηαθά θύηηαξα, ζε ιεία
κπηθά θύηηαξα, πνπ όκσο απμάλνπλ ζεκαληηθά ηελ έθθξαζή ηεο κεηά από εηδηθά
εξεζίζκαηα. πγθεθξηκέλα, ην PMA (phorbol 12-myristate 13 acetate) δηεγείξεη ηα
αλζξώπηλα Σ-ιεκθνθύηηαξα λα απειεπζεξώζνπλ άκεζα κεγάια πνζά PF4 [59].
Παξνκνίσο, ε ζξνκβίλε ξπζκίδεη πξνο ηα άλσ ηελ έθθξαζε ηνπ PF4 ζηα
κνλνθύηηαξα κέζσ ππνδνρέσλ πνπ ελεξγνπνηνύληαη από πξσηετλάζε (proteinaseactivated receptors) [60]. Πξόζθαηα δηαπηζηώζεθε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο έθθξαζεο
ηνπ PF4 ζηα δελδξηηηθά θύηηαξα (dendritic cells, DCs) ρεηξνπξγηθώλ αζζελώλ κε
πνιιαπιά ηξαύκαηα [61]. Σα DCs ηνπ αηόκνπ εθθξάδνπλ πξνθιεγκνλώδε πξντόληα
λσξίο κεηά από έλαλ ηέηνην ηξαπκαηηζκό θαη ζπλεπώο εθθξάδνπλ θαη PF4, ε
ζπγθέληξσζε ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κε ηε ζνβαξόηεηα ηνπ
ηξαύκαηνο. Ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπ, ν PF4 αζθεί αλνζνηξνπνπνηεηηθή
δξάζε, πξνθαιώληαο ρεκεηνηαμία ησλ κνλνθπηηάξσλ θαη παξεκπόδηζε ηεο
απόπησζήο ηνπο. Σα παξαπάλσ επξήκαηα δύλαληαη λα εμεγήζνπλ ηε ζπζρέηηζε
κεηαμύ ελόο ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ θαη ηεο θαηαζηξνθηθήο κνξθήο ηνπ πλδξόκνπ
Αληηθσζθνιηπηδίσλ, πνπ έρεη ήδε πεξηγξαθεί [62].

7. ςμπεπάζμαηα
Πεξηγξάθεθε έλαο θαηλνηόκνο κεραληζκόο επαγσγήο ζξόκβσζεο ζην
ύλδξνκν Αληηθσζθνιηπηδίσλ δηακέζνπ ηεο δξάζεο ησλ αληη-β2GPI αληηζσκάησλ:
Απηόο κεζνιαβείηαη από ηνλ δηκεξηζκό ηεο β2GPI από ην ηεηξακεξέο PF4. Ο
δηκεξηζκόο απηόο επλνείηαη παξνπζία αληη-β2GPI αληηζσκάησλ ηα νπνία κε ηε ζεηξά
ηνπο αιιειεπηδξνύλ κε ηα ζπκπιέγκαηα PF4/β2GPI θαη ελεξγνπνηνύλ ηα
αηκνπεηάιηα. ρεδόλ θάζε θπηηαξηθόο ηύπνο κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή PF4 εηδηθά
κεηά από δηεγεξηηθά εξεζίζκαηα. Αθνύ ν PF4 θαη ε β2GPI ππάξρνπλ ζε αθζνλία ζην
πιάζκα, ηα πξνζρεκαηηζκέλα PF4/β2GPI ζπκπιέγκαηα κπνξεί λα ΄΄πξνεηνηκάζνπλ΄΄
αξθεηά είδε θπηηάξσλ όπσο ηα αηκνπεηάιηα, ηα ελδνζειηαθά θύηηαξα θαη ηα
κνλνθύηηαξα λα ζπληνλίζνπλ ηηο ζξνκβνθηιηθέο δξάζεηο ηνπο. Σέινο, κε δεδνκέλε
ηελ έθθξαζε ηνπ PF4 από ηα δελδξηηηθά θύηηαξα δηεξεπλάηαη θαηά πόζν ηα
ζπκπιέγκαηα PF4/β2GPI κπνξνύλ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηα Β- θαη Σ- ιεκθνθύηηαξα
ζηνπο ιεκθαδέλεο θαη λα ππξνδνηήζνπλ ηελ παξαγσγή αληη-β2GPI αληηζσκάησλ.
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