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י הכהן'ר אורית גורג"ד
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יחידה ראומטולוגית 

מרכז רפואי סוראסקי 

בית חולים איכילוב  



מבנה

"  לב דואב"-בית חולים כרמל–הצגת מקרה 

 APSביטויים לבביים ב 

”from deep in my heart“-בית חולים איכילוב-הצגת מקרה 

LIBMAN SACKS ENDOCARDITIS 

APSפתוגנזה של 

APSטיפולים אימונומדולטוריים ב 

שאלה לקהל  



11/2018הגיע עקב כאב בחזה 34בן -ל .ש–סיפור מקרה 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

אשפוז 

בפנימית  

עקב 

כאבים  
בחזה

אשפוז 

בנוירולוגיה  

עקב אירוע  
ללא –מוחי 

שארית

אשפוז 

בקרדיולוגיה  

באבחנה של 
פריקרדיטיס

Triple positive:
LAC, a-ß2GP, aCL



כאב בחזה  -2018נובמבר # 1אשפוז 

שינויים איסכמיים  ללא –אקג

CTA–PE

מסה על מסתם מיטרלי–אקו לב במיון

טרופונין בדינמיקה חיוביתמעבדה
תקיןעם עורק עוקף RCAוLADחסימת : צינתור



:הועבר לניתוחי חזה לצורך ניתוח מעקפים

המיטרליהמסתם תיקון + מעקפים 2

–בפתולוגיה 
פיברין



רקמה פיברוטית עם  , מאורגןקריש –מהמסתם פתולוגיה 

וקריש פיבריןדלקת כרונית , נאווסקולריזציה

–בבירור 
תרביות דם שליליות  •
•PCRלחיידקיםשלילי -מהמסתם

ברוצלה שלילי   •
•Q FEVER IgG PHASE II– חיובי  .





INR2-3ערך מטרה –קומדין 

אספירין  

פלקווניל  

סטטין במינון גבוה

מסיים טיפול בדוקסילין תוך מעקב זיהומולוג

ממשיך מעקב ראומטולוג והמטולוג בקהילה  

-בשחרור



מעקב  

היה במעקב סדיר  

הקפיד על טיפול תרופתי  

INR  מהזמן  90%בערך מטרה מעל

TTEלא נצפתה ווגטציה על המסתם   < -ביקורת  בקהילה



כאב בטן  2019יולי # 2אשפוז 

צמרמורות  •

חום גבוה  •

•CT

תרביות דם  •

ווסקוליטיס  בירור •

•CTA כל גופי שוללCAPS

•TTE– קרישללא

•Q FEVER     שלילי



TEE---



?איך לטפל עכשיו 

?Xa-האם לעקוב אחר רמות אנטי

?     אילו רמות רצויות במקרה כזה-אם כן



המטופל שלנו 

הוחלף טיפול מקומדין לקלקסאן  

(  קצה עליון)Xa1.2-ערך מטרה לאנטי

המשך אספירין

שאר הטיפול ללא שינוי  



2019ספטמבר TEEמעקב אקו 

הקטנה של הווגטציה על המסתם •

ממשיך טיפול ללא שינוי  •



2.12.2019אקו לב 



published onlineJune 19, 2019
Semin Thromb Hemost 2019;45:468-477.



APSמעורבות לבבית ב 
 VHDמחלת לב מסתמית 

IHD/ UAמחלת לב איסכמית 

Ventricular Dysfunctionסיסטולי ודיאסטולי  –תפקוד חדרים 

אתרוסקלרוזיס מואצת  

יתר לחץ דם ריאתי  

קרישים תוך לבביים  



-איסכמיתמחלת לב 

להיות הביטוי הראשון למחלה יכולה •
•aPL חיובי במטופלים עםacute MI 5-15%נע בין

ראשוני   APSמשני לעומת  APSבחולייותר שכיחות גבוהה •

• Antiphospholipid syndrome: clinical and immunologic manifestations and patterns of disease expression in a cohort of 1,000 patients. Cervera R, et al; Euro-
Phospholipid Project Group Arthritis Rheum 2002;46(04):1019–1027

• Recent developments in antiphospholipid antibodies and the antiphospholipid syndrome. Urbanus RT. Semin ThrombHemost 2018;44(05:)417–418

• Anti-cardiolipin antibodies and risk of myocardial infarction in a prospective cohort of middle-aged men. Vaarala O, et al. Circulation 1995;91(01):23–27
• Antiphospholipid antibodies and myocardial infarction. Vaarala O. Lupus 1998;7(Suppl 2):S132–S134
• The antiphospholipid syndrome in patients with systemic lupus erythematosus. Pons-Estel GJ et al., J Autoimmun 2017;76:10–20



–מחלת לב איסכמית 

-מנגנון

רומבואמבוליזם לבבי  ת•

יצירת קומפלקס    -כחלק מתהליך דלקתי כרוני–טרשת עורקים מואצת •
oxidized low-density lipoproteins (ox-LDL)  עםaβ2GPI  

טרשת עורקים על רקע אוטואימוני  

וואזוספאזם קורונארי  •

נזק מיקרווסקולארי  •

• Premature atherosclerosis in primary antiphospholipid syndrome: preliminary data. Ames PR , Ann Rheum Dis 2005;64(02):315–317
• Antiphospholipid  antibodies are associated with enhanced oxidative stress, decreased plasma nitric oxide and paraoxonase activity in an 

experimental mouse model. Delgado Alves J et al. Rheumatology (Oxford) 2005;44 10:)1238–1244

• Coronary and valvular syndromes and antiphospholipid antibodies. Cervera R. Thromb Res 2004;114(5-6):501–507



Global Antiphospholipid Syndrome Score (and adjusted GAPSS 
–aGAPSS)

11≤ ניקוד 

סבירות גבוהה  

לאירועי איסכמי

• GAPSS: the Global Anti-Phospholipid Syndrome Score. Sciascia S, Rheumatology(Oxford) 2013;52(08):1397–1403
• The adjusted Global Antiphospholipid Syndrome Score (aGAPSS) for risk stratification in young APS patients with acute myocardial infarction. Radin M, 

et al.  Int J Cardiol 2017;240:72–77

נמצא יעיל להערכת סיכון  
AMIעם במטופלים צעירים 

13



- acute MIטיפול ב 

עדיין בויכוח  •

SCORESשימוש ב + מניעה ראשונית•

•PCI -  תדירות גבוהה אירועים חוזרים

עליה בסיבוכים קרדיווסקולארים שונים  •

מעקב אחר סכנת דמם עקב ריבוי תרופות נוגדות קרישה וטסיות במשולב•

• Antiphospholipid syndrome and the heart: a case series and literature review. Denas G. et al.   Autoimmun Rev 2015;14(03):214–222
• Impact of antiphospholipid syndrome and/or systemic lupus erythematosus on the long-term adverse cardiovascular outcomes in  patients after 

percutaneous coronary intervention. A systematic review and meta-analysis. Bundhun PK et al. Medicine (Baltimore) 2016;95(12): e3200



ירידה בתפקוד חדרים 

תת איבחון  •
•APS דיאסטולית של חדר  הפרעה + ימין חדר -ראשוני

שמאל   
של חדר שמאלסיסטולית הפרעה - SLEלמשני APSב •

VHDקורונרית או בהיעדר מחלה פתוגנזה עלומה •
תרומבוזיס מיקרווסקולרי מפושט עם משקעים  -היסטולוגיה•

ופיברוזיס  הלב בתוך שריר אימונים בעורקיקים 

אנדומיוקרדיאלי  

• Antiphospholipid syndrome and the heart: a case series and literature review. Denas G,et al.  Autoimmun Rev 2015;14(03):214–222
• Myocardial microangiopathy associated with antiphospholipid antibodies. Lauwerys BR,et al.  Lupus 2001;10(02):123–125



מאשר באוכלוסיה הבריאה  3פי •

עקב , היפרטרופיהעליה בשכיחות יתכן כי המנגנון עקב •

ופיברוזיסצלקת 

הולכת  ההפרעה הדיאסטולית -שנים 10במחקר מעקב של •

אנטיקואגולנטי  קשר לטיפול ללא , אלוומתקדמת בחולים 

• Left ventricular diastolic abnormalities other than valvular heart disease in antiphospholipid syndrome: an echocardiographic study A. Tufano et al. / 
International Journal of Cardiology 271 (2018) 366–370

• Kampolis C, et al. Evolution of cardiac dysfunction in patients with antiphospholipid antibodies and/or antiphospholipid syndrome: a 10-year  follow-up 
study. Semin Arthritis Rheum 2014;43(04):558–565

הפרעה דיאסטולית של חדר שמאלי



טרשת עורקים מואצת   

לבביים ובעורקים  חוץ מנגנון היווצרות הטרשת בעורקים •

קורונארים זהה  

מוקדמת היא אחד הביטויים המרכזיים  טרשת כי ההנחה היא •
קרישתייםללא קשר לקיום מאורעות , חיוביaPLשל 

• Oxidative stress in the pathogenesis of atherothrombosis associated with anti-phospholipid
• syndrome and systemic lupus erythematosus: new therapeutic approaches. López-Pedrera C. et al, Rheumatology (Oxford) 2016;55(12):2096–2108
• Subclinical atherosclerosis in systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndrome: focus on β2GPI-specific T cell response. Conti F, et al. 

Arterioscler Thromb Vasc Biol 2014;34(03):661–668



מואצת טרשת עורקים 

חולים  case control-668מחקרי 20-מטהאנליזה •

•IMT יותר  , קרוטידי גבוה באופן משמעותי מהבריאים

ankle–brachial indexהפרעה ב , פלאקים קרוטידיים 
עומס טרשתי בסכרת  = APSהעומס הטרשתי ב •

aPLאסימפטומטיים של קיים בנשאים •

• Ambrosino P et al. Markers of cardiovascular risk in patients with antiphospholipid syndrome: a meta-analysis of literature studies. Ann Med 
2014;46(08):693–702

• Kravvariti et al. Carotid and femoral atherosclerosis in antiphospholipid syndrome: Equivalent risk with diabetes mellitus in a case-control study. Semin
Arthritis Rheum 2018;47(06):883–889



ד עורקי ריאתי  "יל

ראשוני   APSשכיח יותר ב •

ספיקה של לב ימין  אי מוביל ל•
•VTE  השכיחה ביותר  הסיבה –חוזרים

חיובי  aPLשכיחות  PEעל רקע  P-HTNמנגד בחולים עם •

20%-10%בין נעה 
ישיר של remodelingעקב  APSבחולי  PEנדיר יתכן באופן •

עקב שפעול  , החיסוןעורקים ריאתיים המתווך על ידי מערכת 
endothelin-1של 

• Antiphospholipid syndrome and the heart: a case series and literature review. Denas G,et al . Autoimmun Rev 2015;14(03):214–222



אי שם במדינת  ..... מעבר לנחל אלכסנדר ...... בינתיים
.....  תל אביב 



From deep in my heart

Tali Eviatar

Rheumatology department

Tel Aviv medical center



Case presentation

• GGY, 56 year old woman

• SLE and APS
• Stroke 2001

• Class V lupus nephritis -> ESRD

• Recurrent strokes and cognitive decline

• Mild to moderate mitral regurgitation

• Chronic medications:
• Warfarin, Aspirin

• Azathioprine, prednisone 4 mg

• alphaD3, aranesp, bisoprolol, atorvastatin



1st hospitalization 4/2019

• Chief complaint: dizziness and confusion

• In the ER – oriented, slow speech.

• Labs:
• INR 2.48

• CRP <0.03 (normal)

• Creatinine 4.8

• Hb 11 WBC 7 Plt 160

• Non-contrast head CT – old infarcts and left cortical infarct that was 
not seen before



1st hospitalization – cont.

• Neurological exam:
• Motor aphasia

• Difficulty in carrying out complex commands and understanding long 
sentences

• Positive frontal release signs

• Hyperreflexia Lt>Rt

• MoCA 15/30 – linguistic, executive, memory and concentration difficulties

• Brain MRI:
• Bilateral cortical infarcts, some in watershed territory, micro-hemorrhages in 

cerebellum. No evidence of inflammatory lesions or new ischemia.



1st hospitalization – follow up

• Fever 39.3 with worsening cognition 

• LP – normal opening pressure, 2 WBC. Neg cultures, TB, HSV and VZV, 
cryptoccocal Ag and cytology.

• In 1 blood culture – MSSA

• TTE: severe LA dilatation moderate-severe MR. no evidence for 
vegetations. 

• Vancomycin ->orbenin ->cefazolin (3 weeks)



2nd hospitalization – 4/2019

• Myoclonic movements  ->Tonic-clonic seizure

• Brain MRI – new cortical infarcts

• Sleep deprivation, renal function deterioration and low seizure 
threshold d/t recurrent strokes

• TEE

• Starts dialysis and discharged on lamictal, LMWH, prednisone and 
cefazolin for 6 weeks



ER admission – end of April 19

• Chief complaint: cough and dyspnea
• No fever

• Normal CRP, WBC

• Chest x-ray: right pleural effusion

• IV furosemide

• Chest x-ray: small infiltrate in rt lung

• Chest CT 1/5/19



Chest CT 1/5/19



3rd hospitalization – 6/2019

• Chief complaint:  3 weeks of difficulty talking

• Head CT: without new lesions

• Brain MRI: new cortical infarcts

• TEE:



3rd hospitalization – cont.

• 16/6/19 – inferior wall STEMI
• PCI: normal coronaries with complete obstruction of apical LAD – m/p 

embolus

• 17/6/19 – Rt. Eye inferior temporal BRAO
• FA: Rt – multiple BRAOs, Lt – superior temporal BRAO 



Libman-Sacks Endocarditis

• SLE, APS patient with multiple emboli
• Brain

• Spleen 

• Coronary artery

• Eyes 

• Abx, AC and aspirin failure ->

• Solution: Mitral valve replacement





Pathology report



NBTE –
non-bacterial thrombotic endocarditis
• Marantic endocarditis, Libman-Sacks, veroccous endocarditis

• Etiologies:
• SLE and APS (Libman-Sacks)

• Cancer

• Severe burns

• Hypercoagulable states

• TB, AIDS

• Uremia



Libman-Sacks Endocarditis (LSE) 
Characteristics

• Associated with SLE and APS in most cases
• In autopsy SLE -30-50%, in real life 10-30%

• Involves left sided valves more than right sided valves

• May involve also the chordae, papillary muscles or endocardium

• Vegetations tend to be small 

• APLs are associated more often with thickened valve leaflets (≥3 mm)



• 342 SLE pts from large center in Greece

• 2 echocardiograms, 4 years apart

• 11% had LS vegetations 

• 38% of them associated with valvular thickening

• 63% mitral valve involvement (all MR)

• In F/U – progression of valvular disease was associated 
with nephritis (OR=6.6), AIHA (OR=5.04) and 
thrombopenia (OR=8.17)

• 8/213 developed new LS vegetations (3.7%)

• 14.8% of LS developed stroke/TIA vs 3% (p=0.009)



How can we differentiate LSE from IE?

• LSE are small, broad based vegetations

• Following embolisation small remnants may result in FN echo results

• Left sided, MV>AV and bilateral vegetations are more consistent with 
LSE than IE

IE

LSE



LSE - pathology





LSE – manifestations and complications

• Asymptomatic 

• Similar to IE – fever, a new murmur, splinters, etc.

• Valvular insufficiency (or stenosis)

• Heart failure

• Embolic phenomena

• May predispose to IE (prophylaxis? NO)





LSE - treatment

• In asymptomatic – Aspirin? 

• Symptomatic:
• Warfarin, heparin, LMWH



• 82 pts: primary APS, SLE+APS, SLE+APLA, SLE

• 2 echocardiograms, 10 years apart

• After 10 years there was a significant increase in 
valvulopathy from 30.4% to 73.9% (p=0.002) 





LSE - treatment

• In asymptomatic – Aspirin? AC?

• Symptomatic:
• Warfarin, heparin, LMWH

• Surgical intervention (debridement, reconstruction):
• Recurrent thromboembolism despite AC

• Indications as in IE



• 32 pts, 33 replacements

• 34.4% secondary APS and SLE

• Only year of surgery was associated with mortality
• 1/2 in ’80-’90

• 3/12 in ‘90-2000

• 0/18 in 2000-2008 (p=0.037)





APS, SLE and LSE – surgical approach

• (MV repair is preferable (if feasible) in most cases of 
MR)

• But, in SLE/APS/LSE cases some prefer MVR to MVP

• SLE/APS/LSE published MVP cases – most with good 
results, some needed redo MVR

• Bioprosthetic valves tend to calcify more, but 
thrombose less

• Mechanical valves are more durable, but carry a high 
thrombo-embolic risk, (though most pts need lifelong 
AC)



GGY follow up – November 2019

• Comes for a regular follow up TTE
• Suspicion of a mitral valve mass

• TEE:

• Anti Xa levels 1.65 (overcoagulated)

Findings:
Aortic valve structure –thickened
Mitral valve structure – bioprosthetic
Tricuspid regurgitation – mild
:סיכום

והחדריהעלייתיהודגמו מספר מסות על עלי המסתם התותב בחלק , ביולוגי ללא דלףמיטרלימסתם 

. פתיחת המסתם מוגבלת עם מפל לחצים מוגבר ביחס לבדיקה קודמת, או ווגטציהלטרומבוסמתאים 

.  מעובהאאורטלימסתם 



LSE on bioprosthetic valves



Do we have any other options?



LSE – immunosuppressive treatment

• CS treatment can cause fibrosis of vegetations, increasing valvular
damage. 





So…….   מה באמת האפשרויות

.... העומדות לפנינו 

לצורך זה נחזור רגע 

...... לפתוגנזה 



APS-פתוגנזה

נוגדנים

Anti ß2 GP I
Lupus 

anticoagulant
Anti cardiolipin

DOMAIN 1 ß2 GP I

• Antiphospholipid syndrome. Nat Rev Dis Primers. 2018 Jan 25;4:18005. 
• Mechanisms of thrombosis in systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndrome. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2017 Jun;31(3):334-341. 



אירועי  
קרישיות  
לסירוגין

מודלים  
בחיות

סרולוגיה  
ללא  

קליניקה

APS-פתוגנזה

2 HIT MODEL
• Antiphospholipid syndrome. Nat Rev Dis Primers. 2018 Jan 25;4:18005. 
• Mechanisms of thrombosis in systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndrome. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2017 Jun;31(3):334-341. 



First Hit– נוכחות נוגדניAPL

ß2 GP I derived 

AA/ misfolding

• Antiphospholipid syndrome. Nat Rev Dis Primers. 2018 Jan 25;4:18005. 
• Mechanisms of thrombosis in systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndrome. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2017 Jun;31(3):334-341. 

םחשיפה למזהמי



נוגדנים

שפעול תאים

Neutrophils

Trophoblasts

Endothelial cells

Monocytes

Platelets

Fibroblasts

Tissue 
Factor

Adhesion 
molec

NOAnnexin 
A5

Thromboxane 
A4

• Antiphospholipid syndrome. Nat Rev Dis Primers. 2018 Jan 
25;4:18005. 

• Mechanisms of thrombosis in systemic lupus 
erythematosus and antiphospholipid syndrome. Best Pract
Res Clin Rheumatol. 2017 Jun;31(3):334-341. 



נוגדנים

עמידות  

Cלחלבון 
אחרשפעול משליםשפעול תאים

Endothelial cells

Monocytes

Platelets

Tissue 
Factor

Adhesion 
mol

NO
Annexin 

A5

Thromboxane 
A4

IN VITROבמחקרים •

עיכוב תחרותי•

DVTרק –כשמולד •
ללא קרישים עורקיים

מפריעים למשליםAPLנוגדני •

תגובה  C3 C5 C6בעכברים ללא •

וגירוי וסקולריAPLמופחתת לנוגדני 

יתכן לאחר שפעול שרשרת קרישה•



Second Hit–היווצרות קריש

אירועים מעודדי  
,  גלולות–קרישה 

,  ניתוח
אימוביליזציה

מחלת –דלקתי 
קולגן

זיהום–סביבתי 

אחר גידולים

-HLA–גנטיקה 
DR4, HLA-DRw53  ,

IRF5, STAT4



טיפול

מערכת 
הקרישה

מערכת  
החיסון



גורמים סביבתייםגורמים גנטים

aPLייצור נוגדני 

משלים

קריש

הפסקת עישון  

הימנעות מגלולות למניעת הריון 



טיפולים המכוונים למערכת החיסון
.  רטרוספקטיביים/ דיווחי מקרה / מחקרים תצפיתיים לא מבוקרים 

Hydroxychloroquine

Statins

B cell depleting therapy- rituximab, belimumab

Complement inhibition- eculizumab

mTOR inhibitors- sirolimus, rapamycin

Adenosine receptor agonist- defibrotide

Small molecules- peptide therapy 



• Antiphospholipid syndrome: From pathogenesis to novel Immunomodulatory therapies Autoimmunity Reviews12(2013)752–757 



טיפולים המכוונים למערכת החיסון

HYDROXYCHLOROQUINE
משלים  , TF, TLR-4מפחית ביטוי ציטוקינים דלקתיים •

מונע קישור נוגנים לשכבת הפוספוליפידים•

מעכב אגרגצית טסיות•
HCQבקבוצה ללא  VTEיותר אירועי -שנים3מעקב •
aPLהפחתה באובדן הריונות בנשאיות •
עדיין לא פורסם  HIBISCUS–RCTמחקר •

-המלצה•

כישלון טיפולי עם נוגדי קרישה   1.

SLEבכל מקרי ה2.

• Treatment of antiphospholipid syndrome beyond anticoagulation. Chrisanna Dobrowolskia, Doruk Erkanb Clinical Immunology 206 (2019) 53–62-
• Antiphospholipid syndrome: From pathogenesis to novel  Immunomodulatory therapies. Autoimmunity Reviews12(2013)752–757 
• Antithrombotic effects of hydroxychloroquine in primary antiphospholipid syndrome patients. A. Schmidt- Tanguy et al. T. Thromb.Haemost.11 (2013) 

1927-1929.
• HIBISCUS: Hydroxychloroquine for the secondary prevention of thrombotic and obstetrical events in primary antiphospholipid syndrome Belizna et al. 

Autoimmune rev. 2018 Dec;17(12):1153-1168



STATINS- FLUVASTATIN
מפחית מולקולות אדהזיה ויצור טרומבוקסאן  •

בתוצאים מילדותיים  שיפור •
תוצאות לא חד - APSעם ובלי נוגדני  SLEעל מטופלי אפקט •

משמעיות  

דלקתיים וקרישתיים  בביומרקרים הפחתה •
נוגדי קרישהבהם ישנו כישלון טיפולי עם במקרים -המלצה•

• EspinosaG,BermanH,CerveraR. Management of refractory cases of catastrophic antiphospholipid syndrome.AutoimmunRev2011;10:664–8.
• Treatment of antiphospholipid syndrome beyond anticoagulation. Chrisanna Dobrowolskia, Doruk Erkanb Clinical Immunology 206 (2019) 53–62
• Antiphospholipid syndrome: From pathogenesis to novel  Immunomodulatory therapies. Autoimmunity Reviews12(2013)752–757 

טיפולים המכוונים למערכת החיסון



CD20RITUXIMABאנטי 
+ CD4ומפחית שפעול של תאי Bמפחית תאי •

RTX-CD20יצירת  קומפלס אימוני –נוגדנים בצורה עקיפה הפחתת •
המשמש כפתיון לתאים בולעניים  

חולים  non criteria APS -19בטיחות ויעילות ב – RITAPSמחקר •

השפעה משתנה–

דיווחי מקרה בעלי תוצאות שונות  •

עם ביטויים המטולוגיים או APSלטיפול וב עמיד CAPSבמומלץ •

ביטויים מיקרותרומבוטים אחרי כישלון טיפול סטנדרטי   

• Treatment of antiphospholipid syndrome beyond anticoagulation. Chrisanna Dobrowolskia, Doruk Erkanb Clinical Immunology 206 (2019) 53–62
• Antiphospholipid syndrome: From pathogenesis to novel  Immunomodulatory therapies. Autoimmunity Reviews12(2013)752–757 
• Mechanism of killing by anti-CD20 monoclonal antibodiesM.J. Glennie et al., Mol.Immunol.44(2007) 3823-3837.

טיפולים המכוונים למערכת החיסון



 BAFF-BELIMUMABאנטי 
 diffuse alveolar)שני מקרים עם שיפור קליני •

hemorrhage, cutaneous ulceration)

לא מספיק נתונים•

• Treatment of antiphospholipid syndrome beyond anticoagulation. Chrisanna Dobrowolskia, Doruk Erkanb Clinical Immunology 206 (2019) 53–62
• Antiphospholipid syndrome: From pathogenesis to novel  Immunomodulatory therapies. Autoimmunity Reviews12(2013)752–757 

טיפולים המכוונים למערכת החיסון



ECULIZUMAB-מעכבי משלים 
 membrane attackויצירתC5b–ו  C5aל ומעכב שפעולו C5לנקשר •

complex
חולים  של איטיגיוס עקב הופסק  non criteria APSמחקר ב•

בדיקה של יעילות התרופה כהכנה להשתלת כלייה  -מחקר בתהליכי סיום •

CAPSבחולי 
מושתליםCAPSהחלמה מלאה כולל הצלת כליות  בחולי -דיווחי מקרה •

רפרקטורי CAPS-המלצה לטיפול•

זיהום בניסריה מנינגיטיס  -אזהרה
עלות גבוהה  -בעיה

• Treatment of antiphospholipid syndrome beyond anticoagulation. Chrisanna Dobrowolskia, Doruk Erkanb Clinical Immunology 206 (2019) 53–62
• Antiphospholipid syndrome: From pathogenesis to novel  Immunomodulatory therapies. Autoimmunity Reviews12(2013)752–757 

טיפולים המכוונים למערכת החיסון



SIROLIMUS/RAPAMYCIN- מעכביmTOR 
בחולי  mTORנמצאה פעילות מוגברת של •

APS–( גורמת לפרוליפרצית אנדותל וחסימת

(כלי דם
התמיינות ושיפעול  ,  Bמעכב שיגשוג  תאי•

Tתאי 
aPLטיטרים של מפחית •
מפחית שגשוג של כלי דם ומעלה הישרדות  •

 APSבכליות מושתלות בחולי 
פוטנציאל טרומבוגני  –בעיה •

Adenosine receptor agonist-
DEFIBROTIDE

אגרגציית טסיות וטרומבוקסןמעכב •
על מונוציטיםTFביטוי של מוריד •

-hepatic veno-באינדיקציה ל•
oclussive dis. 

קרישה ואפילו מפרקי קריש , נוגד דלקת•
עמיד CAPSדיווח מקרה יחיד מוצלח ב •

טיפול  התווית נגד בזמן -בעיה•

אנטיקואגולנטי או פיברינוליטי  

• Treatment of antiphospholipid syndrome beyond anticoagulation. Chrisanna Dobrowolskia, Doruk Erkanb Clinical Immunology 206 (2019) 53–62
• Antiphospholipid syndrome: From pathogenesis to novel  Immunomodulatory therapies. Autoimmunity Reviews12(2013)752–757 

טיפולים המכוונים למערכת החיסון



Small molecules – peptide
פיתוח מולקולות סינתטיות  

אמינו  חומצות 40-כ

לחלבוני מפתח  להיקשר -מטרה
כל מחקר –המנגנון קיימים מחקרים בשלב 

ß2gp1עוסק באפיטופ אחר על 
ייקח עוד מספר שנים  

• Treatment of antiphospholipid syndrome beyond anticoagulation. Chrisanna Dobrowolskia, Doruk Erkanb Clinical Immunology 206 (2019) 53–62
• Antiphospholipid syndrome: From pathogenesis to novel  Immunomodulatory therapies. Autoimmunity Reviews12(2013)752–757 

טיפולים המכוונים למערכת החיסון



-לסיכום

איכילוב

56בת 
APSל משניSLE

CVA
אמבוליה קורונרית

עיניים, טחול
LIBMAN SACKS ENDOCARDITIS

עיקשת חוזרת לאחר החלפת מסתם  
ביופרוסטטי  

כרמל 

34בן •

•APS ראשוני

קריש בעורק קורונרי•

אמבוליה בטחול•

•LIBMAN SACKS ENDOCARDITIS
לאחר תיקון חזרה, עמיד לטיפול

על גבי מסתם מיטרלי בעל תפקוד  
תקין  



נוגדי קרישה 

כירורגיה 

אימונומודולטורים   מה הייתם 

? עושים אתם 


