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Rezumat
Spectrul manifestărilor sindromului antifosfolipidic (SAPL) a fost redefi nit în ultima decadă ca boală sistemică. Ri-
nichiul este unul dintre principalele organe ţintă ale SAPL, iar manifestările renale includ: hipertensiune, stenoză 
arterială, tromboză arterială şi venoasă şi nefropatia asociată SAPL. Clinic şi biologic, afectarea renală se traduce 
prin hipertensiune, hematurie, insufi cienţă renală acută sau insufi cienţă renală cronică progresivă cu proteinurie 
uşoară, care poate progresa până la proteinurie de rang nefrotic. Nefropatia asociată SAPL se caracterizează 
histo patologic prin leziuni acute, de microangiopatie trombotică, asociate cu leziuni cronice şi survine atât în SAPL 
primar, cât şi în cel secundar, asociat lupusului eritematos sistemic (LES). Studiul de faţă parcurge principalele tipuri 
de afectare renală în SAPL şi opţiunile terapeutice ale acestora. 
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Abstract
In the past decade, antiphospholipid syndrome (APS) has been redefi ned as a systemic disease. Kidney involve-
ment can prove a severe problem in patients with both primary and secondary APS. The range of renal manifesta-
tions associated with APS includes hypertension, renal artery stenosis, venous renal thrombosis and APS nephropa-
thy. Patients with renal involvement may present with hypertension, hematuria, proteinuria (mild to nephrotic range), 
acute renal failure and progressive chronic renal insuffi ciency. This article reviews the main renal manifestations 
associated with APS, and their management options. 
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INTRODUCERE
Sindromul antifosfolipidic este o trombofi lie auto-

imună dobândită, caracterizată prin tromboze ve-
noase sau arteriale şi/sau pierdere de sarcină în aso-
ciere cu prezenţa anticorpilor antifosfolipidici (aPL), 
respectiv: anticorpii anticardiolipină, anticoagulantul 
lupic şi anticorpii anti-β2-glicoproteină I. Spectrul 
manifestărilor clinice SAPL a fost redefi nit în ultima 
decadă – unii autori raportându-se la SAPL ca la o 
boală sistemică (1) – ce cuprinde manifestări siste-
mice, precum afectare cardiacă valvulară, migrene 
sau mielopatie (2) (Tabelul 1). Rinichiul este unul 
dintre principalele organe ţintă ale SAPL, iar mani-
festările renale includ: hipertensiune, stenoză arte-

rială, tromboză arterială şi venoasă şi nefropatia aso-
ciată SAPL (Tabelul 2). Afectarea glomerulară în 
aso ciere cu SAPL primar constă cel mai frecvent în 
glomerulonefrită membranoasă şi este excepţională 
(3,4). Clinic şi biologic afectarea renală se traduce 
prin hipertensiune, hematurie, insufi cienţă renală 
acută sau insufi cienţă renală cronică progresivă cu 
pro teinurie uşoară care poate progresa spre proteinu-
rie de rang nefrotic. Prevalenţa afectării renale în 
SAPL este estimată la 10-40% dintre pacienţi (5,6,7) 
şi ajunge până la 71% în SAPL catastrofi c (8). Studiul 
de faţă îşi propune să parcurgă principalele tipuri de 
afectare renală din SAPL, precum şi strategiile tera-
peutice existente în prezent în literatură.
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TABELUL 1. Manifestări clinice în sindromul 
antifosfolipidic
 Frecvente (> 20% dintre cazuri)
Tromboembolism venos
Trombocitopenie
Pierdere de sarcină
Accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitor
Migrenă
Livedo reticularis
Mai puţin frecvente (10-20% dintre cazuri)
Afectare valvulară
Pre-eclampsie sau eclampsie
Naştere prematură
Anemie hemolitică
Afectare vasculară coronariană
Neobişnuite (< 10% dintre cazuri)
Epilepsie
Demenţă vasculară
Coree
Tromboză vasculară retiniană
Amauroză fugace
Hipertensiune pulmonară
Ulcere ale membrelor inferioare
Gangrenă digitală
Osteonecroză
Nefropatia sindromului antifosfolipidic
   ischemie mezenterică
Rare (<1% dintre cazuri)
Hemoragie suprarenaliană
Mielită transversă
Sindrom Budd-Chiari 

* Adaptat din: Ruiz-Irastorza G et al., Lancet 2010; 
376(9751):1498-509.

NEFROPATIA DIN SINDROMUL 
ANTIFOSFOLIPIDIC 

Nefropatia asociată SAPL nu a fost recunoscută 
ca entitate de sine stătătoare până recent, întrucât stu-
diile asupra pacienţilor cu lupus şi SAPL s-au foca-
lizat pe glomerulonefrita cu complexe imune (9). 
Nefropatia SAPL reprezintă o vasculopatie de vase 
mici asociată clinic cu hipertensiune severă cu de but 
recent, insufi cienţă renală acută şi/sau cronică şi 
proteinurie (uşoară până la rang nefrotic) (10). Din 
punct de vedere histopatologic, nefropatia SAPL 
este un proces vaso-ocluziv care asociază leziuni 
acute de microangiopatie trombotică şi leziuni cronice, 
respectiv, hiperplazie intimală fi broasă, trombi orga-
nizaţi, ocluzii fi broase şi atrofi e corticală focală (Ta-
belul 2). Leziunile refl ectă un proces prelungit şi sus-
ţinut ce conduce în timp la ocluzii fi broase şi ische mie; 
un proces care se desfăşoară în absenţa celulelor in-
fl amatorii sau a depozitelor imune. Cel mai recent 
consens asupra criteriilor diagnostice în SAPL a luat 
în considerare introducerea nefropatiei SAPL ca şi 
cri teriu defi nitiv şi a recomandat utilizarea termenului 
de nefropatie asociată sindromului antifosfolipidic 

în situaţiile în care prezenţa anticorpilor coincide cu 
prezenţa leziunilor histopatologice (11). 

TABELUL 2. Morfopatologia în nefropatia din sindromul 
antifosfolipidic
Leziuni acute Leziuni cronice
Microangiopatie 
trombotică

Hiperplazie intimală fi broasă a 
arteriolelor şi arterelor interlobulare
Trombi organizaţi cu sau fără 
recanalizare în arteriole şi artere
Ocluzii fi broase ale arterelor şi 
arteriolelor
Atrofi e corticală focală

Nefropatia asociată SAPL survine aproape ex clu-
siv la pacienţii cu anticorpi antifosfolipidici pozitivi, 
dar leziuni compatibile histopatologic cu NSAPL au 
fost raportate la 4,3% dintre pacienţii lupici cu anticorpi 

FIGURA 1. Biopsie renală la o pacientă cu nefropatie 
asociată SAPL în cadrul SAPL primar: tromboze 
intravasculare, hiperplazie intimală fi broasă (a), în 
absenţa depunerii de complexe imune (b). 

a

b
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negativi (5). Prevalenţa raportată a nefropatiei SAPL 
la pacienţii cu nefrită lupică este de 11-32% la popu-
laţia vestică (5,6,12) şi de 34% la populaţia asiatică 
de origine tailandeză (7). Examenul histopatologic 
al pacienţilor cu glomerulonefrită lupică poate de-
cela leziuni de microangiopatie trombotică la 6-46% 
dintre cazuri, iar spectrul complet al nefropatiei SAPL, 
constând în microangiopatie trombotică şi leziuni 
vas culare cronice, poate fi  identifi cat la 11-43% dintre 
biopsii. 

La pacienţii cu lupus eritematos sistemic, nefro-
patia asociată SAPL poate surveni independent sau 
concomitent cu orice clasă de glomerulonefrită (6,13). 
Apariţia nefropatiei SAPL nu pare însă să fi e infl u-
enţată de durata sau severitatea LES (13). Nefropatia 
se asociază cu pozitivitatea anticoagulantului lupic 
şi a anticorpilor anticardiolipină (5, 12-18), însă po-
zitivitatea şi tipul anticorpilor antifosfolipidici nu 
infl uenţează aspectul histopatologic (activitate sau 
cronicitate) şi nici nivelul de proteinurie (7,19). De 
menţionat este faptul că pacienţii cu nefropatie aso-
ciată SAPL prezintă un risc înalt pentru a dezvolta 
alte manifestări ale sindromului antifosfolipidic, non-
re nale, precum tromboză arterială (OR = 8,0 pentru 
evenimente cerebrovasculare), pierdere fetală obste-
tricală (OR = 6,3), trombembolism pulmonar sau li-
vedo reticularis. De subliniat este faptul că riscul nu 
se menţine pentru tromboza venoasă (5,6). 

Cu toate că nefropatia SAPL se asociază cu fac-
tori de prognostic renali negativi la prezentare (hiper-
tensiune, nivele crescute de creatinină [OR = 5,8 
(1.7-19.8)], funcţie renală alterată sau insufi cienţă re-
nală acută, evoluţia în timp este similară cu cea a 
pacienţilor cu glomerulonefrită lupică fără aPL. Mul-
tiple studii nu au găsit o diferenţă semnifi cativă în 
rata de răspuns la terapie sau în frecvenţa de apariţie 
a insufi cienţei renale (dublarea creatininei, insufi -
cienţă renală) după o perioadă medie de urmărire de 
8,1 ani (5,13). De importanţă clinică este faptul că le-
ziunile vasculare renale din nefropatia asociată 
SAPL pot genera hipertensiune arterială şi pot cons-
titui substratul lipsei de răspuns la terapia imuno su-
presoare administrată pentru nefrita lupică, în special 
atunci când nefropatia SAPL nu este recunoscută 
(5,7). Biopsia renală se impune astfel la toţi pacienţii 
lupici care dezvoltă afectare renală, împreună cu ba-
teria completă de anticorpi antifosfolipidici (20,21). 
Recomandările EULAR-ERA/EDTA statuează ca 
eva luarea histopatologică a biopsiei renale să cu-
prindă atât examinarea aparatului glomerular şi tu-
bu lo interstiţial, cât şi screeningul pentru leziunile 

vasculare asociate nefropatiei sindromului antifosfo-
lipidic. 

Tratamentul optim al nefropatiei asociate SAPL 
primar sau secundar LES nu este cunoscut, întrucât 
nu există, până în prezent, studii controlate. Reco-
man dările EULAR-ERA/EDTA pentru glomerulo-
nefrită lupică (NL), în baza consensului experţilor, 
indică la pacienţii cu nefropatie SAPL asociată, utili-
zarea hydroxichlorochinei şi a terapiei antiplachetare/
anticoagulante în combinaţie cu tratamentul imuno-
supresor. Conform recomandărilor, terapia anticoa-
gulantă este recomandată la pacienţii care îndeplinesc 
criteriile de sindrom antifosfolipidic, precum şi la 
cei care nu îndeplinesc criteriile de SAPL, dar pre-
zintă sindrom nefrotic cu albumină serică sub < 20 g/l, 
în special dacă albumina este persistent scăzută sau 
se asociază cu prezenţa anticorpilor antifosfolipidici 
(21). 

În cazul pacienţilor care nu îndeplinesc criteriile 
de diagnostic ale sindromului antifosfolipidic, reco-
mandarea de anticoagulare nu este stabilită. Leziuni 
histopatologic compatibile cu cele din nefropatia 
SAPL au fost descrise şi la pacienţi cu anticorpi anti-
fosfolipidici absenţi, în timp ce pacienţi cu anticorpi 
antifosfolipidici prezenţi nu asociază în istoric o altă 
manifestare trombotică pentru a îndeplini criteriile 
diagnostice. Nefropatia SAPL a fost propusă ca şi 
cri teriu independent de SAPL (13), însă nu a fost 
vali dată până în prezent. Nefropatia SAPL are o sen-
sibilitate de 59% pentru diagnosticul sindromului 
anti fosfolipidic, ce atinge 64% în studiile care urmă-
resc întreg spectrul histopatologic, precum şi speci-
fi citate, valoare predictivă pozitivă şi negativă înalte 
(respectiv 96%, 85% şi 87%) (20). 

Având în considerare faptul că la pacienţii cu 
anti corpi antifosfolipidici pozitivi şi nefrită lupică 
tromboza capilară este un înalt predictor pentru scle-
roză glomerulară (14,15), la pacienţii cu nefropatie 
SAPL, dar care nu îndeplinesc criteriile de diagnostic, 
tratamentul antiagregant sau chiar anticoagulant, 
poate fi  considerat o indicaţie. Un grup de experţi 
spa nioli în SAPL recomandă iniţierea terapiei antico-
agulante cu un INR ţintă de 2,0-3,0 – ca la orice 
pacient SAPL cu manifestări trombotice – şi aso-
cierea antiagregantului sau creşterea ţintei INR la 
3,0-4,0 în absenţa ameliorării (22). Studii recente 
conduse de Tsagalis et al. şi Ekran et al. au raportat 
stabilizarea funcţiei renale şi a proteinuriei sub ri-
tuximab. Cercetările sugerează că rituximabul, prin 
diminuarea producerii de autoanticorpi, ar avea un 
rol important în tratamentul pacienţilor cu aPL 
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persistent pozitivi şi manifestări SAPL neconsiderate 
criterii de diagnostic (23,24). 

În cazul în care nefropatia SAPL survine în con-
textul SAPL catastrofi c, tratamentul constă în anti-
coa gulare, glucocorticoizi şi plasmafereză sau imuno-
globuline intravenos. Experienţa adunată în registrul 
„CAPS“ sugerează că efi cienţa maximă este asigu-
rată de tripla terapie (69% vs. 54%) (8). 
TABELUL 2. Principalele tipuri de afectare renală din 
sindromul antifosfolipidic
Stenoză de arteră renală
Tromboză de venă renală
Nefropatia asociată sindromului antifosfolipidic
Afectare glomerulară (glomerulonefrita membranoasă)
Hipertensiune
Tromboza rinichiului transplantat

HIPERTENSIUNEA
Hipertensiunea sistemică în asociere cu livedo re-

ticularis şi prezenţa aPL a fost una dintre primele 
manifestări ale SAPl descrise de Hughes în 1984 
(25). Hipertensiunea apare frecvent atât în SAPL 
pri mar, cât şi secundar şi este considerată un marker 
fi del al nefropatiei APL. Nochy et al. au raportat hi-
pertensiunea – secundară leziunilor vasculare (ar-
terio scleroză, hiperplazie intimală fi broasă, ocluzii 
arteriolare şi arteriale fi broase şi fi brocelulare, mi-
cro angiopatie trombotică) – ca fi ind semnul clinic 
principal al nefropatiei SAPL la 93% dintre pacienţii 
cu sindrom antifosfolipidic primar (26). Hipertensi-
unea în SAPL este frecvent severă, pacienţii adre-
sându-se în serviciile de urgenţă cu valori maligne. 
Întrucât în unele cazuri, hipertensiunea constituie sin-
gurul semn de nefropatie, este important a evalua 
afec tarea re nală la toţi pacienţii cu aPL, chiar şi în 
absenţa altor semne clinice (22, 27). Evaluarea 
trebuie să includă obligatoriu evaluarea vascula ri za-
ţiei renale. În cazul diagnosticului de tromboză arte-
rială sau renală, anti coagularea asociată sau nu angio-
plastiei percutanate determină rezoluţia hiper tensiunii 
şi normalizarea funcţiei renale (28). În cazul diagnos-

ticului bioptic de microangiopatie trombotică, o 
soluţie terapeutică a fost propusă de Cacoub et al. 
care au obţinut re zo luţia rapidă a puseului hipertensiv 
prin admini s trarea de glucocorticoizi în doze mari în 
asociere cu anti coagularea (29).

TROMBOZA RENALĂ
Tromboza vasculară renală a fost descrisă la pa-

cienţii cu nefrită lupică şi anticorpi antifosfolipidici 
pozitivi şi poate fi  prima manifestare a SAPL. Ta-
bloul clinic clasic constă în debut cu proteinurie de 
rang nefrotic şi durere în fl anc, hipertensiune arterială 
severă şi/sau insufi cienţă renală în cazul ocluziei 
vascularizaţiei intraparenchimatoase cauzând infarct 
renal. În mod surprinzător, majoritatea pacienţilor 
care dezvoltă infarct renal nu asociază şi micro an-
gio patie trombotică (30). 

La pacienţii cu lupus, riscul de tromboză poate fi  
augumentat de prezenţa sindromului nefrotic sau a 
insufi cienţei renale preexistenţe, cu sau fără terapie 
de substituţie renală. Li şi colaboratorii au decelat 
trom boză renală la 33% dintre pacienţii cu nefropatie 
membranoasă şi sindrom nefrotic (31).

Studii post-transplant la pacienţii cu lupus ra por-
tează un risc crescut de pierdere a grefei renale con-
secutive trombozei renale secundare sindromului anti-
fosfolipidic (32). În consecinţă, ecografi a Doppler a 
vaselor renale se impune la pacienţii cu anticorpi anti-
fosfolipidici pozitivi, ce dezvoltă proteinurie im por-
tantă cu debut brusc sau deteriorarea acută a funcţiei 
renale pentru a exclude o tromboză renală. O altă 
al ternativă diagnostică o constituie computer to mo-
grafi a cu substanţă de contrast sau angiografi a RMN 
(27). Managementul trombozei renale asociate ne-
fritei lupice include medicaţia imunosupresoare şi 
terapia antitrombotică. Tromboliza este recomandată 
în cazul trombozei vasculare renale bilaterale. 

STENOZA RENALĂ
Leziunea caracteristică a interesării arteriale re-

nale la pacienţii cu aPL o constituie stenoza de arteră 
renală (33). Studii de angiografi e RM renală au evi-
denţiat prezenţa stenozei la 26% dintre pacienţii cu 
aPL şi hipertensiune necontrolată, comparativ cu 3% 
la populaţia indemnă (34). Leziunile stenotice pot fi  
clasifi cate în 2 tipuri: leziuni netede, circumscrise, 
non-ocluzive, localizate distal de ostiumul arterei re-
nale, şi leziuni similare celor aterosclerotice, locali-
zate proximal de ostiumul arterei renale şi interesând 
ocazional aorta, ce survin mai puţin frecvent (33, 
35). Managementul stenozei de arteră renală asociate 

TABELUL 3. Tipuri de patologie renală în lupusul 
eritematos sistemic
Glomerulonefrită cu complexe imune 
(glomerulonefrită lupică)
Nefrită tubulointerstiţială cu complexe imune
Boală cu modifi cări minime
Microangiopatie nefrotică
Afectare tubulointerstiţială infecţioasă
Infecţii renale oportuniste
Toxicitate renală postmedicamentoasă
Afectare renală asociată cu comorbidităţi 
(ex. diabet zaharat)
Amiloidoză
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aPL cuprinde tromboliza sau angioplastia translu mi-
nală. În caz de inefi cienţă sau în cazul leziunilor care 
nu pot fi  adresate prin agioplastie şi stentare se va 
con sidera intervenţia chirurgicală (22).

CONCLUZII
Afectarea renală este recunoscută ca o manifestare 

majoră a sindromului antifosfolpidic, cu caracteristici 
clinice şi morfopatologice specifi ce, care determină 
in jurie renală prin tromboză la orice nivel al vascu-
laturii. Manifestările clinice principale sunt hiper-
ten siunea, stenoza arterială, tromboza arterială şi ve-
noasă şi nefropatia asociată SAPL. Nefropatia 

aso ciată SAPL poate surveni concomitent sau inde-
pendent cu glomerulonefrita lupică, motiv pentru 
care se impune efectuarea biopsiei renale la toţi pa-
cienţii cu semne de afectare renală. Diagnosticul 
pre  coce permite un management optimal al bolii, 
respectiv o modulare adecvată a tratamentului imu-
no supresor şi antitrombotic în scopul prevenirii in-
su fi cienţei de organ. Terapia anticoagulantă consti-
tuie terapia centrală în afectarea renală asociată 
SAPL. În cazul manifestărilor renale din cadrul sin-
dromului antifosfolipidic catastrofi c, tratamentul op-
tim constă în tripla asociere: anticoagulant, glu co-
cor ticoizi şi plasmafereză sau imunoglobuline cu 
ad  ministrare intravenoasă. 

FIGURA 2. Algoritm de diagnostic al afectării renale la pacienţii cu lupus eritematos sistemic, anticorpi antifosfolipidici 
pozitivi şi proteinurie
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