Προοπτικι μελζτθ παρατιρθςθσ, με διάρκεια παρακολοφκθςθσ 10 ετϊν (από το 1999),
1000 αςκενϊν με αντιφωςφολιπιδικό ςφνδρομο (APS) από 13 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ - EuroPhospholipid Project Group (European Forum on Antiphospholipid Antibodies)


53,1% είχε πρωτοπακζσ APS, 36,2% ςχετιηόμενο με ΣΕΛ και 10,7% ςχετιηόμενο με
άλλα νοςιματα



Επειςόδια θρόμβωςησ παρουςιάςτηκαν ςε 166 αςθενείσ (16,6%) κατά τθ διάρκεια
των 5 πρϊτων ετϊν παρακολοφκθςθσ και ςε 115 αςκενείσ (14,4%) κατά τθ διάρκεια
τθσ επόμενθσ 5ετίασ



Τα πιο ςυχνά ςυμβάματα ιταν : εγκεφαλικά επειςόδια, παροδικά ιςχαιμικά
επειςόδια, εν τω βάκει φλεβικι κρόμβωςθ και πνευμονικι εμβολι



127 (15,5%) γυναίκεσ ζμειναν ζγκυεσ (188 κυιςεισ) και το 72,9% των κυιςεων
κατζλθξαν ςε μία ι περιςςότερεσ ηωντανζσ γεννιςεισ



Η πιο ςυχνι επιπλοκι ςτθν κφθςθ ιταν θ πρϊιμθ διακοπι αυτισ (16,5% των
κυιςεων)



Κακυςτερθμζνθ ενδομιτρια ανάπτυξθ (26% των ηωντανϊν γεννιςεων) και
προωρότθτα (48,2%) ιταν οι πιο ςυχνζσ επιπλοκζσ ςχετικά με τθν εμβρυικι
νοςθρότθτα



93 αςκενείσ (9,3%) απεβίωςαν, κυρίωσ λόγω ςοβαρισ μορφισ κρόμβωςθ (36,5%) ι
λοίμωξθ (26,9%)



Παρουςιάςτθκαν 9 περιπτϊςεισ καταςτροφικοφ APS (0,9%) εκ των οποίων οι 5
κατζλθξαν ςε κάνατο (55,6%)



Η πικανότθτα επιβίωςθσ ςτα 10 χρόνια ιταν 90,7%



Η κνθςιμότθτα & θ νοςθρότθτα του νοςιματοσ κεωρικθκαν ςθμαντικζσ, ζχοντασ
υπόψθ το γεγονόσ ότι οι αςκενείσ βριςκόταν υπό αγωγι
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