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CLINICAL BOTTOM LINE 

 

Het opsporen van antifosfolipiden antistoffen bij patiënten met herhaalde tromboses/zwangerschapscomplicaties 

is essentieel voor het stellen van de diagnose van het antifosfolipiden syndroom. Diagnostische testen moeten 

gevoelig zijn om zoveel mogelijk patiënten at risk voor recidiverende tromboses op te pikken. Gezien deze 

patiënten behandeld worden gedurende lange tijd (levenslang) met orale anticoagulerende therapie dienen de 

testen uiteraard ook specifiek te zijn. Als diagnostische laboratoriumtesten onderscheidt men momenteel het 

Lupus anticoagulans, de anticardiolipine antistoffen en de anti- β2GPI antilichamen. Deze bepalingen zijn 

opgenomen tot de  laboratorium criteria (Sydney 2006) en hiervan moet er tenminste 1 positief zijn voor het 

stellen van de diagnose. Het opsporen van LAC gebeurt met fosfolipide-afhankelijke stollingstesten. Nieuwe 

richtlijnen voor de detectie hiervan werden recent ontwikkeld om zo de bepaling te vergemakkelijken en 

eenduidiger te maken. Voor het opsporen van zowel anticardiolipine antistoffen als voor de, recentelijk 

opgenomen, bepaling van anti- β2 glycoproteïne I antilichamen wordt een ELISA gebruikt. De relevantie van beide 

bepalingen in het stellen van de diagnose is ter discussie en verdere prospectieve studies dienen te gebeuren. 

Voor beide testen ontbreekt standaardisatie en bestaat er geen gouden standaard. Dit bemoeilijkt de 

interpretatie en leidt tot een hoge inter-laboratorium variabiliteit, wat gezien kan worden in externe 

kwaliteitscontrole programma’s.  

Er dient verder onderzoek te worden gedaan naar de klinische bruikbaarheid van de huidige testen, naar nieuwe 

testen, naar andere pathogene antifosfolipiden antilichamen, naar goede standaardisatie en richtlijnen om risico-

patiënten beter op te sporen. Tot dan zullen we de diagnose verder moeten blijven stellen aan de hand van het 

Lupus anticoagulans, anticardiolipine antistoffen en anti- β2GPI antilichamen. 

 
CLINICAL/DIAGNOSTIC SCENARIO 

 

Het antifosfolipiden syndroom (APS) is voor het eerst beschreven door Hughes in 1983 (2). Het is een complexe 

verworven systemische auto-immuunziekte die wordt gedefinieerd door de aanwezigheid van medium of hoge 

titers van antifosfolipiden antistoffen (= aPL: lupus anticoagulant antistoffen, anticardiolipine antistoffen en anti-

β2-glycoprotein-1 antilichamen) op 2 verschillende momenten met meer dan 12 weken tussen en dit bij 

patiënten met herhaalde tromboses en/of bepaalde zwangerschapscomplicaties. Andere geassocieerde 

symptomen, niet opgenomen in de internationale diagnostische criteria, zijn onder andere trombocytopenie, 

herseninfarcten, hartklep pathologie en een typische rash: livedo reticularis. APS kan primair of geïsoleerd 

voorkomen, het eigenlijke Hughes’ syndroom. In het kader van onderliggende pathologie spreekt men van een 

secundaire vorm. Deze komt voornamelijk voor bij systemische lupus erythomatosis maar ook in het kader van 

andere auto-immune/reumatische ziekten, infectieziekten (syphilis, lyme, EBV, CMV, HIV, HTLV, hepatitis A, B, 

C,…), medicatie, (niet-)hematologische maligniteiten en zelfs in de gezonde populatie. Beide vormen kunnen, in < 

1%, aanleiding geven tot het catastrofale APS, dat door zijn ernstig verloop vaak fataal is (2). Slechts een klein 

aantal van de patiënten met een trombose hebben aPL (10), desondanks is het APS een van de frequentst 

voorkomende auto-immuunziekten. Bij 2-5% van de gezonde personen komen deze antilichamen ook voor (38).  

De pathofysiologie is momenteel grotendeels ongekend (2,20,43). Er zijn verschillende hypotheses waarvan geen 

enkel het volledig spectrum van de ziekte kan verklaren. In tegenstelling tot wat de naam impliceert zijn de auto-

antilichamen niet rechtstreeks gericht tegen fosfolipiden, maar tegen plasma-eiwitten met een zekere affiniteit 

voor de negatief geladen fosfolipiden. Hier is een hele reeks mogelijks betrokken targetproteïnen beschreven 

waarvan het β2-glycoproteïne (β2GPI) tegenwoordig als het belangrijkst wordt aanzien. Het β2GPI heeft geen 

gekende fysiologische functie bij de mens (9,43). In vitro heeft het zowel pro- als anticoagulerende 

eigenschappen. Het proteïne is een monomeer bestaande uit 5 domeinen waarvan domein V kan reageren met 

negatief geladen fosfolipiden zoals cardiolipine (9). De hypothese is dat, hoewel er op zich weinig affiniteit is voor 

binding, deze sterk toeneemt in de aanwezigheid van antilichamen. Binding van dit complex  aan onder andere 

endotheel, aan monocyten en aan bloedplaatjes zijn gekend. Maar ook de activatie van tal van andere receptoren 

en cellen door het antilichaam- β2GPI complex zijn beschreven. Al deze interacties leiden tot een pro-

trombotisch en een pro-inflammatoir effect en kunnen dus aan de basis liggen van zowel de recidiverende 
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tromboses als zwangerschapscomplicaties. Aangezien de patiënten met het APS, ondanks de blijvende 

aanwezigheid van de aPL, niet voortdurend trombi ontwikkelen is er een second hit theorie ontwikkeld, waarbij 

er eerst een schade aan vasculair endotheel ontstaat. Hierdoor wordt het negatieve oppervlakte van de 

fosfolipiden, in het normale bloedvat blijft dit aan de binnenzijde van de fosfolipiden dubbellaag, aan de circulatie 

blootgesteld. In de aanwezigheid van aPL zal het antilichaam-β2GPI complex hieraan binden en leiden tot 

celactivatie (2,9,44). Andere mogelijk betrokken doelwiteiwitten voor binding door antilichamen zijn 

prothrombine, proteïne C, proteïne S, annexine V, stollingsfactor XII. Hiermee wordt momenteel (nog) geen 

rekening gehouden in de criteria.                   

Gezien de heterogeniteit van de aandoening werden internationale classificatiecriteria opgesteld. De Sapporo 

criteria (Japan, 1998) stellen dat APS aanwezig is indien er voldaan wordt aan minstens 1 klinisch en minstens 1 

laboratorium criterium. Gezien de vernieuwde inzichten op klinisch vlak en de ontwikkelingen van nieuwe 

serologische testen werden de Sapporo criteria aangepast: de gereviseerde Sapporo criteria (Sydney, 2006) (zie 

bijlage 1) (35). Een nieuwe update werd in 2009 opgesteld (2). Naast Lupus anticoagulans en anticardiolipine 

antistoffen wordt hierin als derde laboratoriumcriterium de opsporing van antistoffen tegen het β2-glycoproteïne 

I opgenomen. 

Ondanks de duidelijke richtlijnen blijft het stellen van de correcte diagnose een heikel punt. Het probleem is dat 

zowel tromboses als de beschreven zwangerschapscomplicaties frequent zijn binnen de algemene populatie 

zonder daarom geassocieerd te zijn aan het APS (2). Geschikte diagnostische testen om de persisterende 

aanwezigheid van antifosfolipiden antistoffen in het plasma op te sporen zouden daarom soelaas moeten brengen 

om het onderscheid te kunnen maken tussen patiënten met en zonder APS, dit vooral in het kader van verdere 

(levenslange) behandeling, maar hier wordt gekampt met grote problemen van standaardisatie. Tot heden is er 

geen gouden standaard (9,20). Ondanks de internationale richtlijnen en de pogingen tot standaardisatie blijven de 

inter-labo variaties binnen kwaliteitsprogramma’s zeer groot. Ook de interpretatie van de resultaten is een 

moeilijk gegeven (20,26,43). 

Gezien de problemen omtrent de diagnostiek en nieuwe testen die op de markt gekomen zijn leek het 

interessant om eens een nadere blik te werpen op de detectie van antilichamen tegen het recent in de criteria 

opgenomen β2-glycoproteïne I. 

 

QUESTION(S) 

 

1) Wat is het nut van het aanbieden van anti- β2GPI antilichamen in de diagnose van het APS? 

2) Welk anti- β2GPI zullen we aanbieden? 
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APPRAISAL 

 

Wat is het nut van het aanbieden van anti- β2GPI antilichamen in de diagnose van het APS? 

 

Gezien de complexiteit in het stellen van de diagnose van het antifosfolipiden syndroom werden in 1999 

internationale criteria vastgelegd: de Sapporo criteria (2,7,35). Door nieuwe ontwikkelingen en inzichten werden 

deze aangepast in 2006: de revised Sapporo criteria. Om te voldoen aan het APS is er tenminste 1 klinisch 

criterium en tenminste 1 laboratorium criterium vereist (LAC, aCL en anti- β2GPI) (zie bijlage 1). 

Hier zal niet uitgebreid worden ingegaan op de bepaling van het Lupus anticoagulant (LAC) en anti-cardiolipine 

antilichamen (aCL). De aanwezigheid van het LAC wordt opgespoord aan de hand van een multi-step procedure 

(screening, mengen, bevestiging) startend bij een verlengde fosfolipiden-dependente stollingstest (bv. APTT). Hier 

in UZLeuven worden de aanbevelingen van het International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) 

gevolgd (15). Toch zijn verschillende factoren, zowel preanalytisch, analytisch en postanalytisch, gekend die leiden 

tot grote variatie (16). Recent zijn er door het SSC striktere richtlijnen opgesteld om een betere standaardisatie 

te bekomen (zie bijlage 2) (2,15). Een groot nadeel blijft echter de onbetrouwbaarheid van de test in geval van 

antistollingstherapie die interfereert met de bepaling. Best dient dan anti- β2GPI bepaald te worden (9). 

De diagnostische waarde van de anticardiolipine assay ligt momenteel onder vuur. Detectie van aCL gebeurt 

meestal met een ELISA, maar kan tegenwoordig ook op geautomatiseerde wijze (32). Recent werd een protocol 

uitgewerkt voor verbetering van de performantie (25,31). In UZLeuven wordt een in-house ELISA gebruikt. Alle 

assays hebben echter methodologische problemen. Er is een groot gebrek aan standaardisatie en moeilijkheden 

in interpretatie. Er wordt gezegd dat, analoog aan de bepaling van anti- β2GPI, enkel het IgG-isotype klinisch 

relevant is (4). Hoewel de literatuur er niet uit is of er al dan niet een correlatie is tussen de aanwezigheid van 

aCL en trombose of herhaalde miskramen (4,9). Door de lage specificiteit moet er voorzichtig omgesprongen 

worden met de interpretatie. Toch heeft de bepaling zijn nut in die zin dat het een sensitieve test is die verdere 

diagnostische uitwerking aanvaardbaar maakt (4). 

 

Aangezien het tegenwoordig duidelijk is dat het β2-glycoproteïne-I, wanneer gebonden aan antilichamen, een 

prominente rol speelt in de pathogenese werd de opsporing hiervan als een extra laboratorium criterium 

toegevoegd in 2006.  

De werkelijke mate van betrokkenheid van deze antilichamen is momenteel niet exact gekend.  Patiënten met 

het APS hebben een heterogene pool van antistoffen, meestal met lage/matige affiniteit voor β2GPI. Men 

vermoedt echter dat enkel deze met hoge affiniteit pathologisch zijn (9, 14). De werkelijke meerwaarde van de 

detectie van anti- β2GPI dient nog verder onderzocht te worden. Het is nog niet duidelijk of deze antilichamen 

een onafhankelijke risicofactor vormen op het ontwikkelen van tromboses en zwangerschapscomplicaties (9). 

Klinisch niet relevante antilichamen moeten onderscheiden kunnen worden van deze met klinisch belang. 

Recente data tonen aan dat antilichamen gericht tegen een epitoop gelegen op domein I van β2GPI geassocieerd 

zijn aan trombotisch risico: met name IgG gericht tegen het epitoop Gly40-Arg43 op domein I van het beta2-

glycoproteïne (anti-DmI) (3,14,26). Of dit de enige pathogene antilichamen zijn  is nog onzeker (4).  

Opsporing gebeurt aan de hand van een ELISA, maar kan tegenwoordig ook geautomatiseerd gebeuren. Ook hier 

zijn verschillende assays ter beschikking. Al deze methoden kampen echter met een gebrek aan 

standaardisatie. Belangrijke factoren hierin zijn het type oppervlak in de microtiter platen, de kwaliteit van het 

gebruikte β2GPI-antigen, het bepalen van de cut-off, definitie van lage, medium en hoge positieve stalen, het 

ontbreken van een algemene referentie-kalibrator (zie bijlage 3) (26,32). Tal van suggesties ter verbetering van de 

bepaling zijn gedaan waaronder in duplo testen, bepalen van een cut-off op basis van 50 (liefst 100) gezonde 

personen, cut-off in percentiel (99th percentiel), gebruik van externe positieve controle, gebruik van humane 

monoclonale kalibratoren,… (21,38,39).  

Internationale richtlijnen raden aan om de bepaling als positief te beschouwen bij een titer van >99th 

percentiel (2,35). 2 verschillende bloedmonsters zijn vereist, met een interval van minimaal 12 weken, om 

transiënte aanwezigheid van antilichamen uit te sluiten en op deze wijze vals-positiviteit te verhinderen. Er moet 

vermeden worden om patiënten in te delen bij APS indien er een tijdspanne is van meer dan 5 jaar tussen 

klinische symptomen en een positieve test. Dit geldt voor de 3 verschillende laboratorium criteria (7). 

Wat betreft het isotype voor de bevestiging van de diagnose wordt hoofdzakelijk het IgG-isotype in acht 

genomen. IgM lijkt minder geassocieerd te zijn met trombose en herhaalde miskramen maar meer met infecties 

(2,7,14). Het IgA isotype wordt niet geincludeerd in de criteria wegens onduidelijk verband hoewel er enkele 

case reports bestaan van uitsluitend IgA anti-β2GPI positiviteit met klinische manifestaties. 

 

 

Van de 3 testen correleert LAC het beste met het voorkomen van tromboses (zie bijlage 4) (2,9). In de literatuur 

wordt gesuggereerd dat dit ook de beste merker is voor het voorspellen van zwangerschapscomplicaties (22). Of 

aCL als een onafhankelijke risicofactor beschouwd kan worden is momenteel niet duidelijk. In feite wordt de hele 

klinische relevantie van deze bepaling nagekeken. Desondanks zou het toch zijn nut hebben binnen de 

zwangerschapscomplicaties (12).  Anti-β2GPI IgG isotype blijkt geassocieerd aan trombose, maar de waarde als 

onafhankelijke risicofactor is nog niet eenduidig uitgeklaard alsook het belang bij zwangerschapscomplicaties 

(9,22). Momenteel is de beste keuze voor het stellen van de diagnose van APS een combinatie van positieve 

uitslagen (zie bijlage 5). Studies tonen duidelijk aan dat een combinatie van positieve testen een betere 
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voorspellende waarde heeft voor trombose/zwangerschapsproblemen (3,20,36). Probleem echter blijft dat er een 

gebrek is aan onbetwiste cut-off waardes voor ieder van deze testen waarbij een positief resultaat ook klinisch 

relevant is (20). Daarom is het belangrijk de testen te beperken tot die patiënten met een significante 

probabiliteit op APS (3). Prospectief onderzoek dient te gebeuren naar klinische betekenis van (combinaties) van 

positieve testuitslagen (22). Momenteel is niet geweten of patiënten met een enkele positieve test (LA, aCL of 

anti- β2GPI) ook een verhoogd risico op trombose of zwangerschapscomplicaties hebben (3, 20). Toch zegt men 

dat bij 3-10% van de APS patiënten anti- β2GPI antilichamen de enige positieve test is (4).  

 

Er ontbreken nog definitieve en eenduidige richtlijnen voor de verschillende laboratoriumbepalingen voor het 

stellen van de diagnose van APS, er is geen gouden standaard en een groot gebrek aan standaardisatie (35). Dit 

bemoeilijkt sterk de interpretatie van de resultaten. Globaal leidt dit tot een grote inter-labo variatie (26). 

Evaluatie van de klinische relevantie en de diagnostische meerwaarde van de verschillende testen is nodig (9). Er 

dient verdere gezocht te worden naar andere mogelijk pathogene aPL samen met de ontwikkeling van nieuwe 

assays. Het is dus duidelijk dat er nog onderzoek/studies op verschillende vlakken dient te gebeuren. Momenteel 

worden de consensusrichtlijnen van het ISTH gevolgd. 

 
Conclusief kan men zeggen dat, ondanks de verschillende onzekerheden betreffende de optimale assays voor het 

opsporen van APS, er toch veel evidentie is voor de bepaling van anti-β2GPI antilichamen. Om te beginnen 

verhogen ze de specificiteit van de diagnostiek naar APS. Daarnaast is dit bij sommigen de enige positieve test 

waardoor ze toch tot het APS ingedeeld kunnen worden en vervolgens de correcte therapie krijgen. De assay is 

zeker zinvol bij diegenen die onder anticoagulerende therapie staan en waarbij LAC-testen niet betrouwbaar zijn. 

Ten slotte is de bepaling opgenomen in de aanbevelingen van het ISTH. 

 

Welk anti- β2GPI zullen we aanbieden? 

 

Een preliminaire studie met 40 stalen werd verricht om een vergelijking te maken tussen de in huis beschikbare 

routine-testen (LAC (stollingstesten) en aCL IgG (ELISA)) en de bepalingen van anti- β2GPI IgG op de 

ImmunoCap 100 (Phadia (fluorescentie)) en de AcuStar (IL (chemiluminescentie). Een belangrijke beperking is dat 

er geen rekening gehouden werd met de kliniek. De bepaling van aCL op beide automaten werd weggelaten. De 

cut-off, door de firma bepaald, werd gebruikt (Phadia: 10AU/ml, AcuStar: 20 U/ml).  Sterk vereenvoudigd nazicht 

van de bekomen resultaten toont dat:  

- de stalen sterk positief voor LAC (+++) en voor aCL IgG (++) ook alle positief zijn voor anti- β2GPI. In 

deze cohorte heeft de bepaling van anti- β2GPI geen toegevoegde waarde en kan de diagnose van APS 

sowieso gesteld worden op basis van de positieve LAC en aCL. 

-  de stalen die matig positief zijn voor LAC (++ of +) en aCL IgG (+-/+) alle negatief zijn voor anti- 

β2GPI. In deze situatie zou de bepaling van anti- β2GPI een toegevoegde waarde kunnen hebben maar in 

deze kleine cohorte is dit niet het geval. 

- de stalen die negatief zijn voor LAC en positief voor aCL IgG (+) meestal negatief zijn voor anti- β2GPI. 

Hier is de diagnose van APS minder waarschijnlijk. Enkele stalen zijn wel positief voor anti- β2GPI wat 

mogelijks wijst op APS. Hier is echter kennis van de kliniek nodig. 

- de stalen die negatief zijn voor zowel LAC als voor aCL IgG alle negatief zijn voor anti- β2GPI bepaald 

met de AcuStar. De literatuur meldt dat in deze situatie de bepaling van anti- β2GPI zinvol kan zijn 

aangezien 3-10% van de patiënten met APS enkel hiervoor positief is. Met de Phadia zien we echter 1 

staal dat positief reageert. We vermoeden dat dit een vals-positief resultaat is, hoewel we niet 

gecorreleerd hebben met de kliniek. De firma heeft hier geen verklaring voor. De literatuur beschrijft 

dat er met de ImmunoCap vals-positieve resultaten voorkomen (2). Daarom geniet deze analyse niet de 

voorkeur. Anderzijds zou het mogelijk kunnen zijn dat er een ongebruikelijk anti-β2GPI gedetecteerd 

werd dat enkel met de ImmunoCap opgepikt werd. 

Zoals gezegd is dit een zeer preliminaire studie en vooraleer er echte conclusies kunnen genomen worden dient 

er een grondige evaluatie te gebeuren waarbij uiteraard ook rekening wordt gehouden met de kliniek. Er zal 

eveneens nagegaan worden of er een in-house methode op punt gesteld kan worden. 

 

 

TO DO/ACTIONS 

 

1)  Verdere evaluatie van anti- β2GPI IgG op de AcuStar en ontwikkelen van een in house methode om de test 

aan te bieden.  

2)  Meedoen aan externe kwaliteitsprogramma’s om ons ervan te verzekeren dat de bevonden waarden en 

interpretatie correct zijn.  

3) Opvolgen van de literatuur. 
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ATTACHMENTS 

 

Bijlage 1: de gereviseerde Sapporo criteria (Sydney, 2006) (35) 
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Bijlage 2: richtlijnen voor de bepaling van LAC (SSC, 2009) (15) 
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Bijlage 3: Problemen van de aCL en anti- β2GPI bepaling (32) 
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Bijlage 4: Illustration of the clinical relevance of the established laboratory criteria for APS (2) 

Criterium Studies on the association with thrombosis Studies on the association with 

pregnancy complications 

 Positive Negative Positive Negative 

LAC Galli 2003 

Galli 2003 
Pengo 2005 

Opatrny 2006 

Ruffatti 2006 

   

aCL antibodies Nash 2004 Runchey 2002 

Galli 2003 
Pengo 2005 

Naess 2006 

Bizzaro 2007 
Galli 2007  

Opatrny 2006  

Anti- β2GPI antibodies de Laat 2004 

Zoghlami-Rintelen 2005 
de Groot 2005 

Forasteiro 2005 

Danowski 2006 

Galli 2007 

Urbanus 2009 

de Laat 2009 

 Faden 1997 

Lee 2001 
Galli 2007 

 

aPT antibodies  Atsumi 2000 

von Landenberg 2003 
Ishikura 2004 

Tsutsumi 2006 

Nojima 2006 
Bizzaro 2007 

Galli 2007 

Bardin 2007 
Ghirardello 2007 

Oku 2008 
 

Galli 2003 

Jaskowski 2009 

Forastiero 1997 

Sabatini 2007 

 

 

 

 

Bijlage 5: interpretatie van resultaten in functie van kliniek (3) 

 

 


