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Zespół antyfosfolipidowy (APS) - definicja 

APS to choroba autoimmunizacyjna, w przebiegu której obserwuje się zakrzepicę 

żylną i/lub tętniczą, i/lub niepowodzenia położnicze, a objawy te wiąże się  

z występowaniem jednego lub więcej rodzajów przeciwciał antyfosfolipidowych. 

Pierwotny 
APS 

Wtórny 
 APS 



APS – kryteria rozpoznawania 

Kryteria z Sapporo z 1999 roku. 
Wilson W.A. et al.: International Consensus Statement on Preliminary Classification Criteria for Definite 

Antiphospholipid Syndrome: Report of an International Workshop. Arthritis Rheum 1999; 42: 1309-1311 

Kryteria z Sydney z 2004-2006 roku. 
Miyakis S., et al.: International Consensus Statement on an Update of the Classification Criteria for Definite 

Antiphospholipid Syndrome (APS). J Thromb Haemost 2006; 4: 295-306 



APS – kryteria z 2006 roku. 

Kryteria 

kliniczne 

Kryteria 

laboratoryjne 

APS 

przynajmniej jedno przynajmniej jedno i 

<5lat 



APS – kryteria kliniczne 

1. Jeden lub więcej epizodów zakrzepicy żylnej lub tętniczej lub małych naczyń. 
2. Niepowodzenia położnicze; 

• Trzy lub więcej następujące po sobie poronienia przed 10-tym tygodniem 
ciąży, przy wykluczeniu wad anatomicznych u kobiety, oraz zaburzeń 
hormonalnych u obojga rodziców; 

• Przynajmniej jedno poronienie prawidłowego morfologicznie płodu w trakcie 
lub powyżej 10-tego tygodnia ciąży, które nie da się wytłumaczyć innymi 
przyczynami; 

• Co najmniej jeden przedwczesny poród prawidłowego morfologicznie 
noworodka  przed 34-tym tygodniem ciąży, który spowodowany jest: ciężkim 
stanem przedrzucawkowym lub ciężką niewydolnością łożyska. 



APS – kryteria laboratoryjne 

1. Stwierdzenie obecności  antykoagulantu tocznia (LA) przynajmniej dwukrotnie w 
odstępie co najmniej 12 tygodni za pomocą algorytmu zaproponowanego przez 
ISTH. 

2. Stwierdzenie obecności przeciwciał antykardiolipinowych (aCL) w klasie G i/lub M, 
co najmniej dwukrotnie w odstępie co najmniej 12 tygodni, w ilości >20 GPL/MPL 
lub >99 percentyla, za pomocą wystandaryzowanego testu ELISA. 

3. Stwierdzenie obecności przeciwciał przeciwko β2-glikoproteinie I (β2GPI) w klasie 
G i/lub M, co najmniej dwukrotnie w odstępie co najmniej 12 tygodni, w ilości >99 
percentyla, za pomocą wystandaryzowanego testu ELISA. 



APS – przeciwciała antyfosfolipidowe 

Przeciwciała antyfosfolipidowe (APLAs) to heterogenna grupa przeciwciał swoistych 
wobec białek związanych z fosfolipidami: 
• β2-glikoproteiny I; 
• protrombiny 
• aneksyny V 
• białka C, białka S; 
• czynnika VII; 
•  innych 



Prawdopodobne mechanizmy powstawania zakrzepicy w APS 

1. HAMOWANIE NATURALNYCH INHIBITORÓW I FIBRYNOLIZY 

1. Hamowanie układu białka C – zaburzenia w aktywacji PC,  

w hamowaniu czynników V i VIII przez APC, hamowanie wiązania PC  

z EPCR. 

2. Przyspieszanie aktywacji i hamowanie inhibicji trombiny. 

3. Hamowanie TFPI. 

4. Zaburzenie układu fibrynolizy przez oddziaływanie z plazminą, PAI-1. 

2. AKTYWACJA PŁYTEK KRWI 

1. Aktywacja płytek krwi poprzez ich receptory. 

2. Interferencja w proces adhezji zależnej od czynnika von Willebranda. 

3. USZKADZANIE I AKTYWACJA KOMÓREK ŚRÓDBŁONKA I MONOCYTÓW 

1. Bezpośrednie uszkadzanie komórek śródbłonka. 

2. Aktywacja komórek skutkująca utratą ich antyzakrzepowych właściwości. 

4. AKTYWACJA UKŁADU DOPEŁNIACZA 



APS – przeciwciała antyfosfolipidowe 

Ujęte w kryteriach z Sydney z 2006 Nieujęte w kryteriach z Sydney z 2006 

• antykoagulant tocznia 
• antykardiolipinowe (IgG, IgM) 
• przeciw β2-glikoproteinie I (IgG, IgM) 

Przeciwciała przeciwko: 
• domenie I β2GPI; 
• fosfatydyloserynie; 
• fosfatydyloetanoloaminie 
• fosfatydylocholinie; 
• fosfatydyloinozytolowi; 
• kompleksowi fosfatydyloseryna-
protrombina; 
• inne. 



Antykoagulant tocznia 

Tu wstawić zdjęcie krwawiącego człowieka, napisać obok PT ze strzałką w 
górę i powiedzieć, iż nazwa LA wzięła się stąd, iż po raz pierwszy opisano 
to przeciwciało w 1952 roku u dwóch chorych ze skazą krwotoczną, u 
których obserwowano długi PT, i którzy mieli fałszywie dodatnie odczyny 
kiłowe i chorowali na toczeń. To jest paradoks że LA zaobserwowano u 
krwawiących ludzi!!! 



Antykoagulant tocznia 

LA to heterogenna grupa przeciwciał, które mają wspólne charakterystyczne cechy: 
• wydłużają czasy krzepnięcia osocza zależne od fosfolipidów 
• nie powodują skazy krwotocznej, przeciwnie – zwiększają ryzyko wystąpienia zakrzepicy 
• wykazują swoistość antygenową wobec β2-GPI i protrombiny 



Antykoagulant tocznia – wykrywanie (1) 

Pengo V., et al.: Update of the guidelines for lupus anticoagulant detection.  
J Thromb Haemost 2009; 7: 1737-1740 

Trójstopniowy algorytm wykrywania LA: 
1. Wykazanie wydłużenia czasów krzepnięcia osocza zależnych od fosfolipidów 
2. Wykazanie obecności inhibitora niezależnego od czasu w teście korekcji 
3. Wykazanie, iż wykryty inhibitor jest zależny od fosfolipidów 



Antykoagulant tocznia – wykrywanie (2) 

Pengo V., et al.: Update of the guidelines for lupus anticoagulant detection.  
J Thromb Haemost 2009; 7: 1737-1740 

A. Pobranie krwi: 
• Przed rozpoczęciem leczenia przeciwzakrzepowego; 
• 0,109M cytrynian sodu w stosunku 9:1 
• Podwójne wirowanie – osocze ubogopłytkowe (<10 tyś PLT/ul) 
• Natychmiastowe zamrożenie osocza jeśli badanie będzie wykonane później 
• Rozmrażanie osocza w temp. 37oC 



Antykoagulant tocznia – wykrywanie (3) 

Pengo V., et al.: Update of the guidelines for lupus anticoagulant detection.  
J Thromb Haemost 2009; 7: 1737-1740 

B.   Wykazanie wydłużenia czasów krzepnięcia zależnych od fosfolipidów 
• Zaleca się wykonanie dwóch różnych czasów krzepnięcia: dRVVT i APTT. 
• Zaleca się, aby odczynnik do APTT zawierał niskie stężenie fosfolipidów i krzemiany 

jako aktywator, odradza się używania odczynników z kwasem elagowym. 
• Wystarczy, aby tylko jeden z tych czasów był u chorego wydłużony. 
• Zaleca się, aby za wartość odcięcia dla w/w czasów przyjąć wartość powyżej 99 

percentyla dla zdrowej populacji. 



Antykoagulant tocznia – wykrywanie (4) 

Pengo V., et al.: Update of the guidelines for lupus anticoagulant detection.  
J Thromb Haemost 2009; 7: 1737-1740 

C. Test korekcji 
• Zaleca się, aby osocze standardowe było przygotowane w laboratorium, dopuszcza 

się jednak stosowanie zastosowanie komercyjnego osocza liofilizowanego lub 
mrożonego. 

• Zaleca się przygotowanie mieszaniny w proporcji 1:1. 
• Zalec się wykluczenie obecności w osoczu heparyny poprzez oznaczenie czasu TT. 
• Do oceny korekcji zaleca się wyznaczenie wartości odcięcia poprzez wykonanie testu 

korekcji osocza co najmniej 40 zdrowych osób poniżej 50-tego roku życia. Za wartośc 
odcięcia uznaje się 99 percentyl. 

• Dopuszcza się stosowanie indeksu Rosnera (określanego tu jako indeks krążącego 
antykoagulantu). 



TESTY KOREKCYJNE APTT 

Dawca Chory D+C 1:1 

Inkubacja 2 godziny 37oC 

4 
Oznaczenie APTT w probówkach 1, 2, 3, 4 

1 2 3 

1:1 

+ 



Tu wstawić sjald ze wzorem Rosnera i wzorem Changa 



Antykoagulant tocznia – wykrywanie (5) 

Pengo V., et al.: Update of the guidelines for lupus anticoagulant detection.  
J Thromb Haemost 2009; 7: 1737-1740 

D. Wykazanie zależnej od fosfolipidów natury wykrytego inhibitora. 
• Zaleca się oznaczenie czasu krzepnięcia zależnego od fosfolipidów (np. dRVVT) w 

wersji z niskim stężeniem fosfolipidów (tzw. test „screen”) oraz z wysokim stężeniem 
fosfolipidów (tzw. test „confirm”). 

• Zaleca się oznaczenie tych czasów w osoczu badanym oraz w osoczu prawidłowym w 
celu normalizacji otrzymanych wyników. 

Po tym slajdzie wstawić slajd z warsztatów dotyczący dRVVT screen confirm 
- jaknormalizować 



dRVVT (diluted Russell’s viper venom time) – czas krzepnięcia 
osocza z rozcieńczonym jadem żmii Russella 

Daboja łańcuszkowa (żmija łańcuszkowa) 

 południowo – wschodnia Azja 

 długość do 1,5 m 

 najniebezpieczniejszy wąż tego regionu 

 około 900 przypadków śmiertelnych rocznie 

Jad żmii Russella jest silnym aktywatorem czynnika X 



dRVVT  - zasada metody 

ON OC 

dRVVT + Ca++ 

37oC 

pomiar czasu 

ON – osocze „normalne” 
OC – osocze chorego (badane) 

Do badania stosujemy osocze ubogopłytkowe (np. po dwukrotnym wirowaniu). 



dRVVT  - interpretacja 

Parametr Interpretacja 

dRVVT OC Ref: 30-40 s 

0,9-1,05 – wartość prawidłowa 
> 1,05 – możliwy LA 

dRVVT z dodatkiem fosfolipidów – „test neutralizacji” 



ON OC 

dRVVT + Ca++ fosfolipidy fosfolipidy 

37oC 

pomiar czasu 

dRVVT + PL - zasada metody 



dRVVT + PL – jak sprawdzić czy jest korekcja? 

Oblicz dRVVT RATIO 

Oblicz dRVVT + PL RATIO 



dRVVT + PL – jak sprawdzić czy jest korekcja? 

Oblicz % korekcji 

Jeśli % korekcji > 10%, uznaje się, że doszło do korekcji czasu dRVVT co przemawia 
za obecnością LA 



Antykoagulant tocznia – wykrywanie (7) 

Pengo V., et al.: Update of the guidelines for lupus anticoagulant detection.  
J Thromb Haemost 2009; 7: 1737-1740 

SYTUACJE SZCZEGÓLNE: 
• Wykrywanie LA u chorego w trakcie aktywnej zakrzepicy – leczenie 
przeciwzakrzepowe, wysokie stężenie białek ostrej fazy (w tym wysoka aktywność 
czynnika VIII) 
• Wykrywanie LA u chorego stosującego antagonistów witaminy K – zaleca się 
wykonanie badań po zaprzestaniu leczenia, lub gdy INR <1,5. Dopuszcza się 
przestawienie chorego na LMWH i pobranie krwi  po co najmniej 12 godzinach od 
ostatniego podania LMWH. 
• W przypadku gdy INR zawiera się w granicach 1,5-3,0 dopuszcza się wykrywanie LA w 
mieszaninie osocza chorego z osoczem normalnym w proporcji 1:1 – UWAGA – 
rozcieńczenie powoduje spadek miana LA i możliwość uzyskania wyniku fałszywie 
ujemnego. 
• Nie zaleca się stosowania czasów tekstarynowego i ekarynowego  do wykrywania LA u 
chorych stosujących VKA. 



Przeciwciała antykardiolipinowe (aCL) 

Hanly J.G.: Antiphospholipid syndrome: an overview. CMAJ 2003; 168(13): 1675-1682 



 β2-GPI-zmiana konformacji 

de Laat B., de Groot P.G.: Autoantibodies Directed Against Domain I of Beta2-Glycoproteine I.  
Curr Rheumatol Rep 2011; 13: 70-76 



 β2-GPI - autoprzeciwciała 

Autoprzeciwciała przeciwko: 
 domenie I – związane z zakrzepicą i niepowodzeniami położniczymi w APS; 
 domenie V – wytwarzane w związku z infekcjami; 
 domenie I oraz domenom IV/V – u chorych na choroby układowe bez objawów 
sugerujących APS. 
 Stosunek przeciwciało p. domenie I/ p. domenom IV/V – narzędzie diagnostyczne. 



 β2-GPI - autoprzeciwciała 

Andreoli L., et al.: Clinical Characterization of Antiphospholipid Syndrome by Detection of IgG 
Antibodies Against b2-Glycoprotein I Domain 1 and Domain 4/5.  
ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY 2015; 67(8): 2196-2204 



 β2-GPI - autoprzeciwciała 

 Opisano autoprzeciwciała przeciwko wszystkim domenon 2-GPI 
 Udowodniono związek pomiędzy ryzykiem wystąpienia zakrzepicy oraaz 
niepowodzeń położniczych z występowaniem autoprzeciwciał przeciwko domenie I. 

de Laat B., et al. Blood 2005; 105(4): 1540-1545 



 β2-GPI - autoprzeciwciała 

de Laat B., de Groot P.G.: Autoantibodies Directed Against Domain I of Beta2-Glycoproteine I.  
Curr Rheumatol Rep 2011; 13: 70-76 



 Wytyczne ISTH do oznaczania  

p/ciał aCL i 2-GPI 



 Wytyczne ISTH do oznaczania p/ciał aCL i 2-GPI 

1. Nie zaleca się wykonywania badań u pacjentów bez wyraźnych wskazań. 
2. Badania wykonywane są w surowicy lub ubogopłytkowym osoczu cytrynianowym 

wg. wskazań producenta testu. 
3. Zaleca się stosowanie testów z użyciem ludzkiej 2GPI. 
4. Należy unikać badania próbek zhemolizowanych, lipemicznych i z wysokim 

stężeniem bilirubiny. 
5. Czynnik reumatoidalny może powodować fałszywie dodatnie wyniki w klasie IgM. 



 Kto powinien być badany? 

Brandt J.T., et al.: Criteria for the diagnosis of lupus anticoagulants: an update.  
Thromb Haemost 1995; 74: 1185-1190 

 NISKA ZASADNOŚĆ BADANIA: 
• Chorzy na zakrzepicę żylną lub tętniczą po 50-tym roku życia 
 UMIARKOWANA ZASADNOŚĆ BADANIA: 
• Pacjenci bez objawów sugerujących APS, u których przypadkowo stwierdzono 

wydłużony czas APTT; 
• Pacjentki z nawracającymi wczesnymi spontanicznymi poronieniami; 
• Chorzy z zakrzepicą żylną, u których stwierdza się inne niż APS czynniki ryzyka 

zakrzepicy. 
 WYSOKA ZASADNOŚĆ BADANIA: 
• Chorzy na zakrzepicę żylną lub tętniczą, której nie da się wytłumaczyć innymi niż APS 

czynnikami ryzyka poniżej 50-tego roku życia; 
• Chorzy z zakrzepicą o nietypowej lokalizacji; 
• Chore u których doszło do poronienia w późniejszym etapie ciąży; 
• Chorzy na choroby układowe, u których dochodzi do jakiejkolwiek zakrzepicy lub 

niepowodzenia położniczego. 



Czy wszystkie p/ciała zawarte w kryteriach 

mają takie samo znaczenie? 



Klasy obecności APLAs wg. kryteriów z Sydney  

I. Obecny jest więcej niż jeden typ przeciwciał; 
II. Obecny jest tylko jeden typ przeciwciała; 

a. Obecny antykoagulant tocznia; 
b. Obecne przeciwciała antykardiolipinowe (IgG i/lub IgM) (>40 GPL/MPL lub >99 

percentyla); 
c. Obecne przeciwciała  przeciwko 2-GPI (IgG i/lub IgM) (> 99 percentyla). 

W kryteriach brak jest wyraźnego powiązania klasy z ryzykiem wystąpienia zakrzepicy lub 
poronienia. 



APLAs – czy ilość ma znaczenie? 

ryzyko zakrzepicy 

Trójpozytywność 

Podwójna pozytywność 

Pojedyncza pozytywność 



APLAs – problemy laboratoryjne 

 Wyniki fałszywie dodatnie: 

•choroby infekcyjne, nowotworowe, autoimmunizacyjne; 

• wysokie stężenie CRP; 

• obecność przeciwciał heterofilnych oraz wysokie stężenie polikolonalnych 

immunoglobulin; 

• czynnik reumatoidalny reaguje krzyżowo powodując fałszywie dodatnie wyniki w klasie 

IgM; 

• autoprzeciwciała np. dsDNA mogą reagować krzyżowo w testach na przeciwciała aCL; 

• stosowane leczenie przeciwzakrzepowe. 

 Wyniki fałszywie ujemne: 

• zespół nerczycowy – utrata przeciwciał z moczem; 

• stosowanie leczenia immunosupresyjnego orz sterydów; 

• niskie miano APLAs (np. LA) mylnie oceniane jako ujemne.  



Antykoagulant tocznia a DOACs 

Czy DOACs wpływają na testy wykrywające LA? 

 

1. TAK 

 

2. NIE 

 

3. Jak dobrze, że siedzę daleko, przynajmniej mnie nie zapyta. 



Czynnik tkankowy/VIIa 

X IX 

IXa VIIIa 

Xa Va 

II 

Trombina dabigatran 

rivaroxaban/apixaban 



Seronegatywny APS 

Objawy są bardzo charakterystyczna dla APS, nie udaje się jednak wykryć żadnego 
przeciwciała opisanego w kryteriach z Sydney z 2006 roku. 
 
Możliwe przyczyny: 
 Obecne są inne nieujęte w kryteriach przeciwciała: np. w klasie IgA, przeciwko 
fosfatydyloetanoloaminie, przeciwko fosfatydyloinozytolowi; 
 przejściowa seronegatywność: leczenie immunosupresyjne, „zużycie” przeciwciał w 
trakcie ostrej zakrzepicy; 
 utrata przeciwciał z moczem w zespole nerczycowym; 
 niskie miano LA – wyniki fałszywie ujemne. 



Katastrofalny APS (CAPS) 

 Trójpozytywność zwiększa ryzyko wystąpienia CAPS jeśli wystąpi dodatkowy czynnik 
wyzwalający (np. zabieg operacyjny, ciężka infekcja). 
 Rzadko występująca postać APS (śmiertelność ok. 30%). 
 Dochodzi do uogólnionej zakrzepicy drobnych naczyń, uszkodzenia narządów i rozwoju 
niewydolności wielonarządowej. 


