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Nederlandse samenvatting 

Het antifosfolipidensyndroom (APS) wordt gediagnosticeerd wanneer een patiënt lijdt aan een 
trombose of zwangerschapsmorbiditeit met de persistente aanwezigheid 
antifosfolipidenantilichamen (aFLs) 1. Aangezien vasculaire trombose en 
zwangerschapsgerelateerde morbiditeit vaak voorkomen in de algemene bevolking en niet altijd 
gerelateerd zijn aan APS, hangt de diagnose van APS voornamelijk af van de 
laboratoriummethode die gebruikt wordt voor de bepaling van aFLs. Doordat patiënten met APS 
vaak een intensievere antistollingstherapie nodig hebben, rust er een zware last op de testen die 
worden gebruikt om de aanwezigheid van circulerende aFLs te detecteren. 

Laboratoriumdiagnose van APS: de huidige problemen 

De huidige herziene laboratoriumcriteria voor APS-classificatie bestaan uit een combinatie van 
verschillende laboratoriumtesten om aFLs te detecteren. Deze laboratoriumcriteria omvatten 
één functionele stollingstest die bekend staat als lupus anticoagulans (LAC), en twee 
immunologische testen die immunoglobuline (Ig) G en/of IgM meten met bèta2-glycoproteïne I 
(antiβ2GPI) als antigeen, de anticardiolipin antistofstest en de anti- β2GPI antistof test. Om vals-
positieve testen door infecties te voorkomen, moeten positieve testen worden herhaald met een 
interval van ten minste 12 weken 1. 

Momenteel vertoont de detectie van aFLs grote verschillen tussen de verschillende assays en 
tussen de laboratoria2,3. Er zijn namelijk problemen bij de standaardisatie van deze testen, wat 
de laboratoriumdiagnose van APS moeilijker maakt. De huidige criteria voor de detectie van aFLs 
betreft een heterogene populatie antilichamen. Het is nog niet bekend welke eiwitten en 
factoren bijdragen aan de productie van aFLs en hoe deze antilichamen trombose en 
zwangerschapsmorbiditeit kunnen veroorzaken. Daarom moet er op verschillende manieren 
worden onderzocht of een nieuwe aFLs-assay mogelijk nuttig kan zijn bij de diagnose van APS: 
ten eerste moet men aantonen dat de antilichamen pathogeen zijn in APS-diermodellen, ten 
tweede moeten de antilichamen een sterke associatie vertonen met de klinische manifestaties 
van APS (trombose of zwangerschapscomplicaties). Als dit voldaan is, dan kan het gebruik van 
deze testen niet alleen de diagnose van APS verbeteren, maar zou het ook kunnen helpen bij de 
risicostratificatie van de patiënten. 

Is er een toegevoegde waarde van het detecteren van anti-

domein I van β2GPI IgG bovenop de huidige APS 

laboratoriumcriteria? 

De antilichamen gericht tegen het eerste domein (DI) van β2GPI blijken pathogeen te zijn in een 
diermodel4,5. DI bevat een belangrijk pathogeen epitoop (G40-R43) dat cryptisch is en alleen 
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wordt blootgesteld wanneer β2GPI zich in zijn open conformatie bevindt 6-8. Er is een hoge 
variatie aan blootstelling van dit epitoop in de anti-β2GPI IgG-assays, waardoor er DI-reactieve 
stalen gemist worden in deze assays 3. 

Klinische rol van antiDI-assays 

Recent zijn er testen ontwikkeld die specifiek antiDI-antilichamen detecteren. Echter, er is nog 
geen consensus bereikt over de toegevoegde waarde van antiDI-antilichamen in de 
classificatiecriteria van APS (hoofdstuk 2). Sommige onderzoeken toonden een hogere correlatie 
aan met trombose, terwijl andere geen toegevoegde waarde van antiDI-assays konden bewijzen. 
Van alle testen die antiDI IgG detecteren, was het vooral de tweestaps antiDI-ELISA die aanzienlijk 
hogere Odd Ratio's (OR's) voor antiDI IgG vertoonde dan de antilichamen die gericht zijn op 
andere domeinen van het eiwit. De chemiluminescentie-immunoassay (CLIA) is momenteel de 
meest gebruikte methode om antiDI IgG antilichamen te detecteren. AntiDI IgG gemeten door 
CLIA blijken te correleren met de klinische manifestaties van APS, maar de toegevoegde klinische 
waarde is echter niet consistent. Sommige studies konden wel de toegevoegde waarde van antiDI 
aantonen, terwijl andere studies niet. Geen van de overige drie assays, namelijk de directe antiDI 
ELISA, de competitieve inhibitie ELISA en de commercieel ontwikkelde INOVA antiDI ELISA, kon 
een toegevoegde waarde van antiDI IgG aantonen in vergelijking met de andere antiβ2GPI IgG 
antilichamen. De inconsistente resultaten kunnen te wijten zijn aan verschillen in niet-assay 
gerelateerde factoren (zoals verschillende onderzoekspopulaties en, behandelingsprotocollen), 
maar ook aan factoren die verband houden met de methodologie om antiDI, antiCL en anti-β2GPI 
antilichamen te detecteren. 

Detectie van antiDI IgG door CLIA 

Op basis van de literatuurresultaten hebben we  data van een multicenter studie gebruikt om te 
onderzoeken of er een meerwaarde is van het meten van antiDI-antilichamen met de  CLIA 
aanvullend  op de huidige APS-classificatiecriteria. Dit werd getest bij een grote cohort van APS- 
en niet-APS-patiënten, waarbij er dan ook gekeken werd naar antiCL en antiβ2GPI die gemeten 
werden met vier verschillende commercieel beschikbare assays (hoofdstuk 3). In deze 
multicenterstudie vonden we dat de detectie van antiDI IgG door CLIA minder gevoelig, maar wel 
specifieker was in vergelijking met de huidige laboratoriumcriteria aFL-tests. Dit resulteerde in 
een hogere OR voor trombose en zwangerschapsmorbiditeit. Bovendien zijn anti-DI IgG 
voornamelijk aanwezig bij triple-positieve patiënten met een hoog risico en die ook hogere 
concentraties aFL’s vertonen. Bovendien geeft de combinatie van antiDI antilichamen met een 
drievoudige positiviteit een hoger risico op klinische symptomen dan alleen drievoudige 
positiviteit. Echter, in tegenstelling tot onze verwachting, verbeterde de toevoeging van antiDI of 
de vervanging van antiβ2GPI IgG door antiDI, de OR's voor trombose of 
zwangerschapsmorbiditeit nauwelijks. Daarom kon onze studie geen toegevoegde waarde 
aantonen van het meten van antiDI IgG bovenop de huidige laboratoriumcriteria. Dit bleek ook 
onafhankelijk te zijn van type assay dat gebruikt werd om antiCL en antiβ2GPI antilichamen te 
meten. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de CLIA assay een verminderde 
blootstelling heeft van het pathogene DI-epitoop, wat mogelijk  implicaties geeft voor de juiste 
patiënt classificatie 3. 
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In hoofdstuk 1 hebben we het belang aangetoond van het gebruik van een hydrofiel oppervlak 
om β2GPI op te coaten, waardoor de conformationele verandering wordt geïnduceerd die 
resulteert in de blootstelling van het cryptisch pathogeen epitoop op DI van β2GPI. Zoals 
hierboven beschreven, blijken de antilichamen die gericht zijn tegen het cryptische epitoop G40-
R43 op DI pathogeen te zijn in vivo en vitro studies. De resultaten die met antiβ2GPI-assays 
worden verkregen, zijn dus afhankelijk van de conformatie van het gecoate β2GPI (d.w.z. de 
blootstelling van het epitoop G40-R43). Dit wordt dus beïnvloed door het type oppervlak dat 
gebruikt wordt om β2GPI te immobiliseren. Aangezien in antiDI-assays DI wordt gecoat in plaats 
van het volledige β2GPI eiwit, werden vergelijkbare problemen met deze assay niet verwacht. 
Echter, dient er ook rekening te worden gehouden met de positieve lading van het epitoop G40-
R43. Hierdoor kan de lading van het coatingoppervlak mogelijk ook de beschikbaarheid van het 
G40-R43 epitoop beïnvloeden. Er wordt namelijk verondersteld dat het gebruik van een neutraal 
coatingsoppervlak resulteert in een willekeurige oriëntatie van DI, en dus ook in de blootstelling 
van epitoop G40-R43. Maar wanneer men een negatief oppervlak gebruikt, dan gaat het 
positieve epitoop daarop binden, waardoor het niet beschikbaar is voor de antilichamen. Bij de 
CLIA-assay kan een mogelijke lading van de gebruikte beads niet worden uitgesloten, waardoor 
de blootstelling van het epitoop G40-R43 onzeker is. Om dit na te gaan hebben we twee 
monoklonale antilichamen (P1-117 en P2-6) gebruikt in de CLIA. Antilichaam P1-117, dat epitoop 
G40-R43 herkent, kan alleen binden op DI wanneer β2GPI zich in zijn open conformatie bevindt, 
terwijl P2-6 DI herkent ongeacht de conformatie van β2GPI 9. Onze data toonden aan dat P2-6 
kon worden gedetecteerd, terwijl er geen signaal werd verkregen voor P1-117 in deze antiDI CLIA. 
In tegenstelling tot de verwachting, is het epitoop G40-R43 in deze antiDI-assay niet beschikbaar, 
waardoor patiëntenstalen met antilichamen die het epitoop G40-R43 herkennen dus worden 
gemist. De commercieel verkrijgbare antiDI CLIA detecteert dus antilichamen tegen DI, met 
uitzondering van de meer specifieke antiDI-antilichaampopulatie gericht tegen het epitoop G40-
R43. Bovendien kwamen de resultaten van anti-β2GPI en antiDI gemeten op hetzelfde platform 
met elkaar overeen, wat suggereert dat beide testen bijna dezelfde antilichaampopulatie meten 
die dus gericht zijn tegen DI, maar niet tegen het G40-R43-epitoop. 

Detectie van antiDI IgG door een hydrofobe ELISA 

Afgezien van de antiDI CLIA-assay, zijn er andere methoden beschikbaar om antiDI-antilichamen 
te detecteren. Al in 2005 gaf een in-huis ELISA aan dat het testen van antiDI IgG de identificatie 
mogelijk maakt van APS patiënten met het hoogste risico op het ontwikkelen van trombose of 
zwangerschapsmorbiditeit 10,11. Hierbij werd nogmaals bevestigd dat de juiste blootstelling van 
het G40-R43-epitoop van uitermate belang is 11. In deze ELISA word DI zowel op een hydrofiele 
ELISA-plaat, als een hydrofobe ELISA-plaat gecoat, wat resulteert in een verschil in blootstelling 
van het pathogene DI-epitoop.  

In hoofdstuk 4 hebben we deze in-huis test vergeleken met de commerciële antiDI CLIA in een 
groot cohort van APS- en niet-APS-patiënten. Wanneer DI werd gecoat op een hydrofiele plaat, 
werden er geen antilichamen gedetecteerd in alle stalen. Echter, wanneer DI op een hydrofobe 
plaat werd gecoat, konden de antilichamen wel worden gedetecteerd en waren de waarden van 
de optische dichtheid (OD) van de APS-stalen significant hoger dan die van de controlegroepen. 
Daarnaast hebben we vastgesteld dat 18 van de 66 stalen met trombose negatief waren met de 
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antiDI CLIA, maar positief met de in-huis antiDI hydrofobe ELISA. Dit resulteerde in een hogere 
gevoeligheid van de in-huis antiDI hydrofobe ELISA in vergelijking met de commerciële antiDI 
CLIA. Bovendien detecteerde de in-huis antiDI-hydrofobe ELISA meer stalen met klinische 
manifestaties van APS in vergelijking met de antiDI IgG-CLIA.  

Samengevat suggereren deze resultaten dat de antiDI hydrofobe ELISA een meer specifieke 
antiDI-antilichaampopulatie kan meten die gericht is tegen G40-R43, vergeleken met de 
commercieel verkrijgbare antiDI CLIA die alle antilichamen tegen DI detecteert, met uitzondering 
van antilichamen gericht tegen het epitoop G40-R43. Onze gegevens benadrukken het belang 
van het meten van antistoffen gericht tegen het cryptische epitoop G40-R43, niet alleen in de 
antiβ2GPI-assays, maar ook in de antiDI-assays om er zeker van te zijn dat in ieder geval deze 
pathogene antilichaampopulatie niet wordt gemist. 

Kortom, net als bij de antiβ2GPI-assay, is standaardisatie van antiDI-assays van het grootste 
belang. Deze standaardisatie omvat de bevestiging van een bevredigende blootstelling van het 
G40-R43 epitoop om er zeker van te zijn dat ten minste één specifieke pathogene 
antilichaampopulatie wordt gemeten. Hierbij is de lading van het oppervlak dat gebruikt wordt 
om DI te immobiliseren van belang, aangezien het de blootstelling van het G40-R43 epitoop kan 
beïnvloeden. Het is dus interessant om de blootstelling van dit epitoop in alle beschikbare antiDI-
assays te verifiëren, wat ook de standaardisatie van antiDI-assays kan verbeteren. 

Is er een meerwaarde om de IgA-isotype antiCL-antilichamen en 

antiβ2GPI-antilichamen in APS te detecteren? 

De huidige criteria zeggen dat men IgG en IgM antiCL en antiβ2GPI moet detecteren om de 
diagnose van APS te bevestigen, en zijn de IgA antilichamen niet opgenomen in de huidige 
classificatiecriteria. In hoofdstuk 6 onderzochten we of er een toegevoegde waarde is van het 
meten van antiCL en antiβ2GPI IgA antilichamen naast het huidige aFLs paneel bestaande uit LAC, 
antiCL en antiβ2GPI IgG/M. We vonden dat positiviteit voor antiCL en/of antiβ2GPI IgA 
antilichamen inderdaad geassocieerd was met trombose en zwangerschapsmorbiditeit. Echter, 
een geïsoleerde IgA positiviteit was zeldzaam en correleerde niet met klinische manifestaties van 
APS. Onze resultaten ondersteunen dus niet de meting van antiCL- en/of antiβ2GPI-IgA naast de 
conventionele aFLs bij het identificeren van patiënten met klinische manifestaties van APS. 

Is een geïsoleerde LAC in afwezigheid van antiCL- en anti-β2GPI-

antilichamen klinisch relevant? 

LAC detecteert een functioneel effect van een heterogene groep aFLs antilichamen. De klinische 
relevantie van een geïsoleerde LAC, in afwezigheid van antiCL en antiβ2GPI IgG en IgM, is 
discutabel. Daarom hebben we in hoofdstuk 7 gekeken naar de correlatie van een geïsoleerde 
aanwezigheid van LAC met trombose, en dit vergeleken met triple positiviteit in een cohort van 
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APS- en niet-APS-patiënten. We ontdekten dat een geïsoleerde LAC een zwakkere LAC-activiteit 
vertoonde in vergelijking met triple positieve patiënten. Patiënten met een geïsoleerde LAC 
hebben echter een vergelijkbaar of zelfs hoger risico op trombose in vergelijking met patiënten 
met triple positiviteit. De aanwezigheid van anti-PS/PT-antilichamen kon de LAC-positiviteit niet 
verklaren in alle stalen met geïsoleerde LAC.  Aangezien de stalen negatief waren voor 
antilichamen tegen β2GPI en antiPS/PT  zijn verdere studies nodig om het antigeen te 
identificeren dat verantwoordelijk is voor een geïsoleerde LAC. 

Conclusie 

De klinische symptomen van APS komen vaak voor, ongeacht het syndroom, waardoor de 
diagnose van APS moeilijk is en voornamelijk afhankelijk is van de laboratoriumcriteria. 
Momenteel is de laboratoriumdiagnose van APS nog steeds een uitdaging vanwege het gebrek 
aan standaardisatie en de heterogeniteit van aFLs-antilichamen. We toonden aan dat het 
belangrijk is om de juiste blootstelling van het cryptische epitoop in alle beschikbare antiDI-
assays te verifiëren om de standaardisatie van de antiDI-assays te verbeteren. Bovendien was 
een geïsoleerde IgA zeldzaam en correleerde het niet met de klinische manifestaties van APS. 
Patiënten met een geïsoleerde LAC hebben echter een vergelijkbaar of zelfs hoger risico op 
trombose in vergelijking met patiënten met triple positiviteit. Verdere studies zijn nodig om de 
implicaties van onze bevindingen uit te werken. 
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