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Przeciwciała ANA, a ciąża

• Wykrywane znacznie częściej u kobiet z niepowodzeniami położniczymi, niż u 

zdrowych

• Związane z niepowodzeniem zapłodnienia in vitro

• Związane z zaburzeniem rozwoju embrionalnego

Am J Reprod Immunol 2016; 76: 396–399 396 , Carlo Ticconi1 | Adalgisa Pietropolli1 | Barbara Borelli1 | Valentina Bruno1 | Emilio Piccione1 | Sergio Bernardini2 |

Nicoletta Di Simone3



Wpływ obecności autoprzeciwciał 
ANA na dziecko

• Matki z obecnością przeciwciał ANA  i specyficznymi anty 
Ro, anty La – toczeń noworodków( blok sercowy, zajęcie 
wątroby i skóry)

• Przeciwciała anty Ro: rybonukleiny o masie 52 i 60 kD
rola w apoptozie – związane z występowaniem bloku 
sercowego

• Przeciwciała anty La- polipeptyd o masie 48 kD , które 
oddziałują z  RNA polimerazą III- podjednostka o masie 
50 kD odpowiedzialna za zajęcie skóry

Journal of Autoimmunity 41 (2013) 100e110; Ch. Chang



ANA – obraz immunofluorescencji,nomenklatura 
i klasyfikacja wg ISAP



ZESPÓŁ ANTYFOSFOLIPIDOWY

Kryteria kliniczne

Zakrzepowe

• ≥ 1 epizod kliniczny zakrzepicy żylnej, tętniczej , włośniczkowej w tkance lub 
organie

• Zakrzepica musi być potwierdzona badaniem obrazowym bądź 
histopatologicznie

• Zakrzepica musi być obecna bez objawów zapalnych ze strony naczynia

Położnicze

• ≥  1 niewyjaśniony epizod śmierci płodu po 10 tygodniu ciąży ( prawidłowy  
udokumentowany w USG płód bez uszkodzeń anatomicznych)

• ≥ 1 niewyjaśniony epizod przedwczesnego porodu przed 34 t.c.z powodu stanu 
rzucawkowego lub upośledzenia funkcji łożyska

• ≥ 3 niewyjaśnione epizody poronienia przed 10 t.c.( wykluczone przyczyny 
hormonalne i anatomiczne matki oraz przyczyny zaburzeń chromosomalnych 
ze strony ojca i matki)

Miyakis S. et al. ( 2006)



Laboratoryjne kryteria APS –
rekomendacje SSC

• Obecny w osoczu antykoagulant toczniowy LAC  oznaczany zgodnie z wytycznymi 
Scientific Standardisation Subcommittee (SSC) on Lupus
Anticoagulant/Phospholipid Antibodies

• Przeciwciała antykardiolipinowe β2GPI zależne ( aCL) w klasie IgG/IgM obecne w 
surowicy lub osoczu w wysokim mianie ( > 99 percentyl kontroli normalnych) 
oznaczane rekomendowanymi przez Scientific Standardisation Subcommittee (SSC) 
on Lupus Anticoagulant/Phospholipid Antibodies zestawami testowymi ( testy fazy 
stałej – ELISA lub systemy zautomatyzowane 

• Przeciwciała  β2GPI w klasie IgG/IgM obecne w surowicy lub osoczu w wysokim 
mianie 

( > 99 percentyl kontroli normalnych) oznaczane rekomendowanymi przez Scientific
Standardisation Subcommittee (SSC) on Lupus Anticoagulant/Phospholipid
Antibodies zestawami testowymi ( testy fazy stałej – ELISA lub systemy 
zautomatyzowane)

Journal of Thrombosis and Haemostasis, 16: 809–81, K. M. J. DEVREESE,* T. L. ORTEL,† V. PENGO‡ and B. DE LAAT§¶FOR THE SUBCOMMITTEE ON LUPUS 
ANTICOAGULANT/ANTIPHOSPHOLIPID ANTIBODIES



Laboratoryjne kryteria APS –
rekomendacje SSC

• Wyniki LAC, aCL i β2GPI powinny być dodatnie przynajmniej dwa razy w odstępie 
12 tygodni

• Wyniki powyższych przeciwciał powinny być interpretowane we współpracy 
doświadczonego diagnosty laboratoryjnego (clinical pathologist ) i klinicysty

• Wynik dodatni równocześnie LAC, aPL i aβ2GPI  w klasie IgG I IgM sugeruje 
większe ryzyko zakrzepicy i powikłań ciąży zależnych od aPL

• Oznaczanie innych przeciwciał aPL nie jest jeszcze rekomendowane

Journal of Thrombosis and Haemostasis, 16: 809–81, K. M. J. DEVREESE,* T. L. ORTEL,† V. PENGO‡ and B. DE LAAT§¶FOR THE SUBCOMMITTEE ON LUPUS 
ANTICOAGULANT/ANTIPHOSPHOLIPID ANTIBODIES



Rekomendacje SSC dla oznaczania LAC 
(1)

Pobieranie krwi:

• Krew pobrana na 0,109 M cytrynian sodu( 9+1)

• Podwójne wirowanie w celu uzyskania osocza 

ubogopłytkowego

• Szybkie zamrożenie osocza ( najlepiej -70°C)

• Rozmrażanie w 37 °C w łaźni wodnej przez 5 min

• Wymieszać dobrze przed oznaczeniem



Rekomendacje SSC dla oznaczania LAC 
(2)

Procedury wykonywania: 

• Czas trombinowy, antyXa, oznaczenie 

specyficznych czynników krzepnięcia –

w przypadku występowania krwawień u 

pacjenta

• Test przesiewowy, test mieszania, test 

potwierdzenia



Rekomendacje SSC dla oznaczania LAC 
(3)

Wybór testów do oznaczenia 

• test dRVVT (diluted Russell Viper Venom test)  jako pierwszy, 
aPTT jako drugi wybór 

• Wartość cutoff: powyżej 99 percentyla

Test mieszania ( nie zawsze wykonywany): 

• proporcje osocza pacjenta do NPP(osocza normalnego 
spulowanego) wynoszą 1:1

• NPP sporządzane w laboratorium

Test potwierdzenia: 

• Odczynnik ze zwiększona ilością fosfolipidów

• Wartość cutoff w postaci współczynnika test przesiewowy/test 
potwierdzenia

Int. Jnl. Lab. Hem. 2014, 36, 352–363; K. M. J. DEVREESE



LAC – pułapki diagnostyczne

Aby uniknąć wyników fałszywie ujemnych:

• Odpowiednio przygotować osocze badane

• Nie oznaczać w ostrej fazie ( ↑czynnik VIII)

Aby uniknąć wyników fałszywie dodatnich:

• Przeprowadzać trójstopniową procedurę oznaczania – test przesiewowy, mieszania  
i potwierdzenia

• Ustalić cutoff powyżej 99 percentyla

• Oznaczać testami zależnymi od fosfolipidów – dTVVT i PTT

• Powtórzyć oznaczenie po 12 tygodniach

• Zwrócić uwagę na zaburzenie krzepnięcia

• Sprawdzić INR, unikać oznaczeń w trakcie terapii inhibitorami wit.K i nowszymi 
lekami- Rivaroxaban

• Sprawdzić czas trombinowy, unikać oznaczeń w trakcie terapii heparyną  i 
dabigatranem

• Nie oznaczać w ostrej fazie ( sprawdzić CRP)

Int. Jnl. Lab. Hem. 2014, 36, 352–363; K. M. J. DEVREESE



Laboratoryjne kryteria APS –
rekomendacje SSC

• Obecny w osoczu antykoagulant toczniowy LAC  oznaczany zgodnie z wytycznymi 
Scientific Standardisation Subcommittee (SSC) on Lupus Anticoagulant/Phospholipid 
Antibodies

• Przeciwciała antykardiolipinowe β2GPI zależne ( aCL) w klasie 
IgG/IgM obecne w surowicy lub osoczu w wysokim mianie ( > 99 
percentyl kontroli normalnych) oznaczane rekomendowanymi przez 
Scientific Standardisation Subcommittee (SSC) on Lupus 
Anticoagulant/Phospholipid Antibodies zestawami testowymi ( testy 
fazy stałej – ELISA lub systemy zautomatyzowane 

• Przeciwciała  β2GPI w klasie IgG/IgM obecne w surowicy lub osoczu w 
wysokim mianie 

( > 99 percentyl kontroli normalnych) oznaczane rekomendowanymi 
przez Scientific Standardisation Subcommittee (SSC) on Lupus 
Anticoagulant/Phospholipid Antibodies zestawami testowymi ( testy 
fazy stałej – ELISA lub systemy zautomatyzowane)

Journal of Thrombosis and Haemostasis, 16: 809–81, K. M. J. DEVREESE,* T. L. ORTEL,† V. PENGO‡ and B. DE LAAT§¶FOR THE 
SUBCOMMITTEE ON LUPUS ANTICOAGULANT/ANTIPHOSPHOLIPID ANTIBODIES



Laboratoryjne kryteria APS –
rekomendacje SSC

• Wyniki LAC, aCL i β2GPI powinny być dodatnie przynajmniej dwa 
razy w odstępie 12 tygodni

• Wyniki powyższych przeciwciał powinny być interpretowane we 
współpracy doświadczonego diagnosty laboratoryjnego (clinical 
pathologist ) i klinicysty

• Wynik dodatni równocześnie LAC, aPL i aβ2GPI  w klasie IgG I IgM 
sugeruje większe ryzyko zakrzepicy i powikłań ciąży zależnych od aPL

• Oznaczanie innych przeciwciał aPL nie jest jeszcze rekomendowane

Journal of Thrombosis and Haemostasis, 16: 809–81, K. M. J. DEVREESE,* T. L. ORTEL,† V. PENGO‡ and B. DE LAAT§¶FOR THE 
SUBCOMMITTEE ON LUPUS ANTICOAGULANT/ANTIPHOSPHOLIPID ANTIBODIES







Laboratoryjne kryteria APS –
rekomendacje SSC

• Obecny w osoczu antykoagulant toczniowy LAC  oznaczany zgodnie z 
wytycznymi Scientific Standardisation Subcommittee (SSC) on Lupus 
Anticoagulant/Phospholipid Antibodies

• Przeciwciała antykardiolipinowe β2GPI zależne ( aCL) w klasie IgG/IgM 
obecne w surowicy lub osoczu w wysokim mianie ( > 99 percentyl kontroli 
normalnych) oznaczane rekomendowanymi przez Scientific Standardisation 
Subcommittee (SSC) on Lupus Anticoagulant/Phospholipid Antibodies 
zestawami testowymi ( testy fazy stałej – ELISA lub systemy zautomatyzowane

• Przeciwciała  β2GPI w klasie IgG/IgM obecne w surowicy lub osoczu w 
wysokim mianie 

( > 99 percentyl kontroli normalnych) oznaczane rekomendowanymi przez 
Scientific Standardisation Subcommittee (SSC) on Lupus 
Anticoagulant/Phospholipid Antibodies zestawami testowymi ( testy fazy stałej 
– ELISA lub systemy zautomatyzowane)
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SUBCOMMITTEE ON LUPUS ANTICOAGULANT/ANTIPHOSPHOLIPID ANTIBODIES



Laboratoryjne kryteria APS –
rekomendacje SSC

• Wyniki LAC, aCL i β2GPI powinny być dodatnie przynajmniej dwa 
razy w odstępie 12 tygodni

• Wyniki powyższych przeciwciał powinny być interpretowane we 
współpracy doświadczonego diagnosty laboratoryjnego (clinical 
pathologist ) i klinicysty

• Wynik dodatni równocześnie LAC, aPL i aβ2GPI  w klasie IgG I IgM 
sugeruje większe ryzyko zakrzepicy i powikłań ciąży zależnych od aPL

• Oznaczanie innych przeciwciał aPL nie jest jeszcze 
rekomendowane

Journal of Thrombosis and Haemostasis, 16: 809–81, K. M. J. DEVREESE,* T. L. ORTEL,† V. 
PENGO‡ and B. DE LAAT§¶FOR THE SUBCOMMITTEE ON LUPUS 
ANTICOAGULANT/ANTIPHOSPHOLIPID ANTIBODIES



NOWE I STARE 
AUTOPRZECIWCIAŁA W APL

Przeciwciałą wiążące antygeny 
błony fosfolipidowej lub 
kompleksy fosfolipidowo Lupus 
anticoagulant 

• antykardiolipiny

• antymonolysokardiolipiny 
(aMCL)

• antyfosfatydyloseryna 

• antyfosfatydyletanolamina(aPE) 

• Anty lyso(bis) fosfatydowy kwas

• antyfosfatydyloinozytol

• Anty-czynnik aktywujący płytki 
(anti-PAF) 

• Antylisofosfatydylocholna (anti-
LPC)

• Anty-β2-glikoproteina I (aβ2GPI) 

• Antywimentyna

• Anty-glikoproteina IIb/IIIa

• Anty -annexyna 2

• Anty -białko S

• Anty -protrombina

• Anty -kompleks 
fosfadydyloseryna/protrombina

• Anty -czynnik XII

• Anty -czynnik VII/VIIa

• Anty -CD40

• Antytrombomodulina

C. Alessandri et al. / Autoimmunity Reviews 10 (2011) 609–616



Czy obecne są objawy kliniczne APS

TAK NIE

Czy rutynowe testy aPL są dodatnie

TAK NIE

Przyczyny zakrzepicy genetyczne lub nabyte Przejściowe przyczyny seronegatywności

TAK NIE NIE TAK

Zakrzepica niezwiązana z aPL Powtórzyć test aPL

Czy wykryto nowe autoantygeny aPL

NIE TAK

Tak zwany 

seonegatywny  APS

R. Cervera et al. / Autoimmunity Reviews 11 (2012) 581–584



Dziękuję za uwagę



Dziękujemy za uwagę!


