
  

  
 האיגוד ההמטולוגי, תת הועדה למעבדות קרישה

  Sבדיקות לברור חסר  פרוטאין 

  2006יוני 

בתאי , אשר מסונתז בכבד kd 70 הוא גליקופרוטאין במשקל  Sפרוטאין  :רקע
הוא שייך לקבוצת חלבוני הקרישה שתלויים . מגקריוציטים ובמוח, אנדותל באשך

 40% -כ. יומיים –מחצית החיים שלו זמן .   K )(Vitamin K dependentבויטמין 
.  C4-binding protein –קשור לחלבון נשא  60%מהחלבון נמצא חופשי בפלסמה 

  .החלבון החופשי בלבד פעיל כאנטיקואגולנט
 VIIIמאוקטב באינאקטיבציה של פקטור  Cמשמש כקופקטור לפרוטאין  Sפרוטאין 
  .משופעלים V ופקטור

 - של ה SSC" ע 2000אשר מופו עד שנת  Sבפרוטאין  מוטציות 131 מעל ידועות היום
ISTH. 

  
  ): 1(תחומי הייחוס המקובלים בספרות 

Protein S total antigen: 70-140% 
Protein S functional:    70-140% 
Protein S free antigen: 70-140% 
  

  :תחומי ייחוס הנהוגים במעבדות בארץ
ניתן לראות שתחומי , מופיעים להלןכפי ש, מתוך נתוני מספר מעבדות בארץ

  :הייחוס בארץ נמוכים במקצת בהשוואה לנתונים בספרות
  .60%גבול הנורמה התחתון הוא : בשיבא

  60%: בבילינסון
  60%  :במאיר

    70 - 140%  ):סורוגון(בכללית 
     60%  :באסף הרופא

  70 - 140%  :גברים: ם"ברמב
 60 - 130%  :נשים              

 60 -  120% : במכבי
בבילינסון לא נמצאו , בין גברים לנשים Sם נמצאו הבדלים בפרוטאין "ברמב

  .עם הגיל Sמוסכם שבנשים יש עליה בפרוטאין , זאת עם.הבדלים כאלה
  .בגברים אין עליה כזו

להלן טבלת . חופשי יורדת עם התקדמות ההריון Sבזמן ההריון רמת פרוטאין 
  ).1(יונות תקינים הר 40חופשי במהלך  Sרמות פרוטאין 

  .הערכים שבטבלה יכולים לשמש כהצעה לערכי ייחוס בשבועות השונים להריון
 

  Week of Gestation  

Postpartum 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 >35 

Free 
PS 

(u/ml) 

Mean±STD 
Range      

(n) 

63±16  
40-112 

(29) 

56±16  
29-97  
(27) 

56±16  
38-98  

(18) 

51±14 
35-87 
(21) 

42±7    
32-55  
(14) 

46±10  
30-67  
(17) 

44±6    
37-54  

(11) 

84±20           
56-117         
(4) 

 
 
 Sמומלץ לבדוק את רמת פרוטאין , נמוכה גם לאחר הלידה Sכיון שרמת פרוטאין  

  ).2(  לאחר הלידה, לפחות, שלושה חודשים
   



  

  :Sחסרים בפרוטאין 
. 1984 -בהוא הפרעה אוטוזומלית דומיננטית שתוארה  Sרוטאין חסר מולד בפ

פגיעה  –גם חוסר חלקי  בגלל העובדה שההפרעה היא אוטוזומלית דומיננטית
 םקשור לנטייה לאירועי, 50%הגורם לרמה שארית של סביבות , באלל אחד
  .  טרומבוטיים

  :Sסוגי חסרים בפרוטאין  3מוגדרים 
  
  

PS Activity  Free PS Total PS  
Low Low  Low Type I 
Low Normal Normal Type II 
Low LowNormal Type III 

 
  :מבחינת תדירות המקרים

 Type Iמהמקרים הם  2/3
  Type IIIמהמקרים הם  1/3

Type II הוא נדיר ביותר.  
 

Type I ו- Type III עשויים להיות פנוטיפים שונים לאותו גנוטיפ .  
עם הגיל ומקרים  Type III - ל Type I -אדם אשר עובר מישנם מקרים של אותו 

וחלקם  Type Iשבאותה משפחה עם מוטציה מסוימת חלק מבני המשפחה יהיו 
Type III. 

לא מהווה גורם סיכון לאירועים  Type IIIלפי חלק מהעבודות חסר מבודד שהוא  
 .)3(  טרומבוטיים

הטיפול  ,מבוזות משמעותיותועם קליניקה של תרו Type I -אצל חולה שמוגדר כ
 .האפשרי הוא קומדין לכל החיים

  
, נוגדי קרישה, מסיבות שונות כמו הריון םיכול להיגר Sחסר נרכש בפרוטאין 

DIC ,לופוס אנטיקואגולנטמחלות כבד ו.  
  . יכול להיגרם גם על רקע של ווריצלה Sחסר נרכש בפרוטאין 

וזה גורם , Protein S+Cבין אלה של בין נוגדני הווריצלה ל Cross Reactivityיש 
על העור  נקרוזהכתוצאה מהחסר יכולים להיות נגעי . Free Protein S -לירידה ב

  .  Purpura fulminaשנקראים 
 

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

  :Sפרוטאין  תבחינים לקביעת רמת



  

  : Sסוגי טסטים לבירור רמת פרוטאין  3ככלל קיימים 
 PS Total -ל אימונולוגייםטסטים . 1
 PS Free-ל אימונולוגייםטסטים . 2
 Sפרוטאין  פעילותטסטים ל. 3
  
  

  :שיטות הבדיקה
 PS Total:ELISA, Immunoturbidity   ,RIA  IRMA-בדיקת רמת טסטים ל

)immunoradiometric assay(  
 :קריטריונים לבחירת הטסט

  י הנוגדן "החלבון החופשי והחלבון הקשור מזוהים במידה שווה ע .1
  בפלסמה C4BPינה מושפעת מריכוז התוצאה א .2

 בין אוכלוסיה נורמלית לבין אוכלוסיה  Total PSרמות קיימת חפיפה ב -  חסרונות
  Type Iהטסט נותן מידע רק לגבי חסר , עם חסר מולד                

  
  PS   Free  :ELISA, Immunoturbidity-בדיקת רמת טסטים ל

 .Total PSלטסטים של  ההשוואבטסטים בעלי רגישות וספציפיות גבוהה 
Free PS  י קישור ל"י שימוש בנוגדן מונוקלונלי או ע"באופן ישיר ענמדד- C4BP.  

 באוכלוסיה נורמלית  החופשי התוצאה מבוטאת באחוזים מתוך רמת האנטיגן
  Type IIעלול לפספס מקרים נדירים של  – חסרון

  
 : PS Activity ,פעילותבדיקת טסטים ל

  PTבדיקות שמבוססות על . 1                               
  APTTבדיקות שמבוססות על . 2
  Xבדיקות שמבוססות על פקטור . 3
  

מוסיפים פלסמה נבדקת מהולה לפלסמה חסרת  פעילותרמת בטסטים לבדיקת 
חיצוני על מנת  Vבקיטים מסוימים מוסיפים פקטור . APCבנוכחות  Sפרוטאין 

.  (False Positive)ליידן  Vתוצאה מנוכחות פקטור נמוכה כ PSלמנוע תוצאת 
 VIIIופקטור  Vבדגרדציה של פקטור  PSבטסטים אלה נבדקת פעילות הקופקטור 

  . המתבטאת בהארכת מבחני הקרישה,   APCי "משופעליםע
  .Type IIזיהוי המקרים הנדירים של  :היתרון בשיטה

  :חסרונות השיטה
False Positive סיבות כמו עמידות ל רבים יחסית בגלל- APC ,Factor V 

Leiden או ריכוז גבוה של פרוטרומבין שעלולות להסיט את תוצאות הבדיקה.  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
   במעבדות בארץ יםהמבוצע PSתבחינים לבדיקת רמת ה

  ): 2005מידע על ביצוע הבדיקה ב המעבדות ששלחו נתוני מתוך (



  

 Free PS            -                       7 מעבדות  
PS    Free +Total -                      2 מעבדות  
PS   Activity + Free -                 2 מעבדות  
PS   Activity + Free PS + Total  - 1 מעבדה  

 Protein S Activity -                   1 מעבדה 
      

  
 NEQAS -UK - סקירת נתונים מ

  
שרוב המעבדות נראה  Surveysממספר  NEQASמתוך סקירה של תוצאות 

 Totalמבצעות את בדיקת רמת  פחות מעבדותוהרבה , Free PSבודקות את רמת 
PS .פעילותרמת הבדיקת ב ,מו כןכ PS מתקבל c.v.%   מבדיקת רמת  גבוה  יותר

Free PS  אוTotal PS. 
  

  :סיכום והמלצות
  

העדיף טסטים אימונולוגיים יש ל ):1996 -המלצות אחרונות מ( SSC -על פי ה. 1
 .Sבבדיקת רמת פרוטאין  על טסטים פונקציונליים

 ):4( 2002 - שפורסמו ב CAP - על פי ההמלצות של ה. 2
 עאירו( במהלך אירוע אקוטי Sפרוטאין  בדוק את רמתלשלא מומלץ  

שנבדקה במהלך , Sאך רמה תקינה של פרוטאין ). ניתוח, זיהום, טרומבוטי
  .Sלת חוסר של פרוטאין שול, אקוטי עאירו

 .חודש לאחר הפסקת הטיפול בקומדין Sניתן לבדוק את רמת פרוטאין  
  
 
  :הועדה הישראלית- המלצות תת .3

  . Free PSלבצע בדיקת רמת  
ניתן לבדוק , נמוכה Free PSאם בשתי בדיקות נפרדות רמת  

 - ל  S Type Iכדי להבדיל בין חסר של פרוטאין  Total PSאת רמת 
Type III. 

תעזור לביסוס האבחנה של חוסר  PSקביעת רמת פעילות  
והיא הבדיקה היחידה לקביעה באם המדובר בחוסר  Sבפרוטאין 

חשוב לציין שבניתוח תוצאות הפעילות יש לקחת . Type IIמסוג 
נוכחות , אקטיבי Cבחשבון השפעת גורמים כמו עמידות לפרוטאין 

  .פרוטרומבין או רמות גבוהות של   Factor V Leidenמוטצית
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