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  האיגוד ההמטולוגי
  2007ינואר  המלצות תת הועדה למעבדות קרישה

  
  APTT תבחין

  
סטנדרטיזציה  במטרה ליצור APTT תבחין אתפיתחו  (1961)רפופורט ופרוקטור החוקרים  

  .שהיו מקובלות עד אז השיטותבין 
. ףהקרישה האינטרינזי והמשות סלולמ לבדיקתהמבחן המקובל היום  הוא APTT מבחן

השיטה מבוססת על בדיקת זמן יצירת קריש בפלסמה שמקורה מדם שנלקח עם 
י ראגנט מגע "עוברים אקטיבציה ע XI - ו XIIפקטורי המגע . האנטיקואגולנט סודיום ציטראט

קימים מספר  .שטח בנוכחות פוספוליפידים לזמן קצוב ומדויק ולאחר מכן מוסיפים יוני סידן
  .ית'סיליקה וחומצה אלג, קאולין :אקטיבטורי שטח לדוגמא

  
 :מוארך במצבים הבאים APTTתבחין  1.0 

  
מאורך  PTאו בנוסף ל  XII ,XI ,IX ,VIII :האינטרינזיים הקרישה בגורמי חסרים .1

  .ופיברינוגן X ,V ,II בגורמי הקרישה המשותפים
  הכבד שחמת .2
 Disseminated intravascular המפושטתהקרישה התוך כלית  תסמונת .3

coagulation (DIC) 
  Kויטמין  חסר .4
 ).4.0סעיף , תלוי בראגנט( לופוס אנטיקואגולנט נוכחות .5
 בהפרין  טפול .6
בטווח (עשוי להאריך במקצת את התבחין ) LMWH(טיפול בהפרין נמוך מולקולרי  .7

  ).LMWH -שעות מהזרקת ה 3-4של 
               

   
   APTTתנאים פראנליטיים לבדיקת   2.0

 
  :המלצות  וךמת

 National Committee for Clinical Laboratory Standardization (NCCLS); 
approved guideline fourth edition H21-A4 Vol 23, No 35, chapter 5  

יש לתת קדימות , היות ולא תמיד ניתן לזהות דגימות של נבדקים מטופלים בהפרין  2.1
 .עם קבלתן במעבדה APTTלביצוע בדיקות 

יש לבצע את  18-24ºCבדגימות עם או ללא הפרין הנשמרות בטמפרטורה בין  2.2
 .שעות מדיגום הדם 4תוך  APTTבדיקת 

 . על דגימות דם המכילות הפרין לעבור סירכוז תוך שעה מהלקיחה  2.3
יש להקפיא את , שעות מדיגום הדם 4לא אפשרי תוך  APTTבאם ביצוע בדיקת   2.4

  . מושפעת מהקפאה והפשרה הפלסמה אך התוצאה עלולה להיות
  

  ניטור טיפול בהפרין  3.0
 

  . משמש לניטור טיפול בהפרין APTTתבחין 
ועל ) 2.3(בדגימות דם המכילות הפרין יש להקפיד על סירכוז תוך שעה מהדיגום   3.1

 Platelet Factor 4ביצוע התבחין במהירות האפשרית כדי להקטין את השפעת 
(PF4) בנוסף . רל את ההפריןהמופרש מטסיות הדם ומנטt½  של הפרין בגוף הוא

שעה וחצי ולכן יש לספק תשובה מהירה לגורם השולח שיוכל להחליט על רמות 
 .הפרין בטיפול
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המשמש  APTTעם כל החלפה של ראגנט  APTTמומלץ לערוך עקומת כיול של   3.2
ם שבין עקומה זו צריכה להיות ליניארית ביחס לכמויות הפרין בריכוזי. לניטור הפרין

0.1-1.0 U/ml . ניתן להסתמך עלcertificate of analysis על , אצווה' עבור כל מס
 .פי הצהרות היצרן

  
  

מוארך כתוצאה מנוכחות נוגדן ספציפי או  APTTהבחנה בין תבחין  4.0
  לופוס אנטיקואגולנט לבין חסר בפקטורי קרישה

 
נוגדנים כנגד (אגולנט בראגנט רגיש מוארך בנוכחות לופוס אנטיקו APTTתבחין  4.1

ככל  –רגישות הראגנט נקבעת על ידי ריכוז והרכב הפוספוליפידים ). פוספוליפידים
  )1.0טבלה (הרגישות לנוכחות לופוס אנטיקואגולנט עולה , שריכוז הפוספוליפידים יורד

טבלה (כיוון שישנם הבדלים ניכרים בין רגישות הראגנטים השונים ללופוס אנטיקואגולנט  4.2
מומלץ שכל מוסד יחליט לגבי סוג הראגנט שבשימושו ויעדכן את הרופאים לגבי , )1.0

 . רגישות הראגנט הנבחר
לא רגיש \הבדיקה בוצעה בראגנט רגיש" : APTTמומלץ להוסיף הערה עבור בדיקת  4.3

 ."לנוכחות לופוס אנטיקואגולנט
יקה רגיש או רגיש למחצה מומלץ לבצע בד APTTבמעבדות בהן משתמשים בראגנט  4.4

התבחין המוארך בתערובת עם פלסמה תקינה כדי להבחן בין " תיקון"י "מבדלת ע
APTT מוארך על רקע חסר של פקטורי קרישה לבין נוכחות לופוס אנטיקואגולנט . 

י עירוב פלסמת הנבדק עם פלסמה קונטרול "מוארך מתבצע ע APTTתבחין  “תיקון”  4.5
באם זמן תבחין . בתערובת APTT וביצוע תבחין 1:1ביחס של ) או פלסמה תקינה(

APTT  את " מתקנת"בתערובת חזר לערכי הנורמה ניתן להסיק שפלסמת קונטרול
באם זמן ). תומך במצב של חסר בפקטורי קרישה(של הפלסמה הנבדקת  APTTתבחין 
בתערובת לא חזר לערכי נורמה ניתן להסיק שפלסמת קונטרול איננה  APTTתבחין 

תומך בנוכחות נוגדן מסוג לופוס אנטיקואגולנט או אחר (וארך את התבחין המ" מתקנת"
 ). 4.7סעיף  –

אך יש   Calculated Anticoagulant Index (CAI) ניתן לחשב את אינדקס התיקון 4.6
לזכור שזהו אינדקס חישובי ויש להתייחס לכל מקרה לגופו ולבדוק באם התיקון החזיר 

 .את התבחין או לא החזיר לערכי הנורמה
  .ת קונטרולפלסמבתערובת עם האינדקס מבטא את מידת התיקון     
  

CAI = (APTTתערובת נבדק  :קונטרול) - (APTT קונטרול)  X 100 

(APTT )נבדק  

 - הרבה מעבדות מתיחסות לערך הנמוך מ. כל מעבדה קובעת לעצמה את ערך התיקון    
  ". חוסר תיקון"של כערך  16% -ובערך גבוה מ" תיקון"כערך של  14%

  
 כתלות בזמן האינקובציהמעכב קרישה בפלסמה  אבחון נוכחות 4.7

Dacie and Lewis, Practical Haematology, Ninth Edition, 367-368)(  
יכולים לפעול באופן מיידי או  APTTרכת תבחין אגורמים לההנוגדנים כנגד מרכיבי קרישה 

ינה ופלסמה המכילה נוגדן שפעילותו בתערובת של פלסמה תק. שפעולתם תלויה בזמן
בתערובת של , לעומת זאת. "יתוקן"לא  –הערבוב מיד לאחר  APTT -תבחין ה, מידית

מייד  קשייבד APTTתבחין , פלסמה תקינה ופלסמה המכילה מעכב שפעולתו תלויה בזמן
ך למש ºC 37 -של התערובת לאחר אינקובציה ב APTTואילו תבחין " יתוקן", הערבובלאחר 

יש , כדי לבדוק נוכחות של שני סוגי מעכבי הקרישה). לא מתוקן(רך ואמ ריישאשעתיים 
 הערבובשל תערובת הפלסמה הנבדקת ופלסמה תקינה מיד לאחר  APTTלבדוק את תבחין 

הנוגדנים מסוג לופוס  .ºC 37 - ולאחר אינקובציה של התערובת למשך שעתיים ב
  .יתאנטיקואגולנט הם נוגדנים שפועלים מיד
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על תערובות בריכוזים  APTTלעיתים כדי להוכיח נוכחות מעכב קרישה עורכים את תבחין 
  .שונים של הפלסמה הנבדקת ופלסמה תקינה

  
  קביעת חסר של פקטורי הקרישה במערכת האינטרינזית 4.8

, הקרישה האינטרינזיים פקטורי  פעילות של אחוזי גם לצורך קביעת משמש APTT מבחן 
המבוססת על הנמצאים היום בשימוש מבצעים עקומות כיול  האוטומטייםשירים כאשר המכ

ערך . זמני הקרישה של מיהולי פלסמת הכיול המוספים לפלסמת חסרת הפקטור הנבדק
י הוספת פלסמת נבדק מהולה לפלסמה חסרת הפקטור "הפקטור בפלסמת הנבדק נקבע ע

  . הכיול שבוצעה עקומת מתוךעילות לאחוזי פ מתורגמת APTTומידת התיקון של הספציפי 
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  .בארץהנמצאים בשימוש  APTTלתבחין  ראגנטים רשימת: 1ה טבל

  
מצויים חלקיקים ויש לבדוק אם הראגנט מתאים למכשיר שבשימוש  APTTבכל ראגנט של 

 .כך אישור מהחברה או לבצע תיקוף מקומי יש לקבל על. המעבדה
  

 רגישות
 ללופוס

 אנטיקואגולנט

 רגישות
 להפרין

לחסר  רגישות
 במערכת

לפי ( אינטרינזית
 )הצהרת היצרן

 ראגנט חברה פוספוליפידים מאקטב

-Ellagic acid Soy  Dade דמא טוב מאד טוב רגיש לא
Behring 

Actin FS 

-Ellagic acid Soy Dade דמא טוב מאד טוב  רגיש
Behring 

Actin FSL 

 Silicon מאד טוב מאד טוב רגיש
dioxide 
particles  

Vegetables Dade-
Behring 

Pathromtin SL 

 Micronized מצויין מצויין במיוחד רגיש
silica 

 IL APTT-SP סינטטי

 Micronized רגיש מצויין מאד רגיש
silica 

 IL SynthASil סינטטי

לפקטורים  רגיש מאד טוב  רגיש
VIII IX 

Ellagic acid טטיסינ IL SynthAFax 

 Micronized טוב מאד טוב למחצה רגיש
silica 

Bovine brain IL APTT 
Lyophilized 
Silica 

 Micronized טוב מאד טוב רגיש
silica 

Rabbit brain IL Thrombosil 

 Silica Cephalin Stago STA- PTT מאד טוב מאד טוב למחצה רגיש

   Silica Cephalin מאד טוב מאד טוב מאד רגיש
Stago 

PTT-LA 

  Kaolin Undefined Gradipore Kaoclot מאד טוב מאד טוב מאד רגיש
(Low Turbidity 
Kaolin) 
  

   
במידה זו או אחרת לזהוי חסרים במערכת  טוביםמסתבר שרוב הראגנטים  ההטבל מתוך

ההבדל בין הראגנטים הוא ברגישות  ובעצםין כולם רגישים לנוכחות הפר, האינטרינזית
 .ללופוס אנטיקואגולנט


