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  האיגוד ההמטולוגי, ועדה למעבדות קרישה-תת

  דף הסבר לרופא – אבחון מעבדתי של לופוס אנטיקואגולנט

  2008  ספטמבר

  לופוס אנטיקואגולנטמעבדתי של אבחון  

במסגרת המאמץ ליצור אחידות בארץ באבחון מעבדתי של לופוס אנטיקואגולנט וכדי 

את במסמך שלהלן  ,וננו להסבירברצ, שהתוצאות המעבדתיות תהינה ברורות לרופאים

 ,של האיגוד ההמטולוגיי תת הועדה למעבדות קרישה "הבדיקות המעבדתיות המומלצות ע

  .  ואת דרך ההתיחסות לתוצאות

   :רקע. 1

או  תעצמוניים המזהים פוספוליפידים טעונים שלילי  נוגדנים כנגד פוספוליפידים הם נוגדנים

  .2 Glycoprotein I      - ון פרותרומבין ו חלבונים הנקשרים לפוספוליפידים כג

  .חלוף- לרוב על רקע זיהום והם ברי קשרים ישירות לפוספוליפידים נוצריםהנוגדנים הנ

נוגדנים הנקשרים לחלבונים הקשורים לפוספוליפידים הם לרוב נוגדנים שנוצרו על רקע 

או   Systemic lupus erythematosus (SLE)מחלה אוטואימונית כדוגמת    

Antiphospholipid syndrome (APS)  וקשורים עם אירועים טרומבוטיים עורקיים או

  .ורידיים

  

  :הגדרות. 2

2.1 Lupus anticoagulant (LAC)–  נוגדנים כנגד פוספוליפידים הגורמים להארכה של

  .תבחיני קרישה התלויים בפוספוליפידים

2.2 (CAC) Circulating anticoagulant - ללופוס אנטיקואגולנט שם נרדף.  

נוגדנים כנגד פוספוליפידים טעונים שלילית   - )אנטיקרדיוליפין(נוגדנים כנגד קרדיוליפין  2.3

  .הנבדקים בתבחינים אימונולוגיים, כדוגמת קרדיוליפין

 IGlycoprotein  2נוגדנים הנקשרים לחלבון  – I Glycoprotein 2 נוגדנים כנגד 4.2

  .נבדקים בתבחינים אימונולוגיים .פוליפידיות הטעונות שליליתהנקשר לממברנות פוס

5.2 )Antiphospholipid syndrome (APS –  תסמונת קלינית המבוססת על שילוב של

איבחון על בעיקר הפלות חוזרות ו, או על סיבוכי הריוןטרומבוטי ורידי או עורקי  אירוע

או  אנטיקרדיוליפין ,טיקואגולנטהאבחון המעבדתי מתבסס על נוכחות לופוס אנ. מעבדתי

anti2 glycoprotein I   שבועות 12חיוביים בשתי לקיחות דם המרוחקות זו מזו בלפחות.  

המכיל כוללת תבחין מוארך עם ראגנט  תוצאה חיובית אחת בברור לופוס אנטיקואגולנט 2.5

י תבחין מקוצר עם ראגנט עשיר "המאושרת ע (sensitive)פוספוליפידים מעט 

  .(not sensitive) בפוספוליפידים 
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 קיצורי שמות לתבחינים נפוצים לברור לופוס אנטיקואגולנט 2.6

2.6.1  Partial Thromboplastin Time (PTT) 

2.6.2 Russell’s Viper Venom Time (RVVT) 

2.6.3  Kaolin Clotting Time (KCT) 

2.6.4  diluted Prothrombin Time (dPT)  

2.7  itive to LAC or CACensReagent s  -  הוא ראגנט המכיל מעט פוספוליפידים ולכן

מיעוט הפוספוליפידים מאפשר הדגמה של הפעילות : ללופוס אנטיקואגולנט וכחותרגיש לנ

  .LACהאנטיקואגולנטית של 

2.8 Reagent not sensitive –  שאינו רגיש ללופוס  ,עשיר בפוספוליפידיםראגנט

  .LAC -מנטרל את האפקט של ה הפוספוליפידים עודף: אנטיקואגולנט

9.2  Mixing -  של פלסמת הנבדק עם פלסמה תקינה  1:1תבחין בתערובת ביחס של  ביצוע

(Normal Plasma).  

  
  תבחיני קרישה ללופוס אנטיקואגולנט. 3
  

מתבסס על תוצאה פתולוגית של אחד או שני מבחני אבחון לופוס אנטיקואגולנט   3.1

שמכיל מעט פוספוליפידים ותיקון התוצאה עם ראגנט שמכיל עודף  קרישה עם ראגנט

 .RVVT - ו PTT: שני מבחני הקרישה לביצוע הם. פוספוליפידים

 LAC -מדובר ב ,באופן ברורבמידה שתבחין קרישה אחד מהשניים חיובי   3.2

3.3  Mixing – תוצאת (אם חל תיקון : ערבוב פלסמה של החולה עם פלסמה נורמלית

אם אין  .או פקטורים פרוש מצב של חסר פקטור –) התבחין חזרה לטווח של הנורמה

או במקרים נדירים בנוגד לפקטור ( LAC -מדובר ב – בתערובת עם פלסמה תיקון

 .)קרישה ואז הקלינינקה היא של דמם

 .KCTאו  dPTלהמשיך בבדיקות נוספות כמו  ניתן, והתבחינים גבוליים במידה  3.4

באבחון לופוס אנטיקואגולנט הם  )תנאים פראנליטיים(לטיפול בדגימת הדם התנאים  3.5

על  .על תנאי הלקיחה והשינוע למעבדהיש להקפיד לכן . קריטיים לתוצאות הבדיקות

 . עבור סירכוז כפול תוך שעתיים מהלקיחהדגימת הדם ל

 לופוס אנטיקואגולנט במטופלים בנוגדי קרישה בצוע בדיקת  3.6

 .לופוס אנטיקואגולנט ללא טיפול בנוגדי קרישה בדיקת צעיש לב, אם ניתן  3.6.1

  .בדיקת לופוס אנטיקואגולנט אתלא ניתן לבצע : במטופלים בהפרין 3.6.2

ע ברור לופוס ניתן לבצ): לדוגמה בקלקסן( LMWH -במטופלים ב  3.6.3

 .מועד מתן הזריקה לפני לדגום את דגימת הדם יש. אנטיקואגולנט

עלולים להיות הערכים  –צאות הבדיקות ן עלול להשפיע על תוטיפול בקומדי 3.6.4

 .גבוהים מהנורמה
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   Lupus anticoagulant (LAC) תוצאת דיווח  4.0

נעשה , בשל ריבוי השמות לבדיקות המעבדה לאבחון לופוס אנטיקואגולנט ממעבדות שונות
באחריות היא ההמלצה הנוכחית היא כדלקמן והטמעתה . מאמץ כלל ארצי לשמות אחידים

  .מעבדות השונות\המרכזים
 .תוצאותערכי הנורמה יופיעו בדף ה. ובדיקהכל מעבדה תקבע ערכי נורמה לכל בדיקה 

ליצירת קריש הפיברין מבטאות את הזמן שנמדד  (.sec)תוצאות בדיקות הניתנות בשניות 
  .בכל בדיקה ובדיקה

רגיש היחס בין ערך הבדיקה עם ראגנט  מבטאות את Ratio -תוצאות בדיקות הניתנות כ
  .פוספוליפידים לבין ראגנט שאינו רגישנוגדנים כנגד ל

    כפי שיופיעו בדף התוצאות, והיחידות בהן מבוטאות התשובותלהלן שמות הבדיקות 
          

  יחידות  שם הבדיקה
PTT (sensitive to CAC or LAC) sec. 
PTT Ratio (sensitive/not sensitive) Ratio 
PTT mix 1:1 with normal plasma sec. 
  
RVVT (sensitive to CAC or LAC) sec. 
RVVT Ratio (sensitive/not sensitive) Ratio 
RVVT mix 1:1 with normal plasma sec. 
  
Kaolin clotting time index Ratio 
  
PT sec. 
PT mix 1:1 with normal plasma sec. 
diluted PT (dPT) sec. 
dPT mix 1:1 with normal plasma sec. 
 

  :הערות נלוות לבדיקה 5.0

מעבדות \הבדיקה מומלצת אבל נתונה לשיקול המרכזיםתוצאות הוספת הערה על משמעות 

  .השונות

  :ההערות המומלצות הן כדלקמן

  LACאין עדות מעבדתית לנוכחות  5.1

5.2 LAC ) אוCAC (נמצא חיובי בבדיקות)  :ליהם מסתמכיםיופיע פירוט הבדיקות ע :PTT, 

RVVT, KCT, PT, dPT)                                                                                          

5.3 LAC ) אוCAC ( בבדיקותגבולי) :מסתמכים פירוט הבדיקות עליהן יופיע.(  

  .למטופלים בקומדין תתהינה הערות התייחסו 5.4

  .שבועות 12לאחר על הבדיקה  יש לחזור LAC (CAC) תלאישור נוכחו 5.5

המטולוגי כאשר יש  ץמעבדות שונות יכולות להוסיף הערה של הפנייה לייעו\מרכז 5.6

  .ממצאים פתולוגיים או בלתי ברורים

  

  


