
   
  

  סיכום דיון בנושא אנטיתרומבין
  
  

  רקע
  . אנטיתרומבין הוא מעכב הקרישה הטבעי הפוטנטי ביותר

  . Serine Protease inhibitorsשייך למשפחת 
  .150µg/ml: ריכוזו בפלסמה. מסונתז בכבד

  .FXIa, FIXa, FXaאת , מעכב בנוסף לטרומבין
עם  1;1י יצירת קומפלקס לא הפיך "אנטיתרומבין מעכב טרומבין ואת הפרוטאזות האחרות ע

י חיתוך קשר פפטידי ושינוי קונפורמציה באנטיתרומבין והוא "הקומפלקס ננעל ע. טרומבין
  .מסולק בתהליך אנדוציטוזה בכבד

  
  :י הפרין"הגברת פעילות אנטיתרומבין ע

  :בשני מנגנונים) 2000פי (הפרין מגביר פעילות אנטיתרומבין באופן משמעותי 
רם לשינוי קונפורמציה באנטיתרומבין כך שהוא הופך מהצורה הנטיבית שלו עם הפרין גו .1

 .ראקטיביות נמוכה לצורה עם ראקטיביות גבוהה
דבר שמגביר את קצב , על תרומבין ועל אנטיתרומבין Approximation Effectלהפרין  .2

 .הראקציה ביניהם
  

  :חסר באנטיתרומבין
 .נטיתרומביןמוטציות בגן לא  250ידועות מעל : מולד .1
,  טיפולים כמותרפיים, טרומבוזות חריפות, מחלות כבד, DICקיים במצבים של : נרכש .2

 .asparginase - סינדרום נפרוטי וכן טיפול ב, טיפול ממושך בהפרין
  

  ): S )1סוגי חסרים בפרוטאין  2מוגדרים  
  

    אנטיגן  פעילות
Low (+/-heparin)Low Type I
Low (+/-heparin) NormalType II

  
 Type Iבאוכלוסיה נורמלית שנבדקה בסקוטלנד תדירות חסר מסוג , מבחינת תדירות המקרים

מאוכלוסיה נורמלית  0.16%לעומת  Type II )0.023%נמוכה מתדירות המקרים של  7היא פי 
  ).1(שנסקרה 

או  Inhibitor's active centerהפגם בפעילות החלבון יכול להיות או באתר המעכב של המולקולה 
  .Inhibitor's heparin binding siteבאתר הקישור להפרין 

   -מהווה גורם סיכון גבוה יותר לקרישיות יתר יחסית לפגם ב reactive center -פגם ב
heparin binding site.  

  
  :תחומי ייחוס המקובלים בספרות

  ):1(תחום נורמלי לבוגרים 
Antithrombin activity: 84-116%  

  ):2(מהמקרים טווח הנורמה רחב יותר בחלק 
Antithrombin activity: 75-125%.  

  
כאשר הפגם  type IIורבים מאלה עם  type Iחולים עם חסר מולד באנטיתרומבין , באופן כללי

  .40-60%רמת פעילות אנטיתרומבין אצלם תהיה , )thrombin binding site -הוא באזור ה
וברוב המקרים כתוצאה מחסר   type IIכתוצאה מחסר מסוג  כ"היא בד 60-84%רמת פעילות של 

  ). טרומבוזות חריפות או טיפול בהפרין, כמו מחלות כבד(נרכש מסיבות שהוזכרו קודם 
  
  
  



  :בילודים
  .51-75%באופן נורמלי בילודים ערכי אנטיתרומבין 

אולם בגיל , ית לבוגרערכי אנטיתרומבין נמוכים יחס, )שבועות הריון 40(אצל ילודים שנולדו בזמן 
  ).3(חודשים נעשים הערכים הנורמליים זהים לאלה של בוגר  3

יהיה תחום הנורמה של אנטיתרומבין נמוך ) 30-36שבוע (במידה שהתינוק נולד לפני סוף ההריון 
  ).4(אף יותר 

  
  :תחומי הנורמה בארץ

      70-130%:            ם"ברמב
      78-118%   :באסף הרופא
    77-117%   :בתל השומר

  G-LAB (80-120%:   (ח כללית"בקופ
  80-120%  :בבילנסון
  75.5-112  :בהדסה

  
 ): 1(הקשר בין חסר באנטיתרומבין וקרישיות יתר 

  כנראה בגלל , הוא מאוד נדיר) 5%ברמות פעילות של עד (חסר חמור באנטיתרומבין
 .לטאליות עוד בשלב העוברי

 כ בעשור השני "בד, זיס וורידי בגיל צעירכ בטרומבו"חסר באנטיתרומבין מאופיין בד
 .או בורידים הצרבליים mesentericהמתרחש באזורים לא שגרתיים כמו , לחיים

 לא ידוע על אף חולה הומוזיגוטי ל- reactive center site כנראה מכיוון שמצב של , ששרד
 .חסר מוחלט באנטיתרומבין אינו מאפשר חיים

 אולם הם סבלו , ם פגם באתר הקישור להפרין במולקולהשרדו ילדים אחדים ע
 .מטרומבוזות ורידיות ועורקיות חמורות

 שעברה אירוע טרומבוטי  70מהאוכלוסיה עד גיל  1% -חסר באנטיתרומבין נמצא בכ
 .אחד

  יחסית לאוכלוסיה  10-20בחולים עם חסר באנטיתרומבין הסיכוי לטרומבוזיס גדול פי
 .Factor V Leidenבשילוב עם מוטציה מסוג בריאה ועוד עולה יותר 

  
  :בדיקות מעבדתיות

  שיטה כרומוגנית) 1( :שיטות לבדיקת פעילות
  שיטה קואגולומטרית) 2(                                         

  
  נפלומטריה) 1( :שיטות לבדיקת רמת אנטיגן

                                                 )2 (ELISA  
                                                 )3 (Turbidity  
                                                 )4 (RID  

  
  :בדיקת פעילות אנטיתרומבין

  בדיקות סקר לפעילות אנטיתרומבין נעשות ברוב המקרים בשיטה כרומוגנית בנוכחות
 .הפרין

 יש הגיון לבדוק את הפעילות , תרומבין בבדיקת הסקרכאשר נמצא פגם בפעילות אנטי
 Heparin binding -או ב reactive site -על מנת לאבחן האם הפגם הוא ב(בהעדר הפרין 

site של המולקולה. 
 ברוב הקיטים המסחריים משתמשים ב- Factor Xa או ב- Bovine thrombin  לבדיקת

על ) Heparin cpfactor IIכמו ( הפעילות וזאת כדי להמנע מהשפעת מעכבים שונים
 .הטרומבין ההומני

  150(מכיוון שריכוז אנטיתרומבין בפלסמה הוא יחסית גבוהg/ml( , מכשירי המדידה
  :במיהולים שונים כדלקמן) Factor diluent/עם בופר(מוהלים את הפלסמה 

  1:7מיהול : Sysmexמכשיר 
  1:39מיהול ): IL' חב( ACL9000מכשיר 
 1:20מיהול ): STAR-E )STAGO - ו STAR מכשיר 

  



  
  

  :בדיקות אנטיתרובין המבוצעות בארץ
  .בכל המעבדות בארץ בדיקת הפעילות היא בשיטה כרומוגנית :פעילות

  Bovine thrombin :6 - המעבדות המשתמשות ב' מס              
  Factor Xa :9 - המעבדות המשתמשות ב' מס              
  0: בדות המשתמשות בטרומבין הומניהמע' מס              
  . לא ידוע על מעבדה בארץ שבה מבצעים רמת אנטיגן  :אנטיגן

  :NEQAS -סקירת נתונים מ
  :נמצאו NEQASבסקירת תוצאות 

ישנם מעט מרכזים שמבצעים את בדיקת רמת האנטיגן יחסית למספר המרכזים  .1
 ).315לעומת  24(שבודקים פעילות 

כסובסטרט  Bovine thrombin - מהמעבדות משתמשות בכמחצית , לבדיקת הפעילות .2
 .Factor Xa -והשאר משתמשות ב

 Factor Xa - ואלה המשתמשות ב Bovine thrombin - מתוך המעבדות שמשתמשות ב .3
 .בהתאמה, הן הבולטות ביותר IL - ו Dade-Behringהערכות מתוצרת 
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