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  האיגוד ההמטולוגי, ועדה למעבדות קרישה-המלצות תת

  אבחון מעבדתי של לופוס אנטיקואגולנט

  2010  אפריל

  אבחון לופוס אנטיקואגולנט 

   :הקדמה

באות לעדכן את  2010ט אפריל חון מעבדתי של לופוס אנטיקואגולנהמלצות תת הועדה לאב

על ההמלצות  מתבסס כוןהעד. 2007מאי בי תת הועדה "עההמלצות הקודמות שפורסמו 

  Scientific and Standardization Committee (SSC) י "החדשות שפורסמו ע

1. Pengo V, Tripodi A, Reber G, Rand JH, Ortel TL, Galli M, De Groot 

PG. Update of the guidelines for lupus anticoagulant detection.   

J Thromb Haemost. 2009 Oct; 7(10):1737-40. 

  . ועל דיונים מרובים שנערכו בתת הועדה

  . )SSC )1לקרוא את המלצות ה  ,בכל מקרה ,כל מעבדה וכל מרכז מתבקשים

  :עיקר העדכונים

מומלץ להשתמש בראגנט  הרגיש לנוכחות נוגדנים כנגד פוספוליפידים PTT בתבחין  .א

בהמלצות ה  B3סעיף ( בשל רגישותו ללופוס אנטיקואגולנט המכיל סיליקה כמשפעל

SSC , בהמלצות הנוכחיות של תת הועדה 3.1.1סעיף(  

 . SSC)בהמלצות ה  B3סעיף ( Silica Clotting Time (SCT)המלצה על התבחין   .ב

 diluted  -ו  Kaolin Clotting Time (KCT)התבחינים  לבצע את לא מומלץ  .ג

Prothrombin Time (dPT)  סעיף (לופוס אנטיקואגולנט כחלק מאבחוןB3 

 .SSC)מלצות ה בה

, שלוש סטיות תקן ±כממוצע יחושבו ערכי נורמה לתבחיני לופוס אנטיקואגולנט   .ד

 2טבלה ( .של ההתפלגות הנורמלית 99 - מעל האחוזון ה Cut-offערך : דהיינו

 ).בהמלצות הנוכחיות של תת הועדה 3.5סעיף , SSCבהמלצות ה 

  .התיחסות למטופלים בקומדין  .ה

   :רקע. 1

או  תעצמוניים המזהים פוספוליפידים טעונים שלילי  וספוליפידים הם נוגדניםנוגדנים כנגד פ

  .2 Glycoprotein I      - חלבונים הנקשרים לפוספוליפידים כגון פרותרומבין ו 

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

וספוליפידים הם לרוב נוגדנים שנוצרו על רקע נוגדנים הנקשרים לחלבונים הקשורים לפ

או   Systemic lupus erythematosus (SLE)מחלה אוטואימונית כדוגמת    

Antiphospholipid syndrome (APS)  וקשורים עם אירועים טרומבוטיים עורקיים או

  .ורידיים
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  :הגדרות. 2

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

  .תבחיני קרישה התלויים בפוספוליפידים

2.2  (CAC) Circulating anticoagulant  שם נרדף ללופוס אנטיקואגולנט.  

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

  .וגייםהנבדקים בתבחינים אימונול, כדוגמת קרדיוליפין

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

  .חינים אימונולוגייםבנבדקים בת .הנקשר לממברנות פוספוליפידיות הטעונות שלילית

5.2 )Antiphospholipid syndrome (APS – אירועשילוב של כ תסמונת קלינית הוגדרת 

 האבחון . מעבדתי על אבחוןבעיקר הפלות חוזרות ו, סיבוכי הריון קי אוי ורידי או עורטרומבוט

  או    אנטיקרדיוליפין  ,המעבדתי מתבסס על נוכחות לופוס אנטיקואגולנט

 anti 2 Glycoprotein I    זו מזו לפחות שבועות 12 לקיחות דם בהפרש שלחיוביים בשתי.  

 אנטיקואגולנט קיצורי שמות לתבחינים נפוצים לברור לופוס 2.6

2.6.1  Partial Thromboplastin Time (PTT) 

2.6.2 Russell’s Viper Venom Time (RVVT) 

2.6.3  Silica Clotting Time (SCT) 

7.2   ensitive to LAC or CACReagent s -  ראגנט המכיל מעט פוספוליפידים ולכן הוא

ידים מאפשר הדגמה של הפעילות מיעוט הפוספוליפ: רגיש לנוכחות ללופוס אנטיקואגולנט

  .LACהאנטיקואגולנטית של 

8.2 Reagent not sensitive – שאינו רגיש ללופוס , ראגנט עשיר בפוספוליפידים

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

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

(Normal Plasma).  

מוארך קרישה תבחין  נחשבת כאשר תוצאה חיובית אחת בברור לופוס אנטיקואגולנט 2.10

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

  .כלומר יש תיקון של זמני הקרישה, )not sensitive(בפוספוליפידים 
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  בחון מעבדתי של לופוס אנטיקואגולנטהמלצות לא. 3
  

עם ראגנט  ביצוע שתי בדיקות שונות במהותןאבחון לופוס אנטיקואגולנט מתבסס על   3.1

עם ראגנט שמכיל עודף כאשר היא מוארכת שמכיל מעט פוספוליפידים ותיקון התוצאה 

לאחרונה נכנסה גם  .RVVT -ו PTT: הם שני מבחני הקרישה הנפוצים. ליפידיםפוספו

 Silica clotting time (SCT)בדיקה ה

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

ם שליליים בהתבסס על שני תבחיני, ניתן לשלול נוכחות לופוס אנטיקואגולנט בדגימה  3.3

 .של פוספוליפידים שהתבצעו בריכוז נמוך

 .שפעליל סיליקה כמכי, שמכיל מעט פוספוליפידים ,PTTראגנט ה מומלץ ש  3.4

תוך , תבחיני לופוס אנטיקואגולנטל כל מעבדה לקבוע את ערכי הנורמה שלהעל   3.5

 יםבמכשירים ובצורת ההקפאה וההפשרה בדיוק כפי שמבוצע, שימוש בראגנטים

י חישוב ממוצע תוצאות של "ע ערכי הנורמה יקבעו. לדגימות הפלסמה הנבדקות

טווח של . סטיות התקן 3בטווח של , 50מגיל נבדקים בריאים שגילם נמוך  40 לפחות

 .של ההתפלגות הנורמאלית 99מעל האחוזון ה  Cut-off סטיות תקן יביא לערך  3

3.6  Mixing –  מטרת הערבוב לשלול חסר . פלסמה של החולה עם פלסמה תקינהערבוב

לנוכחות יבוצע כאשר התבחין עם הראגנט הלא רגיש . פקטור בפלסמה הנבדקת

על מנת לברר אם מדובר  ,רך מעבר לערכי הנורמהנוגדנים כנגד פוספוליפידים מוא

תוצאת התבחין חזרה לטווח של (אם חל תיקון  . חזק במיוחד בחוסר פקטור או בנוגדן

אם אין תיקון בתערובת עם . מצב של חסר פקטור או פקטורים ופרוש –) הנורמה

קה היא יינרים בנוגד לפקטור קרישה ואז הקלדיאו במקרים נ( LAC -מדובר ב ,פלסמה

 ).של דמם

ולנט הם באבחון לופוס אנטיקואג) תנאים פראנליטיים(התנאים לטיפול בדגימת הדם  3.7

על . לכן יש להקפיד על תנאי הלקיחה והשינוע למעבדה ,קריטיים לתוצאות הבדיקות

. דקות 15שך למ 1500g  -ב דגימת הדם לעבור סירכוז כפול תוך שעתיים מהלקיחה

. טסיות µl/10,000  -מ לא נשארו יותר, יש לבדוק מדגמית שלאחר הסרכוז הכפול

טיפול פרה אנליטי לדגימות לבדיקות תפקודי : "של תת הועדהפרטים נוספים בנוהל (

 ).2007נובמבר , "קרישה

 בצוע בדיקת לופוס אנטיקואגולנט במטופלים בנוגדי קרישה 3.8

 .פוס אנטיקואגולנט ללא טיפול בנוגדי קרישהיש לבצע בדיקת לו, אם ניתן 3.8.1

  .בדיקת לופוס אנטיקואגולנט לא ניתן לבצע את: במטופלים בהפרין 3.8.2

ע ברור לופוס ניתן לבצ): לדוגמה בקלקסן( LMWH -במטופלים ב  3.8.3

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

  קות טיפול בקומדין עלול להשפיע על תוצאות הבדי   3.8.4
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ניתן לבצע את הבדיקה  1.5של  INRעד ערך  SSCעל פי ההנחיות החדשות של ה 

בדיקות במיהול של פלסמת הניתן לבצע את , INR<3.0>1.5באם ה  . בדרך הרגילה

קחת בחשבון שפעולת המיהול עשויה אך יש ל 1:1החולה עם פלסמה תקינה ביחס של 

  .למסך נוכחות נוגדן ברמה נמוכה

שהבדיקה בוצעה במיהול עם  בדף התוצאות תהיה התיחסות לכךחשוב ביותר ש

  .פלסמה תקינה

צאות חיוביות מדגימות שונות אבחון לופוס אנטיקואגולנט מבוסס על לפחות שתי תו  3.9

, היא חיובית לכן בבדיקה ראשונית שהתוצאה. שבועות 12 - זמן של יותר מ בהפרש

 .שבועות 12 -חר יותר מלהמליץ על בדיקה חוזרת לא חלשה או גבולית מומלץ

  בדיקה להבחנה בין לופוס אנטיקואגולנט לאינהיביטור ספציפי לגורם קרישה 3.10

נוגדנים כנגד פוספוליפידים עלולה להשפיע על תוצאות בדיקת רמת פקטורי  נוכחות

מומלץ לבצע את בדיקת רמת פקטורי  ,לכן. במיוחד של המסלול האינטרינזי, הקרישה

, בדרך זו. אינו רגיש לנוכחות נוגדנים כנגד פוספוליפידיםש PTTהקרישה עם ראגנט 

  .רמת הפקטור הנבדק תהיה נמוכה, רק במקרים שיש נוגדן לפקטור

 ברור דמם על רקע לופוס אנטיקואגולנט חיובי 3.11

מחלות דמם הקשורות לנוגדנים נגרמות מנוגדן ספציפי לגורם קרישה כגון , ברוב המקרים

acquired VWD  אוAcquired Hemopholia A .במקרים של לופוס , לעיתים רחוקות

הוא נוגדן ספציפי כנגד הגורם השכיח ביותר לנטיה זו . אנטיקואגולנט חיובי יש נטיה לדמם

FII להוריד את רמת  העלולFII  10%(לערכים נמוכים ביותר<.(   

   Lupus anticoagulant (LAC) תוצאת דיווח  4.0

נעשה , המעבדה לאבחון לופוס אנטיקואגולנט ממעבדות שונותבשל ריבוי השמות לבדיקות 

ההמלצה הנוכחית היא כדלקמן והטמעתה היא באחריות . מאמץ כלל ארצי לשמות אחידים

  .מעבדות השונות\המרכזים

  . כל מעבדה תקבע ערכי נורמה לכל בדיקה ובדיקה 4.1

  . ערכי הנורמה יופיעו בדף התוצאות 4.2

מבטאות את הזמן שנמדד ליצירת קריש  (.sec)תנות בשניות תוצאות בדיקות הני 4.3

  .הפיברין בכל בדיקה ובדיקה

מבטאות את היחס בין ערך הבדיקה עם ראגנט רגיש  Ratio -תוצאות בדיקות הניתנות כ 4.4

  .לנוגדנים כנגד פוספוליפידים לבין ראגנט שאינו רגיש

אך התת ועדה , normalized ratioמציין שיש יתרון לבטא את התוצאות כ  SSCה  4.5

  . בארץ בחרה לא לתת המלצות בנושא
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   כפי שיופיעו בדף התוצאות , להלן שמות הבדיקות והיחידות בהן מבוטאות התשובות 4.6

          

  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. 
  
Silica clotting time (SCT)  Ratio 
  
PT sec. 
PT mix 1:1 with normal plasma sec. 
 
 

  :יקההערות נלוות לבד 5.0

מעבדות \הוספת הערה על משמעות תוצאות הבדיקה מומלצת אבל נתונה לשיקול המרכזים

  .השונות

  :ההערות המומלצות הן כדלקמן

  )CACאו ( LACאין עדות מעבדתית לנוכחות  5.1

5.2 LAC ) אוCAC (נמצא חיובי בבדיקות)  :יופיע פירוט הבדיקות עליהם מסתמכים :PTT, 

RVVT, SCT, PT)                                                                                          

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

למטופלים  תהתייחסוו mix)(בהירות מלאה באם הבדיקה בוצעה במיהול עם פלסמה  5.4

  .בקומדין

  .עם פלסמה תקינה 1:1בוצעו במיהול  LACהבדיקות לנוכחות , מטופל בקומדין 5.4.1

  .לפחות שבועות 12יש לחזור על הבדיקה לאחר  LAC (CAC)לאישור נוכחות  5.5

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

  .ממצאים פתולוגיים או בלתי ברורים

  


