
 

 האיגוד ההמטולוגי, תת הועדה למעבדות קרישה

 Anti Factor Xa: באמצעות מדידת LMWHלניטור  מעבדתית בדיקה  

Activity  )2011ינואר(  

  
  :רקע

  
משמשים , low molecular weight heparin)(LMWH הפרין ונגזרות שונות של 

  .כתרופות למניעה ולטיפול באירועים טרומבוטים
, aPTTות תבחין עדורש ניטור צמוד של רמת התרופה באמצ בעוד שטיפול בהפרין

ללא צורך ולרוב  ,למשקל הגוף סהמתייח מאפשרות מתן מינון קבוע ,LMWHתכונות 
: כמו נדרשת רק במקרים חריגים, LMWHבדיקה כמותית של רמות . בניטור הטיפול

 ATנמוכות של  בעלי רמותב, בעלי פגיעה כלייתיתב, בעלי עודף משקלב, ילדיםב, הריוןב
   .תרופהבזמן דימום לא מוסבר תוך כדי טיפול ב או ,)רומביןתאנטי(
  

LMWH Heparin 

4-6 KD 5-30 KD MW

~18 units ~ 50 units length

- ++ IIa binding

++ ++ AT binding

3-4 h 20-30 min T1/2 in plasma

>90% ~10% bioavailability

~ 10 1 antiXa/antiIIa activity

anti Xa activityaPTT monitoring  test

when indicatedmandatory monitoring

  
את  2000המעלה עד פי  ATקומפלקס עם  פועלים על ידי יצירת ווניגזרותיהפרין 
ממשפחת הסרין  י קרישהלנטרל את הפעילות של פקטור ATשל תפקידו  .ופעילות

רומבין תעובר אינטראקציה ישירה עם שבקומפלקס ההפרין . פרוטאזות במצב משופעל
אין   LMWH -לעומת זאת ל . aPTTומתבטאת בהארכת תבחין , הגורמת לעיכובו
מתבטאת בעיקר בעיכוב ו ,AT-הקישור לאלא באמצעות  ,על תרומבין השפעה ישירה

אין מתאם בין רמת . מסוכם בטבלה LMWH -ו המשותף והשונה בין הפרין .Xaפקטור 
LMWH  בפלסמה לבין ערכיaPTT ,לכן בדיקה זאת איננה מתאימה לניטור הטיפול.  



 

כדוגמת ( לשימוש תרופות סינטטיות שאינן נגזרות ישירות של הפרין  לאחרונה נכנסו
rivaroxaban  .( ישירות  נקשרותתרופות אלה) שלא באמצעותAT (ומעכבות פעילות 

   . מבינאזפרותרוקומפלקס קשור לגם זה החופשי ו Xaפקטור 
 לעכב םעל ידי מדידת יכולתוגם את הנגזרות הסינטטיות  LMWHר ניתן לנט, בעת הצורך

  .אקסוגני Xaפעילות פקטור 
  
  

   :דגימה לבדיקה
  

יש לקחת  התרופהלצורך ניטור . בנוכחות ציטראט, דם ורידי במבחנת קרישה סטנדרטית
קרים בהם הרופא מעוניין במ .)שעות לאחר הזרקה 3-4 (, דם בזמן קבוע לאחר ההזרקה

חשוב לציין על הטופס . ניתן לקחת דגימה לפני הזרקה, לדעת את הרמה המינימאלית בדם
. פלסמה תוך שעתיים מזמן הלקיחה יש להפריד. את זמן לקיחת הדגימה ביחס להזרקה

  .לפי הנחיות יצרן ערכת הבדיקה, ביצוע הבדיקה על פלסמה טרייה או קפואה
  

  :עקרון הבדיקה
  

מוסיפים ריאגנט המכיל , הפרין/AT +LMWHקומפלקס של לפלסמת הנבדק המכילה 
סובסטראט כרומוגני שעובר פירוק וריאגנט המכיל , Xa (FXa) פקטור כמות ידועה של 

   . Xa  פקטור על ידי
שארית הפקטור . שמקורו בריאגנט  Xaפקטורהקומפלקס מעכב באופן סטוכיומטרי 

  .ליצירת תוצר בעל צבע יגנהכרומועל הסובסטראט  פועלת נטרולוהנותרת לאחר 
  .שבדגימה הנבדקת LMWHלרמת  ביחס הפוךעוצמת הצבע של התוצר נמצאת 

מקבלים את ריכוז , אצווה חדש. כיול שמבצעים לכל ערכה בעלת מס םמתוך עקו
LMWH   שבפלסמה ביחידות שלIU/ml.  

  



 

 

Chromogenic assay for photometric 
determination of LMWH activity in human 

plasma

1.      LMWH + AT                 [LMWH•AT]

2 a.  [LMWH•AT] + FXa (excess)                 [LMWH•AT•FXA] + 

FXa (residual)

2 b.  S-2732                           Peptide + pNA (yellow)
FXa (residual)

pNA (yellow)

The para-nitroaniline concentration is measured by 
absorbance at 405 nm and anti Xa activity is measured 
off a standard curve.

  
  
  
  
  

  :כיול הבדיקה
  

בתכשיר  או ,WHO -שעבר סטנדרטיזציה על ידי המסחרי בתכשיר  כיילכניתן להשתמש 
LMWH/מכיל פלסמה עם ריכוז ידוע של  הכייל. שנמצא בשימוש קליני במוסד הפרין

 -לכל אחד מסוגי הניתן לרכוש תכשיר מסחרי . התכשיר שאת רמתו מעוניינים למדוד
LMWH .ליצירת משמש  הכייל .ימים למספר תכשיריםמים היום כיילים המתאכמו כן קיי

 י של התכשיריפולצריך לשקף את התחום הט םתחום העקו. כיול במכשיר קרישה םעקו
 היחידות הן  LMWH -פרין ובהב. דות מידה של התכשיריולהיות מבוטא באותן יח

IU/ml. פקטור חלק מהתכשירים בעלי פעילות מעכבת Xa  כמו (הינם בעלי הרכב הומוגני
fondaparinux( , בהם המינון נקבע לא ביחידות פעילות אלא ביחידות ריכוז משקלי

µgr/ml .עבור תכשירים אלה יש להכין עקום כיול ביחידות מתאימות.  
יש להעביר בקרים יומיים המכילים רמות , התוצאות המתקבלות שללצורך בקרת איכות 

ים עבור רמות שונות ועבור ניתן לרכוש בקרים מסחרי. ידועות של התכשיר שבשימוש
כמו כן ניתן להכין בקרים על ידי מיהול מתאים של התכשיר הטיפולי . תכשירים שונים
  .בפלסמה תקינה

כדי . לא ניתן לקבל תוצאה, החורגות מתחום עקום הכיול, התכשירברמות גבוהות של 
 יראת התכששאינה מכילה פלסמה תקינה ב ת הנבדקלקבל תוצאה יש למהול את פלסמ

  .התוצאה הסופית תינתן אחרי הכפלה בפקטור המיהול. ולחזור על הבדיקה
  
  
  



 

Standard curve can be made up by LMWH standard that 
was calibrated against the 1:st International Standard for 
LMWH established by the WHO or can be made by the 
LMWH preparation given to the patient.

Standard curve for photometric determination of LMWH activity 

  
  
  
  

  :התכשיר העקרי בשימוש, LMWH-ל תחומי יחוס מקובלים
  

 IU/ml 0.2-0.4:  למניעה פרופילקטית של אירועים טרומבוטים
          IU/ml 0.5-1:לטיפול בזמן ואחרי אירוע טרומבוטי חריף

  
  

  
  :בדםת מסחריות למדידת הפרין ונגזרותיו ערכו

  
אקסוגני המיועד לקשור את   ATחלק מהערכות המסחריות מכילות ריאגנט נוסף המכיל 

גם  LMWHערכות אלה מאפשרות לבדוק באופן מדויק רמות . שבפלסמה LMWH -ה
  . ATבנבדקים בעלי רמה נמוכה של 

 PF4,  .שעלול להיות בדגימה PF4חלק מהערכות מכילות דקסטרן סולפאט לקשירת  
עלול להפריע לביצוע הבדיקה ולתת  ולכן צא על גבי טסיות דם קושר הפרין ונגזרותיומשנ

  .תוצאה נמוכה
הדעות חלוקות . או דקסטרן סולפאט/ו ATקיים ויכוח בספרות לגבי הצורך בהוספת 

  .in vivoבאופן הנכון ביותר את רמת התרופה באשר לתנאים המייצגים 
יוצגו כל הערכות המשווקות בארץ נכון לתאריך כתיבת , ין תמימות דעים בנושאמאחר שא
  .הסיכום

  
  

  



 

 יציבותהכנה
לאחר 
  הכנה

Dextran 
sulfate 

AT  מס .
משתמשים 

  בארץ

 ערכה יצרן  ספק

 stagoRotachrom  סייפן  2 - - יום 21  +
Heparin

 chromogenixCoamatic אילקס  2 - + םיו 90  +
Heparin

IL Hemosil Heparin אילקס  4 + - יום 90  +
 siemensBehrichrom  פריגו  2 + + יום 14  +

Heparin
-stagoSTA Liquid anti  סייפן  חדש - - יום 90 מוכן

Xa
 TechnocloneTechnochrom  אנקו  חדש - - יום 30  +

anti-Xa
IL Liquid heparin אילקס  חדש - + יום 30  מוכן

  
  
  
  
 

 :לסיכום
                                                                                                                                              

 על בדיקה  ותמבוסס ןכול, ןמאוד בהרכב ותדומ יותהמסחר ערכותה
  .אוטומטי מכשירל ותמותאמ ןכול, כרומוגנית

 שאת רמתו עשות אותו עם התכשיר מומלץ ל .עקום כיול ותדורש ןכול
 .יהאוניברסאל כיילאו עם ה, בודקים

 למעט הערכות החדשות, בכל ערכה יש הבדלים במספר הריאגנטים ,
הריאגנטים מגיעים במצב יבש ודורשים  לכ, לשימוש שמגיעות מוכנות
 . הכנה מוקדמת

 יום   14 -מ. כפי שמצוין על ידי היצרן, יש הבדלים ביציבות הריאגנטים
 .חדשים במקרר לאחר הכנה 3 ועד

 ערכותלמעט ה: Hemosil Heparin ,Berichrome Heparin , כל
ולא  בפלסמה של החולה ATעל נוכחות  ותמסתמכ ותהאחר ערכותה

 .חיצוני ATים ריאגנט מוסיפ
 ן סולפאטאדקסטר רק חלק מהערכות מכילות.  
  או להכין , יש לקנות אותם בנפרד, לא מספקים בקרים ערכהבשום

 .מהחומר שמוזרק לחולים
 יקת ועומדת בסטנדרטים של בקרת איכות מדו, הבדיקה קלה לביצוע

  .CAPאו  NEQAS כדוגמתחיצונית 
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