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  אבחון מעבדתי של לופוס אנטיקואגולנט בישראל

  
  תקציר

נוגדנים כנגד פוספוליפידים הגורמים להארכה של תבחיני לופוס אנטיקואגולנט הוא כינוי ל

כגורמי סיכון לארועים טרומבוטיים  אלה נחשביםנוגדנים . ים בפוספוליפידיםהתלוי ,קרישה

  .יתולסיבוכי הריון הקשורים לתסמונת אנטיפוספוליפיד

טרומבוטי  אירועהיא תסמונת קלינית המבוססת על שילוב של  יתאנטיפוספוליפידתסמונת 

האבחון . מעבדתי בחוןאבעיקר הפלות חוזרות ועל , על סיבוכי הריון ו\אוורידי או עורקי 

נוגדנים  ו\קרדיוליפין אונוגדנים כנגד , נוכחות לופוס אנטיקואגולנט המעבדתי מתבסס על

  .שבועות 12המרוחקות זו מזו בלפחות  ,בשתי לקיחות דם 2 glycoprotein Iכנגד 

את הבדיקות המעבדתיות  ,במאמר זה נסביר את האבחון המעבדתי של לופוס אנטיקואגולנט

את אפשרויות  ,הישראלי י תת הועדה למעבדות קרישה של האיגוד ההמטולוגי"צות עהמומל

  .לתוצאות תההתייחסוואת דרך  האבחון בחולים המטופלים בנוגדי קרישה
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Laboratory Evaluation of Lupus anticoagulant in Israel 
 
Galit Sarig and the Israeli Sub Committee of Thrombosis and Hemostasis 
Laboratories  
 
Lupus anticoagulants (LAC) are antiphospholipid antibodies which are 

detected by a prolongation of phospholipid-dependent coagulation assays, 

and are associated with thrombotic events and pregnancy complications in 

patients with the antiphospholipid syndrome. The antiphospholipid syndrome 

is defined by arterial or venous thrombosis and/or pregnancy morbidity and by 

laboratory diagnosis of antiphospholipid antibodies. The laboratory diagnosis 

is based on LAC and/or anticardiolipin and/or anti β2 glycoprotein I antibodies 

present in plasma, on two or more occasions at least 12 weeks apart.  

Although the presence of LAC correlates best with thrombosis, the laboratory 

testing of LAC is not well standardized.  

The aim of this article is to present the recommendation of the Israeli sub-

committee of Thrombosis and Hemostasis Laboratories on laboratory 

evaluation of LAC, and on how to report and interpret the results.  

 

Key words:  

Lupus anticoagulant, antiphospholipid syndrome, antiphospholipid antibodies, 

sensitive to antiphospholipid antibodies.  
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  מבוא .1

  
 (Antiphospholipid syndrome) יתתסמונת אנטיפוספוליפיד 1.1

טרומבוטי  אירועהיא תסמונת קלינית המבוססת על שילוב של  יתאנטיפוספוליפידתסמונת 

האבחון . מעבדתי אבחוןבעיקר הפלות חוזרות ועל , או על סיבוכי הריוןורידי או עורקי 

כנגד  IgMו \או IgGמסוג  נוגדנים או\ו ולנטלופוס אנטיקואג המעבדתי מתבסס על נוכחות

ת זו מזו בשתי לקיחות דם המרוחקו 2 glycoprotein Iנוגדנים כנגד החלבון  ו\קרדיוליפין או

   ).1( שבועות 12בלפחות 

משום שהנוגדנים הקשורים לתסמונת  מטעה הוא מונח יתתסמונת אנטיפוספוליפיד המונח 

הנקשרים , י פלסמהאלא נקשרים לחלבונ, לפוספוליפידיםהקלינית אינם נקשרים באופן ישיר 

  ).2(טעונים שלילית לפוספוליפידים 

 םאירועייותר עם  חיובי קשורהלופוס אנטיקואגולנט של  עדות מעבדתיתנמצא כי 

כנגד  או נוגדנים 2 glycoprotein Iנוגדנים כנגד המצאות מבוטיים וסיבוכי הריון מאשר טרו

אבחון קיימת חשיבות רבה לולכן ) 3( בלבד בתבחינים האימונולוגיים םקרדיוליפין שמאובחני

. )2(בעייתי וחסר סטנדרטיזציה בינלאומית  האבחוןאם כי , נכון של לופוס אנטיקואגולנט

הנבדקים , האבחון המעבדתי של לופוס אנטיקואגולנט מתבסס על הארכת תבחיני קרישה

זמן קרישה בדרך כלל הארכת תבחיני מרות של. ליצירת קריש פיבריןעד י מדידת הזמן "ע

 הארכת זמן הקרישה בתבחיני ,אנטיקואגולנטשל לופוס  באבחון, קשורה עם מצבי דמם

מאפשר את , הרגישים לנוכחות הנוגדנים) חומרים( םבריאגנטיקרישה מסוימים תוך שימוש 

  .כפי שיפורט להלן ,המעבדתי של לופוס אנטיקואגולנט האבחון

  
  

  ים כנגד פוספוליפידיםנוגדנ 1.2

או  תעצמוניים המזהים פוספוליפידים טעונים שלילי  נוגדנים כנגד פוספוליפידים הם נוגדנים

  .2 Glycoprotein I    - ספוליפידים כגון פרותרומבין ו חלבונים הנקשרים לפו

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

גדנים הנקשרים לחלבונים הקשורים לפוספוליפידים הם לרוב נוגדנים שנוצרו על רקע נו

או   Systemic lupus erythematosus (SLE)מחלה אוטואימונית כדוגמת    

Antiphospholipid syndrome (APS) ם טרומבוטיים עורקיים או וקשורים עם אירועי

  ). 1(ורידיים 

  נוגדנים הםהעיקריים אליהם נקשרים ה כיום חושבים כי חלבוני הפלסמה

 .2 Glycoprotein I בתבחינים האימונולוגיים חשוב לאבחן את הנוגדנים הספציפיים  ,על כן

  ).I   2 Glycoprotein)1, 2כנגד 



 5

אך אנשים או , הוא חלבון פלסמתי שתפקידיו אינם ידועיםI   2 Glycoproteinהחלבון 

על כן התסמונת , ) (5 ,4ם כל תסמונת או מחלהאינם מפתחי עכברים חסרי החלבון

). 2(י נוגדנים המעכבים את פעילות החלבון "האנטיפוספוליפידית לא יכולה להיות מוסברת ע

, נקשר לממברנות פוספוליפידיות טעונות שלילית I   2 Glycoproteinכאשר החלבון 

. נוגדנים העצמונייםאליו נקשרים ה, Iמסוג  תנה ונחשף אפיטופהמבנה המרחבי שלו מש

, 2 Glycoprotein I  נוצרים דימרים של החלבון  , כתוצאה מקישור הנוגדנים לחלבון

, על גבי הממברנות הפוספוליפידיות של תאי האנדותלקרישיות - הגורמים למצב של יתר

   )6 ,2( הטסיות והמונוציטים

  

  :הגדרות. 2

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

  .תבחיני קרישה התלויים בפוספוליפידים

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

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

  .אימונולוגייםהנבדקים בתבחינים , כדוגמת קרדיוליפין

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

  .נבדקים בתבחינים אימונולוגיים .הנקשר לממברנות פוספוליפידיות הטעונות שלילית

המכיל  טריאגנכוללת תבחין מוארך עם  תוצאה חיובית אחת בברור לופוס אנטיקואגולנט 2.5

עשיר  טריאגני תבחין מקוצר עם "המאושרת ע (sensitive)ליפידים פוספומעט 

  .(not sensitive) בפוספוליפידים 

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

מיעוט הפוספוליפידים מאפשר הדגמה של הפעילות : ללופוס אנטיקואגולנט וכחותרגיש לנ

  .LACהאנטיקואגולנטית של 

2.8 Reagent not sensitive – שאינו רגיש ללופוס  ,עשיר בפוספוליפידים טגנריא

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

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

(Normal Plasma).  
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  לופוס אנטיקואגולנטאבחון מעבדתי של תבחיני קרישה ל. 3
  

  :ובלים שני שמות לאיבחון המעבדתי המתבסס על בדיקות הארכת זמן הקרישהבארץ מק

Lupus anticoagulant (LAC) ו- Circulating anticoagulant (CAC).  

נמצא , 2008שבוצע באפריל , לופוס אנטיקואגולנט אבחון המבצעות, מעבדות 19בסקר של 

  . CAC מהמעבדות 32% - ו LAC האבחוןמהמעבדות מכנות את  68% - ש

של האיגוד  Scientific Standardization Committee (SSC) הועדה לסטנדרטיזציהעל פי 

  .)LAC )1: הוא האבחוןשם , (ISTH)בינלאומי של הקרישה ה

של אחד או שני  מתבסס על תוצאה חורגת מהנורמהאבחון לופוס אנטיקואגולנט   3.1

 sensitive to LAC or) שמכיל מעט פוספוליפידים טריאגנעם שונים מבחני קרישה 

CAC)  שמכיל עודף פוספוליפידים טריאגנותיקון התוצאה עם (not sensitive to LAC 

or CAC) .שני מבחני הקרישה לביצוע הם :PTT ו- RVVT. 

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

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

). or CAC  sensitive to LAC(  שמכילים מעט פוספוליפידים  םריאגנטישהתבצעו עם 

 RVVT -ו PTT:  שני מבחני הקרישה לביצוע הם

3.4  Mixing –  תוצאת (אם חל תיקון : תנורמאליערבוב פלסמה של החולה עם פלסמה

אם אין  .או פקטורים פרוש מצב של חסר פקטור –) ל הנורמההתבחין חזרה לטווח ש

טור לפק ןאו במקרים נדירים בנוגד( LAC -מדובר ב – בתערובת עם פלסמה תיקון

 .)של דמם קרישה ואז הביטוי הקליני הוא

 .KCTאו  dPTלהמשיך בבדיקות נוספות כמו  ניתן, והתבחינים גבוליים במידה  3.5

את  כל המעבדות מבצעותנמצא ש, רישה בארץמעבדות ק 19בסקר שנערך בקרב 

 ,KCTמבצעות את בדיקת  )42%( מעבדות שמונה. RVVT -ו PTT מבחני הקרישה

  . dPTמבצעות את בדיקת  )37%(מעבדות  שבע

 PTT - בנוסף ל, מבצעות מהמעבדות dPT .56%וגם  KCTמעבדות מבצעות גם  ארבע

ן המעבדתי של לופוס במסגרת האבחו לפחות בדיקה אחת נוספת,  RVVT -ו

  .אנטיקואגולנט

ערבוב פלסמת החולה עם הכוללות ת ובדיק מבצעות (56%) מעבדותמעל מחצית מה 

ושאינו רגיש  טריאגנבעיקר במקרים בהם התבחינים עם , (mixing) פלסמה תקינה

 Ratioוהיחס ביניהם תקין , מוארכים ד פוספוליפידיםלנוכחות נוגדנים כנגרגיש 

(sensitive/not sensitive).  
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 לופוס אנטיקואגולנט במטופלים בנוגדי קרישה בצוע בדיקת 3.6

פירוט ( לופוס אנטיקואגולנט ללא טיפול בנוגדי קרישה בדיקת יש לבצע, אם ניתן  3.6.1

 .)להלן

  .בדיקת לופוס אנטיקואגולנט אתלא ניתן לבצע : במטופלים בהפרין 3.6.2

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

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

עלולים להיות הערכים  –ן עלול להשפיע על תוצאות הבדיקות טיפול בקומדי 3.6.4

 .גבוהים מהנורמה

מבצעות איבחון לופוס  )89%(מעבדות  17, מעבדות שהשתתפו בסקר 19וך מת, בארץ

 .אנטיקואגולנט בטיפול בקומדין

   .לביצוע הבדיקה INR - מגבילות את ה )21%( ותארבע מעבד

 .מבצעות מיהול בפלסמה תקינה לפני ביצוע הבדיקה )47%(שמונה מעבדות 

 .יש טווחי יחוס שונים למטופלים בקומדין )29%(לחמש מעבדות 

 .לא נוקטות בשום פרוצדורה שונה למטופלים בקומדין )21%(ארבע מעבדות 

דף התוצאות שטיפול בקומדין עלול להשפיע על מציינות ב )65%( מעבדות 11רק 

  .תוצאות הבדיקה

לא ניתן לבצע איבחון לופוס אנטיקואגולנט בחולים המטופלים  SSC -על פי המלצות ה

ניתן לבצע את  INR :1.5<INR>3.0במטופלים בקומדין בטווח . INR>1.5בקומדין עם 

 לפני ביצוע הבדיקות העם פלסמה תקינ 1:1ביחס של האיבחון במיהול פלסמת הנבדק 

את פקטורי הקרישה החסרים בגלל " מחזיר"המיהול המוקדם בפלסמה תקינה . )7(

על כן . אך עלול למהול רמה נמוכה של נוגדנים כנגד פוספוליפידים, הטיפול בקומדין

לחזור על איבחון לופוס אנטיקואגולנט לאחר הפסקת הטיפול , מומלץ במקרים גבוליים

 2ת הבדיקות האימונולוגיות של נוגדנים כנגד קרדיוליפין ונוגדנים כנגד בקומדין ולבצע א

Glycoprotein I .אינם מושפעים מהטיפול בנוגדי הקרישה, התבחינים האימונולוגיים 

)7( .  

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

על פי  קפיד על תנאי הלקיחה והשינוע למעבדהלכן יש לה. קריטיים לתוצאות הבדיקות

תוך שעתיים  על דגימת הדם לעבור סירכוז. ההנחיות של כל מעבדה ומעבדה

לפני . טסיות µl /10,000   -יש להקפיד שהפלסמה הנבדקת מכילה פחות מ. מהלקיחה

  .דקות 15למשך  1000-1500g  - הקפאה יש לסרכז את הפלסמה פעמיים ב
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   Lupus anticoagulant (LAC) וצאתת 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

 .תוצאותורמה יופיעו בדף הערכי הנ. ובדיקהכל מעבדה תקבע ערכי נורמה לכל בדיקה 

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

  .בכל בדיקה ובדיקה

רגיש  טריאגנהיחס בין ערך הבדיקה עם  מבטאות את Ratio -תוצאות בדיקות הניתנות כ

  .שאינו רגיש טריאגנפוספוליפידים לבין נוגדנים כנגד ל

     כפי שיופיעו בדף התוצאות, והיחידות בהן מבוטאות התשובותהבדיקות  להלן שמות

  
 באבחוןדות בהן מבוטאות התשובות והיחיהמומלצות שמות הבדיקות : 1. טבלה מס

  המעבדתי של לופוס אנטיקואגולנט
          

  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

  ).CACאו ( LACאין עדות מעבדתית לנוכחות  5.1

5.2 LAC ) אוCAC (קותנמצא חיובי בבדי)  :מסתמכים יופיע פירוט הבדיקות עליהן :PTT, 

RVVT, KCT, PT, dPT)                                                                                          

5.3 LAC ) אוCAC ( בבדיקותגבולי) :מסתמכים פירוט הבדיקות עליהן יופיע :PTT, RVVT, 

KCT, PT, dPT.(  
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  .למטופלים בקומדין תתהינה הערות התייחסו 5.4

  .שבועות 12לאחר על הבדיקה  יש לחזור 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

  

  שלמי תודות

אחידות בארץ בדרך דיווח התוצאות של  שהמריץ אותנו לקדם זליגסון' פרופברצוננו להודות ל

  האבחון המעבדתי של  לופוס אנטיקואגולנט 
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