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 ואפיקסבאן ארוקסבאןברי ,ןאדביגטר: תורישיה הקרישה נוגדות תרופות

[OACD[  מדידת רמתם והשפעתם על בדיקות קרישה אחרות 

 :רקע .1

מקומו של קיימים תכשירים פומיים חדשים לטיפול אנטיקואגולנטי אשר הולכים ותופסים את 

ואילו , (Direct inhibitor)באופן ישיר  רומביןתנוגד  הוא Pradaxa))ן דביגטראתכשיר ה ,הקומדין

 עיכוב תעוצמ, a  Xפקטור של יםישיר יםנוגדהינם  Eliquis  (Xarelto,) ןאפיקסבאן ריבארוקסבאן

לכאורה אין , של תכונות פרמקוקינטיותב .בדם התרופה ברמת תלויה של התכשירים הקרישה

ישנם   ,יתייבפינוי הכל של התרופות בשל התלות ולםא, בדם ותרמות התרופבמדידת צורך 

בחולה המועמד , בחולה המדמם כמו. תהכרחי מדידת כמות התרופה בדםמיקרים בהם 

 . רומבוטיתרוע יאו בחולה עם א ,לפרוצדורה כירורגית דחופה

APIXABAN DABIGATRAN RIVAROXABAN  

Eliquis Pradaxa Xarelto Trade name 

Factor Xa Thrombin Factor Xa Target 

g/mol.460 628 g/mol 436 g/mol Mol. mass 
50% 3–7% 80% to 100% Bioavailability 

No Yes No Pro-drug 

3-4 h 2 h 2.5-4 h T (max) 

9-14 h 12-14 h 9-13 h Half- life 

Once or twice daily Once or twice daily Once or twice daily Administration 

 

 :אנליטיקה-פרה .2

 . {פקק תכלת PTמבחנת ] ציטראט בנוכחות ,סטנדרטית קרישה במבחנת ורידי דם

 .הלקיחה מזמן שעתיים תוך פלסמה להפריד יש

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

המתן  לפניבשפל  או Tmax -בשיא בהתחשב ב. יש לציין את זמן הדיגום יחסית למתן התרופה

שהבדיקה תבוצע בתיאום עם  מומלץ .את המינון אשר נלקח לציין גם רצוי  .הבא של התכשיר

 .אשר גם יעודכן בתוצאות הבדיקה, [מומחה קרישה]המטולוג רופא 

       

 :דביגטראן מדידת רמת .3

יש  בדם דביגטראן נוכחות שלאיכותית  הערכה תידרש בהם מקריםב -תאיכותי הערכה. 3.1

   . מקבילב aPTT ובדיקת  (Thrombin Time) תרומביןזמן  בדיקתלבצע 

TT aPTT פענוח 

 משמעותי קרישה נוגד אפקט היעדר בתחום התקין בתחום התקין

 מינימאלי קרישה נוגד אפקט או גבולי בתחום התקין גבוה מהתחום התקין

מהתחום התקין משמעותית גבוה 

 או לא נקרש

 משמעותי קרישה נוגד אפקט התקיןגבוה מהתחום 

 

רגישות הבדיקה תלויה בכמות ו ,עם ריכוזי תרומבין שונים TT  ישנם ריאגנטים שונים למדידת 

נוכחות יהיה רגיש יותר ל תרומביןשל  ריאגנט אשר מכיל כמות נמוכה. בריאקציה תרומביןה

http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_mass
http://en.wikipedia.org/wiki/Bioavailability
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משמעותי בפלסמה בהינתן ובדיקת לשלילת אפקט נוגד קרישה יוכל לשמש ריאגנט כזה  .דביגטראן

יהיה פחות  תרומביןשל  ההמכיל כמות גבוה TTריאגנט (. Negative predictor)בתחום התקין  TT-ה

פחות מאורכים באותו ריכוז של רגיש לנוכחות דביגטראן בפלסמה ועל כן זמני הקרישה שיתקבלו יהיו 

  .  תרופה

 :בארץ הן תרומביןמשווקות לבדיקת זמן נפוצות הנכון לכתיבת סיכום זה הערכות ה

Thrombin Units ערכה יצרן ספק 

1.5 NIH U/ml סייפן Stago STA-Thrombin 

IU/ml 1.9 /3  /7.5 איילקס IL Thrombin time 

1.5 IU/ml פריגו Siemens Test Thrombin Reagent 

 

לא ניתן . כתלות במינון התרופה בדם PTTאריכה את זמן הקרישה גם בבדיקת נטילת דביגטראן מ

ישנם שינויים בהתארכות זמני הקרישה , כי PTTלהסיק את רמת התרופה המדויקת בפלסמה מתוך  

על כל מוסד לדעת מהי הרגישות היחסית לתרופה . כתלות בריאגנטים השונים המשמשים לבדיקה

הרצת כייל מסחרי בעל רמת  זאת ניתן לבצע באמצעות. של הריאגנטים הנמצאים בשימוש במעבדתו

תאר את השפעת ריכוזים שונים של  Douxfils J et al. 2012.  דביגטראן ידוע וקביעת מדדי הקרישה

 : PTTדביגטראן על רמות 

 

 

 

 

 

 

 

פעמיים ביום   150mgפעם ביום או  220mgדביגטראן טיפולי של  מינון Douxfils J et al. 2012על פי 

 .בשיאng/ml 300 -מקבילים לרמת דביגטראן בפלסמת המטופל הקטנה מ

Van Ryn et al. 2010 הציג את השפעת 

 : TTרמת דביגטראן על בדיקת  
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, בדם דביגטראן רמות של מדויקת כמותית הערכה תידרש בהם מקריםב  -תכמותי מדידה .3.2

המיוצר  Hemoclot[ 1: ]הערכות המסחריות המצויות בשוק. diluted TT בערכת להשתמש מומלץ

 י"עהמשווק Technoclone קיט נוסף של חברת  [2. ]תרום י"עומשווק  HYPHEN BioMedבידיי חברת 

  .אנקו

. למיהול רמת התרופה פלסמת הנבדק נמהלת תחילה בפלסמה מסחרית מהקיט diluted TTבבדיקת 

בריכוז ידוע ונמדד הזמן ליצירת קריש  תרומבין α -ת סידן ותהליך הקרישה משופעל באמצעות הוספ

כאשר עקומת כיול , הזמן להיווצרות הקריש תלוי ברמת הדביגטראן המצוי בפלסמת הנבדק. בדגימה

  .  נקבעת בעזרת כייל בעל ריכוז דביגטראן ידוע

לבין רמת דביגטראן                          dTTיחס לינארי בין           :Freyburger G.et al.2011 עקומת כיול שבוצעה בידיי

  Van Ryn et al. 2010שהציג

 

 

 

 

 

 

התכשיר רמת של  תכמותימדידה  לש תוצאותפרסמו ( boehringer-ingelheim)יצרני דביגטראן 

. בשפל בשיא או כתלות במינון ובזמן לקיחת הדם Hemoclotבפלסמת המטופל באמצעות הקיט 

 .בניסויים המדווחים רמות הדביגטראן המצוינות בטבלה זו נמצאו כיעילות מבחינה קלינית

 

 

 

 

 

 

 

 .לאחר נטילת התכשיר או לפני נטילת המנה הבאה שעתייםיש לבצע  תהכמותיהמדידה את 

מכיל בקרים וכיילים של  ECAקיט ה.  ECT\ECAגם באמצעות בדיקת את רמת דביגטראן  לכמתניתן 

ופך פרותרומבין המצוי בריאגנט הה ecarin-קיט מבוסס עלה .המשווק בידיי סייפן STAGOחברת 

קשר הפוך בין רמת  וישנ. אשר חותך סובסטרט כרומוגני בהיותו פעיל meizothrombin -בעודף ל

 :כמתואר באיור הבא, דביגטראן בדגימה לבין כמות הכרומוגן הנמדד בריאקציה
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 Douxfils J et al. 2012 הראה ירידה ב- OD\min בבדיקתECA  הבדיקה . כתלות במינון דביגטראן

 . ng\ml -0 200מתאימה לטווח הריכוזים 

 

 

 

 

 

   -ה נוספיםעל מדדי קריש דביגטראן תהשפע .4

 וברגישות שונה בהתאם ,יגטראן בפלסמהדב  זמן הקרישה עולה כתלות בריכוז - PTבדיקת  -4.1

טווח הריכוזים בככלל רגישות הבדיקה נמוכה מדי לבדיקת השפעת התרופה . לריאגנט שבשימוש

200 ng\ml -0. 

 

 

 

 

 

 

 

 שיטת פי על פיברינוגן בדיקת תוצאות של כלפי מטה להטיה לגרום יכול דביגטראן  -פיברינוגן. 4.2

Clauss הבאים הריאגנטים עם המבוצעת :Fibrinogen C  של חברתIL ו-Multifibrin U  של חברת

Siemens .ניתן להשתמש בריאגנטים :IL Hemosil QFA thrombin ,Siemens thrombin ,STAGO-STA 

Fib . השפעה על רמת הפיברינוגן הנמדד בריאגנטים הבריכוז דביגטראן נמוך בפלסמה הנבדקת

 .נמוכה השונים

 

4.3.AT-  של תוצאות הבדיקה הכרומוגנית לרמת הפעילות  מעלהכלפי  להטיה לגרום יכול דביגטראן

כאשר מדובר  לא קיימת ההטיה. תרומביןכאשר מדובר בקיט הבודק את העיכוב דרך  ATשל חלבון 

 : הבאכמתואר באיור , FXa דרך העיכוב של ATהבודק את פעילות בקיט 

Lindahl T et al. 2011 
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4.4 .Protein C activity-  בדיקת פעילות של חלבוןC  המבוססת עלaPTT clotting assay   מושפעת

בדיקת רמת , אולם. הטיפול בדביגטראן יגרום לסטייה כלפי מעלה של תוצאות בדיקה זו. מדביגטראן

 .Adcock D et al המבוססת על תבחין כרומוגני אינו מושפע מדביגטראן כפי שהראה Cפעילות חלבון 

2013: 

  

 

 

 

 

4.5 .Protein S-  בבדיקת פעילות של חלבוןS  המבוססת עלClot- based aPTT\RVVT  נצפתה סטייה

לא  Sבעוד בדיקת רמת האנטיגן החופשי של חלבון , חדה כלפי מעלה בתוצאות בהשפעת דביגטראן

 . הושפעה מדביגטראן כלל

 

 

 

 

APC resistance  .4.6-  תבחיןAPCR כלפי מעלה בתוצאות  הסטהישנה . מושפע מטיפול בדביגטראן

באופן  Factor V- Laiden מומלץ לבדוק . טראןבנבדקים המטופלים בדביג APCRהיחס בתבחין 

 .מולקולארי עבור חולים שמטופלים בדביגטראן

 

 

 

 

 

 הטיפול בדביגטראן גורם להטיה כלפי מטה של תוצאות רמת פקטורי הקרישה -פקטורי קרישה. 4.6

כלפי מטה בתוצאות  להטיהובאופן חזק יותר גרם , stage PT-1  בתבחין של PT [FII ,[FV, FXנתמכי 

Lindahl T et al. 2011 

Lindahl T et al. 2011 

Adcock D et al. 2013 
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כמתואר באיורים , stage aPTT-1בתבחין של PTT [ FVIII, FIX, FXI  ]נתמכי  רמת פקטורי הקרישה

 : Adcock D et al. 2013הבאים מתוך 

: 

  

 

 

 

 

 

לנוגדנים כנגד  Bethesdaרמות גבוהות של דביגטראן גרמו לתוצאה חיובית מוטעית בבדיקת , בנוסף

FVIII . 

4.7 .Lupus anticoagulant-  התבחינים לאבחוןLAC  מבוססים עלClot- based  ולכן מושפעים כולם

 .מדביגטראן

 .תחת הטיפול בדביגטראןמומלץ לא לבצע בדיקות מיוחדות אלו 

בדגימה יש לבצע בדיקת  מנוכחות דביגטראןבכל חשד כי תוצאות הבדיקה שהתקבלה מושפעות 

 .כדי להעריך את רמת התכשיר בדגימה דביגטראןרמת 

, 1:10)ניתן לבצע את הבדיקה הרצויה בפלסמה מהולה , אם אין אפשרות לכימות התרופה בדם

ככל . בפלסמה תקינה ולבדוק באם התוצאה שהתקבלה מתאימה לרמת המיהול של הפלסמה( 1:20

 . תרד השפעתה על תוצאות הבדיקה, שרמת התרופה בפלסמה תימהל

מגנים שאינם תכשירים אימונולוגיים ותבחינים כרו -תבחינים אשר אינם מושפעים מדביגטראן .4.8

 . תלויים בתרומבין

 :התבחינים אשר אינם מושפעים מדביגטראן הם

D-Dimer, Reptilase time, Ristocetin Cofactor, Vwf antigen, Plasminiogen activity 

(Chromogenic), Chromogenic Factor VIII, anti Xa, ATIII( FXa based), Free PS (LIA based). 

 :קסבאןמדידת רמת ריברו .5

  -הערכה איכותית של ריברוקסבאן 5.1

העלייה . כתלות במינון התרופה בדם PTT-ו PTאריכה את זמן הקרישה בבדיקת מנטילת ריברוקסבאן 

. אולם לא ניתן להסיק את רמת התרופה המדויקת בפלסמה מתוך מדדי הקרישה הללו, הינה לינארית

- PTריאגנטים השונים המשמשים לבדיקות ישנם שינויים בהתארכות זמני הקרישה כתלות ב, בנוסף

PTT .על כל מוסד לדעת מהי הרגישות היחסית לתרופה של הריאגנטים הנמצאים בשימוש במעבדתו .

 .וקביעת מדדי הקרישה הזאת ניתן לבצע באמצעות הרצת כייל מסחרי בעל רמת ריברוקסבאן ידוע



 

 17 מתוך 7 עמוד

 

Tripodi A et al 2011  הראה כי ישנוCV  רומבופלסטין תבממוצע בין ריאגנטים שונים של  14%של

כאשר מבטאים את  29.6% -עוד עולה ל CV -אחוז ה, עם כמות ריברוקסבאן קבועה PTבבדיקת 

 . INRהתוצאה ביחידות של 

 PTT-ו PT ,INRניתן לראות את העלייה במדדי  Samama M.et al.,2010בגרפים הלקוחים מתוך 

 Cmax -למטופל ליום שווה ערך ל  10mgמינון יומי של . במינון ריברוקסבאןבריאגנטים השונים כתלות 

ליום מקביל לרמת  20mgמינון של  Tripodi A et al ., 2011על פי ) .ריברוקסבאן 0.1-0.2µg/ml של

 . 0.2µg/ml) ריברוקסבאן של

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

calibrated for rivaroxaban International Normalized Ratio- INR 

אשר  ISI-אשר שונה מהעבור ריברוקסבאן  מדויק ISI- international sensitivity indexניתן לקבוע 

 .כגון קומדין Kרומבופלסטין עבור מטופלים בנוגדי ויטמין תנקבע ל

 Tripodi A ניתן יהיה לחשב את הכיצד  2011 במאמרו ב תיאר- INR עבור בדיקת  המדויק

 .INRrivaroxaban [(PTpatient/PTnormal)ISIrivaroxaban] :ריברוקסבאן במעבדה באמצעות החישוב

 .לא מומלצתיש לציין כי השימוש בשיטה זו עלול לבלבל את הקלינאים ולכן 

 

  -מדידה כמותית של רמת ריברוקסבאן 5.2

של ריברוקסבן בפלסמת  המדויקתעל כן ניתן למדוד את הרמה  a  FXשלישיר ריברוקסבאן הינו מעכב 

לאחר  Anti Xa בבדיקה זו יש להשתמש בקיט .עבור ריברוקסבאן.  Anti Xaבדיקת הנבדק באמצעות 

 .בקר מסחרי לריברוקסבאן ובדיקת, עם כייל ספציפי מסחרי של ריברוקסבאן כיול
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עקרון הבדיקה  .2011במסמך בינואר ,רסמה תת הועדה למעבדות קרישהפ Anti Xaאת עקרון בדיקת 

פלסמת הנבדק המכילה ריברוקסבאן מוספת לריאגנט . LMWHלניטור  Anti Xaהינו דומה לבדיקת 

. Xaי פקטור "ר פירוק עוריאגנט המכיל סובסטרט כרומוגני שעוב, Xaשל פקטור  ההמכיל כמות ידוע

שארית הפקטור שלא עוכב בידי ריברוקסבאן מדגימת החולה גורמת לשחרור כרומוגן ביחס לינארי 

עקום הכיול מבוצע בעזרת כייל לריברוקסבאן ומתוכו . הפוך לרמת הריברוקסבאן בפלסמה הנבדקת

 . ng/mlניתן לקבל את ריכוז הריברוקסבאן ביחידות של 

 

 

 

 

 

 

 :המסחריות המספקות בקרים וכיילים עבור הבדיקה הינןהחברות 

STAGO, TECHNOCLONE, HYPHEN BIOMED, IL (יושק בקרוב) 

, ואכן. בקיט ATואינו דורש אנטיתרומבין אין משמעות לנוכחות  FXa היות וריברוקסאבן מעכב ישירות 

אקסוגני לבין  ATבין קיטים אשר בהם מוסף   בתוצאות לא נמצאו הבדלים Helin TA et al. 2013על פי 

קיטים  Mani H et al. 2012על פי , אולם .האנדוגני של הנבדק AT-קיטים בהם ישנו שימוש ב

באופן אקסוגני גורמים להטיית רמת ריברוקסבאן הנמדדת כלפי מעלה ואינם מתאימים  ATהמוסיפים 

 .למדידת רמת התכשיר

 

 

 

 

 

 

 

 .נמצאו כיעילות מבחינה קליניתA  Tripodi.2013   ךרמות ריברוקסבאן המצוינות בטבלה  זו מתו

 :שה נוספיםהשפעת ריברוקסבאן על מדדי קרי .6

בגיליון  ECAT Foundationבמסגרת   P.Meijer את השפעת ריברוקסבאן על מדדי קרישה נוספים בדק

 .הנתונים והאיורים המובאים לעיל לקוחים ממקור זה.  June 2012 Issue 5 -שפורסם ב

 
 .בדיקת פיברינוגן אינה מושפעת מטיפול בריברוקסבאן -פיברינוגן 6.1
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6.2 AT- ההטיה היא   .כלפי מעלה של תוצאות הבדיקה הכרומוגנית להטיה לגרום יכול ריברוקסבאן

הבודק פחותה כאשר מדובר בקיט ו, FXaברמה גבוהה כאשר מדובר בקיט הבודק את העיכוב דרך 

  .תרומבין דרך העיכוב של ATאת פעילות 

6.3 Protein C activity-  בדיקת רמת פעילות חלבוןC  המבוססת על תבחין כרומוגני אינה מושפע

מושפעת   aPTT clotting assayהמבוססת על  Cבדיקת פעילות של חלבון , אולם .מריברוקסבאן

 . יגרום לסטייה כלפי מעלה של תוצאות בדיקה זו תכשירהטיפול ב. ריברוקסבאןמ

 6.4 Protein S-  בדיקת רמת האנטיגן החופשי של חלבוןS  בנוכחות ריברוקסבאן לא נבדקה בספרות

בבדיקת פעילות של  .לפי מנגנון הבדיקה סביר להניח כי אין השפעה על בדיקה זאת, המקצועית

נצפתה סטייה חדה כלפי מעלה בתוצאות בהשפעת  Clot- based aPTT\RVVTהמבוססת על  Sחלבון 

 .ריברוקסבאן

 

 

 

 

 

 

APC resistance 6.5-  תבחיןAPCR ישנה עלייה בתוצאות היחס . מושפע מטיפול בריברוקסבאן

 Factor V- Laidenמומלץ לבדוק  . בנבדקים המטופלים בריברוקסבאן במרבית השיטות APCRבתבחין 

 . בריברוקסבאן באופן מולקולארי עבור חולים שמטופלים 

תוצאות רמת  כלפי מטה שלמשמעותית גורם להטיה  ריברוקסבאןהטיפול ב -פקטורי קרישה 6.6

 להטיה בולט פחותובאופן , stage PT-1  בתבחין של PT [  FVII, FII ,FV, FX]תלויי  פקטורי הקרישה

. stage aPTT-1בתבחין של  PTT [ FVIII, FIX, FXI]תלויי  כלפי מטה בתוצאות רמת פקטורי הקרישה

 . ;Tichelaar V et al ., 2011יפ "גם היא מושפעת מריברוקסבאן ע FVIIIבדיקה כרומוגנית של 

פ מנגנון הבדיקה סביר כי גם בה תתקבל הטיה "ע .לא נבדקה בספרות המקצועית FXIIבדיקת רמת 

 .בתוצאה כלפי מטה

 . ליום 10mgאינה מושפעת מריברוקסבאן במינון של  FXIIIרמת   Mani H 2013על פי 
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6.7 Lupus anticoagulant-  התבחינים לאבחוןLAC  מבוססים עלClot- based  ולכן מושפעים כולם

 .ריברוקסבאןמ

 anticardiolipinלזיהוי נוגדנים של  ELISAבדיקות   .Mani H et alעל פי  -ELISAבדיקות  6.8

IgG\IgM, D-dimer, HPF4-antibodies  10לא הושפעו ממינון יומי שלmg ריברוקסבאן. 

6.9 von Willebrand factor-  שיטות טורבידומטריות לזיהויVWD 10 לא הושפעו ממינון יומי שלmg 

 .Mani H et al., Thromb Haemost. 2013 Jan;109(1):127-36ריברוקסבאן לפי 

 .ריברוקסבאןמומלץ לא לבצע בדיקות מיוחדות  תחת הטיפול ב

 לבצע בדיקת בדגימה יש ריברוקסבאן מנוכחות ותבכל חשד כי תוצאות הבדיקה שהתקבלה מושפע

 .רמת ריברוקסבאן כדי להעריך את רמת התכשיר בדגימה

, 1:10)ניתן לבצע את הבדיקה הרצויה בפלסמה מהולה , אם אין אפשרות לכימות התרופה בדם

ככל . בפלסמה תקינה ולבדוק באם התוצאה שהתקבלה מתאימה לרמת המיהול של הפלסמה( 1:20

 . על תוצאות הבדיקהתרד השפעתה , שרמת התרופה בפלסמה תימהל

תכשירים אימונולוגיים ותבחינים כרומגנים שאינם  -מריברוקסאבןתבחינים אשר אינם מושפעים 

 . Fxaתלויים 

 :הם Baglin 2013 י "עפ  התבחינים אשר אינם מושפעים מריברוקסאבן

TT ,ECT ,Reptilase time, fibrinogen  , D-Dimer , Ristocetin Cofactor, Vwf antigen 

 

 מדידת רמת אפיקסבאן. 7

 -הערכה איכותית של אפיקסבאן 7.1

ריאגנטים . כתלות במינון התרופה בדם PTT-ו PTאריכה את זמן הקרישה בבדיקת מנטילת אפיקסבאן 

שונים רגישים לרמות אפיקסבאן שונה ולכן על כל מוסד לדעת מהי הרגישות היחסית לתרופה של 

זאת ניתן לבצע באמצעות הרצת כייל מסחרי בעל רמת . הריאגנטים הנמצאים בשימוש במעבדתו

 . אפיקסבאן ידוע וקביעת מדדי הקרישה

בריאגנטים  PTT-ו PTראות את העלייה במדדי ניתן ל Douxfils J et al. 2013ך בגרפים הלקוחים מתו

 Diluted prothrombinישנה גם השפעה דומה של אפיקסבאן על . אפיקסבאןבמינון השונים כתלות 

time נה מומלצת למדידת רמת אפיקסבאןולכן שיטה זו אי. 
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  -אפיקסבאןמדידה כמותית של רמת  7.2

על כן ניתן למדוד את הרמה המדויקת של אפיקסבאן בפלסמת  FXאפיקסבאן הינו מעכב ישיר של 

לאחר כיול  Anti Xaבבדיקה זו יש להשתמש בקיט  . עבור אפיקסבאן Anti Xaהנבדק באמצעות בדיקת 

 .ובדיקת בקר מסחרי לאפיקסבאן, עם כייל ספציפי מסחרי של אפיקסבאן

Douxfils et al. 2013  מראה כי בריאגנטים שונים יכולות להתקבל עקומות לינאריות או

-להשתמש בריאגנטים בעלי עקומה לינארית היות והרגישות בעקומות ה הוא ממליץ. אקספוננציאליות

EXP הינה גבוה ברמות אפיקסבאן נמוכות אולם נמוכה ברמות אפיקסבאן גבוהות .Douxfils  מציע

 . מהריאגנט בריאקציה FX  רמת למהול את הדגימה או להעלות את

 

 

 

 

 

 

ובמינון טיפולי נמדדו ערכים , בלבד מאשר רמת השיא 20% -רמת השפל שלך אפיקסבאן פחותה ב

 . ng\ml100-300 של 

 electronic Medicines -רמות אפיקסבאן המצוינות בטבלה  זו מתוך נתונים שהוצגו ב

Compendium (eMC) לקבלת ערכים אלו נעשה שימוש בקיט . נמצאו כיעילות מבחינה קלינית

Rotachrom® Heparin Anti-Xa assay . 
 

C min ng/ml C max ng/ml  

5th\95th 
percentile 

Target 
median 

5th-95th 
percentile 

Target 
median 

 

23-109 51 41-146 77 

Prevention of VTE: elective hip or 
knee replacement surgery 

2.5 mg bid 

34-162 79 69-221 123 

Prevention of stroke and systemic 
embolism in NVAF  

2.5 mg bid* 

41-230 103 91-321 171 5 mg bid 

11-90 32 30-153 67 

Treatment of DVT, treatment of PE 
and prevention of recurrent DVT 
and PE  

2.5 mg bid 

22-177 63 59-302 132 5 mg bid 

41-335 120 111-572 251 10 mg bid 

Cmax – 3 hours post treatment.  Cmin-before next treatment.   
*  Dose adjusted population based on 2 of 3 dose reduction criteria in the ARISTOTLE study 
VTE= Venous thromboembolism, DVT= Deep vein thrombosis, PE= Pulmonary embolism, NVAF=non-

valvular atrial fibrillation. bid= twice a day. 
Data taken from:  electronic Medicines Compendium (eMC) 
https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/24988/SPC/Eliquis+2.5+mg+film-coated+tablets  
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 :על מדדי קרישה נוספים אפיקסבאןהשפעת .   8

 . בדיקת פיברינוגן אינה מושפעת מטיפול באפיקסבאן -פיברינוגן 8.1

8.2 ATIII-  מומלץ לבצע את הבדיקה לרמת הפעילות של חלבוןATIII  בקיט כרומוגני הבודק את

כלפי מעלה של תוצאות הבדיקה  להטיה יגרום אפיקסבאן .תרומבין דרך העיכוב של ATIIIפעילות 

 .FXaכאשר מדובר בקיט הבודק את העיכוב דרך 

8.3 Protein S- רמת האנטיגן החופשי של חלבון  טורבידומטרית של-ה אימונובדיקS  אינה מושפעת

נצפתה  Clot- based aPTT\RVVTהמבוססת על  Sבבדיקת פעילות של חלבון . אפיקסבאןנוכחות מ

 .סטייה חדה כלפי מעלה בתוצאות בהשפעת אפיקסבאן

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Protein C activity-  בדיקת רמת פעילות חלבוןC  המבוססת על תבחין כרומוגני אינה מושפע

 . מאפיקסבאן

APC resistance 8.5-   תבחיןAPCR ישנה עלייה בתוצאות היחס בתבחין . מושפע מטיפול באפיקסבאן

APCR סטייה זו תשפיע בנוסף גם על . בנבדקים המטופלים באפיקסבאןFactor V- Laiden  מתוך

 . APCRפענוח תבחין 

  גורם להטיה כלפי מטה של תוצאות רמת פקטורי הקרישה אפיקסבאןהטיפול ב -פקטורי קרישה 8.6

FVII, FII ,FV, FX 1  בתבחין של-stage PT , ובאופן חזק יותר גרם להטייה כלפי מטה בתוצאות רמת

ממליץ למהול את הפלסמה  stage aPTT .Douxfils-1בתבחין של  FVIII,FIX, FXI, FXIIפקטורי הקרישה 

 ;FVII (1/80); FIX (1/160); FXI (1/160); FXII (1/80): לקבלת תוצאות מדויקות יותר במיהולים הבאים

FII (1/10); FV (1/20); FVII (1/20); FX (1/80) . בדיקה כרומוגנית שלFVIII  לא נבדקה בספרות

לא  FXIIIבדיקת רמת . סביר כי גם בבדיקה זו תתקבל הטייה בדומה לתכשיר ריברוקסבאן, המקצועית

 .אך ניתן להניח כי לא תושפע מאפיקסבאן באופן דומה לריברוקסבאן, נבדקה בספרות

8.7 Lupus anticoagulant-  התבחינים לאבחוןLAC  מבוססים עלClot- based  ולכן מושפעים כולם

 .מאפיקסבאן

-anticardiolipin IgG\IgM, D-dimer, HPF4לזיהוי נוגדנים של  ELISAבדיקות  -ELISAבדיקות  8.8

antibodies דומה לריברוקסבאןאך ניתן להניח כי לא יושפעו מאפיקסבאן באופן , לא נבדקו בספרות. 

8.9 von Willebrand disease-  שיטות טורבידומטריות לזיהויVWD אך ניתן, לא נבדקו בספרות 

 .להניח כי לא יושפעו מאפיקסבאן באופן דומה לריברוקסבאן
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 .אפיקסבאןמומלץ לא לבצע בדיקות מיוחדות  תחת הטיפול ב

אפיקסבאן בדגימה יש לבצע בדיקת בכל חשד כי תוצאות הבדיקה שהתקבלה מושפעות מנוכחות 

 .רמת אפיקסבאן כדי להעריך את רמת התכשיר בדגימה

בפלסמה תקינה ולבדוק באם ( 1:20, 1:10)ניתן לבצע את הבדיקה הרצויה בפלסמה מהולה 

במידה ויש סטייה בתוצאות הדגימה . התוצאה שהתקבלה מתאימה לרמת המיהול של הפלסמה

 . צע יש לחשוד כי לתכשיר ישנה השפעה על התוצאה הראשוניתהמהולה ביחס לרמת המיהול שבו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 17 מתוך 14 עמוד

 

 

References 

ד עם דימום פעיל כשהם מטופלים "פרוטוקול טיפול במצבי חירום בחולים המגיעים למלר

 .האיגוד הישראלי לרפואה דחופה והחברה לקרישת הדם (2012 אוגוסט) -בדביגטראן

ד עם דימום פעיל כשהם מטופלים "פרוטוקול טיפול במצבי חירום בחולים המגיעים למלר

 .האיגוד הישראלי לרפואה דחופה והחברה לקרישת הדם(  2013מאי ) -בקסרלטו

ינואר )  Anti Factor Xa Activityבאמצעות מדידת    LMWHבדיקה מעבדתית לניטור 
 .למעבדות קרישההועדה תת , האיגוד ההמטולוגי (2011

Adcock DM, Gosselin R, Kitchen S, Dwyre DM.The effect of dabigatran on 

select specialty coagulation assays. Am J Clin Pathol. 2013;139(1):102-9 

Baglin T. The role of the laboratory in treatment with new oral 
anticoagulants . J Thromb Haemost 2013; 11: 122–8 

Douxfils J, Mullier F, Loosen C, Chatelain C, Chatelain B, Dogné JM. 
Assessment of the impact of rivaroxaban on coagulation assays: 
laboratory recommendations for the monitoring of rivaroxaban and review 
of the literature. Thromb Res. 2012 130(6):956-66  

Douxfils J, Mullier F, Robert S, Chatelain C, Chatelain B, Dogné JM Impact 
of dabigatran on a large panel of routine or specific coagulation assays. 
Laboratory recommendations for monitoring of dabigatran etexilate. 
Thromb Haemost. 2012 107(5):985-97 

Douxfils J, Chatelain C, Chatelain B, Dogné JM, Mullier F..Impact of 
apixaban on routine and specific coagulation assays: a practical laboratory 
guide.Thromb Haemost. 2013 110(2):283-94. 

Douxfils J, Tamigniau A, Chatelain B, Chatelain C, Wallemacq P, Dogné 
JM, Mullier F. Comparison of calibrated chromogenic anti-Xa assay and 
PT tests with LC-MS/MS for the therapeutic monitoring of patients treated 
with rivaroxaban. Thromb Haemost. 2013 110(4):723-31.  

Douxfils J, Dogné JM, Mullier F, Chatelain B, Rönquist-Nii Y, Malmström 
RE, Hjemdahl P.Comparison of calibrated dilute thrombin time and aPTT 
tests with LC-MS/MS for the therapeutic monitoring of patients treated with 
dabigatran etexilate.Thromb Haemost. 2013 110(3):543-9.  

Freyburger G, Macouillard G, Labrouche S, Sztark F. Coagulation 
parameters in patients receiving dabigatran etexilate or rivaroxaban: two 
observational studies in patients undergoing total hip or total knee 
replacement Thromb Res. 2011;127(5):457-65 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adcock%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23270905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gosselin%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23270905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kitchen%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23270905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dwyre%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23270905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=2013%5Bpdat%5D+AND+Adcock+D%5Bfirst+author%5D&cmd=detailssearch
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Douxfils%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23006523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mullier%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23006523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Loosen%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23006523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chatelain%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23006523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chatelain%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23006523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dogn%C3%A9%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23006523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23006523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22438031
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23765180
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23765180
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23765180
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23846172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23846172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23846172
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23783171
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23783171
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23783171
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Freyburger%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21277622
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Macouillard%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21277622
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Labrouche%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21277622
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sztark%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21277622
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=(dabigatran%5BTitle%5D)%20AND%20Freyburger%5BAuthor%5D


 

 17 מתוך 15 עמוד

 

Helin TA, Pakkanen A, Lassila R, Joutsi-Korhonen L. Laboratory 

assessment of novel oral anticoagulants: method suitability and variability 

between coagulation laboratories. Clin Chem. 2013;59(5):807-14 

Lindahl TL, Baghaei F, Blixter IF, Gustafsson KM, Stigendal L, Sten-Linder 
M, Strandberg K, Hillarp A; Expert Group on Coagulation of the External 
Quality Assurance in Laboratory Medicine in Sweden. Effects of the oral, 
direct thrombin inhibitor dabigatran on five common coagulation assays. 
Thromb Haemost. 2011;105(2):371-8 

Mani H, Hesse C, Stratmann G, Lindhoff-Last E.Ex vivo effects of low-dose 
rivaroxaban on specific coagulation assays and coagulation factor 
activities in patients under real life conditions.Thromb Haemost. 
2013;109(1):127-36 
 
Mani H, Rohde G, Stratmann G, Hesse C, Herth N, Schwers S, Perzborn 
E, Lindhoff-Last E.Accurate determination of rivaroxaban levels requires 
different calibrator sets but not addition of antithrombin. 
Thromb Haemost. 2012;108(1):191-8 
 
Meijer., P.  ECAT Foundation June 2012 Issue 5  

Samama MM, Martinoli JL, LeFlem L, Guinet C, Plu-Bureau G, Depasse F, 
Perzborn E Assessment of laboratory assays to measure rivaroxaban--an 
oral, direct factor Xa inhibitor. Thromb Haemost. 2010;103(4):815-25. 

 

Tichelaar V, de Jong H, Nijland H, Kluin-Nelemans H, Meijer K, Mulder A. 
Interference of rivaroxaban in one-stage and chromogenic factor VIII:C 
assays. Thromb Haemost. 2011;106(5):990-2 

Tripodi A, Chantarangkul V, Guinet C, Samama MM. The International 
Normalized Ratio calibrated for rivaroxaban has the potential to normalize 
prothrombin time results for rivaroxaban-treated patients: results of an in 
vitro study. J Thromb Haemost 2011; 9: 226–8 
 
Tripodi A. Which test to use to measure the anticoagulant effect of 
rivaroxaban: the prothrombin time test. J Thromb Haemost.2013 1:576-8 

 

Tripodi A., The laboratory and the direct oral anticoagulants Blood 2013 
121: 4032-4035  

van Ryn J, Stangier J, Haertter S, Liesenfeld KH, Wienen W, Feuring M, 
Clemens A Dabigatran etexilate--a novel, reversible, oral direct thrombin 
inhibitor: interpretation of coagulation assays and reversal of anticoagulant 
activity. Thromb Haemost. 2010 Jun;103(6):1116-27. 

 

PRODUCT  MONOGRAPH ELIQUIS
TM

,  Submission Control No: 152326. L3 

version 1.1.dated 03 December 2012. 

http://www.pfizer.ca/en/our_products/products/monograph/313  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Helin%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23378569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pakkanen%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23378569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lassila%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23378569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Joutsi-Korhonen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23378569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23378569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lindahl%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21103660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Baghaei%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21103660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Blixter%20IF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21103660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gustafsson%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21103660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stigendal%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21103660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sten-Linder%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21103660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sten-Linder%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21103660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Strandberg%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21103660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hillarp%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21103660
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Expert%20Group%20on%20Coagulation%20of%20the%20External%20Quality%20Assurance%20in%20Laboratory%20Medicine%20in%20Sweden%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Expert%20Group%20on%20Coagulation%20of%20the%20External%20Quality%20Assurance%20in%20Laboratory%20Medicine%20in%20Sweden%5BCorporate%20Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=2011%5Bpdat%5D+AND+Lindahl+T%5Bfirst+author%5D&cmd=detailssearch
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23138190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23138190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23138190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22534775
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22534775
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Samama%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20135059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Martinoli%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20135059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=LeFlem%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20135059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guinet%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20135059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Plu-Bureau%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20135059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Depasse%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20135059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Perzborn%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20135059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20135059
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tichelaar%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21901233
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Jong%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21901233
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nijland%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21901233
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kluin-Nelemans%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21901233
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Meijer%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21901233
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mulder%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21901233
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thrombosis+and+haemostasis%22%5BJour%5D+AND+2011%5Bpdat%5D+AND+Tichelaar+%5Bfirst+author%5D&cmd=detailssearch
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20942848
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20942848
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20942848
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20942848
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Journal+of+thrombosis+and+haemostasis+%3A+JTH%22%5BJour%5D+AND+2013%5Bpdat%5D+AND+Tripodi+A+%5Bfirst+author%5D&cmd=detailssearch
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Ryn%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20352166
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stangier%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20352166
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haertter%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20352166
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liesenfeld%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20352166
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wienen%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20352166
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Feuring%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20352166
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clemens%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20352166
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=2010%5Bpdat%5D+AND+Van+Ryn+%5Bfirst+author%5D&cmd=detailssearch
http://www.pfizer.ca/en/our_products/products/monograph/313


 

 17 מתוך 16 עמוד

 

  



 

 17 מתוך 17 עמוד

 

clinical utilityFxa inhibitorclinical utilitythrombin inhibitortest

qualitative*+++no*++PT

nonot applicaplenonot applicapleINR

uncertain*++nonot applicaplePOC PT

uncertain*+qualitative*+++aPTT

no*+no*++ACT

nonot affectedlimited*++++TT

nonot affectedquantitative*+++dilute TT

nonot affected# not affected with high thrombin reagentsfibrinogen

nonot affectednonot affectedD-dimer

nonot affectedquantitative*++Ecarin

nonot affectednonot affectedreptilase

not recommendednonot recommendedClotting factors

AT
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based assay elaveted
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