مقاله علمی
یسری سعیدی ،دانشکده علوم و فناوری های نوین،واحد علوم دارویی

دکتر طاهره ناجی ،دانشیار گروه سلولی و مولکولی ،دانشکده علوم و فناوری های نوین

تاثیر داروهای انعقادی بر تست های انعقادی-
سنجش توان بازدارندگی فاکتورXa

از آزمایش های سنجش توان بازدارندگی فاکتور 10
فعال) (anti Xaبا روش رنگ سنجی یا کروموژنیک در
پیگیری درمان با هپارین  UFHیا هپارین با وزن مولکولی
کم ) (LMWHو یا درمان با پنتاساکاریدها )(Fondaparinux
بکار می رود .به ویژه زمانی که آزمایش  PTTپاسخ مورد
انتظار را ندارد .در این آزمایش پالسمای بیمار به معرف
آزمایش که حاوی آنتی ترومبین و نسبت ًا مقدار زیادی از
فاکتور  10فعال است افزوده می شود .هپارین موجود در
پالسما با پیوند آنتی ترومبین موجب خنثی شدن بخشی
از فاکتور  10فعال می شود .فاکتورهای  10فعال آزاد که
خنثی نشده است در مجاورت سوبسترای مصنوعی فاکتور
 10فعال که با پارانیتروآنیلن کونژوگه ) (PNAشده است قرار
می گیرد .رهاشدن رنگ زرد  PNAدر ارتباط با مقدار فاکتور
 10فعال آزاد و در نتیجه غلظت هپارین در نمونه است.
مداخله ضد انعقادها روی ارزیابی انعقادی
و روش های کنترل
 زمان پروترومبین(PT) :

 Rivaroxabanبه صورت رقابتی و برگشت پذیر با
آزاد باند شده و  Xaدر کمپلکس پروترومبیناز باند می شود.
تست  PTبه کمپلکس پروترومبیناز حساس است و  PTتحت
تاثیر  rivaroxabanبه صورت وابسته به غلظت افزایش
چند ثانیه ای دارد .از آنجاکه آزمون  PTبه طور گسترده در
آزمایشگاه های کلینیکی به عنوان یک سیستم نظارت کننده
برای آنتاگونیست های ویتامین  Kبه کار می رود ،تالش
زیادی برای استفاده از این تست برای نظارت ریوارکسابان
و حتی برای تطابق سیستم  INRبرای این فاکتور خوراکی
جدید مهارکننده ی  Xaشده است.
مشخص شده که  INRکالسیک نمی تواند تغییرپذیری
Xa
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بخش دوم

ترومبوپالستین را در واکنش به این دارو اصالح کند.
سیستم کنترل  INRکه برای مشتقات کومارین به کار
می رود نمی تواند برای کنترل این دارو به کار رودPT .
می تواند برای اندازه گیری های کیفی حداکثر غلظت
داروی  rivarosabanمث ً
ال زمانی که بیمار مشکوک به
مصرف بیش ازحد داروست با یک معرف ترومبوپالستین
حساس به کار می رود  .اثر وابسته به دوز ( عوارض
جانبی مصرف وابسته به مقدار دارو ) از rivaroxaban
روی آزمون  PTبه طور کامل توسط تولید کننده تعریف
می شود.
در بیمارانی که  15میلی گرم  rivaroxabanرا
دو بار در روز مصرف می کنند ،برای  PTبه کمک معرف
 Neoplastin plusدر زمان حداکثر اثر یعنی  2تا  4ساعت
بعد از مصرف قرص حدود  16تا  33ثانیه است و در
پایین ترین سطح یعنی  8تا  16ساعت بعد از مصرف
قرص  ،از  14تا  25ثانیه می باشد .درجه مقدار  PTبین
حداکثر غلظت و حداقل غلظت باالست وقتی حتی
معرف حساس ترومبوپالستین به کار رود.
در  apixabanهم به عنوان یک مهار کننده انتخابی
مستقیم دیگر فاکتور  ،Xaطوالنی شدن  PTوابسته به
غلظت است .با این وجود تأثیر  apixabanبه روی
تست  PTدر مقایسه با  rivaroxabanکمتر است .تاثیر
 dabigatranبه عنوان مهار کننده ی ترومبین در  PTنیز
متغیر است و وابسته به غلظت است.


زمان ترومبوپالستین نسبی فعال شده(aPTT):

 aPTTغالب ًا در کنترل بیماران مصرف کننده هپارین به
کار می رود .مهار کننده های مستقیم ترومبین(فاکتور)II
شامل  hirudinو  argatrobanو  dabigatranخوراکی،
تست  aPTTرا در غلظت باالی پالسمایی طوالنی

می کنند .اگر چه اثر روی  24 ،aPTTساعت بعد مصرف
 dabigatranبه خاطر فارماکوکنتیک آن کاهش می یابد .این
تست ،تست کیفی برای تست  dabigatranاست ،زیرا در
برخی موارد مقادیر  aPTTحتی در سطوح حداقل طوالنی
است .بااین وجود معرف های متفاوت حساسیت مختلفی
را به  dabigatranدر یک غلظت پالسمایی نشان می دهند.
طوالنی شدن  aPTTبه صورت خط منحنی نشان داده می
شود ،که سطوح پایین در غلظت های باال را قابل توصیف
است .به خاطر این مسطح شدن منحنی  aPTTدر غلظت
باالتر این دارو ،دوز باالی تجمع و تراکم دارو با aPTT
مشخص نمی گردد.
 80 < aPTTثانیه 12 ،ساعت بعد مصرف دو بار در روز
) dabigatran(150mgطبق اظهارات تولید کننده با ریسک
باالی خونریزی همراه است .سطوح پالسمای دبیگاتران
 <200 ng/mLبا دامنه ها ی متغیر  aPTTدرارتباط است
) 12، 50-70 sساعت بعد از مصرف دبیگاتران دوبار در
روز ( .سطوح افزایش یافته ی  aPTTپایه می توانند بعنوان
یک معیار کیفی از احتمال خطر خونریزی تحت درمان
دبیگاتران شناخته شده استفاده شوند.
 Rivaroxabanیا  apixabanروی  aPTTاثر ضعیف تری
دارند تا  .PTمثل  ،PTطوالنی شدن  aPTTناپایدار است
و معرف های متفاوت حساسیت های متفاوت را در یک
غلظت مشخص نشان می دهند .اندازه گیری  aPTTبرای
تعیین اثر مهار کننده فاکتور Xaدر مقایسه با  PTمناسب
نیست .آنتی گونیست های ویتامین  Kمثل وارفارینaPTT ،
را طی چند ثانیه در بیماران دارای سطح ثابت  INRافزایش
می دهند .در بیمارانی که اوردوز شده اند  aPPTبه طور
بارزی طوالنی است.


زمان ترومبین (TT):

 TTدر کنترل بیماران مصرف کننده هپارین غیر شکسته
 UFHبه کار می رود .هپارین به صورت وابسته به دوز باعث
افزایش  TTمی شود TT .بر کنترل ضدانعقاد با هیرودین
و دیگر مهارکننده های مستقیم ترومبین بسیار حساس
است TT .در اندازه گیری فعالیت ترومبین تحت اثر داروی
 dabigatranبکار می رود  TT .به طور بارزی حتی تا 24
ساعت بعد ازمصرف  dabigatranبه طول می انجامد .در
عمل های اورژانس ،وقتی شناسایی غلظت کم dabigatran
ضروری است ،تست TTاطالعات کیفی را درارتباط با بروز

دارو حتی در دوزهای بسیار پایین نشان می دهد .اگرچه
تست TTنرمال به کنترل غلظت های باالی dabigatran
نیز حساس است .تست  TTرقیق شده در اندازه گیری
غلظت دقیق این دارو بکار می رود .به خاطر منحنی خطی
واکنش – دوز TT ،رقیق شده در تعیین سطوح حداقل
و اوج دارو بکار می رود .همانطور که انتظار می رود
آنتاگونیست های ویتامین  Kو مهار کننده های فاکتور Xa
مثل وارفارین روی  TTتاثیر ندارند .تحلیل  TTمی تواند
برای تمایزگذاری بین ضدانعقادهای مستقیم خوراکی
مختلف ()DOACدر شرایط اضطراری که در آن بیماران به
هوش نیستند به کار رود .در مورد دبیگاتران TT ،به طول
می انجامد در حالی که در مورد ریوارکسابان یا اپیکسابان،
 TTدارای دامنه ی طبیعی خواهد بود.


سنجش توان بازدارندگی فاکتور: Xa

تحقیقات زیادی استفاده از این آزمون های کروموژنیک
آنتی فاکتور Xaرا برای تعیین سطح پالسمای rivaroxaban
و  apixabanمناسب قلمداد کرده اند .اکنون آزمون های
کروموژنیک آنتی فاکتور  Xaبا استفاده از کالیبراتورها و
کنترل  rivaroxabanو  apixabanکه از نظر تجاری در
دسترس بوده و قادر به اندازه گیری در آزمایشگاه انعقاد
روتین برای غلظت باال یا پایین پالسما می باشند .
تاثیر ارزیابی های دیگر در آزمایشگاه انعقاد

 PTیا  aPTTدر غربالگری عملکرد مسیر داخلی و
خارجی به کار می رود تا فاکتورهای انعقاد بررسی شود.
اگر چه ارزیابی های کروموژنیک اختصاصی برای اکثر
فاکتورهای انعقادی ایجاد شده است اما اکثر آزمایشگاه ها
تست های انعقاد را برای اندازه گیری فاکتورهای انعقادی
ترجیح می دهند.
 DOACنیز همانند  dobigatranو  rivaroxabanبه
روش وابسته به غلظت و وابسته به معرف مورد استفاده
 PTو  aPTTرا افزایش می دهند .از این رو تست های
وابسته به  PTو  aPTTبه  DOACهم حساس هستند.
غلظت فاکتور به طور کاذب بر حسب نوع و غلظت
باقیمانده  DOACکم اندازه گیری می شود که با زمان نمونه
گیری خون و مصرف دارو مرتبط است .پروتئین  Sرا نیز
می توان با یکی از تست های عملکردی و یا تست های
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ایمونولوژیک اندازه گیری کرد .تست های
عملکردی معموالً براساس یکی از تست های
 PTو  APTTاست .طوالنی شدن زمان انعقاد
متناسب با غلظت پروتئین  Sدر نمونه پالسما
است نمونه های شامل  DOACزمان انعقاد
طوالنی خواهند داشت و به تخمین باالی
فعالیت پروتئین  Sمی انجامد.
همچنین تست پایداری پروتئین
فعال شده ی  Cزمانیکه انجام تست بر اساس
 APTTاست تحت تاثیر  DOACقرار می گیرد.
پالسمای حامالن  FVلیدین هتروزیگوس
ممکن است مشابه گونه های وحشی شوند
وقتی بیماران با  DOACدرمان گردند.
تست های ایمونولوژیک پروتئین  Sمعموالً
با تست های  ELISA-basedیا تست های
آلگوتیناسیون ( partcle-basedبرپایه ی
ذرات التکس) تعیین می گردند DOAC .در
این نوع تست ها تأثیری ندارد .تاثیر DOAC
روی پارامترهای انعقاد به روش تست به کار
رفته در آزمایشگاه بستگی دارد .شناسایی فیبر
نیوژن به کمک سیستم های تست صورت
می گیرد که که در آن نمونه ی پالسما
هم با یک ترومبین اضافی (روش )Clauss
یا با یک تست فیبرینوژن مشتق از PT
انکوباتور می شود .ریوارکسابان بر پایه ی
روش  Claussبر تست های فیبروژن تاثیر
نمی گذارد زیرا از فعالیت ترومبین جلوگیری
نمی کند .در مقابل ،تاثیر ریوارکسابان روی
تست های فیبروژن مشتق از  PTبسته به
غلظت  rivaroxabanو معرف  PTکه برا ی
این تست استفاده می شود بطور چشمگیری
متغیر است.
شناسایی دقیق افراد دارای  LAدر بیمارانی
که با آنتاگونیست های ویتامین  Kدرمان
می شوند سخت است واین بدلیل نقص
انعقادی ناشی از این ضدانعقاد ها است،
که منجر به طوالنی شدن زمان های لختگی
وابسته به همه ی فسفولیپیدها می گردد.
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شکل  ) 1سواالتی که باید برای تعیین اثر ضدانعقادهای مستقیم خوراکی
روی پارامترهای انعقادی پاسخ داده شوند .

بیمارانی که  DOACمصرف می کنند هم تست  LAرا مثبت
کاذب نشان می دهند.
جدول یک خالصه این روش ها است که تاثیر  DOACرا
روی پارامترهای انعقاد و روش های کنترل را نشان می دهد.
تفسیر بالینی نتایج تست انعقاد در زمینه DOAC
پزشکان باید قادر باشند پارامترهای انعقادی را به
طور دقیق در همه ی بیمارانی که ضدانعقاد مصرف
می کنند ،تفسیر کنند .به طور کلی ،تاثیر هر ضدانعقاد
(آنتاگونیست های  ،Kضدانعقادهای مستقیم یا غیرمستقیم)
روی پارامترهای انعقادی بسته به هدف دارویی ،غلظت های
پالسما وروش تست و حساسیت متغیر است.
به دلیل فارماکوکینتیک  ،DOACسطوح پالسمای آنها در
طول روز متغیر بوده و به همین دلیل اثر آن روی تست های
انعقادی نیز در طول روز متغیر است.
پس زمان آخرین مصرف دارو باید مشخص شود چون در
تخمین غلظت داروی باقیمانده اهمیت دارد .به عالوه اختالف
چشمگیری در حساسیت معرف های مختلف تست برای

همان تست وجود دارد .این پدیده قبال در شرایط نظارت
آنتاگونیست ویتامین  Kشناخته شده بوده است.
برای ارزیابی پارامترهای انعقادی ،نمونه گیری خون
باید مستقیما قبل از مصرف دارو انجام گیرد تا اثر متقابل
 DOACرا پایین نگاه دارد.
در صورت امکان ارزیابی با اصول تست که تحت تأثیر
 DOACقرار نمی گیرند ،مثل تست های ایمونولوژیک
ترجیح داده می شود.
همه  DOACتست های  dRVVTرا طوالنی کرده و
باعث نتایج مثبت کاذب ضد انعقادی لوپوس حتی در
غلظت پالسمایی کم این ضدانعقادها می گردد .از این رو،
برای آنکه  LAرا خارج کنیم و از تشخیص اشتباه سندرم
آنتی فسفولیپید دریک بیمار تحت درمان ریوارکسابان،
اپیکسابان یا درمان دبیگاتران جلوگیری کنیم  ،توصیه
می شود که دارو قطع شود و یا در صورت نیاز موقتا
با یک هپارین جایگزین شود .زمان بین آخرین مصرف
داروی  DOACو گرفتن خون برای آزمون  dRVVTباید
حداقل  4-5نیمه عمر  DOACباشد( .حدود  2-3روز در
بیمارانی که عملکرد کلیه ی آنها نرمال است) .همان تست
باید برای تحلیل  TTانجام گیرد .بمنظور جلوگیری از
تفاسیر اشتباه کلینیکی  ،پاسخگویی به سواالت مختلف در
آزمایشگاه درزمانی که پارامترهای انعقاد در بیماران تحت
درمان  DOACاندازه گیری می شود ،الزم است (شکل .)1
روش های کنترل در تعیین اثر ضد انعقادی DOAC

 DOACدر ابتدا با موفقیت بدون کنترل و تطبیق دوز در
تعداد زیادی از بیماران تست شد .غلظت پالسمای DOAC
مورد تحقیق قرار گرفته و در جدول 2فهرست شده است.
کنترل درمان  DOACیا تعیین غلظت پالسما به
نفع گروهی از بیماران است با این وجود که باید به
سواالت مشخصی پاسخ دهند .این یک حقیقت است که
ارزیابی های کلینیکی و آزمایشگاهی در زمانیکه امکان
خونریزی در نتیجه ی ناکارآمدی کلیه یا  DOACاست،
مفید و قابل کاربرد است .در موقعیت های مختلف مثل
خونریزی های شدید یا ضربات شدید ،ممکن است به
ارزیابی سطح ضدانعقادی  DOACکمک کند.
اندازه گیری تاثیر فارماکودینامیک  DOACمی تواند با
آزمون های آزمایشگاهی معمول جهانی که در دسترس
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بیشتر کلینیک ها هستند انجام گیرد.
 PTو  aPTTو  TTدر زمان مصرف
 DOACافزایش می یابد اما این تست
ها نمی توانند غلظت دارو را پیش
بینی کنند چرا که رابطه خطی بین
مقدار آزمایشگاهی و غلظت دارو
وجود ندارد.
چون حدود شناسایی در دوز
دارو درمانی حاصل می شود.
تست های اصالح شده مثل TT
رقیق شده و تست آنتی فاکتور Xa
در تعیین اثر ضد انعقادی و غلظت
خونی  DOACمفید است.
اگر چه حتی اگر کنترل
DOAC
آزمایشگاهی
ازقبل
دردسترس باشد ،اثر ضد انعقادی،dabaigatran
 rivaroxabanیا  apixabanبه صورت مقدار آزمایشگاهی
در زمینه خونریزی یا ریسک ترومبوتیک معین می شود
همانطور که در آنتاگونیت ویتامین  Kصورت گرفت.
نتیجه گیری

حتی اگر کنترل دارویی  DOACروتین نباشد نیاز است
که درافراد تحت درمان با ضدانعقاد ویتامین  kانجام شود
 .تعیین سطح پالسمایی در افراد می تواند مفید باشد .برای
بیمارانی که نسبت به عوارض اکثر داروها از خود حساسیت
نشان داده اند  ،تاثیر ضد انعقادی  DOACدر شرایطی که خطر
خونریزی است باید کنترل شود  Dabigatran .باعث طوالنی
شدن وابسته به دوز  TTرقیق شده می شود و آن را به تست
کنترل عملی تبدیل می کند .در حالیکه  rivaroxabanیا
 apixabanبا استفاده از آزمون های اصالح شده ی آنتی Xa
با کالیبراتور و کنترل های الزم مورد نظارت قرار گیرند .به
خاطر شروع سریع عملکرد و خاصیت های فارماکونتیک
پایدار آنها  ،همه  DOACتغییراتی غیرمشابه در تست های
انعقاد در طول روز برحسب نمونه گیری خون و آخرین
زمان مصرف دوز دارو ایجاد می کند.
در کل مهار کننده ترومبین همه تست های وابسته به
ترومبین را طوالنی می کند مثل  aPTTدر حالی که مهار
کننده  PT ،xaرا طوالنی می کند .این ارزیابی های انعقادی
جهانی می توانند در مدیریت اوردوزها و وقایع خونریزی
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در وضعیت های اورژانس کمک کننده باشند اما کاربرد آنها
برای غلظت های دارویی محدود است.
اگر چه تغییرات در هر آزمایشگاه براساس معرف ها و
روش تست به کار رفته تفاوت دارد.
با این وجود  DOACنتایج مثبت کاذب در ارزیابی ضد انعقاد
لوپوس و افزایش کاذب ارزیابی نسبت پروتئین  Cفعال شده را
ایجاد می کند ،وضعیت گروهی از بیماران طبقه بندی نشده با
جهش فاکتور لیدین Vنرمال گزارش می شود.
در تنظیمات آزمایشگاهی رویکرد عملی الزم است یک
سیستم جامع از بیشترین مراقبت از بیمار با حداکثر کنترل
بردارو وتفسیر صحیح آزمایشگاهی تحت درمان  DOACباید
در آینده نزدیک ایجاد شود.
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