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Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (APTT) nustatymas in vitro, atliekamas kaip
vidinio krešėjimo mechanizmo bendrojo vertinimo procedūra 1, gydymo antikoaguliantu
heparinu stebėjimas2–4 ir naudojamas kituose koaguliacijos metoduose, jeigu reikia APTT
reagento.
IN VITRO DIAGNOSTINIAM NAUDOJIMUI

Atliekant APTT tyrimą naudojamas kontaktinis aktyvatorius, kuris stimuliuoja
XIa faktoriaus generavimą, pateikdamas paviršių FXI, didelės molekulinės masės
kininogeno, kalikreino ir XIIa faktoriaus sąveikai.1
Kontaktinis aktyvinimas atliekamas 37 °C temperatūroje, nustatytą laiko tarpą. Tada
pridedama tolesnes reakcijas iššaukiančio kalcio chlorido ir išmatuojamas fibrino
krešuliui susidaryti reikalingas laikas. Kad susidarytų X faktorių ir protrombiną
aktyvinančių kompleksų, reikia fosfolipidų.
Rinkinyje pateikiamame APTT reagente yra fosfolipidų ir silicio dioksido, kad gaminys
būtų ypač pastovus ir stabilus.5
APTT reagentas nejautrus vilkligės antikoaguliantui.6–7 Naudojant vilkligės
antikoaguliantui nejautrius reagentus gaunami patikimesni faktorių tyrimo rezultatai nei
naudojant reagentus, jautrius vilkligės antikoaguliantui. Tiriamojoje plazmoje retkarčiais
būna vilkligės inhibitorių.
Krešėjimo laikas gali būti ilgesnis šiais atvejais: XII, XI, X, IX, VIII, V, II faktorių arba
fibrinogeno trūkumas, kepenų ligos, vitamino K trūkumas, heparino buvimas, vilkligės
antikoaguliantas arba kiti inhibitoriai, paveikiantys vidinį krešėjimo mechanizmą.8
Panašu, kad sutrumpėjęs APTT koreliuoja su padidėjusia venų trombozės rizika. 9
MRX930 sudėtis:

APTT reagentas: 5 x 5 ml buteliukai su koloidiniu silikatu ir fosfolipidais,
buferiu ir konservantais;

kalcio chloridas: 5 x 5 ml buteliukai su 0,025 mol/l kalcio chloridu ir
konservantais.
MRX931 sudėtis:

APTT reagentas: 5 x 10 ml buteliukai su koloidiniu silikatu ir
fosfolipidais, buferiu ir konservantais;

kalcio chloridas: 5 x 10 ml buteliukai su 0,025 mol/l kalcio chloridu ir
konservantais.
Kad neaugtų bakterijų, gaminyje yra natrio azido (< 0,1 %). Nepilti į kanalizaciją.Saugoti,
kad nepatektų ant odos arba į akis.
Daugiau informacijos žr. medžiagos saugos duomenų lape.



APTT reagentas: prieš naudojant išmaišyti.
Kalcio chloridas: reagentas paruoštas naudoti.

2–8 °C temperatūroje laikomi neatidaryti reagentai stabilūs iki galiojimo laiko pabaigos,
nurodytos etiketėje.
APTT reagentas: 2–8 °C temperatūroje originaliame buteliuke laikomas atidarytas
reagentas stabilus 30 dienų.
Kalcio chloridas: 2–25 °C temperatūroje originaliame buteliuke laikomas atidarytas
reagentas stabilus 30 dienų.

plazmą (GHI 167B, GHI169, GHI170), o kokybės kontrolės procedūras atlikti gerą
laboratorinę praktiką atitinkančiu dažniu.
Jeigu iki tyrimo praeina per daug laiko arba imant mėginius patiriama sunkumų, gali būti
nustatomas klaidingai per ilgas APTT. Dėl šios priežasties svarbu griežtai kontroliuoti
plazmos ruošimą ir tvarkymą. Jeigu koaguliacijos faktoriai netyčia iš anksto suaktyvinami,
APTT gali sutrumpėti.
Koaguliacijos faktorių trūkumo poveikis APTT gali būti kompensuojamas kitų
koaguliacijos faktorių išankstiniu aktyvinimu ir padidinta koncentracija.
APTT rezultatams gali turėti įtakos kai kurie vaistai.
APTT rezultatams neturi hemoglobino koncentracija iki 10 mg/ml ir bilirubino
koncentracija iki 0,50 mg/ml.
APTT rezultatams turi įtakos krešulio aptikimo metodas, todėl įvairiose laboratorijose
rezultatai gali būti skirtingi.
Rekomenduojama kiekvienai laboratorijai nusistatyti konkretaus naudojamo prietaiso
savą normalų diapazoną.
CV% (testo)

CV% (tarp testų)

Normali kontrolinė medžiaga

1,0

1,5

Nenormali kontrolinė medžiaga

1,0

1,5

Faktorius (%)
<1
10
40
100

APTT – krešėjimo trukmė (sekundėmis)
Normalus diapazonas 26,7–-34,9 sek.
F VIII
F IX
85,7
70,9
45,9
44,4
34,2
33,9
28,8
28,8

FXI
92,4
50,7
34,4
28,8

Jautris faktoriams nustatytas, įvairius kiekius sutelktinės normalios plazmos (SNP, 100 %
faktorių koncentracijos) sumaišius su plazma, kuriai būdingas vidinis atskirų faktorių
trūkumas, taip gaunant 10 % ir 40 % faktorių koncentracijas. Lentelėje taip pat nurodyti
rezultatai, gauti tiriant vien SNP ir plazmą su nepakankamu faktorių kiekiu. Visi testai
atlikti, 5 minutes iš anksto inkubavus ACL300R. Nurodytas normalus diapazonas yra
vidurkis ± 2SD.
Šios reikšmės turi būti naudojamos tik kaip rekomendacijos. Kiekviena laboratorija turi
nustatyti jautrį faktoriams, naudodama savus prietaisus ir metodikas.
Heparinas V/ml
APTT krešėjimo trukmė sekundėmis
0
29,9
0,2
70,0
0,4
174
Rezultatai gauti tiriant SNP, į kurią pridėta nefrakcionuoto heparino. Visi testai atlikti,
5 minutes iš anksto inkubavus ACL300R.
Dėl įvairių kintamųjų (pavyzdžiui, skirtingų heparino šaltinių), dėl kurių gali pakisti
krešėjimo trukmė, kiekviena laboratorija turi nusistatyti savo heparino gydomąjį
diapazoną.

Rekomenduojama mėginius imti ir laikyti pagal CLSI rekomendaciją H21-A5.10
Veninis kraujas surenkamas į 3,2 % arba 3,8 % natrio citrato tirpalą tokiu santykiu:
9 dalys kraujo ir 1 dalis antikoagulianto (santykis 1:10). Šis santykis labai svarbus. Jeigu
naudojami komerciniai vakuuminiai mėgintuvėliai, juos reikia visiškai pripildyti. Imant
mėginius reikėtų saugotis traumos arba stazės. Kraujo negalima imti per heparino jungtį
arba kitą heparinizuotą liniją. Mėginiai su krešuliais atmetami.
15 minučių centrifuguokite 1500g greičiu arba tiek laiko ir tokiu greičiu, kad gautumėte
plazmą su mažai trombocitų (trombocitų kiekis < 10 000/µl). Jeigu mėginių neketinate
tuojau pat apdoroti, baigę centrifuguoti plazmą nedelsdami perpilkite į plastikinį
mėgintuvėlį. Plazmos mėginius galima laikyti: kambario temperatūroje (18-26 °C) – ne
ilgiau kaip 4 valandas; šaldytuve (2–8 °C) – ne ilgiau kaip 4 valandas; užšaldytus –20 °C
temperatūroje – ne ilgiau kaip 2 savaites, –70 °C temperatūroje – ne ilgiau kaip
6 mėnesius. Užšaldytus mėginius reikia greitai atitirpinti, išmaišyti ir ištirti nedelsiant arba
ne vėliau kaip po 2 valandų, laikant 2–8 °C temperatūroje. Neturi būti jokio sąlyčio su
stiklu.
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