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Citlivost testovacího prouku
CoaguChek® XS PT Test
na nefrakcionovaný a LMW heparin
Tato práce shrnuje dvì studie citlivosti na heparin provedené Roche Diagnostics u nového
testovacího prouku CoaguChek® XS PT Test.
Úvod
Roche Diagnostics uvádí nový systém
CoaguChek® XS, který slouí ke kvantitativnímu stanovení protrombinového èasu
(PT) v INR, % Quickova testu nebo sekundách, a to z kapilární krve z koneèku
prstu nebo ilní plné krve bez protisrálivé
úpravy.
Nový testovací prouek
CoaguChek® XS PT se vyznaèuje nií
hodnotou mezinárodního indexu senzitivity (International Sensitivity Index - ISI)
a chemií zaloenou na lidském rekombinantním tkáòovém faktoru (hrTF).
Souèástí chemie testovacího prouku
je antiheparinový prostøedek, který byl
pøidán, aby neutralizoval úèinky heparinu
obsaeného v krevních vzorcích aplikovaných na testovací prouek.

Zkouka 1: Citlivost na
nefrakcionovaný heparin
Východisko
Antitrombin III inhibuje proteázy koagulaèních faktorù tím, e s nimi vytváøí stabilní ekvimolární komplexy. V nepøítomnosti heparinu jsou tyto reakce pomalé;
v pøítomnosti heparinu se tisícinásobnì
zrychlují. Molekuly heparinu se pevnì
váí na antitrombin III a zpùsobují strukturální zmìnu tohoto inhibitoru. Tato
strukturální zmìna antitrombinu III odkrývá jeho aktivní vazebné místo pro rychlou
interakci s proteázami. Tento mechanismus umoòuje antikoagulaèní vlastnosti
heparinu.

K vyhodnocení citlivosti testovacího
prouku CoaguChek® XS PT provedla
spoleènost Roche Diagnostics dvì zkouky, z nich jedna hodnotí citlivost na nefrakcionovaný heparin a druhá na nízkomolekulární (LMW) heparin. Níe jsou
uvedeny metody, výsledky a závìry studií.

Tab. 1: Normální dárce 01 (základní INR 0,95)
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Do chemie testovacího prouku
CoaguChek® XS PT byl pøidán antiheparinový prostøedek k neutralizaci úèinkù heparinu obsaeného ve vzorku aplikovaném na prouek.
Akceptaèní kritéria definují citlivost na
heparin u zdravých jedincù a pacientù uívajících warfarin jako zvýení prùmìrného
INR pøi urèitém mnoství pøidaného heparinu ≤10 % ve srovnání se vzorkem bez
pøidaného heparinu.
Metodologie
K provedení analýzy citlivosti testovacího prouku CoaguChek® XS PT na nefrakcionovaný heparin byla uskuteènìna
hodnotící studie.1

Vzorky krve od dvou zdravých jedincù
a dvou pacientù léèených warfarinem
byly upraveny esti rùznými koncentracemi heparinu (0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0 jednotky). Vechny upravené vzorky krve
byly zmìøeny systémem CoaguChek® XS

a porovnány s neupravenými vzorky krve,
které byly rovnì zmìøeny systémem
CoaguChek® XS.
Výsledky a závìr
S ohledem na akceptaèní kritérium (≤10 %)

nevykazovala ádná testovaná koncentrace v krvi normálních dárcù (do 2 U/ml) ve
srovnání s neupraveným vzorkem ádnou
interferenci nefrakcionovaného heparinu.
S ohledem na akceptaèní kritérium (≤10 %)
nevykazovaly vzorky krve pacientù léèených warfarinem ve srovnání s neupraveným vzorkem ádnou interferenci nefrakcionovaného heparinu do 0,8 U/ml.

Zkouka 2: Citlivost na
nízkomolekulární heparin

Tab. 2: Normální dárce 02 (základní INR 1,02)

Tab. 3: Warfarin - Pacient 01 (základní INR 2,89)

Východisko
Nízkomolekulární heparin je odvozen ze
standardního heparinu chemickou nebo
enzymatickou depolymerací. Zatímco
standardní heparin má molekulovou hmotnost 5 000 a 30 000 Da, molekulová hmotnost nízkomolekulárního (LMW) heparinu
se pohybuje v rozmezí od 1 000 do 10 000
daltonù, co zpùsobuje, e má jiné vlastnosti ne tradièní heparin. Heparin s nízkou molekulární hmotností se ménì silnì
váe na bílkoviny, má lepí biologickou
dostupnost, ménì interaguje s krevními
destièkami a má velmi pøedvídatelnou odpovìï na dávku. Nízkomolekulární heparin se podobnì jako standardní heparin
váe na antitrombin III, avak inhibuje
trombin v mení míøe (a faktor Xa ve vìtí
míøe) ne standardní heparin.
Do chemie testovacího prouku
CoaguChek® XS PT byl pøidán antiheparinový prostøedek k neutralizaci úèinkù heparinu obsaeného ve vzorku aplikovaném na prouek.
Akceptaèní kritéria definují citlivost na
heparin u zdravých jedincù a pacientù uívajících warfarin jako zvýení prùmìrného
INR pøi urèitém mnoství pøidaného heparinu ≤10 % ve srovnání se vzorkem bez
pøidaného heparinu.
Metodologie
K provedení analýzy citlivosti testovacího prouku CoaguChek® XS PT na nízkomolekulární heparin byla uskuteènìna
hodnotící studie.1

Tab. 4: Warfarin - Pacient 02 (základní INR 2,50)

Byly pouity dva nízkomolekulární heparinové výrobky (tinzaparin a enoxaparin) - jeden s vysokým podílem anti-Xa/
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LMWH: tinzaparin

Tab. 5: Normální dárce T-01 (základní INR 0,95)

Tab. 6: Normální dárce T-02 (základní INR 1,02)

LMWH: tinzaparin

Tab. 7: Warfarin - pacient T-01 (základní INR 2,89)

anti-IIa a jeden s nízkým podílem anti-Xa/
anti-IIa.
Ke vzorkùm krve ètyø normálních dobrovolníkù (dvìma pro tinzaparin a dvìma
pro enoxaparin) a ètyø pacientù uívajících
warfarin (dvìma pro tinzaparin a dvìma
pro enoxaparin) bylo pøidáno pìt rùzných
koncentrací heparinu a byly porovnány
s neupraveným vzorkem.

Tab. 8: Warfarin - pacient T-02 (základní INR 2,50)

Výsledky a závìr
S ohledem na akceptaèní kritérium (≤10 %)
nevykazovaly vzorky krve normálních
dárcù a pacientù léèených warfarinem ve
srovnání s neupraveným vzorkem ádnou
interferenci heparinu tinzaparin ani enoxaparin a do aktivity anti-Xa 2 U/ml.

Literatura:
1) 510(k) FDA submission for CoaguChek XS system, submitted April 2006.

Testovací prouek CoaguChek® XS
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LMWH: enoxaparin

Tab. 9: Normální dárce E-01 (základní INR 1,03)

Tab. 10: Normální dárce E-02 (základní INR 1,02)

Tab. 11: Warfarin - pacient E-01 (základní INR 2,08)

Tab. 12: Warfarin - pacient E-02 (základní INR 2,22)

CoaguChek® XS Pro - identifikace pacienta

CoaguChek® XS Pro - vloení testovacího prouku

CoaguChek® XS Pro - aplikace kapilární krve

CoaguChek® XS Pro - výsledek INR

Labor Aktuell 02/10

29

