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Lupus anticoagulant
لوپوس آنتي كوآگوالن یك نوع اتو آنتي بادی است كه بر علیه بار منفي فسفولپید ایجاد و در آزمون های
انعقادی كه وابسته به فسفولپید مي باشند اختالل ایجاد مي كند .این آنتي بادی در ترمبوزهای شریاني ,وریدی
و سقط جنین نقش دارد و مطالعات نشان داده است كه ناخوشي های ناشي از ترمبوز و سقط جنین قویاً با
 AntiCardiolipin (aCL) or ß2Glycoprotin 1و لوپوس آنتي كواگوالن مشاركت دار د  .افراد با
كاهش پالكت یا كمبود فاكتور انعقاد  2همراه با آنتي بادی لوپوس آنتي كواگوالن ممكن است در خطر
خونریزی قرار گیرند .این آنتي بادی در بیماران مبتال به لوپوس اریتماتوی سیستمیك یافت مي شود ولي
محدود به این بیماری نمي گردد .این آنتي بادی در سایر بیماری های خود ایمني و بیماری های كوالژن
واسكوالر یافت م ي شود .همچنین این آنتي بادی در پاسخ به درمان های دارویي و یا عفونت های مشخصي
مانند عفونت های مجاری تنفسي كودكان ویا در افراد بدون هیچگونه پیش زمینه بیماری خاص پدید مي آید.
بررسي این آنتي بادی در سرم بیمار در موارد زیر مفید مي باشد.
 تائید یا رد وجود لوپوس آنتي كواگوالن
 افتراق لوپوس آنتي كواگوالن از مهار كننده های اختصاصي و غیر اختصاصي فاكتورهای انعقاد
 بررسي طوالني گشتن زمان تست انعقادی activated partial thromboplastin time
احتیاطات :
این تست برای تعیین آنتي بادی های فسفولپیدی كه بر روی آزمون انعقادی بي تاثیر مي باشند
مفید نیست و برای تعیین این آنتي بادی ها تست )Serum phospholipid antibodies (Cardiolipin
بصورت مجزا سفارش مي گردد.
بیمار نباید كومادین یا هپارین دریافت كند .چنانچه زمانیكه بیمار تحت درمان با هپارین یا
وارفارین قرار دارد بایستي در گزارش جواب بیمار قید شود چرا كه درمان با هپارین باعث نتایج
مثبت كاذب تست لوپوس آنتي كواگوالن مي گردد .درمان با كومادین قابلیت تعیین واریان های
آنتي بادی لوپوس آنتي كواگوالن را مختل مي سازد.
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