
Trombotsüütide funktsiooni uuringud  
Osakond: kliiniline keemia ja hematoloogia, tel 617 1394 
 
Uuringud: Trombotsüütide agregatsioon 

• arahhidoonhappe toimel (ASPItest, B-Agr-ASPI) 
• adenosiinfosfaadi toimel (ADPtest, B-Agr-ADP, B-Agr-ADP-HS) 
• kollageeni toimel (COLtest, B-Agr-Coll) 
• trombiini retseptorit aktiveeriva peptiidi toimel (TRAPtest, B-Agr-

TRAP) 
• ristotsetiini toimel (RISTOtest, B-Agr-Risto) 

 
 
Näidustused 
 

Näidustus Uuring 
 

1. Preoperatiivne sõeltestimine suurenenud 
veritsusriskiga patsientidel 

 

• Aspiriini mõju hindamiseks • ASPI test 
• Klopidogreeli, prasugreeli, 

tiklopidiini mõju hindamiseks 
• ADPtestHS 

2. Trombotsüütide-vastase ravi personaalne 
jälgimine, ravimresistentsuse diagnoosimine  

 

• Aspiriin, NSAID  • ASPI test 
• TRAP test (baasagregatsiooni 

hindamiseks) 
• Klopidogreel, prasugreel, tiklopidiin • ADPtestHS 

• TRAP test (baasagregatsiooni 
hindamiseks) 

• GpIIb/IIIa antagonistid (Reopro®, 
Aggrastat®, Integrillin®)  

• Glanzmanni trombasteenia (pärilik 
GpIIb/IIIa restseptorite defitsiit)  

• COL test 
• ASPI test 
• TRAP test 

• GpIIb/IIIa antagonistid patsientidel, 
kes saavad ka aspiriini või 
klopidogreeli  

• COL test 
• ASPI test 
• TRAP test 
• ADPtestHS 

3. von Willebrandi haiguse diferentsiaal-
diagnostika, Bernard-Soulier sündroomi 
diagnoosimine 

• RISTO kõrge test 
• RISTO madal test 
• COL test 

4. Trombotsüütide funktsiooni üldine 
hindamine 

• COL test 
• TRAP test 

 
 
Patsiendi ettevalmistus: baasagregatsiooni hindamiseks peab patsient olema vähemalt 1 

nädal ilma aspiriini, NSAID jt ravimiteta. See nõue ei kehti 



patsientide puhul, kellel uuring teostatakse ravi personaalseks 
jälgimiseks 

 
Uuritav materjal:   Hirudiiniga vaakumkatsuti (küsida laborist) 
Säilitamine:   täisveri toatemperatuuril 3 tundi 
Teostamine:   Ööpäevaringselt 
 
Meetod:   agregomeetria elektritakistuse meetodil 
 
HK hinnakirja kood: 66301 (iga uuring) 
 
 
I Trombotsüütide agregatsioon arahhidoonhappe toimel (ASPI test, B-Agr-
ASPI)  
 
Üldiseloomustus   
ASPItest reagent sisaldab arahhidoonhapet (ArA), mis on trombotsüüdi ensüümi 
tsüklooksigenaasi (COX) substraadiks. COX muudab ArA tromboksaan A2-ks (TXA2), mis 
on tugev trombotsüüdi aktivaator. Kui COX on blokeeritud (nt aspiriini või NSAID ravi 
korral), siis TXA2 moodustumist ei toimu ja trombotsüütide agregatsioon on madal või 
puudub täielikult. 
 
Test on mõjutatud COX-i inhibeerimisest, GPIIb/IIIa retseptori vastastest ravimitest ja 
GPIIb/IIIa retseptorite defitsiidist. Test ei ole tundlik klopidogreeli ja teiste ravimigruppide 
mõju suhtes.  
 
Tõlgendamine 
Referentsväärtus:  71 – 115 U (area under curve) 
Terapeutiline väärtus: <30 U 
 
Preoperatiivse sõeltestimise korral viitab referentsväärtusest madalam tulemus trombotsüütide 
funktsiooni vähenemisele ja veritsusriskile. 
 
Aspiriinravi korral viitab terapeutilisest väärtusest suurem agregatsioon (kõvera alune 
pindala) mittetäielikule trombotsüütide inhibeerimisele ja ravimi vähenenud toimele (patsient 
ei võta ravimit, imendumishäired või suurenenud trombotsüütide käive (turn-over) 
organismis. See võib viia suurenenud arteriaalse trombemboolia riskini. 
 
 
 
II Trombotsüütide agregatsioon adenosiinfosfaadi toimel (ADP test, B-Agr-
ADP), ADP test kõrgtundlik (ADPtestHS, B-Agr-ADP-HS) 
 
Üldiseloomustus 
ADP aktiveerib trombotsüüti ADP-retseptorite, eriti P2Y12 kaudu. Klopidogreel, prasugreel 
ja tiklopidiin on selle retseptori otsesed antagonistid. Nende ravimite doseerimise muutmise 
kaudu on võimalik juhtida trombotsüütide agregatsiooni. 
ADPtestHS – ADP testi on muudetud tundlikumaks füsioloogilise trombotsüütide inhibiitori 
Prostaglandiin E1 (PGE1) lisamisega, mis pidurdab Ca-ioonide vabanemist ja tõstab uuringu 
tundlikkust klopidogreeli suhtes. 



 
Test on mõjutatud ADP retseptorite blokeerimisest klopidogreeli jt ravimite poolt, GPIIb/IIIa 
retseptori vastastest ravimitest, GPIIb/IIIa retseptorite defitsiidist ja trombotsüütide häiretest, 
nt hematoloogilised haigused, trombotsütopeenia. Test ei ole tundlik COX-i inhibeerimise 
suhtes. 
 
Tõlgendamine 
Referentsväärtus:  ADP test  57 – 113 U (area under curve) 

ADPtestHS 43 – 100 U 
Terapeutiline väärtus  ADPtestHS <25 U 
 
Klopidogreelravi korral viitab terapeutilisest väärtusest suurem agregatsioon (kõvera alune 
pindala) mittetäielikule trombotsüütide inhibeerimisele ja ravimi vähenenud toimele (patsient 
ei võta ravimit, imendumishäired või suurenenud trombotsüütide käive (turn-over) 
organismis. See võib viia suurenenud arteriaalse trombemboolia riskini. 
 
 
 
III Trombotsüütide agregatsioon kollageeni toimel (COLtest, B-Agr-Coll) 
 
Üldiseloomustus 
Kollageen aktiveerib trombotsüüte kollageeni retseptori kaudu. Vabaneb endogeenne 
arahhidoonhape. COX muudab arahhidoonhappe tromboksaan A2-ks, mis on tugev 
trombotsüüdi aktivaator. 
COX-i blokeerib aspiriin ja seetõttu on COLtest tundlik aspiriini toimele. Lisaks on test 
tundlik GpIIb/IIIa antagonistele ja GpIIb/IIIa retseptorite defitsiidile. 
 
Tõlgendamine 
Referentsväärtus:  72– 125 U 
 
Preoperatiivse sõeltestimise või baasagregatsiooni hindamise korral viitab referentsväärtusest 
madalam tulemus trombotsüütide funktsiooni vähenemisele ja veritsusriskile. 
 
 
 
IV Trombotsüütide agregatsioon trombiini retseptorit aktiveeriva peptiidi 
toimel (TRAPtest, B-Agr-TRAP) 
 
Üldiseloomustus 
Trombiini retseptorit aktiveeriv peptiid ( TRAP-6) on tugev trombotsüütide aktivaator, mis 
stimuleerib trombotsüütide agregatsiooni. Trombiini ja TRAP-6 aktiveeritud trombotsüüte 
blokeerivad GpIIb/IIIa antagonistid (ReoPro®, Aggrastat® ja Integrillin®). 
Agregatsiooni ei pärsi aspiriin, klopidogreel ja teised selle grupi ravimid. 
 
Tõlgendamine 
Referentsväärtus: 84 – 128 U 
Terapeutiline väärtus: <30 U 
 



Ravi korral GpIIb/IIIa antagonistidega viitab terapeutilisest väärtusest suurem agregatsioon 
(kõvera alune pindala) mittetäielikule trombotsüütide inhibeerimisele ja ravimi vähenenud 
toimele. See võib viia suurenenud arteriaalse trombemboolia riskini. 
 
TRAP testi puhul mõjutavad trombotsüütide agregatsiooni veel trombotsüütide arv, 
Glanzmanni trombasteenia (pärilik GpIIb/IIIa restseptorite defitsiit trombotsüütide pinnal) ja 
raske trombotsüütide düsfunktsioon, nt kardiokirurgiliste operatsioonide puhul. 
 
 
 
V Trombotsüütide agregatsioon ristotsetiini toimel (RISTOtest, B-Agr-
Risto)  - vt ka von Willebrandi haiguse diferentsiaaldiagnostika algoritm 
 
Üldiseloomustus 
Ristotsetiin on mikroobivastane aine, mis moodustab kompleksi von Willebrandi faktoriga 
(vWF). Kompleksis muutub vWF nii, et seondub trombotsüüdi GpIb retseptoriga ja aktiveerib 
trombotsüütide agregatsiooni. vWF seondumist GpIb retseptoriga pärsib aspiriin. 
 
Kasutusel on ristotsetiin kahes kontsentratsioonis. Kontsentratsioonid on valitud nii, et 
trombotsüüdid ei agregeeru või agregeeruvad ainult nõrgalt madalas kontsentratsioonis (0,2 
mg/ml) ristotsetiiniga aktiveerides, kuid agregeeruvad hästi kõrges kontsentratsioonis (0,77 
mg/ml) ristotsetiiniga aktiveerides.   
 
Tõlgendamine 
Referentsväärtus: RISTO madal 0 – 20 U 
   RISTO kõrge 98 – 180 U   
 
RISTO madal test – kui analüsaator registreerib trombotsüütide agregatsiooni, siis on tendents 
vWF rohkenemisele (IIb tüüpi von Willebrandi haigus) 
 
RISTO kõrge test – kui trombotsüütide agregatsioon puudub täielikult või on tugevalt 
vähenenud, esineb retseptori GpIb defitsiit (Bernard-Soulier sündroom) või vWF defitsiit (I, II 
ja III tüüpi von Willebrandi haigus). 
 
 
 
Koostajad: Karel Tomberg, Marika Pikta, Valeria Zolotareva 


