
PLT VASP/ P2Y12 (VASP, fosfoprotein stimulujúci vazodilatáciu)

PLT VASP/P2Y12

Materiál

Krv 

Odber materiálu

Odber krvi za štandardných podmienok. Krv musí byť odobratá do skúmavky s citrátom.

Odberová skúmavka musí byť plná, skladovaná pri izbovej teplote a neotvorená pred tes-

tovaním.

Frekvencia vyšetrenia

denne 

Statim

áno

Referenčné hodnoty:

Index reaktivity krvných doštičiek ( PRI – Platelet reactivity index )

Bazálny rozsah PRI: 79,0 +/- 4,1

Stručný medicínsky význam

VASP (  fosfoprotein  stimulujúci  vazodilatáciu  )  je  intracelulárny  proteín  trombocytov,
ktorý je v základnom stave nefosforylovaný. Fosforylácia VASP je regulovaná kaskádou
cAMP (cyklický adenozín monofosfát). PGE1 ( Prostagladín E1 ) aktivuje túto kaskádu .
ADP (adenozín difosfát) ju cez P2Y12 receptory inhibuje. 
Pri testovaných podmienkach koreluje VASP fosforylácia  s inhibíciou P2Y12 receptora, zatiaľ čo
jeho nefosforylovaný stav koreluje s aktívnou formou P2Y12 receptora. 
Táto skutočnosť umožňuje ex vivo monitorovanie účinku antagonistov ADP receptora.
Interindividuálna variabilita  a rezistencia  voči  thienopyridínu  bola  opakovane popísaná .  Vplyv
tienopyridínov je možné preukázať pomocou PLT VASP/P2Y12 podľa stálosti fosforylácie VASP
vyvolanej PGE1 dokonca so súčasným pridaním ADP. 
Stanovujeme  Index  reaktivity  krvných  doštičiek  (PRI  –  Platelet  Reactivity  index).Test  PLT
VASP/P2Y12  preukázal  interindividuálnu  variabilitu  v odpovedi  na  klopidogrel.   Stanovenie
bazálnej hodnoty PRI pacienta musí byť testované pred liečbou. Stanovená hodnota by mala byť
zahrnutá v bazálnom rozsahu PRI . Podľa publikácie Aleil B. et al. je u pacientov s ischemickou
chorobou srdca nedostávajúcich klopidogrel  tento bazálny rozsah 79,0 +/-  4,1%. V prípade,  ak
hodnota PRI zodpovedá bazálnemu rozsahu, je potrebné pacienta opakovane testovať po podaní
klopidogrelu. Ak aj po podaní sú hodnoty stále evidované v rozsahu bazálneho PRI, tak pacient
nereagoval na podaný liek. 
K minimalizácii  trombotických  komplikácii  po  perkutánnej  koronárnej  intervencii  (PCI)
u pacientov  s koronárnym  syndrómom  (CAD)  sa  používa  dvojkombinácia  klopidogrel
(tienopyridin druhej generácie ) s aspirínom. Efekt klopidogrelu sa mení v závislosti na veľkosti
dávky a časovom intervale po aplikácii, naviac vykazuje významnú individuálnu variabilitu. Asi
tretina  pacientov  má  rezistenciu  voči  klopidogrelu (non-responder)  alebo reaguje  len čiastočne
(bad-responder). 
Stanovenie VASP fosforylácie prietokovou cytometriou sa v súčasnej dobe javí ako metóda voľby
pre monitorovanie terapie antagonistami ADP receptora.
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