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 بخش ژنتیک

 شايع های يارياوت بررسی اوعقادی؛ های بيماری پىل              

                Clotting panel; common variants 

  شًدمًاردی که اوجام ايه تست تًصيه می  : 

  بیوبری ّبی قلبی عرٍقی 

  ترٍهبَآهبَلیسن ٍریذی(VTE) 

  سقط هکرر 

 ٍریذیَجَد ترهبَآهبَلیسن ٍ شرائیي تصلب قبیل از قلبی ٍ اًعقبدی ّبی بیوبری بِ ابتال استعذاد شى 5 در ٍاریبًت 7 تشخیص تَاًبیی هركس ایي در            

 .د دار

 باشد می زير شرح به ها مًتاسيًن يها: 

 

 فاکتًر :FV Leiden (G1691A   

 شًتیکی فبكتَرّبی ریسك تریي ازهْن یکی .شَد هی دیذُ VTE بیوبراى % 52 تب 02 در .شَد هی C شذُ فعبل پرٍتئیي هقبٍهت بِ هٌجر

 .است ٍراثتی ترٍهبَفیلی برای

 فاکتًرFV Leiden R2 haplotype (H1299R)   : 

 .است فبكتَر ایي ًبقالى عرٍقی برای -قلبی ّبی بیوبری ریسك افسایش ٍ ترٍهبَز برای خفیف فبكتَر ریسك

 فاکتًر : Prothrombin (PTH, Factor II) G20210A   

 ریسك .كٌذ هی پیذا افسایش برابر 3 عرٍقی ٍ هغسی خطرترٍهبَز آلل، ایي ًبقلیي در .است ارتببط در پرٍترٍهبیي سطح افسایش بب A للآ

 .یببذ هی افسایش V فبكتَر ّوراّی بب ای هالحظِ قببل طَر بِ

 5,10 فاکتًر-Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) :  

 سطح افسایش ٍ آًسین فعبلیت كبّش بب ارتببط در T) آلل( ًبپبیذار ٍاریبًت .دارد قرار 1  كرٍهَزٍم رٍی ردٍكتبز فَالت تتراّیذرٍ هتیلي شى 

 بررسی .كٌذ هی ایجبد را ٍریذی ترٍهبَز خطر دیگر، فبكتَرّبی ریسك ٍ بَدى ّوَزیگَتفَالت،  كوبَد ّوراُ بِ پالسوبیی ّوَسیستئیي

 عرٍق ّبی بیوبری قلبی، حبد اًفبركتَس قلب، كرًٍر عرٍق ّبی بیوبری بِ هبتال افراد در ببیذ A1298C  یب ٍ C677T MHFR ّبی جْش

 MTHFR یبفتِ كبّش آًسیوی فعبلیت بب ّوچیي C677T هركب ّترٍزیگَت .گیرد قرار ًظر هذ ٍریذی ّبی ترٍهبَآهبَلی یب هحیطی شریبًی

 .است ّوراُ

 : Factor XIII (FXIII) V34L    

 .است VTE برابر در حفبظتی اثر هعوَالدارای Factor XIII در L ٍاریبًت

 فاکتًر(PAI-1 Serpin E1)  ،:Plasminogen Activator Inhibitor 4G/5G 

 ببالی غلظت ٍسیلِ بِ َلیتیكٌفیبری ًبقص ولکردع PAI-1 ًظر در آترٍترٍهبَتیك حَادث برای هبركی َاىٌع بِ ٍ شَد هی جیذٌُس پالسوب در 

 قلبی سکتِ ٍ VTE برای خفیفی فبكتَر ریسك رسذ هی ًظر بِ ٍ است ارتببط در PAI-1 رًٍَیسی هیساى افسایش بب 4G آلل .شَد هی گرفتِ

 ببشذ هی

  هیلی لیتر خَى ٍریذی آغشتِ بِ  12:   ومًوه مًرد ويازEDTA  

  دٍ ّفتِ:  زمان جًابدهی 

 


