
 
 آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی

 )Factor V deficiencyانعقادي( Vنقص در فاکتور 

نشانه ها و عالئم نقص  که به صورت یک کوفکتور عمل می کند.پروتئینی در سیستم انعقادي است  Vفاکتور 

می تواند در هر سنی آغاز شود، اگرچه در بیشتر موارد شدید عالئم در دوران کودکی ظاهر می  Vدر فاکتور 

کبودي سریع،  ،معموالً باعث خون ریزي بینی، خون ریزي زیرپوستی، خون مردگی V. نقص در فاکتور گردد

خانم هایی خون ریزي لثه ها و خون ریزي شدید و طوالنی پس از جراحی، جراحت یا وضع حمل می شود. 

 ممکن است خون ریزي هاي قاعدگی شدید و ممتد داشته باشند.  Vبا نقص در فاکتور 

 
. این ژن ) 1q23 (در بازوي بلند اولین کروموزم قرار گرفته است V (F5)ژن مربوط به پروتئین فاکتور 

70kb  دوداًاگزون تشکیل شده، پروتئین حاصل از این ژن داراي وزن مولکولی ح 25بوده و از kDa 330 

در افراد  F5اتوزومال مغلوب است، بدین معنی که هر دو کپی ژن  Vباشد. الگوي وراثت نقص در فاکتور می

  مبتال داراي جهش می باشند.



 
 آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی

 

تقریباً یک نفر در هر یک میلیون نفر را درگیر می کند. در کشورهایی مثل ایران، جنوب  Vنقص در فاکتور 

هندوستان و جمعیت هاي یهودي جهان به علت آمار باالي ازدواج هاي خویشاوندي این میزان بسیار بیشتر از 

 کشورهاي غربی می باشد.

مت خونریزي ازطریق تست هاي اندازه گیري تشخیص و مشاوره ژنتیک مربوط به این بیماري در افرادي با عال

(Prothrombin Time) PT وPTT (Partial Thromboplastin Time)  و در صورت وجود مشکل

انعقادي، اندازه گیري سطح فاکتورهاي انعقادي امکان پذیر می باشد. این تست ها معموالً سطح پروتئین 

نشان می دهند. افرادي که این  Vدي با نقص در فاکتور درصد را در خون افرا 10کمتر از  Vانعقادي فاکتور 

  درصد را دارا هستند. 1نقص را به صورت شدید دارند سطح فاکتور کم تر از 

 بیماريتشخیص 

 آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلیانعقادي معموال به دو دلیل به  Vمراجعین جهت بررسی نقص در فاکتور 

ناقل بودن افرادي که فردي بیمار در خانواده شان وجود دارد و دوم افرادي  مراجعه میکنند. اول جهت بررسی

جهت باال آزمایشگاه این سالم بودن جنین مراجعه کرده اند. در با هدف بررسی  که قبال تعیین ناقلی شده اند و

استفاده میشود به عنوان روش غیرمستقیم  STRسکانس به عنوان روش مستقیم و  روش بردن صحت و دقت،

 که این دو روش جهت تایید یکدیگر به کار گرفته می شوند.

 



 
 آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی

 درمان و مدیریت بیماري

که شامل تمامی فاکتورهاي انعقادي  FFP (Fresh Frozen Plasma)درمان این نقص از طریق تزریق 

میلی لیتر/ کیلوگرم که بر اساس شدت خونریزي ممکن است به  20تا  15است، می باشد. دوز اولیه پیشنهادي 

عکس  سبب ایجاد انبیمارالبته ممکن است در برخی ساعت نیاز باشد که  12میلی لیتر/ کیلوگرم و هر  5تزریق 

 .العمل هاي آلرژیک شود

 .مراجعه فرمایید سایتاین جهت کسب اطالعات تخصصی بیشتر راجع به این بیماري به 
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