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 )Glanzmann's thrombastheniaگالنزمن( انعقادي اختالل

 :معرفی

سندرم گالنزمن یک بیماري مادرزادي همراه با نقص عملکرد شدید پالکتی است که داراي زمان خونریزي طوالنی و تعداد طبیعی 
 تجمع در ناهنجاري نشانگر پالکتی تجمع بررسیمورفولوژي و اندازه پالکت ها در نمونه خون محیطی طبیعی است. . پالکت است

زیرا ریستوستین پالکت ها را آگلوتینه می کند و نیازي به یک  است ریستوستین جز به ها آگونیست تمامی با همراه ها پالکت
پالکت است که به صورت  (GPIIb-IIIa) اختالل ناشی از کمبود گیرنده فیبرینوژناین  پالکت فعال را از لحاظ متابولیکی ندارد.

 .یک مجموعه اینتگرین در سطح پالکت به هنگام فعال شدن پالکت ها سبب تغییرات ساختاري در آن ها می گردد
 u1-10 پالکت به میزانسبب تجمع پالکت ها می شود. در سندرم گالنزمن تزریق ینوژن به این مجموعه متصل شده و فیبر

 .کیلوگرم نقص هموستاز را تصحیح خواهد کرد و ممکن است سبب نجات جان بیمار گردد
 / GpIIb( به IIB / IIIa گلیکوپروتئین از یکم یا و معیوب سطوح حاوي پالکت آن در کهاست  نادر بسیار انعقادي اختالل این

IIIA (،دیگر با پالکت فیبرینوژنی بین یک پل هیچ نتیجه، در. می باشد فیبرینوژن براي گیرنده یکاین گلیکوپروتئین   که است 
 .خواهد شد مدت طوالنی توجهی قابل طور خونریزي زمان و ،تشکیل شود تواند نمی پالکت

 

 

 



 
 آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی

              ها:                                                                                     نشانه و عالئم

    :مخاطی خونریزي ترین نشانه مشخص
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 زایمان از پس خونریزي .6
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 علت :

ساس مولکولی این بیماري ا .گالنزمن به عنوان یک اختالل خودایمنی است که داراي وراثت اتوزومال مغلوب است  ترومبوآستنی
کدگذاري می شود. این ژنها بر روي  ITGB3و ITGA2Bمی باشد که توسط ژنهاي αIIbβ3 integrinنقص در پروتئین کمپلکس

جهش هاي نقطه اي، حذف، اضافه شدگی و با شیوع کمتر حذفهاي بزرگ از جمله  .واقع اند  17q21.31 و  217q21.3نواحی
 .ایجاد این بیماري می باشندول ئمسانواع جهش هاي 
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 روش هاي تشخیصی :

شمارش تعداد پالکت ها ( به روش دستی و ماشینی )، بررسی مورفولوژي پالکت ها ، زمان انعقاد به روش در آزمایشات خونی 
IVY پالکتی ، اندازه گیري میزان چسبندگی پالکت ها ، آزمایش  3، جمع شدن لخته ، بررسی فعالیت فاکتورPT  وPTT   براي

 تشخیص اولیه انجام میشود . 

 تشخیص پیش از تولد :

به روش مستقیم با  و) STR )Short Tandem Repeatبه کمک روش غیر مستقیم  ازدر این مرکز براي تشخیص این بیماري 
 میشود .انجام شخص بیمار  DNAتوالی  تعیین

 درمان:

 درمان شامل هم اقدامات پیشگیرانه و هم درمان موارد خاص خونریزي میشود .

 خونریزي لثه را کاهش می دهد.میزان بهداشت دهان و دندان رعایت  .1
 اجتناب از مصرف داروهاي ضد پالکتی مانند آسپرین  .2
 هابی به عنوان مثال ایبوبوفن و ناپروکسن داروهاي ضد الت  .3

 داروهاي ضد انعقادي   .4

 آهن یا مکمل فوالت ممکن است در مواردي الزم باشد در مواردي که خونریزي زیاد و طوالنی مدت داشته اند. .5

 B هپاتیت واکسن .6

 )Amicar( کاپرویک-ε اسید یا و اسید ترانکسامیک مانند فیبرینولیتیک ضد داروهاي .7
 موضعی مانند ژلوفام ، پلی اتیلن گلیکولداروهاي  .8

 تزریق پالکت (فقط در مواردي که خونریزي شدید باشد ) .9

 پیوند سلول هاي بنیادي خونساز .10

 مشاوره ژنتیک:

یماري گالنزمن داراي توارث اتوزومال مغلوب (به این معنا که براي مبتال شدن به این بیماري باید آلل بیماري زا از هر دو والد به ب
به رخ می دهد.  ازدواجهاي درون قومیتی انجام می دهند،برسد). این بیماري در ازدواج هاي فامیلی و قومیت هاي که به ارث فرد 

انجام  فرد مبتال درتست بیماري می شود توصیه میباشند  د و داراي فرد مبتال در خانوادهندواج فامیلی هستخواستار از کسانیکه
اطالع پیدا کرد. در  آنهاتا با تشخیص جهش بیماریزاي ایشان بتوان با تست ناقلیت براي همسر از ناقل بودن یا نبودن  شود

د از تست تشخیصی نبارداري احتمال مبتال بودن جنین می باشد که می تواندر هر  %25ناقل باشند به احتمال  زوجینصورتیکه 
 . دناستفاده نماییا آمنیوسنتز)  CVS(براي جنین 
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 شیوع:

 اختالالت عملکرد پالکتی ارثی دسته نسبتا نادر ولی شدیدي از اختالالت خونریزي دهنده را تشکیل میدهند. این بیماري ها به
میباشد. تاکنون مطالعات اندکی در رابطه با بررسی شیوع  رلیو سندرم برنارد سو بیماري ترومباستین گالنزمنطور عمده شامل دو 

 بیماري ایران در   میباشد. در ایران نفر   130000  در هر  1  شیوع اختالالت ارثی  .و بروز این اختالالت در ایران انجام شده است
 بیماران والدین بین ،گالنزمن بیماري موارد درصد 90 در و است بیشتر دارند فامیلی هاي ازدواج که افرادي در گالنزمن

                   .باشد هموفیلی حد در تواند می است زیاد فامیلی ازدواج که مناطقی در آن شیوع حتی و هداشت وجود نسبی خویشاوندي

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