
 

 یانعقاد (FVII) 7نقص فاکتور 

 .شود یمشخص م 7فاکتور دیاست که با عدم تول یاختالل انعقاد ی، نوع((FVII 7در فاکتور نقص

 .داده شد حیتوض 1591بار در سال  نیاول یبرا 7فاکتور کمبود

  .نفر است 955555نفر در هر  کی بایتقر یماریب نیا وعیش

، در شش ماه اول زندگي ممكن است به دنبال خونریزي دستگاه گوارش یا دستگاه عصب مركزي 7مبتال به كمبود فاکتور كودكان

 .تشخیص داده شوند

 یکننده زندگ دیتهد یجد یها یزیگرفته تا خونر - گوتیدر افراد هموز یحت -بدون عالمت  تیاز وضع ،ینیبال یپیفنوت عالئم

 .است ریو دستگاه گوارش(، متغ یمرکز یعصب ستمیس یزی)خونر

تواند به صورت خودبخود در دهان،  یم نیهمچن یزیعضالت شوند. خونر یزیممکن است دچار خونر یماریب دیواجد نوع شد افراد

 .شود جادیا یادرار یو مجار یدستگاه تناسل ،ینیب

 .است ریمتغ ینینادر با عالئم بال یزیاختالل خونر کی 7مجموع، کمبود فاکتور  در

 

 یماریب علت

 .قرار دارد 11q34کروموزوم  یبر رو7فاکتور  ژن

در افراد مختلف  یماریب نیگزارش شده است. شدت ا باشند¬یم 7که دچار نقص در فاکتور  یمارانیدر ب یمختلف یها¬ونیموتاس

 .متفاوت است

آبشار  یخارج ریدر شروع مس یاست که نقش محور k نیتامیپروتئاز وابسته به و-نیسر نیپروتئ کی ی¬کد کننده 7فاکتور  ژن

 .شود یم یدارد و موجب لخته شدن خون در آبشار انعقاد یانعقاد

که  یبه ارث ببرد. افراد وبیژن مع کیاز هر دو والد  دی. فرد مبتال باباشد¬یمغلوب م یبه صورت اتوزوم یماریب نیتوارث ا نحوه

 .توانند ژن را به فرزندان خود منتقل کنند یدهند اما م یا نشان نمر یماریب نیدارند، ا وبیژن مع کیتنها 

 یماریب صیتشخ

 .خون الزم است شی، انجام آزما یزیاختالالت خونر ریاز سا 7فاکتور  ینقص انعقاد زیتما یبرا

 یژن یابی یتوال یها¬شامل روش یمولکول کیژنت یها¬با استفاده از روش ینلیدکتر ز یپزشک کیژنت شگاهیآزما در

((sequencing  گردد¬یم یو توارث آنها بررس یماریعامل ب ی، ژنها.  

 نییو تع یناقل نییدارند الزم است تع 7فرزند مبتال به نقص فاکتور  ایو  7نقص در فاکتور  یماریکه سابقه ب ییها¬خانواده در

نوع  نییپس از تع نی. همچنندیمراجعه نما یان بارداراز تولد در دور شیپ صیجهت تشخ یستیافراد با نیافراد انجام شود. ا ونیموتاس

 .وجود دارد ینلیدکتر ز یپزشک کیژنت شگاهیدر آزما  PGD از تولد شیپ صیتشخ نژن و جهش مربوطه امکا

 یماریب درمان

 آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی



 

 .باشد¬یم یلیهموف یها¬یماریو ب 7نقص فاکتور  یبرا یبه عنوان درمان بینوترک 7فاکتور  مصرف

 دیشد یزیدر معرض خطر خونر مارانیدارد، و ب قیدق یبه برنامه درمان ازین یدر اثر جراح یزیخونر ایخود به خود  یزیخونر

 .داشته باشند ازین یریشگیبه بعد به پ یممکن است از کودک
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