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 31نقص فاکتور 

 3691به شدت نادر است که اولین بار در سال و یک بیماری ژنتیکی خونریزی دهنده  (FXIII)31نقص فاکتور 

لخته خون به  ،می باشد. در افراد مبتال شده تشکیل مسئول پایداری لخته خونی XIIIگزارش شده است. فاکتور 

 منجر به ضعف در روند بهبود زخم می شود.این اتفاق درستی تشکیل نمی شود که 

 

 شیوع 

میلیون می باشد، مناطقی مانند ایران که ازدواج خویشاوندی  5در  3در یک میلیون تا  3شیوع این بیماری از 

 .مسئول پایداری تشکیل لخته خونی می باشد XIIIفاکتور  .رواج بیشتری دارد باالترین شیوع را دارند

 عالئم

عالئم و شدت این نقص از فردی به فرد دیگر متغییر است. خونریزی از بند ناف معمول می باشد و تقریبا در  

شوند که منجر به مرگ می ی % دچار خونریزی مغزی خود به خودی م11% موارد گزارش شده است. بالغ بر 01

شامل  کبودی، خونریزی دهان و بینی،  خونریزی عضله و خونریزی پس از  XIIIگر عالئم نقص فاکتور شود. دی
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طوالنی و سقط جنین مکرر را  توانند دوران قاعدگی سخت و باشد. همچنین خانم ها می عمل جراحی می

 تجربه کنند. آقایان ممکن است عالئمی از ناباروری را نشان بدهند. 

 تشخیص 

 و آزمون حاللیت بافت لخته انجام می شود. FXIIIتشخیص با استفاده از اندازه گیری سطح 

 مدیریت و درمان

پالسما یخ زده تازه برای درمان  هانوترکیب و در صورت در دسترس نبودن آن XIIIو فاکتور   FXIIIاز کنستانتره 

 شود. خونریزی استفاده می

 وراثت

و  Aدارای دو زیر واحد پروتئینی  XIIIبه صورت اتورزوم مغلوب می باشد. فاکتور XIII  فاکتورقص الگوی وراثت ن

B می باشد. این بیماری اغلب بر اثر جهش در ژن زیر واحدA  (F13A1)  9که بر روی بازوی کوتاه کروموزوم 

(6p24.2-p23)  د درصد از موارد بر اثر جهش در ژن زیر واح 5قرار دارد، ایجاد می شود. کمتر ازB (F13B) 

 قرار دارد، ایجاد می شود. (1q31-q32.1) 3که بر روی بازوی بلند  کروموزوم 

 بررسی ژنتیکی  

به دو روش مستقیم )تعیین  در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی XIIIنقص فاکتور  بررسی ژنتیکی بیماری

افرادی که یک یا چند فرد مبتال در  ( انجام می شود.STRموتاسیون( و غیر مستقیم )مطالعه پیوستگی ژن 

توانند جهت تعیین ناقلی به این مرکز مراجعه کنند و یا در صورتی که قبال تعیین ناقلی  خانواده خود دارند می

با کمک بیوپسی برای ایشان صورت گرفته است، هنگام بارداری جهت بررسی سالمت جنین مراجعه نمایند که 

شود. لذا  تشخیص داده  XIIIنقص فاکتور سنتز در اوایل حاملگی ، ابتالی جنین به از پرزهای کوریونی و یا آمینو

از تولد نوزادان  (PGD)و تشخیص پیش از النه گزینی  (PND)توان با استفاده از تشخیص پیش از تولد  می

 جلوگیری کرد. XIIIنقص فاکتور مبتال به 
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