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 )F5F8D( انعقادي 8و  5نقص همزمان فاکتور  بیماري

در  Oeriانعقادي است . این بیماري براي اولین بار توسط  8و  5شامل نقص همزمان دو فاکتور  F5F8Dبیماري 
در اثر این نقص  گزارش شده است. گزارش شد. ویژگی هاي این بیماري از طیف خفیف تا متوسط 1954سال 

فاکتور در بدن کاهش می یابد و روند انعقاد خون در بدن با مشکل مواجه می شود. الگوي این بیماري  سطح دو
 وراثتی اتوزومال مغلوب است. نادر

این بیماري در خانواده ها و مناطقی که ازدواج خویشاوندي رواج بیشتري دارد، شایعتراست و همچنین این 
بیماري در کشور هاي حاشیه دریاي مدیترانه مثل ایتالیا و الجزایر و تونس و در جمعیت یهودیان و ایرانیان با 

کشور هاي ژاپن و چین و هند وآمریکا و اروپا  البته این بیماري نادر در نفر رخ می دهد. 2000000در 1فراوانی 
نیز با فراوانی کمتر گزارش شده است. در ایران مطالعات کمی در باره این بیماري نادر انجام شده است. به همین 

  LMAN1 , MCFD2دلیل آمار دقیقی از این بیماري در دست نیست .عامل ایجاد این بیماري جهش در دو ژن 

 عامل این بیماري گزارش شده است. LMAN1درصد جهش در ژن   70گزارش شده است و

در این  مختلف جهش هاقرار دارد. انواع  18روي بازوي بزرگ کروموزوم و اگزون است  13داراي  LMAN1ژن 
در بدن در حالت نرمال باعث انتقال پروتئین   LMAN1 , MCFD2کمپلکس ترکیبی  ژن گزارش شده است.

F5, F8  سمی به دستگاه گلژي می شود. اما اگر به هر دلیلی این کمپلکس تشکیل نشود انتقال شبکه آندوپال
 می باشد. F5F8Dاین فاکتور هاي انعقادي با مشکل روبه رو می شود و نتیجه آن بیماري انعقادي 
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 تشخیص بیماري: 

تشخیص بیماري ممکن است از طرق مختلف صورت گیرد. براي افراد داراي سابقه خانوادگی بیماري، بهترین راه 
آنالیز نمونه خون کودك یا فرد بزرگسال مبتال، کمبود یا مایع آمنیون جنین است.   CVSتشخیص، بررسی 

تواند نخستین نشانگر این باشد که  فاکتور انعقادي را نشان می دهد. خونریزي طوالنی مدت به دنبال ختنه می
بیشتري به هموفیلی مبتالست. گاهی در پسربچه هایی که هنوز ختنه نشده اند، وقتی کودك تحرك   پسربچه

گی به سادگی زیر پوست رخ می دهد و یا در تصادفات و خون مرداست، ماهگی  18تا 9و ما بین  پیدا کرده
و بیماري  رهاي انعقادي مربوطه در بدن فرد چک می شودنتیجه فاکتومی شود و در  ریزي ادامه دارزایمان خون

 انعقادي فرد مشخص می شود.  

وروانی بر  یتشخیص بیماري انعقادي اهمیت ویژه اي دارد، زیرا عوارض ناشی ازاین بیماري که شامل بار روح
خانواده ها و هزینه هاي مالی بیماري واز همه مهم تر ریسک ابتالي این بیماران به بیماریهاي هپاتیت و ایدز که 
ناشی از ترزیق خون هاي آلوده است را کاهش می دهد. اگر شما خواستار بچه دار شدن هستید و در ضمن 

ي هستند، آزمایش هاي پیش از تولد و مشاوره ژنتیکی می بیماري انعقادي دارید یا فکر می کنید ناقل این بیمار
 .تواند به شما کمک کند

 تظاهرات بالینی بیماري:

داخل مفصلی از جمله زانو و بافت هاي نرم و  ریزي سطحی وو زبان بعد از گاز گرفتگی و خون خونریزي از لثه ها
 رود.کبودي سطحی بدن از جمله موارد تظاهرات این بیماري به شمار می 

 مدیریت بیماري : 

بر حسب نوع فاکتور انعقادي که کمبود دارد، درمان مناسبی براي بیماران انتخاب می شود. بعضی مواقع روش 
 هاي باز توانی براي مفاصل آسیب دیده هم در برنامه درمانی این بیماران قرار می گیرد.

 ژنتیکی بیماري تشخیص

نیکی و پاراکلینیکی در نظر گرفت توان به عنوان مجموعه اقدامات کلیتشخیص پیش از تولد را در حقیقت می 
که می توان به تشخیص بیماري احتمالی جنین قبل از تولد کمک نماید: در نتیجه والدین این امکان را می 

ه خانواده هاي مراجعه کنند بگیرند. (در صورت امکان) یابند که به طور آگاهانه تصمیم به حفظ یا ختم حاملگی
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انعقادي معموال به دو دلیل  8و 5آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی جهت بررسی نقص در فاکتور ترکیبی به 
 به این مرکز مراجعه می کنند.

اول: خانواده هایی که براي تعیین ناقلی به مرکز مراجعه کرده اند و یک یا چند فرد بیمار در خانواده شان وجود  

دارد. دوم: خانواده هایی که قبال به آزمایشگاه مراجعه کرده و تعیین موتاسیون شده اند و با هدف بررسی سالمت 

جام کار هاي مربوط به پذیرش و پر کردن فرم رضایت نامه جنین دوباره مراجعه کرده اند. خانواده ها پس از ان

به متخصصین ژنتیک جهت انجام مشاوره ارجاع داده می شوند. بنا به تشخیص  مشاوران  جهت بررسی بیشتر

در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی کتر زینلی جهت باال بردن صحت و دقت، کار تشخیصی شروع می شود.  مرکز،

به عنوان روش غیرمستقیم استفاده میشود که این دو روش جهت  STRمستقیم و  روش سکانس به عنوان روش

 تایید یکدیگر به کار گرفته می شوند.

 .مراجعه فرمایید سایت این نیز و سایت اینجهت کسب اطالعات تخصصی بیشتر راجع به این بیماري به 
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