
تشخیص مولکولی اختالالت فاکتور 

جلوگیری کننده از فعالیت پالسمینوژن 

Plasminogen Activator Inhibitor

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه پردیس:

PAI 1. تشخیص جهش های مربوط به
2. آزمایش ژنتیکی برای بستگان درجه یک بیمار

)Carrier Testing(

3. مشاوره ژنتیک توسط متخصصین ژنتیک

 5G/4G برای فرد PAI شکل 3: آنالیز جهش ژن
 ،256bp 139 و اینرتنال کنرتلbp ،4G 100، الین 1: آللbp مارکر :M(

الین 2: آلل 140bp ،5G و اینرتنال کنرتل 256bp، الین 3: کنترل منفی(

نحــوه انجــام آزمایشــات مولکولــی در تشــخیص جهش هــای 
ژنــی شــایع و موثــر در PAI بــه شــرح زیــر مــی باشــد:

ابتــدا DNA از 5ml خــون بیمــار اســتخراج و تخلیــص 
ــی  ــای اختصاص ــر ه ــتفاده از پرایم ــا اس ــپس ب ــردد. س می گ
پلــی مورفیســم مربوطــه توســط واکنــش زنجیــره ای 
ــر روی  ــورز ب ــا الکتروف ــج ب ــر و نتای ــراز ) PCR ( تکثی پلی م

ــردد. ــی گ ــیر م ژل آگاروز تفس

دقت آزمایش:
دقت این تست 99 درصد می باشد.

مدت زمان جوابدهی:

حداکثر 10 روز پس از دریافت نمونه

مقدار نمونه مورد نیاز:

اتــاق  5ml خــون آغشــته بــه EDTA کــه در دمــای 

نگهــداری شــده باشــد.



مقــدار بــاالی PAI تولیــد شــده در اثــر وجــود آلــل 
ــه شــود، چــون  ــد لخت ــش تولی ــد ســبب افزای 4G می توان

ــرده و  ــاد ک ــال ایج ــاد اخت ــز و انعق ــتم فیبرینولی در سیس
ــت و  ــر شــدن زودرس جف ــوز و پی ــث ترومب ــد باع می توان

ــردد. ــن گ ــقط جنی ــاد س ایج

افرادی که باید برای انجام تست مراجعه کنند:

1. افراد با سابقه ترومبوز وریدی
2. زنان با سقط های مکرر

ــکته  ــل س ــن مث ــای مزم ــابقه بیماری ه ــا س ــراد ب 3. اف
ــی قلب

ــای  ــژه بیماری ه ــه وی ــروق محیطــی ب ــای ع 4. بیماری ه
انســدادی عــروق

)TPA( شکل 2: مکانیسم جلوگیری از فعالیت پاسمینوژن بافتی

 PAI یا Serpin E1 پروتئینی اسـت با وزن مولکولی تقریبا 

50kd کـه بـه وسـیله ژن Serpin E1 کـد مـی شـود و به 

عنـوان اولیـن تنظیم کننـده فعالیت پاسـمینوژن شـناخته 
 )7q21.3-q22( 7 شـده اسـت. ژن مربوطه روی کروموزوم
قـرار گرفته اسـت و به عنـوان یک جلوگیری کننده سـرین 
پروتئینـاز )سـرپین( و جلوگیـری کننـده اصلـی از فعالیـت 
پاسـمینوژن بافتهـا TPA(1( و یوروکینـاز 2)UPA( عمـل 

می کنـد. )شـکل 1 و 2 (

)UPA( شکل1: مکانیسم جلوگیری از فعالیت یوروکیناز
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1- Tissue plasminogen activator

2- Urokinase plasminogen activator 

ــای  ــلول ه ــال ) س ــای اندوتلی ــلول ه ــیله س ــه وس PAI ب

ــود  ــی ش ــی ( آزاد م ــای خون ــی رگه ــش دهنده داخل پوش
ــت  ــل باف ــای دیگــر مث ــت ه ــواع باف ــه وســیله ان ــی ب ول
چربــی نیــز ترشــح مــی گــردد. ســطح بــاالی PAI نتیجــه 
کمبــود فعالیــت پاســمینوژن و همــراه بــا افزایش اســتعداد 
ایجــاد ترومبــوز مــی باشــد. ســطح بــاالی خونــی PAI در 
ترومبوفیلــی هــای دیگــر و ســایر بیمــاری هــا نیز مشــاهده 
می شــود کــه نتیجه نســبت بیــان ژن PAI در بافت نســبت 
ــد. ــلول می باش ــده در س ــره ش ــازی PAI ذخی ــه آزاد س ب

PAI پلی مورفیسم ژن

پلــی مورفیســم 5G/4G در پروموتــور ژن PAI یکــی 
ــر  ــه از نظ ــد ک ــی باش ــی DNA  م ــای توال از واریته ه
عملکــردی در تنظیــم بیــان ژن PAI نقــش مهمــی 
ــت  ــاال دس ــاز ب ــت ب ــم 675 جف ــی مورفیس ــن پل دارد. ای
و  اســت  گرفتــه  قــرار   PAI ژن  رونویســی  جایــگاه 
ــد. ــی باش ــن م ــاق گوانوزی ــا الح ــذف ی ــک ح ــامل ی ش

ــن  ــود، بنابرای ــی ش ــام م ــر انج ــل 5G کمت ــی آل رونویس
باالتریــن ســطح PAI در ژنوتایپهــای 4G/4G و پایین ترین 
ــود.  ــاهده می ش ــای 5G/5G مش ــپ ه ــطح در ژنوتای س


