نحــوه انجــام آزمایشــات مولکولــی در تشــخیص جهشهــای
ژنــی شــایع و موثــر در  PAIبــه شــرح زیــر مــی باشــد:
ابتــدا  DNAاز  5mlخــون بیمــار اســتخراج و تخلیــص
میگــردد .ســپس بــا اســتفاده از پرایمــر هــای اختصاصــی
پلــی مورفیســم مربوطــه توســط واکنــش زنجیــره ای
پلیمــراز ( )PCRتکثیــر و نتایــج بــا الکتروفــورز بــر روی

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه پردیس:
 .1تشخیص جهش های مربوط به PAI

 .2آزمایش ژنتیکی برای بستگان درجه یک بیمار
()Carrier Testing

 .3مشاوره ژنتیک توسط متخصصین ژنتیک

ژل آگاروز تفســیر مــی گــردد.

تشخیص مولکولی اختالالت فاکتور
جلوگیری کننده از فعالیت پالسمینوژن
Plasminogen Activator Inhibitor

دقت آزمایش:
دقت این تست  99درصد می باشد.
مدت زمان جوابدهی:
حداکثر  10روز پس از دریافت نمونه
مقدار نمونه مورد نیاز:

شکل  :3آنالیز جهش ژن  PAIبرای فرد 5G/4G

 5mlخــون آغشــته بــه  EDTAکــه در دمــای اتــاق

( :Mمارکر  ،100bpالین  :1آلل  139bp ،4Gو اینرتنال کنرتل ،256bp
الین  :2آلل  140bp ،5Gو اینرتنال کنرتل  ،256bpالین  :3کنترل منفی)

نگهــداری شــده باشــد.

 PAIیا  Serpin E1پروتئینی اسـت با وزن مولکولی تقریبا

 PAIبــه وســیله ســلول هــای اندوتلیــال (ســلول هــای

مقــدار بــاالی  PAIتولیــد شــده در اثــر وجــود آلــل

 50kdکـه بـه وسـیله ژن  Serpin E1کـد مـی شـود و به

پوشــشدهنده داخلــی رگهــای خونــی) آزاد مــی شــود

 4Gمیتوانــد ســبب افزایــش تولیــد لختــه شــود ،چــون

عنـوان اولیـن تنظیم کننـده فعالیت پالسـمینوژن شـناخته

ولــی بــه وســیله انــواع بافــت هــای دیگــر مثــل بافــت

در سیســتم فیبرینولیــز و انعقــاد اختــال ایجــاد کــرده و

شـده اسـت .ژن مربوطه روی کروموزوم )7q21.3-q22( 7

چربــی نیــز ترشــح مــی گــردد .ســطح بــاالی  PAIنتیجــه

میتوانــد باعــث ترومبــوز و پیــر شــدن زودرس جفــت و

قـرار گرفته اسـت و به عنـوان یک جلوگیری کننده سـرین

کمبــود فعالیــت پالســمینوژن و همــراه بــا افزایش اســتعداد

ایجــاد ســقط جنیــن گــردد.

پروتئینـاز (سـرپین) و جلوگیـری کننـده اصلـی از فعالیـت

ایجــاد ترومبــوز مــی باشــد .ســطح بــاالی خونــی  PAIدر

پالسـمینوژن بافتهـا  )TPA(1و یوروکینـاز  )UPA(2عمـل

ترومبوفیلــی هــای دیگــر و ســایر بیمــاری هــا نیز مشــاهده

میکنـد( .شـکل  1و ) 2

میشــود کــه نتیجه نســبت بیــان ژن  PAIدر بافت نســبت
بــه آزاد ســازی  PAIذخیــره شــده در ســلول میباشــد.

افرادی که باید برای انجام تست مراجعه کنند:
 .1افراد با سابقه ترومبوز وریدی
 .2زنان با سقط های مکرر
 .3افــراد بــا ســابقه بیماریهــای مزمــن مثــل ســکته

پلی مورفیسم ژن PAI

قلبــی

پلــی مورفیســم  5G/4Gدر پروموتــور ژن  PAIیکــی

 .4بیماریهــای عــروق محیطــی بــه ویــژه بیماریهــای

از واریتههــای توالــی  DNAمــی باشــد کــه از نظــر

انســدادی عــروق

عملکــردی در تنظیــم بیــان ژن  PAIنقــش مهمــی
دارد .ایــن پلــی مورفیســم  675جفــت بــاز بــاال دســت
شکل :1مکانیسم جلوگیری از فعالیت یوروکیناز ()UPA
Obesity and Breast Cancer: Carter, Church. 2009

1- Tissue plasminogen activator
2- Urokinase plasminogen activator

جایــگاه رونویســی ژن  PAIقــرار گرفتــه اســت و
شــامل یــک حــذف یــا الحــاق گوانوزیــن مــی باشــد.
رونویســی آلــل  5Gکمتــر انجــام مــی شــود ،بنابرایــن
باالتریــن ســطح  PAIدر ژنوتایپهــای  4G/4Gو پایینترین
ســطح در ژنوتایــپ هــای  5G/5Gمشــاهده میشــود.

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

