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غربالگری شنتیکی زنان مستعد به ترومبوز وریدی مغس ،گامی موثر در
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*

ناهه به سز دبيز
هقذهه :اعتؼذاد ابتال بِ تزٍهبَس ٍریذی هغشی (ً )CVTیش هبٌبی صًتیکی دارد ٍ تزهبَفیلیّبی ارثی  %22/4اس هَارد CVT

را تؾکیل هیدٌّذ CVT .بب بزٍس ػالئن ببلیٌی ٍ پبتَصًش هتغیز ،یکی اس دالیل هْن ٍ ًبدر عکتِ هغشی اعت .تزهبَفیلی ارثی
ّوزاُ بب ػَاهل خطز اکتغببی ّوشهبىً ،ظیز ببرداری ،هیتَاًذ خطز  CVTرا تب چٌذ بزابز افشایؼ دّذ .ؽٌبعبیی تؼذادی اس
ٍاریبًتّبی صًتیکی کِ اعتؼذاد ابتال بِ  ٍ CVTصفبت هزبَط بِ آى را افشایؼ هیدٌّذ ،فزصتی را بزای غزببلگزی سًبى در
هؼزض خطز بزٍس  CVTببرداری فزاّن هیکٌذ.
واصههای کليذی :غزببلگزی صًتیکی ،تزٍهبَس ٍریذی هغش CVT ،ببرداری

وریذی هغشی بارداری .هجلِ ػلوی پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ؽْیذ صذٍقی یشد 1400؛ .3775-78 :)6( 29

*(نویسنده مسئول)؛ تلفن ،34133333090 :پست الکترونیکی ،khalil.khashei2016@gmail.com :صندوق پستی0314633931:

] [ DOI: 10.18502/ssu.v29i6.6988

 -1گروه شنتیک ،دانشکده پسشکی ،دانشگبه آزاد اسالمی کبزرون ،کبزرون ،ایران.
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ارجاع :خبؽؼی ٍرًبهخَاعتی خلیل .غزبالگزی صنتيکی سناى هستعذ به تزوهبوس وریذی هغش ،گاهی هوثز در ضناسایی سناى در هعزض خطز تزوهبوس

غزبالگزی سناى با خطز بزوس  CVTبارداری

ضيوع چاقی در دانطجویاى دختز دانطگاههای ایزاى

صًتیکی  ،CVTفبکتَر پٌج لیذیي)Factor V Leiden( FVL ،

سزدبيز هحتزم

اعت کِ کوتز اس یک درصذ اس کل عکتِّبی هغشی بب بزٍس

( )G1691Aیؼٌی جبیگشیي ؽذى آرصًیي در هَقؼیت

عبالًِ  1/32در ّز ً 100000فز بزای آى تخویي سدُ هیؽَد

آهیٌَاعیذی  506بب گلَتبهیي ( )Arg 506Gluایجبد هیؽَد.

( .)1ایي ػبرضِ ببلیٌی بب داؽتي تظبّزات هتغیز کِ ؽزٍع آى

 FVLحبصل ؽذُ عزػت غیزفؼبل ؽذى فبکتَر  Vaرا کبّؼ

هؼوَالً بب عزدرد اعتٍ ،ضؼیتی چبلؼ بزاًگیش بَدُ ٍ هیتَاًذ

هیدّذ ٍ هٌجز بِ افشایؼ تَلیذ تزٍهبیي هیؽَد .بِػالٍُ،

هٌجز بِ تؾٌجً ،قبئص ػصبی ٍ حتی هزگ ؽَد ( .)2هؾخصِ

 FVLفؼبلیت کَفبکتَر را در غیز فؼبلعبسی فبکتَر VIIIa

اصلی ایي بیوبری ؽیَع بیؾتز آى در سًبى ،خصَصبً در عِ

تَعط پزٍتئیي  Cفؼبل ؽذُ ( )APCکبّؼ هیدّذ ٍ بب ایجبد

هبِّ عَم ببرداری ٍ دٍرُ ًفبط اعت ،طَریکِ بزٍس عبالًِ آى

هقبٍهت بزای پزٍتئیي  Cفؼبل ؽذُ ،ببػث ًبتَاًی  APCدر

در ایي دٍراى  11/6در ّز ً 100000فز بزآٍرد هیؽَد ٍ  6تب

تؼوین سهبى ًغبی ػولکزد تزٍهبَپالعتیي هیؽَد .یکی دیگز

 64درصذ اس عکتِّبی هغشی هزبَط بِ ببرداری را در

اس فبکتَرّبی خطز صًتیکی  ،CVTکِ اخیزاً ؽٌبعبیی ؽذُ

کؾَرّبی پیؾزفتِ تؾکیل هیدّذ ( .)3،4خصَصیبت ببلیٌی

اعت ،جْؾی در صى پزٍتزٍهبیي (فبکتَر  )IIاعت کِ جْؼ

 CVTببرداری هؾببِ  CVTغیزببرداری اعت ٍ در حبل حبضز

ً G20210Aبهیذُ هیؽَد .ایي جْؼ بب افشایؼ تَلیذ

بْتزیي راُ هذیزیت آى ،تْیِ Magnetic resonance ( MRI

تزٍهبیي ،عطح پزٍتزٍهبیي را افشایؼ دادُ ٍ بِ خطز بزٍس

Magnetic

تزٍهبَس ٍریذی هیافشایذ ( .)6لذا اگزچِ آسهبیؾبت صًتیکی بزای

 )Venographyهغشی اعت ،اهب بِ دلیل ؽببّت ػالئن آى بب

پیؼبیٌی تزٍهبَس ٍریذی هغش تبکٌَى در اقذاهبت ببلیٌی اس

دیگز ػَارض ببرداری هوکي اعت در خَاعت اقذام بزای تْیِ

ارسػ کوی بزخَردار بَدُ اعت ،اهب اس ایي پظ بِ دًببل درک

آى دیزٌّگبم صَرت گیزد ( .)5پیؾزفتّبی یک دِّ گذؽتِ

اعبط صًتیکی ّ ٍ CVTنچٌیي پیؾزفت صَرت گزفتِ در

ػلن صًتیک هٌجز بِ ؽٌبخت اعبط صًتیکی بغیبری اس

فٌبٍری صًَتبیپیٌگ طی  5عبل گذؽتِ ،هیتَاى بب اًجبم

بیوبریّبی ػصبی اس جولِ تزٍهبَس ٍریذی هغش ؽذُ اعت .اگز

هطبلؼبت صًتیکی ،سًبى بب خطز ببال بزای احتوبل بزٍس تزٍهبَس

چِ تزٍهبَس ٍریذی هغش ًبدر اعت ،اهب اعتؼذاد ابتال بِ آى دارای

ٍریذی هغش در دٍراى ببرداری ٍ پظ اس آى را غزببل ًوَد (.)7

)imaging

ٍ

MRV

(

Resonance

تعارض در هنافعٍ :جَد ًذارد.

اعبط صًتیکی بَدُ ٍ تزهبَفیلیّبی ارثی  %22/4اس هَارد
 CVTرا تؾکیل هیدٌّذ .ؽبیغتزیي فبکتَر خطز
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تزٍهبَس ٍریذی هغش ( )CVTیک بیوبری ًبدر ػزٍقی هغش

اعت کِ بِ دًببل ٍقَع جبیگشیٌی در صى فبکتَر پٌج

خليل خاضعی ورناهخواستی
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Genetic Screening of Cerebral Venous Thrombosis Susceptible Women,
an Effective Step in Identifying Women at Risk for Obstetric CVT
Khalil Khashei Varnamkhasti†

Letter to editor
Introduction: Predisposition to cerebral venous thrombosis (CVT) also has a genetic basis and
inherited thrombophilias constitute 22.4 % of the CVT cases. CVT with a varied clinical presentation
and pathogenesis is one of the important causes of stroke which is not very common. Inherited
thrombophilias with concomitant acquired risk factors like pregnancy may increase the risk of CVT
manifold. Identification of a number of genetic variants increasing susceptibility to CVT and related
traits opened up opportunity, to screening of women at high risk of developing obstetric CVT.
Keywords: Genetic screening, Cerebral venous thrombosis, Obstetric CVT.
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