
انعقادي1اندازه گیري فیبرینوژن یا فاکتور 

میلی گرم در 700تا 100است که با غلظت ) دالتون340000(یک پروتئین با وزن مولکولی زیاد فیبرینوژن
.دسی لیتر پالسما وجود دارد

هاي کبدي گاهی غلظت فیبرینوژن موجود در گردش خون را شود و بیماريدر کبد تشکیل میفیبرینوژن
.دهندکاهش می

مقدار مختصري به داخل مایعات میان بافتی به علت اندازه مولکولی درشتش در حال طبیعی فقط بهفیبرینوژن
رود لذا مایع بین سلولی در حال کند و چون یکی از فاکتورهاي اساسی در روند انعقاد خون به شمار مینشت می

یابد در این حال فیبرینوژن اما هنگامی که نفوذپذیري مویرگها بطور مرضی افزایش می. شودعادي لخته نمی
دهد که این مایعات نیز به همان روش کند و اجازه میی به داخل مایعات بافتی نشت میواقعا به مقادیر کاف

.پالسما و خون کامل ، لخته شوند

ايفیبرینوپپتیده. مولکولی متقارن است که از سه زوج زنجیره آلفا و بتا و گاما تشکیل شده استفیبرینوژن
AوBدر مرکز تقارن فیبرینوژن یا میدانEپلیمري شدن منومرهاي فیبرین شبکه پلیمري لخته را .قرار دارند

کندتولید می



)تشکیل لخته(تبدیل فیبرینوژن به فیبرین 

عمل کرده و چهار پپتید فیبرینوژنترومبین بر روي. ترومبین یک آنزیم پروتئینی با خواص پروتئولیتیک است
دهد که کند و یک مولکول مونومرفیبرین تشکیل میبا وزن مولکولی کم را از هر مولکول فیبرینوژن جدا می

بنابراین ، . پلیمریزه شودتواند بطور اتوماتیک با سایر مولکولهاي مونومرفیبرین داراي این قدرت است که می
شوند هاي بلند فیبرین تبدیل میتعداد زیادي مولکولهاي مونومرفیبرین در ظرف چند ثانیه پلیمریزه و به رشته

.دهندها ، شبکه لخته را تشکیل میاین رشته

توسط پیوندهاي ضعیف غیر کوواالنسی و فیبریندر مراحل ابتدایی این پلیمریزاسیون ، مولکولهاي مونومر
در نتیجه لخته . روندهاي تازه تشکیل شده در یکدیگر نیز فرو نمیچسبند و رشتههیدروژنی به یکدیگر می

در طی چند دقیقه بعد روند دیگري بوجود . توان به آسانی آن را از هم گسستحاصل بسیار ضعیف بوده و می
اي موسوم به فاکتور تثبیت کننده این روند با دخالت ماده. سازدتورینه فیبرینی را شدیدا محکم میآید کهمی

رسد که بطور طبیعی به مقادیر کم در گلوبولینهاي پالسما وجود دارد اما همچنین از فیبرین به انجام می
.گرددپالکتهاي به دام افتاده در لخته آزاد می

هاي فیبرین داشته باشد باید فعال گردد همان بتواند اثري روي رشتهفیبرینبیت کنندهقبل از آنکه فاکتور تث
سپس این فاکتور . کندشود فاکتور تثبیت کننده فیبرین را نیز فعال میترومبین که موجب تشکیل فیبرین می

هاي فیبرین مجاور کند که موجب ایجاد اتصاالت دوجانبه متعدد بین رشتهفعال شده به صورت آنزیمی عمل می
.افزایدالعاده عظیمی بر استحکام سه بعدي تورینه فیبرینی میشود و به این ترتیب به مقدار فوقمی



آنزیم . گیري کردي مانند زمان ترومبین و زمان رپتیالز اندازههاي انعقادتوان بر پایه آزمایشرا میفیبرینوژن
که کند در حالیرا به فیبرین تبدیل می، آناز مولکول فیبرینوژنBوAترومبین با جدا کردن فیبرینوپپتیدهاي

.کندرا به فیبرین تبدیل میاز فیبرینوژن آنAآنزیم رپتیالز تنها با جدا کردن فیبرینوپپتید

نسبت عکس با مقدار ( Reptilase Time)و زمان رپتیالز( Thrombin Time)ن ترومبینزما
.فیبرینوژن دارد

گراف استاندارد ارتباط بین زمان . بایستی نخست گراف استاندارد را رسم کردگیري فیبرینوژناندازهبراي
هاي مختلف مورد بدین مفهوم که استاندارد فیبرینوژن در رقت. باشدز با مقدار فیبرینوژن میترومبین یا رپتیال

.گیرندآزمایش زمان ترومبین یا رپتیالز قرار می

آن برابر1:5باشد و به طور قراردادي رقت mg%300فیبرینوژنبراي مثال اگر غلظت استاندارد
mg%300 آن معادل1:10گرفته شود، رقتmg%150 آن معادل1:20وmg%75خواهد بود.

رقیق کرده و با محاسبه زمان ترومبین یا رپتیالز غلظت 1:5، پالسماي بیمار را فیبرینوژنگیريبراي اندازه
دقت کنید که چنانچه پالسما یا استاندارد رقیق نشوند اشتباه یک . کنیمي گراف تعیین میفیبرینوژن را از رو

اي در خواندن زمان انعقاد تأثیر زیادي روي غلظت فیبرینوژن دارد، ولی با رقیق سازي و طوالنی کردن ثانیه
.رودزمان این حساسیت از بین می

.هاي بتا استفیبرینوژن جزء گلوبولین. میلی گرم درصد است150-350فیبرینوژنمقدار نرمال
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