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REZUMAT
Trombofilia este o anomalie a procesului de coagulare care constă în starea de hipercoagulabilitate a
sângelui. Trombofilia ereditară este o afecţiune genetică, cu etiologie heterogenă, produsă prin mutaţii descrise la aproape toţi factorii coagulării. Modelul de transmitere ereditară este în majoritatea cazurilor
autozomal-dominant, cu penetranţă variabilă.
Asocierea de polimorfisme ale genelor implicate în procesul coagulării constituie un factor de risc crescut
pentru manifestările clinice de trombofilie. Consecinţele clinice ale trombofiliilor ereditare (trombozele
cardiovasculare şi cerebrale, avort spontan, preeclampsie, dezlipire de placentă, retard de creştere intrauterină)
se corelează într-o manieră încă incomplet cunoscută cu tipul şi numărul mutaţiilor.
Cuvinte cheie: trombofilii ereditare, avort spontan, avort spontan recurent

ABSTRACT
Thrombophilia is an abnormality of blood coagulation which correlates with a hypercoaguable state. Hereditary thrombophilia is a genetic disorder with heterogeneous etiology, produced by mutations described
in almost all coagulation factors. The hereditary transmission is autosomal dominant in most cases with
variable penetrance.
The combination of polymorphisms in the involved genes in the coagulation process is a high risk factor
for the clinical manifestations of thrombophilia. The clinical consequences of hereditary thrombophilia (cardiovascular and cerebral thrombosis, spontaneous abortion, preeclampsia, abruptio placentae, intrauterine
growth retardation) are correlated in a manner not yet fully known to the type and number of mutations.
Keywords: hereditary thrombophilia, recurrent spontaneous abortion

Trombofilia este o anomalie a procesului de
coagulare care constă în starea de hipercoagulabilitate a sângelui, o afecţiune heterogenă,

multifactorială, având cauze genetice și nongenetice. (1,2)
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Trombofilia ereditară este rezultatul moștenirii unei gene anormale de la un părinte (stare
de heterozigoţie), de la amândoi părinţii (stare
de homozigoţie) sau al mutaţiei survenite în
celulele germinale (ovule sau spermatozoizi)
ori, după concepţie, în ovulul fertilizat (mutaţie
de novo). Unele persoane pot avea mai multe
mutaţii pe aceeași genă (heterozigoţie compusă). (3)
Trombofiliile ereditare (genotip modificat)
implicând diferiţi factori ai coagulării pot fi cauză
de avort spontan prin predispoziţia ereditară la
hipercoagulabilitate (fenotip modificat), afectând circulaţia placentară și fetală. (2)
Principalii factori trombo-embolici implicaţi
în avorturile spontane sunt prezentaţi în continuare.

FACTORUL V
Factorul V (FV) este o glicoproteină care circulă în plasmă având o minimă sau fără activitate. Este convertit într-o formă activă (FVa) de
trombină (FIIa); FVa servește ca proteină esenţială în procesul de coagulare și, totodată, acţionează ca un cofactor în conversia protrombinei
(FII) în trombină de către Factorul Xa. FVa este
inactivat de Proteina C activată (PCa).
(OMIM#612309)
Genetica: simbolul genei care codifică Factorul V este F5, localizată la nivelul cromozomului
1q23. (HGNC3542) Este alcătuită din 74.635 de
perechi de baze (bp), din care 6.672 bp în regiunea codantă constituită din 25 de exoni.
La nivelul genei F5 sunt descrise peste 400
de polimorfisme, dintre care cel mai cunoscut şi
asociat cu avortul spontan este Factorul Leiden.
(4) (PharmGKB PA159) Mutaţia se află la nivelul
exonului 10, fiind considerat un polimorfism al
unui singur nucleotid (SNP). Este o mutaţie cu
sens greşit în care se schimbă guanina (G) cu
adenină (A) în poziţia 1.691 a genei F5; consecutiv, acest locus va avea 2 alele: alela G, sau
alela non-mutantă, şi alela A, sau alela mutantă
(G1691A). Codonul rezultat va codifica în loc de
arginină (Arg), glutamină (Gln) în poziţia 506 a
proteinei (Arg506Gln), principalul loc de clivaj
pentru activarea proteinei C. (NCBI 2153)
Această modificare genotipică se va manifesta
fenotipic prin producerea unei variante a Factorului V – Factor Leiden care va fi rezistent la
PCa, creând o stare de hipercoaguabilitate. Factorul Va, inactivându-se de 10 ori mai lent, rămâne activ mai mult timp, facilitând astfel producţia trombinei şi fibrinei în exces. Această

mutaţie explică aproximativ 90% din fenotipurile observate cu rezistenţă crescută la PCa la
pacienţii cu tromboză. (5,6)
Denumirea de Factor Leiden provine de la
oraşul Leiden din Olanda, unde a fost descrisă
prima data în 1994 de către Prof. R. Bertina et al.
(7) Mutaţia s-a produs printr-un eveniment unic
în urmă cu aproximativ 20.000-30.000 de ani,
după separarea evoluţionară a populaţiei albe
de populaţia asiatică şi africană. (5)
Genotipurile posibile pentru gena F5, mutaţia G1691A, pot fi următoarele:
− homozigot neafectat (G1691G);
− heterozigot pentru alela mutantă
(G1691A) – genotipic cu o alelă mutantă,
fenotipic posibil afectat (penetranţă variabilă); riscul pentru evenimente tromboembolice şi complicaţiile sarcinii (avort
spontan, preeclampsie, retard de creştere
intrauterină, dezlipire de placentă) este
de 2-3 ori mai crescut decât la neafectaţi;
− homozigot pentru alela mutantă (A1691A)
– genotipic cu două alele mutante, fenotipic riscul relativ pentru tromboză venoasă este de aprox. 18-80 de ori mai
crescut pentru evenimente trombo-embolice. (5)
Modelul de transmitere: autozomal dominant
cu penetranţă incompletă. (MedGen 396074)

FACTOR V HAPLOTIP R2
(FACTOR V HR2)
Este un haplotip al genei F5 (HR2), determinat
de un alt polimorfism (R2) descris la nivelul
genei; modificarea genotipică este o substituţie
unică de baze în poziţia 4.070 a genei, adenina
fiind substituită cu guanina (A4070G), rezultând
arginină în loc de histidină (His1299Arg). Are rol
patologic, determinând o rezistenţă moderată
la PCa și interacţionând cu factorul Leiden pentru a produce un fenotip mai rezistent la PCa.
(5,6)

FACTORUL II
Factorul II (FII) este o glicoproteină dependentă de vitamina K, sintetizată în ficat sub
formă inactivă. Este activată de FXa în trombină
(FIIa) în prezenţa FVa, a fosfolipidelor și a calciului. FIIa transformă fibrinogenul în fibrină
pentru formarea trombului, stimulează agregarea plachetară, activează FV, FVIII și FXIII și
proteina C inhibând în acest fel coagularea.
(OMIM#614390)
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Genetica: Simbolul genei care codifică Factorul II este F2; gena este localizată la nivelul
cromozomului 11p11.2 (HGNC 2147). Este alcătuită din 20.327 bp, fiind constituită din 14
exoni. Mutaţia cel mai frecvent întâlnită este o
variantă genetică prin substituţia unui singur
nucleotid (SNV), în urma căreia se schimbă
guanina (G) cu adenină (A) în poziţia 20.210 a
genei F2, care va avea la acest locus 2 alele:
alela G sau alela non-mutantă şi alela A sau alela
mutantă (G20210A). Mutaţia se află într-o regiune netranscrisă a genei ca urmare ea nu va
produce modificări la nivelul aminoacizilor, dar
protrombina va fi într-o cantitate crescută care
explică starea de hipercoagulabilitate. (8,9)
Genotipurile posibile pentru gena F2, polimorfismul G20210A pot fi următoarele:
− homozigot neafectat (G20210G);
− heterozigot pentru alela mutantă
(G20210A);
− homozigot pentru alela mutantă
(A20210A).
Fenotipic, heterozigoţii vor avea trombofilie
cu un risc crescut (~3-8x) pentru evenimente
trombo-embolice, iar homozigoţii trombofilie
cu un risc şi mai crescut (~18-80x) pentru aceste
evenimente faţă de heterozigoţi. (8)
Modelul de transmitere: autozomal dominant. (OMIM#614390)

METILENTETRAHIDROFOLAT
REDUCTAZĂ (MTHFR)
MTHFR este o proteină enzimatică care se
află la intersecţia căilor de metilare şi sintezei de
ADN. Are un rol central în metabolismul acidului
folic (vitamina B9) şi homocisteinei. Catalizează
conversia 5,10-metilentetrahidrofolatului în
5-metiltetrahidrofolat, care este necesară pentru procesul de remetilare a homocisteinei în
metionină. Metionina este convertită în donorul
universal de grup metil (S-adenosilmetionină)
care este folosit apoi la metilarea de ADN şi a
proteinelor. 5,10-metilentetrahidrofolatul este
substratul pentru sinteza „de novo“ a purinelor.
(4) (PharmGKB PA245)
Rolul patologic al enzimei a fost descris pentru prima dată în anul 1972 de Mudd şi colaboratorii, care au identificat un pacient cu homocistinurie cauzat de deficitul enzimei MTHFR.
În anul 1988 a fost descrisă o variantă termolabilă
a enzimei, care determină o creștere ușoară sau
moderată al homocisteinei în plasmă, fiind un
important factor de risc în bolile cardiovasculare. (10)
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Genetica: Simbolul genei care codifică enzima MTHFR este MTHFR; gena este localizată la
nivelul cromozomului 1p36.3 (HGNC ID 7436).
Este alcătuită din 20.374 bp şi constituită din 14
exoni. (NCBI 4524) Sunt descrise peste 100 de
polimorfisme la nivelul genei MTHFR, cele mai
studiate fiind SNPs-urile C677T şi C1298A. Ambele produc o schimbare de aminoacid cu caracteristici biochimice diferite. Cel mai comun polimorfism cu cel mai important rol în patologia
clinică este C677T situat la nivelul exonului 4.
(11) Este o mutaţie cu sens greşit în care se
schimbă citozina (C) cu timina (T) în poziţia 677
a genei MTHFR; consecutiv, acest locus va avea
2 alele: alela C sau alela non-mutantă şi alela T
sau alela mutantă (C677T). Codonul modificat
(A222V) va codifica în loc de alanină (Ala) valină
(Val), rezultând o proteină termolabilă cu activitate enzimatică redusă. (12) Polimorfismul MTHFR
C677T este asociat cu diferite boli vasculare, neurologice, cancere, diabet, psoriazis. (11)
Al doilea polimorfism cel mai studiat este
A1298C situat la nivelul exonului 7. În urma mutaţiei se schimbă adenina (A) cu citozină (C), iar
codonul rezultat (E429A) va codifica în loc de
alanină (Ala) glutamina (Gln), rezultând o proteină cu activitate enzimatică scăzută, dar fără
termolabilitate. (11)
Genotipurile posibile pentru cele două polimorfisme pe gena MTHFR pot fi următoarele:
− homozigot neafectat (C677C; A1298A);
− heterozigot pentru alela mutantă (C677T;
A1298C);
− homozigot pentru alela mutantă (T677T;
C1298C);
− heterozigot compus (C677T+A1298C). (12)
Polimorfismul A1298C nu asociază creşterea
nivelului de homocisteină nici în stare de heterozigoţie, nici în stare de homozigoţie; în schimb,
în stare de heterozigoţie compusă cu polimorfismul C677T poate să producă hiperhomocisteinemie. (13) Alela 1298C este în dezechilibru
de înlănţuire cu alela 677C. În total sunt posibile
9 combinaţii de genotipuri: C677C/A1298A;
C677C/A1298C; C677C/C1298C; C677T/A1298A;
C677T/A1298C; C677T/C1298C; T677T/A1298A;
T677T/A1298C; T677T/C1298C. Combinaţiile
genotipurilor T677T/A1298C, C677T/C1298C şi
T677T/C1298C sunt foarte rar observate. (10)
Frecvenţa acestor haplotipuri diferă în diferite
grupuri etnice. (4) (PharmGKB PA245)
Mutaţiile la nivelul genei MTHFR produc o
activitate scăzută a enzimei şi hiperhomocisteinemie care induce agregare plachetară prin
promovarea deteriorării endoteliale oxidative.
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(12) Modelul de transmitere: autozomal recesiv.
(OMIM#188050)

tere: autozomal dominant sau autozomal recesiv. (OMIM#612336, 614514)

PROTEINA C

TROMBOMODULINA

Proteina C este un anticoagulant natural, o
glicoproteină dependentă de vitamina K, sintetizată în ficat. În sânge circulă sub forma inactivată. Proteina C este transformată în enzimă
activă (PCa) de către trombină (FII), după fixarea
FII la nivelul unei proteine endoteliale (trombomodulină). PCa inactivează FVa şi FVIIIa, care
sunt necesare pentru activarea FX şi generarea
FII. Funcţia inhibitoare a proteinei C este amplificată de proteina S. (OMIM6#12283)
Genetica: Simbolul genei care codifică proteina C este PROC; gena este localizată la nivelul
cromozomului 2q13-2q14. (NCBI 5624) Este alcătuită din 10827 pb, fiind constituită din 9
exoni. (OMIM#12283) Mutaţiile la nivelul genei
pot fi asociate cu trombofilia prin deficit de proteina C cu risc pentru evenimente trombo-embolice, purpură fulminantă neonatală, infecţii
bacteriene.
Proteina C poate influenţa echilibrul între
procesul de coagulare şi inflamaţie pe parcursul
invaziei trofoblastice, prezenţa ei fiind vitală în
susţinerea sarcinii în primele 5-7 zile postcoital.
(14) Modelul de transmitere: autozomal dominant sau autozomal recesiv (OMIM#176860,
612304).

Trombomodulina (TM) este o proteină membranară tip 1, sintetizată în celula endotelială,
exprimată pe suprafaţa acesteia şi având rol de
receptor pentru trombină, cu care formează
complexul trombomodulină-trombină. Legată
de trombină, determină viteza şi direcţia de hemostază: activează proteina C (PCa) de aprox.
1.000 ori mai rapid decât trombina singură. Are
rol în procese inflamatorii, în activarea plachetară şi fibrinoliză. (NCBI 7056)
Genetica: simbolul genei care codifică trombomodulina este THBD; gena este localizată la
nivelul cromozomului 20p11.2. Este alcătuită
din 4109 pb, existând un singur exon şi nici un
intron. (Geneatlas THBD) Mutaţiile la nivelul genei sunt asociate cu evenimente trombo-embolice prin efectul modulator al trombomodulinei
în procesele inflamatoare, în activitatea complementului şi în fibrinoliză. (OMIM 612926) Polimorfismul cel mai studiat şi asociat cu avortul
spontan după 20 de săptămâni de gestaţie este
o mutaţie punctiformă cu sens greşit în care se
schimbă guanina (G) cu adenină (A) în poziţia
1208 a genei THBD (G1208A), codificând astfel
o proteină în care arginina (Arg) se schimbă cu
lizină (Lys) în poziţia 403 a proteinei (Arg403Lys).
(2) Avortul după 20 de săptămâni de sarcină,
preeclampsia severă şi reducerea circulaţiei placentare se produc prin modificări funcţionale şi
structurale ale endoteliului arborelui vilozitar.
(Genatlas THBD)

PROTEINA S
Proteina S este o glicoproteină dependentă
de vitamina K, sintetizată în ficat şi celulele endoteliale. Se găseşte în plasmă sub formă liberă,
activă (40%) sau legată de o proteină (C4b), sub
formă inactivă (60%). Este un anticoagulant, acţionând ca un cofactor pentru PCa cu care inactivează FVa şi FVIIIa, controlând astfel formarea
trombului. Stimulează totodată activitatea enzimei TFPI (inhibitor al căii factorului tisular), inhibând factorul Xa. (15)
Genetica: Simbolul genei care codifică Proteina S este PROS1; gena este localizată la nivelul
cromozomului 3q11.2. Este alcătuită din 101054
pb şi conţine 16 exoni. (NCBI 5627) Au fost
descrise mai mult de 200 de mutaţii la nivelul
genei PROS1, majoritatea lor fiind mutaţii cu
sens greşit sau mutaţii fără sens. (15) Mutaţiile
la nivelul genei determină trombofilie ereditară
prin deficit congenital de proteină S asociată cu
un risc crescut pentru evenimente trombo-embolice. (OMIM#176880) Modelul de transmi-

RECEPTORUL ENDOTELIAL DE
PROTEINĂ C (EPCR)
EPCR este o proteină transmembranară tip I
cu expresie marcată la nivelul endoteliului vaselor mari şi cu expresie minimă la nivelul capilarelor. Este un receptor endotelial al proteinei
C, capabil să se lege de proteina C și să-i crească
afinitatea pentru complexul trombină-trombomodulină, având astfel rol în controlul procesului
de coagulare. EPCR leagă cu afinitate similară
atât proteina C, cât şi proteina C activată. (16)
Genetica: simbolul genei care codifică EPCR
este PROCR (OMIM#600646); gena este localizată la nivelul cromozomului 20q11.2. Este
constituită din 5392 pb, cuprinzând 6 exoni.
(NCBI 10544) Mutaţiile la nivelul genei sunt asociate cu evenimente trombo-embolice şi avort
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spontan după vârsta gestaţională de 20 de săptămâni, gena EPCR având expresie şi la nivelul
vaselor din placentă şi în dezvoltarea sistemului
cardiovascular al fătului. (16)
Polimorfismele la nivelul genei definesc 4 haplotipuri: haplotip 1 (A1), haplotip 2 (A2), haplotip 3 (A3) şi haplotip 4 (A4). Prezenţa haplotipului A3 (combinaţiile alelice A1A3 / A2A3 /
A3A3 / A3A4) asociază nivel plasmatic crescut
de EPCR şi un risc crescut pentru evenimente
trombo-embolice. (17) Prezenţa alelei A1 este
asociat cu nivel crescut de APC şi un risc scăzut
pentru evenimente trombo-embolice; prezenţa
alelei A2 nu influenţează nivelul plasmatic de
EPCR, iar prezenţa alelei A4 este asociat cu o
creştere uşoară a nivelului plasmatic de EPCR şi
un risc uşor crescut pentru evenimente tromboembolice. (18)

ANTITROMBINA (AT)
AT este o proteină plasmatică, sintetizată în
ficat. Are rol central în procesul de coagulare,
inhibând trombina alături de alte proteaze din
cascada coagulării (FIX, FX, FXI, FXII). (NCBI 462)
Genetica: Simbolul genei care codifică AT
este SERPINC1; gena este localizată la nivelul
cromozomului 1q25.1. Este alcătuită din 13575
pb, fiind constituită din 8 exoni. (NCBI 462) Majoritatea mutaţiilor descrise la nivelul genei sunt
mutaţii punctiforme şi determină deficit congenital de antitrombină. Pacienţii cu deficit congenital de antitrombină sunt predispuşi pentru
evenimente trombo-embolice prin circulaţia şi
activitatea prelungită a factorilor de coagulare
activaţi. (OMIM#613118) Complicaţiile legate
de sarcină asociate cu deficitul ereditar de AT
includ avortul spontan recurent, preeclampsia,
retard de creştere fetală, dezlipire de placentă,
hipertensiune; trombocitopenie; coagulopatie
intravasculară diseminată şi sdr. HELLP (hemoliză, nivel crescut de tranzaminaze hepatice,
număr scăzut de trombocite). (19)
O mutaţie punctiformă studiată la nivelul
genei SERPINE1C este G786A, în care atât genotipul GA, cât şi genotipul AA s-a asociat cu un
risc crescut de avort spontan recurent. (20)
Există un risc de 20 ori mai crescut pentru
dezvoltarea evenimentelor trombo-embolice în
cazul în care deficitul congenital de AT este asociat cu mutaţia factorului V (Factor Leiden), genei MTHFR, trombomodulinei, cu deficitul de
proteina S sau proteina C. (21)
Modelul de transmitere: autozomal dominant sau autozomal recesiv. (OMIM#613118)
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COFACTORUL II AL HEPARINEI
Cofactorul II al heparinei este o proteină
plasmatică, care inhibă rapid trombina în prezenţa dermatan-sulfatului sau heparinei.
(OMIM#142360)
Genetica: simbolul genei care codifică proteina cofactor II al heparinei este SERPIND1,
gena fiind localizată la nivelul cromozomului
22q11.21. Este constituită din 13.842 de baze,
conţine 5 exoni şi 4 introni. (NCBI 7035)
Mutaţiile descrise la nivelul genei sunt asociate cu trombofilie prin deficit congenital de
cofactor II al heparinei prin hiperproducţia
trombinei, generând o stare de hipercoagulabilitate. (OMIM#612356) Prin prezenţa cofactorului II al heparinei atât în circulaţia maternă,
cât şi în cea fetală (vasele fetale sau stroma vilozităţilor placentare) a fost asociat cu preeclampsia severă. (22)
Modelul de transmitere: autozomal dominant. (OMIM#612356)

GLICOPROTEINA IIB/IIIA
Glicoproteina IIb/IIIa face parte din glicoproteinele de suprafaţă aflate la nivelul trombocitelor, alcătuind familia integrinelor. Este un receptor pentru fibrinogen şi factorul Willebrand,
având rol în activarea plachetară şi aderenţa endotelială.
Genetica: simbolul genelor care codifică glicoproteina IIa şi IIIb sunt ITG2A şi ITGB3, localizate la nivelul cromozomului 17q21.32. Polimorfismul PLA2 la nivelul genei este asociat cu
avort spontan între săptămâna 10 şi 20 de sarcină. (23)

GLICOPROTEINA BOGATĂ ÎN HISTIDINĂ
(HRG)
HRG este un inhibitor de fibrinoliză prin proprietatea sa de legare de plasminogen şi heparină. Prin legarea sa de plasminogen reduce
cantitatea acestuia care este disponibil în sânge
pentru activarea în plasmină, iar prin legarea de
heparină reduce inhibiţia coagulării prin complexul heparină-antitrombină. Are rol și în angiogeneză, implicit în implantarea placentară și
în embriogeneză. (24)
Genetica: simbolul genei care codifică proteina este HRG, gena fiind localizată la nivelul
cromozomului 3q27.3. Mutaţiile la nivelul genei
pot fi cauza trombofiliei prin nivel crescut sau
scăzut de HRG. (OMIM # 613116). Polimorfismele
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studiate recent cu rol în avortul spontan sunt
A1042G şi C633T. (24,25) Modelul de transmitere: autozomal dominant. (OMIM#613116)

FIBRINOGENUL
(FACTOR DE COAGULARE I)
Fibrinogenul este o glicoproteină plasmatică
sintetizată în ficat, alcătuită din 3 perechi de lanţuri polipeptidice (alfa, beta, gamma), legate
prin punţi disulfidice. Lanţurile alfa şi beta conţin polipeptide A şi B. Trombina scindează legăturile dintre lanţurile alfa, beta şi fibrinopeptidele
A şi B, acestea din urmă fiind îndepărtate, rezultând monomerul de fibrină. Monomerii de fibrină aderă spontan unii de alţii prin legături
necovalente şi formează trombusul insolubil de
fibrină (iniţial lax). Factorul XIIIa realizează legături covalente transversale între monomerii
de fibrină şi trombusul devine ferm. Fibrinogenul
maternal este esenţială pentru parcurgerea
normală a sarcinii. (UniProtKB P02675)
Genetica: Simbolurile genelor care codifică
cele 3 lanţuri ale fibrinogenului sunt, respectiv,
FGA, FGB şi FGG, genele fiind localizate la nivelul
cromozomului 4q31.3.
Bolile asociate mutaţiilor la nivelul genelor
FGA, FGB şi FGG sunt: afibrinogenemie-, hipofibrinogenemie-, disfibrinogenemie congenitală
cu tendinţă la hemoragie excesivă sau tendinţă
la evenimente trombo-embolice. Disfibrinogenemia congenitală determină nivel normal de
fibrinogen, dar cu funcţie anormală, iar hipofibrinogenemia presupune nivel scăzut şi funcţie
anormală al fibrinogenului. (OMIM#616004)
Polimorfismul cel mai studiat şi asociat cu
trombofilie şi avort spontan este G455A la nivelul genei FGB, asociată cu un nivel de 7-10%
mai crescut de fibrinogen, în urma căruia creşte
depozitarea intravasculară de fibrină prin interacţiunea substratului enzimatic cu trombină,
fibrinogen şi trombocite, ducând astfel la tromboză şi avort spontan. (27)
Modelul de transmitere: autozomal dominant sau autozomal recesiv. (OMIM#616004)

INHIBITOR AL ACTIVATORULUI DE
PLASMONOGEN, TIP 1 (PAI-1)
PAI-1 este principalul inhibitor al fibrinolizei
inhibând plasminogenul tisular (tPA) şi urokinaza
(uPA). tPA şi uPA transformă plasminogenul (PLG)
prin proteoliză în plasmină, care degradează
cheagurile de fibrină. (NCBI 5054)
Genetica: Simbolul genei care codifică factorul PAI-1 este SERPINE 1, gena fiind localizată

la nivelul cromozomului 7 (7q22.1). Este alcătuită din 12178 pb și constituită din 9 exoni. La
nivelul genei sunt descrise peste 140 de variaţii
alelice.
Polimorfismul cel mai studiat şi asociat cu
avortul spontan este o schimbare a guaninei (G)
în poziţia 675 a secvenţei nucleotidice prin inserţie/deleţie (indel). Genotipurile posibile pentru polimorfismul PAI-1 4G/5G sunt următoarele:
homozigot normal (5G/5G), heterozigot pentru
alela mutantă (4G/5G) şi homozigot pentru alela
mutantă (4G/4G). Prezenţa alelei 4G este asociată cu nivel plasmatic şi activitate crescută de
PAI-1. (OMIM 173360)
Creşterea nivelului plasmatic de PAI-1 este
asociată cu trombofilie şi avort spontan prin
afectarea proteolizei dependentă de plasmină,
producându-se astfel depozitarea fibrinei în circulaţia placentară nou formată şi/sau prin limitarea dezvoltării trofoblastului. (26)
Prezenţa polimorfismului 4G/5G şi 4G/4G
este asociat şi cu preeclampsie prin tromboza
arterelor spirale şi a spaţiilor intervilare ale placentei. (OMIM#173360)

ACTIVATOR TISULAR AL
PLASMINOGENULUI (TPA)
tPA este o enzimă sintetizată de celulele endoteliale. Este implicată în descompunerea
cheagului de sânge, având rol în conversia plasminogenului în plasmină prin clivarea PLG în
poziţia Arg561-Val562 a proteinei. Plasmina este
responsabilă pentru activitatea fibrinolitică.
Activitatea enzimatică scăzută produce hipofibrinoliză, manifestându-se prin evenimente
trombo-embolice. (OMIM 173370)
Genetica: Simbolul genei care codifică tPA
este PLAT, gena fiind localizată la nivelul cromozomului 8p11.21. Este alcătuită din 33007 pb și
constituită din 14 exoni. Modelul de transmitere:
Trombofilia prin eliberare scăzută de tPA se
transmite autozomal dominant. (MedGen 393574)

FACTORUL XIII (FXIII)
FXIII este un contribuitor principal în formarea cheagului de sânge în ultima etapă din
cascada coagulării. Este o proenzimă, activată
(FXIIIa) de trombină în prezenţa Ca2+. Are două
subunităţi – subunitatea A (FXIII-A) şi subunitatea
B (FXIII-B), legate prin interacţiuni necovalente
puternice. Activitatea enzimatică este desfăşurată de FXIII-A. În urma activării, FXIII-A se disociază de FXIII-B, expunându-se astfel partea
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activă al FXIII-A. FXIIIa creează legături încrucişate dintre fibrină şi alte proteine (fibronectină
etc.), rezultând o rezistenţă mecanică sporită şi
o rezistenţă la fibrinoliza cheagului de fibrină
(stabilizator de fibrină). Contribuie şi la creşterea
adeziunii trombocitelor şi a cheagurilor la ţesutul lezat, prin care favorizează vindecarea ţesuturilor lezate, formând o matrice pentru migrarea şi proliferarea fibroblaştilor. Legătura
încrucişată între fibrină-fibronectină este necesară pentru suportul formării învelişului citotrofoblastic la nivelul implantării placentare, având
astfel rol în menţinerea sarcinii. (28)
Genetica: simbolurile genelor care codifică
FXIII sunt F13A1 şi F13B, genele fiind localizate
la nivelul cromozomului 6p25.3-p24.3, respectiv
la nivelul cromozomului 1q31-32.1. (NCBI 2162;
2165)
Polimorfismul cel mai studiat cu implicaţie
posibilă în producerea avortului spontan prin
trombofilie este FXIII / Leu34Val la nivelul genei
F13A1. Mutaţia se află la nivelul exonului 2, fiind
o mutaţie cu sens greşit, în care guanina (G) se
schimbă cu timină (T), iar codonul rezultat va
codifica schimbarea valinei (Val) cu leucină (Leu)
în poziţia 34 la nivelul proteinei (FXIII / Val34Leu).
Genotipurile posibile sunt:
− homozigot normal (Val34Val);
− heterozigot pentru alela mutantă
(Val34Leu);

− homozigot pentru alela mutantă
(Leu34Leu).
Starea de homozigoţie poate fi asociată cu
pierderea sarcinii în primul trimestru de sarcină
în funcţie de concentraţiile fibrinogenului. Prezenţa polimorfismului poate modifica structura
fibrinei printr-o rezistenţă crescută la fibrinoliză
și la un nivel al fibrinogenului aproape de limita
inferioară. (29)

CONCLUZII
1. Trombofilia ereditară este o afecţiune genetică, cu etiologie heterogenă, produsă prin
mutaţii descrise la aproape toţi factorii coagulării.
2. Modelul de transmitere ereditară este în
majoritatea cazurilor autozomal-dominant cu
penetranţă variabilă.
3. Asocierea de polimorfisme ale genelor implicate în procesul coagulării constituie un factor
de risc crescut pentru manifestările clinice de
trombofilie.
4. Consecinţele clinice ale trombofiliilor ereditare (trombozele cardiovasculare și cerebrale,
avort spontan, preeclampsie, dezlipire de placentă) se corelează cu tipul și numărul mutaţiilor,
corelare care nu este încă perfect cunoscută.
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