
 
 

 
 
 

  معرفی و خدمات آزمایشگاه ژنتیک
  

  نتیک بیشتر بدانیددرباره آزمایشگاه ژ
یکی پزشکی  ژنتیک  مھم  امروزه  علم ژنتیکشاخھ  تریناز  بررسی   کھ است  ھای  بھ  بیشتر 

میناھنجاری  علل انسان  در  ژنتیکی  آنپردازد.  ھای  راه  متخصصان  تا  ھستند  تالش   در 
بروز  حل پیشگیری از  برای   ھمینبھایجاد کنند.    ھاحتی درمان آن  و  ھای ژنتیکیبیماریھایی 

ھا در کلیھ مراکز درمانی، بیمارستانآزمایشگاه ژنتیک  وجود  و    حضور مشاور ژنتیک  دلیل،
کلینیک تخصصی  و  کھ    .است  ضروریھای  بدانید  است  کروموزومی ناھنجاریبھتر  ھای 

در اولیننتوانمی  یا پس از تولد در ھر یک  (حاصل لقاح تخمک و اسپرم)  ھای جنینیسلول  د 
سلول دھاز  بدن رخ  ھای ژن  تواند باعث ایجادتغییر در ساختار کروموزوم میاصوال  د.  نھای 

کھ   نھایت زمینھمعیوب شود  ھا ژن  شده توسط این  ساختھ  ھایاختالل در عملکرد پروتئین  در 
  کند.  را فراھم می

اندازه،   بھ  کروموزومبستھ  ساختاری  تغییرات  نوع  و  زمان  از ھامکان،  مختلفی  درجات   ،
سندر ارد کھ در ادامھ بھ وجود د  ھاسرطانیا حتی    ، اختالالت عصبیھامونقایص مادرزادی، 

آزمایش خواھیم کرد.انواع  ھرکدام اشاره  تشخیص  در  موثر  ژنتیک  از   ھای  اصوال ھرکدام 
آزمایش بخشاین  در  ازھا  مختلفی  سرطان،   ھای  ژنتیک  آزمایشگاه  مانند  ژنتیک  آزمایشگاه 

 شوند.انجام می  آزمایشگاه ژنتیک خون و آزمایشگاه ژنتیک مولکولی
  

  آزمایشگاه ژنتیک چیست؟ 
ما در ھر سلول بدن خود   عدد از   23عدد از مادر و    23  عدد کروموزوم داریم کھ  46ھمھ 

برده  پدر  DNAتشکیل شده است و ھر رشتھ  DNA ایم. ساختار ھر کروموزوم از  بھ ارث 
پروتئین را بھ کد می  عنوانبھھا  حاوی ھزاران ژن است. این ژن انواع  دستور ساخت  توانند 

بدھند.   نوع  کمبود  اصوال  سلول  پروتئینھر  تولید  یا  اشتباهپروتئین  ساختار  با  اثر   ھایی  در 
نقص را فراھم مختلف    ھای ژنتیکیناھنجاریبروز    زمینھتواند  میھا،  در ژن  ایجاد جھش یا 

   دھند.  ھا عملکرد صحیح خود را از دست میزیرا در این شرایط سلول  کند.

و سالمت  خوشبختانھ   رابطھ بین ژنتیک  آگاھی عمومی از  مراجعھ   ، تقاضا برایبدنافزایش 
ژنتیک آزمایشگاه  است.    بھ  داده  افزایش  ژنتیکرا  آزمایش  شناسایی می  انواع  با  توانند 



 
 

 
 
 

ژن در  کروموزومتغییرات  پروتئینھا،  یا  بدنھا  از ب  ھای  برخی  بروز  علت  تشخیص  ھ 
آزمایشگاه بیماری در  معموال  کنند.  کمک  ژنتیکی  اختالل  یک  انتقال  یا  ایجاد  شانس  یا  ھا 

س آن پ DNAشود و  ی از خون، پوست، مو، بافت یا مایع آمنیوتیک گرفتھ میاژنتیک نمونھ
قرار می   گیرد.  از استخراج مورد بررسی 

  
 کاربرد آزمایشگاه ژنتیک چیست؟ 

منحصربھکھ    آنجایی  از ژنوم  یک  فردی  کروموزم،  ھر  از  کھ  دارد  ژن  DNAفرد  ھا و 
است،  تشکیل دقیق    شده  در    ھایقسمتبررسی  پروتئین  ژنمی  DNAکدکننده  ھای تواند 
و   کند  تعیینژنتیکی ھستند را    ھایناھنجاری  بسیاری ازکھ عامل بروز    یا معیوب  یافتھجھش

درمان آغاز شود این مسالھ روند  با  کاربردھای آزمایشگاه ژنتیک   از  ،بھ طور کلی.  متناسب 
  توان بھ موارد زیر اشاره کرد:میآزمایش ژنتیک    انواع  موقعانجام بھ  مزایای و

اطالعات   ژنتیک  آزمایش  ژن  مناسبیانواع  مورد  سلودر  ھستھ  در  کھ  قرار لھایی  ھا 
 دھند.  میدارند ارائھ  

تاییدنتوانمیھای ژنتیک  آزمایش  یا خیر.خاصی دارید    ژنتیکی  د کھ آیا شما بیماریننک  د 

از ننک  تعیین  دنتوانمی  ژنتیک  ھایآزمایش برخی  بھ  ابتال  معرض خطر  در  شما  آیا  کھ  د 
بھ سالمتی  بیماریمشکالت  برخی از سرطانخصوص  حتی  و  نادر  ارثی،  ھا ھستید ھای 

 یا خیر.  

آزمایش نتایج  کمک  بفھمید  میژنتیک    ھایبھ  جھشتوانید  ژن  حامل  شما  آیا  یافتھ کھ 
 وجود دارد یا خیر.  مابھ فرزندان شو آیا احتمال وراثت آن    یا خیر  خاصی ھستید

  
  کآزمایشگاه ژنتی  ھای معرفي بخش

ژنتی آزمایشگاه  ژنتیک   کاصوال  مولکولی،  سیتوژنتیک  سیتوژنتیک،  بخش  چندین  از 
توالی شده است کھ در ادامھ مولکولی،  تشکیل  و باروری  یابی ژنومیک،  ژنتیک بیوشیمیایی 

اشاره خواھیم کرد.   بھ جزئیات ھرکدام 
  



 
 

 
 
 

  آزمایشگاه سیتوژنتیک
تکنیک انجام  با  سیتوژنتیک  آزمایشات  بخش  و  سیتوژنتیک  مولکولی ھای  سیتوژنتیک 

)FISH مانند کروموزومی  اختالالت  انواع  تشخیص  زمینھ  در  را  جامعی  خدمات   ،(
انکولوژیک ناھنجاری یا  ھماتولوژیک  اختالالت  و  مادرزادی  اختالالت  تولد،  از  قبل  ھای 
می بخش  ارائھ  این  در  واقع  در  و  دھد.  کروموزومتعداد  عاملھاساختار  از   بسیاری  ی 

ژنتیکی،سندرم جسمی  عقب  ھای  و  ذھنی  میماندگی  قرار  بررسی  معموال   .گیردمورد 
بدخیمی  مشکالتنازایی،    تردقیقتشخیص    برایپزشکان   و  ھا و سرطان  ھای خونیجنسی 

  دھند.شما را بھ این بخش ارجاع می
  

  آزمایشگاه سیتوژنتیک مولکولی
مولکولی، سیتوژنتیک  بخش  از  در  شناسایی  FISHتکنیک    صرفا  و  بررسی  مکان   برای 

توالیژن یا  توالیبھ  RNAو    DNAھای  ھا  کشف  نشانگرھای منظور  با  خاص  ھای 
  شود.فلورسنت استفاده می

  
  آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

بخش مولکولی  در  مانند  تست  ژنتیک  زیادی  تخصصی  Multiplex PCR  ،-GAPھای 
PCR  ،ARMS-PCR  ،RFLP-PCR  ،MLPA  ،PCR-QF  ،NIPT  د نشوانجام می

اختالالت   شوند.    ژنتیکیتا  داده  تشخیص  بیشتری  نظر  دقت  از    با  ھمان   PCRمنظور 
واکنش زنجیره (آزمایش  پلیمراز  این تست Polymerase chain reactionای  است.   (

را دارد کھ برای انجام آزمایشقابلیت   تعداد زیادی کپی   DNAھای ژنتیک، از یک نسخھ  آن 
  ھ کند.تھی
  

  یابی ژنومیکآزمایشگاه توالی
زمانیا در  آزمای  کھصوال  شوننتوان  رایج  ژنتیک  ھایشنتایج  قطعی  تشخیص  بھ  منجر  د، ند 

توالی دستور  ژنوم  پزشک  می)  NGS(یابی  چرادھدرا  طی    .  در  ھای ژن  ،یابیتوالیکھ 
  شوند.  یابی میبھ شکلی دقیق مکان  یافتھ یا معیوبجھش

  



 
 

 
 
 

  آزمایشگاه ژنتیک بیوشیمیایی
بخش   بیماراناین  تشخیص  و  بیماریو خانواده  بھ ارزیابی  بھ  مبتال  ھای متابولیک ارثی ھای 

تجزیھ  زیراپردازد.  می متابولی  و  با  مایعاتآنالیز  و    یکتحلیل  بافت  آنزیمی  ھای و 
ناقلین ژنمیفیزیولوژیکی     را از افراد سالم تمایز دھد.  ھای معیوب  تواند 

  
  آزمایشگاه باروری

بخ تحلیلی را برای ارزیابی وضعیت باروری بیماران تست  از آزمایشگاه ژنتیک،  شاین  ھای 
ارائھ می درجھ اول)  (در  مایعدھد.  مرد  کلی  آنالیز    آنالیز  پس از وازکتومی، مایع منی  منی، 

آنتی اسپرم  ضد  بادیآنالیز  مورفولوژی  ارزیابی  و  جملھاسپرم  این انجامکارھای    از  در  شده 
خانمبخش ھستند.   در مورد  تخمکالبتھ  بررسی وضعیت  برای  نیز آزمایش ژنتیک  انجام   ھا 

  شود.  می
  

  ھای ژنتیکانواع آزمایش
دارد  پروتئینی وجود  و  نوع آزمایش ژنی، کروموزومی  سھ  بررسی،  ساختار مورد  برحسب 

  ھا اشاره خواھیم کرد.چند نمونھ از آنکھ در ادامھ بھ 
  

  عالمتیآزمایش ژنتیک پیش
آزمایش   از  نوع  تغییراتاین  جستجوی  جھش  با  ژنو  در  بھھا  ابتال  خطر  میزان   ھا، 

مانند  بیماری سرطان  از  خاصی  انواع  و  ژنتیکی  سینھھای  بررسی    سرطان  در کنمیرا  د. 
آن  واقع انجام  اختالل می  با  یک  بھ  عالئمی  ھرگونھ  بروز  از  قبل  کھ  شوید  متوجھ  توانید 

مبتال خواھید شد یا خیر. ابتال بھ آن را داشتھ باشید.  بھ ژنتیکی    خصوص اگر سابقھ خانوادگی 
  

 آزمایش ژنتیک ناقل 
حامل   کھ  یا جھش  ژن  اللیک  کسی  اتوزوم یافتھ  معیوب  با توارث  با یک صفت  ارتباط  در 

باشد،  مغلوب   نداشتھ  و عالئمی  نیز محسوب می  ناقلاست  فرد  این  شود. اگر شریک زندگی 
بیماری انتقال  خطر  باشد،  این ناقل  در  دارد.  فرزندان وجود  بھ  ماژور  تاالسمی  مانند  ھایی 



 
 

 
 
 

از   قبل  از تولد نوزادان بیمار جلوگیری   بارداریشرایط،  تا  انجام آزمایش ژنتیک الزم است 
  شود.  

  
  آزمایش ژنتیک تشخیصی

بیماری  احتمال  توانندمیھای تشخیصی  آزمایش ژنتیکی یا مشکالت کروموزومی ابتال بھ  ھای 
  زیر را تایید یا رد کنند:  مانند موارد

 بیماری ھانتینگتون

 فنیل کتونوریا

 سندرم داون

 شکل  داسی  خونیکم

(راست روده)  سرطان کولون 

 سرطان پستان
 

  گزینی آزمایش ژنتیک قبل از النھ
ھایی کھ با استفاده از ھای ژنتیکی در جنینمعموال این نوع آزمایش ژنتیک برای تعیین جھش

لقاح آزمایشگاھی شکل گرفتھکمکھای  تکنیک شکل، بدینشود.  استفاده می  ،اندباروری مانند 
سالم در رحم  فقط جنین   را آغاز کند.    ایمنشوند تا مادر یک بارداری  می  قرار دادهھای 

  
  آزمایش ژنتیک قبل از تولد

این آزمایش   ھای جنین در حال ھا یا کروموزومتوان بروز ھرگونھ جھش در ژنمیبھ کمک 
داد.   تشخیص  را  ناھنجارینوزادارشد  سابقھ خانوادگی  دارای  نوزادانین  ژنتیکی یا  کھ   ھای 

حین   در  اختالالت  از  میعالئمی  نشان  خود  از  بارداری  تحت   ،دھندغربالگری  است  بھتر 
م بگیرند.  قرار  تولد  از  قبل  ژنتیک  آمنیوتیکآزمایش  مایع  از  استفاده بھ  عموال  نمونھ  عنوان 

  شود.می
  



 
 

 
 
 

  آزمایش ژنتیک برای غربالگری نوزاد
تولد نوزاد برای تشخیص برخی از اختالالت  تا سھ روز بعد از  دو  معموال این نوع آزمایش 

ھورمونی   یا  متابولیک  میژنتیکی،  تا در صورت شناساییانجام  نوع مشکل  شود  روند   ھر 
  درمان بھ سرعت آغاز شود.

 
 مشاوره ژنتیک

فقط مختص   بدانید کھ مشاوره ژنتیک  ج و بارداری) نیست، (قبل از ازدوا  زوجینبھتر است 
داده  بھ مشاور ژنتیک ارجاع  بررسی موارد زیر  برای  در ھر زمانی  شما ممکن است  بلکھ 

   شوید:  

 ھاو نتایج آنجزئیات انواع آزمایش ژنتیک مورد نیاز  

 میزان خطرات و مزایای آزمایش ژنتیک مورد نظر

 مانند سرطان خانوادگیبیماری ارثی جدی در خانواده  میزان خطر انتقال انواع  

بھ فرزندان  ھایبیماریبرخی از  میزان خطر انتقال   شما و ھمسرتان 

از ابتال فرزند دوم بھ  پیشگریراھکارھای    بیماری ارثی   برای جلوگیری 
 

  ھایی دارد؟ بھترین آزمایشگاه ژنتیک چھ ویژگی
آزمایش  آنجایی  از انجام  ویژهھای  کھ  عمل  دقت  بھ  نیاز  خطا ژنتیک  ھرگونھ  و  دارد  ای 
مانند  می پیامدھایی  بروز  زمینھ  جنینتواند  ژنتیکی، سقط  مشکالت  بھ  مبتال  نوزاد  تولد   ،

و  پرسنل  نظر  از  باید  ژنتیک  آزمایشگاه  یک  دھد،  افزایش  را  غیره  و  سرطان  پیشرفت 
باالتری در  ویژگیتجھیزات  از  باشد.  داشتھ  قرار  سطح  ژنتیک  ھاین  آزمایشگاه   بھترین 

بھ موارد زیر اشاره کرد:می   توان 

و   ملی  استانداردھای  با  مطابق  کیفیت  مدیریت  سیستم   ISO و    ISO 15189اجرای 
9001 

بر کیفیت آزمای و خارجی   و  ھاشنظارت مستمر   توجھ بھ کنترل کیفی داخلی 

اضطراری  آزمایشانجام برخی از      بھ صورت اورژانسیھای 



 
 

 
 
 

دیده با تجربھ    متخصصانداشتن    ژنتیکھای مرتبط با در رشتھو آموزش 

و تکنولوژی روز دنیا  استفاده از تجھیزات 

  

  ھای ژنتیک چقدر است؟ ھزینھ آزمایش
بدانید کھ   بھتر است  بستھ بھ   ھایھزینھ آزمایشقبل از مراجعھ بھ آزمایشگاه ژنتیک  ژنتیک 

پیچیدگی   و  پزشک،  آزمایش،  ھر  ماھیت  توسط  درخواستی  آزمایش  بالینی بیمارنوع   شرایط 
کیفیت تجھیزاتآزمایشات مورد نیاز   کنیم در این زمینھ پیشنھاد میمتغیر است.  آزمایشگاه    و 

  از اطالعات دقیق بھره مند گردید.ژنتیک    همشاور با استفاده از
  

  سخن آخر
ھا ھای علمی، تکنیکدر ارتباط با استفاده از آخرین یافتھ  بایدژنتیک  آزمایشگاه    یک  بنابراین

فناوری کروموزومی  روزبھھای  و  اختالالت  تولد  از  قبل  تشخیص  تخصصی،  (مانند   و 
غیره و  داون  تاالسمیسندرم  تولد  از  قبل  تشخیص  ناباروری)،  سیتوژنتیکی  تشخیص   و  ھا، 

جنین بدخ  ،سقط  ژنتیکی  بیمارییمیتشخیص  سایر  ژنتیکیھا (سرطان ھا) و  بھترین   ھای  بھ 
کند.   عمل  با  ئمطمنحوه  دقیقمی  متخصصان علم ژنتیک،نا مشورت  در تواند اطالعات  تری 

بگذارد.   شما  اختیار  در  زمینھ  مراکز  این  از  رھسایکی  پاتوبیولوژی  آزمایشگاه گروه   ،
استفاده از بروزترین تجھیزات  و  بھره گیری از متخصصان  با  باشد کھ  غدیرخم می  ژنتیک 

بھ   رسانی  آماده خدمت  دنیا  روز  تکنولوژی  وو  این   پزشکان  در  باشد.  مراجعان عزیز می 
نظیر   خدماتی  از  توانید  می  ژنتیکمرکز  آزم  مشاوره  انجام  ژنتیک و  ناباروری،  ایشات 

اختالالت  بارداری،  جنین،  سالمت  مادرزادی،  اختالالت  ذھنی،  ماندگی  عقب  سرطان، 
از بارداری قبل  ازدواج، مشاوره ژنتیک  از  قبل  ژنتیک  مشاوره  ارثی،  ، ناشنوایی، ژنتیکی 

گردید.تاالسمی مند  بھره  ژنتیک  آزمایشات  سایر  و  ابوت  تعیین  عفونی،  ھای  بیماری   ، 
غدیرخمآزمای تھران واقع شده است و ھمھ روزه از ساعت   شگاه ژنتیک  پاسداران  در خیابان 

ساعت    20الی    7 از  تعطیل  ایام  و  جمعھ ھا  در خدمت مراجعان عزیز می   14الی    8و 
باشید. 79227باشد. برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن   در ارتباط 

 



 
 

 
 
 

    سایت گروه پاتوبیولوژی رھسا تنھا جنبھ اطالع رسانی و آموزشی دارد  انتشارات و  مقالھ   مطالب بخش

✅  با ما در مسیر سالمتی گام بردارید ✅  

  


