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 نوروژنتيك االنهسهفتمين همايش 
 بخش سخنراني

 هاي كروموزوميدر تشخيص بيماري CGHكاربرد 
 

سانا كريمي ژاددكتر رك  . ن
 

 چكيده
     بزرگتر از DNAاست. هر تغيير در تعداد كپي قطعات  DNAهاي قطعات ترين تغييرات مشاهده شده تفاوت در تعداد كپيدر ژنوم انسان شايع

kb 1  راCopy Number Variation –CNV ن افراد مختلف يكگونه چنين تغييرات بسيار شايع و بيشترين تفاوت بين كنيم. در بيتعريف مي
عنوان ماركرهاي استعداد هچنين بسياري از اين عوامل بدهند. اين تغييرات خود سبب تنوع در خصوصيات بين انسانهاست. همافراد را تشكيل مي

يرگذار هستند. در مواردي نيز اين تغييرات خود عامل بيماري و يا اختالل هستند. ثأاند و يا در ميزان پاسخ به دارو تيا مقاومت بيماري شناخته شده
را با DNA هاي قطعات امكان تشخيص سريع تغييرات تعداد كپي a-CGH بهترين روش براي شناسايي اين تغييرات است. aCGH تكنولوژي

 با قدرت تفكيكي PAC-BACهاي هاي مختلفي كه از كلوناز آرايه كند. در اين تكنيك با استفادهقدرت تفكيك باال در سطح ژنوم فراهم مي
kb400-200 يا  وOligonucleotide  با قدرت تفكيكيkb130-75 شوند و مقايسه ميزان هيبريداسيون تهيه مي DNAفرد و DNA استاندارد به

هاي قوي با اطالعات كافي در استفاده از برنامه يابيم.دست مي اين آرايه به تغييرات احتمالي وتفاوت در تعداد كپي قطعات مختلف بين اين دو ژنوم
 جهت دستيابي به اين اطالعات الزم است.

با توجه به مطالعات انجام شده اين  International Standard For Cytogenomic Arrays Consotium (ISCA) طي اطالعيه 2010در سال 
در آن گزارش آمده است  اختالالت متعدد مادرزادي و يا اوتيسم معرفي شد. -ذهني خير رشدأاد با تتكنيك به عنوان تست اوليه تشخيصي براي افر

 عالوههافزايش ونسبت به كاريو تايپ ب %10-15كه ميزان شناسايي اختالالت ژنوميك با استفاده از اين تكنيك به نسبت كاريو تايپ استاندارد 
MLPA 10-5 %تست  1000 نجم آبادي بيش از -تا به حال در مركز پاتولوژي و ژنتيك كريمي نژاد 1389از سال  يابد.افزايش ميaCGH  انجام

مورد اختالل ژنوميك شناسايي شده است. اين موارد مورد  45در  خير رشد بوده.أت نمونه براي علل عقب افتادگي ذهني 280شده. از اين تعداد 
احتمال دست يابي به نتيجه مقايسه و هاي موجود همچنين استفاده از اين روش با ديگر روشها مورد بررسي قرار خواهند گرفت. بحث و يافته

هاي براي اين دسته از بيماران چند برابر ديگر تكنيك aCGHرسد كه در شرايط كنوني بدون شك توان تشخيص تكنيك به نظر مي خواهد شد.
ها نيز قابل بحث سرطان گزيني وربرد آن در تشخيص قبل از تولد وتشخيص قبل از النهباشد. نظر به توان تشخيصي باالي اين تكنيك كاموجود مي

 شود.بوده و بررسي مي
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