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معرفی خدمات



بخش سيتوژنتيك
بررسي  و  كشت  هاي  سرويس  وقفه  بدون  فعالیت  سال  پانزده  از  بیش  سابقه  با  سیتوژنتیك  بخش   
اين  دهد.  مي  ارائه  را   )PGD( گزينی   النه  از  قبل  و  ازتولد  بعد   - قبل  تشخیص  موارد  در  كروموزومي 
در  المللی  بین  های  الين  گايد  و  استانداردها  از  و  باشد  می  متخصص  و  مجرب  پرسنل  دارای  بخش 
سیتوژنومیک پیروی می نمايد. نرخ موفقیت آزمايش ها بیش از 99 در صد با  زمان جواب دهی مناسب 

)خون محیطی: يک ماهه - تشخیص قبل از تولد : دو هفته( می باشد.
و  رنگ آمیزي  روش هاي  ساير  لزوم  صورت  در  و   GTG موارد  كلیه  براي  آمیزي  رنگ  تكنیك هاي 
باندينگ  )CBG-NOR-( مي باشد. كلیه نمونه هاي خون محیطي با روش باندينگ با قدرت تفكیك 
باال )High Resolution( مورد بررسي قرار مي گیرند.ساير تكنیک های به روزسیتوژنومیک از جمله 

انواع  FISH و Array CGH  نیز ارائه می گردد.

1- تشخيص بعد از تولد
1-1- انديكاسيون بررسي كروموزومي با استفاده از خون محيطي

- عاليم ديسمورفیك )بیماريهاي همراه با آنومالي وناهنجاري هاي مادرزادي(
- تاخیر در رشد

- سابقه مرده زايي و مرگ نوزاد به همراه چندين مالفورماسیون يا ديسمورفیسم 
- ابهام تناسلي و جنسی 

- آمنوره اولیه ، آمنوره ثانويه 
- نازايي

- سقط هاي مكرركه در اين مورد هر دو زوج بايستي مورد بررسي قرار گیرند
جابجايی  )مثل  خانواده  در  كروموزومي  ناهنجاريهاي  به  مشكوك  سندروم  سابقه   -

كروموزومی (
- ناتوانی ذهني



- آتمي فانكوني ، آتاكسي تالنژكتازي ، سندروم بلوم و بیماريهايي كه شكست كروموزومي 
در آنها وجود دارد.

- بررسی شكست كروموزومی در افرادی كه با مواد شیمیايی يا اشعه مواجه شدند.
2-1- انديكاسيون هاي بررسي كروموزومي با استفاده از بافت جامد

- محصوالت سقط 
- بیوپسي پوست از بیماران مشكوك به موزائیسم )مثل سندرم ترنر ، تريزومي 8(

Palliser Killian بیوپسي پوست از بیماران مبتال به -
- بیوپسي پوست  ، غضروف ، پالسنتا و...از نوزادان ديسمورفیكي كه بالفاصله بعد از تولد 

فوت كردند و يا دچار مرده زايي شدند.



2- تشخيص قبل  از تولد
و   ) حاملگي  هفتگي   17-14( آمنیوتیك   مايع  از  استفاده  با  كروموزومي  بررسي  انديكاسیون هاي   -

ويلوزيته هاي جفت )10 -12 هفتگي حاملگي(
- باال بودن سن مادر )35 سال وبیشتر (

- تعیین جنسیت در مواردي كه بیماري وابسته به X  باشد.
- ماركرهاي چندگانه سرم مادري غیر طبیعي ) انديكاسیون براي سندروم داون(

- NIPT غیر طبیعی
پوست  بودن  ضخیم  )مثل  باشد  كروموزومي  ناهنجاري  نشانگر  كه  طبیعي  غیر  سونوگرافي   -

پشت گردن براي سندرم داون (
- فرزند قبلي واجد ناهنجاري كروموزومي باشد.

- يكي از والدين حامل يك ناهنجاري كروموزومي مثل جابجايی يا واژگونی باشد.



FISH 3- انجام آزمايش هاي تشخيصي با تكنيك هاي 
1- تشخیص قبل از النه گزيني سالمت جنین وتعیین جنسیت

2- آزمايش بر روي بلوك پارافین و بافت توموری جهت بیماران مبتال به سرطان پستان و ساير 
بدخیمي ها ) HER2 /neo و ساير ژن ها(

با   )PND( ازتولد   قبل  تشخیص  در    X,Y,13,18,21 هاي  كروموزوم  آنیوپلوئیدي  بررسي   -3
جوابدهی 48 ساعته

)Buccal(   4- بررسي موزائیسم و آنیوپلوئیدي كروموزومی بر روي نمونه سلولهاي مخاط دهاني
5- بررسي آنیوپلوئیدي بر روي سلول هاي اسپرم در مردان نابارور

بخش ژنتيك مولكولي
انسانی  نیروی  از  گیری  بهره  با  صارم  تخصصی  فوق  و  تخصصی  بیمارستان  مولكولی  ژنتیک  مركز 
تشخیصی  تست  صدها  از  بیش  ساالنه  دنیا  روز  علمی  های  روش  و  مدرن  های  زيرساخت  توانمند، 
انجام  ژنتیک  های  بیماری  در  ناقلی  وضعیت  تعیین  و  تولد  از  قبل  تشخیص  مبتال،  بیماران  برای 

می دهد . 
اين مركز با انجام شمار قابل توجهی تست تشخیصی قبل و بعد از تولد جهت بررسی ناهنجاريها 
در  همچنین  كند.  می  ايفا  جامعه  سالمت  راستای  در  توجهی  قابل  سهم  ژنتیكی  های  بیماری  و 
با  درگیر  های  خانواده  و  متخصصان  اول  انتخاب  جزو  تشخیصی  نوين  خدمات  ارائه  و  اندازی  راه 
موفقیت  باالی  نرخ  بدلیل  مركز  اين  خوشنامی  است.  بوده  ژنتیک  های  بیماری  و  ناهنجاری ها 

جوابدهی و باال بودن دقت و كیفیت جواب ها است.
مركز ژنتیک صارم عالوه بر بهره گیری از مجموعه ای از كارشناسان و تكنیسین های آموزش ديده و 
روز  های  تكنیک  و  دانش  به  و  بوده  داخلی  معتبر  دانشگاهی  مراكز  آموخته  دانش  عمدتا  كه  مجرب، 

دنیا تسلط دارند. 



تیمی از متخصصان ژنتیک بالینی تفسیر تمامی نتايج را در اين مركز بر عهده دارند و تمامی آزمايش 
و  بیماران  تمامی  به  لزوم  صورت  در  می رسند.  انجام  به  كیفی  معیارهای  سخت گیرانه ترين  با  ها 
مراجعین خدمات مشاوره ای پیش از آزمايش و پس از آن ارائه می شود تا از تاثیرات آزمايش بر خود 

و خانواده خود آگاهی يابند.
جهت آشنايی شما عزيزان به اختصار به معرفی خدمات بخش می پردازيم :

Sanger 1. تشخیص بیماری های تک ژنی با توالی يابی
)Carrier Testing : 2. تعیین جهش ) تست ناقلی

Y 3. ناباروری مرتبط با كروموزوم
۴. انجام تست های ژنتیكی مرتبط با سقط های مكرر از جمله پنل ترومبوفیلی

۵. تشخیص سیستیک فیبروزيس
 DMD ۶. تشخیص ديستروفی عضالنی دوشن و بكر

 SMA 7. تشخیص آتروفی عضالنی نخاعی
های  كروموزوم  های  آنیوپلوئیدی  بررسی   .8
و  آمنیوتیک  مايع  روی  بر   X,Y و   13 و   18 و   21
از  قبل  تشخیص  برای   CVS جنینی  پرزهای 

 QF - PCR تولد با روش
)DFI ( اسپرم DNA 9. بررسی میزان شكستگی

10. بررسی علل ناباروری
β و α 11. تاالسمی

نارسايی های  و  ذهنی  های  ناتوانی  بررسی   .12
تخمدانی زودرس مرتبط با سندروم X شكننده

13. شخیص بیماری تب مديترانه ای فامیلی 
)FMF (



1۴. تشخیص ناشنوايی حسی و عصبی ارثی
1۵. انجام تست های مولكولی تشخیصی مرتبط با لوسمی ها و تومور های جامد

Covid -19 1۶. تست های سريع برای تشخیص

كلينيك مشاوره   ژنتيك پزشكي
خدماتي مشاوره ای كه در بخش مشاوره دپارتمان  ژنتیك پزشكی ارائه مي گردد عبارتند از :

- مشاوره هاي ژنتیك قبل از ازدواج و حین ازدواج و بعد ازدواج 
- مشاوره تخصصي تشخیص ژنتیكي پیش از بارداري و دوران بارداري

- مشاوره ژنتیك ازدواج فامیلي
- مشاوره ژنتیك انواع ناتوانی ذهني وجسمی، ناهنجاری های مادرزادی در فرد يا افراد خانواده

ناباروری،  نازايی،  ژنتیك  مشاوره   -
ابهام  زايـــــــی،  مرده  مكرر،  سقط های 

جنسی
بیماري هــــــــاي  ژنتیـــك  مشــاوره   -
عصبــي  بیمــاران  و  متابولیــك 

اســكلتي يــا  وعضالنــي 
هــای  ســرطان  ژنتیــك  -  مشــاوره 
پســتان،  ســرطان  نظیــر  فامیلــی 

گــوارش و  تخمـــدان 
خدمـــات    بــرای  ژنتیــك  مشــاوره   -
تعییــن  منظــور  بــه   PGD/PGS

جنیــن  جنســیت  و  ســالمت 
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