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کاریوتایپ 
 Karyotype

فرزندان  به  مادر  و  پدر  از  که  تمامی خصوصیت هايی 
منتقل می  شوند مانند رنگ مو، رنگ چشم، قد، هوش و 
... از طريق واحدهايی به نام ژن صورت می  گیرد. به طور کلی 
در انسان حدود 25 هزار ژن وجود دارد که وظیفه آنها 

انتقال خصوصیت هاي پدر و مادر به فرزندان است. 

کاريوتايپ طبیعي مردان
کروموزوم  نام  به   اندامک  هايی  روی  بر  ژن  ها  اين 
سازمان دهی شده  اند که تعدادشان در انسان 23 جفت 
است 22 جفت کروموزوم غیر جنسی از شماره 1 تا 22 

.Y و X و دو کروموزوم جنسی
هر فرد از هر ژن و کروموزوم يک جفت دارد که يکی 
را از پدر و يکی را از مادر دريافت کرده است. بنابراين 
همه انسان ها دارای 22 جفت کروموزوم غیر جنسی و 

يک جفت کروموزوم جنسی هستند يعنی مجموعاً دارای 
کروموزوم  های  مذکر،  افراد  در  می باشند.  کروموزوم   46
جنسی شامل يک کروموزوم X و يک کروموزوم Y است 
و در افراد مونث دو کروموزوم جنسی شامل دو کروموزوم 
جنسیت  معرف   46  xx وضعیت  بنابراين  می  باشد.   X

مونث و وضعیت xy 46 معرف جنسیت مذکر است. 
تعداد و شکل کروموزوم  ها )که اصطالحاً کاريوتايپ نامیده 
می  شود( در هر گونه  ای از موجودات زنده مخصوص به 

خود می  باشد. 
امروزه بررسی تعداد و شکل کروموزوم  ها )کاريوتايپ( از 
روش  های تشخیصی مهم در پزشکی است. اختالل هاي 
نقايص مادرزادی  ناباروری و  از علل اصلی  کروموزومی 
هنگام تولد است. بنابراين انجام کاريوتايپ )کاريوتايپینگ( 

در بررسی علل ناباروری دارای جايگاه ويژه  ای می  باشد. 
 )46 xx( کاريوتايپ انسان به طور طبیعی برای خانم  ها
و برای آقايان )xy 46( می  باشد. برخی کاريوتايپ هاي 
غیر طبیعی شايع در انسان شامل x 45 )سندرم ترنر(، 
 47 xyy  ،47 xxx فیلتر(،   )سندرم کالين   47 xxy

می باشند. 

کاريوتايپ طبیعي زنان

حال  در  سلول  ها  زمانی که  در  به  طور کلی 
اينترفاز(  )مرحله  هستند  خود  عادی  فعالیت  های 

کروموزوم  ها در سلول قابل مشاهده نمی باشند. 
بررسی  و  مشاهده  برای  زمان  مناسب ترين 
تقسیم  در حال  است که سلول  زمانی  کروموزوم  ها 
)مرحله  تقسیم سلولی  از  در مرحله  ای  است.  سلولی 
به حداکثر تراکم خود رسیده و  متافاز(، کروموزوم ها 
زمان  بهترين  زمان  اين  بنابراين  می  گردند  رنگ  پذير 
متافاز  مرحله  در  می  باشد.  کروموزوم  ها  مطالعه  برای 
تقسیم سلولی، هر کروموزوم در زير میکروسکوپ به 
صورت دو کروماتید که از ناحیه سانترومر به هم وصل 

می باشند، مشاهده می  شوند. 
 )p( کروموزوم  ها از محل سانترومر به دو بازوی کوتاه

و بلند )q( تقسیم می  شوند. 
برای انجام کاريوتاپینگ و بررسی کروموزومی بايد از 
سلول  هايی استفاده شود که قابلیت رشد و تقسیم سريعی 
سلول  ها،  مناسب  ترين  منظور  اين  برای  باشند.  داشته 

سلول  های سفید خون به ويژه لنفوسیت  ها هستند. 
لذا برای تهیه کشت، نمونه خون محیطی از وريد گرفته 
شده و جهت جلوگیری از لخته شدن، هپارينه می شوند. 
سپس با استفاده از سانتريفوژ با سرعت مناسب، سلول های 
که  مناسب  کشت  محیط  در  و  شده  جدا  خون  سفید 
حاوی ماده تحريک  کننده تقسیم سلولی است به مدت 
افزودن يک  72 ساعت کشت داده می  شوند. سپس 
ماده شیمیايی به نام کلشی سین به محیط کشت سبب 
که  می  گردد  متافاز  مرحله  در  سلول ها  تقسیم  توقف 

بهترين زمان برای مشاهده کروموزوم  ها است. 
در اين مرحله با استفاده از يک محلول هیپوتونیک، 
غشاء سلولی پاره شده و کروموزوم  ها آزاد گرديده 
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درمان ناباروري، سقط مكرر و پره ناتولوژي
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و پس از گسترش دادن آنها بر روی الم، با استفاده 
از يکی از روش  های مختلف رنگ  آمیزی، رنگ   شده 

و برای مشاهده و بررسی آماده می  شوند. 
انسان  سلول  هر  کروموزوم  های  رنگ  آمیزی  از  پس 

به صورت گسترده زير ديده خواهد شد. 

تصوير فوق هر چند برای افراد غیر متخصص ممکن 
متخصصان  ولی  باشد  نداشته  خاصی  مفهوم  است 
به  می  تواند  گسترده  اين  بررسی  با  سیتوژنتیک 

اشکال هاي کروموزومی موجود پی ببرند. 

مرکز فوق تخصصي درمان ناباروري و سقط مكرر ابن سينا 

تهران، خيابان شریعتي، ابتداي خيابان یخچال، پالك 97

تلفن:23519         تلفكس:22644754

   www.avicennaclinic.ir  :وب سایت

 info@avicennaclinic.ir  :پست الكترونيك
این راهنما به منظور ارتقاء آگاهي شما تهيه شده است. جهت کسب 
اطالعات بيشتر براي درمان و رفع مشكل خود با پزشك متخصص 

مرکز درمان ابن سينا مشورت نمائيد.

مركز فوق تخصصي درمان ناباروري و سقط مكررابن سينا  باكلينيكهاي:
   کلينيک تشخيص و درمان ناباروری 

   کلينيک تشخيص و درمان سقط مکرر 
   کلينيک درمانهای جایگزین )اهدا( 
   کلينيک سالمت مادر، جنين و نوزاد

   کلينيک سالمت جنسي
   کلينيک اندومتریوز
   کلينيک پستان   

   آزمایشگاه تشخيص طبی و پاتولوژي، سيتوژنتيک و ژنتيک مولکولی درخدمت عموم 
مردم مي باشد. 

خدماتوويژگيهايمركز:
   کليه روش های نوین تشخيصی و درمان ناباروری مردان و زنان 

   ارائه روش های پيشرفته تشخيص و درمان سقط مکرر 
   انجام درمان های کمک باروری )شامل رحم جایگزین و اهدای گامت و جنين(

   ارائه خدمات حفظ باروری ) انجماد اسپرم و تخمک، انجماد بافتهای زایشی تخمدان 
و بيضه( تشخيص و درمان طبي و جراحي اندومتریوز 
   کاهش انتخابی جنين در افراد با حاملگی چندقلویی 

   غربالگری سالمت جنين با استاندارد بين المللی کنترل بارداری 
   غربالگری، تشخيص و درمان بيماریهای پستان

 ، )PGD( تشخيص نقایص ژنتيکی جنين شامل: تعيين جنسيت جنين قبل از انتقال   
تشخيص بيماریهای ژنتيکی پس از حاملگی )PND(، تشخيص جنسيت جنين از هفته 

7 الی 9 بارداری 
   مشاوره ژنتيک قبل از ازدواج و ارائه خدمات تشخيصی مورد نياز ) کاریوتایپ( 

   بررسی و درمان مشکالت جنسی 
   تشخيص و درمان بيماری های منتقله از راه تماس جنسی ) STI( و عفونتهای تبخالی 

) هرپس ویروسها( 
   ارایه کليه خدمات پاراکلينيکی اعم از آزمایشگاه های تخصصی و رادیولوژی 

عناوین بروشورهاي دانستني هاي باروري و ناباروري :
الپاراسکوپی، سونوگرافی، هیستروسکوپی، هیستروسالپنگوگرافی   

 )D/C( کورتاژ تشخیصی ،PCT  
آنالیز منی S/A، بانک اسپرم   

بیوپسی بیضه TESE ،PESA ،MESA تست های ارزيابی اختالل جنسی  
 DNA بانک ،PND ،و انتخاب جنسیت  PGD ،کاريوتايپ  

 IVIG سرکالژ، تزريق  
واريکوسل و واريکوسلکتومی، ارکیوپکسی، هیدروسلکتومی   

تحريک تخمک گذاری، IUI ،IVF ،ICSI، هچینگ آزمايشگاهی جنین   
پره ناتولوژی )سونوگرافی، داپلر، بیوفیزيکال پروفايل، آمنیوسنتز، CVS و کوردوسنتز(   

اهداء گامت و جنین   
بررسی عوامل مهم عفونی در زوجین نابارور   

راهنمای درمان بیماران سقط مکرر   
     اندومتريوز

و...   


