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مشاوره ژنتیک
واحــد مشــاورۀ ژنتیــک ابــن ســینا بــرای پیشــگیری از تکــرار معلولیــت هــا 
ــاری  ــی و بیم ــای فامیل ــژه در ازدواج ه ــه وی ــادرزاد )ب ــای م و ناهنجــاری ه
هــای شــناخته شــدۀ ژنتیکــی( در بــارداری هــای آینــده شــکل گرفتــه اســت. 
ــواده هــا و رفــع  ــه حفــظ ســامت روانــی خان همچنیــن، ایــن مشــاوره هــا ب
ــد.  ــی کن ــان، کمــک م ــده ش ــدان آین ــارۀ ســامت فرزن ــی ایشــان درب نگران
ــه اســت،  ــرار گرفت ــاروری ق ــن کلینیــک در یــک مرکــز درمــان ناب اگرچــه ای
امــا بــه همــۀ مراجعــان خدمــات ارائــه مــی کنــد و خدمــات مشــاورۀ آن تنهــا 
بــه زوج هــای مبتــا بــه نابــاروری یــا ســقط مکــرر اختصــاص نــدارد. علــت 
ــن اســت  ــاروری و ســقط مکــرر ای ــان ناب ــز درم ــک در مرک ــری کلینی قرارگی
ــدون  ــاروری ب ــان ناب ــاروری ریشــۀ ژنتیکــی داشــته باشــد و درم ــر ناب کــه اگ
بررســی هــای ژنتیکــی الزم انجــام شــود، ممکــن اســت بــه تولــد فرزنــد دارای 
ناهنجــاری بیانجامــد کــه در ایــن صــورت، خانــواده دچــار مشــکات مــادی و 
معنــوی  پیچیــده تــر و پــر هزینــه تــر خواهــد شــد. بنابرایــن طبق دســتورالعمل 
هــای اســتاندارد، انجــام مشــاوره ژنتیــک بــرای مــواردی ماننــد ســقط مکــرر، 
ــپرمیا و  ــی، ازواس ــه گزین ــرر الن ــت مک ــقط، شکس ــا س ــاروری ب ــی ناب همراه

الیگواســپرمی شــدید ضــروری اســت.
آیا این مشاوره برای شما الزم است؟

ــا  ــۀ زوج ه ــه هم ــارداری ب ــش از ب ــا پی ــش از ازدواج و ی ــک پی ــاورۀ ژنتی  مش
توصیــه مــی شــود، امــا ایــن مشــاوره هــا بــرای برخــی مــوارد، از جملــه مــوارد 

ــر، ضــروری اســت: زی
- ازدواج های فامیلی

- داشتن فرزند مبتا به معلولیت جسمی یا ذهنی
- وجــود بیمــاری هــا و اختــاالت ذهنــی یــا جســمی در یکــی از والدیــن، افراد 

خانــواده و یا خویشــاوندان 
- سابقۀ سرطان های فامیلی

- سقط مکرر خودبه خود و یا سقط های درمانی
- ناباروری اولیه یا ثانویه

-  انتخاب جنسیت
روند مشاوره در این کلینیک:

 بــرای همــۀ مراجعــان بــه واحــد مشــاورۀ ژنتیــک، ابتــدا یــک شــجره نامــۀ 
ــا  ــک نمــودار ب ــه صــورت ی ــه ب ــن شــجره نام ــی شــود. ای ژنتیکــی رســم م
اســتفاده از نمایــه هــا و نشــانه هــای اســتاندارد ترســیم مــی شــود. بــا اســتفاده 
از ایــن نمــودار رابطــۀ خویشــاوندی زوج هــا، افــراد مبتــا بــه بیمــاری هــا و 
ناقــان اجبــاری مشــخص مــی گــردد و از روی ایــن نمــودار، مشــاور ژنتیک 
مــی توانــد شــیوۀ تــوارث و احتمــال تکــرار بیمــاری هــای خانوادگــی را بــه 

زوج هــا اطــاع دهــد و در صــورت لــزوم، آزمایــش هــای الزم را تجویــز کنــد 
و همچنیــن، راهکارهــا و امکانــات موجــود بــرای پیشــگیری از تکــرار بیمــاری 
ــه  ــا توجــه ب را در اختیــار ایشــان قــرار دهــد. گاهــی در برخــی بیمــاری هــا، ب
پیچیدگــی هــا و لــزوم بررســی دقیــق تــر، نتیجــۀ نهایــی مشــاوره در جلســات 
ــه مــی شــود. فرامــوش نکنیــم کــه فرآینــد مشــاورۀ  ــه مراجعــان ارائ بعــدی ب
ژنتیــک بــه تعامــل مشــاور و مراجعــه کننــده نیــاز دارد و نتایجــی کــه مشــاور 
در اختیــار شــما قــرار مــی دهــد، برپایــۀ اطاعاتــی اســت کــه شــما بــه او مــی 
ــای مشــاور، در  ــه پرســش ه ــق و درســت ب ــن پاســخ دادن دقی ــد. بنابرای دهی
ــاد  ــن، از ی ــدی دارد. همچنی ــش کلی ــد نق ــوب و مفی ــاورۀ خ ــک مش ــام ی انج
ــرای  ــا ب ــواده ه ــه خان ــک کمــک ب ــه هــدف از انجــام مشــاورۀ ژنتی ــم ک نبری
داشــتن فرزنــدان ســالم اســت، نــه یافتــن مســئول و مقصــر و نــه پنهــان کــردن 
ســابقۀ بیمــاری هــا در خانــواده خطــر تکــرار بیمــاری را کــم مــی کنــد و نــه 
بیــان کــردن بیمــاری هــا خطــر تکــرار را افزایــش مــی دهــد. پــس بایــد همــۀ 
اطاعــات الزم، بــدون کــم و کاســت، در اختیــار مشــاور قــرار گیــرد تــا او بتوانــد 

بــه نتایــج تشــخیصی دقیــق و درســت دســت یابــد. 
مزیت های واحد مشاورۀ ژنتیک:

در ایــن کلینیــک، واحــد مشــاورۀ ژنتیــک و آزمایشــگاه هــای مربــوط در کنــار 
یکدیگــر قــرار دارنــد کــه ایــن مجــاورت  تعامــل و همــکاری مشــاوران ژنتیــک 
و کارشناســان آزمایشــگاه را آســان تــر و ســریع تــر مــی کنــد. همچنیــن، ایــن 
همــکاری بــرای تفســیر نتایــج آزمایــش هــای مراجعــان کامــًا ضــروری اســت. 
خوشــبختانه در ســال هــای اخیــر همــۀ آزمایــش هــای مــورد نیــاز مراجعــان 
ــه خــارج از  ــۀ خــون بیمــاران ب ــه ارســال نمون ــران انجــام مــی شــود و ب در ای
ــازی نیســت. قرارداشــتن آزمایشــگاه  ــرای انجــام امــور تشــخیصی نی کشــور ب
ــت و  ــی در وق ــه جوی ــب صرف ــاوره موج ــد مش ــار واح ــای تخصصــی در کن ه

هزینــۀ مراجعــان مــی شــود. 
گرفتن نوبت مشاوره:

ایــن کلینیــک هــر روز از ســاعت 8 صبــح تــا 14 بعــد از ظهــر، بــا تعییــن وقــت 
قبلــی، در خدمــت مراجعــان اســت. از آنجــا کــه فرآینــد مشــاورۀ ژنتیــک زمــان 
بــر اســت، لطفــاً تنهــا بــا تعییــن وقــت قبلــی بــه ایــن کلینیــک مراجعــه کنیــد. 
بــرای تعییــن نوبــت مشــاوره مــی توانیــد بــا شــماره تلفــن 23519، داخلــی 
814 تمــاس بگیریــد. گفتنــی اســت فقــط مــوارد اورژانســی یــا خــاِص ارجــاع 
شــده از کلینیــک هــا )ماننــد مراجعــان بــاردار و یــا مراجعانــی کــه از دیگــر نقــاط 

کشــور مراجعــه مــی کننــد( در همــان روِز مراجعــه، پذیــرش مــی شــوند.
ضــروری اســت کــه مراجعــان محتــرم هنــگام مراجعــه تمــام مــدارک مربــوط، 
ماننــد نتایــج بررســی هــای آزمایشــگاهی، خاصــۀ پرونــدۀ بیمارســتان، مــدارک 
مربــوط بــه بــارداری هــای قبلــی و ســابقۀ پزشــکی افــراد مبتــای خانــواده را 

بــه همــراه داشــته باشــند.
مجموعه آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی

ــی،  ــخیصی و درمان ــات تش ــر خدم ــار دیگ ــینا در کن ــن س ــز اب  مرک
مجموعــۀ آزمایشــگاه هــای ژنتیــک پزشــکی را راه انــدازی کــرده 
ــرای آن هــا بررســی هــای  ــی کــه پزشــکان متخصــص ب اســت. بیماران
ــاری  ــایی ناهنج ــرای شناس ــی )ب ــای کروموزوم ــی ه ــد بررس ژنتیکی،مانن
هــای کروموزومــی( و بررســی بیمــاری هــای ژنتیکــی تــک ژنــی )ماننــد 
بتاتاالســمی، آلفاتاالســمی، دیســتروفی عضانــی دوشــن وآتروفــی نخاعــی 
ــر  ــخیصی زی ــات تش ــد از خدم ــی توانن ــد، م ــرده ان ــت ک عضانی(درخواس

ــد: ــتفاده کنن اس
ــش  ــق آزمای ــی از طری ــف ژنتیک ــای مختل ــاری ه ــل بیم ــخیص عل a تش

ــی شــوند: ــدی م ــر دســته بن ــه صــورت زی ــه ب هــای ژنتیکــی ک
n بررسی های سیتوژنتیکی به روش های:

g کاریوتایپ با تکنیک G-banding برای تشخیص آنومالی های کروموزومی
   Interphase FISHبرای تشخیص موزائیسم های کروموزومی

    Metaphase FISHبرای تشخیص نواحی دقیق شکست کروموزومی
n بررسی های مولکولی به روش های زیر:

g تکنیــک TRP-PCR، بــرای تشــخیص پیــش جهــش  و تعــداد 
ــایی زودرس  ــه نارس ــا ب ــان مبت ــایCGG در ژن FMR1 در زن تکراره

ــدان تخم
g تکنیــک MLPAبــرای بررســی بیمــاری هــای ژنتیکی،ماننــد بررســی 
نواحــی تلومریــک و ســندرم هــای حــذف هــای ریــز، دیســتروفی عضانــی 

دوشــن، آتروفــی نخاعــی عضانــی و ســندرم هایریزحذفــی
ــرای تشــخیص جهــش، در بیمــاری  g تکنیــک PCR-Sequencing ب
 ،)GJB2 هایــی مانند بتاتاالســمی، ناشــنوایی غیــر ســندرومیک )جهــش در ژن

آکندروپــازی و بررســی ناقلــی از نظــر جهــش هایشــناخته شــده در خانــواده
ــی مورفیســم هــای شــایع  ــرای بررســی پل ــک PCR-RFLP ب g تکنی
در ژن هــای فاکتورهــای انعقــادی MTHFR، PAI، فاکتــور 2 و فاکتــور 5

aتشخیص پیش از تولد )PND( به روش های زیر:
n بررســی پرزهــای جفتــی در هفتــۀ 10-12 بــارداری بــرای انــواع مختلف 
بیمــاری هــای ژنتیکــی )بتاتاالســمی، آلفاتاالســمی، آکندروپــازی، آتروفــی 
نخاعــی- عضانــی، بیمــاری هــای متابولیــک بــا جهــش هــای شــناخته 

شــده در خانــواده و...( 
ــای  ــای پرزه ــه ه ــی نمون ــرای بررس ــۀ تکنیکQF-PCRب n ارائ
ــدادی  ــایع تع ــای ش ــاری ه ــرای ناهنج ــک ب ــع آمنیوتی ــی و مای جفت

کروموزومــی
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بروشور شماره 49

a تشخیص پیش از النه گزینی )PGD( که کاربردهای زیر را دارد:
FISH تعیین جنسیت پیش از النه گزینی از طریق n

ــی، از  ــای ژنتیک ــاری ه ــف بیم ــواع مختل ــرای ان ــی ب ــخیص ژنتیک n تش
جملــه بتاتاالســمی، ناشــنوایی، دیســتروفی عضانــی دوشــن، آتروفــی نخاعــی 

ــازی ــک لکودیســتروفی وآکندروپ ــی، متاکروماتی عضان
ــش از  ــا پی ــوزوم ه ــام کروم ــدادی تم ــای تع ــاری ه ــخیص ناهنج n تش
 Preimplantation Geneticــای ــک ه ــق تکنی ــی از طری ــه گزین الن
Screening-Next NGS Generation Sequencing )PGS-

)NGS
روند کار آزمایشگاه ها:

n بعــد از پذیــرش بیمــار و انجــام آزمایــش، بــر اســاس نــوع درخواســت و نوع 
آزمایــش ژنتیــک طــی ســه تــا چهــار هفتــه نتیجــۀ آزمایــش درخواســتی آمــاده 
ــه مــی شــود. گاهــی  ــرای دریافــت آن تمــاس گرفت ــا بیمــار ب مــی شــود و ب
ــواده هــم نیــاز  ــه بررســی دیگــر اعضــای خان ــرای خدمــات رســانی بهتــر ب ب
اســت کــه در ایــن مــوارد پزشــک مشــاور ژنتیــک بــا بیمــار تمــاس مــی گیــرد 

و توضیحــات تخصصــی الزم را بــه بیمــار ارائــه مــی دهــد .
مزیت های مجموعۀ آزمایشگاه های ژنتیکی ابن سینا:

ــک و  ــای ژنتی ــگاه ه ــان آزمایش ــی می ــی و هماهنگ ــل کار تیم ــه دلی n ب
ــات  ــت خدم ــن مرکز،کیفی ــال در ای ــاوره و پرنات ــک مش ــیتوژنتیک و کلینی س
باالتــر و شــیوۀ پاســخگویی و ارائــۀ نتایــج آزمایــش هــا بــه مراجعــان دقیــق تر 
و منظــم تــر از مراکــز مشــابه اســت. همچنیــن، بســیاری از تکنیــک هــای ارائه 
شــده در آزمایشــگاه ژنتیــک ابــن ســینا، از جملــه تشــخیص ناهنجــاری هــای 
NGS تعــدادی تمــام کرومــوزوم هــا پیــش از النــه گزینــی از طریــق تکنیــک

 Generation Sequencing PreimplantationGenetic(
Screening-Next(،تشــخیص پیــش از النــه گزینــی انــواع مختلــف 
 CGGبیمــاری هــای ژنتیکــی و تشــخیص پیــش جهــش و تعــداد تکرارهــای
در ژن FMR1 در زنــان مبتــا بــه نارســایی زودرس تخمــدان بــا اســتفاده از 

ــت. ــاز اس ــه و ممت ــور یگان ــک TRP-PCR، در کش تکنی
روش های دریافت نوبت:

ــا  ــز، ب ــه مرک ــۀ حضــوری ب ــر مراجع ــزون ب ــد اف ــی توانن ــرم م ــان محت مراجع
ــد. ــاس بگیرن ــای 814 و 848 تم ــی ه ــن 23519،داخل ــمارۀ تلف ش
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مركز فوق تخصصي درمان ناباروري و سقط مكررابن سينا  باكلينيكهاي:
   کلینیک درمان ناباروری

 PCOS کلینیک   
   کلینیک درمان سقط مکرر 

   کلینیک درمانهای جایگزین )اهدا( 
   کلینیک سالمت مادر، جنین ، نوزاد

   کلینیک سالمت جنسي
   کلینیک اندومتریوز 

     آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژي، سیتوژنتیک و ژنتیک مولکولی درخدمت عموم مردم مي باشد. 

خدماتوويژگيهايمركز:
   کلیه روش های نوین تشخیصی و درمان ناباروری مردان و زنان 

   ارائه روش های پیشرفته تشخیص و درمان سقط مکرر 
   انجام درمان های کمک باروری )شامل رحم جایگزین و اهدای گامت و جنین(

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

   غربالگری سالمت جنین با استاندارد بین المللی کنترل بارداری 
   غربالگری، تشخیص و درمان بیماریهای پستان

 ، )PGD( تشخیص نقایص ژنتیکی جنین شامل: تعیین جنسیت جنین قبل از انتقال   
 )PND( تشخیص بیماریهای ژنتیکی پس از حاملگی

   مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج و ارائه خدمات تشخیصی مورد نیاز ) کاریوتایپ( 
   بررسی و درمان مشکالت جنسی 

   تشخیص و درمان بیماری های منتقله از راه تماس جنسی ) STI( و عفونتهای تبخالی 
) هرپس ویروسها( 

   ارایه کلیه خدمات پاراکلینیکی اعم از آزمایشگاه های تخصصی و رادیولوژی 

این راهنما به منظور ارتقاء آگاهي شما تهیه شده است. جهت کسب 
اطالعات بیشتر براي درمان و رفع مشکل خود با پزشک متخصص 

مرکز درمان ابن سینا مشورت نمائید.

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 ارزیابی اختال جنسی  
 DNA بانک ،PND ،و انتخاب جنسیت  PGD ،کاریوتایپ  

 IVIG سرکاژ، تزریق  
واریکوسل و واریکوسلکتومی، ارکیوپکسی، هیدروسلکتومی   

تحریک تخمک گذاری، IUI ،IVF ،ICSI، هچینگ آزمایشگاهی جنین   
پره ناتولوژی )سونوگرافی، داپلر، بیوفیزیکال پروفایل، آمنیوسنتز، CVS و کوردوسنتز(   

اهداء گامت و جنین   
بررسی عوامل مهم عفونی در زوجین نابارور   

راهنمای درمان بیماران سقط مکرر   
     اندومتریوز

و...   


