 -6کارایـی ایـن تکنیـک تحت تأثیر سـن جنین نیسـت و در
هـر زمـان از بـارداری قابل انجام اسـت.

مـدت زمـان مـورد نيـاز بـراى آزمايـش چقـدر
اسـت؟
 .1آزمايشـگاه معمـوالً جـواب آزمايـش را پنـج روز پـس از
انجـام نمونـه گيـرى آمـاده مـی کنـد.
 .2آزمايشـگاه پـس از حصـول نتايـج بالفاصلـه پزشـك يـا
خانـواده را از جـواب آزمايـش مطلـع مـی سـازد.
 .3در مـواردى كـه نتيجـه آزمايش مبهم باشـد ،امـکان تکرار
آزمایـش وجود دارد.

محدودیت های تکنیک  QF-PCRچیست؟
 .1در ايـن روش درجـات پائيـن موزائيسـم و آنوپلوئیدهـا ،كه
سـلولهاى ناهنجـار كمتـر از  15تـا  20درصـد از رده سـلولى را
تشـكيل دهنـد ،قابل تشـخيص نيسـتند.
 QF-PCR .2روشـی قابـل اطمینان برای تشـخیص حذف
هـای کروموزومی نمی باشـد.
 .3در مـوارد بسـيار نـادرى جـواب آزمايش نمـى تواند گوياى
وضعيـت كليـه ماركرهـا بـر روى يك يا چنـد كروموزوم باشـد.
در ايـن مـوارد نمونـه ها بـه روش  FISHیـا کاریوتایـپ مورد
بررسـی قرار خواهنـد گرفت.

QF-PCR:

Quantitative Fluorescence PCR

تشخيص پيش از تولد :

آزمایــش چگونــه و بــر روی چــه نمونــه هایــی

 -2بخــش عمــده ی ایــن تســت بطــور اتوماتيــك انجــام

تشــخيص پيــش از تولــد ناهنجــارى هــاى كروموزومــى بــا

صــورت مــی گیــرد؟

مــی شــود و هميــن امــر باعــث تــوان عملياتــى بــاال بــا صــرف

اســتفاده از كشــت ســلولهاى جنينــى حاصــل از آمنيوســنتز يــا

پرزهــای جفتــی یــا مایــع آمنیوتیــک حــاوی ســلول بــا

هزينــه اى بســيار كــم مــی گــردد و همچنيــن تشــخيص

بيوپســى از جفــت امــكان پذيــر شــده اســت .اگرچه بــا اســتفاده

برچســب نــام و مشــخصات نمونــه بــه همــراه نمونــه خــون

پيــش از تولــد ســريع را بــراى كليــه بــارداری هــا امــكان پذيــر

از آزمایــش کاریوتایــپ ،امــکان تشــخیص تغییــرات عــددی و

وریــدی مــادر ( 5تــا  10میلــی لیتــر در لولــه آغشــته بــه مــاده

مــی ســازد .بــه هميــن علــت اضطــراب حاصــل از انتظــار

ســاختمانی کرومــزوم هــا فراهــم اســت ،لیکــن انجــام ایــن

ضــد انعقــاد  )EDTAمــی بایســت بــه آزمایشــگاه ارســال

درازمــدت والديــن بــراى تكميــل نتايــج آزمايــش كاريوتايــپ را

تســت مســتلزم صــرف وقــت طوالنــی و انجــام تکنیــک هــای

گــردد .در برخــی مــوارد کــه نتیجــه آزمایــش مبهــم اســت

كاهــش داده اســت.

متعــدد اســت .لــذا آزمایــش نویــن  QF- PCRمخصوصـاً در

نمونــه خــون مــادری بــرای تشــخیص بهتــر مــورد اســتفاده

 -3ايــن روش داراى حساســيت بســيار بااليــى اســت و در

مــواردی کــه محدودیــت زمانــی ب ـرای انجــام آزمایــش کاریوتایــپ

قــرار مــی گیــرد .کلیــه نمونــه هــای پرزهــا و مایــع آمنیوتیــک

نتيجــه نمونــه بســيار كمــى مــورد نيــاز اســت.

وجــود دارد ،مناســب تــر اســت.

بوســیله  QF-PCRمــورد آزمایــش قــرار مــی گیــرد و در

 -4در ایــن تکنیــک بــه علــت اســتفاده از مارکرهــای STR

 QF-PCRچیست؟

صورتــی کــه عالئــم و نشــانه هــای مشــخص بالینــی ابتــا

کــه بســیار پلــی مــروف یــا چندشــکل هســتند ،انجــام آزمایــش

در طــی  10ســال اخیــر تکنیــک فلورســنت کمــی

بــه بیمــاری در جنیــن وجــود داشــته باشــد ،کاریوتایــپ نیــز بــه

بــر روی نمونــه هــای جنینــی کــه آلــوده بــه ســلولهای مــادری

( )QF-PCRبــرای تشــخیص ســریع پیــش از تولــد

همــراه ایــن آزمایــش صــورت مــی گیــرد.

اســت امــکان پذیــر مــی شــود و نیــز امــکان ارزیابــی کیفیــت
تخــم لقــاح شــده (زیگوســیتی) در بــارداری هــای چندقلــو

آنوپلوئیــدی هــای کروموزومــی شــایع بــکار گرفته شــده اســت.
در ایــن روش تکرارهــای کوتــاه ( )STRsبــا مارکرهــای

فواید بکارگیری تکنیک  QF-PCRچیست؟

وجــود دارد.

 DNAموجــود بــر روی کرومــوزوم هــای  X ،21 ،18 ،13و

 -1فوایــد ايــن روش حساســيت و ویژگــی بــاالی آن

 -5بکارگیــری STRهــای مختلــف بــا اشــکال متفــاوت و

 Yتکثیــر شــده و بــا نشــانگرهای فلورســنتی نشــانه گــذاری

مــی باشــد کــه ناهنجاریهــاى كروموزومــى عمــده را تشــخيص

خــاص کروموزومــی نیــز تشــخیص تریزومــی هــای جزئــی

و نهایتــا مقــدار آنهــا بــا الکتروفــورز انــدازه گیــری مــی شــود.

مــی دهــد.

( )partial trisomiesرا امــکان پذیــر مــی ســازد.

