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

       QF-PCR:
      Quantitative Fluorescence PCR

محدودیت های تکنیک QF-PCR چیست؟
1. در ایـن روش درجـات پائیـن موزائیسـم و آنوپلوئیدهـا، که 
سـلولهای ناهنجـار کمتـر از 15 تـا 20 درصـد از رده سـلولی را 

تشـکیل دهنـد، قابل تشـخیص نیسـتند.
QF-PCR .2 روشـی قابـل اطمینان برای تشـخیص حذف 

هـای کروموزومی نمی باشـد.
3. در مـوارد بسـیار نـادری جـواب آزمایش نمـی تواند گویای 
وضعیـت کلیـه مارکرهـا بـر روی یک یا چنـد کروموزوم باشـد. 
در ایـن مـوارد نمونـه ها بـه روش FISH یـا کاریوتایـپ مورد 

بررسـی قرار خواهنـد گرفت.

مـدت زمـان مـورد نیـاز بـرای آزمایـش چقـدر 
اسـت؟

1. آزمایشـگاه معمـوالً جـواب آزمایـش را پنـج روز پـس از 
انجـام نمونـه گیـری آمـاده مـی کنـد.

2. آزمایشـگاه پـس از حصـول نتایـج بالفاصلـه پزشـک یـا 
خانـواده را از جـواب آزمایـش مطلـع مـی سـازد.

3. در مـواردی کـه نتیجـه آزمایش مبهم باشـد، امـکان تکرار 
آزمایـش وجود دارد.



تشخیص پیش از تولد :
ــا  ــی ب ــای کروموزوم ــاری ه ــد ناهنج ــش از تول ــخیص پی تش
اســتفاده از کشــت ســلولهای جنینــی حاصــل از آمنیوســنتز یــا 
بیوپســی از جفــت امــکان پذیــر شــده اســت. اگرچه بــا اســتفاده 
از  آزمایــش کاریوتایــپ، امــکان تشــخیص تغییــرات عــددی و 

ــن  ــام ای ــن انج ــم اســت، لیک ــا فراه ــزوم ه ــاختمانی کروم س
تســت مســتلزم صــرف وقــت طوالنــی و انجــام تکنیــک هــای 
متعــدد اســت. لــذا آزمایــش نویــن QF- PCR مخصوصــاً در 
مــواردی کــه محدودیــت زمانــی بــرای انجــام آزمایــش کاریوتایــپ 

وجــود دارد، مناســب تــر اســت.

QF-PCR چیست؟

کمــی                       فلورســنت  تکنیــک  اخیــر  ســال   10 طــی  در 
تولــد  از  پیــش  ســریع  تشــخیص  بــرای   )QF-PCR(
آنوپلوئیــدی هــای کروموزومــی شــایع بــکار گرفته شــده اســت. 
در ایــن روش تکرارهــای کوتــاه )STRs( بــا مارکرهــای 
DNA موجــود بــر روی کرومــوزوم هــای X  ،21 ،18 ،13 و 

ــا نشــانگرهای فلورســنتی نشــانه گــذاری  ــر شــده و ب Y تکثی
و نهایتــا مقــدار آنهــا بــا الکتروفــورز انــدازه گیــری مــی شــود.

ــی  ــه های ــه نمون ــر روی چ ــه و ب ــش چگون آزمای
ــرد؟ ــی گی ــورت م ص

پرزهــای جفتــی یــا مایــع آمنیوتیــک حــاوی ســلول بــا 
ــه خــون  ــراه نمون ــه هم ــه ب ــام و مشــخصات نمون برچســب ن
وریــدی مــادر )5 تــا 10 میلــی لیتــر در لولــه آغشــته بــه مــاده 
ــال  ــگاه ارس ــه آزمایش ــت ب ــی بایس ــاد EDTA( م ــد انعق ض
ــت  ــم اس ــش مبه ــه آزمای ــه نتیج ــوارد ک ــی م ــردد. در برخ گ
ــورد اســتفاده  ــر م ــرای تشــخیص بهت ــادری ب ــه خــون م نمون
قــرار  مــی گیــرد. کلیــه نمونــه هــای پرزهــا و مایــع آمنیوتیــک 
ــرد و در  ــی گی ــرار م ــش ق ــورد آزمای ــیله QF-PCR م بوس
ــال  ــی ابت ــم و نشــانه هــای مشــخص بالین ــی کــه عالئ صورت
بــه بیمــاری در جنیــن وجــود داشــته باشــد، کاریوتایــپ نیــز بــه 

ــرد.  ــن آزمایــش صــورت مــی گی همــراه ای

فواید بکارگیری تکنیک QF-PCR چیست؟
آن              بــاالی  ویژگــی  و  حساســیت  روش  ایــن  فوایــد   -1
مــی باشــد کــه ناهنجاریهــای کروموزومــی عمــده را تشــخیص 

ــد. ــی ده م

ــام     ــک انج ــور اتوماتی ــت بط ــن تس ــده ی ای ــش عم 2- بخ
مــی شــود و همیــن امــر باعــث تــوان عملیاتــی بــاال بــا صــرف 
ــخیص  ــن تش ــردد و همچنی ــی گ ــم م ــیار ک ــه ای بس هزین
پیــش از تولــد ســریع را بــرای کلیــه بــارداری هــا امــکان پذیــر        
ــار  ــل از انتظ ــراب حاص ــت اضط ــن عل ــه همی ــازد. ب ــی س م
درازمــدت والدیــن بــرای تکمیــل نتایــج آزمایــش کاریوتایــپ را 

کاهــش داده اســت.
ــت و در  ــی اس ــیار باالی ــیت بس ــن روش دارای حساس  3- ای

ــاز اســت. ــورد نی ــی م ــیار کم ــه بس نتیجــه نمون
 STR ــت اســتفاده از مارکرهــای ــه عل ــن تکنیــک ب 4- در ای
کــه بســیار پلــی مــروف یــا چندشــکل هســتند، انجــام آزمایــش 
بــر روی نمونــه هــای جنینــی کــه آلــوده بــه ســلولهای مــادری 
اســت امــکان پذیــر مــی شــود و نیــز امــکان ارزیابــی کیفیــت 
ــو  ــای چندقل ــارداری ه ــیتی( در ب ــده )زیگوس ــاح ش ــم لق تخ

وجــود دارد.
ــاوت و  ــکال متف ــا اش ــف ب ــای مختل ــری STRه 5- بکارگی
ــی  ــای جزئ ــی ه ــخیص تریزوم ــز تش ــی نی ــاص کروموزوم خ

ــازد. ــی س ــر م ــکان پذی )partial trisomies( را ام


