مقدمه:
جهــت تشــخیص علــت بیماریهــا الزم اســت اطالعــات
موجــــود بــر روی  DNAانســان مطالعــه گــردد
هماکنــون بــرای ایــن منظــور از روش توالییابــی
اســتفاده میشــود .تعییــن توالــی  DNAیــا همــان
سکوئنســینگ ) ،(Sequencingاولیــــن بــار در ســال
   1970توســـــط   ســــنگر )(Frederick Sanger
انجــام گرفــت .ایشــان جایــزه نوبــل ایــن تکنولــوژی را از
آن خــود کــرد و در حــال حاضــر توالییابــی بــه عنــوان
یــک روش طالئــی در تشــــخیص بیماریهــا در جهــان
شــناخته شــده اســت .ایــن روش در طــی ســالهای
متمــادی تــا کنــون پیشــرفت بســیاری کــرده و امــکان
تعییــن توالــی را تــا  10میلیــارد برابــر افزایــش داده اســت
که در تشــخیص بیــــماریها و درمان هدفمنــــد بیمــــاران
 -personalized medicineبســیار موثــر اســت.بــا ایــن روش ســنگر فقــط امــکان بررســی یــک ژن در
یــک زمــان ممکــن میباشــد .ولــی اکنـــون روش جدیــــد
 Next Generation Sequencingکـــــه بــه
اختصــار ) (NGSنامیــده میشــود بررســی توالــی تعـداد زیادی
از ژنهــای احتمالــی عامــل یک بیمــاری را بــه صــورت همزمان و
بــا هزینــه بســیار کمتــر امکانپذیــر کــرده اســت.
از جملــه بیماریهــای قابــل بررســی بــا روش توالییابــی
( ) NGSناشــنوایی و ســرطانهای فامیلــی و نارســائی
مغــزی و  ....میباشــند .لطفــا جهــت اطــاع از نــام
بیماریهــا و ژنهــای عامــل آن بیمــاری کــه تاکنــون
شــناخته شــده اســت بــه ســایت مرکــز کــه مکــررا بــه
روزرســانی میشــود مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن همــراه
مرکــز  09146437298تمــاس حاصــل فرمائیــد.
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تعیین توالی از روی  DNAانسانی چیست؟
تعییـن توالـی ماننـد خوانـدن یک کتاب اسـت یعنـی اینکه
بتوانیـم کتـاب ژنتیـک یک فـرد را کلمـه به کلمـه و حرف
بـه حـرف بخوانیـم و غلط هـا یا همـان جهش هـا را پیدا
کنیـم ،زیـرا جهش هـای روی  DNAانسـانی منجـر بـه
بیمـاری یـک فرد می شـود.
فــرق بیــن اســتفاده از روش تعییــن توالــی
 DNAقدیمــی ( روش ســنگر) بــا روش نســل
جدیــد تعییــن توالــی هــای ژنتیکــی ) (NGSدر
تشــخیص بیماریهــا چیســت؟
ایـن فنآوری به جـای تعیین توالی خیلی محـدود و نقطهای
یـک ژن یـا یـک قطعـه ژنومیـک  DNAانسـانی ،توانایی
تعییـن توالـی تعـداد خیلـی زیـادی ژن یـا حتـی همـه ژنوم
( )DNAانسـان را در یـک نوبـت آزمایـش دارا میباشـد.
بطــور کلــی انجــام روش نســل جدیــد تعییــن
توالــی هــای ) (NGSژنتیکــی چــه مزیتــی در
تشــخیص بیماریهــا دارد؟
روش قدیمــی و فعلــی تعییــن توالــی  DNAانســانی
(ســنگر) شــبیه ایــن اســت کــه یــک فــرد بتوانــد خــودش
کتابــی را بخوانــد و ویرایــش و غلطهــای آن را پیــدا کنــد
امــا ایــن روش بســیار زمانبــر و محــدود اســت چــرا کــه
نمیشــود در یــک روز چنــد میلیــون صفحــه کتــاب را
خوانــد و ویرایــش کــرد ،ولــی روش جدیــد شــبیه نرمافــزار
جســتجوی کامپیوتــر اســت کــه میتوانــد در چنــد صــدم
ثانیــه تعــداد زیــادی اســناد یــا صفحــات کتــاب را بخوانــد
و جســتجو کنــد.
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انجــام روش نســل جدیــد تعییــن توالــی هــای
ژنتیکــی ) (NGSچــه مزیتــی بــرای پزشــکان
دارد؟
ب ــا ارائ ــه ای ــن خدم ــات پزش ــکان محت ــرم بالین ــی ق ــادر
بـــه تشـــخیص ســـریع و انبـــوه بیماریهـــای ژنتیکـــی در
مراح ــل مختل ــف زندگ ــی ش ــامل مرحل ــه قب ــل از الن ــه
گزینـــی جنیـــن ،قبـــل از تولـــد و در مراحـــل مختلـــف
بع ــد از تول ــد هس ــتند.
چــه تعــداد بیمــاری و یــا چــه تعــداد ژن را
می تــوان بــا انجــام روش نســل جدیــد تعییــن
توالــی هــای ژنتیکــی ) (NGSشناســایی کــرد؟
روش نســل جدیــد تعییــن توالــی هــای ژنتیــک میتوانــد
تعــداد زیــادی ژن (همــه  20-30هــزار ژن انســان یــا حتــی
همــه ژنــوم انســان) را در یــک نوبــت آزمایــش تعییــن توالی
نمایــد و جهشهــا و اتفاقــات غیرطبیعــی را پیــدا کنــد.
مراحــل پذیــرش بیمــاران بــرای انجــام
آزمایشــات  NGSدر مرکــز تشــخیص ژنتیــک
تبریــز چگونــه میباشــد؟
1-1بیمار توسط پزشک محترم همکار به مرکز معرفی می گردد .
 2-2نوشــتن نــام آزمایــش و یــا نــام ژن عامــل احتمالــی
بیمــاری ضــروری نمی باشــد.
3-3کافــی اســت کــه پزشــک محتــرم تنهــا نــام بیمــاری کــه
بــه آن مشــکوک هســتند درخواســت نمایــد ( بــرای مثــال
ســرطان ســینه و نارســایی مغــزی یــا .)...
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4-4بیمــار در مرکــز ابتــدا توســط پزشــک متخصــص مــورد
مشــاوره ژنتیکــی قــرار گرفتــه و شــجره نامــه جهــت
درک ســابقه فامیلــی بیمــاری ترســیم می گــردد.
5-5ســپس براســاس درخواســت پزشــک محتــرم و اطالعــات
اخــذ شــده از مشــاوره  ،تســت ژنتیکــی اختصاصــی
( اکثــرا شــامل تعــداد زیــادی از ژن هــای عامــل احتمالــی
بیمــاری) انتخــاب می گــردد.
6-6از بیمــاران عمدتــا نمونــه خــون اخــذ شــده و بعــد از طــی
مراحــل پذیــرش ،نســبت بــه انجــام آزمایشــات آنهــا
اقــدام می گــردد.
7-7نتیجــه نهایــی آزمایشــات کتبــا تقدیــم بیمــار و پزشــک
محتــرم شــده و تفســیر نتایــج جهــت جلوگیــری از بــروز
دوبــاره بیمــاری در ســایر اعضــاء خانــواده دریــک جلســه
مشــاوره دیگــر بــه بیمــار ارائــه می گــردد.
8-8در صورتیکــه بیمــاری در افــراد دیگــر خانــواده نیــز وجــود
داشــته باشــد (بــروز فامیلــی) تکــرار ایــن آزمایــش در
آنهــا ضرورتــی نــدارد ،یعنــی کافــی اســت فقــط یــک
عضــو خانــواده کــه عالئــم بالینــی در ایشــان بــروز کــرده
مــورد آزمایــش قــرار گیــرد و در صــورت یافتــن ژن
معیــوب و جهــش بیماریــزا افــراد دیگــر خانــواده صرفــا
بــرای آن جهــش تســت می گردنــد.
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آدرس مرکــــــز :تربیــــــز-خیابان آزادی -مابیــن ســهراهی گلگشــت
و چهــارراه مــاراالن  -کلینیــک تخصصــی و فوقتخصصــی شــیخالرئیس
طبقــه پنجم-مركــز تشــخیص ژنتیــك تربیــز -اتاقهــای  508 ،507و 509

چهارراه آبرسان
گلباد

خیابان آزادی

کلینیک تخصصی و
فوق تخصصی شیخ الرئیس

گلگشت

چهارراه ماراالن

تلفن /041-33370684:تلفکس041-33377319:
ایمیلInfo@tgaclab.com - tgac1387@yahoo.com :
ساعات پذیــرش9 :صبح تا 21شب
www.tgaclab.ir

www.tgaclab.com
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www.genetictabriz.com

تشخیص سریع و توام
ژنهای دخیل دربروز بیماریها

به روش نسل جديد

تعيين توالي یابي ژنتيـکي

مرکــز تشخیص ژنتیـک تبریـــز

پیشـــرو در ارائـه خدمات تخصصی ژنتیک پزشـکی در شمال غرب کشـــور
و عضــو شبکـه مراکــــــز تشـــخیص پیـــش از تولد کشــــــور

دکتر ابراهیــم سخـی نیـا

متخصص ژنتیک انسانی از دانشگاه منچستر انگلستان
ف ــوق دکت ــری (دوره پن ــج س ــاله) ژنتي ــک مولکول ــي پزش ــکي
از دانش ــگاه منچس ــتر انگلس ــتان
دانشـیار گروه ژنتیک پزشـکی دانشگاه علوم پزشـکی تبریـز

