CGH

مخفف

Comparative

 genomic hybridizationاست
کٍ مؼادل فاسسی آن "ديسگٍ ساصی
مقایسٍای طوًم" تًدٌ ي تکىیکی تا دقت
تسیاس تاال ي قاتلیت تطخیص حزفَا ي یا

اضافٍ ضذگیَای کًچک دس کل طوًم
است.
 CGHتش دي وًع میثاضذ:
 CGHکشيمًصيمی ي  CGHسیضآسایٍ ای
)(Array CGH
 CGHکروموزومی سا گاٌ کاسیًتایح
مًلکًلی ویض میوامىذ .تسیاسی اص حزفُا ي
وشاوی :تهران ،اکباتان ،خیابان وفیسی ،روبروی
ورزشگاه راه آهه ،ساختمان سایه ،طبقه ،5واحد 20
تلفه 44695664 :؛ فکس44695663 :
وشاوی آزمایشگاه :تهران ،میدان ولیعصر ،بلوار کشاورز،
خیابان وصال ،پالک  ،117ساختمان وصال ،طبقه،3
واحد  5تلفه 88390324 :فکس88390275 :
پایگاه الکتروویکی:
www.geneticsfound.org
پست الکتروویک:
gnetic.foundation@gmail.com

اضافات کًچک کشيمًصيمی سا کٍ دس حذ
تطخیص تٍ يسیلٍ میکشيسکًج دس
کاسیًتایح مؼمًلی ومیتاضىذ ،تٍ کمک
ایه تکىیک میتًان خیذا کشد .ایه
تغییشات

تسیاس

کًچک

کشيمًصمی

میتًاوىذ خیامذ تالیىی تضسگی تٍ َمشاٌ
داضتٍ تاضىذ.
1

دس ػکس ریل تطًس ضماتیک ایه تکىیک
ومایص دادٌ ضذٌ است.

دس  CGHریس آرایهای تٍ جای
استفادٌ اص کشيمًصيمَای متافاصی فشد
وشمال جُت مقایسٍ ،اص َ DNAای فشد
وشمال استفادٌ میضًد ي تىاتشایه قذست
تفکیکی ) (resolutionآن تسیاس
تاالتش اص  CGHکشيمًصيمی میگشدد.

مًاسد کاستشد آصمایص CGH

مسایا


* ضىاسایی ػلت:
 .1ػقة ماوذگی رَىی
 .2تاخیش دس سضذ ي تکامل



 .3مطکالت یادگیشی ي سفتاسی



 .4ي غیشٌ
* دس مًاسد مثتالیان تٍ سشطان:



 .2خیطگًیی يضؼیت تیماس
 .3اوتخاب داسيی مًثشتش جُت

دس یک آصمایص
حساسیت ي دقت تیطتش اص سيشَای
کاسیًتایح مشسًم

ػذم ویاص تٍ اوجام آصمایطُای تیطتش
تؼذ اص تطخیص اوجام گشفتٍ تش

 .1ضىاسایی تغییشات طوی دس ومًوٍ
سشطاوی

تشسسی تمامی  46کشيمًصم اوسان



دسمان

اساس ایه آصمایص
ضىاسایی محل دقیق حزف ضذگیَا
ي اضافٍ ضذگیَا دس طوًم
کمک تٍ ضىاسایی وقاط ضکست دس

ػذم تؼادلَای کشيمًصمی ضىاختٍ

 .4غیشٌ

ضذٌ

نمونه مورد نیاز

نقاط ضعف و معایب:

* آصمایص  CGHسيی ومًوٍَای خًوی



* جُت تطخیص خیص اص تًلذ ویض



گشان تًدن تکىیک



ػذم خًش تًسط تیمٍ َای کطًس

اص کًدکان یا تضسگساالن اوجام میگیشد.
تشسسی ومًوٍ مایغ آمىیًن ي یا خشصَای
جفتی جىیىی اوجام میگیشد.
* دس مًاسد سشطاوی ومًوٍ تافت سشطاوی
وظیش تًمًس یا مغض استخًان
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ػذم

ضىاسایی

جاتٍجاییَای

کشيمًصمی متؼادل

