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CGH  مخففComparative 

genomic hybridization  است

يسگٍ ساصی د"ن آکٍ مؼادل فاسسی 

دقت تکىیکی تا ي  ًدٌت "ای طوًممقایسٍ

َا ي یا حزفي قاتلیت تطخیص  تاال تسیاس

دس کل طوًم  ی کًچکَااضافٍ ضذگی

 . است

CGH :تش دي وًع میثاضذ 

CGH  کشيمًصيمی يCGH ای  سایٍآسیض

(Array CGH) 

CGH یح اکاسیًتگاٌ سا  کروموزومی

 تسیاسی اص حزفُا ي .وامىذمی ویض مًلکًلی

 دس حذکٍ  اضافات کًچک کشيمًصيمی سا 

دس  تطخیص تٍ يسیلٍ میکشيسکًج

تٍ کمک  ،تاضىذیح مؼمًلی ومیاکاسیًت

 ایه تًان خیذا کشد. ایه تکىیک می

 کشيمًصمی کًچک تسیاس تغییشات

تٍ َمشاٌ  تالیىی تضسگی خیامذ تًاوىذمی

  داضتٍ تاضىذ.

 

تطًس ضماتیک ایه تکىیک دس ػکس ریل 

 ومایص دادٌ ضذٌ است.
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تٍ جای  ایریس آرایه CGHدس 

َای متافاصی فشد استفادٌ اص کشيمًصيم

َای فشد  DNA، اص وشمال جُت مقایسٍ

ایه قذست ضًد ي تىاتشوشمال استفادٌ می

ن تسیاس آ (resolution)تفکیکی 

 گشدد. کشيمًصيمی می CGHتاالتش اص 

 

   CGHمًاسد کاستشد آصمایص 

 :ضىاسایی ػلت* 

 ػقة ماوذگی رَىی.1

 تاخیش دس سضذ ي تکامل  .2

 مطکالت یادگیشی ي سفتاسی.3

 ي غیشٌ .4

 دس مًاسد مثتالیان تٍ سشطان:* 

ضىاسایی تغییشات طوی دس ومًوٍ .1

 سشطاوی

 خیطگًیی يضؼیت تیماس.2

داسيی مًثشتش جُت  باوتخا.3

 دسمان 

 غیشٌ.4

 نمونه مورد نیاز
َای خًوی سيی ومًوٍ CGHآصمایص *  

 گیشد.کان یا تضسگساالن اوجام میاص کًد

جُت تطخیص خیص اص تًلذ ویض * 

آمىیًن ي یا خشصَای مایغ  تشسسی ومًوٍ

 گیشد.جفتی جىیىی اوجام می

دس مًاسد سشطاوی ومًوٍ تافت سشطاوی *  

 وظیش تًمًس یا مغض استخًان

 مسایا
 کشيمًصم اوسان  46تشسسی تمامی

 دس یک آصمایص 

َای سيشسیت ي دقت تیطتش اص حسا

 یح مشسًم اکاسیًت

 ػذم ویاص تٍ اوجام آصمایطُای تیطتش

طخیص اوجام گشفتٍ تش تؼذ اص ت

 اساس ایه آصمایص 

َا ضىاسایی محل دقیق حزف ضذگی

 َا دس طوًم ي اضافٍ ضذگی

 ضىاسایی وقاط ضکست دس تٍ کمک

َای کشيمًصمی ضىاختٍ تؼادلػذم 

 ضذٌ

 

 نقاط ضعف و معایب:
 َای جاییضىاسایی جاتٍػذم

 کشيمًصمی متؼادل 

گشان تًدن تکىیک 

 ػذم خًش تًسط تیمٍ َای کطًس 

 


