
 معرفی آزمایشگاه

ھای نوین پزشکی دانشگاه علوم آزمایشگاه سیتوژنتیک و کشت سلولی دانشکده فناوری
ھای آموزشی و پژوھشی در جھت برآورده ساختن پزشکی گلستان با ھدف پیشبرد فعالیت

  .تاسیس گردید ١٣٩٠بخشی از نیازھای اعضای ھئیت علمی و دانشجویان در سال 

کشت خون و : شود عبارتست ازکه در این آزمایشگاه انجام میھایی از جمله فعالیت
  . ھاھا و انجام فرآیندھای مختلف بر روی آنکاریوتایپینگ، کشت انواع سلول

 این حامالن توارث است که در ھسته ھا،و تکامل کروموزوم فعالیت سیتوژنتیک مطالعه ساختار،
  .اندواقع شده سلول

-سلول ھای اولیهو رده) پیکری(ای متوالی سوماتیک ھبا رفتار کروموزوم در حین تقسیم سیتوژنتیک
یا دو ) میتوز(کروموزومی مشابه با دو مجموعه  یبرای تولید دو سلول دختر )جنسی( ژرمینال ھای

مجموعه کروموزومی  ھای جنسی با یکتولید سلول ارتباط است که به در متوالی ژرمینال تقسیم
   .شودمنجر می) میوز(

ھا که ممکن است در آنھا اشتباھی صورت گیرد و ان به ویژه به چگونگی این فرآیندسیتوژنتیک انس
ھا عامل اصلی مکند زیرا تغییر در تعداد یا ساختار کروموزوتوجه می. ساختاری منجر شود به تغییرات

- ناباروری و سقط خود متعدد،ھای ناھنجاری ماندگی ذھنی،عقب ژنتیکی، ھایبسیاری از سندروم
  .باشدخودی میبه

-سلولھا توسط والتر فلمینگ ر با انتشار تصاویری از کروموزومبامطالعه سیتوژنتیک انسان نخستین
نامید و  "کروماتین"را  پذیر ھستهفلمینگ بخش رنگ .آناتومی اتریشی شروع شد شناس و استاد

  .کردواژه میتوز استفاده از  باربرای اولین

در آن روزھا  .شده استفاده کردرنگلغات یونانی برای جسمبا منشا " کروموزوم "یوالدیر از واژه
  .سعی داشتند فرضیه توارث کروموزومی را تبیین نمایند بسیاری از دانشمندان

 رسما فرضیه توارث ساتون و تقریبا در ھمان زمان بووری،پس از کشف دوباره توارث مندلی، 
د که مطالعه ھم آمیخت و او بوساتون علوم سلولی و ژنتیک را در کردند، را اعالم کروموزومی
  .نامید "سیتوژنتیک" ھا راکروموزوم

ھا و تھیه رنگ ھای میکروسکوپ،ھای حاصل شده در ساخت عدسیبا توجه به توسعه و پیشرفت
-کروموزوم ھا و نیزصحیح کروموزوم مطالعه ژنتیک با تاکید بر تعیین تعداد ،ورزی بافتھای دستروش

  .ھای جنسی در انسان ادمه یافت

ھای مداوم رغم پیشرفتعلی ھا استفاده کرد،ریوتایپ برای قرارگرفتن کروموزوملووتیسکی از واژه کا
  .ھا وجود داشتتک کروموزومحیح یا تفکیک بین تکھنوز مشکالت در مشاھده ص تکنیکی

ھا نفوذ نماید و موجب تورم داخل سلولآب به  واسطه اسمز،ھیپوتونیک موجب شد به شوک
این حادثه کلید گشایش آینده سیتوژنتیک  ھا از یکدیگر گردد؛کروموزوم و جدا شدن غشای سلول

  .انسان بود

برای تخریب عملکرد دوک میتوزی و ھای کشت شده با کلشیسین روش مبتنی بر تیمار سلول
  .متافاز به وسیله فورد و ھامرتون ارائه گردید شونده درھای تقسیمسلول تجمع



 که نودل مشاھده کرد ھای تکنیکی موجب تسھیل بررسی متداول کاریوتایپ بیماران شد؛پیشرفت
- ھای قرمز و سفید استفاده میکه برای جدا کردن گلبول »فیتوھماگلوتینین«قرمزعصاره لوبیای 

او استفاده از این ماده را به عنوان میتوژن  .شودتقسیم میبرای  ھالنفوسیتموجب تحریک  شود،
  .پذیر نمودی برای بررسی کروموزومی را امکانمحیط پیشنھاد کرد و استفاده از نمونه خون

نشان  آمیزی با گیمسا درتز و شاوھا با نمک و قلیا و سپس رنگتیمار کروموزوتفاده از روش پیشاس
 این روش و تغییرات پیاپی آن کاربرد شود؛ھا ایجاد میکروموزومھی روی نواری مشاب دادند که الگوی
  .ھای سیتوژنتیک را میسر کردگسترده روش

جمله  ھای کروموزومی ازھا و ناھنجاریسندروم شناسایی بسیاری از ھمه این دستاوردھا، پیامد
  .ا بوده استھھا و موزاییکجایسازی ھا،واژگونی ،ھاجاییجابه ھا،حذف ھا،آنیوپلوییدی

و سیتوژنتیک ژنتیک سیتوامروزه در جایگاھی ھستیم که ساالنه بیش از یک میلیون بررسی 
سال برای ٣۵با سن باالی زنان باردار  شود،پانصد آزمایشگاه در دنیا انجام می مولکولی در بیش از

شوند و برای بسیاری بررسی پلوییدی پیش از تولد با ارجاع می بررسی سیتوژنتیکی پیش از تولد
ھایی که مشکل کالت فنوتیپی یا ذھنی و برای زوجمش برای کودکان با .شودانجام می FISHروش 

 .سیتوژنتیک بخشی از بررسی بالینی آنھا شده است .اروری دارندب
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