
 
 

 کاریوتایپ چیست؟

 رهیکروموزوم ها است. هر کروموزوم از زنج یشده است. هسته هر سلول حاو لیها سلول تشک اردیلیبدن انسان از م

مانند رنگ مو، رنگ  یباشد که صفات خاص یژن ها م یحاو DNAشده است و هر رشته  لیتشک DNA دهیچیپ یها

 ژن در بدن وجود دارد. 20000از  شیدهند. ب یچشم و ... را نشان م

ستند. آنها از والد یساختار یها بلوک ها ژن ستند، که  DNA یشوند. ژنها حاو یبه کودک منتقل م نیوراثت ه ه

ساخت پروتئ سئول  ستند. پروتئ نیم س نیها ه سلول ها انجام م یاریها اعمال ب دهند. آنها مولکول ها را از  یرا در 

 دارند. زیو نقش محافظت کننده ن هکرد هیسموم را تجز کنند،یجا به جا م گریمکان به مکان د کی

 کیکروموزوم از مادر و  کیجفت،  23 نیاز ا کیجفت کروموزوم اساات که در هر  23 ایعدد  46 یانسااان حاو بدن

 یجفت کروموزومها کیآتوزوم و  ای یجنس ریجفت کروموزوم غ 22تعداد  نیاست. از ا دهیکروموزوم از پدر به ارث رس

 هستند. XX مونث یجنس یو کروموزومها XYمذکر  یجنس یهستند. کروموزومها یجنس

سیاری از بیماریهای ژنتیکی ست که علت ب شده ا ضعیت کروموزم امروزه معلوم  ست اختالل در حالت و و کم یا . ها ا

ماری و ایجاد مشااکالت متعدد در فرد میشااود. به همین دلیل زیاد شاادن آنها یا جابجایی بین آنها معموب باعث بی

 مشخص کردن وضعیت کوموزومهای یک فرد و تغییرات احتمالی در تعداد یا ساختار آنها یک ضرورت است. 

از کاریوتایپ  برای تهیه کاریوتایپ به زبان سااااده تراااویری اسااات که از کروموزومهای یک فرد تهیه میشاااود.

در حال تقسیم در مرحله متافاز میتوزی عکس گرفته میشود. آزمایش کاریوتایپ روی نمونه  کروموزومهای یک سلول

ست. ولی نمونه  سلولهای زنده بدن قابل انجام ا ستخوان، عضله و دیگر  سقط، مغز ا خون، مایع آمنیوتیک، محروبت 

 خون و مایع آمنیوتیک بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار میگیرد.

 یش کاریوتایپ به چه کسانی توصیه میشود؟انجام آزما

 وجود اختالبت کروموزومی در والدین 

 )..سندرومهای شایع )داون،پاتو،ادوارد و 

  درجه یک بستگانفرد یا اختالل کروموزومی واضح در 

 تعیین جنسیت در مواردی که جنسیت فرد مورد سوال است 

 سقط مکرر 

 افراد نابارور  

 اصال عادت ماهیانه نداشته. خانمی که خانمهایی که قاعدگی های نامنظم دارند یا 

 مرده زایی 

 ناهنجاریهای مادرزادی 



 
 

 دسااات و پاهای بزرگتر یا کوتاهتر از معمول، قد یا بلندی در مواردی که فرد مشاااکالتی از ق یل کوتاهی ،

 .صورت غیر معمول و گوشهای بزرگ دارد

 سابقه داشتن فرزندان معلول بدون علت مشخص در خانواده 

 ون دلیل شناخته شده در خانوادهسابقه داشتن افراد کم توان ذهنی بد 

  در خانواده نتیکیژسابقه داشتن بیماری 

 یرند.گ دقیق قرارشاوره ژنتیکی مچنانچه در فردی اخالل کروموزومی مشاهده شود، بزم است خانواده مورد 

مایش ژنتیک پیش از ازدواج نیست و فقط در مواردی باید به این نکته مهم توجه داشت که تعیین کاریوتایپ، نوعی آز

 که ذکر شد، انجام آن توصیه میشود.

 

           http://rasadmedlab.comگروه علمی ش که آزمایشگاهی رصد                                 

 نبع:م

https://www.genome.gov/ 

https://medlineplus.gov/lab-tests/karyotype-genetic-test/ 

https://www.webmd.com/baby/what-is-a-karyotype-test#1 
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