
17SJM

Vol 4, No 16 & 17, Autumn & Winter 2015

FISH  در تک سلول های رویان در موروال با استفاده از تكنیک PGD

فرخنده بهجتی1، ایمان باقری زاده2، معرفت غفاری3، ابوطالب صارمی4

مقاله پژوهشی اصیل

PhD     -1، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 
صارم و دپارتمان ژنتیک، بیمارستان صارم، 
تهران، ایران، استاد دانشگاه علوم بهزیستی 

و توانبخشی، تهران، ایران
انسانی،  ژنتیک  ارشد  کارشناس   ،MSc   -2
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی صارم 
صارم،  بیمارستان  ژنتیک،  دپارتمان  و 

تهران، ایران
مثل،  تولید  بیولوژی  متخصص   ،  MD   -3
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی صارم، 
بیمارستان صارم، دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی، تهران، ایران،
فوق  زایمان،  و  زنان  متخصص   ،MD    -4
الپراسکوپی،  و   IVF نازایی،  تخصصی 
و  مولکولی  سلولی،  تحقیقات  مرکز 
بیمارستان  صارم،  بنیادی  های  سلول 

صارم، تهران، ایران

*  نویسنده مسئول، پست الکترونیک: 
fbehjati@gmail.com

چكیده
زمینه و هدف: ناهنجاری های کروموزومی )انیوپلوییدی(، یکی از علت های شایع در بروز ناباروری و سقط 
های زودهنگام در دوران بارداری محسوب می شود. شایع ترین انیوپلوییدی در کروموزوم های 13 و 18 و 21 و 
همچنین در کروموزوم های جنسی  X  و  Y است که با انجام بررسی کروموزومی در قبل از مرحله النه گزینی و 
انتخاب جنین های سالم، می توان سالمت جنین را ازلحاظ کروموزومی مشخص نمود. با انجام این آزمایش می 

توان جنسیت رویان را تعیین کرد و با انتقال جنین های سالم، میزان باروری را افزایش داد.
مواد و روش ها: زمانی که رویان در مرحله 8-16 سلولی است یک سلول از آن بیوپسی می شود و سپس 
 ،IVF جهت بررسی تعداد کروموزوم ها و تعیین جنسیت انجام می شود. سپس نتایج به آزمایشگاه FISH آزمایش

جهت اطالع ارسال می شود.
یافته ها: درمجموع 32 رویان بررسی شدند، همگی آن ها ازلحاظ کروموزوم های جنسی و انوپلوییدی مورد 
آزمایش قرار گرفتند. قبل از انجام آزمایش FISH، در زمان الم گیری، کیفیت هسته نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. 
11 بالستومر بدون هسته بودند که آزمایش کروموزومی بر روی آن ها انجام نشده است و همچنین 6  بالستومر 

دارای دو هسته بودند که بعد از انجام FISH مشخص شد هر هسته تتراپلویید است.
نتیجه گیری: با استفاده از روش FISH می توان جنسیت جنین را مشخص نمود و همین طور انیوپلوییدها که 
در ژنتیک بالینی اهمیت دارند را بررسی نمود تا میزان باروری را افزایش داد. از آنجایی در این روش تعداد هسته 
قابل مشاهده است، می توان تعداد آن را گزارش کرد تا سلول های مناسب با یک هسته را انتخاب و جهت باروری 

انتقال داده شوند.
FISH  تکنیک ،PGD ،کلید واژه ها: انیوپلوییدی، تعیین جنیست
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مقدمه
افزایش  دلیل  به  مادر  افزایش سن  با  انسان  در  باروری،  زمینه  در 
باعث  و  یابد  می  کاهش  باروری  میزان  کروموزومی،  آنومالی  احتمال 
افزایش سقط جنین می شود. رابطه سن با کاهش باروری همچنان پابرجا 
باقی مانده است. نتایج به دست آمده از تحقیقات گسترده ای که بر روی 
 IVF بررسی کروموزومی اووسیت ها و رویان اولیه انسان بعد از انجام
انجام شده، حاکي از این است که انوپلوئیدی در اووسیت ها بسیار بیشتر 
حاضر  حال  در   .)1-11( بود  شده  گزارش  قباًل  که  است  چیزی  آن  از 
طبق مطالعاتی که با استفاده از تکنیک FISH و CGH بر روی رویان 
حاصل از IVF انجام شده است، مشخص نمود که 50تت5555 %  این رویان ها 
دارای انوپلوئیدی )کاهش و افزایش در تعداد کروموزوم ها( هستند. طبق 
گزارشی که در آمریکای شمالی در خانم های بین 35-37 ساله منتشر 
شده است حدود 70تت5555 % خانم هایی که با استفاده از IVF باردار شده اند 
مشکالت کروموزومی داشته اند )12-2(. این آمار در خانم های باالی 
40 سال به 82تت5555 % می رسد. این رقم در خانم های جوانی که دهنده تخمک 
ها  این خانم  در  است که  این درحالی  است.  بوده   %50 50 اند حدود  بوده 
انوپلوئیدی های شایع کروموزومی یعنی فقط 9 کروموزوم بررسی شدند 
)11(. اگرچه تحریک فولیکولی یکی از عواملی است که می تواند باعث 
پرده  در  انوپلوئیدی  پیچیده  منشأهای  بااین حال  شود  انوپلوئیدی  ایجاد 
ابهام قرار دارد. از آنجایی که میزان انوپلوئیدی در رویان شکل گرفته از 
IVF بسیار بیشتر از حد انتظار است. به همین دلیل متخصصین باروری 

در تالش اند تا تکنیک هایی را که منجر به تشخیص انوپلوئیدی قبل از 
النه گزینی می شود را جهت تشخیص و غربال گری کروموزومی توسعه 
دهند. با توجه به این موضوع که میزان انوپلوئیدی در رویان هایی که 
با استفاده از IVF به مرحله النه گزینی می رسند بسیار باال است و با 
کاهش  را  موفق  حاملگی  میزان  تواند  می  انوپلوئیدی  این که  به  توجه 
دهد، فرضیه ای مطرح می شود که رویان هایی که قبل از النه گزینی 
انوپلوئیدی قرار می گیرند  با استفاده از تکنیک PGD مورد غربالگری 
میزان موفقیت باروری یا حاملگی افزایش می یابد؛ چون با این روش 
رویان های سالم به رحم منتقل و رویان های دارای انوپلوئیدی از پروسه 
یافته و  افزایش  بنابراین میزان حاملگی موفق  شوند؛  باروری حذف می 

میزان سقط های جنینی نیز کاهش می یابد.
 اولین بار در سال 1990 مشخص شد که جدا کردن یک یا دو سلول 
در مرحله 8 سلولی رویان آسیبی به رشد و نمو آن وارد نمی کند )13(. اولین 
بار تکنیک PGD در جهت تشخیص بیماری وابسته به جنس انجام شد 

و رویانی که ازنظر کروموزومی مؤنث تشخیص داده شد برای النه گزینی 
انتخاب شد )14(. به دلیل عدم تکثیر توالی اختصاصی کروموزوم Y با 
استفاده از PCR در تکنیک PGD ، تشخیص جنسیت رویان با اشتباه 
مواجه مي شد )15(. به همین خاطر استفاده از تکنیک FISH به عنوان 

یک روش استاندارد در جهت تعیین جنسیت رویان معرفی شد )16(.

مواد و روش ها
انجام بیوپسی و تهیه سلول های بالستومر در آزمایشگاه IVF انجام 
شده است. ابتدا تخمک توسط اسپرم بارور شده و بعد از انجام تقسیمات 
سلولی در مرحله موروال، زمانی که رویان 8-16 سلولی است، یک یا دو 
سلول بالستومر از سلول تخم برداشته شده و به آزمایشگاه سیتوژنتیک 
ارسال می شود. سپس سلول بالستومر با روش Tween/HCl بر روی 
الم فیکس شده )تصویر 1( و با روش های استاندارد آزمایش FISH بر 
روی هسته سلول انجام می شود. آزمایش تعیین جنسیت بر روی همه 
سلول ها انجام و بررسی انوپلوییدی کروموزوم های 13، 18 و 21 به طور 

انتخابی صورت گرفت.

ها  یافته 
در مجموع 32 رویان بررسی شد که تعداد سلول های مورد آزمایش 
یک یا دو عدد بوده است )جدول 1(. بررسی کروموزومی بر روی 21 جنین 
صورت گرفت و سایر جنین ها مناسب این آزمایش نبودند زیرا فاقد هسته 
تعیین جنسیت، 16 رویان دختر و 5 رویان پسر )تصویر 2(  بوده اند. در 
مشخص شد. 6 جنین که همگی مربوط به یک زوج بودند دارای دو هسته 
و همگی تتراپلویید )تصویر 3( و 2 جنین متفاوت مربوط به 2 زوج مختلف 

نیز تتراپلوییدی اما تک هسته بودند.
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نتیجه آزمایشنوع پروبنتیجه الم گیریشماره بالستومر
X, Y, 21Male, Normal

Male, Normal

Male, Normal

Male, Normal

Female, Normal

Female, Normal

Female, Normal

Female, Normal

Female, Normal

Female, Normal

Male, Tetraploid

Female,Tetraploid

Female,Tetraploid

Female, Tetraploi

Female, Tetraploi

Female, Tetraploi

X, Y, 21

X, Y, 21

X, Y, 21

X, Y, 21

X, Y, 21

X, Y, 21

X, Y, 21

X, Y, 21  -  13, 18, 21

X, Y, 21 - 13, 18, 21

X, Y, 21 - 13, 18, 21

X, Y, 21 - 13, 18, 21

X, Y, 21 - 13, 18, 21

X, Y, 21 - 13, 18, 21

X, Y, 21

X, Y, 18

هسته دار
بدون هسته

بدون هسته

بدون هسته

بدون هسته

بدون هسته

بدون هسته

بدون هسته

بدون هسته

بدون هسته

بدون هسته

هسته دار

هسته دار

هسته دار

هسته دار

هسته دار

هسته دار

هسته دار

هسته دار

هسته دار

دوهسته ای

دوهسته ای

دوهسته ای

دوهسته ای

دوهسته ای

دوهسته ای

هسته دار

X, Y, 18

Female, Normal

29

30
31

28

32

Female,Tetraploid

Female,Tetraploid

X, Y, 21

X, Y, 21

X, Y, 18

X, Y, 18 - 14/21

بدون هسته

هسته دار

هسته دار

هسته دار

هسته دار

Female, Normal

Female, Normal

FISH جدول 1: تعداد رویان، کیفیت، نوع پروب و نتیجه آزمایش
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تصویر 1: سه سلول بالستومر به همراه هسته و هاله سیتوپالسمی قبل از 
انجام ازمایش FISH ، بزرگنمایی 100

تصویر 2: یک سلول از رویان پسر، سیگنال سبز، کروموزوم Y و سیگنال ابی 
کروموزوم، X را نشان می دهد، بزرگنمایی 1000

12و  کروموزوم  قرمز،  سیگنال  تتراپلویید;  رویان  از  سلول  یک   :3 تصویر 
سیگنال سبز کروموزوم X را نشان می دهد، بزرگنمایی 1000

بحث و نتیجه گیری
هدف از این پژوهش راه اندازی تکنیک FISH در تشخیص قبل از 
ناهنجاری های کروموزومی  النه گزینی)PGD( جهت تعیین جنسیت و 
به طول  ماه  FISH-PGD هفت  اندازی  راه  به همراه  تحقیق  این  بود. 
انجامید. تمام روش های استاندارد جهت تعیین جنسیت و ناهنجاری های 
کروموزومی استفاده شد. درمجموع 32 سلول بالستومر جهت PGD به 
آزمایشگاه سیتوژنتیک داده شد. در آغاز همه سلول ها جهت وجود هسته 
بررسی شدند و آن هایی که بدون هسته بودند از آزمایش حذف و آزمون 
FISH فقط بر روی سلول های هسته دار انجام شد. نتایج این آزمون ها 

به صورت عکس از هسته و سیگنال های مرتبط با آن ثبت و بایگانی شد.
از آنجایی که 8 سلول تتراپلویید بودند و 11 سلول بدون هسته، در 
مجموع 19 سلول )3 .59 تت595555 %( دارای هسته غیر معمول بودند؛ بنابراین انجام 
 IVF جهت افزایش میزان باروری در زوج هایی که سابقه FISH-PGD

PGD- ناموفق دارند توصیه می شود و بر طبق گزارش های قبلی اگر تست
FISH با موفقیت انجام شود روش برتری در مقایسه با روش مولکولی 

برای تعیین جنسیت است )17(.
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