
آزمایش توالی یابی تمام اگزوم
myExome

را از ســـــــایر آزمایش های توالی یابی  را از ســـــــایر آزمایش های توالی یابی myExomemyExome چه مواردی   myExome چه مواردی  
اگزوم متمایز میکند؟

گزارشـــات کـــامل و جـــامع که با تمـــرکز بر روی نتـــایج، تفــاوت در روند 

مراقبتهای پزشکی بیمــار و خانواده او ایجاد خواهد کرد.

استفاده از جدیدترین و بهترین تکنولوژی های موجود آزمایشــگاهی برای 

انجام این آزمایش

هزینه بسیار مناسب و رقابتی

با تجـربه ١٠ سـاله انجــام چنین آزمایشـاتی

زیرنظر مجرب ترین دانشمندان علم ژنتیک 

یادداشت 

چه کسانی باید این آزمایش را انجام دهند؟

myExomemyExomeآزمایش  برای افراد زیر مفید است:

زوج های ســـــــــــالمی که ارتباط فامیلی باهم دارند و می خواهند در مورد 

احتمال تولد کودک با بیماری ژنتیکی اطالعات بیشتری کسب نمایند. 

افــــرادی که از ســـــــایر آزمـــایشهای ژنتیکی رایــج به نتیجــه مطلـــوب 

نرسیدهاند.

myExomeآزمایش  برای افراد زیر مفید است:

افراد مبتال به یک نقص ژنتیکی نامشخص 

افراد مبتال به یک اختالل ژنتیکی نامشـــخص که تشــــخیصهای مختلفی 

برای آن وجود دارد.

افراد مبتال به یک اختالل ژنتیکی مشـــخص که یک آزمایش ژنتیکی خاص 

برای بررسی آن وجود ندارد. 

مراحل انجام آزمایش

Whole Exome Sequensing

 DNA استخراج آماده ســازی

کتابخانه ژنی

توالی یابی  آنالیز داده ها 



برای یافتن علت ژنتیکی بیماری یا ناتوانی یک فرد انجام  myExome myExome آزمایش 

(Exome)(Exome)پروتئینها را میســــــــازند اگزون نام دارند. واژه اگزوم  به تمامی 

برای یافتن علت ژنتیکی بیماری یا ناتوانی یک فرد انجام  myExome آزمایش 

میشــود. تخمین زده میشــود که در حدود ٢٠ هزار ژن در هر ســـلول بدن 

. ترکیب تمامی  انســــان وجود دارد. ژنها اطـالعات وراثتی را حمل میکنند

ژنها در یک فرد ژنوم نامیده می شـود. بخشهای مهم و عملکردی ژنوم که 

(Exome)پروتئینها را میســــــــازند اگزون نام دارند. واژه اگزوم  به تمامی 

اگزونهای ژنوم اطالق میشـــــود. این آزمایش بهطور همزمان تقریبا ٩٣ تا 

٩٧ درصد تمـــامی ژنهای شناخته شده در ژنوم انســــــان را آنالیــز کرده و 

ضمن مقایســـــــــه آن با ژنوم  افراد سالم به بررسی تغییراتی در  DNA که 

مرتبط با بیماری  فرد آزمایش شـونده اسـت، میپردازد. با به دســت آوردن 

اطالعات از طریق انجام این آزمایش و ترکیب آن با ســــــــایر منابع و مقاالت 

پزشکی موجود، این امکان حاصل میشود که بتوان تصــــمیم گرفت آیا این 

تغییرات یافت شده در DNA، باعث بروز مشکل در بیمار شده اند یا خیر. 

 meyExomفایده انجام آزمایش چیست؟ meyExommeyExomفایده انجام آزمایش چیست؟

myExomeآزمایش  اطالعات مفیدی را در اختیار کادر درمانی بیمار myExomemyExomeآزمایش  اطالعات مفیدی را در اختیار کادر درمانی بیمار 

قرار میدهد:

علت اصلی بیماری را در مـوارد بدون تشخیص بالینی، تعیین می نماید.

تشخیص بالینی صورت گرفته برای بیمار را تایید میکند.

خطــرات بالقــوه بیمــاری و اثـرات آن بـر روی ســــالمت فـرد را در صـــــــورت 

پیشرفت بیماری، بیان میکند.

همچنین به اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر خانواده برای بچه دار شدن در آینده 

کمک میکند.  

به شناسایی سایر بستگان که در معرض خطر قرار دارند کمک میکند.

به اتخاذ تصمیمات پزشکی و یک برنامه درمانی کامل کمک میکند.

میتواند تمـامی علتهای ژنتیکی بیمـــاری را  میتواند تمـامی علتهای ژنتیکی بیمـــاری را myExomemyExome آیا  myExome آیا 

تشخیص دهد؟

myExomemyExome نمیتواند تمامی علتهای ژنتیکی احتمالی بیماری را تشــخیص 

myExomemyExome حذفها و اضـافههای بــــزرگ ژنتیکی را در صـورت درخواســت 

myExome نمیتواند تمامی علتهای ژنتیکی احتمالی بیماری را تشــخیص 

دهد. تمامی تغییراتی که در خــارج از اگــزوم واقع شــــدهاند یا افــزایش 

توالی های تکراری قابل تشـــــــخیص با این آزمایش نیســــــــتند. اگر چه 

myExome حذفها و اضـافههای بــــزرگ ژنتیکی را در صـورت درخواســت 

مــــورد بررســـــــی قـرار می دهد ولی دقت آن برای یافتن چنین تغییراتی 

خیلی باال نمی باشد.

چرا نمونههای والدین بیمار و سایر اعضای مبتالی خانواده 

اهمیت دارند؟

این نمونهها حاوی مفیدتـرین و جامعتــرین اطالعات بــرای تحلیل اگــزوم  

فرد بیمار هســـــتند. برای مثال، مقایســـــه اطالعات حاصل از توالییابی 

اگزوم فرد بیمار با اطالعات نمونه والدینش میتواند نشان دهد که تغییر 

بیماریزا از والدین منتقل نشده و در بیمار ایجاد شده است. این اطالعات 

به والدین این آگاهــی را مــیدهد که احتمال وجود این بیماری در فــرزند 

بعدی کمتر است. 

نتیجه آزمایش به چه صورتی ارائه میشود؟

 آنالیز اطالعات ژنتیکی یک فرد کار دشــواری اســـت و نتایج ممکن اســـت 

پیچیده باشــــد. نتیجه آزمایش میتواند شـــــامل جدولی با یک یا تعداد 

بیشـــــــــــــــــتر از تغییرات یافــت شده در ژنوم بیمـار باشد.از بــــررسی 

اگــزوم،٣ نوع نتیجه را میتوان انتظار داشت.

باید بدانید که ممکن اســــت در طی انجام آزمایش، تغییرات بیماری زایی 

در DNA شـمــا یافت شـوند که لزومــامرتبط با علت مراجعه اولیـه شـمــــا 

برای انجام این آزمــایش نیســــتند. به این گونــه تغییــرات، یافتــه های 

ثانویــه می گویند. عالئـــم این یافتـــه ها می تـــواند در حــال حاضــــــــــر 

مشــــــــــاهده نشــــــــود و ممکـن است در آینده بروز کرده و یا اصال بروز 

نکنند.در طول دوره بررســـــی نتــایج شــــــما، ما می توانیم در صــــــورت 

درخواست، یافتــه های ثانویه شمــا که تصـــــــــــــــور می کنیــــم از نظـــر 

پزشــکی کـــارایی داشـتــه باشــند را دراختیارتــــان بگذاریم. یک مثــال 

برای این موارد، تغییــراتی هستند که زمینه ابتالی شمـــا به انواع خاصی 

از سرطــان را فراهم میکنند. ممکن است شـمـــا یا پزشـک شـما بخواهید 

با توجه به نتیجــه آن یافتهها برای آیندهتان اقداماتی را اتخاذ کنید. 

یافته های ثانویه: myExome چیست و چگونه کار میکند؟myExomemyExome چیست و چگونه کار میکند؟

myExomemyExome

یک یا چند تغییــــر با اهمیت بالینی نامشـــــــــخص (VUS): بدین 

معنــی است کـه تغییـــراتی در یک ژن مشــــــــاهده شـده اســت و 

بــه نظـــرمیرســــــــد تغییر در این ژن با بروز بیماری در فرد مرتبط 

باشد، اما مطمئن نیستیم که آیا تغییـر یافت شده علت اصلی بروز 

بیماری است یا خیر. گام بعدی در مواجـه با VUS واضح نیســـت و 

ممکن است برای تفسیر نهایی نتایج، نیاز به کسب اطالعات بیشتر 

از طریق انجام آزمایش بر روی سایر اعضای خانواده باشد. 

یک یا چند تغییــر بیمــاریزا یا احتمــاال بیمــاریزا : این یک تغییــــر 

در DNA فرد اســـت که بیماریزا بوده یا به احتمال زیاد باعث بروز 

بیمــاری میشـــــــــــــود و در ژنی قــرار دارد که تغییـر در این ژن با 

ویـژگیهــا و نشـــــانـههای فرد بیمار مطـــابقت میکند. گام بعدی 

در مواجهه با این جواب بســیار واضح است و این تغییر میتواند به 

عنوان شاخصــی برای انجام آزمایش بر روی سایر اعضــای خانواده، 

به منظور ارزیابی  خطر ابتالی فرزندان دیگـر خانواده به این بیماری، 

مورد بررسی قرار گیرد.

نتیجه منفی: بدین معنـاست که تغییر ژنتیکی مرتبط با مشخصـات 

بالینی فرد بیمار در ناحیه اگــزوم مورد آزمــایش، یافت نشــــــــده 

است. این لزوما بدین معنی نیســت که بیمــاری تحت تاثیر عوامل 

ژنتیکی نیســــــت. این احتمــال وجود دارد که جهش بیمــاری زا در 

منطقه اگــزوم قرار دارد ولی توسط این آزمــایش قــابل تشـــخیص 

نمی باشــد ویا جهش بیمــاری زا خــارج از ناحیه اگــزوم قــرار دارد و 

با آزمــایش اگــزوم تشخیــص داده نمی شود. در صورت مشـاهده 

جواب منفی، با پزشک یا مشــــــاور ژنتیک برای انجام آزمایشـــــات 

بیشتر مشورت کنید.
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