
 
ژنتیک پزشکی دکتر زینلیآزمایشگاه   

 

 تعیین جنسیت جنین

 

ادری از گذشته تا امروز به آن عالقه مند بوده است. در ـت که هر پدر و مـشخیص جنسیت جنین، موضوعی است

د پیش از لقاح ـجنسیت فرزناب ـکی است که به منظور انتخـکشورهای توسعه یافته، تعیین جنسیت جنین تکنی

برخی دیگر  ،ر استـاص دختر یا پسر بیشتـشود. زوج هایی هستند که عالقه ی آن ها به یک جنس خ انجام می

ف هستند ولی ـا آمدن فرزندی از جنس مخالـهار فرزند دختر یا پسر در انتظار به دنیـنیز پس از داشتن سه یا چ

های مربوط به بیماری های خاص، با تعیین جنسیت خاطر داشتن ژن نیز به نتیجه ای نگرفته اند. برخی از زوج ها

 .از تولد فرزندی با بیماری ژنتیکی پیشگیری می کنند

رد تشخیص ژنتیکی قبل از النه گزینی میتواند برای تشخیص جنین استفاده شود. جنین های مو پی جی دی یا 

تنها روش برای انتخاب جنسیت است  پی جی دی .رد شوندتوانند به رحم زن وانظر برای رسیدن به حاملگی، می

که این روش  یـگیرد. در حال نین در رحم انجام میـل از کاشت جـت زیرا قبـک به صد درصد دقیق اسـکه نزدی

 .شود ترین روش نیز محسوب می ترین تکنیک است اما پیچیده دقیق

گیرد. بدین صورت که پس از بصورت  IVF تدا بایدـابگزینی،  هـشخیص ژنتیکی پیش از النـک تـبرای انجام تکنی

تحریک تخمدان، چند تخمک از مادر خارج می شود. سلول تخمک در آزمایشگاه با استفاده از اسپرم پدر در یک 

  .روش لقاح داخل آزمایشگاهی بارور می شوند

م میتوز گسترش می یابند، تخمک های بارور شده جنین نامیده میشوند. همان طور که جنین ها از طریق تقسی

ه یک جنین پس از تقسیمات ـگامی کـشوند. بدین منظور، هن دا میـد آن هستند جـاس جنسیتی که واجـبراس

ک موجب میگردد تا یکی ـعداد شش تا هشت سلول برسد، برش لیزری کوچک در غشای سلول تخمـسلولی به ت

لولها جدا گردد. هر سلولی در جنین شامل کپی یکسان از ر سـی شود، از سایـاز سلول ها بدون اینکه دچار آسیب

خصص ژنتیک ذف یکی از این سلول ها به جنین در حال رشد آسیب نمی رساند. یک متـوم کل فرد است. حـژن

جنس ه و تحلیل قطعی منظور تجزیسپس کروموزومها را در سلول های استخراج شده، از لحاظ نقص ژنتیکی و ب

ل قبول می باشند در رحم ـجنین های واجد جنس مورد نظر که از لحاظ ژنتیکی نیز قاب جنین مطالعه می کند.

 .گیرند مادر قرار می

امکان تعیین جنسیت جنین در مرحله پیش از النه گزینی با استفاده از  زینلی دکتر پزشکی ژنتیک آزمایشگاه در

 .وجود دارد دیپی جی  روش

ها با استفاده از  روفایل آنـررسی خون مادر و پدر و تعیین پـس از بپ گزینیص جنسیت پیش از النه ـتشخی در
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تعیین جهت   PGD های جنین لقاح یافته در شرایط آزمایشگاهی، مورد بررسی های،یکی از سلول STR تکنیک

 .جنسیت قرار گرفته و پس از انتخاب جنسیت مورد دلخواه والدین به رحم مادر منتقل می گردد

 


