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 ژنتیک در آزمایشگاه و بالین آموزش دوره کوتاه مدتبرنامه پیشنهادی 

 :مقدمه

در حوزه بالینی در صورتی اندیکاسیون دارد که مداخله درمانی یاا ییشاری م ماوب  با  اساا        "تشخیص ژنتیک"درخواست 

هش بار بیماریهام ژنتیک در جامعه، از ط یق تعیین جهش ژنتیکی در مهم ت ین هدف تشخیص ژنتیک کا .نتیجه وجود داشته باشد

از ط فی ییش فت علم ژنتیک، . ی وباند و مدی یت ازدواج اف اد حامل در فامیل به منظور جلوگی م از تک ار آن در نسل بعدم است

 .ژنتیکی افزایش می دهدروز به روز امکان مداخالت درمانی ب  مبنام نوع جهش ژنتیکی را در انواع بیمارم هام 

. اهداف واالم فوق تنها با ارائه خدمات ژنتیک با کیفیت مناسب در بست  خانواده تحت م اقبت ژنتیک دست یافتنی می باشاد 

تع یف شوند این خادمات از  ( خصوصا م اقبت)لذا در صورتیکه خدمات ژنتیکی به صورت ادغام شده در ف ایندهام نظام سالمت 

 .المت هزینه اب بخش خواهند بوددیدگاه اقتصاد س

این ف ایناد  . می شود "تشخیص ژنتیک در آزمایشراه"و  "تشخیص ژنتیک در بالین"بخش  2شامل  ”تشخیص ژنتیک“ف ایند 

 :بلوک ف ایندم که به ت تیب عبارتند از 5در مجموع مشتمل می شود ب  

ی و یارکلینیکی ب  اسا  دستورالعملهام اساتاندارد و  یس از ب رسیهام بالین(: Pre-pre-analytical)م حله درخواست  -1

 . . انجام مشاوره ژنتیک درخواست انجام میشود

 Genetic)یاااس از دریافااات و مبادلاااه اطالعاااات الزم ژنتیکااای    (: Pre-analytical)م حلاااه یااایش از انجاااام    -2

Communication )ناسب در ش ایط و ظ ف مناسب می شودو توضیح در مورد محدودیتها و هزینه ها، نمونه گی م از بافت م . 

 .شامل دو م حله استخ اج ماده ژنتیکی و انجام آنالیزهام مورد نیاز می شود(: Analytical)م حله انجام  -3

 .شامل تفسی  آزمایشراهی و تهیه گزارش میشود(: Post-analytical)م حله یس از انجام  -4

 (Post-post-analytical)م حله تفسی  بالینی  -5

باوده و باا همکاارم متخصاص منتخاب و مشااور ژنتیاک عماومی          "تشخیص ژنتیک در باالین "در واقع م احل  5و  1م احل 

متخصاص باالینی یاس از ارزیاابی     . انجام میشاود ( 3سطح )یا در همکارم فوق تخصص بالینی و مشاور ژنتیک تخصصی ( 2سطح )

انه هاا و یافتاه یااراکلینیکی تشاخیص یاا تشخیصاهام افت اقای را مشاخص و         عالئم، نشا ( CPG -طبق دستورالعمل بالینی)استاندارد 

سپس مشاور ژنتیک منتخب با آنالیز شج ه ضمن ارزیابی الراوم  . متقاضی تشخیص ژنتیک ب ام بیمارم یا بیماریهام هدف میشود

را ب ام خاانواده توضایح داده    توارث بیمارم در شج ه، اهمیت تشخیص ف ایند ژنتیک و حدود هزینه و احتمال رسیدن به تشخیص

و در صورتیکه خانواده مایل به انجام سای  م احل تشخیص ژنتیک بودند ضمن ارائه خالصه ام از نتاای  آناالیز شاج ه و اسات ات م     

 .، آنها را به آزمایشراه ژنتیک منتخب مع فی میکندییشنهادم

 



 :هدف از برگزاری دوره

تشاخیص   در کشاور وجاود دارد عادم وجاود دوره هاام آموزشای       باالینی زمینه آموزش ژنتیک  یکی از مشکالتی که که در

تشخیص بیماریهام ژنتیک عالوه با  داشاتن اطالعاات    . می باشد یزشکی (کارآموزم و کارورزم) آموزش بالینی ژنتیک در زمان

 .بالینی نتای  دارد تفسی و  صحیح آزمایش ژنتیکدرخواست تج به مناسب در زمینه  یایه ژنتیک یزشکی نیاز به

با توجه به توسعه قابل توجه دانش ژنتیک، ییش فت تکنولوژیها و کاهش هزینه هاام تشاخیص ژنتیاک در آیناده ام نزدیاک      

ژنتیک خواهد بود ولی متاسفانه نظام آموزش یزشکی همچنان روال سانتی خاود      دانشمدی یت بیمارم هام ژنتیک عمدتا مبتنی ب

 ،ژنتیکتشخیص و درمان  در حوزه در متون یزشکی (سال اخی  5خصوصا ) را طی میکند و با وجود تحوالت شر ف دو دهه اخی 

بایساتی بتوانناد ارتباا  و تعامال     یزشاکان  . یزشاکی وجاود نادارد   ژنتیک در دوره هام آموزش باالینی  هیچ ب نامه ام ب ام آموزش 

به همین دلیل نیاز به یک ب نامه . نظام سالمت ب ام مدی ت بیمارم هام ژنتیکی داشته باشند ساختارژنتیک در متخصصین مناسبی با 

 . ض ورم به نظ  می رسدیزشکان ب ام آموزش 

 

 :تعریف دوره آموزشی

 ایناد تشاخیص ژنتیاک در باالین     ف با  آماوزش  ره مشتمل دو. ط احی شده استآزمایشراهی و  بالینیدو قسمت  دراین دوره 

ژنتیاک در آزمایشاراه و    تشاخیص  و آشنایی با ف ایناد  ژنتیک اتمایشآزدرخواست و تفسی   ب ام نحوه با تم کز (مشاوره ژنتیک)

ب  این نکته تاکید می شود که هدف این دوره  .چالشهام م تبط با این م حله و عوامل تابی گذار در کیفیت و صحت نتای  می باشد

 .نمی باشد آموزش کالسیک و تئورم ژنتیک

 

 :پیش نیازهای آموزشی

پیشنهاد می شود پزشکان قبل از شروع دوره مروری بر مباحث ژنتیک در علوم پایه پزشکی و یا فصل ژنتیک کتاب نلسوون   -1

 .داشته باشند

 پیش از شروع دوره، باید به متقاضیان آموزش ارائه شودحداقل یک هفته جدول آموزشی و شرایط انجام کار  -2

  



 (:پیش آزمون)ارزیابی فراگیر 

بیمواری  کوه ممکون ا وه بوه      فرضوی  بیموار چند در این آزمون . بعمل می آید پزشکانقبل از شروع دوره یک پیش آزمون از 

عالیم بالینی و یافته هوای   در مورد هر خانواده فرضی با توجه به فراگیر .به صورت  وال مطرح می شود ژنتیک مشکوک باشند

اظهوار نرور    آزمایش ژنتیک و نوع آنبالینی منا ب را پیشنهاد داده و در خصوص نیاز یا عدم نیاز به  approach پاراکلینیکی

پس از دوره مطابقه داده شده توا ارور بیشوی     به  واالت آزمون مورد ارزیابی قرار گرفته و بعدا با آزمون فراگیرپا خ . می کند

 .ارزیابی شود برای شروع مرحله بعددوره و میزان آمادگی 

 

 :طول دوره آموزشی

با توجه بوه مدودودیتهای    در حال حاضر. باشد یک ماهحداقل  بهتر ا ه دوره طولژنتیک  با توجه به پیچیدگی های تشییص

و دیودن   بیوش  یا در درمانگاه و) جلسه مشاوره ژنتیک 3 شرکه در شاملاین دوره . می باشد هفته کاری 1 طول دوره موجود

 .دروز کاری می باش 3در  جلسه حضور در آزمایشگاه ژنتیک 3و  (خانواده/بیمار 12حداقل  برایمشاوره 

 

 :پیشنهادی برای آموزشهای  سرفصل

  مشاوره ژنتیکف ایند : 

o  هام مشاوره ژنتیک اندیکاسیون آشنایی با 

o  الروهام توارث بیمارم هام ژنتیکی مدی یتنحوه آشنایی با رسم شج ه نامه و 

o نحوه درخواست تست ژنتیک 

o در ژنتیک مبتنی ب  ژنوم جایراه روش هام تشخیصی نوین (  خصوصاNGS) 

o   ژنتیک اتمایشآزبالینی نحوه تفسی 

o  رمان هام نوین ژنتیکدجایراه ( خصوصاGene Editing) 

o  بیمارم هام ژنتیکیمدی یت ییشری م در جایراه (PGD, PND) 

  نجام آزمایش ژنتیک اف ایند 

o  (م احل ییش از انجام، حین انجام و گزارش دهی) مولکولیآزمایشات ژنتیک 

o (م احل ییش از انجام، حین انجام و گزارش دهی) ف ایند انجام آزمایشات سیتوژنتیک 

o روش هام ژنتیک غی  مستقیم 

o نحوه ییشری م از خطاهاو  ژنتیکسیستم تضمین کیفیت در آزمایشراه استانداردها و یی با آشنا 

o و چالشهام آن آشنایی با ف ایند آنالیز بیوانفورماتیک داده هام ژنتیک 

 



 :ارزیابی پس از دوره

 ا وا  معرفوی   ندووه ارزیوابی بور   . در طوول دوره آموزشوی بعمول موی آیود      فراگیور در پایان دوره ارزیابی متنا بی از عملکرد 

case   ندووه . های فرضی و یا پرونده هایی ا ه که قبال جواب آنها در آزمایشگاه بد وه آموده ا وه approach   بوه  فراگیور

و ژنوتیپ بد وه آموده و    فنوتیپصدیح تستها، یافتن ارتباط بین  ، پیشنهاد انجام تستها در هر مرحله از کار، تفسیرده هاپرون

زمون با آزمون قبل از دوره تطواب  داده موی   آنتایج این . می گیرد رزیابی قرارا موردمداخله ژنتیک  تشییص نیاز یا عدم نیاز به

 .شود

 


