
 

 

 بسمه تعالی

 یمولکول هایتست یبررس جهت نمونهفرم 

 
 

 تلفن:   کد:    فرستنده: 

 شماره پرونده:                                  تاریخ:  شهر:    استان: 
 

 فرم زیر را تکمیل فرمایید. های مولکولیتست همراه با ارسال نمونه جهت به منظور انجام خدمت بهتر خواهشمند است

 ........................................................پزشک درخواست کننده )و نظام پزشکی(: ......................................................   آزمایش درخواستی: ................

 .........................   جنسیت: ................کدملی)الزامی است(: ...............................................................................    نام خانوادگی:................نام: .

 ...........     سن بارداری بر حسب سونوگرافی: ...... هفته و ..... روز..............ولد: .......   محل ت......تاریخ تولد:  ...../..../... گروه خون: ..............     

 گیری: ...../..../.............تاریخ نمونه    نسبت فامیلی والدین: ...........................................................................

 تاریخ ازدواج: ...../..../.............   ...........................................................................نسبت فامیلی زوجین: 

WBC: …..   RBC: …..   HB: …..    MCH: …..   MCHC: …..   MCV: …..   Platelets: …..    Ferritin: ….… 

 الزامیست.(Hemoglobin-electrophoresis، ارسال جواب CBC-diffارسال جواب  )در صورت درخواست آزمایش تاالسمی عالوه بر

 الزامیست.( یا  کیفی   ، مشخص کردن انجام آن به صورتکمی  CBC-diffعالوه بر ارسال جواب BCR-ABL)در صورت درخواست آزمایش 

 روی مایع آمنیوتیک، ارسال نمونه خون مادر الزامیست.( QF-PCR)در مورد 

 مراجعه: علت
....................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................ 
 

آزمایش ژنتیکی در شخص و یا افراد مبتال )مرتبط( آن را ضمیمه کنید. در صورتیکه قبال در این مرکز آزمایش انجام دادهلطفاً در صورت انجام 

 اند شماره پرونده آن را بنویسید: 

........................................................................................................................................................................................................................................ 
 لطفآ شجره خانواده رسم شود. )الزامی است(:

 مشخص کنید.  و یا   فردی که نمونه آن ارسال شده را با فلش مشخص کنید. افراد مبتال را با 
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 آزمايشات ژنتيك مولکولی:
 (                                                             Achondroplasiaبررسی جهش شایع بیماری آکندروپالزی )

 ( بررسی جهش های آلفاتاالسمیAlpha Thalassemia                                                                                           ) 

 ( بررسی جهش های بتاتاالسمیBeta Thalassemia)   

 ( بررسی جهش های سرطان سینهBreast Cancer (BRCA1, BRCA2))  

 بررسی جهش های بیماری  هیپرپالزی مادر زادی آ( درنالCongenital Adrenal Hyperplasia (CAH))   

 عروقیفاکتور  -بررسی جهش های بیماری قلبیV  لیدن، پروترومبینIII هیپرهموسیستینمی ، 

 پانل( ) -بررسی ریسک فاکتورهای ژنتیکی در بیماریهای قلبی( عروقیThrombophilia risk factors (Panel))   

  بررسی جهش های شایع فیبروز( کسیتیCystic Fibrosis (CF))    

 ( بررسی جهش های شایع بیماری های دوشن و بکرDuchenne & Becker (DMD/ BMD)) 

  بررسی ژنوتیپDPD  5برای افراد کاندید درمان با-FU (DPD genotyping for 5-FU therapy candidates) 

  بررسیEGFR ( در انواع سرطان هاEGFR gene mutation for cancer patients) 

 (  بررسی جهش های شایع تب مدیترانه ای فامیلیFamilial Mediterranean Fever (FMF))    

  بررسی تکرارهای سه تایی سندرمX ( شکنندهFragile X Syndrome)    

 بررسی ( جهش های شایع بیماری گوشهGaucher Disease)    

   بررسی جهش های شایع ناشنوایی غیر سندرمیک(GJB2) (Hearing loss)   

 ( بررسی جهش های شایع هموکروماتوزHemochromatosis)    

  تشخیص ناباروری از طریق بررسی ریز حذف هایYq (Infertility (Yq microdeletion)         ) 

  بررسیKRAS ( در سرطان دستگاه گوارش و ریهKRAS gene mutation for lung & GI cancers)    

  پنلAML   به روشRT-PCR (AML panel (RT-PCR)) 

  پنلALL   به روشRT-PCR (ALL panel  (RT-PCR))   

 ( 22;9بررسی محصول های ژنی جابجایی)t  منجر به لوسمی بروشRT-PCR  (NPM1 in AML                    ) 

 (21;8بررسی محصول ژنی جابجایی)t  منجر به لوسمی بروشRT-PCR 

 ( 17;15بررسی محصول ژنی جابجایی)t  منجر به لوسمی بروشRT-PCR 

  بررسی محصول ژنی جابجاییinv(16)  منجر به لوسمی بروشRT-PCR 

 (11;4بررسی محصول ژنی جابجایی)t  منجر به لوسمی بروشRT-PCR 

 (19;1سی محصول ژنی جابجایی )بررt  منجر به لوسمی بروشRT-PCR 

 ( بررسی محصول ژنی جابجاییp12;q22()12;21)t  منجر به لوسمی بروشRT-PCR 

  بررسی جهش های ژنNPM1  در بیماران مبتال بهAML  (NPM1 in AML                                              ) 

  بررسی جهش های ژنFLT3   در بیماران مبتال بهAML (FLT3 in AML                                               ) 

 بررسی محصول ژنی  JAK2  منجر به لوسمی بروشARMS-PCR  (JAK2 in MPD                               ) 

  بررسی محصول ژنیMPL ( منجر به لوسمیMPL in MPD)    

 ( تعیین ابوتPaternity) 

 ف( نیل کتونوریPKU)       

 (  تعیین جنسیتSex Determination) 

 QF-PCR ( تشخیص پیش از تولد آنوپلوئیدهای کروموزومیQF-PCR Prenatal Diagnosis, Chromosomal Aneuploidies) 

 ( حساسیت به وارفارینWarfarin Sensitivity) 

 نخاعی -آتروفی عضالنیSMA (Spinal Muscular Atrophy (SMA) type 1,2,3,4) 

  ریز حذف شایع به روشMLPA 2، کیت 1، کیت (Common microdeletion syndromes by MLPA)  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 2از  2صفحه 

 نمونه ارسالی:

  خون هپارینه 
 خونEDTA 
     آسپیراسیون مغز استخوان 

 خون محیطی 

 مایع آمنیون 

 الم رنگ نشده از خون محیطی یا آسپیراسیون مغز استخوان 

 بلوك پارافینی 

 )بیوپسی و یا نمونة بافت جراحی شده ) بدون مواد نگهدارنده 

  ( محصول سقط)بدون اضافه کردن فرمالین 

    )جفت و یا جنین ) بدون اضافه کردن فرمالین 

  الم تهیه شده از مخاط گونه 

     پرز جفتی 

 الم ترشحات سرویکس 

 (پانل ژنهای دیستروفی عضالنیMuscular dystrophy panel ) 

 ( پانل ژنهای سندرم باردت بیدلBardet-Biedl syndrome panel) 

 ( پانل ژنهای آنمی فانکونیFanconi anemia panel) 

 ( پانل ژنهای بیماریهای متابولیکmetabolic panel) 

 کپانل ژنهای ناشنوایی سندرومیک و غیر سندرومی 

 ( (Syndromic andnonsyndromic hearing loss panel 

 و غیره 
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