
 

  نجم آبادی-مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد

 TE-REX-FO-008 کد سند :  02شماره ویرایش :  پذیرشنام بخش :  1 از 1صفحه : 

  عنوان سند : ونیآمن یرو شیآزما تنامهیرضا فرم

)در این موارد  %1در کمتر از باشد.  موارد کشت مایع آمنیون این مرکز در نوبت اول موفقیت آمیز می %99طبق آمار اخیر  -1
 ایم .نتیجه نهائی رسیده همیشه به موارد اخیر اج به تكرار دارد وخوشبختانه دریاحتموارد(  % 5/0مرکز 

 .روز طول بكشد 21روز بطول خواهد انجامید. در موارد نادری ممكن است دیرتر و نهایتاً تا  10-11بین گیرینتیجه -2
در همین حدود امكان سقط یا عوارض دیگر وجود  المللی در حدود نیم درصد امكان نتیجه گیری غلط وطبق آمار بین -3

هنگی اج آزمایش پیش و بعد از تولد باهم همینتا انجام یافته، آزمایش در این مرکز ی کهموارد متعدده در دارد. ولی خوشبختان
  باشد.حد انتظار سقط بدون انجام آمنیوسنتز میکامل دارد و درصد سقط کمتر از 

                                         .دهداین آزمایش فقط اختالالت کروموزومی را نشان می -4

 .هیچگونه دخالت و تعهدی نسبت به انجام سقط درماني ندارددهد و این مرکز فقط آزمایشات تشخیصی انجام می -5
باشد و هفته بارداری می  18-16بهترین زمان جهت انجام آزمایش مطالعه کروموزومی روی مایع آمنیوتیک شفاف بین  -6

 یابد.هفته افزایش می 20عدم رشد در نمونه های باالی امكان 
و یا عدم رشد در نمونه تكراری شدن نمونه، همچنین طوالنی شدن زمان جوابدهی  ،احتمال آلودگی با سلول های مادری -7

 های خونی افزایش می یابد.
های مختلف روی نمونه ندینگ به روشجنین، ممكن است کارهای تكمیلی از قبیل با جواب تفسیردر موارد نادری برای  -8

های تكمیلی زمانروی نمونه جنین و والدین الزم باشد. بدیهی است که این آزمایش aCGHجنین، کاریوتایپ والدین و یا 
 بندی و هزینه ی جداگانه ای خواهند داشت.

ینجانب درخواست مطالعه کروزومی ا با آگاهی از مطالب فوق و پس از مطالعه و دریافت توضیحات در شرایط بدون استرس،
 روی نمونه مایع آمنیوتیک را دارم. وقت برای هر گونه پرسش و پاسخ برای اینجانبان فراهم بوده است.

 تاریخ: ...................................        آقا                          ء نام و امضا                                      خانمامضاء نام و 

 
باشند  می باشد و خانم در حال حاضر در ......... هفته بارداری  بارداری می 18با اطالع از اینكه مهلت سقط قانونی پایان هفته  

سقط درمانی قانونی برای این بارداری امكان پذیر نمی  ضایت را    و امكان  شد، با این حال کمال ر ه به انجام آزمایش مطالعبا
 کرموزومی روی مایع آمنیوتیک داریم.

 ...............آقا                                       تاریخ: ................امضاء                                              خانمامضاء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضعیت در           % 1 در کمتر از سلولهای جنین وجود دارد که این و سلولهای مادری به جای  شد  شت مایع آمنیوتیک امكان ر موارد ک
امكان بررسی وضعیت سلولهای کشت داده شده را مهیا می کند و می تواند  MCCنمونه های خونی افزایش می یابد. انجام تست 

 منشاء سلول جنین را از مادری افتراق دهد.
 جام تست مایل به انMCC         می باشیم  مایل به انجام تستMCC       نمی باشیم  

  .پس از نمونه گیری و دیدن وضعیت نمونه مایع آمنیوتیک تصمیم گیری خواهیم کرد 

 تاریخ: ...................................               قا                          آامضاء                                              خانمامضاء       
 
 
 
 
 


