
 

 

 بسمه تعالی
 یجنس یها کروموزوم و 13 و 18 ،21یزومیتر صیتشخ یبرا NIPT تست انجام یبرا ماریب تنامهیرضا فرم

 :معرفی بیماری و روش تشخیص 

های کروموزومی هستند که معموال به علت حضور یک نسخه اضافی کروموزوم ناهنجاری، سه تا از رایج ترین 13و تریزومی  118، تریزومی 21تریزومی 
های کروموزومی را با کمک تشخیص مواد کروموزومی جنین و با استفاده از خطر ابتال جنین به آنوپلوئیدی NIPTآیند. تست به وجود می 13و یا  18،21

کند. این تست غیرتهاجمی، بدون خطر ایجاد سقط جنین و عفونت پیشرفته بررسی می بیوانفورماتیکتکنولوژی نسل جدید تعیین توالی و تجزیه و تحلیل 
 باشد.حساس و اختصاصی می %99داخل رحمی با حساسیت باال و نتیجه آن بیش از 

 های این تست:محدودیت 

دوقلو انجام می شود. همچنین ممکن است از این تست برای در دوران بارداری جنین تک قلو و هم  13و  18،21این تست برای تشخیص جنین تریزومی  .1
 18،21برای تریزومی  %1و درجه مثبت کاذب کمتر از  %99های جنسی استفاده کرد. تست دارای درجه تشخیص بیش از های کروموزومکشف آنوپلوئیدی

های تشخیصی مانند کاریوتایپ تایید شوند. به علت محدودیت است. با این حال این تست یک تست تشخیصی نیست و نتایج مثبت باید توسط روش 13و 
 های تکنولوژی فعلی، نتیجه منفی نمی تواند امکان تریزومی جنی را کامال نادیده بگیرد.

بارداری( انجام شود، ممکن است به خاطر کافی نبودن مواد کروموزومی جنین نتایج  10در صورتی که این تست در مراحل خیلی زود بارداری) قبل از هفته  .2
ف و های کروموزومی در مادر، موزائیسم، حذبه خطر افتد: آنوپلوئیدی NIPTناصحیحی بدست آید. در چنین شرایطی ممکن است دقت و صحت تست 

. اگر به زنان باردار خون تزریق شده باشد و یا تحت درمان با سلول های بنیادین قرار گرفته باشند، امکان بدست آمدن نتایج گمراه های ریزاضافه شدن
 برون زا وجود دارد. DNAکننده به دلیل وجود 

 :رضایت آگاهانه زن باردار 

طور کامل از هدف در نظر گرفته شده در این تست آگاه هستم. پزشک من این تست راب رای به من اطالعات شخصی درست و موثقی را ارائه داده ام و .1
( این تست برای 1طور کامل از محدودیت این تست، و به خصوص از این موضوعات که من توضیح داده و به تمام سواالت من پاسخ داده است. من به

باالست،  13و  18،21( میزان شناسایی تریزومی2های جنسی انجام می شود. های کروموزومیدیو تشخیص دیگر آنوپلوئ 13و  18،21تشخیص تریزومی 
 نیست، مطلع هستم. %100اما 

گیری مجدد) با احتمال دانم که ممکن است نمونهشود و میآماده می موارد طی دو هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه %90میدانم که نتیجه تست در  .2
 های آزمایشگاهی، الزم شود.جنینی، و لیز شدن نمونه خون و یا اشکاالت روش DNA( به علت غلظت ناکافی 3%

ها و یا معاینات دیگر نیز باید برای گیری تشخیصی استفاده شود. نتایج حاصل از تستتواند به عنوان تنها شاهد برای نتیجهمیدانم که نتیجه تست نمی .3
 تعیین و تشخیص نهایی در نظر گرفته شود.

شوند را ارائه بدهم به ویژه اگر پس از آن مشخص شود نوزاد من دارای نمایم که همه موارد و اطالعاتی را که به این بارداری مربوط میمن موافقت می .4
تماس گرفته و موافق استفاده از اطالعات بالینی خود بیماری کروموزومی یا ژنتیکی است. میدانم که پزشک ممکن است برای چنین اطالعاتی با من 

شناسایی  توسط پزشکم و/ یا آزمایشگاه به منظور حسابرسی، تضمین کیفیت و در تحقیقات ارائه شده به شرطی که در طول تجزیه و تحلیل داده غیر قابل
 رش یا نشریه ای حذف گردد.ام از هر نوع گزاشخصیو ناشناس باقی بمانم هستم و می خواهم که تمام اطالعات 

  امضاء(                                          13سال      ماه       / تاریخ: )روز      /                                                      نام:

  هفته( 24شرایط دیگر برای زنان در اواخر بارداری) بیشتر از 

ام. من موافق انجام ون من زمان ایده آل برای تشخیص قبل از تولد را از دست دادهچهفته( وجود دارد  24میدانم مشکل خاصی در اواخر بارداری)بیشتر از 
جام دهم، به توانم انهستم و مسئئولیت تمام خطرات را با توجه به اینکه هیچ تست تشخیصی دیگری را برای تائید نتایج این تست نمی NIPTتست 

 گیرم.عهده می
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