
 

  نجم آبادی-مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد

 TE-REX-FO-046کد سند :  00شماره ویرایش :  پذیرشنام بخش :  1 از 1صفحه : 

  عنوان سند : درخواست آزمايش جفت و جنين از نظر اختالالت كروموزومي               

 

 ......./ ...../  .....تاريخ:   

 ....................................شماره پرونده: 

 ............................تاریخ آخرین قاعدگی     ........................................... کدملی)الزامی است(:  ..................................................نام زوجه 

 ...........................................کدملی)الزامی است(: .................................................... نام زوج 

 .....................................تلفن:     ........................................نام پزشک معالج: ......................  تاریخ ازدواج:  ......................نسبت فامیلی 

 ............................................................................................... ...........................................................................................................آدرس: 

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

 ...........................حاملگی سوم        ............................حاملگی دوم     ...........................حاملگی اول    ....................... تعداد حاملگی: 

ود. شر روی نمونه هایی از جنین و یا جفت پس از سقط به روش سیتوژنتیک مولکولی انجام میوضعیت اختالالت کروموزومی ببررسی 

 arrayو  QF-PCRبرای تسریع در نتیجه گیری و پوشش کلیه اختالالت احتمالی از یک یا در مواردی و بر حسب نیاز از هر دو روش 

CGH .آزمایشات انجام می شود. در هر کدام از مراحل احتمال عدم جوابدهی وجود دارد 

نباشد  DNAاستخراج شده از نمونه انجام می شود. در مواردیکه امکان استخراج  DNAآزمایشات بر روی : DNAاستخراج  -1

 ردانده می شود.بقیه تست کنسل شده و هزینه های مربوط به آنان برگ DNAپس از کسر هزینه استخراج 

استخراج گردد ولی پس از انجام تست به علت  DNAدر مواردی ممکن است  آزمايش كروموزوم های شايع و جنسي: -2

جواب دقیق به دست نیاید آلودگی سلول های مادری بیشتر در موارد سقط  DNAآلودگی با سلول های مادری و یا کیفیت نامناسب 

نامناسب هم بیشتر در مواردی است که از مرگ رحم  DNAو محصول سقط اتفاق می افتد.  زودرس و در آزمایشات بر روی جفت

 مدتی گذشته یا نمونه به هر دلیل نکروز شده باشد.

-2در مواردیکه در کروموزوم های شایع و جنسی اختالل مشخصی رویت نگردد بقیه کروموزوم ها مورد بررسی قرار می گیرند. در  -3

اولیه )که متاسفانه قبل از انجام آزمایش قابل تشخیص نمی  DNAاختالل خرد شدن و تجزیه شدن بیش از حد موارد به علت  % 1

 باشد( احتمال دارد آزمایش به نتیجه نرسد.

مایل به انجام بررسی وضعیت کروموزومی جنین خود با  .................................................و .................................................. اینجانبان 

 قبول شرایط فوق هستیم.

 امضاء زوج يا زوجه

 
 

 

 


