
 

 بنام يزدان
 :تعذاد صفحات:                                    ضماري فزم    و ژنتیک آزمايشگاه پاتوبیولوژی                              

  : سمان باسوگزی                              :         معتبز اس تاریخ                   پارسه                                                       

                       Lab Parseh Pathobiologyl   محذودي توسیع:   
 : شرح کلی

  

                    تب چْبسمبت اٍل طجق –سبختوبى پضضکبى پبسسِ –عبثذصادُ  ًجص  –اص ضْیذ گالة ًشسیذُ ثِ فلکِ دٍم صبدقیِ ثبالتش  –خیبثبى جٌبح  -تْشاى

 44287632 - 5:  تلفکس 
info@ParsehLab.com      WWW.ParsehLab.com 

PML.FR.DC…..5 2 

1393/03/01 1394/03/01 

پذیزش و مولکولی و مزاکش 

 طزف قزارداد

  جىیهتطخیص جىسیت  آسمایصو رضایتىامً اوجام بزگً اطالعات 

 

 

 ............:.......ارسالی از آزمایشگاه 

  :پششك واو                       :                             شگاي مبداءيدرآسما شماري پذيزش                                          :        پارسً شگاييدرآسما پذيزش شماري

 سال  --- :مادرسه                                                       31        /    /     :مادر تاريخ تُند                                                                   :واو َ واو خاوُادگي مادر

   31   /     /                                         : تاريخ ومُوً گيزي

 رَس ---ٌفتً ---: در رَس ومُوً گيزيLMPسه بارداري بزاساص                        13/    /       :   خشيي قبعذگیاٍلیي سٍص آ LMP تبسيخ   

 رَس  ---ٌفتً  ---: سه بارداري بزاساص سُوُگزافي                                                 31    /      /    :يخ آخزيه سُوُگزافيتار

 : سُوُگزافي جىيهاطالعات    

   :تعداد قم ٌا در ايه بارداري
 (ab): دفعات سقط                  (Para):دفعات سايمان               (Gravida):دفعات بارداري

     :عهت سقط
                        بهً                      خيز   بُدي است؟ IVFآيا بارداري اس طزيق 

      :ثیوبسًطبًی دقیق 
 :تهفىٍاي تماص 

 ًحَُ آضٌبيی ضوب ثب ايي تست اص چِ طشيق ثَدُ است؟

 چٌذهیي ثبس است کِ ثشای ّویي ًَثت اص ثبسداسی ايي تست سا اًجبم هی دّیذ؟

 ًتیجِ تست ضوب دس دفعبت قجلی چِ ثَدُ است؟
                                             

 :رضبیتنبهه انجبم تست

  هی ببشذ و نتیجه این تست به هیچ وجه تضوین کننذه % 58تب  58هطلع شذم که دقت این تست بسته به هفته هبی هختلف ببرداری از  ..................................... اینجبنب           

 .     یرپسشکی اینجبنب به واسطه نتیجه اعالم شذه را نذاردو آزهبیشگبه هیچگونه هسئولیتی در قببل تصوین گیری هبی بعذی پسشکی و غ جنسیت نهبیی جنین نوی ببشذ

                                                               

 :اهضبء:                                 تبریخ      :                                              نبم و نبم خبنوادگی                                                                        

 

 

 تكزار شُد      ٌمً قهٍا دختز                                                     حذاقل يکی اص قل ّب پسش                     دختزگشارش شد پسز                              گشارش شد 
 :تُضيحات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بنام يزدان
 :تعذاد صفحات:                                    ضماري فزم    و ژنتیک آزمايشگاه پاتوبیولوژی                              

  : سمان باسوگزی                              :         معتبز اس تاریخ                   پارسه                                                       

                       Lab Parseh Pathobiologyl   محذودي توسیع:   
 : شرح کلی

  

                    تب چْبسمبت اٍل طجق –سبختوبى پضضکبى پبسسِ –عبثذصادُ  ًجص  –اص ضْیذ گالة ًشسیذُ ثِ فلکِ دٍم صبدقیِ ثبالتش  –خیبثبى جٌبح  -تْشاى

 44287632 - 5:  تلفکس 
info@ParsehLab.com      WWW.ParsehLab.com 

PML.FR.DC…..5 2 

1393/03/01 1394/03/01 

پذیزش و مولکولی و مزاکش 

 طزف قزارداد

  جىیهتطخیص جىسیت  آسمایصو رضایتىامً اوجام بزگً اطالعات 

 

 

ٍ هیضاى اطویٌبًی کِ هی تَاى ثِ ًتیجِ تست کشد جٌیي هشاجعِ کٌٌذُ گشاهی ثذيٌَسیلِ هختصشا اطالعبتی دس هَسد ًحَُ اًجبم تست تطخیص جٌسیت 

جبم آصهبيص ثب قجل اص اً سئَال يب اثْبهی داسيذ هسئلِ سا  ثِ حضَس تقذين هی ضَد خَاّطوٌذ است آًشا ثب دقت هطبلعِ فشهَدُ ٍ دس صَستیکِ ّش ًَع

 .هسئَل فٌی آصهبيطگبُ دس هیبى ثگزاسيذ

سٍص ثعذ اص اٍلیي سٍص اص آخشيي قبعذگی قبثل اًجبم است ٍ ضیَُ کبس ثذيي ضکل است کِ اثتذا چٌذ  56يعٌی حذاقل ثِ ثعذ ثبسداسی  8ايي تست اص  ّفتِ 

آصادی است کِ اص  DNAخَد هبدس ٍ ّن   DNAکِ ّن ضبهل داخل خَى هبدس استخشاج هی ضَد  DNAسی سی اص هبدس خًَگیشی هی ضَد ٍ سپس 

ثِ دًجبل قطعِ ای اص  Real Time PCRجٌیي اص طشيق ثٌذ ًبف ٍاسد خَى هبدس ضذُ است ، سپس  ثب يک سٍش هَلکَلی ثِ ًبم سيبل تبين پی سی آس 

هثجت اعالم هی ًوبيین کِ هفَْم آى ايي است کِ ثِ احتوبل  هی گَيٌذ يبفت ضَد تست سا SRYبًچِ ايي قطعِ کِ ثِ آى طى هی گشدين ، چٌ Yکشٍهَصٍم 

د سبيش قَی جٌیي هزکش هی ثبضذ ٍ چٌبًچِ جٌیي ثیص اص يک قل ثبضذ هفَْم آى ايي است کِ ثِ احتوبل قَی حذاقل يکی اص قلْب هزکش است ٍلی دس هَس

تست سا هٌفی اعالم هی کٌین ٍ هفَْم آى ايي است کِ ثِ احتوبل قَی جٌیي  قلْب ثب ايي تست ًوی تَاى اظْبس ًظش کشد، اهب چٌبًچِ ايي قطعِ پیذا ًطَد

 .هًَث هی ثبضذ ٍ دس هَسد ثبسداسيْبی چٌذ قلَ هعٌی آى ايي است کِ ثِ احتوبل قَی ّوِ قلْب هًَث ّستٌذ

 حبل سئَال اصلی ايي است کِ احتوبل قَی کِ رکش ضذ يعٌی چٌذ دسصذ؟

اهکبى داسد کِ % 15هی ثبضذ يعٌی % 85ثبداسی هَسد آصهبيص قشاس هی گیشًذ ايي احتوبل هعبدل  10تب  8ّفتِ ّبی  دس هَسد خبًوْبی ثبسداسی کِ ثیي

 .ًتیجِ تست اعن اص هثجت يب هٌفی صحیح ًجبضذ

 .هَاسد کبّص هی يبثذ% 10است يعٌی هیضاى خطب ثِ % 90ثبسداسی هَسد آصهبيص قشاس هی گیشًذ ايي احتوبل هعبدل  12تب  10دس هَسد خبًوْبيی کِ ثیي ّفتِ 

 .هَاسد هی ثبضذ% 95تب  90ثبسداسی ّستٌذ هیضاى اطویٌبى ثِ ًتیجِ تست ثیي  14تب  12دس هَسد خبًوْبيی کِ ثیي ّفتِ 

است، يعٌی حتی % 95ثبسداسی تب قجل اص صايوبى هَسد آصهبيص قشاس هی گیشًذ هیضاى اطویٌبى ثِ ًتیجِ تست هعبدل  14بًوْبيی کِ اص ّفتِ دس هَسد خ

جِ هَاسد هوکي است ًتی% 5ثِ ضوب ًتیجِ سا اعالم کٌین ٍ % 100چٌبًچِ دس صجح سٍص صايوبى ّن ايي تست سا اًجبم دّیذ ثبص ّن ًوی تَاًین ثب تضویي 

 .تست صحیح ًجَدُ ثبضذ

 :اهب دس ّویي ساستب ثِ دٍ ًکتِ اضبسُ هی کٌین

توبم هَاسد آصهبيص ضذُ سا ثب جٌسیت ٍاقعی ًَصاد کِ ايي تست دس آصهبيطگبُ پبتَثیَلَطی پبسسِ اًجبم هی ضَد  تب کٌَى  1389اص هْش هبُ سبل  – 1

هَاسد ًتیجِ گضاسش ضذُ ثب جٌسیت ٍاقعی جٌیي هطبثقت % 92بيسِ هطخص ضذُ کِ دس کل ، ثب ايي هقهتَلذ ضذُ ٍ يب جٌیي سقط ضذُ هقبيسِ کشدُ اين

ًفش  1ًفش جَاة صحیح ٍ  10ًفشی کِ جْت اًجبم ايي تست هشاجعِ کشدُ ثَدًذ  11هَاسد خطب ثَدُ است، يعٌی ثِ عجبست سبدُ تش اص ّش % 8داضتِ ٍ فقط 

ًفش ًتیجِ صحیح ًگشفتِ اًذ يعٌی هثجت يب هٌفی کبرة ثَدُ اًذ  11ًفش اص  1ٍلی ٍاقعیت ايي است کِ جَاة خطب گشفتِ اًذ کِ ًتیجِ ثسیبس هطلَثی است 

 .الجتِ ًتیجِ هٌفی کبرة ثیطتش اص هثجت کبرة ثَدُ است

ب عذم پزيشش آى ثِ هَاسد هٌفی يب هثجت کبرة هب ثِ ضوب پیطٌْبدی هی دّین کِ الجتِ پزيشش يذسصذ خطب ٍ افضايص ضبًس يبفتي ثِ هٌظَس کبّط – 2

سٍص فبصلِ ثبضذ ، اسصش ايي کبس ايي است کِ  7است کِ ثْتش است ايي تست حذاقل دٍ ثبس اًجبم ضَد ٍ ثیي دٍ ثبس ّن حذاقل  يضوب ثش هی گشدد ٍ آى اي

% 5يب  4یٌبى کشد ٍ هیضاى خطب ثِ ثِ آى اطو% 96تب  95چٌبًچِ ّش دٍ ثبس ًتیجِ هطبثْی اعن اص هثجت يب هٌفی ثذست ثیبيذ ثِ لحبظ آهبسی هی تَاى 

است ثب گشفتي  کبّص هی يبثذ ٍ چٌبًچِ ًتیجِ ثبس دٍم ثب اٍل هتفبٍت ثَد ثب تَجِ ثِ ايٌکِ ضوب دٍ ثبس هشاجعِ کشدُ ٍ دٍ ثبس ّضيٌِ پشداختِ ايذ هوکي

ص ًَثت دٍم يک ثبس سَهی ّن اص ضوب خًَگیشی ًوَدُ ٍ سٍص ثعذ ا 4يب  3ًتیجِ دٍم دچبس اثْبم ضَيذ لزا کوکی کِ اص دست هب ثش هی آيذ ايي است کِ 

طگبُ جْت تست سا ثشای ثبس سَم ثش سٍی ًوًَِ جذيذ اًجبم دّین ٍلی ايي ثبس تست ثصَست کبهال سايگبى اًجبم خَاّذ ضذ ٍ فقط صحوت هشاجعِ ثِ آصهبي

تب  95ضوب هی تَاًیذ ثِ ًتیجِ آى س آى هطبثِ ّن خَاّذ ثَد ٍ ثبص ّن ًوًَِ گیشی ثشای ضوب ثبقی خَاّذ ثَد، دس ايي صَست اص سِ ثبس اًجبم تست دٍ ثب

 .اسائِ ًخَاّذ ضذ% 100اعتوبد کٌیذ ٍلی تَجِ داضتِ ثبضیذ کِ ثِ ّیچ ٍجِ ثب اًجبم ايي تست ًِ ضفبّب ٍ ًِ کتجب ثِ ضوب تضویي % 96

 
 

 .دّنهتي ثبال سا خَاًذم ٍ ثب دسک کبهل هطبلت توبيل داسم ايي تست سا اًجبم 

 

 : ....................................تبسيخ: .....................................                                           اهضبء: ...........................................                          ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 


