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 :آزمايشات ژنتيك مولكولي 

o  بزرسی جُص ضایع بیماری آکىذريپالسی (Achondroplasia) 

o  بزرسی جُص َای آلفاتاالسمی(Alpha Thalassemia) 

o  بزرسی جُص َای بتاتاالسمی(Beta Thalassemia) 

o   َای سزعان سیىٍبزرسی جُص (Breast Cancer (BRCA1, BRCA2)) 

o  بزرسی جُص َای بیماری َیپزپالسی مادرسادی آدروال(Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH)) 

o  عزيقی فاکتًر -بزرسی جُص َای بیماری قلبیV  لیذن، پزيتزيمبیهIIIَیپزَمًسیستیىمی ، 

o  (پاول)عزيقی  -بیبزرسی ریسک فاکتًرَای صوتیكی در بیماریُای قل (Thrombophilia risk factors (Panel)) 

o  بزرسی جُص َای ضایع فیبزيس کسیتی(Cystic Fibrosis (CF)) 

o  بزرسی جُص َای ضایع بیماریُای ديضه ي بكز(Duchenne & Becker (DMD/ BMD)) 

o   بزرسی صوًتیپDPD  بزای افزاد کاوذیذ درمان با(DPD genotyping for 5-FU therapy candidates) 5-FU 

o   بزرسیEGFR در اوًاع سزعان َا(EGFR gene mutation for cancer patients) 

o  بزرسی جُص َای ضایع تب مذیتزاوٍ ای فامیلی(Familial Mediterranean Fever (FMF)) 

o   بزرسی تكزارَای سٍ تایی سىذرمX ٌضكىىذ (Fragile X Syndrome) 

o   گًضٍبزرسی جُص َای ضایع بیماری(Gaucher Disease) 

o  بزرسی جُص َای ضایٍ واضىًایی غیزسىذرمیک(Hearing loss) (GJB2) 

o  بزرسی جُص َای ضایع َمًکزيماتًس(Hemochromatosis) 

o   تطخیص واباريری اس عزیق بزرسی  ریش حذف َای(Infertility (Yq microdeletion)) Yq 

o  بزرسی KRAS ٍدر سزعان دستگاٌ گًارش ي ری (KRAS gene mutation for lung & GI cancers) 

o   پىلAML  بٍ ريش(AML panel (RT-PCR)) RT-PCR 

o  پىلALL بٍ ريش(ALL panel (RT-PCR)) RT-PCR 

o   (22;9)بزرسی محصًل َای صوی جابجاییt مىجز بٍ لًسمی بزيش(NPM1 in AML) RT-PCR 

o   (21;8)بزرسی محصًل صوی جابجاییt مىجز بٍ لًسمی بزيش  RT-PCR 

o  بزرسی محصًل صوی جابجاییt(15:17)  مىجز بٍ لًسمی بزيش  RT-PCR 

o  (16)بزرسی محصًل صوی جابجاییinv  مىجز بٍ لًسمی بزيش RT-PCR   

o  (15:17)بزرسی محصًل صوی جابجایی t مىجز بٍ لًسمی بزيش RT-PCR 

o  (15:17)بزرسی محصًل صوی جابجایی t مىجز بٍ لًسمی بزيش RT-PCR  
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o   بزرسی محصًل صوی جابجاییt (12;21)(p12;q22)  مىجز بٍ لًسمی بزيش RT-PCR 

o   بزرسی جُص َای صویNPM1  ٍدر بیماران مبتال ب(NPM1 in AML) AML 

o   بزرسی جُص َای صویFLT3 ٍدر بیماران مبتال ب(FLT3 in AML)AML 

o   بزرسی محصًل صنJAK2  مىجز بٍ لًسمی بزيش(JAK2 in MPD) ARMS-PCR 

o   بزرسی محصًل صویMPL مىجزبٍ لًسمی(MPL in MPD) 

o  تعییه ابًت(Paternity) 

o   فىیل کتًوًری(PKU) 

o  تعییه جىسیت(Sex Determination) 

o  PCR-QF تطخیص پیص اس تًلذ آئًپلًئیذَای کزيمًسيمیPCR Prenatal Diagnosis, Chromosomal Aneuploidies)-(QF 

o   حساسیت بٍ يارفایهtivity)(Warfarin Sensi 

o  وخاعی-آتزيفی عضالوی(Spinal Muscular Atrophy (SMA) type 1,2,3,4) SMA 

o   ریشحذف ضایع بٍ ريشMLPA4،کیت1، کیتCommon microdeletion syndromes by MLPA)( 

o  پاول صوُای دیستزيفی عضالوی(Muscular dystrophy panel) 

o  پاول صوُای سىذرم باردت بیذلe panel)Biedl syndrom-(Bardet 

o  پاول صوُای آومی فاوكًوی(Fanconi anemia panel) 

o  پاول صوُای بیماریُای متابًلیکmetabolic panel)( 

o پاول صوُای واضىًایی سىذريمیک ي غیز سىذريمیکnonsyndromic hearing loss panel)  Syndromic and(    

 :نمونه ارسالي 

o ٍخًن َپاریى 

o   خًنEDTA 

o  آسپیزاسیًن مغش استخًان 

o  خًن محیغی 

o  مایع آمىیًن 

o   السم روگ وطذٌ اس خًن محیغی یا آسپیزاسیًن مغش

 استخًان

o  افیىیبلًک پار 

o   ٌبذين مًاد )بیًپسی ي یا ومًوٍ بافت جزاحی ضذ

 (وگُذاروذٌ

o   (بذين اضافٍ کزدن فزمالیه)محصًل سقظ 

o   (بذين اضافٍ کزدن فزمالیه)جفت ي یا جىیه 

o  ٍالسم تُیٍ ضذٌ اس مخاط گًو 

o  پزس جفتی 

o  الم تزضحات سزيیک

 


