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پس از سقط به روش سیتوژنتیک مولکولی انجام می شود. برای تسریع در نتیجه گیری و  بررسی وضعیت اختالالت کروموزومی بر روی نمونه هایی از جنین یا جفت

ود. در هر کدام از مراحل احتمال عدم آزمایشات انجام میش array CGHو   QF-PCRدو روش  یا در مواردی و بر حسب نیاز از هرپوشش کلیه اختالالت احتمالی از یک 

 جوابدهی وجود دارد.

آزمایشات بر روی  استخراج شده از نمونه انجام می شود. در صورتیکه امکان استخراج باشد پس از کسر هزینه استخراج بقیه تست کنسل :  DNAاستخراج  .1

 شده و هزینه های مربوط به آنان برگردانده می شود.

ت به علت آلودگی با سلول های مادری و یا استخراج گردد ولی پس از انجام تس DNA: در مورادی ممکن است  آزمايش کروموزوم های شايع و جنسی .2

جواب دقیق به دست نیاید آلودگی سلول های مادری بیشتر در موارد سقط زودرس و در آزمایشات بر روی جنین و محصول سقط  DNAکیفیت نامناسب 

 رحم مدتی گذشته یا نمونه به هر دلیل نکروز شده باشد.نامناسب هم بیشتر در مواردی است که از مرگ  DNA اتفاق می افتد.

موراد به علت  % 1-2اختالل مشخصی رویت نگردد بقیه کروموزوم ها مورد بررسی قرار می گیرند. در  در مواردی که در کروموزوم های شایع و جنسی .3

 ابل تشخیص نمی باشد( احتمال دارد آزمایش به نتیجه نرسد.اولیه ) که متاسفانه قبل از انجام ق DNAاختالل خرد شدن و تجزیه شدن بیش از حد 

 

 ی جنین خود با قبول شرایط فوق هستیم.اینجانبان ....................................... و ....................................... مایل به انجام بررسی وضعیت کروموزم
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