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 بخش ژنتیک

         

تررسی قطعی تر ٍضعیت جٌیي آهٌیَ سٌتس تِ عول گرفتي هایع آهٌیَى از کیسِ آب جٌیي اطالق هی گردد، چٌاًچِ هادر تارداری آزهایص غرتالگری پرخطر داضتِ تاضذ، جْت               

پس از دریافت هایع آهٌیَى تَسط پسضک زًاى هرتَطِ، ًوًَِ آهٌیَى جْت اًجام آزهایص شًتیک کاریَتایپ تِ آزهایطگاُ شًتیک ارجاع دادُ . خَد هلسم تِ اًجام ایي آزهایص هی ضَد

 .هی ضَد

ٍ تعذادی ( هگا جفت تاز 5تسرگتر از )در ایي آزهایص اختالالت ساختاری . ضذُ است کاریَتایپ هایع آهٌیَى در دِّ ّای اخیر تِ عٌَاى استاًذارد طالیی تطخیص پیص از تَلذ ضٌاختِ

رٍز زهاى  41ایي رٍش تِ لحاظ تکٌیکی هطکل ٍ ًیازهٌذ آًالیسکٌٌذُ ّای تا تجرتِ ٍ هتخصص جْت تررسی کرٍهَزٍم ّا هی تاضذ ٍ تِ طَر هتَسط تِ . کرٍهَزٍهی تررسی هی گردد

  .را اًجام داد QF-PCR آزهایص اٍرشاًسی  هیتَاى تطَیص کِ جْت کاّص ایت. ة ایجاد ًگراًی ٍ تطَیص در ٍالذیي هی گرددرٍز سث 41ایي  .ًیاز دارد

 

QF-PCR ،  ًگراًی در ساعت ترای ضٌاسایی اختالالت تعذادی ضایع کرٍهَزٍهی هی تاضذ، کِ کاّص زهاى اًجام تست سثة کاّص  27رٍش تطخیصی سریع تا هذت زهاى کوتر از

 .تا ایي رٍش ضذُ است(  X ٍY ،74،41،42آًَپلَییذی ّای )هادراى پرخطر ترای اختالالت ضایع کرٍهَزٍهی 

 (ساعت    27)، زهاى کَتاُ جَاب (درصذ 99)حساسیت تاال :محاسه روش      -

 .درصذ سلَلْا تاضذ 45-72هَزاییسن تا درجِ پاییي، کِ در کوتر از  عذم تَاًایی تطخیص  :ب روشیمعا      -

ّوسهاى ایي دٍتست سثة کاّص اضطراب هادر تاردار، ضٌاسایی سریع  اًجام. کاریَتایپ ّوسهاى اًجام هی ضَد ٍ QF-PCR در اغلة هراکس ّر دٍ تست :راه حل      -

 .هَزاییسن هی گرددساختاری ٍ دیگر اختالالت ضاهل  ،آًَپلَییذی ّای ضایع ٍ تررسی جاهع کرٍهَزٍم ّا از لحاظ تعذادی

 .با کاریوتایپ تایید می گرددوتیجه آزمایش، در هر دو حالت طبیعی یا غیر طبیعی بودن

 : QF-PCR ومووه مورد ویاز جهت کاریوتایپ و       *

72-75 ml هایع آهٌیَى( 72 ml ٍ 5 ترای کاریَتایپ ml ترای QF-PCR  ) تِ ّوراُ ًوًَِ خَى ٍریذی هادر( حاٍی هادُ ضذ اًعقاددر لَلِ ّای EDTA ) 

  :شرایط ارسال       *

، تْتر است ًوًَِ در سرًگ استریل تِ ّوراُ درج هطخصات تیوار تر رٍی ًوًَِ، داخل کیسِ پالستیکی در دهای هحیط هعوَال در هطة پسضک ٍ یا تیوارستاى اًجام هی ضَد آهٌیَسٌتس 

 .دّوراُ تیوار ارسال گردظرف چٌذ ساعت تِ آزهایطگاُ تَسط خَد فرد یا 

 


