
شماره پذیرش:

فرم اطالعات و رضایتنامه انجام آزمایش تشخیص جنسیت جنین

نام پزشک:

سن:تاریخ تولد:نام و نام خانوادگی:

تاریخ نمونه گیري:

تاریخ LMP اولین روز آخرین قاعدگی:

سن بارداري بر اساس سونوگرافی:تاریخ آخرین سونوگرافی:

اطالعات سونوگرافی جنین:

تعداد قل ها در این بارداري:

:(Gravida) دفعات بارداري:(Para) دفعات زایمان:(ab) دفعات سقط

علت سقط:

بلهخیرآیا بارداري از طریق IVF بوده است؟

نشانی دقیق بیمار:

تلفن همراه:تلفن ثابت:

چندمین بار است که براي همین نوبت از بارداري این تست را انجام می دهید؟

نتیجه تست شما در دفعات قبلی چه بوده است؟

اینجانب                                                       مطلع شدم که دقت این تست 99/5% می باشد و نتیجه این تست به هیچ وجه تضمین کننده جنسیت نهایی جنین نمی باشد 

و آزمایشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال تصمیم گیري هاي بعدي پزشکی و غیر پزشکی اینجانب به واسطه نتیجه اعالم شده را ندارد.

امضاء:تاریخ :

توضیحات:

مراجعه کننده گرامی بدینوسیله مختصراً اطالعاتی در مورد نحوه انجام تست تشخیص جنسیت جنین و میزان اطمینانی که میتوان به نتیجه تست داشت به حضور تقدیم 

می شود خواهشـمند است آنرا با دقت مطالعه نموده و در صورتیکه هر نوع سئوال یا ابهامی دارید مسـئله را قبل از انجام آزمایش با مسـئول فنی آزمایشــگاه در میان 

بگذارید.

این تســـــت از هفته 7 بارداري به بعد یعنی حداقل 49 روز بعد از اولین روز آخرین قاعدگی قابل انجام است و شیوه کار بدین شکل است که ابتدا چند سی سی از مادر 

خونگیري می شودو سپس DNA داخل خون مادر استخراج می شود که هم شامل DNA خود مادر و هم DNA آزادي است که از جنین از طریق بند ناف وارد خون مادر شده 

است، سپس با یک روش مولکولی به نام ریال تایم پی سی آر Real Time PCR به دنبال قطعه ایی از کروموزوم Y می گردیم،چنانچه این قطعه یافت شود تســـت را مثبت 

اعالم می نماییم که مفهوم آن این است که به احتمال قوي جنین مذکر می باشد و چنانچه جنین بیش از یک قل باشد مفهوم آن این است که به احتمال قوي حداقل یکی از 

قل ها مذکر است ولی در مورد سایر قل ها با این تست نمی توان اظهار نظر کرد، اما چنانچه این قطعه پیدا نشـود تسـت را منفی اعالم می کنیم و مفهوم آن این است که به 

احتمال قوي جنین مونث می باشد و در مورد بارداري هاي چند قلو معنی آن این است که به احتمال قوي همه قل ها مونث هستند.

در این روش بر خالف روش هاي موجود که معموالً از 1 تا 3 مارکر استفاده می نمایند از 16 مارکر استفاده می شود لذا دقت تست 99/5 درصد می باشد.

متن باال را خواندم و با درك کامل مطالب تمایل دارم این تست را انجام دهم.
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لطفاً در این قسمت چیزي ننویسید:
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