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کاریوتایپ خون محیطی رضایت نامه جهت انجام آزمایش   
 

 

 
 آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک آینده 

 

 سیتوژنتیکمحدوده توزیع: 
   

 

 مشخصات فردی: 

 خواهشمند است به منظور ارائه خدمات بهتر موارد زیر را با دقت کامل نمایید 

 کدملی: ..................................................................                ...............................................................................نام و نام خانوادگی: 

 ........................ .................محل تولد: ....................                              .......                       ...... ........../ تاریخ تولد: .........../

 متاهل □    مجرد      □   عیت تاهل:        وض

 نسبت فامیلی زوجین: ..........................................................................     خیر   □  بلی      □: آیا با همسر خود دارای نسبت خویشاوندی هستید

 نسبت فامیلی والدین: ........................................................................       خیر  □بلی        □ آیا والدین شما دارای نسبت خویشاوندی هستند:  

 نام دارو: ............................................       خیر  □    بلی    □   ( :   راکوتان -مصرف داروهای خاص )آنتی بیوتیک

 .......................................... .علت:   .........    ...../. ... .../..: ..آخرین دریافت تاریخ  خیر     □   بلی     □  سابقه پیوند مغز استخوان و یا انتقال خون:         

 اطالعات پزشک و کلینیک

 ...................................... ...... .......                         نام پزشک: .......... ............نام مرکز: ..........................................

 ......................... ...ساعت نمونه گیری: ..........                    تاریخ نمونه گیری: ............../............./.............. 

 و عالئم بالینی  علت مراجعه

 مشاوره قببل از ازدواج  □                  مادرزادی                    ناهنجاری های  □
 مشاوره قبل از بارداری  □                                              ابهام جنسیتی        □
 ............................... .....................................................................................................سایر موارد: .............  □                        مشکالت ناباروری و سقط مکرر       □
 .......... ...............................................................................................................................................................                                تولد نوزادان نارس و مرده زایی  □

 

 نوع آزمایش

 400-450تفکیک  سلولی )موزائیسم( با حد   50-100کاریوتایپ  □            400-450سلولی با حد تفکیک  15-20کاریوتایپ  □

 سلولی )موزائیسم( با حد تفکیک باال   50-100کاریوتایپ  □                      سلولی با حد تفکیک باال 15-20کاریوتایپ  □

 رضایت نامه 

 توجه فرمایید: لطفا 

  24ع آوری و در مدت زمان کمتر از  هپارینه جمزمان تقریبی انجام آزمایش سه هفته کاری می باشد. نمونه خون باید در شرایط استریل و در لوله    -

 به آزمایشگاه ارسال شوند.   (c°8-4)دور از نور مستقیم خورشید و در دمای   ساعت

با توجه به شرایط نمونه در برخی   در صورتی که به هر دلیل امکان ارسال نمونه ها در این زمان وجود نداشت، نمونه ها را در یخچال نگهداری شود.   -

 که ممکن است نیاز به تکرار نمونه گیری وجود داشته باشد، همکاری الزم را با آزمایشگاه خواهم داشت.  مواقع

وجود لخته    -3عدم رعایت موارد فوق الذکر    -2ساعت بعد از نمونه گیری    60عدم دریافت نمونه توسط آزمایشگاه آینده تا حداکثر    -1موارد رد نمونه :    -

 کلوئیدی در خون یا سوسپانسیون 

 .چنانچه در فردی یا نمونه ای اختالل کروموزومی مشاهده شود، الزم است خانواده مورد مشاور ژنتیکی دقیق قرار گیرند -

دم  رت عمتخصصین این مرکز می توانند جواب ها و تفسیر نتایج بیماران را در پژوهش ها و نگارش مقاالت علمی مورد استفاده قرار دهند. لذا در صو □

 .بیمار موظف است مراتب را به متخصصین اطالع دهد رضایت،

 کاریوتایپ( اعالم می دارم.اینجانب ................................................................. رضایت کامل خود را برای انجام آزمایش کشت کروموزومی )
 

 ت ............                                                                                                 امضاء و اثر انگش ............/ تاریخ:  .........../


