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 (NIPT)غربالگری پیش از تولد  غیر تهاجمی آزمایش پرسشنامه
 

 
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و 

 ژنتیک آینده
 

 نمونه گیری/ ژنتیک: محدوده توزیع
   

 

  (NIPT)آزمایش غیر تهاجمی غربالگری پیش از تولد  پرسشنامه
 .ارائه کپی نتیجه سونوگرافی سه ماهه اول بارداری برای انجام این آزمایش الزامی است: توجه

 .داده اید جهت دریافت اطالعات تکمیلی یا اطالع دادن نتیجه آزمایش ممکن است تماس گرفته شود با شماره تماس هایی که در اختیار آزمایشگاه قرار

 .کروموزومی دارد یا به تازگی تزریق خون داشته است این آزمایش قابل انجام نیست ناهنجاریدر مواردی که مادر باردار 

 .توصیه نمی شودNIPT در این موارد آزمایش : توجه

 قلو دودر بارداری های بیش از  -1

 .باشدMoM PAPP-A< 0.26 درصورتیکه -1

 .باشد1/10 از ریسک به دست آمده در غربالگری سه ماهه اول بیشتر -8

 .باشد  (پرسنتایل 9999% (بیش از CRL به  NTمیلی متر و یا نسبت اندازه  3.5مساوی یا بیشتر از NT چنانچه -0

 نوزاد با هرگونه اختالل کروموزومیسابقه داشتن جنین یا -5
 

 دو قلو که یک قل از بین رفته است                             تک قلو                   دو قلو   :               تعداد جنین در این بارداری

  :last name: ………………............... first name ……….................        ....................................................... :نام خانوادگی          ....................: ........................نام

 : .......................................................................کد ملی      : ......................................  سن     .   ............./ ............/ ..................: تاریخ تولد

 .....................................................................................................................: ...........................................................................................................................نشانی محل سکونت

 ........................................... : ......................................شماره ثابت         : ......................................................................................................... موبایل

 : ................................................................................تلفن پزشک معالج        : .............................................................................    پزشک معالج
 

 

 بالینیاطالعات 

 ............./ ............/ ...................... (:LMP) یقاعدگ نیروز از آخر نیاول خیارت       ............./ ............/ ......................    (:NIPT) شیآزما نیا رییروز خونگ خیتار

 روز ......... هفته ........... :سن جنین در حال حاضر          روز ......... هفته ........... :سن جنین هنگام سونوگرافی     ............/ .........../ .................    :انجام سونوگرافی خیتار

 ...................... :گروه خون مادر باردار                              کیلوگرم.................  :وزن مادر باردار                  سانتیمتر               .................  :قد مادر باردار

 : ........................زمان ابتال  .................................................: نام بیماری        خیر        بله                                                                        آیا مادر سابقه ابتال به سرطان داشته است؟

 : ........................زمان ابتال  ................................................. :نام بیماری        خیر       بله                                 آیا مادر سابقه ابتال به بیماری های خونی و پیوند مغز استخوان دارد؟ 
 : .........................................نوع فرآورده ای        خیر        بله            آیا مادر در یک سال اخیر فرآورده خونی یا سلولهای بنیادی دریافت نموده است؟

 ......................: ...........................نام بیماری       خیر       بله      ژنتیکی در دوران بارداری را داشته است؟/ناهنجاری های کروموزومی مادر باردار سابقه

 ....................: .............................نام بیماری        خیر        بله                                  ؟خویشاوندان داریدسابقه بیماری های ژنتیکی  در خانواده یا آیا 

 (علت درخواست: )وارد غیر طبیعی در این بارداریم*

     NT≥ 3.0 mm                 ................(ریسک )ریسک باالی غربالگری سه ماهه دوم              .................(ریسک )در سه ماهه اول  153/1 تا  13/1 ریسک    

 (: ...............................................................................نوع اختالل)سونوگرافی غیر طبیعی                 %                     95بیش از  CRL بهNT نسبت اندازه    

 (درخواست شخصی)جهت اطمینان                                                               سال 85سن باالی      
 ........./ ............./ ..(: ...Harvest)تاریخ تخمک کشی (: ........./ ......../ ........... تاریخ تولد)تاریخ تولد اهدا کننده تخمک  درصورت مثبت بودن جواب IVFاستفاده از روش های کمک باروری مثل     

 : .................................................در کدام هفته بارداری از بین رفته              خیر               بله   آیا طی بارداری، قل از بین رفته داشته اید؟     

 ...................................................................................................................(: .................توضیحات)اری در این بارد....( خون ریزی، لکه بینی، )ط مانند وجود شرایط تهدید به سق    

 ................................. ........................................................................................................................................................................................................................................: .......................سایر    
 بله             خیر       آسپرین یا هپارین مصرف داشته اید؟ساعت گذشته داروهای رقیق کننده خون مانند  03آیا در 

 (درصورت مثبت بودن جواب باال لطفاً پرسنل پذیرش را از مصرف دارو مطلع سازید)*

 : .................................................کدام آزمایشگاه   ...... ...................: چه هفته ای             خیر          بله  را تا به حال در این بارداری انجام داده اید؟  (NIPT) آیا آزمایش

 .اگر اطالعات بالینی دیگری و یا سابقه خانوادگی خاصی دارید در این قسمت قید فرمایید

 

      

 :لطفا در این قسمت چیزی ننویسید ---
 

 ................................................ :شماره پذیرش آزمایشگاه مبداء         ....................................  :کد آزمایشگاه     .............................................    :ارسالی از آزمایشگاه

 ............/ .........../ .................: تاریخ ارسال نمونه   ............/ .........../ .................                                                               :تاریخ نمونه گیری

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 امضاء....................................       .......................................................................................................................................................................................................................................

 


