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NIPT نامه بیماران متقاضی تست غیر تهاجمی رضایتفرم   
 

 

 
 آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک آینده

 

 نمونه گیری/ ژنتیک: محدوده توزیع
   

 

NIPT   مه بیماران متقاضی تست غیر تهاجمینا رضایتفرم 

(13و31، 31)برای تشخیص ناهنجاری های کروموزومی پیش از تولد تریزومی   NIPTتست 

 : NIPT معرفی تست
 NIPTتست . دهند رخ می11یا 11، 19 ، از رایج ترین نا هنجاری های کروموزومی هستند که به علت حضور یک نسخه اضافی کروموزوم 11 و11، 19  تریزومی در کروموزوم های

این . ررسی می کندپیشرفته بدر خون مادر و با استفاده از تکنولوژی نسل جدید توالی یابی  کروموزومی جنین موجود  DNAوپلوِئیدهای کروموزومی را با کمکیخطر ابتال جنین به آن

  . بدون خطر ایجاد سقط جنین و عفونت داخل رحمی است%( 33بیش از) تست غیر تهاجمی، با حساسیت و اختصاصیت باال
 

 :محدودیت های این تست
% 1و درجه مثبت کاذب کمتر از % 33تست دارای درجه تشخیص بیش از . شود دوران بارداری جنین تک قلو و دوقلو انجام می در 11 و11، 19  این تست برای تشخیص تریزومی - 1

یت به علت محدود. با این حال، این تست یک آزمایش غربالگری است و در صورت مثبت شدن نتیجه تست، نیازمند آزمایش تاییدی می باشد. است 11 و11، 19برای تریزومی های 

 .نتیجه منفی نمی تواند امکان تریزومی جنین را کامال نادیده بگیرد های تکنولوژی فعلی،

کروموزومی جنین در خون مادر نتایج ناصحیحی  DNAممکن است به خاطر کافی نبودن  انجام شود، (بارداری13قبل از هفته ) درصورتی که این تست در مراحل ابتدایی بارداری -1

 .باشدبارداری می11 تا 11ین زمان انجام آزمایش از هفته بهتر. به دست آید

اگر به زنان باردار خون تزریق  .به خطر افتد NIPTحذف و اضافه شدن های ریز ممکن است دقت و صحت تست  موزائیسم،های کروموزومی در مادر، یوپلوِئیدآن درشرایطی نظیر -9

 .برون زا وجود دارد  DNAبه دلیل وجود  امکان به دست آمدن نتایج گمراه کننده و ،گرفته باشند های بنیادی قرار تحت درمان با سلول شده باشد و یا

 .درصد می باشد 31تا  39صحت این آزمایش برای تشخیص جنسیت  -0
 

 :رضایت آگاهانه زن باردار
پزشک  درضمن، .تصمیم به انجام تست گرفته ام ،و محدودیت های آن NIPTکنم و با آگاهی کامل از تست  اینجانب کلیه اطالعات شخصی ارایه شده به آزمایشگاه را تایید می -1

 .واالت پاسخ داده شده استئمعالج این تست را برای اینجانب توضیح داده و به تمام س

 DNAاما ممکن است نمونه گیری مجدد به علت غلظت ناکافی  ،موارد طی حداکثر دو هفته پس از تحویل نمونه به آزمایشگاه آماده می شود %33اطالع دارم که نتیجه تست در -1

 .یا اشکاالت روش های آزمایشگاهی الزم شود لیز شدن نمونه خون وجنینی، 

 .اطالع دارم این آزمایش غربالگری است و در صورت مثبت شدن نتیجه، انجام آزمایش های تاییدی برای تشخیص نهایی الزم است -9

ای بیماری که همه موارد و اطالعاتی که به این بارداری مربوط می شوند را به آزمایشگاه ارائه بدهم به ویژه اگر پس از آن مشخص شود نوزاد من دار من موافقت می نمایم -0

نی خود توسط پزشکم و یا آزمایشگاه به منظور میدانم که پزشک ممکن است برای این چنین اطالعاتی با من تماس گرفته و موافق استفاده از اطالعات بالی .کروموزومی یا ژنتیکی است

 .در تحقیقات ارائه شده به شرطی که در طول تجزیه و تحلیل غیر قابل شناسایی و نا شناس باقی بمانم هستم تضمین کیفیت و

، ابتال به سرطان جهت تصمیم گیری باال BMI جنین،درصورت امکان اطالعات شامل اهدایی بودن تخمک، دوقلو بودن حاملگی، یکسان و غیر همسان بودن، سندروم تحلیل  -9

 .ایج در اختیار آزمایشگاه قرار دهمپذیرش یا تفسیر درست نت

 .پس از اخذ نمونه، به هیچ عنوان امکان کنسل کردن پذیرش وجود ندارد -1

قانون دیات  اینجانب با اطالع کامل اعالم می دارم که با توجه به. تواند به احتمال بسیار پایین نتیجه منفی کاذب بدهد نظر به اینکه این تست، نتیجه محاسبات آماری بوده و می -7

آزمایشات ندانسته و بدین شورای نگهبان، هیچ یک از مسوولین آزمایشگاه را مسئول عواقب ناشی ازنتایج  1911دی ماه  1 مجلس شورای اسالمی و تاییدیه مورخ1911آذر 10مصوب 

رعی ناشی از عواقب آزمایشات انجام شده اعالم می دارم و هرگونه ادعای خسارت اال وسیله برائت ذمه مدیریت و مسئول فنی و سایر همکاران آزمایشگاه را از هرگونه ضمان قانونی و ش

 .مورد ماده سه فوق را از ایشان ساقط می نمایم

 .اعالم می دارم -ضمن حفظ اصل محرمانگی و ناشناس باقی ماندن نام بیمار–اینجانب رضایت خود را جهت بهره برداری تحقیقاتی از نمونه مورد نظر  -1

نامه فوق را امضا  ت و سالمت روحی و روانی رضایتبا آگاهی و اطالع کامل از نکات باال و در کمال صح...................................................... با کد ملی ................ ..................................اینجانب 

 .نمایم می
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 .داشته و مسئولیت آن را به عهده میگیرم

 :امضا و اثر انگشت                                                        :تاریخ                                                                                                                           

 


