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 مطالعه کروموزومی روی خون محیطی

Chromosomal  Study  On  Peripheral  Blood

اختالالت کرومووزومی در  . دهد های ژنتیکی را تشکیل می های کروموزومی یکی از انواع بزرگ بیماری بیماری: شرح تست

: اختالالت کروموزومی با نسبت باالیی در مووارد زیور وجوود دارد    ،از نظر بالینی. باشد های مختلف نسبتا شایع می جمعیت

گنوادی و   هوا بوا دیو     عقب افتادگی ذهنی، عقیمی،خوان   های شکلی مادرزادی، افراد با ناهنجاری ،های خودبخودی سقط

 . کروموزومی و سیتوژنتیک غیرقابل اجتناب است و باید انجام گردددر موارد فوق مطالعه . های تکراری زوجین با سقط
 

گیری کرد یا  توان آن را در آزمایشگاه نمونه خون سیاهرگی با سرنگ استریل محتوی هپارین که می 2cc : مورد نیازنمونه 

 ..فاصله به آزمایشگاه و در دمای اتاق  ارسال گرددبال
 

 در دو ظرف مجزا PHAساعته با  27کشت روتین  -1 : روش انجام آزمایش

 الم میکروسکوپی 6هاروست سلولی و تهیه حداقل  -7 

 باندینگ و رنگ آمیزی -3 

 مطالعه سلولها و آنالیز آنها -4 

 عکسبرداری و تهیه کاریوتایپ  -5 
 

 .گیرد آنالیز صورت میباندینگ برای بررسی ساختار کروموزومها  کیفیتبراساس : حساسیت روش مورد آزمایش

 و بررسی علت مراجعه، اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای مصرفی: مورد نیازمدارک 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    ،هایی داخل نمونوه  نمونه همولیز یا وجود آلودگی ،لخته نمونه یخ زده، :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب ،غیراستریل

 یک ماه :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

 .شود نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک بررسی، تفسیر و گزارش می :نتیجه
 

  95558پذیرش     - :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 99735های کروموزومی   ت لنفوسیتهای خون محیطی برای ناهنجاریکش - همراه با کدهای بین المللی      

 99767سلول دو کاریوتایپ با روش نواری    15-15بررسی  - 

 95488تفسیر و گزارش     - 
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 با کیفیت باالکروموزومی مطالعه 

High Resolution Chromosomal  Study  

اختالالت کرومووزومی در  . دهد های ژنتیکی را تشکیل می بزرگ بیماریهای کروموزومی یکی از انواع  بیماری: شرح تست

: اختالالت کروموزومی با نسبت باالیی در مووارد زیور وجوود دارد    ،از نظر بالینی. باشد های مختلف نسبتا شایع می جمعیت

با دی  ژنزی  گنوادی   ها های شکلی مادرزادی،عقب افتادگی ذهنی، عقیمی،خان  افراد با ناهنجاری ،های خودبخودی سقط

 .در موارد فوق مطالعه کروموزومی و سیتوژنتیک غیرقابل اجتناب است و باید انجام گردد. های تکراری و زوجین با سقط
 

گیری کرد یا  توان آن را در آزمایشگاه نمونه خون سیاهرگی با سرنگ استریل محتوی هپارین که می 2cc : مورد نیازنمونه 

 ..بالفاصله به  آزمایشگاه و در دمای اتاق ارسال گردد
 

 در دو ظرف مجزا PHAساعته با  27کشت روتین  -1 :روش انجام آزمایش

 ساعته با اضافه کردن تایمیدین 27کیفیت باال با کشت  -7 

 الم میکروسکوپی 6هاروست سلولی و تهیه حداقل  -3 

 باندینگ و رنگ آمیزی -4 

 ها و آنالیز آنها مطالعه سلول -5 

 عکسبرداری و تهیه کاریوتایپ  -6 
 

 .گیرد باندینگ برای بررسی ساختار کروموزومها آنالیز صورت می کیفیتبراساس : حساسیت روش مورد آزمایش

 و بررسی علت مراجعه، اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای مصرفی: مورد نیازمدارک 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    ،هایی داخل نمونوه  نمونه همولیز یا وجود آلودگی ،لخته ،نمونه یخ زده :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب ،غیراستریل

 یک ماه :گوییمدت زمان الزم جهت پاسخ

 .شود نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک بررسی، تفسیر و گزارش می :نتیجه
 

 95558پذیرش     - :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 99735های کروموزومی   کشت لنفوسیتهای خون محیطی  برای ناهنجاری - همراه با کدهای بین المللی    

 99798مطالعه با قدرت تفکیک باال     - 

  95488تفسیر و گزارش       - 
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 (آنمی فانکونی)های کروموزومی  مطالعه کروموزومی از نظر شکستگی

Chromosomal Study For chromosomal Breakage Syndrome (Fanconi Anemia)

هوای موادرزادی و همینوین ناپایوداری کرومووزومی       با پان سیتوپنی و برخی ناهنجواری  (FA)آنمی فانکونی : شرح تست

و یوا دی  C  (MMC )با استفاده از مواد کالسوتوژنیک نظیور میتومایسوین   . گردد خودبه خودی و یا القاء شده مشخص می

گردد را  ایجاد می FAجریان  توان ناپایداری کروموزومی که در های کشت داده شده می بر لنفوسیت (DEB)اپوکسی بوتان 

     .های آپالستیک ایدیوپاتیک افتراق داد مشاهده نمود و آن را ازآنمی
 

گیری کرد یا  توان آن را در آزمایشگاه نمونه خون سیاهرگی با سرنگ استریل محتوی هپارین که می 5cc : مورد نیازنمونه 

 . بالفاصله به آزمایشگاه  و در دمای اتاق ارسال گردد
 

  PHA (F)ساعته با  27کشت روتین  -1 :روش انجام آزمایش

 FM)) ساعته  27ساعته با اضافه کردن میتومایسین از ابتدای کشت   27کشت   -7 

 PHAساعته با  27کشت کنترل از یک فرد نرمال    -3 

 هاروست و تهیه الم میکروسکوپی -4 

 کروموزومهارنگ آمیزی معمولی با گیمسا جهت بررسی شکنندگی  -5 

 عکسبرداری  از سلولها و تفسیر نتایج -6 
 

سواعت   49بیموار در   CBCو بررسوی  ، اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای مصورفی : مورد نیازمدارک 

 .گذشته مورد نیاز است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    ،ههایی داخل نمونو  نمونه همولیز یا وجود آلودگی ،لخته، نمونه یخ زده :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب ،غیراستریل
 

 روز 14 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

 .شود تفسیر و گزارش می، نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک بررسی :نتیجه
 

     95558پذیرش       - :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

  99749های شکنندگی کروموزوم      بررسی کروموزومی برای سندروم - 

      95463چهار کشت       ( فانکونی)شکنندگی کروموزومها   - های بین المللی همراه با کد 

 95488     تفسیر و گزارش - 
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   مطالعه کروموزومی از نظر موزائیسم

Chromosomal  Study  For  Mosaicism

اختالالت کرومووزومی در  . دهد های ژنتیکی را تشکیل می های کروموزومی یکی از انواع بزرگ بیماری بیماری :شرح تست

: اختالالت کروموزومی با نسبت باالیی در مووارد زیور وجوود دارد    ،از نظر بالینی. باشد های مختلف نسبتا شایع می جمعیت

ها با دی  ژنزی گنادی و  های شکلی مادرزادی،عقب افتادگی ذهنی، عقیمی،خان  راد با ناهنجاریاف ،های خودبخودی سقط

 .در موارد فوق مطالعه کروموزومی و سیتوژنتیک غیرقابل اجتناب است و باید انجام گردد. های تکراری زوجین با سقط
 

گیری کرد یا  توان آن را در آزمایشگاه نمونه خون سیاهرگی با سرنگ استریل محتوی هپارین که می 2cc : مورد نیازنمونه 

 .گاه و در دمای اتاق  ارسال گرددبالفاصله به آزمایش
 

 در دو ظرف مجزا PHAساعته با  27کشت روتین  -1 :روش انجام آزمایش

 الم میکروسکوپی 6هاروست سلولی و تهیه حداقل  -7 

 دینگ و رنگ آمیزیبان -3 

 سلول از مجموع المها و آنالیز آنها 55مطالعه  -4 

 عکسبرداری و تهیه کاریوتایپ  -5 
 

 .باندینگ برای بررسی ساختار کروموزومها  و شمارش آنها کیفیتبراساس : حساسیت روش مورد آزمایش

 و بررسی علت مراجعه، مصرفیاطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای : مورد نیازمدارک 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    ،هایی داخل نمونوه  ه همولیز یا وجود آلودگینمون ،لخته، نمونه یخ زده :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب ،غیراستریل

 یک ماه :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

 .شود پ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک بررسی تفسیر و گزارش مینتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشی :نتیجه
 

 95558پذیرش     - :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 99735های کروموزومی   کشت لنفوسیتهای خون محیطی برای ناهنجاری  - همراه با کدهای بین المللی    

  99763سلول برای موزائیس      55بررسی کلی  - 

   95488تفسیر و گزارش    - 
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  مطالعه کروموزومی روی سلولهای مغز استخوان

Chromosomal  Study  On  Bone Marrow

هوای   گسترش عل  سیتوژنتیک باعث گردیده توا جهوت بررسوی و درموان بیمواران مبوتال بوه انوواع بیمواری          :شرح تست

های سویتوژنتیک   تست. هماتولوژی از کاریوتایپینگ آسپیره مغز استخوان به عنوان یک جزء تشخیصی مه  استفاده گردد

گیری در ارتبوا    تصمی  ،طبقه بندی بیماری ،و از آن جمله مطالعه کروموزومی مغز استخوان در این حوزه برای تشخیص

 .  گردد پایش بیماری  عود و یا بهبود استفاده می ،با درمان
 

میوزان   %15در صوورتیکه بویش از   ) خون محیطی هپارینوه   cc 5آسپیراسیون مغزاستخوان یا  cc 5-3 : مورد نیازنمونه 

در . اسرع وقت به آزمایشگاه و در دموای اتواق ارسوال گوردد    توسط همراه بیمار در ، (بالست در خون محیطی موجود باشد

 .گیری باید انجام و ارسال گردد نمونه ،صورت احتمال ابتال به انواع لوسمی  قبل از شروع شیمی درمانی
 

سولول بوه محویط کشوت  مخصوو       15٧به انودازه  WBC Countنمونه خون پ  از تعیین میزان  :روش انجام آزمایش

ها رشد کنند و وارد مرحله متافواز   شود، بسته به نوع متد به کار برده شده زمان نیاز است تا بالست می مغزاستخوان اضافه

( Harvest) سلولها وارد مرحله بعدی آزمایش به نام هاروست( یا یک شب 49یا  74)بعد از گذشت زمان مورد نیاز  ،گردند

شود و باندینگ روی  آنها انجوام و   م میکروسکوپی گرفته میال6شوند و طی مراحل بعدی آزمایش از هر نمونه  حداقل  می

 .گردد پ  از عکسبرداری   از مجموع المها و تهیه کاریوتایپ، انالیز انجام می
 

 باندینگ برای بررسی اختالالت ساختاری وشمارشی کروموزومها   کیفیتبراساس : حساسیت روش مورد آزمایش

، مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهای مصورفی  اطالعات بالینی و: مورد نیازمدارک 

 .و تشخیص اولیه مورد نیاز است

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    ،هایی داخل نمونوه  نمونه همولیز یا وجود آلودگی ،لخته، نمونه یخ زده :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب ،غیراستریل

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

 .شود نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک بررسی تفسیر و گزارش می :نتیجه
 
 

 

                         95558     پذیرش - :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 99732کشت سلولهای مغز استخوان     - کدهای بین المللیهمراه با  

 99788بررسی سیتوژنتیک مغزاستخوان       - 

 95488تفسیر و گزارش     - 
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   کروموزومی مایع آمنیوتیکمطالعه 

Chromosomal Study on Amniotic Fluid

 

است و باعث حفاظت از جنین در مقابول ضوربات و   مایع آمنیوتیک مایعی است که اطراف جنین را فراگرفته : شرح تست

یک نمونه . باشد گردد و همینین منبع اکسیژن،پروتئین و سایر موادی است که جهت رشد جنین مورد نیاز می فشارها می

سلولهای جنینی از . گردد حاملگی ارسال می 16-19از این مایع جهت تست توسط تکنیک آمنیوسنتز و معموال بین هفته 

آنالیز کروموزومی مایع آمنیوتیک روندی است کوه در  . گردد های کروموزومی استفاده می ایع آمنیوتیک جهت بررسیاین م

در روند . گیرند ها مورد بررسی قرار می آن سلولهای جنینی برای هر گونه تغییرات بزرگ ساختمانی و یا تعدادی کروموزوم

مراحول   ،شوند و پ  از رشد نی موجود در مایع آمنیوتیک کشت داده میآنالیز و کاریوتایپ مایع آمنیوتیک، سلولهای جنی

ها،آنوالیز   و رنگ آمیزی انجام و براسواس حووور بانودهای تیوره و روشون موجوود بوروی کرومووزوم         spreadingهاروست، 

میوزان آلفوا    هفتوه بوارداری باشد،یررسوی    13-77در صورتیکه نمونه دریافتی مربو  به هفته . پذیرد کروموزومی انجام می

 .فتوپروتئین مایع آمنیوتیک نیز مفید خواهد بود
 

 سال 35مادران باردار با سن باالی  -1 :موارد کاربرد

 های کروموزومی تولد نوزاد زنده قبلی با ناهنجاری -7 

 .مرده زایی قبلی که با احتمال اختالالت کروموزومی بوده است -3 

 های جنینی های کروموزوم موزائیس  کروموزومی و یا آنوپلوئیدیبازآرایی کروموزومی والدین،  -4 

 نتایج مثبت غربالگری سرمی مادری مبنی بر افزایش خطر اختالالت کروموزومی جنین -5 

 نتایج سونوگرافی غیر نرمال جنین -6 

 صیهای سیتوژنتیک اختصا ها با یافته های شکنندگی کروموزومی و یا سایر سندروم خطر سندروم -2 
 

هوای   از نمونه مایع آمنیوتیک بدون آلودگی به خون و در شرایط کامال اسوتریل و در داخول لولوه    20cc : مورد نیازنمونه 

جهت انجام مطالعات سیتوژنتیک باید بالفاصله به آزمایشگاه و به دور از نورمستقی  و در دموای اتواق ارسوال     50ccفالکون

 .ن حاملگی و تشخیص احتمالی حتما باید ذکر گرددنام بیمار، تاریخ تولد مادر، س. گردد
 

 :های انجام تست محدودیت

 .های تکمیلی بیشتری دارد اختالالت کروموزومی جزئی با این تست قابل ارزیابی نیست و نیاز به تست -1

کوه نمایوانگر   نتایج ممکن است اشوتباه گوردد و بیشوتر از آن    ،در صورت آلوده شدن مایع آمنیوتیک به سلولهای مادری -7

 .مشخصات کروموزومی جنین باشد، نمایانگر مشخصات کروموزومی مادر خواهد بود

و نیازمند شمارش تعوداد  ( موزائیس )دنها ممکن است بیش از یک گونه آرایش کروموزومی در بدن باش بعوی از جنین -3

 .بیشتری از متافازهای سلولهای آمنیوتیک خواهد بود

باشود کوه بوه     موی  DNAالت ژنتیکی وجود دارد که آنقدر این تغییرات، جزئی و خفیف در سط  تعداد زیادی از اختال -4

 .باشد وسیله این تست قابل بررسی نمی

یک نتیجه نرمال بروی آنالیز کروموزومی مایع آمنیوتیک قطعا دلیل بر آن نیست که این بیه در صورت تولد هییگونه  -5

 .در آینده نداشته باشد نقص ژنتیکی و یا اختالل تکاملی را 
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 .های قبلی و سونوگرافی( مارکرهای سرمی مادر)آخرین نتایج آزمایشگاهی  : مورد نیازمدارک 

مایع آمنیوتیک آغشته به خون حتی به مقدار ک  و یا قهووه ای رنوگ، موایع آمنیوتیوک کودر،مایع      : موارد برگشت نمونه

 .گیری به آزمایشگاه برسد نمونهساعت بعد از زمان  7آمینوتیک که بیش از 
 

 .باشد روز زمان مورد نیاز می 15در صورت ارسال نمونه با شرایط مناسب حدود  :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

 .شود نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک بررسی تفسیر و گزارش می :نتیجه
 

 95558پذیرش         - :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 997351کشت سلولهای مایع آمنیون     - همراه با کدهای بین المللی  

 99762سلول مایع آمنیوتیک    15بررسی  - 

 95488تفسیر و گزارش       - 
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 از نظر سندرم ایکس شکنندهکروموزومی مطالعه 

Chromosomal  Study  for Detection of Fragile X Syndrome

 

تور   این مشکل در میان پسران شایع. یکی از رایجترین علل ارثی اختالالت یادگیری است ،شکننده Xسندرم : شرح تست

شکننده اختاللی ژنتیکی اسوت   Xسندرم  .گردد از دختران است و موجب طیف وسیعی از مشکالت یادگیری و رفتاری می

این ژن کود کننوده پوروتئین    .باشد می FMR1در ژن  CGGشکننده افزایش تکرارهای سه تایی  Xو عامل مسبب سندرم 

FMRP باشد باشد که این پروتئین برای تکامل و یا عملکرد معمول مغز مورد نیاز می می.FMR1    نزدیک به انتهوای بوازوی

م کشت و کاریوتایپینگ در شرایط مخصو  پ  از انجا ،شکننده Xدر بیمار مبتال به سندروم  ،قرار دارد Xبلند کروموزوم

 .باشد به شکل شکسته و آویزان مشهود می Xو بررسی با میکروسکوپ، انتهای بازوی بلند کروموزوم 
 

گیری کرد یا  توان آن را در آزمایشگاه نمونه خون سیاهرگی با سرنگ استریل محتوی هپارین که می 2cc : مورد نیازنمونه 

 .بالفاصله به  آزمایشگاه و در دمای اتاق ارسال گردد
 

  PHAساعته با  27کشت روتین  -1 :روش انجام آزمایش

 (Low folate)ساعته در محیط  27کشت  -7 

 تایمیدین ساعته با اضافه کردن 86کشت  -3 

 الم میکروسکوپی 6هاروست سلولی و تهیه حداقل  -4 

 باندینگ و رنگ آمیزی -5 

 مطالعه سالولها و آنالیز آنها -6 

 عکسبرداری و تهیه کاریوتایپ  -2 
 

 .گیرد باندینگ برای بررسی ساختار کروموزومها آنالیز صورت می کیفیتبراساس : حساسیت روش مورد آزمایش
 

 و بررسی علت مراجعه، اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای مصرفی: مورد نیازمدارک 
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    ،هایی داخل نمونوه  نمونه همولیز یا وجود آلودگی ،لخته، نمونه یخ زده :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب ،غیراستریل
 

 یک ماه :الزم جهت پاسخگوییمدت زمان 
 

 .شود نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک بررسی، تفسیر و گزارش می :نتیجه
 

 95558پذیرش    - :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 95467(    چهار کشت) FragXبررسی شکستگی کروموزوم   - همراه با کدهای بین المللی   

 99755سلول      155بررسی شکنندگی کروموزوم بررسی کلی  - 

  95488تفسیر و گزارش    - 
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ISH and CISH Studies 
 

 FISHبه روش  MDSبررسی اختالالت کروموزومی در 

FISH for MDS: Del 5q,Del p53,Del 7q,Del 20q

 

ها آپوپتوز غلبوه دارد،خوون    اختالالتی هستند که در آن (MDS)های میلودی  پالستیک ها یا سندرم بیماری :شرح تست

میلوپرولیفراتیوو خصوصویاتی از   / اخوتالالت میلوو دیو  پالسوتیک     5دهد ها رخ می سازی غیرموثر و جود دارد و سیتوپنی

کنود   میسال بروز  55عمدتا در افراد باالی  MDS.دهند هردو،با افزایش سلولها و نیز دی  پالزی مورفولوژیک را نشان می

و معموال خود را به شکل یک ک  خونی مقاوم به مواد هماتینیک با یوا بودون وجوود نووتروپنی و ترومبوسویتوپنی نشوان       

بوه روش   Del 5q,Del p53,Del 7q,Del 20q کوه شوامل   MDSهای شایع سویتوژنتیکی در   بعوی از ناهنجاری. دهند می

FISH گیرد مورد بررسی قرار می. 
 

خون محیطی هپارینه در اسرع وقت به آزمایشگاه و در دموای   cc 5آسپیراسیون مغزاستخوان یا  cc 5-3 : مورد نیازنمونه 

 .اتاق ارسال گردد
 

گردنود   سلولها وارد مرحله اینترفاز و متافاز می ، MDSهای کشت مخصو   پ  از کشت در محیط :روش انجام آزمایش

شوود   های هیبریدیزیشن  که به صورت تجواری خریوداری موی    پروبو سپ  با استفاده از  Pretreatmentو توسط مراحل 

هوا آمواده بررسوی توسوط میکروسوکوپ       نمونوه  Posthybridizationمرحله هیبریداسیون انجام و در نهایت طوی عملیوات   

  .گردد فلورسان  می
 

های مشاهده شده برای بررسی اخوتالالت سواختاری    ها و سیگنال براساس کیفیت  پروب :حساسیت روش مورد آزمایش

 .باشد می%85وشمارشی کروموزومها، حساسیت حدود 
 

، اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهای مصورفی : مورد نیازمدارک 

 و تشخیص اولیه
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    ،هایی داخل نمونوه  نمونه همولیز یا وجود آلودگی ،لخته، نمونه یخ زده :ونهموارد برگشت نم

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب ،غیراستریل
 

 روز  15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

هوای فلورسونت ایجواد     نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک  بر اساس سویگنال  :نتیجه

 شود شده بررسی، تفسیر و گزارش می
 

   95558               پذیرش     - :ها بیمه جهت تست درخواست طرز

 99732های مغز استخوان    کشت سلول  -المللی بین کدهای با همراه       

 99788       سیتوژنتیک مطالعات سایر - 

 FISH                4×95429 برای پروب - 

 95488                گزارش و تفسیر - 
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 FISHبه روش  CLLبررسی اختالالت کروموزومی در 

FISH for CLL: Trisomy 12 , del (6q),del(17p), del(13q), del(11q)

 

هایی با ظاهر بالغ کوه   اختاللی است که به وسیله تکثیر منوکلونال لنفوسیت( CLL)مزمن لنفوسیت لوسمی : شرح تست

از % 95بویش از   .است های شایع لوسمی بزرگساالن یکی از فرمCLL .شود خصوصیات فنوتیپی مشخص دارند شناخته می

ایون اخوتالالت کرومووزومی    . دهند ان مینش FISHیک یا چند مورد آسیب سیتوژنتیکی را با روش CLLبیماران مبتال به 

هوای سویتوژنتیک و    تاییود یافتوه   ،کنند و از این روش برای کمک به تشخیص هریک پیش آگهی خاصی را پیش بینی می

 . توان استفاده کرد پیگیری و پاسخ به درمان می
 

خون محیطی هپارینه در اسرع وقت به آزمایشگاه  و در دمای  cc 5آسپیراسیون مغزاستخوان یا  cc 5-3 : مورد نیازنمونه 

 .اتاق ارسال گردد
 

گردند و  سلولها وارد مرحله اینترفاز و متافاز می ، CLLهای کشت مخصو   پ  از کشت در محیط: روش انجام آزمایش

شوود   ری خریوداری موی  های هیبریدیزیشن  که بوه صوورت تجوا    و سپ  با استفاده از پروب Pretreatmentتوسط مراحل 

هوا آمواده بررسوی توسوط میکروسوکوپ       نمونوه  Posthybridizationمرحله هیبریداسیون انجام و در نهایت طوی عملیوات   

 .گردد فلورسان  می
 

 های مشاهده شده برای بررسی اختالالت ساختاری و ها و سیگنال براساس کیفیت  پروب :حساسیت روش مورد آزمایش

 .باشد می%85ساسیت حدود شمارشی کروموزومها، ح
 

، اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهای مصورفی : مورد نیازمدارک 

 و تشخیص اولیه
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    ،هایی داخل نمونوه  نمونه همولیز یا وجود آلودگی ،لخته، نمونه یخ زده :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب ،غیراستریل
 

 روز  15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

هوای فلورسونت ایجواد     نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک  بر اساس سویگنال  :نتیجه

 .شود شده بررسی، تفسیر و گزارش می
 

 95558         پذیرش     -:ها بیمه جهت تست واستدرخ طرز

 99732های مغز استخوان    کشت سلول  -المللی بین کدهای با همراه       

 99788    سیتوژنتیک مطالعات سایر  -

 FISH             5×95429 برای پروب  -

 95488             گزارش و تفسیر  -
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 FISHبه روش  13و  31و  X31و  Yهای  بررسی اختالالت شمارشی کروموزوم

FISH  for Chromosome 13, 18, 21, X, Y in Prenatal Diagnosis

و اخوتالالت گنوادی    13،19،71هوای   های قبل از زایمان،تریزومی کرومووزوم  ها در تشخیص شایعترین آنوپلوئیدی :شرح تست

اختالالت کروموزومی که با تولد نوزاد زنوده هموراه   % 95-85کل اختالالت کروموزومی و حدود % 65باشد که حدود  جنسی می
نتخابی به دنبال آمنیوسونتز جهوت بررسوی ایون اخوتالالت تکنیوک       های تشخیصی سریع و ا یکی از راه.گردد است را شامل می

هوای سوانترومریک یوا     بوا اسوتفاده از پوروب    FISH  (Flurescence in situ hybridization)هیبریدیزاسیون درجای فلورسان  
 FISHتکنیوک  های غیور کشوت داده شوده بوا اسوتفاده از       غربالگری آنوپلوئیدی بر روی آمنیوسیت.باشد اختصاصی لوکوس می

در تسوت  . ها و کاریوتایپینگ معمولی بر روی مایع آمنیوتیک نتیجه دهد تواند در زمان کوتاهتری نسبت به کشت آمنیوسیت می
، بالفاصوله بعود از آمنیوسونتز    FISHهای جنسی به وسیله تکنیوک   و اختالالت کروموزوم 13،19،71سریع غربالگری تریزومی 

پوذیرد   های مخصو  متصل به ماده فلورسان  مرحله اتصال صورت می سپ  با استفاده از پروبانجام و  Pretreatmentمرحله 
برای اطمینان از نتوایج حاصول   .گردد های حاصله بررسی و نتایج گزارش می و در نهایت توسط میکروسکوپ فلورسان ، سیگنال

بوه   FISHزیرا با استفاده از تکنیک  ،پذیرد انجام می کشت و کاریوتایپ مایع آمنیوتیک نیز ،معموال همراه با این تست غربالگری
 .موارد از اختالالت سیتوژنتیک قابل شناسایی، ممکن است مشخص نگردد% 75-35تنهایی حدود 

  :موارد استفاده از تست

 .در مادران بارداری که خطر وجود جنین با اختالالت کروموزومی در آنها وجود دارد -
 و افزایش خطر سندرم داون در جنین براساس غربالگری مارکرهای سرمی در مادردر مادران با سن باال  -
 های غیرطبیعی در سونوگرافی یافته -

از مایع آمنیوتیک تحت شرایط استریل و بالفاصله دردمای اتاق  به ایون آزمایشوگاه ارسوال     20ccحدود  : مورد نیازنمونه 

اولیه آسپیره مایع آمنیوتیک ابتدا دور ریخته شوود و   5ccمایع آمنیوتیک باید شفاف و زرد کمرنگ باشد، بهتر است .گردد
 .و ارسال گردد آوری آسپیره بعدی جمع 20ccسپ  

 مخصوو  هوای   پروب از استفاده با سپ  و انجام Pretreatment مرحله، آمنیوسنتز از بعد فاصلهبال: روش انجام آزمایش

 حاصوله هوای   سیگنال فلورسان ، میکروسکوپ توسط نهایت در و پذیرد می صورت اتصال مرحله فلورسان  ماده به متصل
 گردد می گزارش نتایج و بررسی

در صورت انجام کشت و کاریوتایپینگ مایع آمنیوتیوک   ،آزمایشدر صورت انجام صحی  : حساسیت روش مورد آزمایش

 .را داراست %155حساسیت و اختصاصیت حدود  ،به صورت همزمان

 .های قبلی و سونوگرافی( مارکرهای سرمی مادر)آخرین نتایج آزمایشگاهی  : مورد نیازمدارک 

و یا قهووه ای رنوگ، موایع آمنیوتیوک کودر،مایع      مایع آمنیوتیک آغشته به خون حتی به مقدار ک  : موارد برگشت نمونه

 .گیری به آزمایشگاه برسد ساعت بعد از زمان نمونه 7آمینوتیک که بیش از 

 روز  15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

هوای فلورسونت ایجواد     نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک  بر اساس سویگنال  :نتیجه

 .شود شده بررسی، تفسیر و گزارش می
 

 95558پذیرش                 -:ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 99788سایر مطالعات سیتوژنتیک      - 

 FISH    5×95429پروب برای هر    -همراه با کدهای بین المللی                   

   95488تفسیر و گزارش            - 
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 (FISH)با روش هیبریدیزاسیون درجای فلورسانس  Her2/neuتست بررسی افزایش بیان ژن 

FISH study for HER2/neu in Breast Cancer 

 

نمایوود کووه سوویگنالهای فوواکتور رشوود را درگیوور  گیرنووده تیووروزین کینووازی را کوود مووی،  Her2/neuژن  :شرررح تسررت

باشوود و پوویش آگهووی بوودتری را بووازگو   از سوورطانهای پسووتان همووراه مووی% 75افووزایش بیووان ژن در حوودود .نمایوود مووی

کولون و تخمدان  ،هری پروستات، های معده، نماید،همینین افزایش بیان این ژن با درجات شیوع متغییری در کارسینوم می

را داشوته باشوند،    Her2/neuدر بیماران مبتال به سرطان پستان که افوزایش بیوان    Herceptinداروی .نیز دیده شده است

در روش . باشد می Her2/neuباشد و از این رو استفاده از این داروی گران قیمت مبتنی بر افزایش بیان ژن  بسیار موثر می

گوردد ولوی در    هیستوشیمی بروی بافت تومورال جهت بررسی افزایش بیان ایون ژن اسوتفاده موی   متداول از تکنیک ایمونو

گردد، تسوت تاییودی توسوط     گزارش می 7+باشد و به صورت  به طور کامل قادر به پاسخگویی دقیق نمی IHCمواردی که 

 .پذیرد فت تازه انجام میو بروی بافت پارافینه و یا با FISH(Fluorescence In Situ Hybridization (تکنیک
 

ارسال بلوک پارافینه به همراه اسالیدهای پاتولوژی و ارسوال اسوالیدهای ایمونوهیستوشویمی بیموار در      : مورد نیازنمونه 

 صورت وجود
 

هوای هیبریدیزیشون    و سپ  بوا اسوتفاده از پوروب    Pretreatmentمراحل  بروی بلوک پارافینه ابتدا: روش انجام آزمایش

شود مرحله هیبریداسویون انجوام و در نهایوت طوی عملیوات       که به صورت تجاری خریداری می  Her2/neuمخصو  ژن 

Posthybridization و در نهایت مقایسه آن با پروب ژن کنترل به صورت همزمان و مقایسه نسوبت آنهوا  و   ها آماده  نمونه

 .ددگر میانجام توسط میکروسکوپ فلورسان  تفسیر و گزارش آن 
 

، روش استاندارد و طالیی بورای بررسوی وضوعیت بیوان      FISHبا توجه به اینکه تکنیک : حساسیت روش مورد آزمایش

Her2/neu باشد می% 155باشد، حساسیت و اختصاصیت آن در صورت انجام صحی  آزمایش  می. 
 

، شیمی درمانی و نوع داروهای مصورفی  اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره: مورد نیازمدارک 

 و تشخیص اولیه
 

بافت ارسوالی  % 25در صورت وجود خونریزی و نکروز شدید در بافت ارسالی و در صورتیکه کمتر از  :موارد برگشت نمونه

 .تومورال باشد
 

 روز  15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

 .شود نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ  پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک بررسی تفسیر و گزارش می :نتیجه
 

 95558پذیرش              -   :  ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 99788سایر مطالعات سیتوژنتیک       -      همراه با کدهای بین المللی         

 FISH           7×95429پروب برای  - 

 95488تفسیر و گزارش              - 

 FISH  99373اسالید پاتولوژی از نظر مکان مناسب جهت انجام تست  بررسی - 
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 (CISH)با روش هیبریدیزاسیون درجای کروموژنیک  Her2/neuتست بررسی افزایش بیان ژن 

CISH study  for HER2/neu in Breast Cancer

 

 .نمایود  نماید که سویگنالهای فواکتور رشود را درگیور موی      گیرنده تیروزین کینازی را کد می ، Her2/neu ژن :شرح تست

همینوین   نمایود،  باشد و پیش آگهوی بودتری را بوازگو موی     از سرطانهای پستان همراه می% 75افزایش بیان ژن در حدود 

کولون و تخمودان نیوز دیوده شوده      ،ریه، های معده،پروستات افزایش بیان این ژن با درجات شیوع متغییری در کارسینوم

را داشوته باشوند، بسویار مووثر      Her2/neuدر بیماران مبتال به سرطان پستان کوه افوزایش بیوان     Herceptinداروی .است

در روش متوداول از  . باشد می Her2/neuباشد و از این رو استفاده از این داروی گران قیمت مبتنی بر افزایش بیان ژن  می

گردد ولوی در موواردی کوه     نوهیستوشیمی بروی بافت تومورال جهت بررسی افزایش بیان این ژن استفاده میتکنیک ایمو

IHC گوردد، تسوت تاییودی توسوط تکنیوک      گزارش موی  7+باشد و به صورت  به طور کامل قادر به پاسخگویی دقیق نمی        

) CISH(chromogenic  In Situ Hybridization پذیرد نه و یا بافت تازه انجام میو بروی بافت پارافی. 
 

ارسال بلوک پارافینه به همراه اسالیدهای پاتولوژی و ارسوال اسوالیدهای ایمونوهیستوشویمی بیموار در      : مورد نیازنمونه 

 صورت وجود
 

مخصوو  ژن  هوای   و سوپ  بوا اسوتفاده از پوروب     Pretreatmentمراحل  بروی بلوک پارافینه ابتدا: روش انجام آزمایش

Her2/neu    شووود مرحلووه هیبریداسوویون انجووام و در نهایووت طووی عملیووات     کووه بووه صووورت تجوواری خریووداری مووی

Posthybridization و در نهایت مقایسه آن با پروب ژن کنترل به صورت همزمان و مقایسه نسوبت آنهوا  و   ها آماده  نمونه

 .گردد میانجام  ( FISHارجحیت نسبت به روش )نوریتوسط میکروسکوپ تفسیر و گزارش آن 
 

، در صورت  FISH,CISHهای  با توجه به مطالعات اخیر مبنی بر ارزش ه  اندازه تکنیک: حساسیت روش مورد آزمایش

 .شود در نظر گرفته می% 155حساسیت و اختصاصیت حدود  ،انجام صحی  آزمایش
 

، دوره شیمی درمانی و نوع داروهای مصورفی  اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین: مورد نیازمدارک 

 و تشخیص اولیه
 

بافت ارسوالی  % 25در صورت وجود خونریزی و نکروز شدید در بافت ارسالی و در صورتیکه کمتر از  :موارد برگشت نمونه

 .تومورال باشد
 

 روز  15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

 .شود نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ  پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک بررسی تفسیر و گزارش می :نتیجه
 

 95558پذیرش              -     :  ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 99788سایر مطالعات سیتوژنتیک      - همراه با کدهای بین المللی         

 CISH          7×95429پروب برای  - 

 95488تفسیر و گزارش              - 

   CISHبررسی اسالید پاتولوژی از نظر مکان مناسب جهت انجام تست  - 

 99373 
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 RT-PCRبه روش  ALLپنل 

ALL (Qualitative) Panel:Nested RT-PCR-  t(4;11), t(12;21), t(1;19), t(9;22) 

 

 .پردازد می (ALL)های مربو  به لوکمی لنفوبالستیک حاد  این تست به بررسی  کیفی پنل ترانسلوکاسیون: شرح تست
 
 جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری  -1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 
 

نمونوه   2ccویوا بویش از   ( رصورت وجود بالست در خوون محیطوی  د) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود    آوری روی نمونه اس  بیمار و زموان جموع  .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAآسپیره مغزاستخوان همراه 

سوال نمونوه توا    حداکثر زمان ار. نوشته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49
 

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش

 t(9;22)  t(12;21),t(1;19),هوای  پرایمرهوای اختصاصوی بورای تکثیور ترانسلوکاسویون     ، گیورد  معکوس مورد استفاده قرار می

 .گیرد مورد استفاده قرار می( واکنش زنجیره ای پلیمراز) Nested RT-PCRبه روش  t(4;11)و
 

تور و   بسویار حسواس    t(4;11) و t(9;22)  t(12;21),t(1;19),برای تشخیص RT-PCRتست  :حساسیت روش مورد آزمایش

بووا  Nested RT-PCRاز حوداکثر حساسویت روش    اسوت بورای اسوتفاده    FISHتور از روش متوداول سویتوژنتیک یوا      دقیوق 

 .در این مرکز به کارمی رود  15 - 4حساسیت
 

و ، اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای مصورفی  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    ،هوایی داخول نمونوه    نمونه همولیز یا وجود آلوودگی  ،لخته، نمونه یخ زده :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب ،غیراستریل
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

و براساس بانودهای مشواهده    نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی :نتیجه

 .شود بررسی تفسیر و گزارش می  Nested RT-PCRو  External RT-PCRشده در 
 

 

 95558 پذیرش              -:     ها تست جهت بیمه درخواست طرز

 RNA       95493 استخراج  -            المللی بین کدهای با همراه    

 - RT-PCR        15 ×95482 

 95488  گزارش و تفسیر - 
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 RT-PCR به روش t(4;11)بررسی ترانسلوکاسیون 

ALL – Panel: 1) Nested RT-PCR  t(4;11) MLL-AF4
 

 

شوود، ایون جابوه     دیده می B-ALLو غالبا در نوع  ALLکودکان مبتال به  %5در  t(4;11)جابه جایی کروموزوم  :شرح تست

شود و بیماری بیشتر به عنوان لوسومی دوران شویرخوارگی شوناخته     از موارد  در مرحله شیرخوارگی دیده می %25جایی در 

های لنفوبالسوتیک بیشوتر    شود ولی عود نسبت به دیگر انواع لوسمی شود، احتمال بهبودی کامل در این بیماری دیده می می

های درگیر در این نوع جا به جایی عبوارت انوداز    ژن.شود اخته میاست، و به عنوان یک لوکمی لنفوئید حاد با پروگنوز بد شن

  . q23در ناحیه  11بروی کروموزوم  MLLو ژن  4کروموزوم  q21در ناحیه  AF4ژن 
 
 جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری  -1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه   2ccویوا بویش از   ( درصورت وجود بالست در خوون محیطوی  ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود    آوری روی نمونه اس  بیمار و زموان جموع  .رد مبتال الزم استبرای تشخیص ف EDTAآسپیره مغزاستخوان همراه 

حداکثر زمان ارسوال نمونوه توا    . نوشته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49
 

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش

 Nested RT-PCRبوه روش   t(4;11)پرایمرهای اختصاصی برای تکثیر ترانسلوکاسویون  ، گیرد معکوس مورد استفاده قرار می

 .گیرد مورد استفاده قرار می( واکنش زنجیره ای پلیمراز)

تور از روش متوداول    تور و دقیوق   بسویار حسواس    t(4;11) بورای تشوخیص   RT-PCRتست  :ایشحساسیت روش مورد آزم

در این مرکوز بوه    15 - 4با حساسیت  Nested RT-PCRاست برای استفاده از حداکثر حساسیت روش  FISHسیتوژنتیک یا 

 .کارمی رود
 

و ، دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای مصورفی   اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین: مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    ،هوایی داخول نمونوه    نمونه همولیز یا وجود آلوودگی  ،لخته، نمونه یخ زده :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب ،غیراستریل

 روز 15 :پاسخگویی مدت زمان الزم جهت

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشواهده    :نتیجه

 .شود بررسی تفسیر و گزارش می  Nested RT-PCRو  External RT-PCRشده در 
 

 95558 پذیرش              -  :   ها بیمه جهت تست درخواست طرز

 RNA       95493 استخراج  -             المللی بین کدهای با همراه    

-  RT-PCR_ t(4;11)    7×95482 

 95488  گزارش و تفسیر  -
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 RT-PCR به روش t(1;19)بررسی ترانسلوکاسیون 
 

ALL – Panel: 2) Nested  RT-PCR  t(1;19)(q23; p13) E2A-PBX1 
 

 

بوا منشوا سولولهای    t(1;19)(q23;p13) E2A-PBX1 ناهنجواری   (ALL)در لوسمی لنفوبالستیک حاد کودکان  :شرح تست

preB  این ترانسلوکاسویون  . دهد اما فراوانی آن کمتر است دهد، این ناهنجاری در بزرگساالن نیز رخ می موارد رخ می %6در

. داشتن این ناهنجاری نشان دهنده پروگنوز بد بیماری اسوت  .است pre-Bقویا وابسته به خصوصیات ایمنوفنوتیپی  سلولهای 

 .است 1روی کروموزوم  PBX1با ژن  18روی کروموزوم  E2A(TCF3)این ناهنجاری ناشی از جا به جایی ژن 
 
 ALL جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری -1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 جهت بررسی پیش آگهی بیماری -4 
 

نمونوه   2ccویوا بویش از   ( درصورت وجود بالست در خوون محیطوی  ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود    آوری ار و زموان جموع  روی نمونه اس  بیم.برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAآسپیره مغزاستخوان همراه 

حداکثر زمان ارسوال نمونوه توا    . نوشته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49
 

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش

بوه   t(1;19)(q23;p13) E2A-PBX1پرایمرهای اختصاصی برای تکثیور ترانسلوکاسویون   ، گیرد معکوس مورد استفاده قرار می

 .گیرد مورد استفاده قرار می( واکنش زنجیره ای پلیمراز) Nested RT-PCRروش 

تور از روش متوداول    تور و دقیوق   بسویار حسواس  t(1;19) .بورای تشوخیص    RT-PCRتست  :حساسیت روش مورد آزمایش

در این مرکز بوه   15 - 4با حساسیت  Nested RT-PCRبرای استفاده از حداکثر حساسیت روش . است FISHسیتوژنتیک یا 

 .کارمی رود
 

و ، هوای مصورفی  اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع دارو: مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشواهده    :نتیجه

 .شود تفسیر و گزارش می بررسی،  Nested RT-PCRو  External RT-PCRشده در 
 

 95558پذیرش              -:       ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 RNA   95493استخراج   -همراه با کدهای بین المللی                   

 - RT-PCR_ t(1;19)     7×95482 

 95488تفسیر و گزارش   - 
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 RT-PCR به روش t(12;21)بررسی ترانسلوکاسیون 
ALL – Panel: 3) Nested RT-PCR  t(12;21)(p13;q22) TEL-AML1 or ETV6-RUNX1 

 
 

ایون  . دهود  مووارد رخ موی  % 75-75و در  Bبوا منشوا سولولهای     ALL))در لوسمی لنفوبالستیک حاد کودکوان   :شرح تست

شود، داشتن این ناهنجواری نشوان دهنوده     شود و با افزایش سن از میزان آن کاسته می ناهنجاری بیشتر در کودکان دیده می

دهود، ایون ناهنجواری ناشوی از جوا بوه جوایی ژن         موی  از موارد نشان %95-85پروگنوز خوب بیماری است و بهبودی را در 

TEL(ETV6)  با ژن  17روی کروموزومAML1(RUNX1)  است 71روی کروموزوم. 
 

 جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری  -1                    

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7      اهمیت تست

 ری در طول دوره درمان جهت پایش احتمال بازگشت بیما -3 

 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه آسوپیره    2ccویوا  ( درصورت وجود بالسوت در خوون محیطوی   ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود نوشوته     آوری روی نمونه اس  بیمار و زمان جموع .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAمغزاستخوان همراه 

 49حوداکثر زموان ارسوال نمونوه توا      . در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگرهماهنگی با آزمایشگاه الزامیسوت . شود

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می
 

بوه روش رونویسوی معکووس     cDNAبورای تولیود    RNA شود؛ وریدی یا مغزاستخوان استخراج می از خون RNA :روش انجام آزمایش

 t(12;21)(p13;q22) TEL-AML1 or ETV6-RUNX1  پرایمرهای اختصاصی برای تکثیر ترانسلوکاسویون ، گیرد مورد استفاده قرار می

 .گیرد میمورد استفاده قرار ( واکنش زنجیره ای پلیمراز) Nested RT-PCRبه روش  
 

تور از روش متوداول    تور و دقیوق   بسویار حسواس   t(12;21) برای تشوخیص  RT-PCRتست  :حساسیت روش مورد آزمایش

در ایون مرکوز بوه     15 -4با حساسیت  Nested RT-PCRاست برای استفاده از حداکثر حساسیت روش  FISHسیتوژنتیک یا 

 .کارمی رود
 

و ، پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای مصورفی  اطالعات بالینی و مدارک : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .اد نامناسبگرفتن نمونه داخل مواد ضدانعق غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشواهده    :نتیجه

 .شود تفسیر و گزارش میبررسی،  Nested RT-PCRو  External RT-PCRشده در 
 

 95558پذیرش            -:    ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 RNA   95493استخراج   -همراه با کدهای بین المللی               

 - RT- PCR t(12;21)     7×95482 

 95488تفسیر و گزارش   - 
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 RT-PCR به روش t(9;22)بررسی ترانسلوکاسیون 

Nested, RT-PCR t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1- P210,P190, P230 

 

. هوای خوونی اسوت    های وابسته به انواع ناهنجاری یکی از ترانسلوکاسیون t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1: شرح تست

 ABLاین ترانسلوکاسیون را دارند، در نتیجه جا به جایی ژن  (CML)از بیماران مبتال به لوسمی میلوئیدمزمن  %155تقریبا 

ایون جوا بوه جوایی در     . آید به وجود می ((p230و((p190 و(p210)پروتئین  77روی کروموزوم  BCRبا ژن  8روی کروموزوم 

 .بزرگساالن و گاها اطفال نیز گزارش شده است ALL برخی از بیماران مبتال به 
 
 CML  ،ALLجهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری   - 1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 مال بازگشت بیماری در طول دوره درمان جهت پایش احت -3 

 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه آسوپیره    2ccویوا  ( در صورت وجود بالست در خون محیطوی  ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود نوشوته     آوری روی نمونه اس  بیمار و زمان جموع .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAمغزاستخوان همراه 

 49حوداکثرزمان  ارسوال نمونوه توا     . شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشوگاه الزامیسوت  

 .باشد وبا حفظ زنجیره سرما می  ساعت

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ وریدی یا مغزاستخوان استخراج میاز خون  RNA :روش انجام آزمایش

 t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1 پرایمرهای اختصاصی برای تکثیر ترانسلوکاسیون، گیرد معکوس مورد استفاده قرار می

 .گیرد مورد استفاده قرار می( واکنش زنجیره ای پلیمراز) Nested RT-PCRبه روش 

تور از روش متوداول    تور و دقیوق   بسویار حسواس   t(9;22) بورای تشوخیص   RT-PCRتسوت  : ت روش مورد آزمایشحساسی

ایون  در 15 -3 توا   15 - 4با حساسیت  Nested RT-PCRاست برای استفاده از حداکثر حساسیت روش  FISHسیتوژنتیک یا 

 .مرکز به کارمی رود

و ، بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای مصورفی  اطالعات بالینی و مدارک پزشکی : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .اسبگرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامن غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشواهده    فلوشیپنتیجه آزمایش توسط پزشک  :نتیجه

 .شود تفسیر و گزارش می ،بررسی  Nested RT-PCRو  External RT-PCR شده در
 

 95558             پذیرش  -      :ها بیمه جهتطرز درخواست تست 

 RNA     95493 استخراج  -همراه با کدهای بین المللی                   

 - P190 - _ t(9;22) RT-PCR     7×95482 

 - P210 - _ t(9;22) RT-PCR      7× 95482 

 - P230 _ t(9;22) RT-PCR        7× 95482  

 95488    تفسیر و گزارش - 
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 Real time PCRبه روش  ALLپنل 

ALL(Quantitative) Panel : Real Time-PCR  t(1;19),t(12;21),t(4;11),t(9;22)

 

 .پردازد می (ALL)های لوکمی لنفوبالستیک حاد این تست به بررسی کمی پنل ترانسلوکاسیون  :شرح تست
 
  ALLجهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری    -1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 
 

نمونوه   2ccویوا بویش از   ( درصورت وجود بالست در خوون محیطوی   ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود    آوری روی نمونه اس  بیمار و زموان جموع  .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAآسپیره مغزاستخوان همراه 

حداکثر زمان ارسوال نمونوه توا    . نوشته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49
 

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش

ژن موورد نظور و ژن کنتورل میوزان      RNAهای مخصو   با استفاده از پرایمرها و پروب، گیرد معکوس مورد استفاده قرار می

 .گردد بررسی و این نسبت گزارش می Quantitative Real Time-PCRبیان با استفاده از
 

بسویار   t(1;19) و t(12;21),t(4;11),t(9;22) بورای تشوخیص   Real Time-PCRتسوت   :حساسریت روش مرورد آزمرایش   

 است و با حساسیت FISHتر از روش متداول سیتوژنتیک یا   تر و دقیق حساس
 .پذیرد در این مرکز انجام می  15 -4

 

و ، بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای مصورفی   اطالعات: مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .داخل مواد ضدانعقاد نامناسبگرفتن نمونه  غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

 هوای  کموی و براسواس منحنوی    نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ  پاتولوژی مولکولی و سویتوژنتیک بوه صوورت    :نتیجه

time PCR  Real شود بررسی، تفسیر و گزارش می. 

 

  95558         پذیرش - :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 RNA  95493 استخراج - همراه با کدهای بین المللی      

-  Real Time-PCR     5 × 95489 

  95488تفسیر و گزارش      - 
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 Real time PCR به روش t(4;11)بررسی ترانسلوکاسیون 
ALL – Panel  : 2) Quantitative Real Time-PCR  t(4;11) MLL-AF4 

 

شود، ایون جابوه    دیده می B-ALLو غالبا در نوع  ALLکودکان مبتال به  %5در  t(4;11)جابه جایی کروموزوم  :شرح تست

شود و بیماری بیشتر به عنوان لوسمی دوران شویرخوارگی شوناخته    از موارد  در مرحله شیرخوارگی دیده می %25جایی در 

های لنفوبالسوتیک بیشوتر    لی عود نسبت به دیگر انواع لوسمیشود و شود، احتمال بهبودی کامل در این بیماری دیده می می

های درگیر در این نوع جا به جایی عبارتند از ژن  ژن.شود است، و به عنوان یک لوکمی لنفوئید حاد با پروگنوز بد شناخته می

AF4  در ناحیهq21  وژن  4کروموزومMLL  در ناحیه  11بروی کروموزوم.q23 

Real Time PCR            به معنی مشاهده لحظه به لحظوه فرآینود تکثیور در واکونش زنجیوره ای پلیموراز اسوت و بوه منظوور تشوخیص و

در این سیست  تشخیصی یک ماده فلورسنت در طی واکونش  . پذیرد انجام می RNAو  DNAهای اختصاصی  گیری کمیت توالی اندازه

 .گردد شناسایی و ثبت می( Detector)رسنت آن توسط یک نمایانگر شود و میزان فلو متناسب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می
 

 جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری   -1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 مغز استخوان گیری جهت پیوند جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه   2ccویوا بویش از   ( درصورت وجود بالست در خوون محیطوی  ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود    آوری روی نمونه اس  بیمار و زموان جموع  .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAآسپیره مغزاستخوان همراه 

حداکثر زمان ارسوال نمونوه توا    . نوشته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49

ویسوی  بوه روش رون  cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش

ژن موورد نظور و ژن کنتورل میوزان      RNAهای مخصو   با استفاده از پرایمرها و پروب، گیرد معکوس مورد استفاده قرار می

 .گردد بررسی و این نسبت گزارش می Quantitative Real Time-PCRبیان با استفاده از

تر از روش متوداول   تر و دقیق ساسبسیار ح t(4;11)برای تشخیص  Real Time-PCRتست  :حساسیت روش مورد آزمایش

 است و با حساسیت FISHسیتوژنتیک یا  
 .پذیرد در این مرکز انجام می  4-15

و ، اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای مصورفی  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :برگشت نمونهموارد 

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

 هوای  کموی و براسواس منحنوی    صوورت  نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکوولی و سویتوژنتیک بوه    :نتیجه

Real time-PCR شود بررسی، تفسیر و گزارش می. 
 

 95558پذیرش                 -      :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 RNA    95493 استخراج  -همراه با کدهای بین المللی                    

 - t(4;11) Real Time-PCR         95489  

 95488گزارش       تفسیر و - 
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 Real time PCR به روش t(1;19)بررسی ترانسلوکاسیون 
 

ALL – Panel : 1) Quantitative Real Time-PCR  t(1;19)(q23;p13) E2A-PBX1 
 

بوا منشوا سولولهای    t(1;19)(q23;:p13) E2A-PBX1 ناهنجواری  (ALL)در لوسمی لنفوبالستیک حاد کودکان  :شرح تست

pre-B  دهد اما فراوانی آن کمتر است، این ترانسلوکاسویون   دهد، این ناهنجاری در بزرگساالن نیز رخ می موارد رخ می %6در

. داشتن این ناهنجاری نشان دهنده پروگنوز بد بیماری اسوت . است pre-Bقویا وابسته به خصوصیات ایمنوفنوتیپی  سلولهای 

 .است1روی کروموزوم  PBX1با ژن  18وی کروموزوم ر E2A(TCF3)این ناهنجاری ناشی از جا به جایی ژن 

Real Time PCR            به معنی مشاهده لحظه به لحظوه فرآینود تکثیور در واکونش زنجیوره ای پلیموراز اسوت و بوه منظوور تشوخیص و

نش در این سیست  تشخیصی یک ماده فلورسنت در طی واکو . پذیرد انجام می RNAو  DNAهای اختصاصی  گیری کمیت توالی اندازه

 .گردد شناسایی و ثبت می( Detector)شود و میزان فلورسنت آن توسط یک نمایانگر  متناسب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می
 

  ALLجهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری   -1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه   2ccویوا بویش از   ( درصورت وجود بالست در خوون محیطوی   ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود    آوری روی نمونه اس  بیمار و زموان جموع  .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAآسپیره مغزاستخوان همراه 

حداکثر زمان ارسوال نمونوه توا    . نوشته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ وریدی یا مغزاستخوان استخراج میاز خون  RNA :روش انجام آزمایش

ژن موورد نظور و ژن کنتورل میوزان      RNAهای مخصو   با استفاده از پرایمرها و پروب، گیرد معکوس مورد استفاده قرار می

 .گردد بررسی و این نسبت گزارش می Quantitative Real Time-PCRبیان با استفاده از

تر از روش متوداول   تر و دقیق بسیار حساسt(1;19) برای تشخیص  Real Time-PCRتست  :حساسیت روش مورد آزمایش

 .پذیرد در این مرکز انجام می 15-4 است و با حساسیت FISHسیتوژنتیک یا  

 مصورفی، و وع داروهوای  اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و ن: مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

کمووی و براسوواس  نتیجووه آزمووایش توسووط پزشووک فلوشوویپ  پوواتولوژی مولکووولی و سوویتوژنتیک بووه صووورت    :جررهنتی

 .شود بررسی، تفسیر و گزارش می time PCR  Realهای منحنی
 

  95558         پذیرش  -     :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 RNA  95493 استخراج  -همراه با کدهای بین المللی                    

 - t(1;19) Real Time-PCR       95489 

  95488تفسیر و گزارش      - 
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 Real time PCR به روش t(12;21)بررسی ترانسلوکاسیون 
ALL – Panel: 3)  

Quantitative Real Time-PCR  t(12;21)(p13;q22) TEL-AML1 or ETV6-RUNX1

ایون  . دهود  مووارد رخ موی   %75-75و در  Bبوا منشوا سولولهای     ALL))در لوسمی لنفوبالستیک حاد کودکان  :شرح تست

داشتن این ناهنجاری نشوان دهنوده    .شود شود و با افزایش سن از میزان آن کاسته می ناهنجاری بیشتر در کودکان دیده می

جوایی ژن   ایون ناهنجواری ناشوی از جوا بوه      .دهود  از مووارد نشوان موی   %95-85پروگنوز خوب بیماری است و بهبودی را در 

TEL(ETV6)  با ژن  17روی کروموزومAML1(RUNX1)  است 71روی کروموزوم. 

Real Time PCR            به معنی مشاهده لحظه به لحظوه فرآینود تکثیور در واکونش زنجیوره ای پلیموراز اسوت و بوه منظوور تشوخیص و

در این سیست  تشخیصی یک ماده فلورسنت در طی واکونش  . پذیرد انجام می RNAو  DNAهای اختصاصی  گیری کمیت توالی اندازه

 .گردد شناسایی و ثبت می( (Detectorشود و میزان فلورسنت آن توسط یک نمایانگر  متناسب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می
 

 جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری    -1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه   2ccویوا بویش از   ( درصورت وجود بالست در خوون محیطوی  ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود    آوری روی نمونه اس  بیمار و زموان جموع  .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAآسپیره مغزاستخوان همراه 

حداکثر زمان ارسال نمونوه توا   . در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. نوشته شود

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش

ژن مورد نظور و ژن کنتورل میوزان     RNAهای مخصو   گیرد،  با استفاده از پرایمرها و پروب معکوس مورد استفاده قرار می

 .گردد ی و این نسبت گزارش میبررس Quantitative Real Time-PCRبیان با استفاده از

تور از روش   تور و دقیوق   بسویار حسواس  t(12;21 )بورای تشوخیص    Real Time-PCRتست  :حساسیت روش مورد آزمایش

 .پذیرد در این مرکز انجام می  15 - 4و با حساسیت . است FISHمتداول سیتوژنتیک یا  

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسبگرفتن  غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

 هوای  منحنوی  براسواس  کموی و  نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکوولی و سویتوژنتیک بوه صوورت     :نتیجه

timePCR Real شود بررسی، تفسیر و گزارش می. 
 

 95558 پذیرش              -:  ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 RNA       95493استخراج   -          همراه با کدهای بین المللی      

 - Real time-PCR t(12;21)   95489  

 95488تفسیر و گزارش   - 
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 Real time PCR به روش t(9;22)بررسی ترانسلوکاسیون 

Quantitative Real Time-PCR  t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1-P230, P210, P190

. هوای خوونی اسوت    های وابسته به انواع ناهنجاری یکی از ترانسلوکاسیون  t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1 :شرح تست

 ABLژن  این ترانسلوکاسیون را دارند، در نتیجه جا به جایی (CML)از بیماران مبتال به لوسمی میلوئیدمزمن  %155تقریبا 

این جا به جوایی در  . آید به وجود می P230)) و ((P190 و (P210)پروتئین  77روی کروموزوم  BCRبا ژن  8روی کروموزوم 

به معنی مشاهده لحظوه   Real Time PCR.  بزرگساالن و گاها اطفال نیز گزارش شده است ALL برخی از بیماران مبتال به 

هوای اختصاصوی    گیری کمیوت تووالی   به لحظه فرآیند تکثیر در واکنش زنجیره ای پلیمراز است و به منظور تشخیص و اندازه

DNA  وRNA در این سیست  تشخیصی یک ماده فلورسنت در طی واکنش متناسب با میزان محصوالت هر . پذیرد انجام می

 .گردد شناسایی و ثبت می( Detector)رسنت آن توسط یک نمایانگر شود و میزان فلو سیکل آزاد می
 
 CML,ALLجهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری    -1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 جهت پیوند مغز استخوانگیری  جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه   2ccویوا بویش از   ( در صورت وجود بالست در خون محیطوی  ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود    آوری روی نمونه اس  بیمار و زموان جموع  .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAآسپیره مغزاستخوان همراه 

حداکثر زمان ارسال نمونوه توا   . در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست .نوشته شود

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش

ژن موورد نظور و ژن کنتورل میوزان      RNAهای مخصو   با استفاده از پرایمرها و پروب، گیرد ده قرار میمعکوس مورد استفا

 .گردد بررسی و این نسبت گزارش می Quantitative Real Time-PCRبیان با استفاده از

وش متوداول  تر از ر تر و دقیق بسیار حساس t(9;22) برای تشخیص Real Time-PCRتست  :حساسیت روش مورد آزمایش

 .پذیرد در این مرکز انجام می  15-4تا  15-5است و با حساسیت  FISHسیتوژنتیک یا  

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

 هوای  منحنوی  براسواس  کموی و  نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکوولی و سویتوژنتیک بوه صوورت     :نتیجه

timePCR  Real،شود تفسیر و گزارش می بررسی. 
 

 95558پذیرش                -: ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 RNA       95493استخراج   -         همراه با کدهای بین المللی      

 - Real time-PCR t(9;22)   95489  

  95488تفسیر و گزارش   - 
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 RT-PCRبه روش  AMLپنل 
 

AML (Qualitative) Panel: Nested RT-PCR- t(8;21), t(15;17), t(6;9), inv16, t(9;11)

 

 .پردازد می (AML)های مربو  به لوکمی میلوبالستیک حاد  این تست به بررسی  کیفی پنل ترانسلوکاسیون: شرح تست
 
 جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری   -1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه   2ccویوا بویش از   ( درصورت وجود بالست در خوون محیطوی  ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود    آوری روی نمونه اس  بیمار و زموان جموع  .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAآسپیره مغزاستخوان همراه 

حداکثر زمان ارسوال نمونوه توا    . نوشته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49
 

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش

 t(8;21), t(15;17), t(6;9), inv16   های پرایمرهای اختصاصی برای تکثیر ترانسلوکاسیونگیرد،  میمعکوس مورد استفاده قرار 

 .گیرد مورد استفاده قرار می( واکنش زنجیره ای پلیمراز) Nested RT-PCRبه روش 
 

  t(8;21), t(15;17), t(6;9), inv16هوای    برای تشوخیص ترانسلوکاسویون   RT-PCRتست  :حساسیت روش مورد آزمایش

 Nested RTPCR است برای استفاده از حداکثر حساسیت روش FISHتر از روش متداول سیتوژنتیک یا  تر و دقیق بسیار حساس

 .در این مرکز به کارمی رود 15-4 با حساسیت
 

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

هده نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشوا   :نتیجه

 .شود بررسی تفسیر و گزارش می  Nested RT-PCRو  External RT-PCRشده در 
 

 95558 پذیرش              -  :   ها بیمه جهت تست درخواست طرز

 RNA       95493 استخراج  -            المللی بین کدهای با همراه    

 - RT-PCR         15 ×95482 

 95488  گزارش و تفسیر - 
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 RT-PCR به روش t(8;21)بررسی ترانسلوکاسیون 
AML- Panel: 1) Nested RT-PCR  t(8;21)(q22;q22) RUNX1-RUNX1T1 

 

به طور کلی نشان دهنوده بلوود در    t(8;21)(q22;q22) RUNX1-RUNX1T1با ( AML)لوسمی میلوئید حاد  :شرح تست

به . شود دیده می FABطبق تقسی  بندی  AML-M2از موارد % 15و در  AMLاز موارد % 5در  t(8;21) .رده نوتروفیلی است

بوا ایون ناهنجواری     AML. شوود  رهدو در مراحل ابتدایی لوکمی حواد میلوئیودی دیوده موی     طور غالب در افراد جوان رخ می

وال بهبوودی  دهود و معمو   کروموزومی نشان دهنده پروگنوز خوب بیماری است و به درمان با شیمی درمانی پاسخ خووبی موی  

کروموزوم  q22در ناحیه ETOژن  :شوند عبارت است از هایی که در این نوع جابجایی دچار تغییر می ژن. شود کامل حاصل می

 AML1ژن  6و  5هوای   وبین اگزون ETOژن  '5نقا  شکست در انتهای  .q22در ناحیه  71بروی کروموزوم  AML1و ژن  9

 . اند واقع شده
 

 جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری  -1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه آسوپیره    2ccویوا  ( درصورت وجود بالسوت در خوون محیطوی   ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود نوشوته     آوری روی نمونه اس  بیمار و زمان جموع .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAمغزاستخوان همراه 

 49نمونوه توا    حوداکثر زموان ارسوال   . در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. شود

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش

بوه روش   t(8;21) AML1-ETOپرایمرهوای اختصاصوی بورای تکثیور ترانسلوکاسویون      گیورد،   میمعکوس مورد استفاده قرار 

Nested  RT-PCR (واکنش زنجیره ای پلیمراز )گیرد مورد استفاده قرار می. 

تور از روش متوداول    تور و دقیوق   بسویار حسواس   t(8;21)بورای تشوخیص    RT-PCRتسوت   :حساسیت روش مورد آزمایش

در این مرکز بوه   15 - 4با حساسیت  Nested RT-PCRبرای استفاده از حداکثر حساسیت، روش .است  FISHسیتوژنتیک یا 

  .کارمی رود

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است

هوای   در لولوه گورفتن نمونوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشواهده    :نتیجه

 .شود گزارش میبررسی، تفسیر و   Nested RT-PCRو  External RT-PCRشده در 
 

 95558پذیرش   -       :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 RNA   95493استخراج   -همراه با کدهای بین المللی                  

 - RT-PCR_ t(8;21)     7×95482 

 95488تفسیر و گزارش   - 
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 RT-PCR به روش inv16بررسی ترانسلوکاسیون 
AML – Panel: 2)  

Nested RT-PCR  t(16;16)(p13.1;q22) CBFB-MYH11 or inv(16)(p13;1q22) 

 or inv(16)(p13;1q22)  t(16;16)(p13.1;q22) CBFB-MYH11ترانسلوکاسویون   میلوئیدی حواد بوا  لوسمی  :شرح تست

حوور اجوزا   شود،همینین مشخصا با نشان داده می( (M4-FAB classificationبا تمایز گرانولوسیتیک و منوسیتیک  معموالً

معمووال  .شود یافت می AMLاز افراد مبتال به  %5-9معموال در  inv16.ائوزینوفیلیک غیرنرمال در مغزاستخوان همراهی دارد

مطالعووات کلینیکووی نشووان دادنوود کووه افووراد مبووتال بووه   .دهوود در تمووام سوونین، امووا بووه طووور غالووب در افووراد جوووان رخ مووی

Acute Myelomonocytic Leukemia  باinv16  یاt(16;16)  دهنود  در اغلب موارد بهبودی کامل را پ  از درمان نشان موی. 

  16 بوروی کرومووزوم   q22در ناحیوه   CBFBو ژن  p13در ناحیوه   MYH11ژن :های درگیر در این واژگونی عبارت انوداز  ژن

 . MYH11ژن  ´3به ناحیه  CBFBژن ´5فیوژن ژن تشکیل شده از ناحیه 
 

 جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری  - 1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 گیری برای پیوند مغزاستخوان جهت بررسی پروگنوز بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه   2ccویوا بویش از   ( درصورت وجود بالست در خوون محیطوی  ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود    آوری روی نمونه اس  بیمار و زموان جموع  .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAآسپیره مغزاستخوان همراه 

ارسوال نمونوه توا     حداکثر زمان. نوشته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش

  CBFB-MYH11 پرایمرهووای اختصاصووی بوورای تکثیوور ترانسلوکاسوویون   گیوورد،  موویمعکوووس مووورد اسووتفاده قوورار   

inv(16)(p13;1q22)  به روش Nested RT-PCR (واکنش زنجیره ای پلیمراز )گیرد مورد استفاده قرار می. 

تور از روش متوداول    تور و دقیوق   بسیار حساس  inv(16)یا t(16;16) برای تشخیص  RT-PCRتست  :حساسیت روش مورد آزمایش

 .در این مرکز به کارمی رود 15 -4حساسیت  با Nested RT-PCRاست برای استفاده از حداکثر حساسیت روش  FISHسیتوژنتیک یا 

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

ه نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشواهد   :نتیجه

 .شود بررسی تفسیر و گزارش می  Nested RT-PCRو  External RT-PCRشده در 
 

 95558              پذیرش  -:    ها بیمه جهت تست درخواست طرز

 RNA       95493 استخراج  -            المللی بین کدهای با همراه    

 - RT-PCR_ inv16    7×95482 

 95488  گزارش و تفسیر - 
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 RT-PCR به روش t(15;17)بررسی ترانسلوکاسیون 
 

AML – Panel: 3) Nested RT-PCR  t(15;17)(q22;q21) PML-RARA 
 

نوعی لوسمی حادمیلوئیدی بوا برتوری    t(15;17)(q22;q21) PML-RARAبا ( APL)لوسمی پرومیلوسیت حاد  :شرح تست

 %155درحودود   APLدر .است( میکروگرانوالر)دارای دوتیپ هایپرگرانوالر و هیپورانوالر .باشد های غیرنرمال می پرومیلوسیت

تواند در هر سنی رخ  دهد، این بیماری می رخ می AMLاز بیماران مبتال به  %5-9در  APL. دهد موارد این ناهنجاری رخ می

کروموزوم  q22در ناحیه  PMLژن : های درگیر در این نوع جابه جایی عبارتنداز ژن.دهد د اما بیشتر در بزرگساالن روی میده

                     .q21در ناحیه  12بروی کروموزوم  RARαو ژن  15
 
 APLجهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری  -1 

 انده بیماری جهت شناسایی حداقل باقیم -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه آسوپیره    2ccویوا  ( درصورت وجود بالسوت در خوون محیطوی   ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود نوشوته     آوری روی نمونه اس  بیمار و زمان جموع .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAمغزاستخوان همراه 

 49حوداکثر زموان ارسوال نمونوه توا      . شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیسوت 

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می
 

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ وریدی یا مغزاستخوان استخراج می از خون RNA :روش انجام آزمایش

به  t(15;17)(q22;q21) PML-RARAپرایمرهای اختصاصی برای تکثیر ترانسلوکاسیون گیرد،  میمعکوس مورد استفاده قرار 

 .گیرد مورد استفاده قرار می( واکنش زنجیره ای پلیمراز) Nested RT-PCRروش 
 

تور از روش متوداول    تور و دقیوق   بسویار حسواس   t(15;17) برای تشوخیص  RT-PCRتست  :روش مورد آزمایش حساسیت

در این مرکوز بوه    15 - 4با حساسیت  Nested RT-PCRاست برای استفاده از حداکثر حساسیت روش  FISHسیتوژنتیک یا 

 .کارمی رود
 

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسبگرفتن  غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشواهده    :نتیجه

 .شود بررسی تفسیر و گزارش می  Nested RT-PCRو  External RT-PCRشده در 
 

 95558 پذیرش               -  :    ها بیمه جهت تتس درخواست طرز

 RNA       95493 استخراج  -             المللی بین کدهای با همراه    

 - RT-PCR_ t(15;17)    7×95482 

 95488  گزارش و تفسیر - 
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 RT-PCR به روش t(6;9)بررسی ترانسلوکاسیون 
 

AML- Panel: 4) Nested RT-PCR  t(6;9) (P23;q34) DEK-NUP214 
 

 AML از مووارد % 1با  یا بدون نمای منوسیتیک است کوه در حودود    AMLیک  t(6;9)لوسمی میلوئید حاد با  :شرح تست

نسوبت بوه    WBC Countدر بزرگساالن تعداد . باشد شود و اغلب همراهی با بازوفیلی و دی  پالزی چند رده ای می دیده می

بوه   FABدر طبقه بنودی   AMLهای  تر است، این ترانسلوکاسیون در تمام انواع ساب تیپ عموما پایین AMLهای  سایر تیپ

و  AML-M2شود، همراهی این ترانسلوکاسویون بوا    جز لوکمی پرومیلوسیتیک حاد و لوکمی مگاکاریوبالستیک حاد دیده می

M4 باشود و هییگونوه    ا برای میلو پروکسویداز مثبوت موی   ه شود، بالست از موارد اجسام ائور دیده می 3/1در . بیشترین است

لوکمی میلوئید حاد با این جابه جایی کروموزومی با پویش  .بال ستیک با نمای خا  در این مورد وجود ندارد  جمعیت سلولی

 .باشد اگهی ضعیفی همراه می
 

 جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری  -1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری  -3 

 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه آسوپیره    2ccویوا  ( درصورت وجود بالسوت در خوون محیطوی   ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود نوشوته     آوری روی نمونه اس  بیمار و زمان جموع .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAمغزاستخوان همراه 

 49حوداکثر زموان ارسوال نمونوه توا      . در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست .شود

 ..باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش

به  t(6;9)(P23;q34) DEK-NUP214پرایمرهای اختصاصی برای تکثیر ترانسلوکاسیون گیرد،  میمعکوس مورد استفاده قرار 

 .گیرد مورد استفاده قرار می( واکنش زنجیره ای پلیمراز)-PCR Nested RTروش 

تور از روش متوداول    تور و دقیوق   بسویار حسواس  t(6;9) بورای تشوخیص    RT-PCRتسوت   :حساسیت روش مورد آزمرایش 

در این مرکوز بوه    15 -4با حساسیت  Nested RT-PCRبرای استفاده از حداکثر حساسیت روش .است  FISHسیتوژنتیک یا 

 .کارمی رود

 مصورفی، و و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشواهده    :نتیجه

 .شود بررسی تفسیر، و گزارش می  Nested RT-PCRو  External RT-PCRشده در 
 

 95558             پذیرش  -     :ها بیمه جهت تست درخواست طرز

 RNA       95493 استخراج  -            المللی بین کدهای با همراه    

 - RT-PCR_ t(6;9)    7×95482 

 95488  گزارش و تفسیر - 
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 Real time PCRبه روش  AMLپنل 
 

AML (Quantitative) Panel: Real Time-PCR  t(8;21),t(15;17),t(9;11), inv16, t(6;9)

 

 .پردازد می (AML)های لوکمی میلوبالستیک حاد این تست به بررسی کمی پنل ترانسلوکاسیون  :شرح تست
 
 جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری    -1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه   2ccویوا بویش از   ( درصورت وجود بالست در خوون محیطوی   ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود    ریآو روی نمونه اس  بیمار و زموان جموع  .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAآسپیره مغزاستخوان همراه 

حداکثر زمان ارسوال نمونوه توا    . نوشته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49
 

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش

ژن مورد نظور و ژن کنتورل میوزان     RNAهای مخصو   با استفاده از پرایمرها و پروب گیرد،  میمعکوس مورد استفاده قرار 

 .گردد بررسی و این نسبت گزارش می Quantitative Real Time-PCRبیان با استفاده از
 

بسویار    t(8;21),t(15;17),t(9;11),  inv16, t(6;9) برای تشوخیص  Real Time-PCRتست  :حساسیت روش مورد آزمایش

 است و با حساسیت FISHتر از روش متداول سیتوژنتیک یا   تر و دقیق حساس
 .پذیرد در این مرکز انجام می 15 -4

 

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

کمووی و براسوواس  نتیجووه آزمووایش توسووط پزشووک فلوشوویپ  پوواتولوژی مولکووولی و سوویتوژنتیک بووه صووورت    :نتیجرره

 .شود بررسی، تفسیر و گزارش می time PCR  Realهای منحنی
  

  95558         پذیرش  -      :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 RNA  95493 استخراج - همراه با کدهای بین المللی      

 - Real Time-PCR     5 × 95489 

  95488تفسیر و گزارش      - 
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 Real time PCR به روش t(8;21)بررسی ترانسلوکاسیون 
 

AML- Panel: 1) Quantitative Real Time-PCR  t(8;21)(q22;q22) RUNX1-RUNX1T1 
 

 

به طور کلی نشوان دهنوده بلوود در رده     t(8;21)(q22;q22) RUNX1-RUNX1T1با ( AML)لوسمی میلوئید حاد  :شرح تست

بوه طوور   . شوود  دیده موی  FABطبق تقسی  بندی  AML-M2از موارد % 15و در  AMLاز موارد % 5در  t(8;21) .نوتروفیلی است

بوا ایون ناهنجواری کرومووزومی      AML   .شوود  رهدو در مراحل ابتدایی لوکمی حاد میلوئیدی دیده می غالب در افراد جوان رخ می

. شود دهد و معموال بهبودی کامل حاصل می ده پروگنوز خوب بیماری است و به درمان با شیمی درمانی پاسخ خوبی مینده نشان

بوروی   AML1و ژن  9کرومووزوم   q22در ناحیوه  ETOژن  :شوند عبارت اسوت از  هایی که در این نوع جابجایی دچار تغییر می ژن

 .اند واقع شده AML1ژن  6و  5های  وبین اگزون ETOژن  '5های نقا  شکست در انت.q22در ناحیه  71کروموزوم 

  .Real Time PCR         به معنی مشاهده لحظه به لحظه فرآیند تکثیر در واکونش زنجیوره ای پلیموراز اسوت و بوه منظوور تشوخیص و

در این سیست  تشخیصی یک ماده فلورسنت در طی واکونش  . پذیرد انجام می RNAو  DNAهای اختصاصی  گیری کمیت توالی اندازه

 .گردد شناسایی و ثبت می( Detector)شود و میزان فلورسنت آن توسط یک نمایانگر  متناسب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می
 

 جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری    -1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه آسوپیره    2ccویوا  ( درصورت وجود بالسوت در خوون محیطوی   ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود نوشوته     آوری روی نمونه اس  بیمار و زمان جموع .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAغزاستخوان همراه م

 49حوداکثر زموان ارسوال نمونوه توا      . در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. شود

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :م آزمایشروش انجا

ژن مورد نظور و ژن کنتورل میوزان     RNAهای مخصو   با استفاده از پرایمرها و پروب گیرد،  میمعکوس مورد استفاده قرار 

 .گردد نسبت گزارش می بررسی و این -Quantitative Real Time-PCRبیان با استفاده از

تر از روش متوداول   تر و دقیق بسیار حساس t(8;21) برای تشخیص Real Time-PCRتست  :حساسیت روش مورد آزمایش

 .پذیرد در این مرکز انجام می  15-4و با حساسیت . است FISHسیتوژنتیک یا  

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسبگرفتن  غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

هوای   نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکوولی و سویتوژنتیک بوه صوورت کموی و براسواس منحنوی        :نتیجه

Real time-PCR ،شود تفسیر و گزارش می  بررسی. 
 

 95558        پذیرش        -:  ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 RNA       95493استخراج   -          همراه با کدهای بین المللی      

 - Real time-PCR t(8;21)   95489  

 95488تفسیر و گزارش   - 
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 Real time PCR به روش inv16بررسی ترانسلوکاسیون 
 

AML  –  Panel  : 2) Quantitative Real Time-PCR  t(16;16)(p13.1;q22) or 

inv(16)(p13;1q22) CBFB-MYH11 
 

 or inv(16)(p13;1q22)  t(16;16)(p13.1;q22) CBFB-MYH11ترانسلوکاسویون   لوسمی میلوئیدی حواد بوا   :شرح تست

خصا همینین مش.شود نشان داده می( (M4-FAB classificationاین ناهنجاری معموال با تمایز گرانولوسیتیک و منوسیتیک .

یافوت   AMLاز افراد مبوتال بوه    %5-9معموال در  inv16.با حوور اجزا ائوزینوفیلیک غیرنرمال در مغزاستخوان همراهی دارد

مطالعات کلینیکی نشان دادند که افوراد مبوتال بوه    .دهد شود،معموال در تمام سنین، اما به طور غالب در افراد جوان رخ می می

Acute Myelomonocytic Leukemia  بوواinv16  یوواt(16;16)   در اغلووب موووارد بهبووودی کاموول را پوو  از درمووان نشووان

بروی کروموزوم  q22در ناحیه  CBFBو ژن  p13در ناحیه  MYH11ژن :های درگیر در این واژگونی عبارت انداز ژن.دهند می

 . MYH11ژن  ΄3به ناحیه  CBFBژن  5΄فیوژن ژن تشکیل شده از ناحیه  16
 

  .Real Time PCR   به معنی مشاهده لحظه به لحظه فرآیند تکثیر در واکنش زنجیره ای پلیمراز است و به منظور تشوخیص

در این سیست  تشخیصی یوک مواده فلورسونت در    . پذیرد انجام می RNAو  DNAهای اختصاصی  گیری کمیت توالی و اندازه

( Detector)رسونت آن توسوط یوک نمایوانگر     شوود و میوزان فلو   طی واکنش متناسب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می

 .گردد شناسایی و ثبت می
 

 جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری    -1                   

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3                        

 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4                        
 

نمونوه   2ccویوا بویش از   ( در صورت وجود بالست در خوون محیطوی  )EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود    آوری ه اس  بیمار و زموان جموع  روی نمون.برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAآسپیره مغزاستخوان همراه 

حداکثر زمان ارسال نمونوه توا   . در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. نوشته شود

 ..باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49
 

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش

ژن موورد نظور و ژن کنتورل میوزان      RNAهای مخصو   گیرد، با استفاده از پرایمرها و پروب معکوس مورد استفاده قرار می

 .گردد بررسی و این نسبت گزارش می -Quantitative Real Time-PCRبیان با استفاده از
 

تر از روش متداول  تر و دقیق بسیار حساس  inv(16)برای تشخیص Real Time-PCRتست  :حساسیت روش مورد آزمایش

 .پذیرد در این مرکز انجام می  15 -4و با حساسیت . است FISHسیتوژنتیک یا  
 

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
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هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

 هوای  منحنوی  براسواس  کموی و  زمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکوولی و سویتوژنتیک بوه صوورت    نتیجه آ :نتیجه

timePCR Real  شود بررسی، تفسیر و گزارش می. 
 

 95558پذیرش                -: ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 RNA       95493استخراج   -         همراه با کدهای بین المللی      

 - Real time-PCR inv16   95489  

  95488تفسیر و گزارش   - 
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 Real time PCR به روش t(15;17)بررسی ترانسلوکاسیون 
 

AML _Panel: 3) Quantitative Real Time-PCR  t(15;17)(q22;q21) PML-RARA 
 

نوعی لوسمی حادمیلوئیدی بوا برتوری    t(15;17)(q22;q21) PML-RARAبا ( APL)لوسمی پرومیلوسیت حاد  :شرح تست

 %155درحدود  APLدر .است( میکروگرانوالر)دارای دوتیپ هایپرگرانوالر و هیپوگرانوالر .باشد های غیرنرمال می پرومیلوسیت

تواند در هر سنی رخ  دهد، این بیماری می رخ می AMLاز بیماران مبتال به  %5-9در  APL. دهد موارد این ناهنجاری رخ می

کروموزوم  q22در ناحیه  PMLژن : های درگیر در این نوع جابه جایی عبارتنداز ژن.دهد هد اما بیشتر در بزرگساالن روی مید

به معنی مشاهده لحظه به لحظه فرآینود تکثیور در    q21  .Real Time PCRدر ناحیه  12بروی کروموزوم  RARαو ژن  15

انجوام   RNAو  DNAهوای اختصاصوی    گیوری کمیوت تووالی    یص و انودازه واکنش زنجیره ای پلیمراز است و به منظور تشوخ 

شود و  در این سیست  تشخیصی یک ماده فلورسنت در طی واکنش متناسب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می. پذیرد می

 .گردد شناسایی و ثبت می( Detector)میزان فلورسنت آن توسط یک نمایانگر 
 

 APLناسایی در مراحل ابتدایی بیماری جهت ش -1                  

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 

نمونوه   2ccویوا بویش از   ( درصورت وجود بالست در خوون محیطوی  ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود    آوری روی نمونه اس  بیمار و زموان جموع  .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAآسپیره مغزاستخوان همراه 

ن ارسال نمونوه توا   حداکثر زما. در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. نوشته شود

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش

میوزان  ژن مورد نظور و ژن کنتورل    RNAهای مخصو   با استفاده از پرایمرها و پروب گیرد،  میمعکوس مورد استفاده قرار 

 .گردد بررسی و این نسبت گزارش می -Quantitative Real Time-PCRبیان با استفاده از

تر از روش متداول  تر و دقیق بسیار حساسt(15;17)برای تشخیص  Real Time-PCRتست  :حساسیت روش مورد آزمایش

 .پذیرد در این مرکز انجام می  15 -4است و با حساسیت  FISHسیتوژنتیک یا  

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

 هوای  منحنوی  براسواس  کموی و  نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکوولی و سویتوژنتیک بوه صوورت     :نتیجه

timePCR  Realشود بررسی، تفسیر و گزارش می. 
 

 95558پذیرش              -: ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 RNA       95493استخراج   -            همراه با کدهای بین المللی      

 - Real time-PCR t(15;17)   95489  

  95488تفسیر و گزارش   - 
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 Real time PCR به روش t(9;11)بررسی ترانسلوکاسیون 
AML- Panel:3) Quantitative Real Time-PCR t(9;11)(p22;q23) 

 

، معموال همراهی با نماهای مونوسیتیک دارد این جابه جوایی کرومووزومی    t(9;11)(p22;q23) MLLT3-MLL: شرح تست
از  %7اطفوال و   AMLاز  %8 -17در  افتود و  ممکن است در هر سنی اتفاق افتد ولی به صورت شایعتر در کودکان اتفاق می

AML  ان بیموار . بزرگساالن وجوود داردAML   بواt(9;11)     ممکون اسوت بواDIC       مراجعوه نماینود و همینوین همراهوی بوا
این ترانسلوکاسیون، همراهی قوی با لوکمی .شود هایی نظیر لثه دیده می در بافت(مونوسیتیک)انفیلتراسیون سلولهای میلوئید 

میزان بقای بینابینی دارد و پیش آگهوی   t(9;11)با  AML. دارد (M5) و لوکمی حاد مونوسیتیک (M4)حاد میلومونوسیتیک
وجود دارد و تعداد بالسوت   t(9;11)در مواردی که . باشد را دارند، بهتر می 11q23های  هایی که سایر جابه جایی AMLآن از 
 .باشد،پایش مداوم بیمار در جهت حادث شدن لوکمی حاد میلوئید الزامی است می %75زیر 

Real Time PCR لحظه به لحظوه فرآینود تکثیور در واکونش زنجیوره ای پلیموراز اسوت و بوه منظوور تشوخیص و            به معنی مشاهده
در این سیست  تشخیصی یک ماده فلورسنت در طی واکونش  . پذیرد انجام می RNAو  DNAهای اختصاصی  گیری کمیت توالی اندازه

 .گردد شناسایی و ثبت می( Detector)نمایانگر  شود و میزان فلورسنت آن توسط یک متناسب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می
 

 جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری  -1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 
 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه   2ccویوا بویش از   ( درصورت وجود بالست در خوون محیطوی   ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 
نمونوه بایود    آوری روی نمونه اس  بیمار و زموان جموع  .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAآسپیره مغزاستخوان همراه 

حداکثر زمان ارسوال نمونوه توا    . یگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیستنوشته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای د
 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش
ژن مورد نظور و ژن کنتورل میوزان     RNAهای مخصو   و پروب با استفاده از پرایمرها گیرد،  میمعکوس مورد استفاده قرار 

 .گردد بررسی و این نسبت گزارش می Quantitative Real Time-PCRبیان با استفاده از
تر از روش متوداول   تر و دقیق بسیار حساسt(9;11) برای تشخیص  Real Time-PCRتست  :حساسیت روش مورد آزمایش

 .پذیرد در این مرکز انجام می  15 -4است و با حساسیت  FISHسیتوژنتیک یا  
 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   جود آلوودگی نمونه همولیز یا ویخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه
 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 هوای  کموی و براسواس منحنوی    نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سویتوژنتیک بوه صوورت    :نتیجه

time PCR  Real شود بررسی، تفسیر و گزارش می. 
 

 95558پذیرش                 - :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 RNA       95493استخراج   -          همراه با کدهای بین المللی      

 - Real time-PCR t(9;11)   95489  

  95488تفسیر و گزارش   - 
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 Real time PCR به روش t(6;9)بررسی ترانسلوکاسیون 
 

AML _Panel: 4) Quantitative Real Time-PCR  t(6;9) (P23;q34) DEK-NUP214 
 

دیوده   AML از مووارد % 1با یا بدون نموایی منوسویتیک اسوت کوه در حودود       AMLیک  t(6;9)لوسمی میلوئید حاد با  :شرح تست
هوای   نسبت به سایر تیوپ  WBC Countدر بزرگساالن تعداد . باشد شود و اغلب همراهی با بازوفیلی و دی  پالزی چند رده ای می می

AML هوای   تور اسوت، ایون ترانسلوکاسویون در تموام انوواع سواب تیوپ         عموما پایینAML    در طبقوه بنودیFAB     بوه جوز لووکمی
. بیشوترین اسوت   M4و  AML-M2همراهی این ترانسلوکاسیون با  ،شود الستیک حاد دیده میپرومیلوسیتیک حاد و لوکمی مگاکاریوب

باشد و هییگونه جمعیت سلولی   بوال سوتیک بوا     ها برای  میلو پروکسیداز مثبت می شود، بالست از موارد اجسام ائور دیده می 3/1در 
 ..باشد ه جایی کروموزومی با پیش اگهی ضعیفی همراه میلوکمی میلوئید حاد با این جاب.نمای خا  در این مورد وجود ندارد

Real Time PCR            به معنی مشاهده لحظه به لحظوه فرآینود تکثیور در واکونش زنجیوره ای پلیموراز اسوت و بوه منظوور تشوخیص و
طی واکونش  در این سیست  تشخیصی یک ماده فلورسنت در . پذیرد انجام می RNAو  DNAهای اختصاصی  گیری کمیت توالی اندازه

 .گردد شناسایی و ثبت می( Detector)شود و میزان فلورسنت آن توسط یک نمایانگر  متناسب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می
 

 جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری    -1                   
 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3                       
 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4                       

 

آسوپیره  نمونوه   2ccویوا  ( درصورت وجود بالسوت در خوون محیطوی   ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 
نمونوه بایود نوشوته     آوری روی نمونه اس  بیمار و زمان جموع .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAمغزاستخوان همراه 

 49حوداکثر زموان ارسوال نمونوه توا      . در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. شود
 باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :وش انجام آزمایشر
ژن مورد نظور و ژن کنتورل میوزان     RNAهای مخصو   با استفاده از پرایمرها و پروب گیرد،  میمعکوس مورد استفاده قرار 

 .گردد و این نسبت گزارش می بررسی Quantitative Real Time-PCRبیان با استفاده از
تور از روش متوداول    تور و دقیوق   بورای تشوخیص بسویار حسواس     Real Time-PCRتسوت   :حساسیت روش مورد آزمایش

 .پذیرد در این مرکز انجام می 15 -4تا  15 -5است و با حساسیت   FISHسیتوژنتیک یا  

 مصورفی، و از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای   اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع: مورد نیازمدارک 
 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه
 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،
 روز 15 :الزم جهت پاسخگویی مدت زمان

هوای   کموی و براسواس منحنوی    نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکوولی و سویتوژنتیک بوه صوورت     :نتیجه
Real time-PCR ،شود تفسیر و گزارش می بررسی. 

 

 95558   پذیرش        -  : ها بیمه جهت تست درخواست طرز

 RNA         95493 استخراج  -       المللی بین کدهای با همراه      

 - Real time-PCR t(6;9)      95489 

 95488  گزارش و تفسیر - 
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 RT-PCR روشبه  CMLپنل 

CML (Qualitative) Panel:Nested RT-PCR-  t(9;22)-P210,P190,P230  

 .پردازد می (CML)های مربو  به لوکمی میلوبالستیک مزمن  این تست به بررسی  کیفی پنل ترانسلوکاسیون: شرح تست
 
 جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری   -1  

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه   2ccویوا بویش از   ( درصورت وجود بالست در خوون محیطوی  ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود    یآور روی نمونه اس  بیمار و زموان جموع  .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAآسپیره مغزاستخوان همراه 

حداکثر زمان ارسوال نمونوه توا    . نوشته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49
 

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش

بوه روش    t(9;22)-P210,P190,P230 پرایمرهای اختصاصی برای تکثیر ترانسلوکاسیونگیرد،  میمعکوس مورد استفاده قرار 

Nested RT-PCR (واکنش زنجیره ای پلیمراز )گیرد مورد استفاده قرار می. 
 

بسویار    t(9;22)-P210,P190,P230  بورای تشوخیص ترانسلوکاسویون    RT-PCRتسوت   :حساسیت روش مرورد آزمرایش  

 Nested RTPCR است برای استفاده از حداکثر حساسویت روش  FISHتر از روش متداول سیتوژنتیک یا  تر و دقیق حساس

 .در این مرکز به کارمی رود  15 -4 با حساسیت
 

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب گرفتن غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشواهده    :نتیجه

 .شود بررسی تفسیر و گزارش می  Nested RT-PCRو  External RT-PCRشده در 
 

 95558 پذیرش              -  :  ها بیمه جهت تست درخواست طرز

 RNA       95493 استخراج  -            المللی بین کدهای با همراه    

 - RT-PCR         6 ×95482 

 95488  گزارش   و تفسیر - 
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 RT-PCR به روش t(9;22)بررسی ترانسلوکاسیون 

Nested, RT-PCR t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1- P210,P190 P230 

. هوای خوونی اسوت    های وابسته به انواع ناهنجاری یکی از ترانسلوکاسیون t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1: شرح تست

 ABLاین ترانسلوکاسیون را دارند، در نتیجه جا به جایی ژن  (CML)از بیماران مبتال به لوسمی میلوئیدمزمن  %155تقریبا 

ایون جوا بوه جوایی در     . آید به وجود می ((p230و((p190 و(p210)پروتئین  77روی کروموزوم  BCRبا ژن  8روی کروموزوم 

 .بزرگساالن و گاها اطفال نیز گزارش شده است ALL برخی از بیماران مبتال به 
 
 CML  ،ALLجهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری   - 1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه آسوپیره    2ccویوا  ( در صورت وجود بالست در خون محیطوی  ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود نوشوته     آوری روی نمونه اس  بیمار و زمان جموع .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAمغزاستخوان همراه 

 49حوداکثرزمان  ارسوال نمونوه توا     . زامیسوت شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشوگاه ال 

 .باشد وبا حفظ زنجیره سرما می  ساعت

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش

  t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1  پرایمرهای اختصاصی برای تکثیر ترانسلوکاسیونگیرد،  میمعکوس مورد استفاده قرار 

 .گیرد مورد استفاده قرار می( واکنش زنجیره ای پلیمراز) Nested RT-PCRبه روش 

تور از روش متوداول    تور و دقیوق   بسویار حسواس   t(9;22) بورای تشوخیص   RT-PCRتسوت   :حساسیت روش مورد آزمایش

ایون  در 15 -3 توا   15 -4با حساسویت   Nested RT-PCRاست برای استفاده از حداکثر حساسیت روش  FISHسیتوژنتیک یا 

 .مرکز به کارمی رود

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .زمانی که بیمار تحت درمان بوده استمدت 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   ز یا وجود آلودگینمونه همولییخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشواهده    فلوشیپنتیجه آزمایش توسط پزشک  :نتیجه

 .شود تفسیر و گزارش می ،بررسی Nested RT-PCRو  External RT-PCR شده در
 

 95558پذیرش               -     :ها بیمه جهتطرز درخواست تست 

 RNA     95493 استخراج  -همراه با کدهای بین المللی     

 - P190 - _ t(9;22) RT-PCR     7×95482 

 - P210 - _ t(9;22) RT-PCR      7×95482 

 - P230 _ t(9;22) RT-PCR        7×95482 

 95488      تفسیر و گزارش - 
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 Real time PCRبه روش  CMLپنل 
 

CML (Quantitative) Panel : Real Time-PCR  t(9;22)-210,190,230

 

 .پردازد می (CML)این تست به بررسی کمی پنل ترانسلوکاسیون لوکمی میلوبالستیک مزمن  :شرح تست
 
 جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری  -1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 گیری جهت پیوند مغز استخوان جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه   2ccویوا بویش از   ( درصورت وجود بالست در خوون محیطوی   ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود    آوری روی نمونه اس  بیمار و زموان جموع  .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAآسپیره مغزاستخوان همراه 

ن ارسوال نمونوه توا    حداکثر زما. نوشته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49
 

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش

ژن مورد نظور و ژن کنتورل میوزان     RNAهای مخصو   با استفاده از پرایمرها و پروب گیرد،  میمعکوس مورد استفاده قرار 

 .گردد بررسی و این نسبت گزارش می Quantitative Real Time-PCRبیان با استفاده از
 

تور از روش   تور و دقیوق   بسویار  حسواس  t(9;22)  بورای تشوخیص    Real Time-PCRتست  :حساسیت روش مورد آزمایش

 .پذیرد مرکز انجام می در این 15 -4است و با حساسیت  FISHمتداول سیتوژنتیک یا  
 

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

 هوای  کموی و براسواس منحنوی    نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ  پاتولوژی مولکولی و سویتوژنتیک بوه صوورت    :نتیجه

time PCR  Real شود بررسی، تفسیر و گزارش می. 

 

  95558         پذیرش -  :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 RNA  95493 استخراج - همراه با کدهای بین المللی      

 - Real Time-PCR     3 × 95489 

  95488تفسیر و گزارش      - 
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 Real time PCR به روش t(9;22)بررسی ترانسلوکاسیون 

Quantitative Real Time-PCR t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1-P230, P210, P190

. هوای خوونی اسوت    های وابسته به انواع ناهنجاری یکی از ترانسلوکاسیون  t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1 :شرح تست

 ABLاین ترانسلوکاسیون را دارند، در نتیجه جا به جایی ژن  (CML)از بیماران مبتال به لوسمی میلوئیدمزمن  %155تقریبا 

این جا به جوایی در  . آید به وجود می P230)) و ((P190 و (P210)پروتئین  77روی کروموزوم  BCRبا ژن  8روی کروموزوم 

نی مشاهده لحظوه  به مع Real Time PCR.  بزرگساالن و گاها اطفال نیز گزارش شده است ALL برخی از بیماران مبتال به 

هوای اختصاصوی    گیری کمیوت تووالی   به لحظه فرآیند تکثیر در واکنش زنجیره ای پلیمراز است و به منظور تشخیص و اندازه

DNA  وRNA در این سیست  تشخیصی یک ماده فلورسنت در طی واکنش متناسب با میزان محصوالت هر . پذیرد انجام می

 .گردد شناسایی و ثبت می( Detector)ن توسط یک نمایانگر شود و میزان فلورسنت آ سیکل آزاد می
 
 CML,ALLجهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری  -1 

 جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری  -7 اهمیت تست

 جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان  -3 

 پیوند مغز استخوانگیری جهت  جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمی  -4 
 

نمونوه   2ccویوا بویش از   ( در صورت وجود بالست در خون محیطوی  ) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونوه بایود    آوری روی نمونه اس  بیمار و زموان جموع  .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAآسپیره مغزاستخوان همراه 

حداکثر زمان ارسال نمونوه توا   . سال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیستدر صورت نیاز به ار .نوشته شود

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49

بوه روش رونویسوی    cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می RNA :روش انجام آزمایش

ژن مورد نظور و ژن کنتورل میوزان     RNAهای مخصو   ا استفاده از پرایمرها و پروبب گیرد،  میمعکوس مورد استفاده قرار 

 .گردد بررسی و این نسبت گزارش می Quantitative Real Time-PCRبیان با استفاده از

تر از روش متوداول   تر و دقیق بسیار حساس t(9;22) برای تشخیص Real Time-PCRتست  :حساسیت روش مورد آزمایش

 .پذیرد در این مرکز انجام می  15-4تا  15-5است و با حساسیت  FISHک یا  سیتوژنتی

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

 هوای  منحنوی  براسواس  کموی و  نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکوولی و سویتوژنتیک بوه صوورت     :نتیجه

timePCR  Real،شود تفسیر و گزارش می بررسی. 
 

 95558پذیرش                -: ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 RNA       95493استخراج   -         همراه با کدهای بین المللی      

 - Real time-PCR t(9;22)   95489  

  95488تفسیر و گزارش   - 
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 JAK2 بررسی موتاسیون

JAK2  Mutation analysis

 

شود و انتقوال پیوام در    نمایود کوه باعوث ر    را کد موی  (JAK2)یک تیروزین کیناز  Janus kinase 2(JAK2)ژن  :شرح تست

چنودی از   ،در سولولهای هماتوپوئیتیوک   JAK2(V617F)یک موتاسویون نقطوه ای در ژن    اخیراً. گردد ساز می سلولهای خون

، ترومبوسویتمی  (از مووارد % 85)ناسایی شده است که شایعتر از همه در پلی سویتمی ورا  های میلوپرولیراتیو مزمن ش بیماری

های میلوپرولیفراتیوو   شود، این موتاسیون در سایر بیماری دیده می( موارد% 55)و میلوفیبروز ایدیوپاتیک   (موارد% 55)اولیه 

های میلودیسپالسوتیک و یوا  سویتوزهای      ندرملوسمی میلومونوسیتیک مزمن و یا س، مزمن نظیر لوسمی میلوسیتیک مزمن

 .باشد  واکنشی نادر می
 
 از بیماریهای میلوپرولیفراتیو  ( سیتوزهای واکنشی)های واکنشی  در مواردی که افتراق موقعیت -1 

  .یک کلید تشخیصی با ارزش خواهد بود JAK2وجود موتاسیون در ژن  ،مزمن مشکل باشد :تست اهمیت
   

برای تشوخیص فورد    EDTAنمونه آسپیره مغزاستخوان همراه  2ccویا EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونه باید نوشته شود در صورت نیاز بوه ارسوال نمونوه از شوهرهای      آوری روی نمونه اس  بیمار و زمان جمع.مبتال الزم است

 .باشد و با حفظ زنجیره سرما میساعت  49رسال نمونه تا حداکثر زمان ا. دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست
 

و یوا سوتونی انجوام وآنالیزهوای بعودی بوه کموک         Salting outاز خوون بوه روش    DNAاسوتخراج  :روش انجرام آزمرایش  

ARMSPCR  گردد انجام می و سپ  ژل الکتروفورز. 
 

مدت زموانی   مصرفی، وو نوع داروهای  ها درماناطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین : مورد نیازمدارک 

 .که بیمار تحت درمان بوده است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .اخل مواد ضدانعقاد نامناسبگرفتن نمونه د غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشواهده    فلوشیپنتیجه آزمایش توسط پزشک  :نتیجه

 .شود و گزارش می تفسیربررسی -PCR   ARMSشده در روش 
  

 95558پذیرش            -  :ها طرز درخواست تست جهت  بیمه

  DNA    95497استخراج  - همراه با کدهای بین المللی       

 - PCR-JAK2   95483 

 95488تفسیر و گزارش      - 
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 AMLدر بیماران مبتال به  FLT3-ITDبررسی جهش ژن 

FLT3-ITD

 

ژن  ،باشود  غشوایی موی   lllپروتوانکوژنی است که متعلق به خانواده رسپتورهای تیوروزین کینوازی تیوپ     FLT3 :شرح تست

FLT3 13در انسان بروی کروموزوم  (13q 12.2) عملکرد  .جای گرفته استFLT3 از نوع Gain of Function باشد فعوال   می

کشواند و در   رویوه موی   را به سومت رشود و تکثیور بوی    اندازد که سلول  شدن آن در سلولهای خونی مسیر سیگنالی به راه می

به طور غیرمستقیمی فعال  FLT3مسیر  AMLاز  %75-35در  .اهمیت پروگنوستیک دارد ALLو  AMLهایی چون  سرطان

 AMLاز بیماران مبتال به  %12-35موتاسیون مواعف شدن پشت سره  است که این موتاسیون در  FLT3-ITDشده است،

وجوود  .را دارند مشاهده شده اسوت   t(6;9)که   AMLاز بیماران مبتال به % 68در  FLT3-ITDموتاسیون . گزارش شده است

FLT3-ITD  دلیل بر پروگنوز ضعیف در جریانAML  سازد گیری در پیوند مغزاستخوان را آسانتر  می دارد و تصمی. 
 
 جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری  -1 

 جهت بررسی پیش آگهی بیماری جهت انجام پیوند مغزاستخوان -7 تستاهمیت 
 

برای تشوخیص فورد    EDTAنمونه آسپیره مغزاستخوان همراه  2ccویا EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

در صورت نیاز بوه ارسوال نمونوه از شوهرهای      .نمونه باید نوشته شود آوری روی نمونه اس  بیمار و زمان جمع.مبتال الزم است

 .باشد و با حفظ زنجیره سرما میساعت  49حداکثر زمان ارسال نمونه تا . دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست
 

به روش رونویسوی   cDNAبرای تولید  RNA شود؛ از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می  RNA :روش انجام آزمایش

 .پذیرد انجام می و الکتروفورز PCR وآنالیزهای بعدی به کمک  گیرد فاده قرار میمعکوس مورد است
 

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی ، لخته، یخ زدهنمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

دهای مشواهده  پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس بانو  فلوشیپنتیجه آزمایش توسط پزشک  :نتیجه

 .شود و گزارش می تفسیر ،بررسی  PCRشده در روش 
  

 95558پذیرش              - :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 RNA   95493استخراج   -    همراه با کدهای بین المللی       

 - FLT3-ITD- PCR  95482 

 95488تفسیر و گزارش      - 
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 AMLدر بیماران مبتال به FLT3-TKDبررسی جهش ژن 

FLT3-TKD

 

ژن  ،باشود  غشوایی موی   lllپروتوانکوژنی است که متعلق به خانواده رسپتورهای تیوروزین کینوازی تیوپ     FLT3 :شرح تست

FLT3 13در انسان بروی کروموزوم  (13q 12.2) عملکرد  .جای گرفته استFLT3 از نوع Gain of Function باشد فعوال   می

کشواند و در   رویوه موی   اندازد که سلول را به سومت رشود و تکثیور بوی     شدن آن در سلولهای خونی مسیر سیگنالی به راه می

و در % 9/4در بیماران لوسومی میلوئیودی    FLT3-TKDجهش . اهمیت پروگنوستیک دارد ALLو  AMLهایی چون  سرطان

 .باشد می% 6/1 (ALL)بیماران لوسمی حاد لنفوئیدی 
 
 جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری  -1 

 جهت بررسی پیش آگهی بیماری جهت انجام پیوند مغزاستخوان -7 اهمیت تست
 
 

برای تشوخیص فورد    EDTAنمونه آسپیره مغزاستخوان همراه  2ccویا EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

در صورت نیاز بوه ارسوال نمونوه از شوهرهای      .نمونه باید نوشته شود آوری روی نمونه اس  بیمار و زمان جمع.مبتال الزم است

 .باشد و با حفظ زنجیره سرما میساعت  49حداکثر زمان ارسال نمونه تا . دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست
 

و ژل  PCR و یا ستونی انجام وآنالیزهای بعدی به کمک  Salting outاز خون به روش  DNAاستخراج :روش انجام آزمایش

 .پذیرد انجام می الکتروفورز 
 

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

توژنتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشواهده   پاتولوژی مولکولی و سی فلوشیپنتیجه آزمایش توسط پزشک  :نتیجه

 .شود و گزارش می تفسیر ،بررسی  PCRشده در روش 
  

 95558پذیرش              -   :طرز درخواست تست جهت بیمه

  DNA    95497استخراج   -     همراه با کدهای بین المللی       

 - FLT3-TKD- PCR   95483 

 95488تفسیر و گزارش      - 
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 در جریان لوکمی میلوئید حاد WT1بررسی افزایش بیان ژن 

WT1  Over expression  in AML 

 

جهت تشخیص زودرس عوود و   MRD- (Minimal Residual Disease)اخیرا شناسایی حداقل بیماری باقیمانده:شرح تست

بوه   (WT1) ژن ویلموز توموور  .همینین پاسخ به درمان در جریان لوکمی حاد میلوبالستیک بسیار حائز اهمیت گردیده اسوت 

باشد که  این ژن یک ژن سرکوب کننده تومور می. ها شناخته شده است عنوان یک مارکر مولکولی گسترده در جریان لوکمی

 %85در بویش از   WT1افوزایش بیوان ژن   .ئول در ایجاد ویلمز تومور کلیه در اطفال شناسوایی شود  در ابتدا به عنوان ژن مس

افتد که همین مسئله باعث آن شده است که بررسی بیان این ژن به عنوان یک هدف  های میلوئید حاد اتفاق می موارد لوکمی

طالعاتی مبنی بر استفاده از سط  بیان ایون  همینین م .در جریان لوکمی میلوئید حاد گردیده است MRDمه  در تشخیص 

، توسوط   AMLدر ایون آزموایش در بیمواران مبوتال بوه      .مارکر جهت پیگیری بیماران بعد از بهبودی نیز انجام گردیده اسوت 

Quantitative Real Time PCR  بررسی بیان ژنWT1  در مقایسه با بیان ژنABL       بوه عنووان کنتورل انجوام و در جریوان

 15-4توا   15-5 حساسویت ایون تسوت   . گوردد  دوره ای از نظر پاسخ به درمان و یا عود بیماری از آن اسوتفاده موی   های بررسی

 .باشد می
 

و  EDTAنمونه خون محیطی حاوی بالست در لوله حواوی   4ccنمونه آسپیره مغزاستخوان  یا  2ccحداقل  : مورد نیازنمونه 

قبول از   .یون آزمایشوگاه تحویول داده شوود    ساعت بوه ا  74-49در عرض حداکثر  و با حفظ زنجیره سرما، بدون لخته  گرفته

نمونه باید نوشته شوود در   آوری روی نمونه اس  بیمار و زمان جمع..ها با آزمایشگاه هماهنگ نمایید گیری و ارسال نمونه نمونه

 .هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر
 

 cDNAاسوتخراج و سوپ  بوه     RNA ،از نمونه آسپیره مغزاستخوان و یا خون محیطی حاوی بالسوت  :ش انجام آزمایشرو

ژن مووورد نظوور و ژن کنتوورل میووزان بیووان بووا اسووتفاده از       RNAهووای مخصووو   تبوودیل و بووا اسووتفاده از پرایمرهووا و پووروب

Quantitative Real Time PCR  رددگ بررسی و این نسبت گزارش می. 
 

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

هوای   منحنوی  براسواس  و پاتولوژی مولکوولی و سویتوژنتیک بوه صوورت کموی      فلوشیپنتیجه آزمایش توسط پزشک  :نتیجه

Real time-PCR شود تفسیر و گزارش می ،بررسی. 
 

 95558پذیرش        - :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 RNA       95493استخراج   -             همراه با کدهای بین المللی      

 - Real time-PCR     WT1  Over expression- 95489   

  95488تفسیر و گزارش   - 
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 CMLدر بیماران مبتال به  Imatinibتست پیشگویی پاسخ به درمان با 
 

MDR1 gene Polymorphism 

 

نماید که در فارماکودینامیوک بسویاری    گلیکوپروتئین را کد می-Pیک  (MDR1)ژن مقاومت چند دارویی انسان: شرح تست

باعث تغییر در پاسخ به درموان بوا    MDR1در ژن  C3435T (SNPs)پلی مورفیس  تک نوکلئوتیدی. گذارد از داروها تاثیر می

imatinib انود کوه بیمواران بوا      مطالعات متعددی در این ارتبا  نشان داده.گردد در بیماران مبتال به لوسمی میلوئیدمزمن می

 imatinibمقاومت بیشتری درپاسخ به درمان بوا   MDR1در ژن  3435CCدر مقابل بیماران با ژنوتیپ  3435TT/CTژنوتیپ 

دهند و بهتر است جهت پیشگویی بهترپاسخ بوه درموان ایون بیمواران بوا       ان مبتال به لوسمی میلوئیدمزمن نشان میدر بیمار

imatinib پلی مورفیس  تک نوکلئوتیدی مورد نظر را بررسی نمود ،قبل از شروع درمان.          

 

  .CMLدر بیماران مبتال به  imatinibپیشگویی بهتر پاسخ به درمان با  :اهمیت تست   
 

برای تشخیص فورد   EDTAنمونه آسپیره مغزاستخوان همراه  2ccویا  EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونه باید نوشته شود در صورت نیاز بوه ارسوال نمونوه از شوهرهای      آوری روی نمونه اس  بیمار و زمان جمع.مبتال الزم است

 .باشد وبا حفظ زنجیره سرما می  ساعت 49حداکثرزمان  ارسال نمونه تا . ا آزمایشگاه الزامیستدیگر هماهنگی ب
 

  PCR-RFLP انجام و آنالیزهای بعدی به کموک  salting outاز خون به روش  DNAپ  از استخراج : روش انجام آزمایش

  .پذیرد انجام می
 

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب گرفتن غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صوورت کیفوی بررسوی، تفسویر و گوزارش       :نتیجه

 گردد می
 

 95558پذیرش         -      :ها بیمه جهتطرز درخواست تست 

 DNA         95497استخراج  - های بین المللی همراه با کد    

 - MDR1polymorphism    PCR-PFLP      1 95564 

 95488      تفسیر و گزارش  -

 

 

 
  



  آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی دکتر آیت اللّهی
دکتر آیت اللّهی –دکتر روشنی   

0155445-0154158: فاکس  -0144438: تلفن – 31پالک  – 31چمران  –مشهد   

www.ayatlab.com :سایت اینترنتی     

 

در شناسایی حداقل باقی مانده بیمراری در جریران    Tرسپتور سلول /بازآرایی ژن ایمونوگلوبولین

 لوکمی لنفوبالستیک حاد
 

Antigen Receptor gene Rearrangement for Acute Lymphoblastic Leukemia

(MRD Detection Test-ALL)

 

به طوور وسویعی بوه عنووان یوک موارکر        Tرسپتور سلول  ،های ایمونوگلوبولین ژن (Rearrangement)بازآرایی  :شرح تست

بازآرایی ژنی یک مارکر کلونوالیتی منحصور بوه فورد      این.های لنفوئیدی مورد استفاده قرار گرفته است کلونالیتی در نئوپالس 

اخیرا مطالعوات متعوددی مبنوی برشناسوایی     . آورد جهت وجود بقایای سلولهای لوکمیک در حین شیمی درمانی را فراه  می

ر ها د در حین درمان و به عنوان یک مارکر پیش آگهی دهنده توسط شناسایی این بازآرایی (MRD)حداقل بیماری باقیمانده

و قبول از درموان    induction Therapyدر انتهوای   MRDحووور  . باشود  جریان لوکمی لنفوبالستیک حاد کودکان مطرح می

consolidation های درمانی جدید باعث القوا بهبوود کامول در     پروتکل .توان پیشگویی کننده ای قوی از عود بیماری باشد می

هوای   گردنود، زیورا روش   از این بیماران دچار عود موی  %75-35لی تقریبا گردد و می ALLاز کودکان مبتال به  %85بیش از 

توانند بیمار را از نظر عالئ  بالینی و مورفولوژیک به فاز بهبودی کامل ببرند، ولی قوادر بوه نوابودی     شیمی درمانی با اینکه می

باشود   موی  %5لووژی سولولها حودود    های وابسته بور مورفو  محدودیت شناسایی تکنیک.کامل سلولهای بدخی  کلونال نیستند

باشوند از   %5باشند قابل شناسایی خواهند بود و اگور زیور    %5یعنی در صورتیکه سلولهای بدخی  در مغزاستخوان بیش از )

هوای حساسوتری جهوت تشوخیص وجوود بقایوای        بنابراین نیاز به تکنیک(. باشد نظر مورفولوژیک بیمار در بهبودی کامل می

شناسوایی حوداقل   . و استفاده از آن در ادامه روند درمان وجود دارد ALLال در مغزاستخوان در جریان سلولهای بدخی  کلون

بوه عنووان مارکرهوای مولکوولی باعوث       Tین و رسوپتور سولول   ولبا تکنیک بازآرایی ژن ایمونوگلوب (MRD)باقیمانده بیماری 

بوه وسویله    MRDتشوخیص  .گردد می ALLهای بدخی  کلونال در مغزاستخوان در جریان  افزایش حساسیت شناسایی سلول

را ایجواد   15-7توا   15-4کواربرد دارد و حساسویت حودود     ALLموارد  %85در بیش از  Ig/TCRهای  مارکرهای مولکولی ژن

 .نماید می
 

و با حفظ زنجیره سرما ، و بدون لخته  گرفته EDTAنمونه آسپیره مغزاستخوان در لوله حاوی  2ccحداقل  : یازمورد ننمونه 

هوا بوا آزمایشوگاه     گیوری و ارسوال نمونوه    ساعت به این آزمایشگاه تحویل داده شود قبل از نمونه 74-49و در  عرض حداکثر 

نمونه باید نوشته شود در صورت نیاز به ارسوال نمونوه از شوهرهای     یآور روی نمونه اس  بیمار و زمان جمع..هماهنگ نمایید

 ..دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست
 

صورت گرفتوه   DNAاستخراج  EDTAمغزاستخوان در لوله  حاوی  2ccدر این آزمایش پ  از ارسال  :روش انجام آزمایش

انجوام    PCR-Heterodouplex Analysisبا متد  IGK-Kdeو  TCRGو  TCRDجفت پرایمر جهت شناسایی اهداف  75و با 

پذیرد و سپ  محصوالت حاصل بروی ژل آگارز بررسی و بازآرایی موردنظر جهت مقایسه بعودی در طوول مودت درموان      می

مثبت و منفی و براساس وجود مارکر بازآرایی موورد   MRDگزارش حاصل به صورت . گردد جهت پیگیری بیماران گزارش می

 .گردد ارسال مینظر 
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 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفوی و براسواس وجوود بانودهای      :نتیجه

 .شود تفسیر و گزارش میبررسی،هدف  
  

 95558پذیرش             -:  ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 DNA      95497استخراج   -   همراه با کدهای بین المللی       

 Ig/TCR  (25 PCR)    75×95483بررسی بازآرایی  - 

  95488تفسیر و گزارش       -
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 G20210A( نپروترومبی) II بررسی فاکتور
 

Thrombophilia Panel: Factor ll (Prothrombin (G20210 A)) PCR-RFLP Method 
 
 

هوای وریودی معمووال در     ترومبووز . ترومبوز ممکن است در هر قسمت از سیسوت  قلبوی عروقوی رخ دهود    : شرح تست

دهند اما اگر باعث انسداد جریان خون شوند یا در صورت آمبولی در گردش ریوی اختالل ایجاد  های تحتانی رخ می اندام

از فاکتورهوای ارثوی بورای ترومبووز وریودی       ترومبین یکی دیگر llجهش فاکتور . شوند کنند و باعث عالئ  وخی  می می

غلظوت زیواد پروتورومبین منجور بوه افوزایش زیواد         ،پروترومبین فاکتور مه  انعقادی در لخته کردن خوون اسوت  . است

شود، پروترومبین ترومبوفیال خطر افوزایش از دسوت دادن بوارداری و     های فیبرین می ترومبین در نتیجه رشد زیاد لخته

 .       ت داشته باشدجنین را ممکن اس
 

روی نمونوه اسو  بیموار و زموان     .برای تشخیص فرد مبوتال الزم اسوت   EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

. نمونه باید نوشته شود در صورت نیواز بوه ارسوال نمونوه از شوهرهای دیگور همواهنگی بوا آزمایشوگاه الزامیسوت           آوری جمع

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49حداکثرزمان ارسال نمونه تا 
 

و   PCR-RFLP ویا ستونی و آنالیزهای بعدی به کمک  Salting outاز خون به روش  DNAاستخراج  :روش انجام آزمایش

 .پذیرد انجام می   Real time-PCR یا
 

زمانی که بیمار تحت درمان بووده  مدت  مصرفی، واطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای : مورد نیازمدارک 

 .است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ  پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک و براساس بانودهای مشواهده شوده در روش           :نتیجه

PCR-RFLP های  و یا منحنی Real time-PCR  ،شود تفسیر و گزارش می بررسی. 
  

    95558پذیرش      -    :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 DNA  95497استخراج  - همراه با کدهای بین المللی       

 -   Factor ll mutation  PCR-RFLP   955641        

 95488تفسیر و گزارش      - 
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 MTHFR (C677T) بررسی فاکتور
 

Thrombophilia Panel: PCR-RFLP    MTHFR (C677T) 
 

هوای   های وریودی معمووال در انودام    ترومبوز. ترومبوز ممکن است در هر قسمت از سیست  قلبی عروقی رخ دهد: شرح تست

کننود و   دهند اما اگر باعث انسداد جریان خون شوند یا در صورت آمبولی در گردش ریوی اختالل ایجواد موی   تحتانی رخ می

تبدیل شود  کد می mthfrنزیمی است که در انسان به وسیله ژن متیلن تتراهیدروفوالت ردوکتاز ا. شوند باعث عالئ  وخی  می

 methylenetetrahydrofolate to 5-methyltetrahydrofolate-5,10     کووه یووک کوسوبسووترا بوورای تبوودیل متیالسوویون

یون در صورت وجود موتاسو .یک انزی  مه  در متابولیس  فوالت است  Mthfr. گردد هموسیتئین به میتونین است را باعث می

افزایش هموسیتئین به عنوان یک فاکتور خطر برای ترومبوزمحسوب . یابد در این انزی  سط  هموسیتئین پالسما افزایش می

 . گردد می
 

روی نمونوه اسو  بیموار و زموان     .برای تشخیص فرد مبوتال الزم اسوت   EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

حوداکثر  . در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگرهماهنگی با آزمایشگاه الزامیسوت  .نمونه باید نوشته شود آوری جمع

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49زمان ارسال نمونه تا 
 

و   PCR-RFLP ویا ستونی و آنالیزهای بعدی به کموک   Salting outاز خون به روش  DNAاستخراج : روش انجام آزمایش

 .پذیرد انجام می   Real time-PCR یا
 

مدت زمانی که بیمار تحت درمان بووده   مصرفی، واطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای : مورد نیازمدارک 

 .است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشواهده    :نتیجه

 .شود بررسی،تفسیر و گزارش می   Real time-PCR های  و یا منحنی PCR-RFLPشده در روش 
 
 

 95558پذیرش          - :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 DNA   95497استخراج  - های بین المللی همراه با کد  

-  MTHFR  PCR-RFLP   955641       

 95488تفسیر و گزارش           -
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 لیدن Vشناسایی جهش فاکتور 
 

Thrombophilia Panel: Factor V Leidon (G1691A)  PCR-RFLP Method 
 

یک سندرم ترومبوز وریدهای عمقوی اسوت و عووارض ناشوی از آن ماننود آمبوولی ریوه          (VTE)ترومبوآمبولی : شرح تست

بوارزتر نمووده    VTEمحیطوی را در اتیولووژی   /های ژنتیکی  مطالعات اخیر نقش هتروژنیسیتی ژنتیکی و دره  کنش.باشد می

حودود  . (APC-Resistance)باشند  مقاوم می ،فعال شده Cبه پروتئین  VTEاز بیماران مبتال به % 57تا % 17پالسمای . است

باشوند کوه باعوث     موی  Vارثی دارای یک موتاسویون توک نوکلئوتیودی در ژن فواکتور      APC-Resistanceاز بیماران با % 85

(. لیودن  Vفواکتور  )گوردد   موی  Vپوروتئین فواکتور       556جوای آرژنوین در موقعیوت    جایگزینی اسویدآمینه گلوتوامین بوه    

در حالیکوه   ،گوردد  برابوری ریسوک ابوتال بوه ترومبوآمبوولی وریودی موی        9لیودن باعوث افوزایش     Vهتروزیگوسیتی فواکتور  

هوایی کوه    در خوان   VTEریسک . برابر دارند  155تا  95لیدن ریسک ترومبوآمبولی وریدی  Vهای حامل فاکتور  هموزیگوت

گردد و  برابر می 35 ،باشند لیدن می Vنمایند و حامل هتروزیگوسیتی برای فاکتور  های ضد بارداری خوراکی مصرف می قر 

در مطالعوات انجوام شوده در    . یابود  در این افراد در حین حاملگی و یا دوران پ  از زایمان افزایش می VTEهمینین ریسک 

 .باشد می% 5ش در بین بیماران ترومبوفیلیک حدود فراوانی این جه ،ایران

نالیز مستقی  موتاسیون باید در بیمارانی که حدس کلینیکی استعداد و یا ابوتال ء ترومبووفیلی وجوود دارد و    آ :اهمیت تست

جام این تست عالوه بر آن ممکن است ان.انجام گردد ،لیدن را دارند Vهمینین در افرادی که سابقه فامیلی موتاسیون فاکتور 

نمایند و یا در طی دوران بارداری برای پیشگیری از ترومبوآمبوولی   هایی که ضد بارداری خوراکی مصرف می در اسکرین خان 

لیدن ممکن است باعث تغییر  Vآگاهی از وضعیت آلل فاکتور .  وریدی در طی دوران بارداری و یا پ  از بارداری مفید باشد

 .         مدیریت درمان با ضدانعقادها در بیماران مبتال به ترومبوآمبولی وریدی گردد

روی نمونوه اسو  بیموار و زموان     .برای تشخیص فرد مبوتال الزم اسوت   EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

حوداکثر  . ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیسوت نمونه باید نوشته شود در صورت نیاز به  آوری جمع

 .باشد ساعت وبا حفظ زنجیره سرما می 49زمان ارسال نمونه تا 

و   PCR-RFLP ویا ستونی و آنالیزهای بعدی به کموک   Salting outاز خون به روش  DNAاستخراج :روش انجام آزمایش

 .ردپذی انجام می    Real time-PCR یا

مدت زمانی که بیمار تحت درمان بووده   مصرفی، واطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای : مورد نیازمدارک 

 .است

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .ارد ضدانعقاد نامناسبگرفتن نمونه داخل مو غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشواهده    :نتیجه

 .شود تفسیر و گزارش می بررسی،  Real time-PCR های  و یا منحنی PCR-RFLPشده در روش 
 

  95558پذیرش     - :ها تست جهت بیمهطرز درخواست 

    DNA    95497  استخراج - همراه با کدهای بین المللی     

-   Factor V Leidon PCR-RFLP   955641     

 95488تفسیر و گزارش     -
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 Kras ژن 31و31 کدون موتاسیون بررسی

PCR-RFLP    Kras Mutation  codon (12) & (13)

 

باشد که باعث انتقال پیام از گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال به  کوچک می GTPaseعامل کد کردن یک  krasژن  :شرح تست

آدنوکارسینوم  ،های نظیر سرطان کولورکتال به طور شایعی در چندین نوع از بدخیمی Krasجهش ژن . باشد داخل سلول می

مطالعات متعددی اثبوات  .شود دیده می krasژن  13و 17کدون ها در  شایعترین جهش .ریه و سرطان تیروئید پیدا شده است

-Antiنمایند پاسخ مناسوبی بوه درموان بوا داروهوای       ها را حمل می باشد که تومورهایی که این جهش کننده این موضوع می

EGFR  نظیرCetuximab,Panitumumab  وerlotnib اخیرا .دهند نمیASCO       تموامی   ،اعوالم نمووده اسوت کوه بهتور اسوت

 .غربالگری گردند  13و17کدون  KRASدارند از نظر وجود جهش در ژن  Anti-EGFRبیمارانی که نیاز به درمان با داروهای 
 

در تومورهای مختلوف و مخصوصوا در تومورهوای     Anti-EGFRجهت ارزشیابی و پیشگویی پاسخ به درمان با  :اهمیت تست

 .کولورکتال
 

ینه به همراه اسالیدهای پاتولوژی مربوطه و یا بافت تازه تومورال در نرمال سالین بالفاصله بعد از بلوک پاراف : مورد نیازنمونه 

نمونه باید نوشته شود در صورت نیاز به  آوری روی نمونه اس  بیمار و زمان جمع. برداشت، برای تشخیص فرد مبتال الزم است

ساعت و با حفوظ   49حداکثر زمان ارسال نمونه، بافت تازه تا . امیستارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الز

 .باشد زنجیره سرما می
 

از بلووک پارافینوه و یوا بافوت توازه توموورال انجوام و         DNAاسوتخراج  پ  از بازدید اسالید پواتولوژی  :روش انجام آزمایش

 .پذیرد انجام می PCR-RFLP آنالیزهای بعدی به کمک 
 

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

بافت تومورال داشته باشد و یا در بازبینی اسالیدهای پاتولوژی نکروز % 25بلوک پارافینه ای که کمتر از :موارد برگشت نمونه

 .وسیع دیده شود و خونریزی
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشواهده    :نتیجه

 .شود تفسیر و گزارش میبررسی،  PCR-RFLPشده در روش 
 

       95558پذیرش            - :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 DNA        95497استخراج  - همراه با کدهای بین المللی      

-  KRAS mutation  codon12-PCR- RFLP    955641 

 -  KRAS mutation  codon13-PCR- RFLP   955641       

   95488تفسیر و گزارش         - 
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  BRAF (V600E) بررسی موتاسیون
 

PCR-RFLP    BRAF(V600E)  Mutation  

 

گذارد و موتاسیون  گردد که در مسیر فعالیت فاکتور رشد اپیدرمی تاثیر می باعث ایجاد پروتئینی می BRAF ژن: شرح تست

V600E  هوای   از کانسرهای کولورکتال متاستاتیک و درصدهای باالتر از مالنووم پوسوتی وکارسوینوم   % 9در این ژن تقریبا در

در ژن  V600Eباشوند کوه بیموارانی کوه موتاسویون       مطالعات نشان دهنده این موضووع موی  . شود پاپیالری تیروئید دیده می

BRAF  را دارند به درمان با داروهایAnti-EGFR  نظیرCetuximab,Panitumumab   وerlotnib دهنود   پاسخ مناسبی نمی

 .و این افراد بقای کلی مناسبی به دنبال درمان با این داروها را ندارند
 
 .دهند پاسخ مناسبی نمی Anti-EGFRشناسایی سلولهای تومورال که به داروهای   - 1 

 هوای ژرم الیون کولوون،همراه بوا بررسوی وضوعیت      کمک بوه افتوراق تومورهوای اسوپورادیک از تومور     - 7 اهمیت تست

 MLH1هیپرمتیالسیون پروموتور ژن 
  

 بلوک پارافینه به همراه اسالیدهای پاتولوژی مربوطه و یا بافت تازه تومورال در نرمال سالین استریل : مورد نیازنمونه 
 

نمونه باید نوشوته شوود    آوری بیمار و زمان جمعروی نمونه اس  . بالفاصله بعد از برداشت، برای تشخیص فرد مبتال الزم است

 49حداکثر زمان ارسال نمونه، بافت تازه تا . در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می
 

لووک پارافینوه و یوا بافوت توازه توموورال انجوام و        از ب DNAپ  از بازدید اسالید پواتولوژی اسوتخراج   :روش انجام آزمایش

 .پذیرد انجام می  PCR-RFLPآنالیزهای بعدی به کمک 
 

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

بافت تومورال داشته باشود و یوا در بوازبینی اسوالیدهای پواتولوژی      % 25بلوک پارافینه ای که کمتر از  :ونهموارد برگشت نم

 .نکروز و خونریزی وسیع دیده شود
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صوورت کیفوی بررسوی، تفسویر و گوزارش       :نتیجه

 .گردد می
 

 95558پذیرش    - :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 DNA       95497استخراج  - همراه با کدهای بین المللی        

-  BRAF Mutation- PCR-RFLP    955641       

 95488تفسیر و گزارش        - 
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 ناپایداری میکروساتلیت بررسی

Microsatellite instability (MSI)

 

مورد استفاده است و بافت تومورال  (HNPCC) این تست جهت تشخیص احتمالی کانسر کولون غیرپولیپوزارثی :شرح تست

 . گیرد مورد ارزیابی قرار می DNAجهت وجود نقص در ترمی  
 

 بافت تومورال تازه و یا بافت تومورال پارافینه : مورد نیازنمونه 

 وجود اسالید پاتولوژی در صورت ارسال بلوک پارافینه 

 در صورت امکان، حوور بیمار و یا نمونه خون بیمار 
 

افوت توموورال و   از ب DNAپ  ازبازبینی اسالیدهای پاتولوژی و یا بررسی نمونه بافت توازه، اسوتخراج    :روش انجام آزمایش

مارکر با تکرارهای تک نوکلئوتیودی   5، ناپایداری میکروستالیت با استفاده از PCRخون بیمار، با استفاده از یک روش برپایه 

(BAT25, BAT26, BAT40)  و دو نوکلئوتیدی(DZS123,D5S346) بافت تومور به انوواع  . گردند ارزیابی میMSS/MSI-L 

یا بیشتر از  7در صورتیکه ناپایداری در )  MSI-Hو یا ( صفر یا یکی از مارکرها وجود داشته باشددر صورتی که ناپایداری در )

 .گردد تقسی  بندی می(مارکر مورد نظر وجود داشته باشد 5در  7
 

باشد و بنابراین در فوردی   در بافت تومور می DNAدلیل بر وجود عملکرد نرمال ترمی   MSS/MSI-Lفنوتیپ  :تفسیر نتایج

دلیل بر از  MSI-Hفنوتیپ . باشد بسیار پایین می DNA (HNPCC)با این فنوتیپ شان  وجود سندرم ارثی نقص در ترمی  

در بافت تومور دارد و بنابراین این فرد و سایر اعوا خانواده در ریسک ابتال به سندرم  DNAدست دادن عملکرد نرمال ترمی  

 .باشند می DNAه دلیل نقص در ترمی  ب (HNPCC)کانسر کولون غیر پولیپوز ارثی 
 

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

بافت تازه یا بافت موجود در بلوک پارافینه که حاوی خونریزی و نکروز وسویع باشودو یوا در صوورتیکه      :موارد برگشت نمونه

 .بافت ارسالی حاوی تومور باشد% 95کمتر از 
 

 روز 14 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

سویر و گوزارش   نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صوورت کیفوی بررسوی، تف    :نتیجه

 .شود می
 

 95558پذیرش                        - :طرز درخواست تست جهت بیمه

 95497از بافت       DNAاستخراج  - همراه با کدهای بین المللی       

 95497از خون    DNAاستخراج  - 

 - PCR –BAT25            7×95483 

 - PCR-BAT26             7×95483 

 - PCR-BAT40             7×95483 

 - PCR-DZS123            7×95483    

 - PCR-D5S346            7×95483 

  95488تفسیر وگزارش            - 
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 Real time PCR  با روش    Her2/neuبررسی آمپلیفیکاسیون ژن 

Her2/neu  Amplification – Real time PCR

باشود   یک فاکتور پروگنوستیک بسیار مه  در بیماران مبتال به سرطان پستان می Her2/neuآمپلیفیکاسیون ژن :شرح تست

در مواردیکووه تکنیووک .باشوود بسوویار حووائز اهمیووت مووی Herceptinهووای درمووانی بووا داروی  و همینووین در تصوومی  گیووری

گیوری جهوت    گوردد، تصومی    ان گزارش موی در بافت سرطان پست+ 7به صورت  Her2/neuایمونوهیستوشیمی جهت بررسی 

توری جهوت بررسوی آمپلیفیکاسویون ایون ژن       تر و مطموئن  های دقیق گردد و نیاز به تکنیک مشکل می Herceptinدرمان با 

هیبریدیزاسیون درجوا  ) FISHتکنیک  Her2/neuدر حال حاضر استاندارد طالیی جهت بررسی آمپلیفیکاسیون ژن . باشد می

هوا نظیور    توان از سایر تکنیک های آن و وقت گیر بودن آن، می باشد ولی با توجه به گران قیمت بودن پروب می( با فلورسان 

Real time PCR روش  .استفاده نمود که با توجه به مطالعات متعددی که در این زمینه انجام گردیده استReal time PCR 

تواند  باشد و بنابراین در بسیاری از موارد می می% 85ت و صح% 85، اختصاصیت %81دارای حساسیت  FISHنسبت به روش 

 .باشد FISHجایگزین تکنیک 

   Real Time PCR  به معنی مشاهده لحظه به لحظه فرآیند تکثیر در واکنش زنجیره ای پلیمراز است و به منظور تشخیص

ست  تشخیصی یوک مواده فلورسونت در    در این سی. پذیرد انجام می RNAو  DNAهای اختصاصی  گیری کمیت توالی و اندازه

( Detector)شوود و میوزان فلورسونت آن توسوط یوک نمایوانگر        طی واکنش متناسب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می

 .گردد شناسایی و ثبت می
 
 .به عنوان یک فاکتور مه  پروگنوستیک در سرطان پستان   -1 

  Herceptinگیری مناسب در درمان سرطان پستان با داروی  کمک به تصمی  -7 اهمیت تست
 

بافوت   % 25از بلوک پارافینه و یا بافوت توازه کوه حوداقل حواوی       DNAدر این روش پ  از استخراج  :روش انجام آزمایش

در مقایسوه بوا وضوعیت یوک ژن      Her2/neuآمپلیفیکاسیون ژن  ،Taqmanباشد، به کمک پرایمر و پروب  سرطان پستان می

در صورت وجود نسبت بیشوتر  . گردد بررسی و نسبت آن دو به یکدیگر گزارش می Real time PCRکنترل به وسیله تکنیک 

 .آمپلیفیکاسیون وجود دارد Her2/neu ،به ژن کنترل داخلی Her2/neuژن + 7از 
 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است مصرفی، ووع داروهای اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و ن: مورد نیازمدارک 

بافت تومورال داشته باشود و یوا در بوازبینی اسوالیدهای پواتولوژی      % 25بلوک پارافینه ای که کمتر از  :موارد برگشت نمونه

 .نکروز و خونریزی وسیع دیده شود
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

 هوای  منحنوی  براسواس  کموی و  نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکوولی و سویتوژنتیک بوه صوورت     :نتیجه

timePCR  Real،شود تفسیر و گزارش می بررسی. 
 

 95558پذیرش      -      :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 DNA       95497استخراج  -                همراه با کدهای بین المللی      

 - Real time-PCR – Her2/neu  7× 95489  

  95488تفسیر و گزارش   - 
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 Real time PCR  با روش  N-MYCبررسی آمپلیفیکاسیون ژن 

N-MYC  Amplification – Real time PCR

های بیماران مبتال  stageبه عنوان یک فاکتور پروگنوستیک مه  در تمام  N-MYCآمپلیفیکاسیون پروتوانکوژن  :شرح تست

 NMYC وضعیت ژن اخیراً. باشد به نوروبالستوم از اهمیت به سزایی برخوردار است و نشان از پروگنوز بد در این بیماران می

های درمانی در بیماران مبوتال بوه نوروبالسوتوم مووردنظر قورار گرفتوه اسوت و اسوتفاده          به عنوان یک فاکتور مه  در تصمی 

تواند با سرعت باال و دقوت   است که می Real time PCRروش  N-MYCهای بررسی آمپلیفیکاسیون ژن  ی از راهیک. گردد می

وضوعیت   ،زیاد مورد استفاده قرار گیرد،که حتی با مقدار بسیار کمی از بافت پارافینه و یا بافت تازه حاوی تومور نوروبالسوتوم 

 . رسی قرار دهدرا با حساسیت و اختصاصیت باال مورد بر N-MYCژن 

   Real Time PCR  به معنی مشاهده لحظه به لحظه فرآیند تکثیر در واکنش زنجیره ای پلیمراز است و به منظور تشخیص

در این سیست  تشخیصی یوک مواده فلورسونت در    . پذیرد انجام می RNAو  DNAهای اختصاصی  گیری کمیت توالی و اندازه

( Detector)شوود و میوزان فلورسونت آن توسوط یوک نمایوانگر        طی واکنش متناسب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می

 .گردد شناسایی و ثبت می
 
 به عنوان یک فاکتور مه  پروگنوستیک در نوروبالستوم   -1 

 . گیری مناسب در درمان بیماران مبتال به نوروبالستوم تصمی کمک به  -7 اهمیت تست
 

بافت تومور % 25از بلوک پارافینه و یا بافت تازه که حداقل حاوی  DNAدر این روش پ  از استخراج  :روش انجام آزمایش

ت یک ژن کنتورل  در مقایسه با وضعی N-MYCآمپلیفیکاسیون ژن  ،Taqmanباشد، به کمک پرایمر و پروب  نوروبالستوم می

بوه ژن کنتورل داخلوی     N-MYCژن . گردد بررسی و نسبت آن دو به یکدیگر گزارش می Real time PCRبه وسیله تکنیک 

 .گردد گزارش می N-MYCآمپلیفیکاسیون ژن  ،Ct توسط متد 

مدت زمانی که بیمار تحت درمان بووده   مصرفی، واطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای : مورد نیازمدارک 

 .است

بافت تومورال داشته باشود و یوا در بوازبینی اسوالیدهای پواتولوژی      % 25بلوک پارافینه ای که کمتر از  :موارد برگشت نمونه

 .نکروز و خونریزی وسیع دیده شود

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

  هوای  منحنوی  براسواس  کموی و  ولوژی مولکوولی و سویتوژنتیک بوه صوورت    نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پات :نتیجه

Real time PCR ،شود تفسیر و گزارش می بررسی. 
 

 95558پذیرش             -: ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 DNA       95497استخراج   -          همراه با کدهای بین المللی      

 - Real time-PCR –N-MYC  7 ×95489  

  95488تفسیر و گزارش   - 
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  تست پانل ژنتیکی حساسیت به وارفارین

Warfarin sensitivity & Resistance Genetic Panel  Test 

باشود، وارفوارین    وارفارین یکی از داروهای ضد انعقاد بسیار پرمصرف برای بیماران با مشکالت ترومبوآمبولی می: شرح تست

وارفوارین  .نمایود  گیورد را متوقوف موی    که برای فعالیت فاکتورهای انعقادی متعدد مورد استفاده قرار می Kبازگردش ویتامین 

نماید و باعث مهار تبودیل آنزیماتیوک    را متوقف می Kفعالیت ویتامین   Vit K epoxide reductase (VKOR)توسط باند به 

Vit K epoxide  بهVit K quinone پلی مورفیس  .گردد می(-1639 G>A)  در منطقه کد کننده ژنVKORC1  که پروتئین

VKOR نماید باعث کاهش فعالیت  را کد میVKOR جوزء فعوال    . گردد گردد و در نتیجه باعث حساسیت به وارفارین می می

از جمعیوت واریوانتی از ژن    %35توا  . شوود  متوابولیزه موی   cytochrome p4502c9 (CYP2C9)وارفارین در بدن بوه وسویله   

CYP2C9 که باعث نقص در آنزی   برند  را به ارث میCYP2C9  گوردد و در نتیجوه متابولیسو  وارفوارین کواهش پیودا        موی

باعث کاهش در متابولیس  و در نتیجه افزایش غلظت موورد انتظوار وارفوارین فعوال در بودن       CYP2C9کاهش در . نماید می

 هوای  سوک خوونریزی خواهود شود و لوذا افورادی کوه واریانوت        گردد و افزایش غلظت وارفارین در بدن باعوث افوزایش ری   می

را دارند نیازمند به کاهش دوز وارفارین را خواهند داشت و به عنوان افراد حساس به وارفارین  CYP2C9 ٭3و  CYP2C9 ٭2

 .  گردند تلقی می

را دارند و استعداد خوونریزی بوه دنبوال مصورف      VKORC1و CYP2C9در بیماران که موتاسیون  :اهمیت  بالینی آزمایش

 .وارفارین را دارندباید دوز وارفارین را در این بیماران اصالح نمود

پیشگویی کننده پاسخ به درمان وارفارین وا رزیابی صحی  دوز دارویی و جلوگیری از افزایش مقودار وارفوارین   :اهمیت تست

 .باشد در افراد حساس به دارو می

روی نمونوه اسو  بیموار و زموان     .برای تشخیص فرد مبوتال الزم اسوت   EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : نیاز موردنمونه 

حوداکثر  . در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیسوت . نمونه باید نوشته شود آوری جمع

 .باشد ساعت وبا حفظ زنجیره سرما می 49زمان ارسال نمونه تا 

، توسوط روش   DNA در تست حساسیت و مقاومت ژنتیکی به وارفارین پ  از خونگیری وریودی و اسوتخراج   : معرفی تست

Allele specific PCR و یاPCR-RFLP   الکتروفوورز محصووالت ،PCR    پوذیرد و بور اسواس سوایز      روی ژل آگوارز انجوام موی

 . گردد مشخص می VKORC1و  CYP2C9های  ، موتاسیون ژن PCRمحصوالت 

 یا PCRRFLP و یا ستونی و آنالیزهای بعدی به کمک Salting outاز خون به روش  DNAاستخراج  :روش انجام آزمایش

Allele specific PCR  پذیرد انجام می. 

ر و واریانوت د  CYP2C9*3و  CYP2C9*2واریانت ژنتیکوی   7 ،در تست حساسیت و مقاومت ژنتیکی به وارفارین :گزارش  

کواهش  % 55توا  %  35متابولیسو  وارفوارین را    CYP2C9*2وجود واریانت . گردد گزارش می VKORC1ناحیه پروموتور ژن 

تفسویر، بوا داشوتن ژنوتیوپ     . دهود  متابولیس  وارفارین را کواهش موی  % 85تا  CYP2C9*3دهد در حالیکه وجود واریانت  می

CYP2C9  وVKORC1 نژاد و حدود  ،وزن ،به همراه سنINR       و بر اساس الگوریت  دوز دارو و توسوط نورم افوزار مخصوو

 .توان دوز وارفارین در بیمار را به بهترین نحو تنظی  نمود می
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مدت زمانی  مصرفی، وو اطالع از نوع داروهای  INRو  PT اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیماراز قبیل : مورد نیازمدارک 

 .که بیمار تحت درمان بوده است

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه با مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

نتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشواهده   نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژ :نتیجه

 .شود بررسی، تفسیر و گزارش می Allele specific-PCRیا   PCR-RFLPشده در روش 
 

 95558پذیرش سیتوژنتیک    -  :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 DNA      95497استخراج  -  همراه با کدهای بین المللی      

       CYP2C9 PCR-RFLP       955641 _٭ 2  -  

 PCR-RFLP _ CYP2C9       955641 ٭3  -  

  -  VKORC1-  PCR-RFLP              955641  

 95488تفسیر و گزارش     -  
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Plavixتست بررسی پاسخ به درمان 
R 

    
 

CYP2C19  Polymorphism 

 

در جلووگیری از حووادث      Thienopyridineدرمان ضد پالکتی متشکل از ترکیب آسپرین و یکی از مشتقات : شرح تست

هوای کرونوری اسوتفاده      Stentباشوند و از   هوای عروقوی کرونوری موی     عروقوی در بیموارانی کوه مبوتال بوه بیمواری      -قلبی

Clopidogrel (plavix .شود اند،توصیه می نموده
R
باشد در ابتدا غیرفعوال   می Thienopyridineات از مشتق Ticlopidineو (

گردد که به شکل غیرقابول برگشوتی    به متابولیتی تبدیل می P450(CYP)است ولی در داخل بدن توسط آنزی  سیتوکروم 

 Clopidogrelاثورات ضود پالکتوی    CYP2C19(*2,*3)پلی مورفیس  .نماید را مهار می  P2Y12رسپتور آدنوزین دی فسفات 

Plavix
R
هوا را   Stentو ریسک حوادث قلبی ایسکمیک نظیر ترومبووز در   p450را توسط کاهش فعالیت آنزی  سیتوکروم ( (

شوود    موی  ) G681A)) G636A)  Cyp2C19*2 Cyp2C19*3 ،کوه شوامل   CYP2C19های  پلی مورفیس . دهد افزایش می

جمعیوت عربسوتان   % 15آمریکوایی و   -یجمعیت آفریقای% 75آمریکایی،  -جمعیت اروپایی% 13نادر نیست و در حدود 

تواثیرات منفوی وجوود ایون پلوی مورفیسو  در درموان بیمواران بوا          . دهود  جمعیت ایرانی را تشکیل موی % 14سعودی و 

Clopidogrel    باعث گردیده که از نظر درمانی اهمیت ویژه ای پیدا نموده و قبل از شروع درمان، بررسی پلی مورفیسو

CYP2C19 درخواست گردد.  
 

Plavixپیشگویی کننده پاسخ به درمان :اهمیت تست
R  و ارزیابی صحی  دوز دارویی و جلوگیری از تجویز نامناسبPlavix

R 

 .باشد در افراد مقاوم به دارو و یا تعویض نوع دارو می
 

روی نمونوه اسو  بیموار و زموان     .برای تشخیص فرد مبوتال الزم اسوت   EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

حوداکثر  . در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیسوت . نمونه باید نوشته شود آوری جمع

 .باشد ساعت وبا حفظ زنجیره سرما می 48زمان ارسال نمونه تا 
 

، توسوط روش   DNA پو  از خوونگیری وریودی و اسوتخراج      PlavixRسخ به درمان بوا  در تست پیشگویی پا: معرفی تست

PCR-RFLP الکتروفورز محصوالت ،PCR هوای   ژن پوذیرد و بور اسواس موتاسویون     روی ژل آگارز انجام می CYP2C19*3, 

CYP2C19*2, CYP2C19*1 گردد مشخص می. 
 

 PCR-RFLP    و یا ستونی و آنالیزهای بعدی به کمک  Salting outاز خون به روش  DNAاستخراج  :روش انجام آزمایش

 .پذیرد انجام می
 

Plavixکه نشانه تاثیر مناسب  CYP2C19*1/*1 :باشد های زیر می گزارش تست به صورت:گزارش
R باشد می. 

 

Plavixکه نشانه کاهش تاثیر  CYP2C19*1/ *2یا   3*/1*
R خواهد بود. 

 .خواهد بود PlavixRکه نشانه کاهش شدید تاثیر  CYP2C19  *2/ 2*یا  3*/3*یا   3*/2*
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مدت زموانی کوه بیموار تحوت      مصرفی، واطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از نوع داروهای : مورد نیازمدارک 

 .درمان بوده است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه با مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشواهده    :نتیجه

 .شود سیر و گزارش میبررسی، تف  PCR-RFLPشده در روش 

 

 95558پذیرش     -  :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 DNA    95497استخراج  -  همراه با کدهای بین المللی      

       CYP2C19 PCR-RFLP_      955641 ٭1  -  

 PCR-RFLP_ CYP2C19         955641 ٭2  -  

  -  RFLP _ CYP2C19*3- PCR        955641 

 95488تفسیر و گزارش     -  
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 CMLدر بیماران مبتال به  Imatinibتست پیشگویی پاسخ به درمان با 

MDR1 gene Polymorphism 

 

نماید که در فارماکودینامیوک بسویاری    گلیکوپروتئین را کد می-Pیک  (MDR1)ژن مقاومت چند دارویی انسان: شرح تست

باعث تغییر در پاسخ به درموان بوا    MDR1در ژن  C3435T (SNPs)نوکلئوتیدی پلی مورفیس  تک. گذارد از داروها تاثیر می

imatinib انود کوه بیمواران بوا      مطالعات متعددی در این ارتبا  نشان داده.گردد در بیماران مبتال به لوسمی میلوئیدمزمن می

 imatinibرپاسخ به درمان بوا  مقاومت بیشتری د MDR1در ژن  3435CCدر مقابل بیماران با ژنوتیپ  3435TT/CTژنوتیپ 

دهند و بهتر است جهت پیشگویی بهترپاسخ بوه درموان ایون بیمواران بوا       در بیماران مبتال به لوسمی میلوئیدمزمن نشان می

imatinib پلی مورفیس  تک نوکلئوتیدی مورد نظر را بررسی نمود ،قبل از شروع درمان.  
 

  .CMLدر بیماران مبتال به  imatinibپیشگویی بهتر پاسخ به درمان با : اهمیت تست
 

برای تشخیص فورد   EDTAنمونه آسپیره مغزاستخوان همراه  2ccویا  EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

نمونه باید نوشته شود در صورت نیاز بوه ارسوال نمونوه از شوهرهای      آوری روی نمونه اس  بیمار و زمان جمع.مبتال الزم است

 .باشد وبا حفظ زنجیره سرما می  ساعت 49حداکثرزمان  ارسال نمونه تا . دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست
 

  PCR-RFLP انجام و آنالیزهای بعدی به کموک  salting outاز خون به روش  DNAپ  از استخراج : روش انجام آزمایش

  .پذیرد انجام می
 

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    نمونوه، داخول  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صوورت کیفوی بررسوی، تفسویر و گوزارش       :نتیجه

 گردد می
  

 95558پذیرش         -  :ها بیمه جهتطرز درخواست تست 

 DNA         95497استخراج   -  های بین المللی همراه با کد    

  -  MDR1polymorphism    PCR-PFLP       955641 

 95488      تفسیر و گزارش  -  
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 FU (DPYD)-5 بررسی میزان توکسیسیته

5-FU Toxicity Test (PCR-RFLP Method) 
 

توصیه شده  و برای درمان سرطان پستان،  FDAاولین داروی خوراکی شیمی درمانی است که توسط  Xeloda :تستشرح 

تبدیل بوه   Thymidine phosphorylaseاست و توسط انزی   FU-5فرم غیرفعال  Xeloda.شود سرطان روده بزرگ مصرف می

  ,Adrucil :شوامل   FU-5لیست داروهوای بوا پایوه    .شود شود که در سلولهای توموری به میزان زیادی بیان می فرم فعال می

Efudix, Carac, Fluoroblastin, Xeloda  مطالعات اخیر یک ناهنجاری ژنتیکی را درژن . باشد میDPYD   شناسایی کردنود

از بیموارانی   %2در حودود  .مسمومیت با این دارو است 3-4لورواوراسیل و ابتال به درجه که مرتبط با افزایش خطر درمان با ف

اسوتفراد، اسوهال    تهووع، ، نووتروپنی )شووند  مسومومیت موی   4و3تحت درمان قرارموی گیرنود مبوتال بوه درجوه       FU-5که با 

خیلوی حسواس هسوتند    به همین دلیل خاطرنشان شده است که ممکن است برای بعووی افوراد کوه    (شدید،مشکالت عصبی

کمبوود  . کنود  جلوگیری می( است DNAکه جزء ضروری ) از تولید تایمیدین  FU-5متابولیس  فعال  .خطراتی را داشته باشد

 DPD .شوود  و در نتیجوه مورگ سولول موی     DNAباعث جلووگیری از سونتز   ( سلولهای سرطانی) تایمیدین در تکثیر سلولها 

کند، همینین این آنزی  مسئول تجزیه و حوذف بویش    یدین و اوراسیل را محدود میآنزیمی است که سرعت کاتابولیس  تایم

دهود منجور بوه کواهش      را کواهش موی   DPDکوه فعالیوت   ( پلوی مورفیسو   )های ژنتیکی  ناهنجاری. است FU-5از  %95از 

ه است کوه افورادی کوه    مطالعات کلینیکی نشان داد.یابد در بدن افزایش می FU-5شود و در نتیجه دوز  می FU-5کاتابولیس  

 DPYDدر این تست پلی مورفیسو   . را دارند FU-5در طی درمان با   3و4این پلی مورفیس  را دارند خطر مسمومیت درجه

IVS 14+1 G>A     گردد شناسایی می. 

همراه  FU-5توسط  3و4برای  شناسایی افراد با پلی مورفیس  موردنظر، که با ریسک باالی مسمومیت درجه   :اهمیت تست

با   3و4برابربیشتر دچار مسمومیت درجه 2 ،باشد و تنظی  دوز دارو در بیمارانی که پلی مورفیس  مورد نظر را داشته باشند می

5-FU گردند می. 

روی نمونه اس  بیمار و زمان جمع .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

حوداکثر زموان   . اوری نمونه باید نوشته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49ارسال نمونه تا 

 ویوا سوتونی انجوام و آنالیزهوای بعودی بوه کموک        Salting outاز خوون بوه روش    DNAاسوتخراج  :روش انجرام آزمرایش  

PCRRFLP  و یاReal time PCR پذیرد انجام می. 

مدت زمانی که بیمار تحت درمان بووده   مصرفی، واطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای : مورد نیازمدارک 

 .است

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

بانودهای مشواهده    نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس :نتیجه

 .شود تفسیر و گزارش میبررسی،PCR-RFLP شده در روش 

 95558پذیرش    -   :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

         DNA95497استخراج    -        همراه با کدهای بین المللی          

 -   _ PCR-RFLP DPYD   955641       

 95488تفسیر و گزارش       - 
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 C جهت بررسی پاسخ به درمان بیماران مبتال به هپاتیت IL-28B پلی مورفیسمبررسی 
 

Polymorphism IL 28B (rs 129 79860) 

 

میلیوون مبوتال در دنیوا وجوود      125باشد و تقریبا  یک مشکل جهانی میC (HCV  )عفونت با ویروس هپاتیت  :شرح تست

در یوک دهوه گذشوته    . گوردد  باعث هپاتیت مزمن و به دنبال  آن سیروز و کارسینوم هپاتوسولوالر موی   HCVعفونت با . دارد

در بیماران مبتال  HCVقادر به ریشه کنی ویروس  (IFN)فت نموده است و درمان با اینترفرون رمزمن پیش Cدرمان  هپاتیت 

تواند در پاسخ به درمان با اینترفرون تاثیر گذارد  یکی میهای ژنت اخیرا ثابت شده که تفاوت.شده است Cبه نوع مزمن هپاتیت 

 IL28B (rs 12979860)در ژن  (SNP)هوای توک نوکلئوتیودی     که یکی از مهمترین ایون تغییورات ژنتیکوی پلوی مورفیسو      

وجوود دارد و در جمعیوت   ( 0.9 <شویوع آلول   )به طور شایعی در جمعیوت آسویای شورقی     rs 12979860واریانت . باشد می

دارند در مقایسه با  CCافرادی که ژنوتیپ . جمعیت قفقازی وجود دارد  %32در  CCباشد، ژنوتیپ مطلوب  ریقایی کمتر میآف

هوای موزمن ویوروس     جهوت عفونوت  )  Pegylated INF/ribavirinبرابر با درمان ترکیبوی   7-3به میزان  ،TTیا  CTژنوتیپ 

. دارد HCVهمراهی با افزایش کلیران  خودبه خوودی   CCنین ژنوتیپ همی. دهند پاسخ به درمان می( 1ژنوتیپ  Cهپاتیت 

در عفونت بوا   INF/ribavirinتواند در میزان پاسخ به درمان با  تنها یکی از فاکتورهای متعددی است که می ،IL28Bژنوتیپ 

HCV موثر باشد و باید همراه با سایر فاکتورهای بالینی تفسیر گردد. 
 

در  Pegylated INF/ribavirinیک پیشگویی کننده قوی در پاسخ به درمان بوا   IL28Bپلی مورفیس  ژنتیکی  :اهمیت تست

 .باشد می 1ژنوتیپ  HCVافراد مبتال به 
 

روی نمونوه اسو  بیموار و زموان     .برای تشخیص فرد مبتال الزم اسوت   EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

حوداکثر  . در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیسوت . وشته شودنمونه باید ن آوری جمع

 .باشد ساعت وبا حفظ زنجیره سرما می 49زمان ارسال نمونه تا 
 

ویوا   Realtime-PCRبوا روش   DNAگرفته و پ  از استخراج  EDTAخون وریدی در ضدانعقاد  3cc :روش انجام آزمایش

PCR-PFLP های  انواع ژنوتیپCC,CT وTT  مربو  به ژنوتیپ(rs 12979860)IL28B گردد مشخص و گزارش می. 
 

مدت زمانی که بیمار تحت درمان بووده   مصرفی، واطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای : مورد نیازمدارک 

 .است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

ش       نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک و براسواس بانودهای مشواهده شوده در رو     :نتیجه

PCR-RFLP های  و یا منحنی Real time-PCR  شود بررسی، تفسیر و گزارش می. 
 

  95558پذیرش          -      :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 DNA   95497استخراج  - همراه با کدهای بین المللی  

 - PCR-RFLP_ IL28B Polymorphism  955641 

 95488تفسیر و گزارش        - 
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 Kras ژن 31و31 کدون موتاسیون بررسی
 

PCR-RFLP    Kras Mutation  codon (12) & (13) 
 

باشد که باعث انتقال پیام از گیرنده فاکتور رشد اپیدرمال به  کوچک می GTPaseعامل کد کردن یک  krasژن  :شرح تست

آدنوکارسینوم  ،های نظیر سرطان کولورکتال به طور شایعی در چندین نوع از بدخیمی Krasجهش ژن . باشد داخل سلول می

مطالعات متعددی اثبوات  .شود دیده می krasژن  13و 17ها در کدون  شایعترین جهش .ریه و سرطان تیروئید پیدا شده است

-Antiناسوبی بوه درموان بوا داروهوای      نمایند پاسخ م ها را حمل می باشد که تومورهایی که این جهش کننده این موضوع می

EGFR  نظیرCetuximab, Panitumumab  وerlotnib اخیرا .دهند نمیASCO      تموامی   ،اعالم نمووده اسوت کوه بهتور اسوت

 .غربالگری گردند  13و17کدون  KRASدارند از نظر وجود جهش در ژن  Anti-EGFRبیمارانی که نیاز به درمان با داروهای 
 

در تومورهای مختلوف و مخصوصوا در تومورهوای     Anti-EGFRزشیابی و پیشگویی پاسخ به درمان با جهت ار :اهمیت تست

 .کولورکتال
 

بلوک پارافینه به همراه اسالیدهای پاتولوژی مربوطه و یا بافت تازه تومورال در نرمال سالین بالفاصله بعد از  : مورد نیازنمونه 

نمونه باید نوشته شود در صورت نیاز به  آوری روی نمونه اس  بیمار و زمان جمع. برداشت، برای تشخیص فرد مبتال الزم است

ساعت و با حفوظ   49حداکثر زمان ارسال نمونه، بافت تازه تا . ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست

 .باشد زنجیره سرما می
 

از بلووک پارافینوه و یوا بافوت توازه توموورال انجوام و         DNAتخراج اسو پ  از بازدید اسالید پواتولوژی  :روش انجام آزمایش

 .پذیرد انجام می PCR-RFLP آنالیزهای بعدی به کمک 
 

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

بافت تومورال داشته باشد و یا در بازبینی اسالیدهای پاتولوژی نکروز % 25بلوک پارافینه ای که کمتر از :موارد برگشت نمونه

 .و خونریزی وسیع دیده شود
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

و براساس بانودهای مشواهده   نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی  :نتیجه

 .شود تفسیر و گزارش میبررسی،  PCR-RFLPشده در روش 
  

       95558پذیرش               - :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 DNA        95497استخراج   -همراه با کدهای بین المللی               

 - KRAS mutation  codon12-PCR- RFLP    955641        

 -   KRAS mutation  codon13-PCR- RFLP   955641 

   95488تفسیر و گزارش          -
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 BRAF (V600E) بررسی موتاسیون
 

PCR-RFLP    BRAF(V600E)  Mutation 
 

 

گذارد و موتاسیون  گردد که در مسیر فعالیت فاکتور رشد اپیدرمی تاثیر می باعث ایجاد پروتئینی می BRAF ژن: شرح تست

V600E  هوای   از کانسرهای کولورکتال متاستاتیک و درصدهای باالتر از مالنووم پوسوتی وکارسوینوم   % 9در این ژن تقریبا در

در ژن  V600Eباشوند کوه بیموارانی کوه موتاسویون       وع موی مطالعات نشان دهنده این موضو . شود پاپیالری تیروئید دیده می

BRAF  را دارند به درمان با داروهایAnti-EGFR  نظیرCetuximab,Panitumumab   وerlotnib دهنود   پاسخ مناسبی نمی

 .و این افراد بقای کلی مناسبی به دنبال درمان با این داروها را ندارند
 
 .دهند پاسخ مناسبی نمی Anti-EGFRشناسایی سلولهای تومورال که به داروهای   -1   

 کمک بوه افتوراق تومورهوای اسوپورادیک از تومورهوای ژرم الیون کولوون،همراه بوا بررسوی وضوعیت           -7 اهمیت تست

 MLH1هیپرمتیالسیون پروموتور ژن 
 

مربوطوه و یوا بافوت توازه توموورال در نرموال سوالین اسوتریل         بلوک پارافینه به همراه اسالیدهای پاتولوژی : مورد نیازنمونه 

نمونه باید نوشوته شوود    آوری روی نمونه اس  بیمار و زمان جمع. بالفاصله بعد از برداشت، برای تشخیص فرد مبتال الزم است

 49نمونه، بافت تازه تا حداکثر زمان ارسال . در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می
 

از بلووک پارافینوه و یوا بافوت توازه توموورال انجوام و         DNAپ  از بازدید اسالید پواتولوژی اسوتخراج   :روش انجام آزمایش

 .پذیرد انجام می PCR-RFLPآنالیزهای بعدی به کمک 
 

 مصورفی، و کی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  اطالعات بالینی و مدارک پزش: مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

بافت تومورال داشته باشد و یا در بازبینی اسالیدهای پاتولوژی نکروز % 25ای که کمتر از  بلوک پارافینه :موارد برگشت نمونه

 .و خونریزی وسیع دیده شود
 

 روز 15 :الزم جهت پاسخگویی مدت زمان
 

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صوورت کیفوی بررسوی، تفسویر و گوزارش       :نتیجه

 .گردد می
 

 95558پذیرش     -    :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 DNA       95497استخراج   -همراه با کدهای بین المللی               

 - BRAF Mutation- PCR-RFLP   955641      

 95488تفسیر و گزارش        - 
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 بررسی ناپایداری میکروساتلیت

Microsatellite instability (MSI)

مورد استفاده است و بافت تومورال  (HNPCC) این تست جهت تشخیص احتمالی کانسر کولون غیرپولیپوزارثی: شرح تست

      .گیرد مورد ارزیابی قرار می DNAرمی  جهت وجود نقص در ت
 

 بافت تومورال تازه و یا بافت تومورال پارافینه :مورد نیازنمونه 

 وجود اسالید پاتولوژی در صورت ارسال بلوک پارافینه 

 در صورت امکان، حوور بیمار و یا نمونه خون بیمار 
 

از بافوت توموورال و    DNAپ  ازبازبینی اسالیدهای پاتولوژی و یا بررسی نمونه بافت توازه، اسوتخراج    :روش انجام آزمایش

مارکر با تکرارهای تک نوکلئوتیودی   5، ناپایداری میکروستالیت با استفاده از PCRخون بیمار، با استفاده از یک روش برپایه 

(BAT25, BAT26, BAT40)  و دو نوکلئوتیدی(DZS123,D5S346) بافت تومور به انوواع  . گردند ارزیابی میMSS/MSI-L 

یا بیشتر از  7در صورتیکه ناپایداری در )  MSI-Hو یا ( در صورتی که ناپایداری در صفر یا یکی از مارکرها وجود داشته باشد)

 .گردد تقسی  بندی می(مارکر مورد نظر وجود داشته باشد 5در  7

باشد و بنابراین در فوردی   در بافت تومور می DNAدلیل بر وجود عملکرد نرمال ترمی   MSS/MSI-Lفنوتیپ  :تفسیر نتایج

دلیل بر از  MSI-Hفنوتیپ . باشد بسیار پایین می DNA (HNPCC)با این فنوتیپ شان  وجود سندرم ارثی نقص در ترمی  

ایر اعوا خانواده در ریسک ابتال به سندرم در بافت تومور دارد و بنابراین این فرد و س DNAدست دادن عملکرد نرمال ترمی  

 .باشند می DNAبه دلیل نقص در ترمی   (HNPCC)کانسر کولون غیر پولیپوز ارثی 

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .ستمدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده ا

بافت تازه یا بافت موجود در بلوک پارافینه که حاوی خونریزی و نکروز وسویع باشودو یوا در صوورتیکه      :موارد برگشت نمونه

 .بافت ارسالی حاوی تومور باشد% 95کمتر از 

 روز 14 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

ه صوورت کیفوی بررسوی، تفسویر و گوزارش      نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک ب :نتیجه

 .شود می
 

 95558پذیرش                        -  :طرز درخواست تست جهت بیمه

 95497از بافت        DNAاستخراج   -   همراه با کدهای بین المللی       

 95497از خون      DNAاستخراج   -  

  -  PCR –BAT25             7× 95483 

  -  PCR-BAT26               7×95483 

  -  PCR-BAT40               7× 95483 

  -  PCR-DZS123             7× 95483     

  -  PCR-D5S346             7× 95483 

  95488تفسیر وگزارش                -  
  



  آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی دکتر آیت اللّهی
دکتر آیت اللّهی –دکتر روشنی   

0155445-0154158: فاکس  -0144438: تلفن – 31پالک  – 31چمران  –مشهد   

www.ayatlab.com :سایت اینترنتی     

 

 جهت بررسی هموکروماتوز ارثی HFEآنالیز ژن 

Hemochromatosis Panel

باشود، ایون بیمواران بوا      یک بیماری اتوزومال مغلوب با نقص در متابولیسو  آهون موی    (HH)هموکروماتوز ارثی  :تستشرح 
گردد، افزایش بوار آهون باعوث سویروز      ها ایجاد می افزایش شدت جذب آهن روده ای و افزایش رسوب آهن در بعوی از بافت

برای بیمارانی که عالئ  کلینیکی منطبق . گردد و کاردیومیوپاتی می آرتروپاتی ،دیابت ملیتوس ،کارسینوم هپاتوسلوالر ،کبدی
تشخیص هموکروماتوز ارثی بوه صوورت تیپیوک بور      ،دهند را دارند و یا شواهد بیوشیمیایی گرانباری آهن را نشان می HHبا 

ی جهت تاییود تشوخیص   های مولکول در این مواقع تست ،باشد آهن و غلظت فریتین سرمی می-اساس نتایج اشباء ترانسفرین
 HFEهوا در ژن   شوایعترین جهوش  . باشوند  می HFE، دارای یک موتاسیون در ژن  HHاکثر بیماران مبتال به .باید انجام گردد

دیوده  HH  از تمام موارد % 85تا % 65در  C282 Yهموزیگوسیتی برای موتاسیون  G>A 845)، 4اگزون) C282 Yعبارتنداز 
جهش دیگری که همراهوی بوا   . باشند مبتال به هموکروماتوز ارثی برای این جهش هتروزیگوت می از افراد% 9تا % 3شود و  می

HH   داردH63D ( 187 ،7اگزون C>G  )هموزیگوسیتی برای این موتاسیون در عدم همراهی با سوایر فاکتورهوای   . باشد می
 C282Y/H63Dبوه هور حوال، هتروزیگوسویتی مخوتلط بورای        . گردد موثر کمتر باعث گرانباری آهن به صورت کلینیکی می

 . همراهی با افزایش غلظت آهن کبدی دارد
 

تسوت مولکوولی   )باشوند   ثی میی مشکوک به هموکروماتوز اراثبات تشخیص بیمارانی که از نظر بالین   -1 

HFE گردد ژن برای غربالگری جمعیت توصیه نمی). 

 .پذیرد آهن در سرم و افزایش فریتین سرم انجام می -این تست در افراد با افزایش میزان اشباء ترانسفرین -7 اهمیت تست

 .باشد قابل انجام می ،دارنددر افرادی که تاریخیه فامیلی هموکروماتوز ارثی را  -3 
 

روی نمونوه اسو  بیموار و زموان     .برای تشخیص فرد مبوتال الزم اسوت   EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

حوداکثر  . نمونه باید نوشته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیسوت  آوری جمع
 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49نه تا زمان ارسال نمو

صوورت   DNA، اسوتخراج  ( EDTAخون وریدی در لوله حاوی  3cc)دراین آزمایش پ  از خونگیری  :روش انجام آزمایش

بررسوی   H63D و یوا   C282Yموتاسویون   (PCR-PFLP)و سوپ  هوو  آنزیموی     PCRگیرد و سپ  در یوک واکونش    می
اندهای حاصول بوروی ژل آگوارز پو  از الکتروفوورز نتیجوه بوه صوورت وجوود و یوا عودم وجوود             گردد و بر اساس سایز ب می

 .گردد های فوق الذکر گزارش می موتاسیون

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است مصرفی، واطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای : مورد نیازمدارک 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل موارد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

س بانودهای مشواهده   نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براسا: نتیجه
 .شود بررسی، تفسیر و گزارش می PCR-PFLP شده در

 

  95558پذیرش       -     :ها طرز درخواست تست جهت بیمه
 DNA  95497استخراج   -    همراه با کدهای بین المللی     
 - PCR-RFLP_HFE gene  C282Y         955641       
 - H63D PCR-RFLP_HFE gene          955641       
 95488تفسیر و گزارش      - 
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 C جهت بررسی پاسخ به درمان بیماران مبتال به هپاتیت IL-28B بررسی پلی مورفیسم
 

Polymorphism IL 28B (rs 129 79860) 

 

میلیوون مبوتال در دنیوا وجوود      125باشد و تقریبا  یک مشکل جهانی میC (HCV  )عفونت با ویروس هپاتیت  :شرح تست

در یوک دهوه گذشوته    . گوردد  باعث هپاتیت مزمن و به دنبال  آن سیروز و کارسینوم هپاتوسولوالر موی   HCVعفونت با . دارد

در بیماران مبتال  HCV قادر به ریشه کنی ویروس (IFN)مزمن پیشزفت نموده است و درمان با اینترفرون  Cدرمان  هپاتیت 

تواند در پاسخ به درمان با اینترفرون تاثیر گذارد  های ژنتیکی می اخیرا ثابت شده که تفاوت.شده است Cبه نوع مزمن هپاتیت 

 IL28B (rs 12979860)در ژن  (SNP)هوای توک نوکلئوتیودی     که یکی از مهمترین ایون تغییورات ژنتیکوی پلوی مورفیسو      

وجوود دارد و در جمعیوت   ( 0.9 <شویوع آلول   )به طور شایعی در جمعیوت آسویای شورقی     rs 12979860واریانت . باشد می

دارند در مقایسه با  CCافرادی که ژنوتیپ . جمعیت قفقازی وجود دارد  %32در  CCباشد، ژنوتیپ مطلوب  آفریقایی کمتر می

هوای موزمن ویوروس     جهوت عفونوت  )  Pegylated INF/ribavirinبرابر با درمان ترکیبوی   7-3به میزان  ،TTیا  CTژنوتیپ 

. دارد HCVهمراهی با افزایش کلیران  خودبه خوودی   CCهمینین ژنوتیپ . دهند پاسخ به درمان می( 1ژنوتیپ  Cهپاتیت 

در عفونت بوا   INF/ribavirinتواند در میزان پاسخ به درمان با  ، تنها یکی از فاکتورهای متعددی است که می IL28Bژنوتیپ 

HCV موثر باشد و باید همراه با سایر فاکتورهای بالینی تفسیر گردد. 
 

در  Pegylated INF/ribavirinیک پیشگویی کننده قوی در پاسخ به درمان بوا   IL28Bپلی مورفیس  ژنتیکی  :اهمیت تست

 .باشد می 1ژنوتیپ  HCVافراد مبتال به 
 

روی نمونوه اسو  بیموار و زموان     .برای تشخیص فرد مبتال الزم اسوت   EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

حوداکثر  . در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیسوت . نمونه باید نوشته شود آوری جمع

 .باشد ساعت وبا حفظ زنجیره سرما می 49زمان ارسال نمونه تا 
 

ویوا   Realtime-PCRبوا روش   DNAگرفته و پ  از استخراج  EDTAریدی در ضدانعقاد خون و 3cc :روش انجام آزمایش

PCR-PFLP های  انواع ژنوتیپCC,CT وTT  مربو  به ژنوتیپ(rs 12979860)IL28B گردد مشخص و گزارش می. 
 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است مصرفی، واطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای : مورد نیازمدارک 
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک و براسواس بانودهای مشواهده شوده در روش            :نتیجه

PCR-RFLP های  و یا منحنی Real time-PCR  شود بررسی، تفسیر و گزارش می. 
 

  95558پذیرش          -     :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 DNA   95497استخراج  - همراه با کدهای بین المللی  

 - PCR-RFLP_ IL28B Polymorphism  955641       

 95488تفسیر و گزارش        - 
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 تعیین جنسیت جنین از خون مادر

SRY-Real time PCR

عبوور  . باشود  های قبل از تولد غیرتهاجمی، یکی از مهمترین اهداف عل  پاتولوژی مولکولی و ژنتیک می تشخیص :شرح تست

تووان از   باشود و موی   سلولهای هسته دار جنینی در داخل خون مادر از حدود هفته هفت  بارداری یک پدیده شناخته شده می

هوا در ایون زمینوه زموان بور و گوران        نمود، اگرچه اغلب تکنیک های غیرتهاجمی قبل از تولد استفاده این پدیده در تشخیص

در حوال حاضور    Real time PCRجنینی از خون مادر و تکنیک  DNAباشد ولی با راه اندازی جداسازی  قیمت و مشکل می

جودا  موارد از سرم یا پالسمای خوون موادر   % 95جنین را در حدود  DNAتوان  بسیاری از این معوالت حل شده است و می

های ژن  قابلیت ارزیابی تعداد کپی Real time PCRتکنیک .های غیرتهاجمی قبل از تولد استفاده نمود نمود و جهت تشخیص

SRY  که روی کروموزومY  جنینی قرار دارد و نشانه وجود کروموزومY باشد را در سرم یا پالسمای خون موادری فوراه     می

  .آورد می

Real Time PCR ه لحظه به لحظه فرآیند تکثیر در واکنش زنجیره ای پلیمراز است و به منظور تشوخیص و  به معنی مشاهد

در این سیست  تشخیصی یک ماده فلورسنت در طی . پذیرد انجام می RNAو  DNAهای اختصاصی  گیری کمیت توالی اندازه

شناسوایی  (  (Detectorک نمایانگر شود و میزان فلورسنت آن توسط ی واکنش متناسب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می

 .گردد و ثبت می
 

 تعیین جنسیت جنین از هفته هفت  بارداری -1 :هدف از انجام تست

تعیین جنسیت جنین در موارد بیماریهای وابسوته بوه کرومووزوم ایکو  و جلووگیری از انجوام        -7 

 عملیات تهاجمی در تشخیص این بیماریها درزمان قبل از تولد 
 

 آوری روی نمونوه اسو  بیموار و زموان جموع     .برای تشخیص الزم است EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

حداکثر زمان ارسال . در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. نمونه باید نوشته شود

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49نمونه تا 

هوای مخصوو ،    با استفاده از پرایمرها و پوروب  شود؛ جنین از پالسما یا سرم مادر استخراج می DNA :روش انجام آزمایش

 .گردد بررسی و گزارش می -Quantitative Real Time-PCRوجود ژن مورد نظر با استفاده از

نزدیوک   Real Time-PCRنیوک  حساسیت این تست با تک ،جنینی DNAدر صورت حوور  :حساسیت روش مورد آزمایش

 باشد می% 155به 

 های مربو  به بارداری آخرین آزمایشات و سونوگرافی.: مورد نیازمدارک 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .نامناسبگرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد  غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

  SRYوجود و یا عدم وجود ژن  نتیجه آزمایش توسط پزشک فوق تخصص پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت :نتیجه

 .گردد بررسی، تفسیر و گزارش می
 

 95558پذیرش            -  :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 DNA  95497استخراج   -های بین المللی                 همراه با کد 

 - SRY-Real Time-PCR   95489        

 95488تفسیر و گزارش      - 
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 جنین از خون مادر Rhتعیین 

RhD -Real time PCR

عبوور  . باشود  های قبل از تولد غیرتهاجمی، یکی از مهمترین اهداف عل  پاتولوژی مولکولی و ژنتیک می تشخیص :شرح تست

تووان از   باشود و موی   سلولهای هسته دار جنینی در داخل خون مادر از حدود هفته هفت  بارداری یک پدیده شناخته شده می

هوا در ایون زمینوه زموان بور و گوران        نمود، اگرچه اغلب تکنیک های غیرتهاجمی قبل از تولد استفاده این پدیده در تشخیص

در حوال حاضور    Real time PCRجنینی از خون مادر و تکنیک  DNAباشد ولی با راه اندازی جداسازی  قیمت و مشکل می

جودا  موارد از سرم یا پالسمای خوون موادر   % 95جنین را در حدود  DNAتوان  بسیاری از این معوالت حل شده است و می

هوای ژن   قابلیوت ارزیوابی کپوی    Real time PCRتکنیوک  .های غیرتهاجمی قبل از تولد استفاده نموود  نمود و جهت تشخیص

RhD  جنینی را در سرم و یا پالسمای خون مادرانRh آورد منفی فراه  می. 

Real Time PCR ست و به منظور تشوخیص و  به معنی مشاهده لحظه به لحظه فرآیند تکثیر در واکنش زنجیره ای پلیمراز ا

در این سیست  تشخیصی یک ماده فلورسنت در طی . پذیرد انجام می RNAو  DNAهای اختصاصی  گیری کمیت توالی اندازه

شناسوایی  (  (Detectorشود و میزان فلورسنت آن توسط یک نمایانگر  واکنش متناسب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می

 گردد و ثبت می

جهوت پیشوگیری از تجویزهوای غیور ضوروری       ،منفوی   Rhجنین در موادران   Rhتعیین وضعیت    :نجام تستهدف از ا   

 .         منفی Rhهای  در جنین Dایمونوگلوبولین آنتی

 آوری روی نمونوه اسو  بیموار و زموان جموع     .برای تشخیص الزم است EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

حداکثر زمان ارسوال  . نمونه باید نوشته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49نمونه تا 

 مخصوو ، هوای   پوروب  و پرایمرها از استفاده با شود؛ می استخراج مادر سرم یا پالسما از جنین DNA :روش انجام آزمایش

 گردد  می گزارش و بررسی -Quantitative Real Time-PCRاز استفاده با RhD ژن وجود

نزدیوک   Real Time-PCRحساسیت این تست با تکنیوک   ،جنینی DNAدر صورت حوور  :حساسیت روش مورد آزمایش

 باشد می% 155به 

 بارداریهای مربو  به  آخرین آزمایشات و سونوگرافی. : مورد نیازمدارک 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

 RhDوجوود و یوا عودم وجوود ژن      و سیتوژنتیک به صوورت نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی  :نتیجه

 .گردد تفسیر و گزارش میبررسی،
 

 95558پذیرش             -  :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

 DNA    95497استخراج   -های بین المللی                همراه با کد 

 - RhD-Real Time-PCR   95489        

 95488تفسیر و گزارش      - 
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 بررسی پانل لوکمی لنفوبالستیک حاد
 

ALL- IMMUNOPHENOTYPING

 

هوای   جهت شناسایی مارکرهای مولکوولی در  سولولهای لنفوئیدی،میلوئیودی و سوایر رده     تکنیک ایمنوفنوتایپ: شرح تست

یا در هسته وجود دارند و بوه وسویله آنتوی     ،سیتوپالس  ،این مولکولها در سط  خارجی غشا سلولها. روند خون ساز به کار می

نوفنوتایپ برای شناسایی و طبقوه بنودی   وایم. ها متصل است قابل شناسایی هستند هایی که به صورت اختصاصی به آن بادی

و  pro-B cell  ،Early-pre B  cell ،pre- B  cell ،T-cell Type  , B- cell Typeلووکمی حواد لنفوبالسوتیک  بوه انوواع        

به انواع مورد نظر در پروگنوزو درموان    ALLارزش طبقه بندی   .شود همینین افتراق آن از لوکمی میلوئید حاد استفاده می

 . باشد بیماری بسیار با ارزش می
 

 .باشد به انواع مورد نظر در پروگنوزو درمان بیماری بسیار با ارزش می  ALLارزش طبقه بندی   :اهمیت تست
 

( مورف رده لنفوئیدیدر صورت وجود شمارش سلولی باال و نمای مونو) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازنمونه 

روی نمونوه اسو  بیموار و زموان     .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAنمونه آسپیره مغزاستخوان همراه  2ccویا حدود 

حوداکثر  . در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیسوت . نمونه باید نوشته شود آوری جمع

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49زمان ارسال نمونه تا 
 

شوند و توسط تکنیک سیتواسوپین روی سوط  اسوالید قورار      سلولهای بالستیک از خون کامل جدا می :روش انجام آزمایش

های اولیه و ثانویه مورد نظور و در نهایوت رنوگ آمیوزی مخصوو  انجوام و        با روش ایمونوسیتوشیمی با آنتی بادی. گیرند می

 .گردد سپ  تفسیر می
 

 مصورفی، و ی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  اطالعات بالینی و مدارک پزشک: مورد نیازمدارک 

 .مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک  با توجه به مارکرهای مورد نظر بررسی تفسیر  :نتیجه

 .گردد گزارش می ALLو در نهایت با توجه به سلولهای رنگ آمیزی شده ساب تیپ  
  

 ICC_   CD3 ,CD10, CD19, CD79a, cIgM, MPO, tdt  -  :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

                                                   95558            پذیرش     -  

  -  CD برای هر  مارکرICC     ٧× 99347 

 95488             تفسیر و گزارش      -  
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 پانل اختالالت لنفوپرولیفراتیو مزمنبررسی 

IMMUNOPHENOTYPING- Lymphoproliferative Disorder

هوای   تکنیک ایمونوفنوتایپ جهت شناسایی مارکرهای مولکولی در  سولولهای لنفوئیدی،میلوئیودی و سوایر رده   : شرح تست

یا در هسته وجود دارند و بوه وسویله آنتوی     ،سیتوپالس  ،این مولکولها در سط  خارجی غشا سلولها. روند خون ساز به کار می

هوای   ایمونوفنوتایپینوگ در بیمواری  . هوا متصول اسوت قابول شناسوایی هسوتند       هایی که بوه صوورت اختصاصوی بوه آن     بادی

درگیوری خوونی لنفووم     ، (HCL)لوسمی سولول مووئی   ،(CLL)لنفوپرولیفراتیو جهت تشخیص افتراقی لوسمی لنفوئید مزمن

هوای لنفوپرولیفراتیوو موورد     و سایر بیماری (MZL)و یا لنفوم سلول حاشیه ای  (FL)لنفوم فولیکوالر  ،(MCL)قل سلول منت

هوای   تووان بوه افتوراق انوواع بیمواری      های سط  سلول، سیتوپالسمی یوا هسوته ای موی    با استفاده از مارکر .باشد استفاده می

میزان پیش آگهی  Ki-67  و یا ZAP-70ارکرهای پیش آگهی دهنده مانند لنفوپرولیفراتیو پرداخت و همینین با استفاده از م

 .ها را مورد ارزیابی قرار داد و یا اندک  تکثیر در این بیماری
 

 های لنفوپرولیفراتیو تشخیص افتراقی انواع بیماری -1 :اهمیت تست

 .های لنفوپرولیفراتیو بررسی مارکرهای پیش آگهی دهنده در بیماری -7 
 

( در صورت وجود شمارش سلولی باال و نمای مونومورف رده لنفوئیدی) EDTAخون وریدی آغشته به  4cc : مورد نیازه نمون

روی نمونه اسو  بیموار و زموان    .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAنمونه آسپیره مغزاستخوان همراه  2ccیا حدود  و

حوداکثر  . در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیسوت . نمونه باید نوشته شود آوری جمع

 .باشد ساعت و با حفظ زنجیره سرما می 49زمان ارسال نمونه تا 

د قورار  شوند و توسط تکنیک سیتواسوپین روی سوط  اسوالی    سلولهای بالستیک از خون کامل جدا می :روش انجام آزمایش

های اولیه و ثانویه مورد نظور و در نهایوت رنوگ آمیوزی مخصوو  انجوام و        با روش ایمونوسیتوشیمی با آنتی بادی. گیرند می

 .گردد سپ  تفسیر می

 مصورفی، و اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهوای  : مورد نیازمدارک 

 .بیمار تحت درمان بوده استمدت زمانی که 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی

پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک  با توجه به مارکرهای مورد نظر بررسی تفسیر  نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ :نتیجه

ساب تیپ بیماری لنفوپرولیفراتیو و یوا مارکرهوای پروگنوسوتیک گوزارش      ،و در نهایت با توجه به سلولهای رنگ آمیزی شده

 .گردد می
 

 :ها طرز درخواست تست جهت بیمه
ICC_   CD3 ,CD10, CD19, CD20, CD7,CD23,CD5, 

CD11C,CD103,Cyclin-D1 ,ZAP-70 , Ki-67  
  95558پذیرش              -  

  -  CD برای هر  مارکرICC     17 ×99347 

 95488             تفسیر و گزارش      -  
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 مطالعه کروموزومی روی خون محیطی
 

Chromosomal  Study  On  Peripheral  Blood

 
 

اخوتالالت کرومووزومی در   . دهود  های ژنتیکی را تشکیل موی  های کروموزومی یکی از انواع بزرگ بیماری بیماری: شرح تست

: اختالالت کروموزومی بوا نسوبت بواالیی در مووارد زیور وجوود دارد       ،از نظر بالینی. باشد های مختلف نسبتا شایع می جمعیت

گنوادی و   ژنوزی ها با دیو    دی،عقب افتادگی ذهنی، عقیمی،خان های شکلی مادرزا افراد با ناهنجاری ،های خودبخودی سقط

 . در موارد فوق مطالعه کروموزومی و سیتوژنتیک غیرقابل اجتناب است و باید انجام گردد. های تکراری زوجین با سقط
 

گیری کورد یوا    ونهتوان آن را در آزمایشگاه نم خون سیاهرگی با سرنگ استریل محتوی هپارین که می 2cc : مورد نیازنمونه 

 ..فاصله به آزمایشگاه و در دمای اتاق  ارسال گرددبال
 

 در دو ظرف مجزا PHAساعته با  27کشت روتین  -1 :روش انجام آزمایش

 الم میکروسکوپی 6هاروست سلولی و تهیه حداقل  -7 

 باندینگ و رنگ آمیزی -3 

 مطالعه سالولها و آنالیز آنها -4 

 عکسبرداری و تهیه کاریوتایپ  -5 
 

 .گیرد باندینگ برای بررسی ساختار کروموزومها آنالیز صورت می کیفیتبراساس : حساسیت روش مورد آزمایش
 

 بررسی علت مراجعه مصرفی، واطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای  : مورد نیازمدارک 
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،
 

 یک ماه :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

 .شود نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک بررسی، تفسیر و گزارش می :نتیجه
  

  95558پذیرش     - :ها طرز درخواست تست جهت  بیمه

 99735های کروموزومی   کشت لنفوسیتهای خون محیطی برای ناهنجاری - همراه با کدهای بین المللی      

 99767کاریوتایپ با روش نواری    سلول دو 15-15بررسی  - 

 95488تفسیر و گزارش     - 
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 Yهای کروموزوم  بررسی ریز حذف

Y-Microdeletion Analysis

 

برند که نیمی از علل ناباروری در آنان اختالل در اسپرماتوژنز  ها از ناباروری رنج می از زوج %15در جهان حدود  :شرح تست

های الزم جهت مراحل اختصاصوی تولیود    گردند باعث کد کردن پروتئین هایی که در جریان اسپرماتوژنز بیان می ژن. باشد می

و یوک   (Yp)دهد و شوامل یوک بوازوی کوتواه      تشکیل می از کل ژنوم انسانی را %7نزدیک به  Yکروموزوم . شوند اسپرم می

گردد که بعودا   باعث ناباروری در مردان می Yهایی در کروموزوم  ثابت شد که حذف 1825از سال . باشد می (Yq)بازوی بلند 

کتور باشد که این ناحیه تحوت عنووان فوا    می Yq11ها در ناحیه  ها مشخص شد که این حذف های باندینگ کروموزوم با روش

شود کوه    Yq11باعث شناسوایی چهوار منطقوه روی     (Microdeletion)ها  آنالیز این ریز حذف.نامیده شد (AZF)آزواسپرمی 

هوا روی   در حال حاضر این ریوز حوذف  . باشند می  AZFa,AZFb,AZFc,AZFdباشند و شامل  عوامل کنترل اسپرماتوژنز می

بیماران مبتال بوه ایون ریوز    . های ایدیوپاتیک شناخته شده است ناباروری به عنوان مهمترین اتیولوژی ژنتیکی در Yکروموزوم 

 .نمایند ها به صورت مشخص با اولیگواسپرمی یا آزواسپرمی مراجعه می حذف
 
    Yهای کروموزوم  باشند، بررسی حذف در بررسی مردان نابارور که از جهات دیگر سال  می -1 

 .گردد انجام می  (AZFa,AZFb,AZFc,AZFd)  :تست اهمیت

 در بررسی بیماران با الیگواسپرمی و یا آزواسپرمی   -7 
 

روی نمونوه اسو  بیموار و زموان     .برای تشخیص فرد مبتال الزم است EDTAخون وریدی آغشته به  5cc-3 : مورد نیازنمونه 

حوداکثر  . ا آزمایشگاه الزامیسوت نمونه باید نوشته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی ب آوری جمع

 .باشد و با حفظ زنجیره سرما میساعت  49زمان ارسال نمونه تا 
 

بوا اسوتفاده از     و یوا سوتونی انجوام وآنالیزهوای بعودی      Salting outاز خون بوه روش   DNAاستخراج  :روش انجام آزمایش

ژن  7در حووور پرایمرهوای مربوو  بوه     ( برای هر کدام دوجفت پرایمور ) AZFa,AZFb,AZFc,AZFdپرایمرهای مربو  به 

  .گردد انجام می PCR ) (واکنش زنجیره پلی مراز به کمککنترل 
 

مدت زموانی   مصرفی، وو نوع داروهای  ها درماناطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین : مورد نیازمدارک 

 .تکه بیمار تحت درمان بوده اس
 

هوای   گورفتن نمونوه در لولوه    داخول نمونوه،  هوایی   نمونه همولیز یا وجود آلوودگی یخ زده، لخته، نمونه  :موارد برگشت نمونه

 .گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب غیراستریل،
 

 روز 15 :مدت زمان الزم جهت پاسخگویی
 

سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس بانودهای مشواهده   پاتولوژی مولکولی و  فلوشیپنتیجه آزمایش توسط پزشک  :نتیجه

 .شود و گزارش می تفسیربررسی   PCRشده در روش 
 

 95558پذیرش             -  :ها طرز درخواست تست جهت بیمه

  DNA    95497استخراج   -  همراه با کدهای بین المللی       

  -  PCR             15 × 95483 

 95488گزارش     تفسیر و   -  


