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تولید محصوالت متنوع و گس�ترده در جامعه امروزی، بازار مصرف هماهنگ با این تولیدات را طلب می کند و تبلیغات در هر 
حیطه یکی از راه های موثر معرفی کاال و خدمات و البته ترغیب جوامع به اس�تفاده از آنها اس�ت. در این میان تولید کنندگان 
با استفاده از روش های نوین و به کارگیری کارشناسان تبلیغاتی در تالشند تا با معرفی هرچه بهتر تولیدات خود به مشتریان 
جای�گاه مطمئنی برای این محصوالت در زندگی م�ردم ایجاد کنند. به طور کلی تبلیغات در زمینه ارائه کاال یا خدمات از یک 
طرف به نیازهای مش�تریان پاس�خ داده و از س�وی دیگر با معرفی محصول یا خدمت، منجر به ایجاد نیازهای نوین در زندگی 
مصرف کنندگان می شود. در این میان بخشی از بازار سالمت نیز با ورود به این حیطه و استفاده از ابزار تبلیغات تالش دارد تا 
با بهره گیری از این ابزار نقش موثری را در جهت گیری مصرف خدمات سالمت ایفا کند. اما حساسیت های خاص حوزه سالمت، 
تبلیغات خدمات مرتبط با سالمت را با محدودیت های قانونی مواجه ساخته که مهمترین آنها قوانین مصوب و آیین نامه های 

مرتبط است که تحت نظر سازمان نظام پزشکی صورت می پذیرد.

یک��ی از مهمترین چالش ه��ا در این حوزه 
ایج��اد نیاز القای��ی کاذب در می��ان مردم و 
بیماران است که متاسفانه بیمار به دلیل عدم 
اطالع و اش��راف بر بیماری خود و درمان آن 
برای دس��تیابی به سالمت در مسیر تبلیغات 
ارائه ش��ده قرار گرفت��ه و متحمل هزینه های 
بسیار س��نگین می شود. براس��اس اختیارات 
محوله به سازمان نظام پزشکی انتظار می رود 
ت��ا این نهاد با س��اماندهی تبلیغ��ات، فضای 
موجود را تلطیف نموده و تخلفات مربوطه را 

به حداقل ممکن برساند. 
درخواس��ت های غیرعلم��ی، آزمایش های 
متنوع و خدمات تصویربرداری غیرضروری از 
جمله مواردی است که به وفور رخ می دهد و 
گاهی برای یک بیمار ش��اهد درخواست های 
متع��دد یک خدم��ت در دوره بیم��اری وی 

هستیم.
همچنی��ن انح��راف اولویت های اساس��ی 
بخش هایی از نظام سالمت نیز چالش دیگری 
اس��ت که روز به روز گس��ترده تر می شود. به 
عن��وان مثال می توان به جراحی اش��اره کرد 
ک��ه عمده فعالیت های خود را بر جراحی های 
 زیبای��ی و لیپوساکش��ن و... اس��توار ک��رده

است.
از معض��الت دیگ��ر ای��ن بح��ث در حوزه 
آزمایشگاهی است که متاسفانه امکان سرایت 
آن به س��ایرحوزه ها نیز وج��ود دارد. حضور 
تعداد انگش��ت ش��ماری از آزمایش��گاه ها به 
عنوان غرفه دار در همایش های سراس��ری که 
با سوء اس��تفاده از شیوه های خاص تبلیغاتی 
و ب��ا معرفی آزمون هایی که هنوز لزوم کاربرد 
و اس��تفاده آنها توس��ط انجمن های ذیربط و 
آزمایشگاه مرجع سالمت تایید نشده نمودی 

نامتعارف از تبلیغات خدمات پزشکی محسوب 
می ش��ود. در نتیجه این فرآیند آزمایشگاه ها، 
پزش��کان و بیماران به جای استفاده علمی از 
این آزمون ها در مس��یر استفاده از شیوه های 
غیرعلمی و غیرمنطق��ی از این آزمون ها قرار 
می گیرن��د و ب��ه دنبال آن بدیهی اس��ت که 
برخی ش��رکت ها با واردات کیت های مرتبط 
 بیش��ترین س��ود را نصی��ب خ��ود خواهن��د

کرد.
حض��ور دالالن و گروه ه��ای غیرحرفه ای 
در زمینه خدمات پزش��کی ک��ه با آگهی های 
دروغی��ن و انتش��ار آن در س��طح گس��ترده 
س��المت جامع��ه را به ش��دت م��ورد تهدید 
قرار می دهند نیز مش��کل دیگری اس��ت که 
ج��ای بحث ف��راوان دارد چرا ک��ه لزوم عدم 
حض��ور این اف��راد در ترویج اس��تفاده از یک 
 خدمت خاص پزش��کی بسیار واضح و بدیهی 

می نماید.
مورد بعدی عدم کس��ب مجوز در انتش��ار 
و معرف��ی محص��والت برخی از پزش��کان و 
موسس��ات پزشکی از س��ازمان نظام پزشکی 
است. روش��ن است که س��اماندهی و کسب 
مجوز و نظارت س��ازمان  نظام پزشکی برای 
مکتوب��ات می توان��د در ارتقاء س��طح دانش 

عمومی جامعه موثر باشد.
در ادامه پیش��نهاداتی برای ساماندهی این 
حوزه ارائه می ش��ود تا به کارگیری آنها شاهد 
برطرف ش��دن معض��الت موج��ود در آینده 

نزدیک باشیم.
  اس��تفاده از نظرات انجمن های علمی و 
به کارگیری آنها در کمیته بررسی آیین نامه 

تبلیغات پزشکی
  حضور موثرتر نمایندگان س��ازمان نظام 

پزش��کی و یا س��ایر نهاد های ذیربط از جمله 
وزارت ارش��اد در خصوص نظارت همه جانبه 

بر آگهی های مندرج در رسانه های عمومی 
  اصالح و بازنگری قوانین مصوب مجلس 

و آئین نامه های مرتبط
  پیگی��ری ممنوعی��ت و ع��دم حض��ور 
تبلیغاتی موسس��ات پزش��کی در کنگره ها و 
سمینارها از طریق اداره آموزش مداوم جامعه 

پزشکی و سازمان نظام پزشکی
  قطع ارتباط مالی بین بیمار و پزش��ک 
از طری��ق نظام ارجاع با ب��ه کارگیری نظرات 
موثر و ارزش��مند انجمن های علمی در ارتقاء 

این برنامه
  اس��تفاده از روش ه��ای فرهنگ��ی در 
خصوص رعایت شأن پزشکی در ارائه تبلیغات

در صورت ع��دم بکارگیری این راهکارها و 
گسترش نامعقول و استفاده نابجا از ابزار تبلیغ 
در نظ��ام خدمات س��المت، به زودی ش��اهد 
اختاللی ج��دی در زمینه تبلیغات پزش��کی 
خواهیم بود و در صورتی که تدبیری مناسب 
از س��وی مس��ئوالن ذیربط به وی��ژه وزارت 
بهداشت، سازمان نظام پزشکی و انجمن های 
علم��ی، ب��رای اص��الح زیرس��اخت های این 
سیستم صورت نگیرد، نه تنها دامنه تبلیغات 
غیرمعقول افزایش خواهد یافت بلکه این امر 
به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم بر کیفیت 
خدم��ات س��المت تاثیر منفی گذاش��ته و به 
طور قطع بیشترین لطمات متوجه گیرندگان 
خدمت، یعنی بیماران خواهد ش��د و برعکس 
ب��ا بکارگیری این راهکار و س��ایر راهکارهای 
علمی با س��اماندهی تبلیغات می توانیم شاهد 
ارتقاء سطح دانش بیماران و ارتباط منطقی و 

علمی میان پزشک و بیمار باشیم.

تبلیغات خدمات سالمت؛ معضلی رو به گسترش

دکتر حسین دارآفرین |مدیرمسئول
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تدوی��ن سیاس��ت های کلی اص��ل 44 قانون 
اساس��ی یکی از گام های مثبت در زمینه کاهش 
تصدی گ��ری دولت در اقتصاد ای��ران بود ولی از 
همان ابتدا مسیر اجرایی آن به گونه ای دیگر پیش 
رفت و »... به جای اینکه یک قانون روشن و ساده 
از آن ابالغیه تهیه شود یک قانون بسیار پیچیده 
درست ش��د که بخش عمده آن راجع به مساله 
انحصار است...«)2( به طوری که هنوز خصوصی 
سازی شروع نش��ده دولت در صدد تحدید آن از 
طریق توجه به قوانین ضدانحصار است و به قول 
د کتر مس��عود نیلی خصوصی سازی در ایران به 
گون��ه ای پیش رفت که به اقتصاد آنارش��ی ختم 
ش��د.)3( در حوزه سالمت هم وضعیت به همین 
صورت پیش رفت و سودای حل مشکل سالمت 
از طری��ق تدوین طرح های دولت محور اس��اس 
سیاس��ت های وزارت بهداری قب��ل از انقالب را 
تشکیل می داد و چند سال پس از انقالب استقرار 
شبکه های بهداشتی و درمانی که طراحی آن به 
پیش از انقالب برمی گش��ت در دس��تور کار قرار 
گرفت و وزارت بهداشت با فرض اینکه می تواند با 
امکانات دولتی خدمات سالمت را در اقصی نقاط 
کشور ارائه کند عمده منابع مالی و نیروی انسانی 

خود را بر استقرار نظام شبکه استوار کرد.
اما یکی از چالش های عمده ای که سیاست های 
دولت محور با آن مواجه می شود فقدان دسترسی 
ب��ه اطالعات جزئی در قال��ب معرفت های عملی 
اس��ت. به عبارت دیگر »تصمیمات افراد در یک 
جامع��ه و ترجیحات��ی که برای انتخ��اب در نظر 
می گیرند آنقدر متنوع است که هیچ ذهن واحدی 
ت��وان ارزیابی دقیق و الگوبندی آنها را ندارد«)4( 
و طبیعی است که طرح هایی که توسط یک نهاد 
تخصصی مانند وزارت بهداش��ت و با بکارگیری 
بهترین کارشناس��ان ارائه ش��ود ب��ه دلیل عدم 
دسترس��ی به اطالعات جزئی در ش��رایط خاص 
و ع��دم توان پیش بینی نحوه واکنش مش��تریان 
)بیماران( و ارائه  دهندگان خدمات )پزش��کان و 
کادر بهداشتی و درمانی( در کشور پهناوری مانند 

ایران در عمل موفقیت آمیز نخواهد بود.
تفاوت های منطق��ه ای و قومی، تنوع نیازهای 
بهداشتی و درمانی به دلیل تفاوت اپیدمیولوژی 
مناطق مختلف کشور، شرایط متفاوت دسترسی 
به خدمات سالمت با توجه به پراکندگی نیروهای 
کارشناس و متخصص و... همگی چالش هایی بر 
س��ر راه موفقیت طرح هایی هستند که از باال به 

پایین ابالغ می شوند.
تجربه استقرار شبکه های بهداشتی و درمانی 
کش��ور ما درس هایی بزرگ برای سیاستگذاران 
حوزه س��المت به ارمغان آورده اس��ت. موفقیت 
خانه های بهداش��ت و مراکز بهداش��تی درمانی 
روس��تایی در نیل به اهداف اولی��ه نمایانگر این 
مسئله است که این سیستم تا زمانی کارایی دارد 
که بسته های خدماتی بهداشتی در مناطقی ارائه 
شود که فاقد امکانات بخش خصوصی هستند و به 
همین ترتیب شکست نظام شبکه های بهداشتی 
درمانی در حوزه ش��هری و ارائه خدمات درمانی 
چه در روس��تا و چه در شهر نشان از ناتوانی این 
سیس��تم در مناطق��ی دارد ک��ه امکانات بخش 
خصوصی به سهولت یافت می شوند و یکبار دیگر 
در مصاف دولت��ی – خصوصی، بخش خصوصی 
پیروز شد. بروز مشکالت متعدد در اداره سیستم 
ش��بکه و نیم نگاهی به اصل 44 قانون اساس��ی 
مسئوالن حوزه سالمت را به فکر واگذاری خدمات 
به بخش خصوصی انداخ��ت و دولت تصمیم به 
خری��د خدمات بهداش��تی در قال��ب پایگاه های 
بهداشتی مستقر در درمانگاه های خصوصی گرفت 
که اگر منابع مالی آن تامین می شد می توانست 
نتایج مثبتی به همراه داش��ته باشد اما متاسفانه 
نگاه ارباب رعیت��ی)5( دولت به بخش خصوصی 
یکی از موانع جدی تخصیص اعتبارات الزم برای 
خرید خدمت از بخش خصوصی است و هرگونه 
واگ��ذاری خدمات نه برای خری��د بلکه به نوعی 
از س��ر باز کردن بخش��ی از وظایف دولت تلقی 
می شود که بخش خصوصی می بایست بی جیره و 
مواجب، با دیده منت این تحمیل را بپذیرد. مورد 

دیگر در این زمینه واگذاری خدمات تش��خیصی 
و درمانی بیمارس��تانی به بخش خصوصی است 
که با توجه به تعرفه پایین و وابس��تگی اقتصادی 
پیمان��کار به پرداخت ه��ای بیم��ه ای عمال این 
واگذاری ها با شکست مواجه شده اند. در حقیقت 
پیمانکار بی نوا بخش��ی را تحوی��ل گرفته که در 
آن عالوه بر هزینه های جاری و ثابت می بایس��ت 
متحمل هزینه های نیروی انسانی هم بشود. قلمی 
از هزینه ه��ا ک��ه در زمان تصدی گ��ری دولت بر 
این بخش از ردیف های بودجه پرداخت می ش��د 
و عمال جزء اقالم هزینه ای آن بخش به حس��اب 
نمی آمد. حال که واگذاری صورت گرفته پیمانکار 
می بایس��ت با همان تعرفه و هزینه های بیش��تر 

سیستم را اداره کند! )6(
ع��دم موفقیت طرح های واگذاری بخش��ی از 
خدمات بیمارستان های دولتی به بخش خصوصی 
این ایده را در سیاستگذاران حوزه سالمت مطرح 
کرد که ش��رایطی را فراهم س��ازند که با محدود 
کردن تصدی گری دولت س��هم بخش خصوصی 
در ارائه خدمات بیشتر شود و در این راستا اصولی 
در قانون برنامه چهارم توس��عه پیش بینی ش��د 
)اصول 90،89،88( اما باز همان داستان تکراری 
عدم شناخت زیرساخت های نظام سالمت ایران 
و عدم اش��راف به نیازهای بیماران، اجرای برنامه 
توسعه چهارم را به بیراهه کشاند. بر مبنای ماده 
89 قانون، گسترش بخش های بهداشتی درمانی 
دولتی و وابسته به دولت و نیروهای مسلح ممنوع 
ش��د و از طرف دیگر محدودیت ناش��ی از نظام 
س��طح بندی در بخش خصوصی برداش��ته شد. 
نظر قانون گذار از تدوین این ماده تحدید بخش 
دولتی و گس��ترش بخش خصوصی بود تا از این 
طریق س��هم بخش خصوص��ی در ارائه خدمات 
بیشتر شود اما متاسفانه برخی مراکز دولتی و به 
طور مشخص نیروهای مسلح با بی اعتنایی به ماده 
89 قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به گسترش 
مراکز تش��خیصی و درمانی خود اقدام کردند و با 
گذشت هفت سال از تصویب این قانون عمال قدم 

به جز چند سال اول پس از پیروزی انقالب اسالمی که هنوز انقالبیون در سودای ساختن جامعه بی طبقه با محوریت دولت بودند، 
دیگر کمتر روشنفکری از تصدی گری دولت در اداره امور اقتصادی حمایت می کند. شکست کمونیسم و سیاست های دولت محور 
کشورهای بلوک شرق پس از فروپاشی دیوار برلین، پیش بینی های فون هایک در کتاب »راه بردگی« را به اثبات رساند و نشان 
داد  که انتقادهایی که هایک در سال 1944 )سال انتشار چاپ اول کتاب( نسبت به تصدی گری دولت بر اقتصاد مطرح کرده بود 

تا چه اندازه به واقعیت نزدیک بودند.)1(

خصوصی سازی یا خصوصی ستیزی؟

دکتر فرید کرمی  |سردبیر
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جدی در اجرای آن برداشته نشده است.
برداشتن محدودیت ناشی از نظام سطح بندی 
بدون بسترس��ازی الزم صورت گرفت و به دلیل 
عدم تدوین سیاس��ت های تشویقی برای هدایت 
منابع مالی و انسانی به مناطق مورد نیاز و محروم، 
با برداش��تن سقف جمعیتی برای تاسیس مراکز 
تشخیصی و درمانی، تمایل سرمایه گذاران و ارائه 
دهندگان خدمات به مناطق مرکزی ش��هرهای 
ب��زرگ منجر به تعطیلی برخی مراکز در مناطق 
حاشیه ای ش��هرها گردید و منابع مالی و انسانی 
بسیاری جهت تاس��یس مراکز جدید در مناطق 
مرکزی اختصاص یافت. در حقیقت اجرای ماده 
89 قانون بدون بسترس��ازی مناسب، دسترسی 
بیماران مناطق محروم و حاشیه ای را به خدمات 
تشخیصی و درمانی دچار خدشه کرد و از طرف 
دیگر بدلی��ل نگاه معیوب سیاس��تگذاران حوزه 
س��المت به امر تعرفه و س��رانه س��المت ناچیز، 
س��هم پرداخت بیماران از جی��ب، افزایش قابل 
مالحظ��ه ای یاف��ت و مراکز جدیدالتاس��یس در 
مناطق ش��هری در رقابت با مراکز قدیمی تر که 
دارای اس��م و رسمی بودند شکس��ت خوردند و 
عمال هیچ یک از م��واد 90،89،88 قانون برنامه 

چهارم توسعه به اجرا در نیامد.
 درحال حاضر حوزه سالمت ایران دستخوش 
تغییر و تحولی دیگر از طریق اجرای طرح پزشک 
خانواده و نظام ارجاع است. طرحی که به شهادت 
بسیاری از کارشناس��ان دارای نقص ها و معایب 
ج��دی بوده و اجرای آن نه تنها مش��کلی را حل 
نمی کند بلکه خ��ود منجر به ب��روز چالش های 
جدید در حوزه س��المت ایران خواهد شد. طرح 
پزشک خانواده و نظام ارجاع )نسخه02( چرخشی 
180 درج��ه در نگاه دولت به نحوه ارائه خدمات 
سالمت است به طوری که با محوریت قرار دادن 
دولت یک عقب گرد کامل در سیاست های کالن 
سالمت کشور محسوب می شود و مغایرت جدی 
با اصل 44 قانون اساسی دارد. طراحان و مجریان 
طرح پزش��ک خانواده با اش��راف به عدم توانایی 
دول��ت در ارائه خدمات، قص��د خرید خدمت از 
بخش خصوصی را دارند آن هم با تعرفه ای ناچیز 
که  70 درصد آن می بایست توسط سازمان های 
بیمه گری پرداخت ش��ود ک��ه حداقل در طول 
سال های اخیر ناتوانی خود در پرداخت مطالبات 

مراکز تشخیصی و درمانی را به اثبات رسانده اند.
در شماره پیشین نشریه پاتولوژی چند اشکال 
اساسی طرح پزش��ک خانواده مورد بررسی قرار 
گرفت)7( اما به جرات می توان گفت که بزرگترین 

ایراد طرح پزشک خانواده نحوه خرید خدمت از 
بخش خصوصی اس��ت که بدون در نظر گرفتن 

واقعیات اقتصادی جامعه طراحی شده است. 
برای مثال نحوه عقد قرارداد با پزشکان عمومی 
که در این طرح، پزشک خانواده شناخته می شوند 
به گونه ای اس��ت ک��ه خود به خ��ود درصدی از 
پزش��کان عموم��ی از ط��رح حذف می ش��وند و 
ام��کان عقد قرارداد ندارند و در هیچ کجای طرح 
پیش بینی نش��ده اس��ت که چه بر سر پزشکان 
عموم��ی ای می آید ک��ه موفق به عقد ق��رارداد 
نمی شوند. آن دسته از پزشکان عمومی که موفق 
به عقد قرارداد می ش��وند نیز می بایست از طریق 
دریافت های نسیه س��ازمان های بیمه گر حقوق 
تیم سالمت تحت پوشش خود را به صورت نقد 
بپ��ردازد و نکته جالب توجه آنکه در مناطقی که 
طرح به صورت آزمایش��ی به اجرا در آمده است 
دول��ت در پرداخت حقوق پزش��کان خانواده به 

مشکل برخورد کرده است!
در طرح پزشک خانواده هنوز مشخص نیست 
که چند درصد بیماران مراجعه کننده به پزشک 
خانواده در س��طح 1 امکان ارجاع به س��طح 2 را 
دارند و اصوال پزش��ک خانواده امکان بررسی های 
آزمایش��گاهی و تصویرب��رداری را دارد؟ و آی��ا 
قرار اس��ت فهرس��تی از آزمایش های و مطالعات 
تصویربرداری که پزشک خانواده امکان درخواست 

آنها را دارد فراهم شود یا خیر؟
یک��ی از موارد عجیب در س��طح 2 نحوه عقد 
قرارداد با مراکز تش��خیصی برای خرید خدمات 
تش��خیصی اس��ت. در طرح آمده که جهت عقد 
قرارداد ب��ا مراک��ز تصویربرداری و آزمایش��گاه، 
تعرفه توافقی در نظر گرفته می شود و زمانی که 
نمایندگان انجمن های تخصصی برای روشن شدن 
مفهوم تعرفه توافقی در جلس��ات مربوط حضور 
یافتند به کش��ف جالبی نائ��ل آمدند و آن اینکه 
توافق مربوطه بین وزارت بهداش��ت و وزارت رفاه 
است و قرار نیست توافقی با انجمن های تخصصی 
به عن��وان نمایندگان بخ��ش خصوصی صورت 
پذیرد! تعرفه توافقی در حوزه آزمایش��گاه بالینی 
در ابتدا 60 درصد تعرفه مورد قبول دولت برا ی 
بخش خصوصی در نظر گرفته شدکه گویا سپس 
به 80 درصد ارتقا یافته است. همان تعرفه ای که 
س��ال 90 بدون افزایش نسبت به سال 89 منکر 
واقعیات اقتصادی ناشی از هدفمندی یارانه های 
مرب��وط به حامل های انرژی ش��د و در نیمه دوم 
سال 91 با 21 درصد افزایش نسبت به سال 89 

مبنای طرح پزشک خانواده قرار می گیرد.

یک محاسبه سرانگشتی برای مقایسه دو تعرفه، 
یکی تعرفه پیشنهادی شورایعالی نظام پزشکی و 
انجمن های تخصصی در س��ال 91 و تعرفه مورد 
قبول دولت در طرح پزشک خانواده نشان می دهد 
که مجریان طرح پزش��ک خانواده ی��ا اطالعی از 
وضعیت اقتصادی جامعه ندارند و یا محترمانه قصد 

لغو قرارداد بیمه ای با همه مراکز خصوصی دارند!
نکته تاسف بار در سطح 2 طرح پزشک خانواده 
آن است که عقد قرارداد با مراکز تشخیصی به این 
صورت است که تنها درصدی از مراکز شانس عقد 
قرارداد با طرح پزشک خانواده را خواهند داشت 
و برای مث��ال در مناطقی که از نظر تعداد مراکز 
تشخیصی و درمانی تراکم وجود دارد مبنای عقد 
قرارداد تراکم جمعیتی منطقه است. پس در همین 
ابتدا درصد زیادی از مراکز شانس عقد قرارداد را 
از دست خواهند داد و آنهائیکه موفق می شوند که 
در طرح پزشک خانواده شرکت کنند باید تعرفه 
ای را مبنای کار خود ق��رار دهند که 45 درصد 
تعرفه ای است که در حال حاضر دریافت می کنند 
و همچنین 70 درصد آن نیز نسیه ای خواهد بود 
که قرار است سازمان های بیمه گر خوش حساب 
در آینده ای نه چن��دان نزدیک پرداخت نمایند! 
آنچه تاکنون درخصوص طرح پزش��ک خانواده و 
نظام ارجاع توس��ط طراحان ومجریان طرح ارائه 
شده است و همچنین انتقادهایی که کارشناسان 
و انجمن های تخصصی حوزه سالمت بر طرح وارد 
کرده اند همگی نشان از این واقعیت تلخ دارد که 
نسخه 02 بدون در نظر گرفتن ساختار و کارکرد 
نظام س��المت موجود ایران ارائه ش��ده اس��ت و 
وج��ود نقایص جدی در آن امکان اجرای طرح را 
با مشکالت جدی روبرو خواهد کرد و در صورتی 
که مجریان طرح اصرار به اجرای آن داشته باشند 
تنه��ا یک نتیجه خواهند گرفت و آن هم نابودی 
نظام بیمه درمانی دراین کشور خواهد بود که دود 
آن به چشم اقشار آسیب پذیری خواهد رفت که 
به جز سیستم بیمه  ای مامن دیگری برای تسکین 
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مشاهده تابلوهایی با عناوینی چون »بهترین«، 
»اولی��ن« و ... برگزاری همایش و حضور برخی 
آزمایش��گاه ها در کنگره ه��ای سراس��ری برای 
معرف��ی آزمون های��ی که ب��ه جز اف��زودن بار 
مال��ی به بیم��اران نفع دیگری ن��دارد و توزیع 
تراک��ت  تبلیغاتی در مطب ه��ا و مراکز درمانی 
از جمله اتفاقاتی اس��ت که امروز بس��یار علنی 
و مش��هود رخ می ده��د در صورتی که درتضاد 
کامل با مفاد آیین نامه تبلیغات پزشکی است. 
آگهی های دروغین حوزه سالمت و پزشکی در 
حالی منتشر می شوند که »سالمت« به عنوان 
گرانبها تری��ن کاال مورد توجه همگان قرار دارد 
و س��االنه بودجه های کالنی ب��ه آن اختصاص 
می یابد. براساس قانون مصوب مجلس، تنظیم 
دس��تورالعمل های تبلیغات��ی و آگهی های امور 
پزشکی به عهده سازمان نظام پزشکی است. بر 
این اساس شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز 
آیین نامه مربوط به شکل نسخه، تابلو و تبلیغات 
امور پزش��کی را در تاریخ 18 آذر س��ال 1382 
تصویب ک��رد که طبق بند 2 ای��ن آیین نامه، 
درج ه��ر گونه آگهی گمراه کننده درمطبوعات 
ممنوع بوده و مرجع تشخیص آن سازمان نظام 
پزشکی اس��ت. امروز با گذشت چندین سال از 
زم��ان تصویب این قانون همچنان ش��اهد بروز 
تبلیغات غیرمجاز به ش��کل علنی هستیم و به 
نظر می رسد اجرای آیین نامه تبلیغات پزشکی 

هیچگاه به طور کامل به انجام نرسیده است.
نحوه انجام تبلیغات در حوزه پزش��کی و حدود 
مجاز آن در مصاحبه  نش��ریه پاتولوژی با دکتر 
علیرضا زالی قائم مقام س��ازمان نظام پزشکی و 

تبلیغات در هر حوزه  به منظور ترغیب افراد به استفاده از یک محصول یا خدمت خاص صورت می گیرد و عموما از طریق رسانه های 
مختلف به اطالع سایرین می رسد. در واقع موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از سازمان ها و شرکت ها در گرو فعالیت های تبلیغاتی 
آنهاست. در نتیجه هرساله شاهد باال رفتن بودجه تبلیغاتی در مراکز گوناگون هستیم. در این میان مراکز درمانی و حوزه سالمت 
نیز خود را مستثنی ندانسته و وارد بازار تبلیغات شده اند. اما حساسیت های خاص حوزه سالمت محدودیت هایی را در این زمینه 
برای صاحبان این خدمات ایجاد می کند. اعمال این محدودیت ها با اس�تناد به آیین نامه تبلیغات پزش�کی و تحت نظارت سازمان 
نظام پزشکی صورت می گیرد. با این وجود همچنان شاهد رشد روزافزون و علنی تبلیغات غیرمجاز خدمات پزشکی به خصوص 
در نشریات و روزنامه ها هستیم و این امر با پیوستن برخی آزمایشگاه ها و مطب ها به مبلغین غیرمجاز، به مرز هشدار رسیده است. 
این نوع تبلیغات با القای نیاز کاذب به مخاطب و یا با کلمات اقناع کننده موجب گمراهی بیمار شده و صدمات جبران ناپذیری به 

پیکره سالمت جامعه وارد می کند.  

تبلیغات غیرمجاز؛ نتیجه ناهماهنگی بین سازمانی
قائم مقام سازمان نظام پزشكی:

زهرا یونسی
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معاونت نظارت و برنامه ریزی آن سازمان مطرح 
شد. دکتر زالی عمده ترین مشکل در عدم اجرای 
صحیح آیین نامه تبلیغات پزشکی را خالء قانونی 
دانس��ت و ابراز امیدواری کرد ک��ه با ویرایش و 
بازنگری این آیی��ن نامه خالهای موجود مرتفع 
خواهند شد و سعی سازمان بر ساماندهی معضل 

تبلیغات غیرمجاز است.
ب��ه گفته دکتر زالی آخری��ن ویرایش آیین نامه 
تبلیغات پزش��کی مربوط به س��ال 85 بوده و با 
توجه به بروز مصادیق جدید تبلیغاتي و گسترش 
رسانه ها و سامانه هاي تبلیغاتي کشور، آیین نامه 
فعلي تبلیغات ش��وراي عالي نظام پزشکي نیاز 
ب��ه بازنگري و اصالح دارد تا با استانداردس��ازي 
تبلیغات در ارایه خدمات و مداخالت تشخیصي 
و درماني، مطابقت بیش��تری با آیین نامه داشته 
باش��د.  در حال حاضر کمیته ای از س��وی این 
سازمان در حال بررس��ی تغییرات نهایی جهت 
تکمیل کردن کاس��تی های آیین نامه اس��ت و 

نتیجه به زودی اعالم می شود.
 وی همچنین در پاس��خ به سوالی در خصوص 
انج��ام تبلیغات غیرمجاز علنی از س��وی مراکز 
درمانی و چگونگی نظارت سازمان نظام پزشکی 
ب��ر انج��ام این امور گف��ت: درح��ال حاضر 90 
درصد تبلیغات انجام ش��ده ب��دون مجوز بوده و 
غیرقانونی اس��ت و سازمان نظام پزشکی در نظر 
دارد در ویرای��ش جدید ضمن تاکید بیش��تر بر 
ام��ر نظارت، توجه دقیق تری ب��ه وجوه مختلف 
آیین نامه تبلیغات پزش��کی داشته باشد. معاون 
نظ��ارت و برنامه ریزی س��ازمان نظام پزش��کی 
همچنین در خصوص انتش��ار تبلیغات غیرمجاز 
در نش��ریات و روزنامه ه��ا گف��ت: درج تبلیغات 
جامعه پزش��کی در رس��انه ها بر طبق ماده 12 
آیین نامه تبلیغات پزش��کی منوط به اخذ مجوز 
کتبی از س��ازمان نظام پزش��کی است و بر این 
اساس، تمامی صاحبان حرف پزشکی و وابسته 
آن اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسه ها 
پ��س از اخذ پروانه ه��ای الزم، ب��رای تبلیغات، 
عالوه بر رعایت آئین  نامه  های مربوط به فعالیت 
کانون های آگهی و تبلیغاتی، قبل از نشر آگهی 
 باید از سازمان نظام پزشکی مجوز کتبی دریافت 

کنند.
 ول��ی از آنجایی که رس��انه ها معم��وال چنین 
مجوزی را از افراد طلب نمی کنند و هیچ الزامی 
نیز برای هماهنگی تبلیغات پزشکی با سازمان 
نظام پزش��کی ندارند، تبلیغات خارج از عرف و 
ش��أن جامعه پزش��کی در رس��انه های مختلف 
دیده می ش��ود. قائم مقام سازمان نظام پزشکی 

همچنین اذعان داش��ت در سال 85 به منظور 
اجرای دقیق این قانون و با توجه به پیچیدگی ها و 
ظرایف امور تبلیغاتی، کمیسیونی علمی متشکل 
از افراد مجرب با تخصص های مورد نیاز در ذیل 
معاون��ت نظ��ارت و برنامه ریزی س��ازمان نظام 
پزشکی تشکیل ش��د تا تمامی درخواست های 
اعضای جامعه پزش��کی در امور تبلیغاتی برای 
اخذ نظر کارشناس��ی به این کمیس��یون ارجاع 
 ش��ود و مقرر ش��د افراد موظفند پ��س از اخذ 
موافقت کتبی این کمیس��یون نسبت به تبلیغ 
 کاال یا خدمات پزش��کی مورد نظ��ر خود اقدام 
کنن��د. وی یادآور ش��د: از آن زم��ان با حضور 
فع��ال نمایندگان س��ازمان نظام پزش��کی در 
کارگروه تدوی��ن آئین  نامه کش��وری تبلیغات 
در وزارت ارش��اد، بند بسیار مهمی در این آئین 
 نامه گنجانده ش��د و تمامی رسانه های مکتوب، 
مجازی، صوتی و تصویری کش��ور ملزم ش��دند 
قب��ل از درج تبلیغات مربوط به صاحبان حرف 
پزشکی و وابسته پزش��کی، نظر و رأی سازمان 
نظ��ام پزش��کی را اخذ کنند ولی ت��ا زمانی که 
هماهنگی های الزم با وزارت ارشاد صورت نگیرد 

این امر به درستی انجام نخواهد شد.
دکت��ر زالی ضمن اعالم تاس��ف خ��ود از وقوع 
برخی قانون ش��کنی ها، انجام تبلیغات خارج از 
حدود مش��خص ش��ده را خالف شئون پزشکی 
دانس��ت و افزود: یکي از مس��ائلي ک��ه در حال 
حاضر به ساماندهي نیاز دارد مربوط به تجلیات 
تبلیغات در جامعه پزش��کي است و حفظ شان 
پزش��ک به عنوان فردی فرهیخت��ه در جامعه، 
یک��ی از ضروریات مندرج در آیین نامه تبلیغات 
پزش��کی است.  قائم مقام سازمان نظام پزشکی 
همچنی��ن در خص��وص س��اماندهی تبلیغ��ات 
برخی آزمایش��گاه ها در کنگره های سراسری که 
با شائبه های خارج از ش��ئون پزشکی و معرفی 
آزمون هایی بدون ارزش تشخیصی ثابت شده که 
تنها با القای نیاز کاذب همراه اس��ت به خبرنگار 
پاتولوژی گفت: بررسی این موضوع و ارائه راهکار 
مقابله با آن در دستور کار قرار دارد و در حل این 
معضل از پیش��نهادات کارشناسی شده انجمن 
آس��یب شناسی اس��تفاده خواهد ش��د.  معاون 
نظارت و برنامه ریزی س��ازمان نظام پزشکی به 
ضرورت پرهیز از فریب بیمار با استفاده از مفاهیم 
گمراه کننده پرداخت و افزود پزشکان نیز از این 
تبلیغات غیراصولی گله مند هس��تند و معتقدند 
بسیاری از این تبلیغات سالمت مردم را به خطر 
می ان��دازد و در خوش��بینانه ترین حالت موجب 
افزودن غیرضروری بار مالی بیمار می شود. حجم 

تبلیغات حوزه س��المت بسیار گس��ترده و قابل 
توجه است به طوری که روزانه بیش از 50 هزار 
آگه��ی در این حوزه به اش��کال و طرق مختلف 
توزیع و منتش��ر می ش��ود. از همین رو سازمان 
نظام پزشکی بر اساس وظایف و اختیارات خود 
در این حوزه به ویژه بر تبلیغات صاحبان حرف 

پزشکی نظارت جدی تری خواهدداشت.
دکتر علیرضا زالی با اشاره به برنامه های معاونت 
نظارت و برنامه ریزی س��ازمان نظام پزشکی در 
حوزه نظارت بر تبلیغات پزش��کی گفت: نظارت 
بر امر تبلیغات پزش��کي از وظایف سازمان نظام 
پزش��کي و وزارت بهداش��ت اس��ت اما در حال 
حاض��ر این ام��ر به دلی��ل نا هماهنگي های بین 
س��ازمانی و خالء قانونی این ام��ر به طور کامل 
محقق نمی ش��ود. امید اس��ت با اعمال تغییرات 
الزم در آیین نامه، مشکالت موجود حل شده و 
با نظارت صحیح بتوانیم تبلیغات پزشکی را وارد 

فاز مطلوب و موجه کنیم.
صحبت های دکت��ر زالی درب��اره ابهامات قانون 
مربوط به تبلیغات پزش��کی و امید او به برطرف 
شدن مشکالت در ویرایش جدید در حالی عنوان 
می ش��ود که با وجود این که بارها بر ممنوعیت 
تبلیغات پزشکي تاکید ش��ده و براساس قانون، 
تبلیغات در این حوزه باید با ضوابط مش��خصي 
باشد اما نه تنها این نوع تبلیغات، حجم عظیمي 
از صفحات رس��انه ها و حتي بولتن هاي محلي را 
تش��کیل مي دهد بلکه هر روز چهره تازه اي پیدا 

مي کند.
نکته قابل توجه اینجاس��ت ک��ه با وجود ارتباط 
مستقیم این نوع تبلیغات با سالمت افراد جامعه، 
اق��دام عملی قاب��ل ذکری برای کنت��رل آن در 
وزارت بهداشت، س��ازمان نظام پزشکی و حتی 
وزارت ارش��اد صورت نگرفته و بیش��تر اقدامات 
در ح��د ابالغیه و اعتراض مقام��ات باقی مانده 
است. این در حالی اس��ت که عالوه بر ابهامات، 
قانون ه��ای ابالغی از ضمان��ت اجرایی کافی نیز 
برخوردار نبوده و از س��وی دیگر به نظر می رسد 
مهمترین عامل گس��ترش چنین تبلیغاتی عدم 
نظ��ارت صحیح و مس��ئوالنه بر اج��رای قوانین 
موجود اس��ت که حتی با وجود مش��کالت ذکر 
ش��ده در صورت وجود نظارت کافی می توانست 

مانع از گسترش آن به شکل امروزی باشد.

آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و 
حرفه ای شاغالن حرفه های پزشكی و وابسته 

م��اده6 - انج��ام امور خالف ش��ئون پزش��کی 
 توس��ط ش��اغالن حرفه ه��ای پزش��کی ممنوع

یکي از مسائلي 
که در حال حاضر 
به ساماندهي نیاز 
دارد مربوط به 
تجلیات تبلیغات 
در جامعه پزشکي 
است و حفظ شان 
پزشک به عنوان 
فردی فرهیخته 
در جامعه، یکی از 
ضروریات مندرج 
در آیین نامه 
 تبلیغات 
پزشکی است
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 است.
ماده7 - تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران 

ممنوع است.
ماده14 - جذب بیمار بصورتی که مخالف شئون 
حرفه پزش��کی باش��د، همچنین هر نوع تبلیغ 
گمراه کننده از طریق رسانه های گروهی و نصب 
آگه��ی در اماکن و معابر، خ��ارج از ضوابط نظام 
پزش��کی ممنوع اس��ت. تبلیغ تجاری کاالهای 
پزش��کی و دارویی از سوی ش��اغالن حرفه های 
پزش��کی، همچنین نصب اعالن��ات تبلیغی که 
جنبه تجاری دارند، در محل کار آنها مجازنیست.

ماده15 -  انتشار مقاالت و گزارش هاي پزشکي و 
تشریح مطالب فني و حرفه اي که جنبه تبلیغاتي 
گمراه کننده داش��ته باش��ند از طریق وس��ایل 

تبلیغاتي ممنوع است.

آیین نامه تبلیغات پزشكی فصل دوم

ماده -6 کلیه صاحبان حرف پزش��کی و وابسته 
پزش��کی اعم از اش��خاص حقیق��ی و حقوقی و 
موسسات پزش��کی پس از اخذ پروانه های الزم، 
ب��رای تبلیغات خدمات مربوط��ه موظف به اخذ 

مجوز کتبی از سازمان نظام پزشکی هستند.
ماده 9 - موسس��ات پزش��کی در تبلیغات صرفاً 
مجاز به اس��تفاده از عناوینی هس��تند که طبق 

پروانه اخذ نموده اند.
م��اده 10 - درج هرگون��ه تبلیغات گمراه کننده 
ممنوع می باش��د و مرجع تش��خیص آن هیأت 

مدیره نظام پزشکی محل می باشد.
ماده 12 - متقاضیان تبلیغ��ات مواد و خدمات 
موضوع این دستورالعمل موظفند قبل از انتشار 
تبلیغات، مجوز کتبی از س��ازمان نظام پزشکی 

کسب نمایند.
م��اده 16 - کلیه متخلفان از این دس��تورالعمل 
اعم از متقاضیان تبلیغات، رسانه ها و چاپخانه ها 
در مراجع قضایی و انتظامی ذ   ی صالح با شکایت 
سازمان نظام پزشکی محل تحت پیگرد قانونی 

قرار می گیرند.

قانون مقررات پزشكی و دارویی مصوب 1334

م��اده 5  - هیچ  یک از موسس��ات پزش��کی و 
دارویی و صاحبان فنون پزش��کی و داروسازی 
و س��ایر موسس��ات مط��رح در م��اده اول این 
قانون حق انتش��ار اگه��ی تبلیغاتی که موجب 
گمراه��ی بیماران ی��ا مراجعین به آنها باش��د 
و ی��ا ب��ه تش��خیص وزارت به��داری بر خالف 
 اصول فنی و ش��ئون پزش��کی یا عفت عمومی

 باشد ندارند.

SUPERFICIAL PERIVASCULAR DERMATITIS
Algorithms for HISTOLOGIC DIAGNOSIS OF INFLAMMATORY SKIN DISEASES
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اس��تاد فقید دکتر پرویز دبیری در اسفند 
ماه 1300 خورش��یدی در ته��ران متولد 
ش��د ولی اصل و نس��ب وی فراهانی بوده 
و از نواده ه��ای قائ��م مق��ام فراهانی بوده 
اس��ت. همان گون��ه ک��ه صحب��ت کردن 
درب��اره قائم مق��ام مش��کل اس��ت درباره 
اس��تاد دبی��ری نیز این حقی��ر قطعا قادر 
نیس��تم حق مطلب را آنگونه که شایسته 
اوست ادا کنم ولی با توجه به اینکه بیش 
از نی��م ق��رن از نزدیک با وی آش��نا بودم 
 الزم دانستم تا آنجا که می توانم درباره او 

بنویسم. 
در س��ال 1337 که بنده شاگرد ایشان در 
کالس درس آس��یب شناسی در دانشگاه 
اصفه��ان بودم تازه یکی دو س��ال بود که 
اس��تاد از س��فر علمی و بورس س��ازمان 
بهداش��ت جهانی در امریکا بازگشته بود و 
به عنوان یکی از اس��تادان انگش��ت شمار 
آن زم��ان در دانش��کده  پزش��کی انجام 
وظیفه می نمود. دستاوردهای علمی که از 
دانش��گاه های ویرجینیا و هاروارد و بخش 
پاتولوژی انس��تیتو نیروهای مسلح  امریکا 
کس��ب کرده بود و نیز استعداد ذاتی وی 
سبب ش��د که وی یکی از چهره های بارز 
و فع��ال دانش��کده پزش��کی آن زم��ان و 
س��ال های بعد شد. ش��ور و اشتیاق استاد 
 برای کار آنچنان بود که در پوس��ت خود 

نمی گنجید. 
همیش��ه دوست داش��ت با روپوش سفید 
نیم تنه در بخش پاتولوژی دانش��گاه و در 
آزمایش��گاه پاتولوژی بیمارس��تان  حضور 
یابد. ق��د و قامتی بلن��د و گام هائی بلند، 
س��ریع و پرانرژی داش��ت و کالم وی چه 
با دس��تیاران و همکاران و چه در کالس 
درس مهربان ولی قاطع و روش��ن و بدون 

شک و تردید بود. 
نظ��م و دیس��یپلینی ک��ه آن زم��ان در 
دانش��کده پزش��کی وجود داشت پذیرای 
اف��رادی چ��ون دکت��ر دبی��ری ب��ود که 
دانش��کده ای را بنا کنند و میزبان هزاران 
جوانی باش��ند که امروز به عنوان پزشکان 
در  برجس��ته  متخصص��ان  و  عموم��ی 
سراس��ر کش��ور به مردم خدمت می کنند 
و تمام��ا افتخ��ار می کنند که ش��اگردان 
 دکت��ر دبی��ری و مکت��ب دکت��ر دبیری

 بوده اند.
چهره واقعی دکتر دبیری آمیزه ای از علم 

دکتر منصور مهزاد

استاد دبیری آمیزه ای از علم و هنر و 
خصایص اخالقی بود

یادی از استاد به قلم دکتر مهزاد
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و هنر و خصایص اخالقی وی بود. از نظر 
علمی ن��ه تنها در دانش پاتولوژی چهره 
بارز کش��ور بود و به دو زبان انگلیس��ی 
و فرانسه تس��لط داشته و منابع خارجی 
را در این رش��ته ترجمه کرد بلکه عالقه 
زیادی نیز به رشته های دیگر مانند جهان 
بینی علمی وشاهنامه داشت و آثاری از 
کارل بنام های انس��ان موجود ناشناخته 
و راه و رس��م زندگی و نی��ز گلچینی از 
زندگی حش��رات اثرFabre   را ترجمه 
و به چاپ رس��انید و به ن��گارش کتاب 
 جه��ان - دنیای زنده - انس��ان مبادرت

 کرد.  
از نظر هنرشناسی استاد دکتر دبیری به 
هنرهای نقاش��ی و خطاطی و موسیقی 
عالق��ه زی��اد داش��ت. در آن زمان ها که 
خبری از س��ی دی های آموزشی و حتی 
اسالید نبود اس��تاد با هنر خود نماهای 
میکروسکپی را  بر روی کاغذ های بزرگ 
و با مداد قرمز و آبی نقاش��ی می کرد و با 
اس��تفاده از آنها در کالس های نظری و 
عملی راه را برای آموزش آسیب شناسی 
هموار می نمود. در خط نستعلیق مهارت 
زیاد داشت و تمامی کارهای علمی خود 
را که ش��امل 40 جل��د اطلس پاتولوژی 
تومورها و بیماری ه��ای مادرزادی قلب 
بود ب��ا خط زیب��ای خود ن��گارش کرد 
 که در ن��وع خود در دنی��ا منحصر بفرد 

است.
 الزم به ذکر اس��ت ک��ه 6 جلد از اطلس 
یاد شده بچاپ رسید که در سال 1379 
ب��ه عنوان کتاب برگزیده س��ال از طرف 
جمهوری اس��المی ایران معرفی گردید. 
کتاب اطل��س ناهنجاری های مادرزادی 
قل��ب نی��ز ب��ه درخواس��ت ایش��ان در 
دانشکده هنرهای زیبای تهران به صورت 
ویترائی های متعدد و زیبا در آمد که مورد 
 اس��تفاده دانشجویان و دس��تیاران قرار

گرفت.
در شناخت موس��یقی کالسیک در بین 
پزشکان  کشور بی همتا بود و بسیاری از 
آثار بتهوون و موتسارت و سایر موسیقی 
دان��ان بنام دنیا را از حفظ داش��ت و در 
موقع کار و رانندگی و استراحت این آثار 
را زمزمه می کرد. چند س��ال قبل برای 
ش��ناخت  موسیقی کالس��یک جلسات 
ماهان��ه ای در م��وزه هنره��ای معاص��ر 
در اصفه��ان ترتی��ب داد ک��ه جمعی از 

هنردوستان در آن شرکت می کردند. 
زندگ��ی و آث��ار موس��یقی بته��وون و 
موتس��ارت را نیز به ص��ورت کتاب هائی 
منتش��ر نمود. اس��تاد عالقه ف��راوان به 
عکاس��ی داش��ت و ای��ن عالق��ه تقریبا 
منحصر به عکاس��ی گل ه��ا و طبیعت و 
فتوگراف��ی نمونه های پاتول��وژی در زیر 
میکروس��کپ و عکاس��ی از نمونه ه��ای 

گروس تومورها بود.
 کلکسیون اس��الید های میکروسکپی و 
گروس پاتولوژی که شامل چندین هزار 
اسالید بوده است در نوع خود در دنیا بی 
نظیر بوده و چندی��ن تابلو از نمونه های 
پاتولوژی با اندازه های بزرگ چند متری 
را تهی��ه ک��رد که از تلفی��ق عکس های 
متع��دد بوج��ود آم��ده و بزرگترین آنها 
تابل��و  تراتوم بیضه اس��ت که به ابعاد 5 
در 5 متر بوده و از تلفیق بیش از 2000 
عک��س کوچک بوجود آم��ده و اخیرا با 
همت فرزند ایش��ان جناب دکتر شهریار 
دبی��ری و مس��ئولین دانش��کده و آقای 
سید حسن عالمه تکنیسین پیشکسوت 
پاتولوژی در محوط��ه  ورودی مجموعه 
آموزشی گس��ترش در دانشکده پزشکی 
اصفه��ان نصب گردیده اس��ت و در نوع 
خود در دنیا بی نظیر می باش��د. عکاسی 
از گل ها و طبیعت جزء س��رگرمی های 
استاد بوده که اکثرا بصورت اسالید تهیه 
ش��ده و در کالس های درس نیز از آنها 

استفاده می شد. 
استاد دکتر دبیری در زمان رژیم گذشته 
در جبهه ملی فعالیت سیاسی چشمگیر 
داش��ته و با مرحوم دکتر محمد مصدق 
همکاری می کرد و یکی از افتخارات وی 
داش��تن عکس بزرگی از دکتر مصدق با 

امضاء  نامبرده بود. 
در زمین��ه آم��وزش و تدری��س اس��تاد 
وی  کالم  و  داش��ته  زی��اد  تس��لط 
ب��رای  و  نش��ین  دل  و  ناف��ذ  س��اده، 
 دانش��جویان بدون احس��اس خس��تگی

 بود. 
کارهای اجرائی وی عالوه بر تدریس در 
زمینه های پاتولوژی و بافت شناس��ی و 
جنین شناسی ش��امل راه اندازی بخش 
پاتولوژی در س��ال های اولیه تاس��یس 
دانش��کده پزش��کی اصفهان و تاسیس 
بخش پاتولوژی دانش��گاه آزاد نجف آباد 
و تدریس در آن دانش��کده – تاس��یس 

مرک��ز مب��ارزه ب��ا س��رطان در مرک��ز 
پزش��کی سید الش��هدا )امید س��ابق( با 
همکاری زنده یاد دکتر مرتضی حکمی 
و برگ��زاری کنفرانس ه��ای هفتگی در 
ای��ن مرکز –برگ��زاری کنفرانس هائی با 
همکاری س��ایر گروه های اموزش��ی در 
نظام پزش��کی-  تاس��یس  موزه آسیب 
شناس��ی در دانشکده پزش��کی اصفهان 
 و آم��وزش دس��تیاران پاتول��وژی بوده 

است.
 اس��تاد دامن��ه و وس��عت کار پاتولوژی 
را از زم��ان قب��ل از تول��د ت��ا پ��س از 
مرگ می دانس��ت و همیش��ه در ابتدای 
کنفرانس های خود باین موضوع اش��اره 
می نمود از اینرو مش��وق دستیاران برای 
انجام اتوپسی در مراکز پزشکی بود و بعد 
از انجام هر اتوپسی بررسی میکروسکپی 
و نتیج��ه گی��ری از کالب��د ش��کافی را 
از وظای��ف پاتولوژیس��ت می دانس��ت از 
اینرو در بررس��ی میکروسکپی و تنظیم 
پروتوکل صدها مورد اتوپس��ی ش��رکت 
داشته و یک نسخه از پروتوکل برای درج 
در پرونده بیمار فوت شده ارسال می شد. 
اس��تاد دبیری بنیانگ��زار کنفرانس های 
کلینیکال پاتولوژی CPC  در دانش��گاه 
اصفه��ان ب��ود و ای��ن کنفرانس ه��ا ب��ا 
اس��تفاده از اتوپس��ی های انجام شده در 
اصفهان و نیز اس��تفاده از منابع دانشگاه 
هاروارد بوده اس��ت و مورد توجه فراوان 
 دانش��جویان و اس��تادان دانش��گاه قرار 

می گرفت.
از خصوصیات اخالقی استاد دکتر دبیری 
بایستی از وقت شناسی و نظم و دقت در 
کار و احترام به همکاران و انسان دوستی 
وی ن��ام برد. وی جه��ان بینی علمی را 
اساس تمام وقایع میدانست و بارها باین 
نکته اش��اره مینمود. استاد چهار فرزند 
از خود بجای گذاش��ت که دو نفر از آنها 
پاتولوژیس��ت و در دانشگاه کرمان و در 

امریکا مشغول خدمت هستند. 
خانم میترا دبیری دختر کوچک ایشان 
که در کارهای فرهنگی اشتغال داشته و 
فعال هستند و نیز همسر فداکار ایشان تا 
 لحظات آخر عمر در مراقبت از استاد کوشا 

بوده اند. 

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما    



Clinical&Anatomical

نشریه علمی | خبری |  انجمن آسیب شناسی ایران

نشریه علمی | خبری |  انجمن آسیب شناسی ایران

10

آزمایشگاه پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک مربوط به دانشگاه علوم 
پزش��کی مشهد، از سال 1389 در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی 
قائم )عج( آغاز به کار نموده است و با استفاده از تکنیک های مختلف 
مولکولی و س��یتوژنتیک به ارزیابی های تشخیصی تکمیلی در زمینه 

انواع لوکمی ها، لنفوم ها و کارسینوم ها و.... می پردازد.
آزمایش های آزمایش��گاه پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک در این 
مرکز در س��ه بخش اصلی شامل: مطالعات س��یتوژنتیک، مطالعات 
مولکولی و مطالعات ایمونوفنوتایپ تقس��یم بندی شده است که در 
بخش س��یتوژنتیک به بررس��ی انواع مطالع��ات کروموزومی از قبیل 
کشت و کاریوتایپینگ خون محیطی و مغزاستخوان و سایر مطالعات 
کروموزومی و سیتوژنتیک از قبیل FISH  و تکنیک CISH در انواع 

بدخیمی های خون و بافت توپر می پردازد.
در بخش مطالعات مولکولی آزمون های آزمایش��گاهی تشخیصی، 
درمانی و پروگنوس��تیک مربوط به انواع بیماری های خونی، انعقادی 
و سایر بدخیمی ها، فارماکوژنتیک بعضی از درمان های رایج و بعضی 
از تش��خیص های مولکولی قبل از تولد انجام می پذیرد و تکنیک های 
 Conventional PCR، Nested RT-PCR متفاوتی از قبی��ل
، Real time PCR، ARMS-PCR، MSQ-PCR، PCR-

RFLP در غالب آزمون های متفاوت تش��خیصی کاربرد دارد و انجام 
می پذیرد.

در بخ��ش ایمونوفنوتایپین��گ ب��ر اس��اس پنل ه��ای موج��ود و 
نش��انگرهای سلولی و با روش ایمونوسیتوشیمی و در پاره ای از موارد 
ایمونوهیستوشیمی به شناسایی زیرگروه های مختلف لوکمی های حاد 
و مزمن در خون و مغز اس��تخوان و معرفی روش های تشخیصی آنها 

می پردازیم.
همچنین از زمس��تان  س��ال 1390 »مرکز تحقیق��ات پاتولوژی 
مولکولی س��رطان« دانشگاه علوم پزشکی مش��هد در این آزمایشگاه 
تصویب و راه اندازی ش��د و بس��یاری از طرح های تحقیقاتی و پایان 
نامه ه��ای دانش��جویان تخصصی و ف��وق تخصصی عل��وم بالینی و 
دانش��جویان مقاطع مختلف تحصیالت تکمیلی رشته های علوم پایه 

در این مرکز انجام و به نتیجه رسیده است و یا در حال اجرا است.
امی��د آن دارم که راه اندازی این مرکز بتواند راهگش��ایی هرچند 
کوچک در بعضی از مش��کالت تش��خیصی و درمانی بیماران باشد و 
همچنی��ن بتوان��د گام کوچکی در ارتقاء س��طح س��المتی جامعه و 

تشخیص و درمان دردمندان بردارد.

دکتر حسین آیت اللهی | دانشیار پاتولوژی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فلو شیپ پاتولوژي مولکولي و سیتوژنتیك ، رئیس مرکز تحقیقات پاتولوژي 

مولکولي سرطان

آزمایشگاه پاتولوژی مولكولی و سیتوژنتیک دانشگاه علوم پزشكی مشهد
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FISH و CISH 1 -  مطالعات کروموزومی  2 - مطالعات

مطالعات سیتوژنتیک

دکتر حسین آیت اللهی | دانشیار پاتولوژی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فلو شیپ پاتولوژي مولکولي و سیتوژنتیك ،رئیس مرکز تحقیقات پاتولوژي مولکولي سرطان
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مطالعه کروموزومی با کیفیت باالمطالعه کروموزومی روی خون محیطی

شرح آزمون:

 بیماری ه�ای کروموزومی یکی از انواع بزرگ بیماری های ژنتیکی را تش�کیل 
می دهد. اختالالت کروموزومی در جمعیت های مختلف نسبتا شایع می باشد. 
از نظر بالینی، اختالالت کروموزومی با نس�بت باالیی در موارد زیر وجود دارد: 
سقط های خودبخودی، افراد با ناهنجاری های شکلی مادرزادی، عقب افتادگی 
ذهنی، عقیمی،خانم ها با دیس گونادی و زوجین با سقط های تکراری. در موارد 
فوق مطالعه کروموزومی و س�یتوژنتیک غیرقابل اجتناب اس�ت و باید انجام 

گردد. 

نمونه مورد نیاز:

 2cc خون س�یاهرگی با سرنگ استریل محتوی هپارین که می توان آن را در 
آزمایش�گاه نمونه گیری کرد یا بالفاصله به آزمایش�گاه و در دمای اتاق ارسال 

گردد.

روش انجام آزمایش: 

 1 - کشت روتین 72 ساعته با PHA در دو ظرف مجزا
 2 - هاروست سلولی و تهیه حداقل 6 الم میکروسکوپی

 3 - باندینگ و رنگ آمیزی
 4 - مطالعه سلول ها و آنالیز آنها

 5 - عکسبرداری و تهیه کاریوتایپ 

حساسیت روش مورد آزمایش:

 براس�اس کیفیت باندینگ برای بررس�ی س�اختار کروموزومها آنالیز صورت 
می گیرد.

مدارک مورد نیاز: 

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

موارد برگشت نمونه: 

نمون�ه ی�خ زده، لخت�ه، نمونه همولیز ی�ا وج�ود آلودگی هایی داخ�ل نمونه، 
 گرفتن نمون�ه در لوله های غیراس�تریل، گرفتن نمونه داخل م�واد ضدانعقاد 

نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 

یک ماه

نتیجه: 

نتیجه آزمایش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک 
بررسی، تفسیر و گزارش می شود.

طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

   پذیرش 80559 
   کشت لنفوسیت های خون محیطی برای ناهنجاری های کروموزومی 88230

   بررسی 15-10 سلول دو کاریوتایپ با روش نواری 88262
  تفسیر و گزارش 80499

شرح آزمون:

 بیماری ه�ای کروموزومی یکی از انواع بزرگ بیماری های ژنتیکی را تش�کیل 
می دهد. اختالالت کروموزومی در جمعیت های مختلف نسبتا شایع می باشد. 
از نظر بالینی، اختالالت کروموزومی با نس�بت باالیی در موارد زیر وجود دارد: 
سقط های خودبخودی، افراد با ناهنجاری های شکلی مادرزادی، عقب افتادگی 
ذهن�ی، عقیمی،خانم ها با دیس ژنزی گونادی و زوجین با س�قط های تکراری. 
در موارد فوق مطالعه کروموزومی و سیتوژنتیک غیرقابل اجتناب است و باید 

انجام گردد.

نمونه مورد نیاز:

 2cc خون س�یاهرگی با سرنگ استریل محتوی هپارین که می توان آن را در 
آزمایش�گاه نمونه گیری کرد یا بالفاصله به  آزمایشگاه و در دمای اتاق ارسال 

گردد.

روش انجام آزمایش:

 1 - کشت روتین 72 ساعته با PHA در دو ظرف مجزا
 2 - کشت با کیفیت باال 72 ساعته با اضافه کردن تایمیدین

 3 - هاروست سلولی و تهیه حداقل 6 الم میکروسکوپی
 4 - باندینگ و رنگ آمیزی

 5 - مطالعه سلول ها و آنالیز آنها
 6 - عکسبرداری و تهیه کاریوتایپ 

حساسیت روش مورد آزمایش: 

براس�اس کیفیت باندینگ برای بررس�ی س�اختار کروموزومها آنالیز صورت 
می گیرد.

مدارک مورد نیاز: 

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

موارد برگشت نمونه: 

نمون�ه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن 
نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی:

 یک ماه

نتیجه:

 نتیجه آزمایش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک 
بررسی، تفسیر و گزارش می شود.

طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی

 پذیرش 80559
 کشت لنفوسیت های خون محیطی  برای ناهنجاری های کروموزومی  88230

 مطالعه با قدرت تفکیک باال 88289
 تفسیر و گزارش 80499 

Chromosomal Study 
On Peripheral Blood

High Resolution 
Chromosomal Study

مطالعات کروموزومی
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مطالعه کروموزومی از نظر شكستگی های 
مطالعه کروموزومی از نظر موزائیسمکروموزومی )آنمی فانكونی(

شرح آزمون:

 آنم�ی فانکونی )FA( با پان س�یتوپنی و برخ�ی ناهنجاری های مادرزادی 
و همچنی�ن ناپایداری کروموزومی خودبه خودی و یا القاء ش�ده مش�خص 

می گردد.
 ب�ا اس�تفاده از م�واد کالس�توژنیک نظی�ر میتومایس�ینC (MMC) و 
ی�ا دی اپوکس�ی بوت�ان (DEB) ب�ر لنفوس�یت های کش�ت داده ش�ده 
می ت�وان ناپای�داری کروموزوم�ی ک�ه در جری�ان FA ایج�اد می گ�ردد 
ایدیوپاتی�ک آپالس�تیک  ازآنمی ه�ای  را  آن  و  نم�ود  مش�اهده   را 

 افتراق داد. 

نمونه مورد نیاز: 

 5cc خون س�یاهرگی با سرنگ استریل محتوی هپارین که می توان آن را 
در آزمایش�گاه نمونه گیری کرد یا بالفاصله به آزمایش�گاه و در دمای اتاق 

ارسال گردد. 

روش انجام آزمایش:

 PHA (F) 1 - کشت روتین 72 ساعته با 
  2 -  کش�ت 72 س�اعته ب�ا اضافه کردن میتومایس�ین از ابتدای کش�ت

 (FM) 72 ساعته 
PHA 3 -  کشت کنترل از یک فرد نرمال  72 ساعته با 

 4 - هاروست و تهیه الم میکروسکوپی
 5 - رنگ آمیزی معمولی با گیمسا جهت بررسی شکنندگی کروموزوم ها

 6 - عکسبرداری  از سلول ها و تفسیر نتایج

مدارک مورد نیاز:

داروه�ای  ن�وع  و  بیم�ار  پزش�کی  م�دارک  و  بالین�ی  اطالع�ات   
 مصرف�ی، و بررس�ی CBC بیم�ار در 48 س�اعت گذش�ته م�ورد نی�از

 است.

موارد برگشت نمونه:

 نمونه ی�خ زده، لخته، نمونه همولی�ز یا وجود آلودگی های�ی داخل نمونه، 
 گرفتن نمونه در لوله های غیراس�تریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد

نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی:

 14 روز

نتیجه: 

نتیجه آزمایش توس�ط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک 
بررسی، تفسیر و گزارش می شود.

طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کد های بین المللی

   پذیرش 80559 
   بررسی کروموزومی برای سندروم های شکنندگی کروموزوم 88248 

   شکنندگی کروموزوم ها )فانکونی( چهار کشت 80463 
   تفسیر و گزارش 80499

شرح آزمون:

 بیماری ه�ای کروموزومی یکی از انواع بزرگ بیماری های ژنتیکی را تش�کیل 
می دهد. اختالالت کروموزومی در جمعیت های مختلف نسبتا شایع می باشد. 
از نظر بالینی، اختالالت کروموزومی با نس�بت باالیی در موارد زیر وجود دارد: 
سقط های خودبخودی، افراد با ناهنجاری های شکلی مادرزادی،عقب افتادگی 
ذهن�ی، عقیمی،خانم ها با دیس ژنزی گونادی و زوجین با س�قط های تکراری. 
در موارد فوق مطالعه کروموزومی و سیتوژنتیک غیرقابل اجتناب است و باید 

انجام گردد.

نمونه مورد نیاز:

  2cc خون س�یاهرگی با سرنگ استریل محتوی هپارین که می توان آن را در 
آزمایش�گاه نمونه گیری کرد یا بالفاصله به آزمایشگاه و در دمای اتاق  ارسال 

گردد.

روش انجام آزمایش

 1 - کشت روتین 72 ساعته با PHA در دو ظرف مجزا
 2 - هاروست سلولی و تهیه حداقل 6 الم میکروسکوپی

 3 - باندینگ و رنگ آمیزی
 4 - مطالعه 50 سلول از مجموع الم ها و آنالیز آنها

 5 - عکسبرداری و تهیه کاریوتایپ 

حساسیت روش مورد آزمایش: 

براساس کیفیت باندینگ برای بررسی ساختار کروموزوم ها  و شمارش آنها.

مدارک مورد نیاز:

 اطالع�ات بالینی و مدارک پزش�کی بیمار و نوع داروهای مصرفی، و بررس�ی 
علت مراجعه

موارد برگشت نمونه:

 نمون�ه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن 
نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 

یک ماه

نتیجه: 

نتیجه آزمایش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک 
بررسی تفسیر و گزارش می شود.

طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی 

 پذیرش 80559
 کشت لنفوسیت های خون محیطی برای ناهنجاری های کروموزومی 88230

  بررسی کلی 50 سلول برای موزائیسم 88263 
 تفسیر و گزارش 80499 

Chromosomal Study For chromosomal 
Breakage Syndrome (Fanconi Anemia)

Chromosomal Study
 For Mosaicism
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مطالعه کروموزومی از نظر سندرم ایكس شكنندهمطالعه کروموزومی روی سلول های مغز استخوان

شرح آزمون: 

گس�ترش علم سیتوژنتیک باعث گردیده تا جهت بررس�ی و درمان بیماران مبتال 
به انواع بیماری های هماتولوژی از کاریوتایپینگ آس�پیره مغز اس�تخوان به عنوان 
یک جزء تش�خیصی مهم اس�تفاده گردد. آزمون های س�یتوژنتیک و از آن جمله 
مطالعه کروموزومی مغز استخوان در این حوزه برای تشخیص، طبقه بندی بیماری، 

تصمیم گیری در ارتباط با درمان، پایش بیماری  عود و یا بهبود استفاده می گردد. 

نمونه مورد نیاز:

  cc 5 آسپیراسیون مغزاستخوان یا cc 5 خون محیطی هپارینه ) در صورتیکه 
بیش از 10درصد میزان بالس�ت در خون محیطی موجود باشد(، توسط همراه 
بیمار در اس�رع وقت به آزمایش�گاه و در دمای اتاق ارس�ال گردد. در صورت 
احتمال ابتال به انواع لوس�می  قبل از ش�روع شیمی درمانی، نمونه گیری باید 

انجام و ارسال گردد.

روش انجام آزمایش:

 نمون�ه خون پس از تعیین میزان WBC Count به اندازه107س�لول به محیط 
کش�ت  مخصوص مغزاس�تخوان اضافه می شود، بس�ته به نوع متد به کار برده 
ش�ده زمان نیاز است تا بالست ها رشد کنند و وارد مرحله متافاز گردند، بعد از 
گذشت زمان مورد نیاز )24 یا 48ساعت یا یک شب( سلول ها وارد مرحله بعدی 
آزمایش به نام هاروس�ت (Harvest ) می ش�وند و طی مراحل بعدی آزمایش 
از هر نمونه  حداقل 6 الم میکروس�کوپی گرفته می ش�ود و باندینگ روی آنها 
 انج�ام و پس از عکس�برداری از مجموع الم ها و تهی�ه کاریوتایپ، آنالیز انجام

 می گردد.

حساسیت روش مورد آزمایش: 

براس�اس کیفی�ت باندینگ برای بررس�ی اختالالت س�اختاری وشمارش�ی 
کروموزوم ها  

مدارک مورد نیاز:

 اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی 
و نوع داروهای مصرفی، و تشخیص اولیه مورد نیاز است.

موارد برگشت نمونه:

 نمون�ه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن 
نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی:

 10 روز

نتیجه: 

نتیجه آزمایش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک 
بررسی تفسیر و گزارش می شود.

طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی

  پذیرش 80559 
  کشت سلول های مغز استخوان 88237

  بررسی سیتوژنتیک مغزاستخوان 88299
  تفسیر و گزارش 80499

شرح آزمون:

 س�ندرم X ش�کننده، یکی از رایجترین علل ارثی اختالالت یادگیری است. این 
مشکل در میان پسران شایع تر از دختران است و موجب طیف وسیعی از مشکالت 
یادگیری و رفتاری می گردد. س�ندرم X ش�کننده اختاللی ژنتیکی است و عامل 
 FMR1 در ژن CGG ش�کننده افزایش تکرارهای سه تایی X مسبب سندرم
می باشد.این ژن کد کننده پروتئین FMRP می باشد که این پروتئین برای تکامل 
و یا عملکرد معمول مغز مورد نیاز می باشد.FMR1 نزدیک به انتهای بازوی بلند 
کروموزومX قرار دارد، در بیمار مبتال به سندروم X شکننده، پس از انجام کشت 
و کاریوتایپینگ در شرایط مخصوص و بررسی با میکروسکوپ، انتهای بازوی بلند 

کروموزوم X به شکل شکسته و آویزان مشهود می باشد.

نمونه مورد نیاز:

 2cc خون س�یاهرگی با س�رنگ اس�تریل محتوی هپارین که می توان آن را در 
آزمایشگاه نمونه گیری کرد یا بالفاصله به آزمایشگاه و در دمای اتاق ارسال گردد.

روش انجام آزمایش:

 PHA 1 - کشت روتین 72 ساعته با 
(Low folate) 2 - کشت 72 ساعته در محیط 

 3 - کشت 96 ساعته با اضافه کردن تایمیدین
 4 - هاروست سلولی و تهیه حداقل 6 الم میکروسکوپی

 5 - باندینگ و رنگ آمیزی
 6 - مطالعه سالول ها و آنالیز آنها

 7 - عکسبرداری و تهیه کاریوتایپ 

حساسیت روش مورد آزمایش: 

براساس کیفیت باندینگ برای بررسی ساختار کروموزوم ها آنالیز صورت می گیرد.

مدارک مورد نیاز:

 اطالع�ات بالینی و مدارک پزش�کی بیمار و نوع داروهای مصرفی، و بررس�ی 
علت مراجعه

موارد برگشت نمونه: 

نمون�ه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن 
نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی:

 یک ماه

نتیجه:

نتیجه آزمایش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک 
بررسی، تفسیر و گزارش می شود.

طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

 پذیرش 80559
  بررسی شکستگی کروموزوم FragX )چهار کشت( 80462
 بررسی شکنندگی کروموزوم بررسی کلی 100 سلول 88250

 تفسیر و گزارش   80499 

Chromosomal Study 
On Bone Marrow

Chromosomal  Study  for Detection of 
Fragile X Syndrome

مطالعات کروموزومی
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مطالعه کروموزومی مایع آمنیوتیک

شرح آزمون: 

مایع آمنیوتیک مایعی است که اطراف جنین را فراگرفته است و باعث حفاظت از جنین در مقابل ضربات و فشارها می گردد و همچنین منبع اکسیژن،پروتئین و سایر موادی 
است که جهت رشد جنین مورد نیاز می باشد. یک نمونه از این مایع جهت آزمون توسط تکنیک آمنیوسنتز و معموال بین هفته 18-16 حاملگی ارسال می گردد. سلولهای 
جنینی از این مایع آمنیوتیک جهت بررسی های کروموزومی استفاده می گردد. آنالیز کروموزومی مایع آمنیوتیک روندی است که در آن سلول های جنینی برای هر گونه 
تغییرات بزرگ ساختمانی و یا تعدادی کروموزوم ها مورد بررسی قرار می گیرند. در روند آنالیز و کاریوتایپ مایع آمنیوتیک، سلولهای جنینی موجود در مایع آمنیوتیک 
کشت داده می شوند و پس از رشد، مراحل هاروست، spreading و رنگ آمیزی انجام و براساس حضور باندهای تیره و روشن موجود بروی کروموزوم ها،آنالیز کروموزومی 

انجام می پذیرد. در صورتیکه نمونه دریافتی مربوط به هفته 22-13 هفته بارداری باشد،بررسی میزان آلفا فتوپروتئین مایع آمنیوتیک نیز مفید خواهد بود.

 موارد کاربرد:

1 - مادران باردار با سن باالی 35 سال
 2 - تولد نوزاد زنده قبلی با ناهنجاری های کروموزومی

 3 - مرده زایی قبلی که با احتمال اختالالت کروموزومی بوده است.
 4 - بازآرایی کروموزومی والدین، موزائیسم کروموزومی و یا آنوپلوئیدی های کروموزوم های جنینی

 5 - نتایج مثبت غربالگری سرمی مادری مبنی بر افزایش خطر اختالالت کروموزومی جنین
 6 - نتایج سونوگرافی غیر نرمال جنین

 7 - خطر سندروم های شکنندگی کروموزومی و یا سایر سندروم ها با یافته های سیتوژنتیک اختصاصی

نمونه مورد نیاز:

 20cc از نمونه مایع آمنیوتیک بدون آلودگی به خون و در شرایط کامال استریل و در داخل لوله های فالکون50cc جهت انجام مطالعات سیتوژنتیک باید بالفاصله به 
آزمایشگاه و به دور از نورمستقیم و در دمای اتاق ارسال گردد. نام بیمار، تاریخ تولد مادر، سن حاملگی و تشخیص احتمالی حتما باید ذکر گردد.

محدودیت های انجام آزمون

1 - اختالالت کروموزومی جزئی با این آزمون قابل ارزیابی نیست و نیاز به آزمون های تکمیلی بیشتری دارد.
2 - در صورت آلوده شدن مایع آمنیوتیک به سلول های مادری، نتایج ممکن است اشتباه گردد و بیشتر از آنکه نمایانگر مشخصات کروموزومی جنین باشد، نمایانگر مشخصات 

کروموزومی مادر خواهد بود.
3 - بعضی از جنین ها ممکن است بیش از یک گونه آرایش کروموزومی در بدن باشند)موزائیسم( و نیازمند شمارش تعداد بیشتری از متافازهای سلول های آمنیوتیک خواهد بود.

 4 - تع�داد زی�ادی از اخت�الالت ژنتیک�ی وج�ود دارد ک�ه آنق�در ای�ن تغیی�رات، جزئ�ی و خفی�ف در س�طح DNA می باش�د ک�ه به وس�یله ای�ن آزمون قابل بررس�ی 
نمی باشد.

5 - یک نتیجه نرمال بروی آنالیز کروموزومی مایع آمنیوتیک قطعا دلیل بر آن نیست که این بچه در صورت تولد هیچگونه نقص ژنتیکی و یا اختالل تکاملی را در آینده نداشته 
باشد .

مدارک مورد نیاز:

  آخرین نتایج آزمایشگاهی )نشانگرهای سرمی مادر( و سونوگرافی های قبلی.

موارد برگشت نمونه: 

مایع آمنیوتیک آغشته به خون حتی به مقدار کم و یا قهوه ای رنگ، مایع آمنیوتیک کدر،مایع آمینوتیک که بیش از 2 ساعت بعد از زمان نمونه گیری به آزمایشگاه برسد.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 

در صورت ارسال نمونه با شرایط مناسب حدود 15 روز زمان مورد نیاز می باشد.

نتیجه:

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

طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

  پذیرش 80559
  کشت سلو ل های مایع آمنیون 882351

  بررسی 15 سلول مایع آمنیوتیک 88267
  تفسیر و گزارش 80499

Chromosomal Study on Amniotic Fluid
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بررسی اختالالت کروموزومی
FISH به روش MDS در 

بررسی اختالالت کروموزومی 
FISH به روش CLL در

شرح آزمون:

 بیماری ها یا س�ندرم های میلودیس پالس�تیک(MDS) اختالالتی هستند که 
در آن ها آپوپتوز غلبه دارد، خون س�ازی غیرموثر و جود دارد و س�یتوپنی ها رخ 
می دهد.اختالالت میلو دیس پالستیک / میلوپرولیفراتیو خصوصیاتی از هردو، با 

افزایش سلول ها و نیز دیس پالزی مورفولوژیک را نشان می دهند.
MDS عمدتا در افراد باالی 50 سال بروز می کند و معموال خود را به شکل یک کم 
خونی مقاوم به مواد هماتینیک با یا بدون وجود نوتروپنی و ترومبوسیتوپنی نشان 
 Del که شامل MDS می دهند. بعضی از ناهنجاری های ش�ایع سیتوژنتیکی در

5q,Del p53,Del 7q,Del 20q به روش FISH مورد بررسی قرار می گیرد.

نمونه مورد نیاز: 

cc 5-3 آسپیراس�یون مغزاس�تخوان یا cc 5 خون محیطی هپارینه در اسرع 
وقت به آزمایشگاه و در دمای اتاق ارسال گردد.

روش انجام آزمایش:

 پ�س از کش�ت در محیط ه�ای کش�ت مخص�وص MDS ، س�لولها وارد 
 Pretreatment مرحل�ه اینترف�از و متاف�از می گردن�د و توس�ط مراح�ل
و س�پس با اس�تفاده از پروب ه�ای هیبریدی س�ازي  که به ص�ورت تجاری 
خری�داری می ش�ود مرحله هیبریداس�یون انج�ام و در نهای�ت طی عملیات 
 Posthybridization نمونه ها آماده بررسی توسط میکروسکوپ فلورسانس

می گردد.

حساسیت روش مورد آزمایش:

 براساس کیفیت  پروب ها و سیگنال های مشاهده شده برای بررسی اختالالت 
ساختاری وشمارشی کروموزوم ها، حساسیت حدود 95درصد است.

مدارک مورد نیاز: 

اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی 
و نوع داروهای مصرفی، و تشخیص اولیه

موارد برگشت نمونه:

 نمون�ه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن 
نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی:

 10  روز

نتیجه: 

نتیجه آزمایش توس�ط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک  بر 
اساس سیگنال های فلورسنت ایجاد شده بررسی، تفسیر و گزارش می شود.

طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

   پذیرش 80559 
  کشت سلول های مغز استخوان 88237

  سایر مطالعات سیتوژنتیک 88299
FISH  4×80478 پروب برای  

   تفسیر و گزارش  80499

شرح آزمون: 

لوس�می مزم�ن لنفوس�یت (CLL) اختالل�ی اس�ت ک�ه به وس�یله تکثیر 
منوکلون�ال لنفوس�یت هایی با ظاه�ر بالغ که خصوصیات فنوتیپی مش�خص 
دارند ش�ناخته می ش�ود.  CLLیکی از فرم های ش�ایع لوس�می بزرگساالن 
اس�ت. بی�ش از 80درصد از بیم�اران مبتال به CLLیک یا چند مورد آس�یب 
س�یتوژنتیکی را با روش FISH نش�ان می دهند .این اختالالت کروموزومی 
هریک پی�ش آگهی خاصی را پیش بینی می کنن�د و از این روش برای کمک 
 به تشخیص، تایید یافته های سیتوژنتیک و پیگیری و پاسخ به درمان می توان

 استفاده کرد. 

نمونه مورد نیاز:

 cc 5 آسپیراسیون مغزاستخوان یا cc 5 خون محیطی هپارینه در اسرع وقت 
به آزمایشگاه و در دمای اتاق ارسال گردد.

روش انجام آزمایش:

 پ�س از کش�ت در محیط ه�ای کش�ت مخص�وص CLL ، س�لولها وارد 
 Pretreatment مرحل�ه اینترف�از و متاف�از می گردن�د و توس�ط مراح�ل
و س�پس ب�ا اس�تفاده از پروب ه�ای هیبریدیزیش�ن  که به ص�ورت تجاری 
خری�داری می ش�ود مرحله هیبریداس�یون انج�ام و در نهای�ت طی عملیات 
 Posthybridization نمونه ها آماده بررسی توسط میکروسکوپ فلورسانس 

می گردد.

حساسیت روش مورد آزمایش:

 براساس کیفیت  پروب ها و سیگنال های مشاهده شده برای بررسی اختالالت 
ساختاری و شمارشی کروموزوم ها، حساسیت حدود 95درصدمی باشد.

مدارک مورد نیاز:

 اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی 
و نوع داروهای مصرفی، و تشخیص اولیه

موارد برگشت نمونه: 

نمون�ه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن 
نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی:

 10  روز

نتیجه:

 نتیجه آزمایش توس�ط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک  بر 
اساس سیگنال های فلورسنت ایجاد شده بررسی، تفسیر و گزارش می شود.

طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی

 پذیرش 80559
  کشت سلول های مغز استخوان 88237

 سایر مطالعات سیتوژنتیک 88299
FISH   5×80478 پروب برای 

  تفسیر و گزارش 80499

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

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

FISH و CISH مطالعات
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FISH و 18 و 21 به روش X و 13 و Y بررسی اختالالت شمارشی کروموزوم های

شرح آزمون:

 شایعترین آنوپلوئیدی ها در تشخیص های قبل از زایمان،تریزومی کروموزوم های 13،18،21 و اختالالت گونادی جنسی می باشد که حدود 65 درصد کل اختالالت 
کروموزومی و حدود 95-85درصد اختالالت کروموزومی که با تولد نوزاد زنده همراه است را شامل می گردد.

  یک�ی از راه ه�ای تش�خیصی س�ریع و انتخاب�ی ب�ه دنب�ال آمنیوس�نتز جه�ت بررس�ی ای�ن اخت�الالت تکنی�ک هیبریدیزاس�یون درج�ای فلورس�انس
 FISH  (Flurescence in situ hybridization) ب�ا اس�تفاده از پروب ه�ای س�انترومریک ی�ا اختصاص�ی لوکوس می باش�د.غربالگری آنوپلوئیدی بر روی 
آمنیوسیت های غیر کشت داده شده با استفاده از تکنیک FISH می تواند در زمان کوتاهتری نسبت به کشت آمنیوسیت ها و کاریوتایپینگ معمولی بر روی مایع 
آمنیوتیک نتیجه دهد. در آزمون س�ریع غربالگری تریزومی 13،18،21 و اختالالت کروموزوم های جنس�ی به وس�یله تکنیک FISH بالفاصله بعد از آمنیوسنتز، 
مرحله Pretreatment انجام و سپس با استفاده از پروب های مخصوص متصل به ماده فلورسانس مرحله اتصال صورت می پذیرد و در نهایت توسط میکروسکوپ 
فلورس�انس، س�یگنال های حاصله بررس�ی و نتایج گزارش می گردد.برای اطمینان از نتایج حاصل معموال همراه با این آزمون غربالگری، کش�ت و کاریوتایپ مایع 
 آمنیوتیک نیز انجام می پذیرد، زیرا با اس�تفاده از تکنیک FISH به تنهایی حدود 30-25 درصد موارد از اختالالت س�یتوژنتیک قابل شناس�ایی، ممکن اس�ت 

مشخص نگردد.

موارد استفاده از آزمون: 

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

- یافته های غیرطبیعی در سونوگرافی

نمونه مورد نیاز:  

حدود 20cc از مایع آمنیوتیک تحت شرایط استریل و بالفاصله دردمای اتاق  به این آزمایشگاه ارسال گردد.مایع آمنیوتیک باید شفاف و زرد کمرنگ باشد، بهتر 
است 5cc اولیه آسپیره مایع آمنیوتیک ابتدا دور ریخته شود و سپس 20cc آسپیره بعدی جمع آوری و ارسال گردد.

روش انجام آزمایش:

 بالفاصله بعد از آمنیوسنتز، مرحله Pretreatment انجام و سپس با استفاده از پروب های مخصوص متصل به ماده فلورسانس مرحله اتصال صورت می پذیرد و در 
نهایت توسط میکروسکوپ فلورسانس، سیگنال های حاصله بررسی و نتایج گزارش می گردد.

حساسیت روش مورد آزمایش: 

در صورت انجام صحیح آزمایش، در صورت انجام کشت و کاریوتایپینگ مایع آمنیوتیک به صورت همزمان، حساسیت و اختصاصیت حدود 100درصد را داراست.

مدارک مورد نیاز: 

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

موارد برگشت نمونه:

 مایع آمنیوتیک آغشته به خون حتی به مقدار کم و یا قهوه ای رنگ، مایع آمنیوتیک کدر،مایع آمینوتیک که بیش از 2 ساعت بعد از زمان نمونه گیری به آزمایشگاه 
برسد.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی:

 15  روز

نتیجه:

  نتیج�ه آزمای�ش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ پاتول�وژی مولکولی و س�یتوژنتیک  بر اس�اس س�یگنال های فلورس�نت ایجاد ش�ده بررس�ی، تفس�یر و گزارش
 می شود.

طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی

  پذیرش 80559
   سایر مطالعات سیتوژنتیک 88299
FISH 5×80478 پروب برای هر   

   تفسیر و گزارش 80499 

FISH for Chromosome 13, 18, 21, X, Y in Prenatal Diagnosis
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آزمون بررسی افزایش بیان ژن Her2/neu با روش 
(FISH) هیبریدیزاسیون درجای فلوئورسانس

آزمون بررسی افزایش بیان ژن Her2/neu با روش 
(CISH) هیبریدیزاسیون درجای کروموژنیک

شرح آزمون: 
ژن Her2/neu ، گیرنده تیروزین کینازی را کد می نماید که سیگنالهای فاکتور 
رش�د را درگیر می نماید.افزایش بیان ژن در حدود 20 درصد از س�رطان های 
پستان همراه می باشد و پیش آگهی بدتری را بازگو می نماید،همچنین افزایش 
بیان این ژن با درجات شیوع متغییری در کارسینوم های معده، پروستات، ریه، 

کولون و تخمدان نیز دیده شده است.
 داروی Herceptin در بیم�اران مبتال به س�رطان پس�تان ک�ه افزایش بیان
 Her2/neu را داش�ته باش�ند، بس�یار موثر می باش�د و از این رو اس�تفاده 
از ای�ن داروی گ�ران قیمت مبتنی بر افزایش بیان ژن Her2/neu اس�ت. در 
روش مت�داول از تکنی�ک ایمونوهیستوش�یمی بروی بافت توم�ورال جهت 
 IHC بررس�ی افزایش بیان این ژن اس�تفاده می گ�ردد ولی در م�واردی که
ب�ه طور کامل قادر به پاس�خگویی دقیق نمی باش�د و به ص�ورت 2+ گزارش 
  FISH(Fluorescence In Situمی گردد، آزمون تاییدی توس�ط تکنیک

 (Hybridizationو بروی بافت پارافینه و یا بافت تازه انجام می پذیرد.
نمونه مورد نیاز: 

 ارس�ال بلوک پارافینه به همراه اس�الیدهای پاتولوژی و ارس�ال اسالیدهای 
ایمونوهیستوشیمی بیمار در صورت وجود

روش انجام آزمایش: 
بروی بل�وک پارافینه ابتدا مراحل Pretreatment و س�پس با اس�تفاده از 
پروب های هیبریدس�ازي مخص�وص ژن Her2/neu  که ب�ه صورت تجاری 
خری�داری می ش�ود مرحله هیبریداس�یون انج�ام و در نهای�ت طی عملیات 
Posthybridization نمونه ه�ا آماده و در نهایت مقایس�ه آن با پروب ژن 
کنترل به صورت همزمان و مقایس�ه نسبت آنها  و تفسیر و گزارش آن توسط 

میکروسکوپ فلوئورسانس انجام می گردد.
حساسیت روش مورد آزمایش: 

ب�ا توجه به اینک�ه تکنیک FISH ، روش اس�تاندارد و طالیی برای بررس�ی 
وضعیت بیان Her2/neu می باش�د، حساسیت و اختصاصیت آن در صورت 

انجام صحیح آزمایش 100 درصد می باشد.
مدارک مورد نیاز:

 اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی 
و نوع داروهای مصرفی، و تشخیص اولیه

موارد برگشت نمونه:
 در صورت وجود خونریزی و نکروز شدید در بافت ارسالی و در صورتیکه کمتر 

از 70 درصد بافت ارسالی تومورال باشد.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی:       15روز

نتیج�ه:     نتیج�ه آزمایش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ  پاتول�وژی مولکولی و 
سیتوژنتیک بررسی تفسیر و گزارش می شود.

طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:
   پذیرش 80559

   سایر مطالعات سیتوژنتیک 88299
FISH 2×80478 پروب برای   

   تفسیر و گزارش 80499
  FISH بررس�ی اس�الید پاتولوژی از نظر مکان مناسب جهت انجام آزمون  

88323

شرح آزمون:
 ژن Her2/neu ، گیرنده تیروزین کینازی را کد می نماید که سیگنالهای فاکتور 
رش�د را درگیر می نماید. افزایش بیان ژن در حدود 20 درصد از س�رطان های 
پستان همراه می باشد و پیش آگهی بدتری را بازگو می نماید، همچنین افزایش 
بیان این ژن با درجات شیوع متغییری در کارسینوم های معده،پروستات، ریه، 
کولون و تخمدان نیز دیده ش�ده اس�ت.داروی Herceptin در بیماران مبتال 
به سرطان پس�تان که افزایش بیان Her2/neu را داشته باشند، بسیار موثر 
می باشد و از این رو استفاده از این داروی گران قیمت مبتنی بر افزایش بیان ژن 
Her2/neu می باش�د. در روش متداول از تکنیک ایمونوهیستوشیمی بروی 
بافت تومورال جهت بررس�ی افزایش بیان این ژن اس�تفاده می گردد ولی در 
مواردی که IHC به طور کامل قادر به پاسخگویی دقیق نمی باشد و به صورت 
  CISH(chromogenic 2+ گزارش می گردد، آزمون تاییدی توسط تکنیک
(In Situ Hybridization و ب�روی باف�ت پارافین�ه و یا باف�ت تازه انجام 

می پذیرد.
نمونه مورد نیاز:

  ارس�ال بلوک پارافینه به همراه اس�الیدهای پاتولوژی و ارس�ال اسالیدهای 
ایمونوهیستوشیمی بیمار در صورت وجود

روش انجام آزمایش:
 ب�روی بلوک پارافینه ابتدا مراحل Pretreatment و س�پس با اس�تفاده از 
پروب های مخصوص ژن Her2/neu  که به صورت تجاری خریداری می شود 
 Posthybridization مرحله هیبریداسیون انجام و در نهایت طی عملیات
نمونه ها آماده و در نهایت مقایس�ه آن با پروب ژن کنترل به صورت همزمان و 
مقایسه نسبت آنها  و تفسیر و گزارش آن توسط میکروسکوپ نوری)ارجحیت 

نسبت به روش FISH( انجام می گردد.
حساسیت روش مورد آزمایش: 

 FISH,CISH با توجه به مطالعات اخیر مبنی بر ارزش هم اندازه تکنیک های
، در صورت انجام صحیح آزمایش، حساس�یت و اختصاصیت حدود 100 درصد 

در نظر گرفته می شود.
مدارک مورد نیاز:

 اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی 
و نوع داروهای مصرفی، و تشخیص اولیه

موارد برگشت نمونه: 
در صورت وجود خونریزی و نکروز شدید در بافت ارسالی و در صورتیکه کمتر 

از 70درصد بافت ارسالی تومورال باشد.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی:       10  روز

نتیج�ه:     نتیج�ه آزمایش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ  پاتول�وژی مولکولی و 
سیتوژنتیک بررسی تفسیر و گزارش می شود.

طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی
 پذیرش 80559

  سایر مطالعات سیتوژنتیک 88299
CISH  2×80478 پروب برای 

 تفسیر و گزارش 80499
 CISH بررسی اسالید پاتولوژی از نظر مکان مناسب جهت انجام آزمون 

88323 

FISH study for HER2/neu
 in Breast Cancer

CISH study  for HER2/neu
 in Breast Cancer

FISH و CISH مطالعات
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solid 1 -  بدخیمی های خونی 2-  بررسی موتاسیون ژن های مرتبط با ترومبو فیلی 3-  مطالعات ژنتیک سرطان در بافت های
 4-  مطالعات  فارماکوژنتیک  و پاتولوژی مولكولی 5-  مطالعات پاتولوژی مولكولی در بیماری های گوارش و کبدی 

 6-  مطالعات مولكولی قبل از تولد 7- پنل ناباروری مردان

مطالعات پاتولوژی مولكولی

دکتر حسین آیت اللهی | دانشیار پاتولوژی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فلو شیپ پاتولوژي مولکولي و سیتوژنتیك ،رئیس مرکز تحقیقات پاتولوژي مولکولي سرطان
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 پنل ALL به روش
RT-PCR 

 t(4;11) بررسی ترانسلوکاسیون 
RT-PCR به روش

شرح آزمون:

ای�ن آزمون به بررس�ی  کیف�ی پنل ترانسلوکاس�یون های مرب�وط به لوکمی 
لنفوبالستیک حاد )ALL( می پردازد.

اهمیت آزمون
 1 - جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری 
 2 - جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

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

نمونه مورد نیاز: 
 4cc خ�ون وریدی آغش�ته ب�ه EDTA) درصورت وجود بالس�ت در خون 
محیطی( ویا بیش از 2cc نمونه آس�پیره مغزاس�تخوان هم�راه EDTA برای 
تشخیص فرد مبتال الزم اس�ت.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه 
باید نوش�ته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با 
آزمایشگاه الزامیست. حداکثر زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره 

سرما می باشد.
روش انجام آزمایش:

 RNA از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می شود؛ RNA برای تولید 
cDNA به روش رونویس�ی معکوس مورد استفاده قرار می گیرد، پرایمرهای 
 t(9;22)  t(12;21),t(1;19),اختصاصی برای تکثیر ترانسلوکاس�یون های
وt(4;11) ب�ه روش Nested RT-PCR )واکن�ش زنجیره ای پلیمراز( مورد 

استفاده قرار می گیرد.
حساسیت روش مورد آزمایش:

  t(9;22)  t(12;21),t(1;19) و t(4;11),برای تشخیص RT-PCR آزمون 
بسیار حساس تر و دقیق تر از روش متداول سیتوژنتیک یا FISH است برای 
استفاده از حداکثر حساس�یت روش Nested RT-PCR با حساسیت4 - 10  

در این مرکز به کارمی رود.
مدارک مورد نیاز:

 اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و 
نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:
نمون�ه ی�خ زده، لخت�ه، نمونه همولیز ی�ا وج�ود آلودگی هایی داخ�ل نمونه، 
 گرفتن نمون�ه در لوله های غیراس�تریل، گرفتن نمونه داخل م�واد ضدانعقاد 

نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی:

10 روز
نتیجه:

 نتیجه آزمایش توس�ط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به 
صورت کیفی و براس�اس باندهای مشاهده شده در External RT-PCR و 

Nested RT-PCR  بررسی تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه هاهمراه با کدهای بین المللی: 

    پذیرش 80559
RNA 80483 استخراج    

شرح آزمون:
 جاب�ه جایی کروم�وزوم  t(4;11)در 5درصد کودکان مبت�ال به ALL و غالبا 
در ن�وع B-ALL دیده می ش�ود، ای�ن جابه جایی در 75درص�د از موارد  در 
مرحله ش�یرخوارگی دیده می شود و بیماری بیش�تر به عنوان لوسمی دوران 
ش�یرخوارگی ش�ناخته می ش�ود، احتمال بهبودی کامل در این بیماری دیده 
می شود ولی عود نسبت به دیگر انواع لوسمی های لنفوبالستیک بیشتر است، 
و به عنوان یک لوکمی لنفوئید حاد با پیش آگهي بد شناخته می شود.ژن های 
درگیر در این نوع جا به جایی عبارت انداز ژن AF4 در ناحیه q21 کروموزوم 

 .q23 بروی کروموزوم 11 در ناحیه MLL 4 و ژن
اهمیت آزمون

  1 - جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری 
 2 - جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

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

 نمونه مورد نیاز:
  4cc خون وریدی آغشته به EDTA) درصورت وجود بالست در خون محیطی( 
ویا بیش از 2cc نمونه آس�پیره مغزاس�تخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد 
مبتال الزم است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود در 
صورت نیاز به ارس�ال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. 

حداکثر زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما است.
 روش انجام آزمایش:

 RNA از خون وریدی یا مغزاس�تخوان استخراج می شود؛ RNA برای تولید 
cDNA به روش رونویس�ی معکوس مورد استفاده قرار می گیرد، پرایمرهای 
 Nested RT-PCR به روش t(4;11) اختصاصی برای تکثیر ترانسلوکاسیون

)واکنش زنجیره ای پلیمراز( مورد استفاده قرار می گیرد.
حساسیت روش مورد آزمایش:

 آزمون RT-PCR برای تشخیص t(4;11)  بسیار حساس تر و دقیق تر از روش 
متداول سیتوژنتیک یا FISH است برای استفاده از حداکثر حساسیت روش 

Nested RT-PCR با حساسیت 4 - 10 در این مرکز به کارمی رود.
 مدارک مورد نیاز:

 اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و 
نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:
نمون�ه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن 

نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
نتیجه آزمایش توسط پزش�ک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به 
صورت کیفی و براس�اس باندهای مشاهده ش�ده در External RT-PCR و 

Nested RT-PCR  بررسی تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی :           

   پذیرش 80559
RNA       80483 استخراج   

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

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

بدخیمی های خونی

RT-PCR_ t(4;11(    2×80497   
   تفسیر و گزارش  80499

RT-PCR 10 ×80497     
     تفسیر و گزارش  80499
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 t(1;19) بررسی ترانسلوکاسیون 
RT-PCR به روش

 t(12;21) بررسی ترانسلوکاسیون 
RT-PCR به روش

شرح آزمون: 
t(1;19)  ناهنج�اری  (ALL) لنفوبالس�تیک ح�اد ک�ودکان در لوس�می 
E2A-PBX1 (q23;p13)ب�ا منش�ا س�لولهای pre B در 6درصد موارد رخ 
می ده�د، این ناهنجاری در بزرگس�االن نیز رخ می دهد ام�ا فراوانی آن کمتر 
است. این ترانسلوکاسیون قویا وابسته به خصوصیات ایمنوفنوتیپی  سلولهای 
pre-B است. داشتن این ناهنجاری نشان دهنده پیش آگهي بد بیماری است. 
این ناهنجاری ناشی از جا به جایی ژن E2A(TCF3) روی کروموزوم 19 با ژن 

PBX1 روی کروموزوم 1 است.
اهمیت آزمون

ALL 1 -   شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری  
 2 -   شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

 3 -   پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان 
 4  -   بررسی پیش آگهی بیماری

 نمونه مورد نیاز:
  4cc خ�ون وریدی آغش�ته ب�ه EDTA) درصورت وجود بالس�ت در خون 
محیطی( ویا بیش از 2cc نمونه آس�پیره مغزاس�تخوان هم�راه EDTA برای 
تشخیص فرد مبتال الزم اس�ت.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه 
باید نوش�ته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با 
آزمایشگاه الزامیست. حداکثر زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره 

سرما می باشد.
 روش انجام آزمایش:

 RNA از خون وریدی یا مغزاس�تخوان اس�تخراج می ش�ود؛ RNA برای تولید 
cDNA ب�ه روش رونویس�ی معکوس مورد اس�تفاده قرار می گی�رد، پرایمرهای 
اختصاصی ب�رای تکثیر ترانسلوکاس�یون t(1;19)(q23;p13) E2A-PBX1 به 
روش Nested RT-PCR )واکنش زنجیره ای پلیمراز( مورد استفاده قرار می گیرد.

حساسیت روش مورد آزمایش:
آزمون RT-PCR برای تشخیص . t(1;19)بسیار حساس تر و دقیق تر از روش 
متداول سیتوژنتیک یا FISH است. برای استفاده از حداکثر حساسیت روش 

Nested RT-PCR با حساسیت 4 - 10 در این مرکز به کارمی رود.
 مدارک مورد نیاز: 

اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و 
نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

 موارد برگشت نمونه: 
نمون�ه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن 

نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.
 مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

 نتیجه:
 نتیجه آزمایش توس�ط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به 
صورت کیفی و براس�اس باندهای مشاهده ش�ده در External RT-PCR و 

Nested RT-PCR  بررسی، تفسیر و گزارش می شود.
 طرز درخواست آزمون جهت بیمه هاهمراه با کدهای بین المللی:       

    پذیرش 80559
RNA   80483 استخراج    

شرح آزمون:
 در لوس�می لنفوبالس�تیک حاد کودکان ALL)) با منش�ا س�لولهای B و در 
25-20 درص�د م�وارد رخ می دهد. این ناهنجاری بیش�تر در ک�ودکان دیده 
می ش�ود و با افزایش س�ن از میزان آن کاسته می شود، داشتن این ناهنجاری 
نش�ان دهنده پروگنوز خوب بیماری اس�ت و بهب�ودی را در 90-80 درصد  از 
 TEL(ETV6) موارد نشان می دهد، این ناهنجاری ناش�ی از جا به جایی ژن

روی کروموزوم 12 با ژن AML1(RUNX1) روی کروموزوم 21 است.
اهمیت آزمون

  1 - شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری
 2 - شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

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

 نمونه مورد نیاز:
  4cc خ�ون وریدی آغش�ته ب�ه EDTA) درصورت وجود بالس�ت در خون 
محیطی( ویا 2cc نمونه آس�پیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص 
فرد مبتال الزم است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته 
ش�ود. در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگرهماهنگی با آزمایشگاه 
الزامیس�ت. حداکثر زمان ارسال نمونه تا 48 س�اعت و با حفظ زنجیره سرما 

می باشد.
 روش انجام آزمایش:

 RNA از خون وریدی یا مغزاس�تخوان استخراج می شود؛ RNA برای تولید 
cDNA به روش رونویس�ی معکوس مورد استفاده قرار می گیرد، پرایمرهای 
t(12;21)(p13;q22) TEL-  اختصاص�ی ب�رای تکثی�ر ترانسلوکاس�یون
ب�ه روش Nested RT-PCR )واکن�ش    AML1 or ETV6-RUNX1

زنجیره ای پلیمراز( مورد استفاده قرار می گیرد.
 حساسیت روش مورد آزمایش:

 آزمون RT-PCR برای تش�خیص t(12;21) بس�یار حس�اس تر و دقیق تر از 
روش متداول سیتوژنتیک یا FISH است برای استفاده از حداکثر حساسیت 

روش Nested RT-PCR با حساسیت 4 - 10 در این مرکز به کارمی رود.
 مدارک مورد نیاز:

 اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی 
و نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

 موارد برگشت نمونه:
 نمون�ه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن 

نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.
 مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه: 
نتیجه آزمایش توسط پزش�ک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به 
صورت کیفی و براس�اس باندهای مشاهده ش�ده در External RT-PCR و 

Nested RT-PCR  بررسی،تفسیر و گزارش می شود.
 طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

  پذیرش 80559
RNA   80483 استخراج  

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

ALL – Panel: 3) Nested RT-PCR  t(12;21)
(p13;q22) TEL-AML1 or ETV6-RUNX1

RT-PCR_ t(1;19)     2×80497    
    تفسیر و گزارش  80499

RT- PCR t(12;21)     2×80497   
   تفسیر و گزارش  80499
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  t(9;22)بررسی ترانسلوکاسیون 
RT-PCR به روش

ALL پنل 
Real time PCR به روش 

شرح آزمون:
t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1 یکی از ترانسلوکاس�یون های وابس�ته 
به انواع ناهنجاری های خونی اس�ت. تقریبا 100 درصد از بیماران مبتال به لوس�می 
میلوئیدمزمن (CML) این ترانسلوکاس�یون را دارن�د، در نتیجه جا به جایی ژن 
ABL روی کروم�وزوم 9 ب�ا ژن BCR روی کروم�وزوم 22 پروتئی�ن (p210)و 
(p230) و(p190) ب�ه وجود می آید. این جا به جایی در برخی از بیماران مبتال به  

ALL بزرگساالن و گاها اطفال نیز گزارش شده است.
اهمیت آزمون

CML ، ALL  1 - جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری 
2 - جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

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

 نمونه مورد نیاز:
  4cc خون وریدی آغشته به EDTA )در صورت وجود بالست در خون محیطی( 
ویا 2cc نمونه آس�پیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد مبتال الزم 
است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود در صورت نیاز 
به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثرزمان  

ارسال نمونه تا 48 ساعت  وبا حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش:

 cDNA برای تولید RNA از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می شود؛ RNA
به روش رونویس�ی معکوس مورد استفاده قرار می گیرد، پرایمرهای اختصاصی برای 
 Nested به روش t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1 تکثیر ترانسلوکاس�یون

RT-PCR )واکنش زنجیره ای پلیمراز( مورد استفاده قرار می گیرد.
حساسیت روش مورد آزمایش:

آزمون RT-PCR برای تش�خیص t(9;22) بس�یار حس�اس تر و دقیق تر از روش 
متداول س�یتوژنتیک یا FISH اس�ت برای اس�تفاده از حداکثر حساسیت روش 

Nested RT-PCR با حساسیت 4 - 10 تا  3 - 10 دراین مرکز به کارمی رود.
مدارک مورد نیاز: 

اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع 
داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:
نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه 

در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت 
Nested RT- و External RT-PCR کیفی و براساس باندهای مشاهده شده در

PCR  بررسی، تفسیر و گزارش می شود.
 طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

    پذیرش 80559
RNA     80483 استخراج    

P190 - _ t(9;22) RT-PCR 2×80497    
P210 - _ t(9;22) RT-PCR 2× 80497    
 P230 _ t(9;22) RT-PCR 2× 80497    

    تفسیر و گزارش    80499

 شرح آزمون:  
این آزمون به بررس�ی کمی پنل ترانسلوکاس�یون های لوکمی لنفوبالستیک 

حاد(ALL) می پردازد.
اهمیت آزمون

 ALL 1 -   جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری  
 2 - جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

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

  نمونه مورد نیاز:
4cc خون وریدی آغشته به EDTA)درصورت وجود بالست در خون محیطی( 
ویا بیش از 2cc نمونه آسپیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد 

مبتال الزم است.
روی نمون�ه اس�م بیم�ار و زم�ان جم�ع آوری نمون�ه بای�د نوش�ته ش�ود در 
ص�ورت نیاز به ارس�ال نمون�ه از ش�هرهای دیگ�ر هماهنگی با آزمایش�گاه 
 الزامیس�ت. حداکثر زمان ارسال نمونه تا 48 س�اعت و با حفظ زنجیره سرما 

می باشد.
 روش انجام آزمایش:

RNA از خون وریدی یا مغزاس�تخوان اس�تخراج می شود؛ RNA برای تولید 
cDNA به روش رونویسی معکوس مورد استفاده قرار می گیرد، با استفاده از 
پرایمرها و پروب های مخص�وص RNA ژن مورد نظر و ژن کنترل میزان بیان 
با اس�تفاده ازQuantitative Real Time-PCR بررسی و این نسبت گزارش 

می گردد.
 حساسیت روش مورد آزمایش:

تش�خیصt(12;21),t(4;11),t(9;22)و      ب�رای   Real Time-PCR  آزم�ون 
 FISH  بس�یار حس�اس تر و دقیق تر از روش متداول سیتوژنتیک یاt(1;19)

است و با حساسیت 4-10  در این مرکز انجام می پذیرد.
 مدارک مورد نیاز:

اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و 
نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

 موارد برگشت نمونه:
نمون�ه ی�خ زده، لخت�ه، نمونه همولیز ی�ا وج�ود آلودگی هایی داخ�ل نمونه، 
 گرفتن نمون�ه در لوله های غیراس�تریل، گرفتن نمونه داخل م�واد ضدانعقاد

 نامناسب.
 مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

 نتیجه:
نتیجه آزمایش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ  پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک 
به صورت کمی و براس�اس منحنی های   Real time PCRبررس�ی، تفسیر و 

گزارش می شود.
 طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

  پذیرش 80559 
RNA  80483 استخراج   

Real Time-PCR     5 × 80498  
  تفسیر و گزارش     80499 

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

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

بدخیمی های خونی
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 t(4;11) بررسی ترانسلوکاسیون 
Real time PCR به روش

 t(1;19) بررسی ترانسلوکاسیون 
Real time PCR به روش

شرح آزمون:
جاب�ه جای�ی کروم�وزوم t(4;11) در 5 درصدکودکان مبتال ب�ه ALL و غالبا در 
ن�وع B-ALL دیده می ش�ود، این جاب�ه جایی در 75 درصد از م�وارد  در مرحله 
ش�یرخوارگی دیده می شود و بیماری بیشتر به عنوان لوسمی دوران شیرخوارگی 
ش�ناخته می ش�ود، احتمال بهبودی کامل در این بیماری دیده می ش�ود ولی عود 
نسبت به دیگر انواع لوسمی های لنفوبالستیک بیشتر است، و به عنوان یک لوکمی 
لنفوئید حاد با پیش آگهي بد شناخته می شود.ژن های درگیر در این نوع جا به جایی 
عبارتند از ژن AF4 در ناحیه q21 کروموزوم 4 وژن MLL بروی کروموزوم 11 در 

q23. ناحیه
Real Time PCR ب�ه معنی مش�اهده لحظه به لحظ�ه فرآیند تکثیر در واکنش 
زنجی�ره ای پلیمراز اس�ت و به منظور تش�خیص و اندازه گی�ری کمیت توالی های 
اختصاصی DNA و RNA انجام می پذیرد. در این سیس�تم تشخیصی یک ماده 
فلورسنت در طی واکنش متناس�ب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می شود و 

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

 1 -  جه�ت شناس�ایی در مراح�ل ابتدایی بیماری   2 - جهت شناس�ایی حداقل 
باقیمانده بیماری  3 - جهت پایش احتمال بازگش�ت بیماری در طول دوره درمان   

4 - جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمیم گیری جهت پیوند مغز استخوان
 نمونه مورد نیاز:

  4cc خون وریدی آغش�ته به EDTA) درصورت وجود بالست در خون محیطی( 
ویا بیش از 2cc نمونه آسپیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد مبتال 
الزم است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود در صورت 
نیاز به ارس�ال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر 

زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش:

 RNA از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می شود؛ RNA برای تولید cDNA به 
روش رونویسی معکوس مورد استفاده قرار می گیرد، با استفاده از پرایمرها و پروب های 
  Quantitativeژن مورد نظر و ژن کنترل میزان بیان با اس�تفاده از RNA مخص�وص

Real Time-PCR بررسی و این نسبت گزارش می گردد.
حساسیت روش مورد آزمایش:

 آزمون Real Time-PCR برای تشخیص t(4;11) بسیار حساس تر و دقیق تر از روش 
متداول سیتوژنتیک یا  FISH است و با حساسیت 4-10  در این مرکز انجام می پذیرد.

مدارک مورد نیاز:
 اطالعات بالینی و مدارک پزش�کی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و 

نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.
موارد برگشت نمونه:

 نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه 
در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
 نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت 
کمی و براساس منحنی های Real time-PCR بررسی، تفسیر و گزارش می شود.

طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:
    پذیرش 80559

RNA    80483 استخراج    

شرح آزمون: 
 t(1;19)(q23;:p13) ناهنجاری (ALL) در لوس�می لنفوبالس�تیک حاد کودکان
E2A-PBX1 ب�ا منش�ا س�لول های pre-B در 6 درص�د م�وارد رخ می ده�د، 
ای�ن ناهنجاری در بزرگس�االن نی�ز رخ می دهد ام�ا فراوانی آن کمتر اس�ت، این 
ترانسلوکاسیون قویا وابسته به خصوصیات ایمنوفنوتیپی  سلولهای pre-B است. 
داش�تن این ناهنجاری نش�ان دهنده پیش آگهي بد بیماری است. این ناهنجاری 
ناش�ی از جا ب�ه جای�ی ژن E2A(TCF3) روی کروموزوم 19 ب�ا ژن PBX1 روی 

کروموزوم 1 است.
Real Time PCR ب�ه معنی مش�اهده لحظه به لحظه فرآین�د تکثیر در واکنش 
زنجی�ره ای پلیمراز اس�ت و به منظور تش�خیص و اندازه گی�ری کمیت توالی های 
اختصاصی DNA و RNA انجام می پذیرد. در این سیس�تم تش�خیصی یک ماده 
فلوئورس�نت در طی واکنش متناسب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می شود 

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

 ALL 1 -  جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری  
 2 - جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

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

 نمونه مورد نیاز:
4cc خون وریدی آغش�ته به EDTA) درصورت وجود بالست در خون محیطی ( 
ویا بیش از 2cc نمونه آسپیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد مبتال 
الزم است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود در صورت 
نیاز به ارس�ال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر 

زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش:

 cDNA برای تولید RNA از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می شود؛ RNA 
به روش رونویس�ی معکوس مورد اس�تفاده قرار می گیرد، با استفاده از پرایمرها و 
پروب ه�ای مخص�وص RNA ژن مورد نظر و ژن کنترل میزان بیان با اس�تفاده از

Quantitative Real Time-PCR بررسی و این نسبت گزارش می گردد.
حساسیت روش مورد آزمایش: 

آزمون Real Time-PCR برای تش�خیص  t(1;19) بسیار حساس تر و دقیق تر از 
روش متداول س�یتوژنتیک یا  FISH است و با حساسیت 4-10 در این مرکز انجام 

می پذیرد.
مدارک مورد نیاز:

 اطالعات بالینی و مدارک پزش�کی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و 
نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:
 نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه 

در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه: 
نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ  پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت 
کمی و براساس منحنی های Real time-PCR بررسی، تفسیر و گزارش می شود.

 طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی: 
  پذیرش 80559 

RNA  80483 استخراج  

ALL – Panel  : 2) Quantitative Real Time-
PCR  t(4;11) MLL-AF4

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

 t(4;11) Real Time-PCR 80498    
    تفسیر و گزارش 80499

t(1;19) Real Time-PCR 80498   
   تفسیر و گزارش     80499
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 t(12;21) بررسی ترانسلوکاسیون
Real time PCR به روش

 t(9;22) بررسی ترانسلوکاسیون
Real time PCR به روش

شرح آزمون:
 در لوس�می لنفوبالس�تیک حاد کودکان (ALL) با منشا س�لولهای B و در 25-
20درص�د م�وارد رخ می دهد. این ناهنجاری بیش�تر در کودکان دیده می ش�ود و 
با افزایش س�ن از میزان آن کاس�ته می شود. داش�تن این ناهنجاری نشان دهنده 
پیش آگهي خوب بیماری است و بهبودی را در 90-80 درصد از موارد نشان می دهد. 
این ناهنجاری ناش�ی از ج�ا به جای�ی ژن TEL(ETV6) روی کروموزوم 12 با ژن 

AML1(RUNX1) روی کروموزوم 21 است.
Real Time PCR ب�ه معنی مش�اهده لحظه به لحظه فرآین�د تکثیر در واکنش 
زنجی�ره ای پلیمراز اس�ت و به منظور تش�خیص و اندازه گی�ری کمیت توالی های 
اختصاصی DNA و RNA انجام می پذیرد. در این سیس�تم تش�خیصی یک ماده 
فلوئورسنت در طی واکنش متناسب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می شود و 

میزان فلوئورسنت آن توسط یک نمایانگر(Detector) شناسایی و ثبت می گردد.
اهمیت آزمون

  1 -   جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری 
 2 - جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

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

 نمونه مورد نیاز:
  4cc خون وریدی آغش�ته به EDTA) درصورت وجود بالست در خون محیطی( 
ویا بیش از 2cc نمونه آسپیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد مبتال 
الزم است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود. در صورت 
نیاز به ارس�ال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر 

زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش:

 RNA از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می شود؛ RNA برای تولید cDNA به 
روش رونویسی معکوس مورد استفاده قرار می گیرد،  با استفاده از پرایمرها و پروب های 
 Quantitative ژن مورد نظر و ژن کنترل میزان بیان با اس�تفاده از RNA مخص�وص

Real Time-PCR بررسی و این نسبت گزارش می گردد.
حساسیت روش مورد آزمایش:

 آزمون Real Time-PCR برای تشخیص  t(12;21)   بسیار حساس تر و دقیق تر 
از روش متداول س�یتوژنتیک یا  FISH اس�ت. و با حساس�یت 4 - 10  در این مرکز 

انجام می پذیرد.
مدارک مورد نیاز:

 اطالعات بالینی و مدارک پزش�کی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و 
نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:
 نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه 

در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
 نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت 

کمی و براساس منحنی های Real time PCR بررسی، تفسیر و گزارش می شود.
 طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

     پذیرش 80559
RNA 80483 استخراج    

شرح آزمون:
 t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1  یکی از ترانسلوکاس�یون های وابس�ته 
به انواع ناهنجاری های خونی اس�ت. تقریبا 100 درصد از بیماران مبتال به لوس�می 
میلوئیدمزم�ن (CML) ای�ن ترانسلوکاس�یون را دارن�د، در نتیجه ج�ا به جایی 
 (P210) روی کروم�وزوم 22 پروتئی�ن BCR روی کروم�وزوم 9 ب�ا ژن ABL ژن
و(P190) و (P230)ب�ه وج�ود می آید. این جا به جای�ی در برخی از بیماران مبتال 
به  ALL بزرگس�االن و گاه اطفال نیز گزارش شده اس�ت.  Real Time PCR به 
معنی مشاهده لحظه به لحظه فرآیند تکثیر در واکنش زنجیره ای پلیمراز است و 
به منظور تشخیص و اندازه گیری کمیت توالی های اختصاصی DNA و RNA انجام 
می پذیرد. در این سیستم تشخیصی یک ماده فلوئورسنت در طی واکنش متناسب 
با میزان محصوالت هر س�یکل آزاد می ش�ود و میزان فلوئورسنت آن توسط یک 

نمایانگر (Detector) شناسایی و ثبت می گردد.
اهمیت آزمون

CML,ALL 1 -   جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری 
2 - جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

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

 نمونه مورد نیاز:
4cc خون وریدی آغش�ته به EDTA )در صورت وجود بالست در خون محیطی( 
ویا بیش از 2cc نمونه آسپیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد مبتال 
الزم است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود. در صورت 
نیاز به ارس�ال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر 

زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش:

 RNA از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می شود؛ RNA برای تولید cDNA به 
روش رونویسی معکوس مورد استفاده قرار می گیرد، با استفاده از پرایمرها و پروب های 
 Quantitative ژن مورد نظر و ژن کنترل میزان بیان با استفاده از RNA مخصوص

Real Time-PCR بررسی و این نسبت گزارش می گردد.
حساسیت روش مورد آزمایش:

 آزمون Real Time-PCR برای تش�خیص t(9;22) بسیار حساس تر و دقیق تر از 
روش متداول سیتوژنتیک یا  FISH است و با حساسیت 5-10 تا 4-10  در این مرکز 

انجام می پذیرد.
مدارک مورد نیاز:

 اطالعات بالینی و مدارک پزش�کی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و 
نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:
 نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه 

در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
 نتیجه آزمایش توس�ط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت 

کمی و براساس منحنی های Real time PCR بررسی، تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی: 

   پذیرش 80559
RNA 80483 استخراج   

ALL – Panel: 3) Quantitative Real Time-PCR  
t(12;21)(p13;q22) TEL-AML1 or ETV6-RUNX1

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

 Real time-PCR t(12;21)   80498    
    تفسیر و گزارش  80499

 Real time-PCR t(9;22)   80498   
     تفسیر و گزارش  80499 

بدخیمی های خونی
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 AML پنل
RT-PCR به روش

  t(8;21)بررسی ترانسلوکاسیون
RT-PCR به روش

شرح آزمون:
 ای�ن آزمون به بررس�ی  کیفی پنل ترانسلوکاس�یون های مرب�وط به لوکمی 

میلوبالستیک حاد (AML) می پردازد.
اهمیت آزمون

  1 -  جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری 
 2 - جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

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

 نمونه مورد نیاز:
4cc خون وریدی آغشته به EDTA) درصورت وجود بالست در خون محیطی( 
ویا بیش از 2cc نمونه آسپیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد 

مبتال الزم است.
روی نمون�ه اس�م بیم�ار و زم�ان جم�ع آوری نمون�ه بای�د نوش�ته ش�ود در 
ص�ورت نیاز به ارس�ال نمون�ه از ش�هرهای دیگ�ر هماهنگی با آزمایش�گاه 
 الزامیس�ت. حداکثر زمان ارسال نمونه تا 48 س�اعت و با حفظ زنجیره سرما 

می باشد.
 روش انجام آزمایش:

 RNA از خون وریدی یا مغزاس�تخوان استخراج می شود؛ RNA برای تولید 
cDNA به روش رونویس�ی معکوس مورد اس�تفاده قرار می گیرد، پرایمرهای 
 t(8;21), t(15;17), t(6;9), inv16   اختصاصی برای تکثیر ترانسلوکاسیون های
 ب�ه روش Nested RT-PCR )واکنش زنجیره ای پلیمراز( مورد اس�تفاده قرار 

می گیرد.
 حساسیت روش مورد آزمایش:

 t(8;21), t(15;17),  برای تش�خیص ترانسلوکاس�یون های RT-PCR آزمون
t(6;9), inv16  بس�یار حس�اس تر و دقیق تر از روش متداول سیتوژنتیک یا 
FISH اس�ت برای استفاده از حداکثر حساس�یت روش Nested RT PCR با 

حساسیت 4-10 در این مرکز به کارمی رود.
 مدارک مورد نیاز:

 اطالع�ات بالین�ی و مدارک پزش�کی بیم�ار و اطالع از آخرین دوره ش�یمی 
 درمان�ی و ن�وع داروهای مصرفی، و م�دت زمانی که بیمار تح�ت درمان بوده 

است.
 موارد برگشت نمونه:

 نمون�ه ی�خ زده، لخت�ه، نمونه همولی�ز یا وج�ود آلودگی هایی داخ�ل نمونه، 
 گرفتن نمون�ه در لوله های غیراس�تریل، گرفتن نمونه داخل م�واد ضدانعقاد

 نامناسب.
 مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

 نتیجه:
 نتیجه آزمایش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به 
 Nested و External RT-PCR صورت کیفی و براساس باندهای مشاهده شده در

RT-PCR  بررسی تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها    همراه با کدهای بین المللی:

    پذیرش 80559
RNA 80483 استخراج    

شرح آزمون:
 t(8;21)(q22;q22) RUNX1-RUNX1T1 با (AML) لوسمی میلوئید حاد 
به طور کلی نشان دهنده بلوغ در رده نوتروفیلی است. t)8;21( در 5 درصد از موارد 
AML و در 10درصد از موارد AML-M2 طبق تقسیم بندی FAB دیده می شود. 
به طور غالب در افراد جوان رخ می رهدو در مراحل ابتدایی لوکمی حاد میلوئیدی 
دیده می شود. AML با این ناهنجاری کروموزومی نشان دهنده پیش آگهي خوب 
بیماری اس�ت و به درمان با ش�یمی درمانی پاسخ خوبی می دهد و معموال بهبودی 
کامل حاصل می شود. ژن هایی که در این نوع جابجایی دچار تغییر می شوند عبارت 
اس�ت از: ژن ETO در ناحیهq22 کروم�وزوم 8 و ژن AML1 بروی کروموزوم 21 
در ناحیه q22. نقاط شکس�ت در انته�ای 5' ژن ETO وبین اگزون های 5 و 6 ژن 

AML1 واقع شده اند. 
اهمیت آزمون

 1 -  جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری
 2 - جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

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

 نمونه مورد نیاز:
  4cc خون وریدی آغش�ته به EDTA) درصورت وجود بالست در خون محیطی( 
ویا 2cc نمونه آس�پیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد مبتال الزم 
است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود. در صورت نیاز 
به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر زمان 

ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش:

 RNA از خ�ون وریدی یا مغزاس�تخوان اس�تخراج می ش�ود؛ RNA برای تولید 
cDNA ب�ه روش رونویس�ی معکوس مورد اس�تفاده قرار می گی�رد، پرایمرهای 
 اختصاص�ی ب�رای تکثی�ر ترانسلوکاس�یون t(8;21) AML1-ETO ب�ه روش

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

آزمون RT-PCR برای تش�خیص t(8;21) بس�یار حس�اس تر و دقیق تر از روش 
متداول س�یتوژنتیک یا FISH است .برای اس�تفاده از حداکثر حساسیت، روش 

Nested RT-PCR با حساسیت 4-10 در این مرکز به کارمی رود. 
مدارک مورد نیاز:

 اطالعات بالینی و مدارک پزش�کی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و 
نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:
 نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه 

در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
 نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت 
Nested RT- و External RT-PCR کیفی و براساس باندهای مشاهده شده در

PCR  بررسی، تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

  پذیرش 80559
RNA 80483 استخراج  

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

AML- Panel: 1) Nested RT-PCR  t(8;21)
(q22;q22) RUNX1-RUNX1T1

RT-PCR 10 ×80497    
    تفسیر و گزارش  80499

RT-PCR_ t(8;21) 2×80497   
   تفسیر و گزارش  80499
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 inv16 بررسی ترانسلوکاسیون 
RT-PCR به روش

 t(15;17) بررسی ترانسلوکاسیون 
RT-PCR به روش

شرح آزمون:
  or inv(16)(p13;1q22) ترانسلوکاس�یون  ب�ا  ح�اد  میلوئی�دی  لوس�می   
t(16;16)(p13.1;q22) CBFB-MYH11 معم�والً ب�ا تمای�ز گرانولوس�یتیک و 
منوس�یتیک(M4-FAB classification) نشان داده می شود،همچنین مشخصا با 
حضور اجزا ائوزینوفیلیک غیرنرمال در مغزاس�تخوان همراهی دارد.inv16 معموال 
در 8-5 درصد از افراد مبتال به AML یافت می ش�ود.معموال در تمام س�نین، اما به 
طور غالب در افراد جوان رخ می دهد.مطالعات کلینیکی نش�ان دادند که افراد مبتال 
به  Acute Myelomonocytic Leukemia با inv16 یا t(16;16) در اغلب موارد 
بهبودی کامل را پس از درمان نشان می دهند. ژن های درگیر در این واژگونی عبارت 
ان�داز:ژن MYH11 در ناحیه p13 و ژن CBFB در ناحیه q22 بروی کروموزوم 16  

.MYH11 به ناحیه 3´ ژن CBFB فیوژن ژن تشکیل شده از ناحیه 5´ژن
اهمیت آزمون:

 1 - جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری 
 2 - جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

 3 - جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان 
 4 - جهت بررسی پروگنوز بیماری و تصمیم گیری برای پیوند مغزاستخوان

 نمونه مورد نیاز:
 4cc خون وریدی آغش�ته به EDTA) درصورت وجود بالس�ت در خون محیطی( 
ویا بیش از 2cc نمونه آسپیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد مبتال 
الزم است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود در صورت 
نیاز به ارس�ال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر 

زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش:

 cDNA برای تولید RNA از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می شود؛ RNA 
به روش رونویس�ی معکوس مورد استفاده قرار می گیرد، پرایمرهای اختصاصی برای 
ب�ه روش    CBFB-MYH11  inv(16)(p13;1q22) ترانسلوکاس�یون  تکثی�ر 

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

آزمون RT-PCR برای تشخیص  t(16;16)یا inv(16)  بسیار حساس تر و دقیق تر 
از روش متداول س�یتوژنتیک یا FISH اس�ت برای استفاده از حداکثر حساسیت 

روش Nested RT-PCR با حساسیت 4 - 10 در این مرکز به کارمی رود.
مدارک مورد نیاز:

 اطالعات بالینی و مدارک پزش�کی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و 
نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:
 نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه 

در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
 نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت 
Nested RT- و External RT-PCR کیفی و براساس باندهای مشاهده ش�ده در

PCR  بررسی تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

    پذیرش 80559
RNA 80483 استخراج    

شرح آزمون:
 لوسمی پرومیلوسیت حاد (APL) با t(15;17)(q22;q21) PML-RARA نوعی 
لوسمی حادمیلوئیدی با برتری پرومیلوسیت های غیرنرمال می باشد.دارای دوتیپ 
هایپرگرانوالر و هیپوگرانوالر )میکروگرانوالر( اس�ت.در APL درحدود 100درصد 

موارد این ناهنجاری رخ می دهد. 
APL در 8-5 درص�د از بیماران مبتال به AML رخ می دهد، این بیماری می تواند 
در هر س�نی رخ دهد اما بیشتر در بزرگساالن روی می دهد.ژن های درگیر در این 
 RARα کروموزوم 15 و ژن q22 در ناحی�ه PML ن�وع جابه جایی عبارتنداز: ژن

    .q21 بروی کروموزوم 17 در ناحیه
اهمیت آزمون:

APL 1 - جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری 
 2 - جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

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

نمونه مورد نیاز:
  4cc خون وریدی آغش�ته به EDTA) درصورت وجود بالست در خون محیطی( 
ویا 2cc نمونه آس�پیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد مبتال الزم 

است.
روی نمونه اس�م بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوش�ته شود در صورت نیاز به 
ارس�ال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایش�گاه الزامیست. حداکثر زمان 

ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش:

 RNA از خ�ون وریدی یا مغزاس�تخوان اس�تخراج می ش�ود؛ RNA برای تولید 
cDNA ب�ه روش رونویس�ی معکوس مورد اس�تفاده قرار می گی�رد، پرایمرهای 
اختصاصی برای تکثیر ترانسلوکاسیون t(15;17)(q22;q21) PML-RARA به 
روش Nested RT-PCR )واکنش زنجیره ای پلیمراز( مورد استفاده قرار می گیرد.

حساسیت روش مورد آزمایش:
 آزمون RT-PCR برای تش�خیص t(15;17) بسیار حس�اس تر و دقیق تر از روش 
متداول س�یتوژنتیک یا FISH اس�ت برای اس�تفاده از حداکثر حساسیت روش 

Nested RT-PCR با حساسیت 4 - 10 در این مرکز به کارمی رود.
مدارک مورد نیاز:

 اطالعات بالینی و مدارک پزش�کی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و 
نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:
 نمون�ه ی�خ زده، لخت�ه، نمون�ه همولی�ز ی�ا وج�ود آلودگی های�ی داخ�ل نمونه، 
 گرفت�ن نمون�ه در لوله ه�ای غیراس�تریل، گرفتن نمون�ه داخل م�واد ضدانعقاد

 نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت 
Nested RT- و External RT-PCR کیفی و براساس باندهای مشاهده ش�ده در

PCR  بررسی تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

   پذیرش 80559
RNA 80483 استخراج     

AML – Panel: 2)Nested RT-PCR  t(16;16)
(p13.1;q22) CBFB-MYH11 or inv(16)(p13;1q22)

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

RT-PCR_ inv16 2×80497    
    تفسیر و گزارش  80499

بدخیمی های خونی

RT-PCR_ t(15;17) 2×80497   
   تفسیر و گزارش  80499
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 t(6;9) بررسی ترانسلوکاسیون 
RT-PCR به روش

 AML پنل 
Real time PCR به روش

شرح آزمون:
لوس�می میلوئید حاد با t(6;9) یک AML با  یا بدون نمای مونوسیتیک است که 
در حدود 1درصد از موارد AML دیده می شود و اغلب همراهی با بازوفیلی و دیس 
پالزی چند رده ای می باش�د. در بزرگساالن تعداد WBC Count نسبت به سایر 
تیپ های AML عموما پایین تر اس�ت، این ترانسلوکاس�یون در تمام انواع ساب 
تیپ های AML در طبقه بندی FAB به جز لوکمی پرومیلوسیتیک حاد و لوکمی 
 AML-M2 مگاکاریوبالستیک حاد دیده می شود، همراهی این ترانسلوکاسیون با
و M4 بیش�ترین اس�ت. در 1/3 از موارد اجسام ائور دیده می شود، بالست ها برای 
میلو پروکس�یداز مثبت می باش�د و هیچگونه جمعیت سلولی  بال ستیک با نمای 
خاص در این مورد وجود ندارد.لوکمی میلوئید حاد با این جابه جایی کروموزومی با 

پیش اگهی ضعیفی همراه می باشد.
اهمیت آزمون

 1 - جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری 
 2 - جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

 3 - جهت پایش احتمال بازگشت بیماری 
 4 - جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمیم گیری جهت پیوند مغز استخوان

 نمونه مورد نیاز:
4cc خون وریدی آغش�ته به EDTA) درصورت وجود بالس�ت در خون محیطی( 
ویا 2cc نمونه آس�پیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد مبتال الزم 
است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود. در صورت نیاز 
به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر زمان 

ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما می باشد..
روش انجام آزمایش:

RNA از خ�ون وریدی یا مغزاس�تخوان اس�تخراج می ش�ود؛ RNA برای تولید 
cDNA ب�ه روش رونویس�ی معکوس مورد اس�تفاده قرار می گی�رد، پرایمرهای 
اختصاصی برای تکثیر ترانسلوکاس�یون t(6;9)(P23;q34) DEK-NUP214 به 
روش - PCR Nested RT)واکنش زنجیره ای پلیمراز( مورد استفاده قرار می گیرد.

حساسیت روش مورد آزمایش:
آزمون RT-PCR برای تشخیص  t(6;9) بسیار حساس تر و دقیق تر از روش متداول 
Nested RT- است .برای استفاده از حداکثر حساسیت روش FISH سیتوژنتیک یا

PCR با حساسیت 4 - 10 در این مرکز به کارمی رود.
مدارک مورد نیاز:

اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع 
داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:
نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه 

در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه: 
نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت 
Nested RT- و External RT-PCR کیفی و براس�اس باندهای مشاهده ش�ده در

PCR  بررسی تفسیر، و گزارش می شود.
 طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی: 

   پذیرش 80559
RNA 80483 استخراج   

شرح آزمون:
این آزمون به بررس�ی کمی پنل ترانسلوکاس�یون های لوکمی میلوبالس�تیک 

حاد)AML( می پردازد.
اهمیت آزمون

1 -   جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری 
2 - جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

3 - جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان 
 4 - جه�ت بررس�ی پی�ش آگه�ی بیم�اری و تصمیم گیری جه�ت پیوند مغز

 استخوان
 نمونه مورد نیاز:

4cc خون وریدی آغشته به EDTA)درصورت وجود بالست در خون محیطی( 
ویا بیش از 2cc نمونه آس�پیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد 

مبتال الزم است.
روی نمون�ه اس�م بیم�ار و زم�ان جم�ع آوری نمون�ه بای�د نوش�ته ش�ود در 
ص�ورت نی�از به ارس�ال نمون�ه از ش�هرهای دیگ�ر هماهنگی با آزمایش�گاه 
 الزامیس�ت. حداکثر زمان ارس�ال نمونه تا 48 س�اعت و با حفظ زنجیره سرما

 می باشد.
روش انجام آزمایش:

RNA از خون وریدی یا مغزاس�تخوان استخراج می ش�ود؛ RNA برای تولید 
cDNA به روش رونویس�ی معکوس مورد استفاده قرار می گیرد،  با استفاده از 
پرایمره�ا و پروب های مخصوص RNA ژن مورد نظ�ر و ژن کنترل میزان بیان 
با اس�تفاده از Quantitative Real Time-PCR بررسی و این نسبت گزارش 

می گردد.
حساسیت روش مورد آزمایش:

 t(8;21),t(15;17),t(9;11),  inv16, برای تشخیص Real Time-PCR آزمون
t(6;9) بسیار  حساس تر و دقیق تر از روش متداول سیتوژنتیک یا  FISH است 

و با حساسیت 4 - 10 در این مرکز انجام می پذیرد.
 مدارک مورد نیاز:

اطالع�ات بالین�ی و مدارک پزش�کی بیم�ار و اط�الع از آخرین دوره ش�یمی 
 درمان�ی و ن�وع داروه�ای مصرفی، و م�دت زمانی که بیمار تح�ت درمان بوده

 است.
موارد برگشت نمونه:

نمون�ه ی�خ زده، لخت�ه، نمون�ه همولیز ی�ا وج�ود آلودگی هایی داخ�ل نمونه، 
 گرفت�ن نمونه در لوله های غیراس�تریل، گرفت�ن نمونه داخل م�واد ضدانعقاد

 نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
نتیجه آزمایش توس�ط پزشک فلوش�یپ  پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به 
ص�ورت کمی و براس�اس منحنی های Real Time-PCR بررس�ی، تفس�یر و 

گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

  پذیرش 80559 
RNA  80483 استخراج  

Real Time-PCR  5 × 80498  
  تفسیر و گزارش 80499 

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

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

RT-PCR_ t(6;9)    2×80497    
    تفسیر و گزارش  80499
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 t(8;21) بررسی ترانسلوکاسیون 
Real time PCR به روش

 inv16 بررسی ترانسلوکاسیون 
Real time PCR به روش

شرح آزمون:
 لوس�می میلوئید حاد (AML) ب�ا t(8;21)(q22;q22) RUNX1-RUNX1T1 به 
طور کلی نش�ان دهنده بلوغ در رده نوتروفیلی اس�ت. t(8;21) در 5درصد از موارد 
AML و در 10درصد از موارد AML-M2 طبق تقسیم بندی FAB دیده می شود. به 
طور غالب در افراد جوان رخ می رهدو در مراحل ابتدایی لوکمی حاد میلوئیدی دیده 
می شود.   AML با این ناهنجاری کروموزومی نشان دهنده پیش آگهي خوب بیماری 
است و به درمان با شیمی درمانی پاسخ خوبی می دهد و معموال بهبودی کامل حاصل 
می ش�ود. ژن هایی که در این نوع جابجایی دچار تغییر می ش�وند عبارت است از: ژن 
.q22 ب�روی کروموزوم 21 در ناحیه AML1 کروموزوم 8 و ژن q22در ناحی�ه ETO
نقاط شکست در انتهای 5’ ژن ETO وبین اگزون های 5 و 6 ژن AML1 واقع شده اند.
 Real Time PCR ب�ه معنی مش�اهده لحظه به لحظه فرآین�د تکثیر در واکنش 
زنجی�ره ای پلیم�راز اس�ت و به منظ�ور تش�خیص و اندازه گیری کمی�ت توالی های 
اختصاص�ی DNA و RNA انجام می پذیرد. در این سیس�تم تش�خیصی یک ماده 
فلورسنت در طی واکنش متناسب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می شود و میزان 

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

اهمیت آزمون: 
 1 - جه�ت شناس�ایی در مراح�ل ابتدایی بیم�اری  2 - جهت شناس�ایی حداقل 
باقیمانده بیماری    3 - جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان 

4 - جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمیم گیری جهت پیوند مغز استخوان
 نمونه مورد نیاز: 

4cc خون وریدی آغش�ته به EDTA) درصورت وجود بالس�ت در خون محیطی( 
ویا 2cc نمونه آس�پیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد مبتال الزم 
است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود. در صورت نیاز 
به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر زمان 

ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما است.
روش انجام آزمایش: 

 cDNA برای تولید RNA از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می شود؛ RNA
ب�ه روش رونویس�ی معکوس مورد اس�تفاده قرار می گی�رد،  با اس�تفاده از پرایمرها 
و پروب ه�ای مخصوص RNA ژن م�ورد نظر و ژن کنترل میزان بیان با اس�تفاده از  

Quantitative Real Time-PCR- بررسی و این نسبت گزارش می گردد.
حساسیت روش مورد آزمایش:

آزمون Real Time-PCR برای تشخیص t(8;21) بسیار حساس تر و دقیق تر از روش 
متداول سیتوژنتیک یا  FISH است. و با حساسیت 4-10  در این مرکز انجام می پذیرد.

مدارک مورد نیاز: 
اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع 

داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.
موارد برگشت نمونه:

نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه 
در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی:  10 روز
نتیجه :

نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت 
کمی و براساس منحنی های Real time-PCR بررسی،  تفسیر و گزارش می شود.

 طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:
    پذیرش 80559

RNA 80483 استخراج    

شرح آزمون:
or inv(16)(p13;1q22)  t(16;16) لوس�می میلوئیدی حاد با ترانسلوکاس�یون
CBFB-MYH11 (p13.1;q22) .این ناهنجاری معموال با تمایز گرانولوس�یتیک 
و منوس�یتیک(M4-FAB classification) نشان داده می شود.همچنین مشخصا 
با حضور اجزا ائوزینوفیلیک غیرنرمال در مغزاستخوان همراهی دارد.inv16 معموال 
در 8-5 درصد از افراد مبتال به AML یافت می ش�ود،معموال در تمام س�نین، اما به 
طور غالب در افراد جوان رخ می دهد.مطالعات کلینیکی نش�ان دادند که افراد مبتال 
به Acute Myelomonocytic Leukemia با inv16 یا t(16;16) در اغلب موارد 
بهبودی کامل را پس از درمان نشان می دهند.ژن های درگیر در این واژگونی عبارت 
ان�داز:ژن MYH11 در ناحیه p13 و ژن CBFB در ناحیه q22 بروی کروموزوم 16 

 .MYH11 به ناحیه 3΄ ژن CBFB 5 ژن فیوژن ژن تشکیل شده از ناحیه́ 
 Real Time PCR ب�ه معنی مش�اهده لحظه به لحظه فرآیند تکثیر در واکنش 
زنجی�ره ای پلیمراز اس�ت و به منظور تش�خیص و اندازه گی�ری کمیت توالی های 
اختصاصی DNA و RNA انجام می پذیرد. در این سیس�تم تشخیصی یک ماده 
فلورسنت در طی واکنش متناس�ب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می شود و 

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

اهمیت آزمون:
 1 -   جه�ت شناس�ایی در مراح�ل ابتدایی بیماری  2 - جهت شناس�ایی حداقل 

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

 نمونه مورد نیاز:
4cc خون وریدی آغشته به EDTA)در صورت وجود بالست در خون محیطی( ویا 
بیش از 2cc نمونه آس�پیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد مبتال 
الزم است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود. در صورت 
نیاز به ارس�ال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر 

زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما می باشد..
 روش انجام آزمایش:

RNA از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می شود؛ RNA برای تولید cDNA به 
روش رونویسی معکوس مورد استفاده قرار می گیرد، با استفاده از پرایمرها و پروب های 
 Quantitative ژن مورد نظر و ژن کنترل میزان بیان با اس�تفاده از RNA مخص�وص

Real Time-PCR- بررسی و این نسبت گزارش می گردد.
حساسیت روش مورد آزمایش:

آزمون Real Time-PCR برای تشخیص inv(16)  بسیار حساس تر و دقیق تر از روش 
متداول سیتوژنتیک یا  FISH است. و با حساسیت 4-10  در این مرکز انجام می پذیرد.

مدارک مورد نیاز:

اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع 
داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:
نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه 

در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:  نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت 
کمی و براساس منحنی های Real time PCR  بررسی، تفسیر و گزارش می شود.

 طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی: 
   پذیرش 80559

RNA 80483 استخراج   

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

AML  –  Panel  : 2) Quantitative Real Time-PCR  
t(16;16)(p13.1;q22) or inv(16)(p13;1q22) CBFB-MYH11

 Real time-PCR t(8;21) 80498    
    تفسیر و گزارش  80499

 Real time-PCR inv16   80498   
   تفسیر و گزارش  80499 

بدخیمی های خونی
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t(15;17) بررسی ترانسلوکاسیون 
Real time PCR به روش

 بررسی ترانسلوکاسیون 
Real time PCR به روش t(9;11)

شرح آزمون:
لوس�می پرومیلوس�یت حاد (APL) با t(15;17)(q22;q21) PML-RARA نوعی 
لوسمی حادمیلوئیدی با برتری پرومیلوس�یت های غیرنرمال می باشد.دارای دوتیپ 
هایپرگرانوالر و هیپوگران�والر )میکروگرانوالر( اس�ت.در APL درحدود 100  درصد 
 AML در 8-5 درص�د از بیماران مبتال به APL .م�وارد این ناهنج�اری رخ می دهد
رخ می دهد، این بیماری می تواند در هر س�نی رخ دهد اما بیشتر در بزرگساالن روی 
 q22 در ناحیه PML می دهد.ژن ه�ای درگیر در این نوع جابه جایی عبارتن�داز: ژن
 q21.  Real Time PCR بروی کروم�وزوم 17 در ناحیه RARα کروم�وزوم 15 و ژن
به معنی مشاهده لحظه به لحظه فرآیند تکثیر در واکنش زنجیره ای پلیمراز است و 
به منظور تش�خیص و اندازه گیری کمیت توالی های اختصاصی DNA و RNA انجام 
می پذیرد. در این سیستم تشخیصی یک ماده فلوئورسنت در طی واکنش متناسب با 
میزان محصوالت هر سیکل آزاد می شود و میزان فلوئورسنت آن توسط یک نمایانگر 

(Detector) شناسایی و ثبت می گردد.
اهمیت آزمون

APL 1 - جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری
2 - جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

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

نمونه مورد نیاز:
4cc خون وریدی آغشته به EDTA) درصورت وجود بالست در خون محیطی( ویا 
بیش از 2cc نمونه آس�پیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد مبتال 
الزم است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود. در صورت 
نیاز به ارس�ال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر 

زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش:

 cDNA برای تولید RNA از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می شود؛ RNA
به روش رونویس�ی معکوس مورد اس�تفاده قرار می گیرد،  با استفاده از پرایمرها و 
 پروب ه�ای مخص�وص RNA ژن مورد نظر و ژن کنترل میزان بیان با اس�تفاده از

 Quantitative Real Time-PCR- بررسی و این نسبت گزارش می گردد.
حساسیت روش مورد آزمایش:

آزمون Real Time-PCR برای تشخیص t(15;17) بسیار حساس تر و دقیق تر از 
روش متداول س�یتوژنتیک یا  FISH است و با حساسیت 4-10  در این مرکز انجام 

می پذیرد.
مدارک مورد نیاز:

اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع 
داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:

نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه 
در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت 

کمی و براساس منحنی های Real time PCR بررسی، تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی: 

    پذیرش 80559
RNA 80483 استخراج    

شرح آزمون:
t(9;11)(p22;q23) MLLT3-MLL ، معموال همراهی با نماهای مونوس�یتیک دارد 
این جابه جایی کروموزومی ممکن است در هر سنی اتفاق افتد ولی به صورت شایعتر در 
کودکان اتفاق می افتد و در 12 - 9 درصد ازAML اطفال و 2 درصد از AML بزرگساالن 
وجود دارد. بیماران  AMLباt(9;11)  ممکن است با DIC مراجعه نمایند و همچنین 
همراهی با انفیلتراسیون سلولهای میلوئید )مونوسیتیک(در بافت هایی نظیر لثه دیده 
می شود.این ترانسلوکاس�یون، همراهی قوی با لوکمی حاد میلومونوسیتیک(M4) و 
لوکمی حاد مونوس�یتیک (M5) دارد. AML ب�ا t(9;11) میزان بقای بینابینی دارد و 
پیش آگهی آن از AML هایی که سایر جابه جایی های 11q23 را دارند، بهتر می باشد. 
در مواردی که t(9;11) وجود دارد و تعداد بالست زیر 20 درصد می باشد،پایش مداوم 

بیمار در جهت حادث شدن لوکمی حاد میلوئید الزامی است.
Real Time PCR ب�ه معنی مش�اهده لحظه به لحظه فرآین�د تکثیر در واکنش 
زنجی�ره ای پلیمراز اس�ت و ب�ه منظور تش�خیص و اندازه گیری کمی�ت توالی های 
اختصاص�ی DNA و RNA انجام می پذیرد. در این سیس�تم تش�خیصی یک ماده 
فلورس�نت در طی واکنش متناس�ب با میزان محصوالت هر س�یکل آزاد می شود و 

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

اهمیت آزمون
1 - جه�ت شناس�ایی در مراح�ل ابتدایی بیم�اری  2 - جهت شناس�ایی حداقل 
 باقیمانده بیماری  3 - جهت پایش احتمال بازگش�ت بیماری در طول دوره درمان

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

نمونه مورد نیاز:
 4cc خون وریدی آغشته به EDTA) درصورت وجود بالست در خون محیطی ( ویا 
بیش از 2cc نمونه آسپیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد مبتال الزم 
است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود در صورت نیاز به 
ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر زمان ارسال 

نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش:

 cDNA برای تولید RNA از خون وریدی یا مغزاس�تخوان استخراج می شود؛ RNA
ب�ه روش رونویس�ی معکوس مورد اس�تفاده قرار می گی�رد،  با اس�تفاده از پرایمرها و 
 پروب ه�ای مخص�وص RNA ژن م�ورد نظ�ر و ژن کنترل می�زان بیان با اس�تفاده از

Quantitative Real Time-PCR بررسی و این نسبت گزارش می گردد.
حساسیت روش مورد آزمایش:

آزمون Real Time-PCR برای تشخیص  t(9;11) بسیار حساس تر و دقیق تر از روش 
متداول سیتوژنتیک یا  FISH است و با حساسیت 4-10  در این مرکز انجام می پذیرد.

مدارک مورد نیاز:
اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع 

داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.
موارد برگشت نمونه:

نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه 
در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز
نتیجه: نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت 

کمی و براساس منحنی های Real time PCR بررسی، تفسیر و گزارش می شود.
 طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

  پذیرش 80559
RNA 80483 استخراج  

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

AML- Panel:3) Quantitative Real  
Time-PCR t(9;11)(p22;q23)

 Real time-PCR t(9;11) 80498  
  تفسیر و گزارش  80499 

 Real time-PCR t(15;17)   80498    
    تفسیر و گزارش  80499 
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t(6;9) بررسی ترانسلوکاسیون 
Real time PCR به روش

CML پنل
RT-PCR به روش 

شرح آزمون:
لوس�می میلوئید حاد با t(6;9) یک AML با یا بدون نمایی مونوسیتیک است که 
در حدود 1درصد از موارد AML دیده می شود و اغلب همراهی با بازوفیلی و دیس 
پالزی چند رده ای می باش�د. در بزرگساالن تعداد WBC Count نسبت به سایر 
تیپ های AML عموما پایین تر اس�ت، این ترانسلوکاس�یون در تمام انواع ساب 
تیپ های AML در طبقه بندی FAB به جز لوکمی پرومیلوسیتیک حاد و لوکمی 
 AML-M2 مگاکاریوبالستیک حاد دیده می شود، همراهی این ترانسلوکاسیون با
و M4 بیش�ترین اس�ت. در 1/3 از موارد اجسام ائور دیده می شود، بالست ها برای  
میلو پروکس�یداز مثبت می باش�د و هیچگونه جمعیت سلولی   بال ستیک با نمای 
خاص در این مورد وجود ندارد.لوکمی میلوئید حاد با این جابه جایی کروموزومی با 

پیش اگهی ضعیفی همراه می باشد..
Real Time PCR ب�ه معنی مش�اهده لحظه به لحظه فرآین�د تکثیر در واکنش 
زنجی�ره ای پلیمراز اس�ت و به منظور تش�خیص و اندازه گی�ری کمیت توالی های 
اختصاصی DNA و RNA انجام می پذیرد. در این سیس�تم تش�خیصی یک ماده 
فلورسنت در طی واکنش متناس�ب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می شود و 

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

1 -   جه�ت شناس�ایی در مراحل ابتدای�ی بیماری  2 - جهت شناس�ایی حداقل 
باقیمانده بیماری  3 - جهت پایش احتمال بازگشت بیماری در طول دوره درمان 

4 - جهت بررسی پیش آگهی بیماری و تصمیم گیری جهت پیوند مغز استخوان
 نمونه مورد نیاز:

4cc خون وریدی آغش�ته به EDTA) درصورت وجود بالس�ت در خون محیطی( 
ویا 2cc نمونه آس�پیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد مبتال الزم 
است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود. در صورت نیاز 
به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر زمان 

ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما می باشد
روش انجام آزمایش:

 cDNA برای تولید RNA از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می شود؛ RNA
ب�ه روش رونویس�ی معکوس مورد اس�تفاده قرار می گی�رد،  با اس�تفاده از پرایمرها 
و پروب ه�ای مخصوص RNA ژن م�ورد نظر و ژن کنترل میزان بیان با اس�تفاده از 

Quantitative Real Time-PCR بررسی و این نسبت گزارش می گردد.
حساسیت روش مورد آزمایش:

آزمون Real Time-PCR برای تش�خیص بس�یار حساس تر و دقیق تر از روش متداول 
سیتوژنتیک یا  FISH است و با حساسیت  5 - 10 تا 4 - 10 در این مرکز انجام می پذیرد.

مدارک مورد نیاز:
اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع 

داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.
موارد برگشت نمونه:

نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه 
در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز
نتیجه: نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت 

کمی و براساس منحنی های Real time-PCR بررسی، تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:   

    پذیرش 80559
RNA 80483 استخراج    

شرح آزمون:
ای�ن آزمون به بررس�ی  کیف�ی پنل ترانسلوکاس�یون های مرب�وط به لوکمی 

میلوبالستیک مزمن )CML( می پردازد.
اهمیت آزمون

 1 -  جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری 
2 - جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

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

نمونه مورد نیاز:
 4cc خون وریدی آغشته به EDTA) درصورت وجود بالست در خون محیطی( 
ویا بیش از 2cc نمونه آسپیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد 

مبتال الزم است.
روی نمون�ه اس�م بیم�ار و زم�ان جم�ع آوری نمون�ه بای�د نوش�ته ش�ود در 
ص�ورت نیاز به ارس�ال نمون�ه از ش�هرهای دیگ�ر هماهنگی با آزمایش�گاه 
 الزامیس�ت. حداکثر زمان ارسال نمونه تا 48 س�اعت و با حفظ زنجیره سرما 

می باشد.
روش انجام آزمایش:

RNA از خون وریدی یا مغزاس�تخوان اس�تخراج می شود؛ RNA برای تولید 
cDNA به روش رونویس�ی معکوس مورد اس�تفاده قرار می گیرد، پرایمرهای 
اختصاص�ی ب�رای تکثی�ر ترانسلوکاس�یون t(9;22)-P210,P190,P230  به 
 روش Nested RT-PCR )واکن�ش زنجی�ره ای پلیم�راز( مورد اس�تفاده قرار

 می گیرد.
حساسیت روش مورد آزمایش:

  t(9;22)-P210,P190,P230  برای تشخیص ترانسلوکاسیون RT-PCR آزمون
بسیار حس�اس تر و دقیق تر از روش متداول سیتوژنتیک یا FISH است برای 
استفاده از حداکثر حساسیت روش Nested RT PCR با حساسیت 4 - 10  در 

این مرکز به کارمی رود.
مدارک مورد نیاز:

اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و 
نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:
نمون�ه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن 

نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
و  مولکول�ی  پاتول�وژی  فلوش�یپ  پزش�ک  توس�ط  آزمای�ش  نتیج�ه 
س�یتوژنتیک ب�ه ص�ورت کیف�ی و براس�اس بانده�ای مش�اهده ش�ده در 
گ�زارش و  تفس�یر  بررس�ی    Nested RT-PCR و   External RT-PCR 

 می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

 پذیرش80559
RNA 80483 استخراج 

RT-PCR 6 ×80497  
  تفسیر و گزارش    80499

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

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

Real time-PCR t(6;9) 80498    
     تفسیر و گزارش  80499

بدخیمی های خونی
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 t(9;22) بررسی ترانسلوکاسیون 
RT-PCR به روش

 CML پنل 
Real time PCR به روش

شرح آزمون:
t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1 یکی از ترانسلوکاسیون های وابسته به 
انواع ناهنجاری های خونی اس�ت. تقریبا 100درصد از بیماران مبتال به لوسمی 
میلوئیدمزمن (CML) این ترانسلوکاس�یون را دارن�د، در نتیجه جا به جایی 
(p210) روی کروموزوم 22 پروتئین BCR روی کروموزوم 9 ب�ا ژن ABL ژن
و(p190)و(p230) به وجود می آید. این جا به جایی در برخی از بیماران مبتال به  

ALL بزرگساالن و گاها اطفال نیز گزارش شده است.
اهمیت آزمون

CML ، ALL  1 - جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری
2 - جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

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

نمونه مورد نیاز: 
4cc خون وریدی آغشته به EDTA )در صورت وجود بالست در خون محیطی( 
ویا 2cc نمونه آس�پیره مغزاس�تخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد مبتال 
الزم اس�ت.روی نمونه اس�م بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود در 
صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. 

حداکثرزمان  ارسال نمونه تا 48 ساعت  وبا حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش:

 cDNA برای تولید RNA از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می شود؛ RNA
به روش رونویسی معکوس مورد استفاده قرار می گیرد، پرایمرهای اختصاصی 
 برای تکثیر ترانسلوکاسیون  t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1  به روش

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

آزمون RT-PCR برای تش�خیص t(9;22) بسیار حساس تر و دقیق تر از روش 
 متداول س�یتوژنتیک یا FISH است برای استفاده از حداکثر حساسیت روش

 Nested RT-PCR با حساسیت 4 - 10 تا  3 - 10 دراین مرکز به کارمی رود.
مدارک مورد نیاز:

اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و 
نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه: 
نمون�ه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن 

نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
 نتیجه آزمایش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک 
به صورت کیفی و براس�اس باندهای مشاهده ش�ده در External RT-PCR و 

Nested RT-PCR بررسی، تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

    پذیرش80559
RNA     80483 استخراج    

P190 - _ t(9;22) RT-PCR 2×80497    
P210 - _ t(9;22) RT-PCR 2×80497    

P230 _ t(9;22) RT-PCR 2×80497    

شرح آزمون:
ای�ن آزمون به بررس�ی کمی پن�ل ترانسلوکاس�یون لوکمی میلوبالس�تیک 

مزمن(CML) می پردازد.
اهمیت آزمون

1 - جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری 
2 - جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

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

نمونه مورد نیاز:
4cc خون وریدی آغشته به EDTA) درصورت وجود بالست در خون محیطی( 
ویا بیش از 2cc نمونه آسپیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد 

مبتال الزم است.
روی نمون�ه اس�م بیم�ار و زم�ان جم�ع آوری نمون�ه بای�د نوش�ته ش�ود در 
ص�ورت نیاز به ارس�ال نمون�ه از ش�هرهای دیگ�ر هماهنگی با آزمایش�گاه 
 الزامیس�ت. حداکثر زمان ارسال نمونه تا 48 س�اعت و با حفظ زنجیره سرما 

می باشد.
روش انجام آزمایش:

RNA از خون وریدی یا مغزاس�تخوان اس�تخراج می شود؛ RNA برای تولید 
cDNA به روش رونویسی معکوس مورد استفاده قرار می گیرد،  با استفاده از 
پرایمرها و پروب های مخصوص RNA ژن مورد نظر و ژن کنترل میزان بیان با 
اس�تفاده از Quantitative Real Time-PCR بررس�ی و این نسبت گزارش 

می گردد.
حساسیت روش مورد آزمایش: 

آزمون Real Time-PCR برای تشخیصt(9;22) بسیار  حساس تر و دقیق تر 
از روش متداول سیتوژنتیک یا  FISH است و با حساسیت 4 - 10 در این مرکز 

انجام می پذیرد.
مدارک مورد نیاز:

 اطالع�ات بالین�ی و مدارک پزش�کی بیم�ار و اطالع از آخرین دوره ش�یمی 
 درمان�ی و ن�وع داروه�ای مصرف�ی، و م�دت زمانی ک�ه بیمار تح�ت درمان 

بوده است.
موارد برگشت نمونه: 

نمون�ه ی�خ زده، لخت�ه، نمونه همولیز ی�ا وج�ود آلودگی هایی داخ�ل نمونه، 
 گرفتن نمون�ه در لوله های غیراس�تریل، گرفتن نمونه داخل م�واد ضدانعقاد

 نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه: 
نتیجه آزمایش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ  پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک 
به صورت کمی و براس�اس منحنی های Real Time-PCR بررسی، تفسیر و 

گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی: 

  پذیرش 80559 
RNA  80483 استخراج  

Real Time-PCR 3 × 80498  
  تفسیر و گزارش80499 

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

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

    تفسیر و گزارش 80499
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t(9;22) بررسی ترانسلوکاسیون 
Real time PCR به روش

JAK2 بررسی موتاسیون

شرح آزمون:
t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR-ABL1  یکی از ترانسلوکاس�یون های وابسته 
به انواع ناهنجاری های خونی اس�ت. تقریبا 100درصد از بیماران مبتال به لوس�می 
میلوئیدمزمن (CML) این ترانسلوکاس�یون را دارن�د، در نتیجه جا به جایی ژن 
 (P210) روی کروم�وزوم 22 پروتئی�ن BCR روی کروم�وزوم 9 ب�ا ژن ABL
و(P190) و (P230)ب�ه وجود می آی�د. این جا به جایی در برخی از بیماران مبتال 
به  ALL بزرگس�االن و گاه اطفال نیز گزارش ش�ده است.  Real Time PCR به 
معنی مشاهده لحظه به لحظه فرآیند تکثیر در واکنش زنجیره ای پلیمراز است و به 
منظور تشخیص و اندازه گیری کمیت توالی های اختصاصی DNA و RNA انجام 
می پذیرد. در این سیستم تشخیصی یک ماده فلورسنت در طی واکنش متناسب 
با میزان محصوالت هر س�یکل آزاد می ش�ود و میزان فلوئورسنت آن توسط یک 

نمایانگر  (Detector)شناسایی و ثبت می گردد.
اهمیت آزمون

CML,ALL 1 - جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری
2 - جهت شناسایی حداقل باقیمانده بیماری 

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

نمونه مورد نیاز:
4cc خون وریدی آغش�ته به EDTA )در صورت وجود بالست در خون محیطی( 
ویا بیش از 2cc نمونه آسپیره مغزاستخوان همراه EDTA برای تشخیص فرد مبتال 
الزم است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود. در صورت 
نیاز به ارس�ال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر 

زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش:

RNA از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می شود؛ RNA برای تولید cDNA به 
روش رونویسی معکوس مورد استفاده قرار می گیرد،  با استفاده از پرایمرها و پروب های 
 Quantitative ژن مورد نظر و ژن کنترل میزان بیان با اس�تفاده از RNA مخصوص

Real Time-PCR بررسی و این نسبت گزارش می گردد.
حساسیت روش مورد آزمایش:

آزمون Real Time-PCR برای تشخیص t(9;22) بسیار حساس تر و دقیق تر از 
روش متداول سیتوژنتیک یا  FISH است و با حساسیت 5-10 تا 4-10  در این مرکز 

انجام می پذیرد.
مدارک مورد نیاز:

اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع 
داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:
نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه 

در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه: 
نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت 

کمی و براساس منحنی های time PCR  Real بررسی، تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی: 

    پذیرش80559
RNA 80483 استخراج    

شرح آزمون:
 ژن JAK2(Janus kinase 2) یک تیروزین کیناز (JAK2) را کد می نماید که 

باعث رشد و انتقال پیام در سلولهای خون ساز می گردد. 
س�لولهای  در   (V617F)JAK2 ژن  در  ای  نقط�ه  جه�ش  ی�ک  اخی�راً 
هماتوپوئیتیک، چندی از بیماری های میلوپرولیراتیو مزمن شناس�ایی ش�ده 
است که شایعتر از همه در پلی سیتمی ورا )90درصد از موارد(، ترومبوسیتمی 
اولی�ه )50درصد م�وارد( و میلوپرولیفراتی�و ایدیوپاتی�ک )50 درصد موارد( 
دی�ده می ش�ود، ای�ن موتاس�یون در س�ایر بیماری ه�ای میلوپرولیفراتی�و 
مزم�ن نظی�ر لوس�می میلوس�یتیک مزم�ن، لوس�می میلومونوس�یتیک 
 مزم�ن و ی�ا س�ندرم های میلودیسپالس�تیک و ی�ا  س�یتوزهای واکنش�ی 

نادر است.
اهمیت آزمون

1 - در م�واردی که افتراق موقعیت های واکنش�ی )س�یتوزهای واکنش�ی( از 
 JAK2 بیماریهای میلوپرولیفراتیو مزمن مشکل باشد، وجود موتاسیون در ژن

یک کلید تشخیصی با ارزش خواهد بود. 
 نمونه مورد نیاز: 

 4cc خون وریدی آغش�ته به EDTA ویا 2cc نمونه آس�پیره مغزاس�تخوان 
همراه EDTA برای تشخیص فرد مبتال الزم است.

روی نمون�ه اس�م بیم�ار و زم�ان جم�ع آوری نمون�ه بای�د نوش�ته ش�ود در 
ص�ورت نیاز به ارس�ال نمون�ه از ش�هرهای دیگ�ر هماهنگی با آزمایش�گاه 
 الزامیس�ت. حداکثر زمان ارسال نمونه تا 48 س�اعت و با حفظ زنجیره سرما 

می باشد.
روش انجام آزمایش:

انج�ام  ی�ا س�تونی  و   Salting out ب�ه روش از خ�ون   DNA اس�تخراج
 وآنالیزه�ای بعدی ب�ه کمک ARMS PCR و س�پس ژل الکتروف�ورز  انجام

 می گردد.
مدارک مورد نیاز:

اطالع�ات بالین�ی و م�دارک پزش�کی بیم�ار و اط�الع از آخری�ن درمان ها 
 و ن�وع داروه�ای مصرف�ی، و م�دت زمان�ی ک�ه بیم�ار تح�ت درم�ان بوده

 است.
موارد برگشت نمونه:

نمون�ه ی�خ زده، لخت�ه، نمونه همولیز ی�ا وج�ود آلودگی هایی داخ�ل نمونه، 
 گرفتن نمون�ه در لوله های غیراس�تریل، گرفتن نمونه داخل م�واد ضدانعقاد

 نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
نتیجه آزمایش توسط پزش�ک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به 
   ARMS- PCR صورت کیفی و براس�اس باندهای مش�اهده ش�ده در روش

بررسی تفسیر و گزارش می شود.

طرز درخواست آزمون جهت  بیمه ها همراه با کدهای بین المللی: 
  پذیرش80559

 DNA    80482 استخراج  
PCR-JAK2   80493  

  تفسیر و گزارش     80499

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

JAK2  Mutation analysis

 Real time-PCR t(9;22)   80498    
    تفسیر و گزارش  80499 

بدخیمی های خونی
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 FLT3-ITD بررسی جهش ژن 
AML در بیماران مبتال به

 FLT3-TKD بررسی جهش ژن 
AMLدر بیماران مبتال به

شرح آزمون:
FLT3 پروتوانکوژنی اس�ت ک�ه متعلق به خانواده رس�پتورهای تیروزین 
 کینازی تیپ lll غش�ایی می باشد، ژن FLT3 در انسان بروی کروموزوم13 
 Gain of Function از نوع FLT3 جای گرفته است. عملکرد (13q 12.2) 
می باشد فعال شدن آن در سلولهای خونی مسیر سیگنالی به راه می اندازد 
که س�لول را به سمت رشد و تکثیر بی رویه می کش�اند و در سرطان هایی 

چون AML و ALL اهمیت پیش بیني کننده دارد.
 در 30-20 درصد از AML مسیر FLT3 به طور غیرمستقیمی فعال شده 
اس�ت،FLT3-ITD موتاسیون مضاعف شدن پشت س�رهم است که این 
موتاس�یون در 30-17 درصد از بیماران مبتال به AML گزارش شده است. 
 t(6;9)  که AML در 69 درصد از بیماران مبتال به FLT3-ITD موتاسیون
را دارند مشاهده شده است .وجود FLT3-ITD دلیل بر پیش آگهي ضعیف 
 در جری�ان AML دارد و تصمیم گیری در پیوند مغزاس�تخوان را آس�انتر

  می سازد.
اهمیت آزمون

 1 -  جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری
 2 - جهت بررسی پیش آگهی بیماری جهت انجام پیوند مغزاستخوان

نمونه مورد نیاز:
4cc خون وریدی آغش�ته به EDTA ویا 2cc نمونه آسپیره مغزاستخوان 
همراه EDTA برای تش�خیص فرد مبتال الزم اس�ت.روی نمونه اسم بیمار 
و زمان جمع آوری نمونه باید نوش�ته ش�ود. در صورت نیاز به ارسال نمونه 
از ش�هرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر زمان ارسال 

نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش:

RNA  از خون وریدی یا مغزاستخوان استخراج می شود؛ RNA برای تولید 
cDNA به روش رونویسی معکوس مورد استفاده قرار می گیرد وآنالیزهای 

بعدی به کمک  PCR و الکتروفورز  انجام می پذیرد.
مدارک مورد نیاز: 

اطالع�ات بالینی و مدارک پزش�کی بیمار و اطالع از آخرین دوره ش�یمی 
درمان�ی و نوع داروهای مصرفی، و م�دت زمانی که بیمار تحت درمان بوده 

است.
موارد برگشت نمونه:

نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن 
نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
نتیجه آزمایش توس�ط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک 
به صورت کیفی و براس�اس باندهای مشاهده شده در روش PCR  بررسی، 

تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

    پذیرش80559
RNA   80483 استخراج    

FLT3-ITD- PCR  80497    
    تفسیر و گزارش     80499

شرح آزمون:
 FLT3 پروتوانکوژن�ی اس�ت که متعلق به خانواده رس�پتورهای تیروزین 
کینازی تیپ lll غش�ایی می باشد، ژن FLT3 در انسان بروی کروموزوم13  

(13q 12.2) جای گرفته است.
 عملکرد FLT3 از نوع Gain of Function می باش�د فعال ش�دن آن در 
س�لولهای خونی مس�یر س�یگنالی به راه می اندازد که س�لول را به سمت 
 ALL و AML رش�د و تکثیر بی رویه می کشاند و در س�رطان هایی چون
اهمیت پیش بیني کنن�ده دارد. جهش FLT3-TKD در بیماران لوس�می 
)ALL(میلوئیدی 4/8 درصد و در بیماران لوسمی حاد لنفوئیدی 1/6 درصد 

 است.
اهمیت آزمون

1 -  جهت شناسایی در مراحل ابتدایی بیماری
 2 - جه�ت بررس�ی پی�ش آگه�ی بیم�اری جه�ت انج�ام پیون�د مغ�ز

استخوان
نمونه مورد نیاز:

  4cc خ�ون وری�دی آغش�ته ب�ه EDTA وی�ا 2cc نمون�ه آس�پیره 
الزم  مبت�ال  ف�رد  تش�خیص  ب�رای   EDTA هم�راه  مغزاس�تخوان 
 اس�ت.روی نمون�ه اس�م بیم�ار و زم�ان جم�ع آوری نمون�ه باید نوش�ته 

شود.
 در صورت نیاز به ارس�ال نمونه از ش�هرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه 
 الزامیست. حداکثر زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما 

می باشد.

روش انجام آزمایش:
استخراج DNA از خون به روش Salting out و یا ستونی انجام وآنالیزهای 

بعدی به کمک  PCR و ژل الکتروفورز  انجام می پذیرد.

مدارک مورد نیاز:
 اطالع�ات بالینی و مدارک پزش�کی بیمار و اطالع از آخرین دوره ش�یمی 
درمان�ی و نوع داروهای مصرفی، و م�دت زمانی که بیمار تحت درمان بوده 

است.
موارد برگشت نمونه: 

نمون�ه ی�خ زده، لخته، نمونه همولیز ی�ا وجود آلودگی های�ی داخل نمونه، 
 گرفتن نمونه در لوله های غیراس�تریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد 

نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه: 
نتیجه آزمایش توس�ط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک 
به صورت کیفی و براس�اس باندهای مشاهده شده در روش PCR  بررسی، 

تفسیر و گزارش می شود.

طرز درخواست آزمون جهت بیمه همراه با کدهای بین المللی:   
  پذیرش80559

 DNA    80482 استخراج  
FLT3-TKD- PCR   80493  

  تفسیر و گزارش     80499

FLT3-ITDFLT3-TKD
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 WT1 بررسی افزایش بیان ژن 
در جریان لوکمی میلوئید حاد

 Imatinib آزمون پیشگویی پاسخ به درمان با 
CML در بیماران مبتال به

شرح آزمون:
 MRD- (Minimal Residual اخیرا شناس�ایی حداقل بیماری باقیمان�ده 
(Disease جهت تشخیص زودرس عود و همچنین پاسخ به درمان در جریان 
لوکمی حاد میلوبالس�تیک بسیار حائز اهمیت گردیده است.ژن ویلمز تومور 
(WT1) به عنوان یک نشانگر مولکولی گسترده در جریان لوکمی ها شناخته 

شده است. 
این ژن یک ژن سرکوب کننده تومور می باشد که در ابتدا به عنوان ژن مسئول 
 WT1 در ایجاد ویلمز تومور کلیه در اطفال شناس�ایی ش�د.افزایش بیان ژن
در بی�ش از 90درصد م�وارد لوکمی های میلوئید حاد اتفاق می افتد که همین 
مسئله باعث آن شده است که بررسی بیان این ژن به عنوان یک هدف مهم 
در تش�خیص MRD در جریان لوکمی میلوئید حاد گردیده است. همچنین 
مطالعاتی مبنی بر استفاده از سطح بیان این مارکر جهت پیگیری بیماران بعد 
 ، AML از بهبودی نیز انجام گردیده است.در این آزمایش در بیماران مبتال به
توسط Quantitative Real Time PCR بررسی بیان ژن WT1 در مقایسه 
با بیان ژن ABL به عنوان کنترل انجام و در جریان بررس�ی های دوره ای از 
نظر پاس�خ به درمان و یا عود بیماری از آن استفاده می گردد. حساسیت این 

آزمون 5-10 تا 4-10 می باشد.
نمونه مورد نیاز:

حداقل 2cc نمونه آس�پیره مغزاس�تخوان  یا 4cc نمونه خون محیطی حاوی 
بالس�ت در لوله حاوی EDTA و بدون لخته  گرفته، و با حفظ زنجیره س�رما 
در عرض حداکثر 48-24 س�اعت به این آزمایش�گاه تحویل داده شود. قبل 
از نمونه گیری و ارسال نمونه ها با آزمایشگاه هماهنگ نمایید..روی نمونه اسم 
بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از 

شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست.
روش انجام آزمایش:

از نمونه آسپیره مغزاستخوان و یا خون محیطی حاوی بالست، RNA استخراج 
و س�پس به cDNA تبدیل و با اس�تفاده از پرایمره�ا و پروب های مخصوص 
 Quantitative      ژن مورد نظر و ژن کنترل میزان بیان با اس�تفاده از RNA

Real Time PCR  بررسی و این نسبت گزارش می گردد.
مدارک مورد نیاز:

اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و 
نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:
نمون�ه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن 

نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
نتیجه آزمایش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک 
به صورت کمی و براس�اس منحنی های Real time-PCR بررس�ی، تفسیر و 

گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

    پذیرش 80559
RNA 80483 استخراج    

  Real time-PCR WT1 Over expression- 80498    

شرح آزمون:
 ژن مقاوم�ت چند دارویی انس�ان(MDR1) یک P-گلیکوپروتئین را کد 
می نماید که در فارماکودینامیک بس�یاری از داروه�ا تاثیر می گذارد. پلی 
مورفیسم تک نوکلئوتیدیC3435T (SNPs) در ژن MDR1 باعث تغییر 
در پاس�خ به درمان با imatinib در بیماران مبتال به لوسمی میلوئیدمزمن 

می گردد.
3435TT/ مطالعات متعددی در این ارتباط نشان داده اند که بیماران با ژنوتیپ
CT در مقابل بیماران با ژنوتیپ 3435CC در ژن MDR1 مقاومت بیشتری 
درپاسخ به درمان با imatinib در بیماران مبتال به لوسمی میلوئیدمزمن نشان 
می دهند و بهتر اس�ت جهت پیشگویی بهترپاسخ به درمان این بیماران با 
 imatinib قبل از شروع درمان، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی مورد نظر را 

بررسی نمود.         
اهمیت آزمون:

 پیش�گویی بهت�ر پاس�خ ب�ه درم�ان ب�ا imatinib در بیم�اران مبتال به
 .CML

نمونه مورد نیاز:
آس�پیره  نمون�ه   2cc وی�ا   EDTA ب�ه  آغش�ته  وری�دی  4cc خ�ون   
الزم مبت�ال  ف�رد  تش�خیص  ب�رای   EDTA هم�راه   مغزاس�تخوان 

 است.
روی نمون�ه اس�م بیم�ار و زم�ان جم�ع آوری نمونه باید نوش�ته ش�ود در 
ص�ورت نیاز به ارس�ال نمونه از ش�هرهای دیگر هماهنگی با آزمایش�گاه 
 الزامیست. حداکثرزمان  ارسال نمونه تا 48 ساعت  وبا حفظ زنجیره سرما 

می باشد.
روش انجام آزمایش:

پس از اس�تخراج DNA از خون ب�ه روش salting out انجام و آنالیزهای 
بعدی به کمک PCR-RFLP  انجام می پذیرد. 

مدارک مورد نیاز:
اطالع�ات بالینی و مدارک پزش�کی بیمار و اطالع از آخرین دوره ش�یمی 
درمان�ی و نوع داروهای مصرفی، و م�دت زمانی که بیمار تحت درمان بوده 

است.
موارد برگشت نمونه:

 نمونه ی�خ زده، لخته، نمونه همولی�ز یا وجود آلودگی های�ی داخل نمونه، 
 گرفتن نمونه در لوله های غیراس�تریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد

 نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه: 
و  مولکول�ی  پاتول�وژی  فلوش�یپ  پزش�ک  توس�ط  آزمای�ش  نتیج�ه 
 س�����یتوژنتیک ب�ه ص�ورت کیف���ی بررس�ی، تفس���یر و گزارش

می گردد.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کد های بین المللی:

  پذیرش 80559
DNA 80482 استخراج  

MDR1polymorphism PCR-PFLP 1 80564  
  تفسیر و گزارش      80499

WT1  Over expression  in AMLMDR1 gene Polymorphism

بدخیمی های خونی

    تفسیر و گزارش  80499 
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 بازآرایی ژن ایمونوگلوبولین/رسپتور سلول T در شناسایی حداقل باقی مانده بیماری 
در جریان لوکمی لنفوبالستیک حاد

شرح آزمون:
 بازآرایی (Rearrangement) ژن های ایمونوگلوبولین، گیرنده س�لول T به طور وس�یعی به عنوان یک مارکر کلونالیتی در 
نئوپالسم های لنفوئیدی مورد استفاده قرار گرفته است.این بازآرایی ژنی یک نشانگر کلونالیتی منحصر به فرد جهت وجود 
بقایای سلولهای لوکمیک در حین شیمی درمانی را فراهم می آورد. اخیرا مطالعات متعددی مبنی برشناسایی حداقل بیماری 
باقیمانده(MRD) در حین درمان و به عنوان یک نشانگر پیش آگهی دهنده توسط شناسایی این بازآرایی ها در جریان لوکمی 

لنفوبالستیک حاد کودکان مطرح می باشد.
 حضور MRD در انتهای induction Therapy و قبل از درمان consolidation می توان پیش�گویی کننده ای قوی از عود 
بیماری باشد. پروتکل های درمانی جدید باعث القا بهبود کامل در بیش از 95 درصد از کودکان مبتال به ALL می گردد ولی تقریبا 
30-20 درصد از این بیماران دچار عود می گردند، زیرا روش های شیمی درمانی با اینکه می توانند بیمار را از نظر عالئم بالینی 
و مورفولوژیک به فاز بهبودی کامل ببرند، ولی قادر به نابودی کامل س�لول های بدخیم کلونال نیستند.محدودیت شناسایی 
 تکنیک های وابسته بر مورفولوژی سلولها حدود 5 درصد می باشد )یعنی در صورتیکه سلول های بدخیم در مغزاستخوان بیش از
5 درصد باش�ند قابل شناس�ایی خواهند بود و اگر زیر 5 درصد باشند از نظر مورفولوژیک بیمار در بهبودی کامل می باشد(. 
 ALL بنابراین نیاز به تکنیک های حساستری جهت تشخیص وجود بقایای سلولهای بدخیم کلونال در مغزاستخوان در جریان

و استفاده از آن در ادامه روند درمان وجود دارد. 
شناسایی حداقل باقیمانده بیماری(MRD)  با تکنیک بازآرایی ژن ایمونوگلوبولین و گیرنده سلول T به عنوان نشانگرهای 
مولکولی باعث افزایش حساس�یت شناسایی سلول های بدخیم کلونال در مغزاستخوان در جریان ALL می گردد.تشخیص 
MRD به وسیله مارکرهای مولکولی ژن های Ig/TCR در بیش از 95درصد موارد ALL کاربرد دارد و حساسیت حدود 10-4 

تا 2-10 را ایجاد می نماید.
نمونه مورد نیاز:

  حداقل 2cc نمونه آس�پیره مغزاس�تخوان در لوله حاوی EDTA و بدون لخته  گرفته، و با حفظ زنجیره س�رما و در  عرض 
حداکثر 48-24 ساعت به این آزمایشگاه تحویل داده شود قبل از نمونه گیری و ارسال نمونه ها با آزمایشگاه هماهنگ نمایید.
روی نمونه اس�م بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوش�ته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با 

آزمایشگاه الزامیست..
روش انجام آزمایش: 

در این آزمایش پس از ارس�ال 2cc مغزاس�تخوان در لوله  حاوی EDTA استخراج DNA صورت گرفته و با 25 جفت پرایمر 
جهت شناسایی اهداف TCRD و TCRG و IGK-Kde با متد PCR-Heterodouplex Analysis  انجام می پذیرد و سپس 
محصوالت حاصل بروی ژل آگاروز بررسی و بازآرایی موردنظر جهت مقایسه بعدی در طول مدت درمان جهت پیگیری بیماران 

گزارش می گردد. گزارش حاصل به صورت MRD مثبت و منفی و براساس وجود نشانگر بازآرایی مورد نظر ارسال می گردد.
مدارک مورد نیاز: 

اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار 
تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:
نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل 

مواد ضدانعقاد نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
 نتیجه آزمایش توس�ط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و س�یتوژنتیک به صورت کیفی و براساس وجود باندهای هدف  

بررسی،تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

    پذیرش 80559
DNA 80482 استخراج    

Ig/TCR  (25 PCR)    25×80493 بررسی بازآرایی    
     تفسیر و گزارش    80499 

Antigen Receptor gene Rearrangement for Acute Lymphoblastic Leukemia 
(MRD Detection Test-ALL)
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G20210A )پروترومبین( II بررسی فاکتورMTHFR (C677T) بررسی فاکتور

شرح آزمون:
ترومبوز ممکن اس�ت در هر قس�مت از سیس�تم قلبی عروق�ی رخ دهد. 
ترومبوز ه�ای وری�دی معم�وال در اندام ه�ای تحتان�ی رخ می دهن�د ام�ا 
اگ�ر باعث انس�داد جریان خون ش�وند ی�ا در صورت آمبول�ی در گردش 
ری�وی اخت�الل ایج�اد می کنن�د و باعث عالئ�م وخیم می ش�وند. جهش 
 فاکت�ور ll ترومبین یکی دیگ�ر از فاکتورهای ارثی ب�رای ترومبوز وریدی

 است. 
پروترومبی�ن فاکت�ور مهم انعق�ادی در لخت�ه کردن خون اس�ت، غلظت 
زی�اد پروترومبی�ن منج�ر ب�ه افزای�ش زی�اد ترومبی�ن در نتیجه رش�د 
زی�اد لخته ه�ای فیبری�ن می ش�ود، پروترومبی�ن ترومبوفیلی�ا خط�ر 
را ممک�ن اس�ت داش�ته ب�ارداری و جنی�ن  از دس�ت دادن   افزای�ش 

 باشد. 
نمونه مورد نیاز:

 4cc خ�ون وریدی آغش�ته ب�ه EDTA برای تش�خیص ف�رد مبتال الزم
است.

روی نمون�ه اس�م بیم�ار و زم�ان جم�ع آوری نمونه باید نوش�ته ش�ود در 
ص�ورت نیاز به ارس�ال نمونه از ش�هرهای دیگر هماهنگی با آزمایش�گاه 
 الزامیس�ت. حداکثرزمان ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما

 می باشد.
روش انجام آزمایش:

اس�تخراج DNA از خون ب�ه روش Salting out ویا س�تونی و آنالیزهای 
انج�ام     Real time-PCR ی�ا  و    PCR-RFLP کم�ک   ب�ه   بع�دی 

می پذیرد.
مدارک مورد نیاز:

 اطالعات بالینی و مدارک پزش�کی بیمار و ن�وع داروهای مصرفی، و مدت 
زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه: 
نمون�ه ی�خ زده، لخته، نمونه همولیز ی�ا وجود آلودگی های�ی داخل نمونه، 
 گرفتن نمونه در لوله های غیراس�تریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد 

نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
 نتیج��ه آزمای����ش توس���ط پزش���ک فلوش��یپ  پاتول��وژی 
 مولکول�ی و س�یتوژنتیک و براس�اس بانده�ای مش�اهده ش�ده در روش
 PCR-RFLP و یا منحنی های  Real time-PCR  بررسی، تفسیر و گزارش

می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

    پذیرش  80559 
DNA  80482 استخراج    

 Factor ll mutation  PCR-RFLP   805641     
    تفسیر و گزارش  80499

شرح آزمون:
 ترومبوز ممکن اس�ت در هر قس�مت از سیس�تم قلبی عروق�ی رخ دهد. 
ترومبوز های وریدی معموال در اندام های تحتانی رخ می دهند اما اگر باعث 
انس�داد جریان خون ش�وند یا در صورت آمبولی در گردش ریوی اختالل 
ایجاد می کنن�د و باعث عالئم وخیم می ش�وند. متیل�ن تتراهیدروفوالت 
ردوکتاز انزیمی است که در انسان به وسیله ژن mthfr کد می شود تبدیل  
 methylenetetrahydrofolate to 5-methyltetrahydrofolate-5,10
که یک کوسوبسترا برای تبدیل متیالسیون هموسیتئین به میتونین است 

را باعث می گردد. 
Mthfr ی�ک انزی�م مهم در متابولیس�م فوالت اس�ت .در ص�ورت وجود 
موتاس�یون در این انزیم س�طح هموس�یتئین پالس�ما افزای�ش می یابد. 
 افزایش هموس�یتئین ب�ه عنوان یک فاکتور خطر برای ترومبوزمحس�وب

 می گردد. 
نمونه مورد نیاز:

   4cc خ�ون وری�دی آغش�ته به EDTA برای تش�خیص ف�رد مبتال الزم
است.

روی نمون�ه اس�م بیم�ار و زمان جم�ع آوری نمونه باید نوش�ته ش�ود. در 
صورت نی�از به ارس�ال نمونه از ش�هرهای دیگرهماهنگی با آزمایش�گاه 
 الزامیست. حداکثر زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما

 می باشد.
روش انجام آزمایش:

 اس�تخراج DNA از خون به روش Salting out ویا س�تونی و آنالیزهای 
انج�ام     Real time-PCR ی�ا  و    PCR-RFLP کم�ک   ب�ه   بع�دی 

می پذیرد.
مدارک مورد نیاز:

 اطالعات بالینی و مدارک پزش�کی بیمار و ن�وع داروهای مصرفی، و مدت 
زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه: 
نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن 
نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
 نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک 
PCR- ب�ه صورت کیف�ی و براس�اس بانده�ای مش�اهده ش�ده در روش
 RFLP و ی�ا منحنی ه�ای  Real time-PCR  بررسی،تفس�یر و گ�زارش 

می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کد های بین المللی:

   پذیرش  80559
DNA   80482 استخراج   

 MTHFR  PCR-RFLP   805641   
   تفسیر و گزارش  80499

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

Thrombophilia Panel: PCR-RFLP    MTH-
FR (C677T)

بررسی موتاسیون ژن های مرتبط با ترومبوفیلی
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شناسایی جهش فاکتور V لیدن

شرح آزمون: 
ترومبوآمبول�ی (VTE)  ی�ک س�ندرم ترومب�وز وریده�ای عمقی اس�ت و عوارض ناش�ی از آن مانن�د آمبولی ریه می باش�د.
بارزت�ر   VTE اتیول�وژی را در  مطالع�ات اخی�ر نق�ش هتروژنیس�یتی ژنتیک�ی و دره�م کنش ه�ای ژنتیک�ی /محیط�ی 
 نم�وده اس�ت. پالس�مای 12درص�د ت�ا 52درص�د از بیم�اران مبت�ال ب�ه VTE ب�ه پروتئین C فع�ال ش�ده، مقاوم می باش�ند 
(APC-Resistance). ح�دود 90درص�د از بیماران ب�ا APC-Resistance ارثی دارای یک موتاس�یون تک نوکلئوتیدی در ژن 
 فاکتور V می باش�ند که باعث جایگزینی اس�یدآمینه گلوتامی�ن به جای آرژنین در موقعی�ت 506    پروتئین فاکتور V می گردد 

)فاکتور V لیدن(.
 هتروزیگوسیتی فاکتور V لیدن باعث افزایش 8 برابری خطر ابتال به ترومبوآمبولی وریدی می گردد، در حالیکه هموزیگوت های حامل 
فاکتور V لیدن خطر ترومبوآمبولی وریدی 80 تا 100  برابر دارند. خطر VTE در خانم هایی که قرص های ضد بارداری خوراکی مصرف 
می نمایند و حامل هتروزیگوسیتی برای فاکتور V لیدن می باشند، 30 برابر می گردد و همچنین خطر VTE در این افراد در حین حاملگی 
 و یا دوران پس از زایمان افزایش می یابد. در مطالعات انجام شده در ایران، فراوانی این جهش در بین بیماران ترومبوفیلیک حدود 5درصد 

می باشد.
اهمیت آزمون:

آنالیز مستقیم موتاسیون باید در بیمارانی که حدس کلینیکی استعداد و یا ابتال ء ترومبوفیلی وجود دارد و همچنین در افرادی که 
سابقه فامیلی موتاسیون فاکتور V لیدن را دارند، انجام گردد.

ع�الوه بر آن ممکن اس�ت انج�ام این آزم�ون در غربالگري خانم های�ی که ضد ب�ارداری خوراکی مصرف می نماین�د و یا در طی 
دوران ب�ارداری ب�رای پیش�گیری از ترومبوآمبول�ی وری�دی در طی دوران ب�ارداری و یا پ�س از بارداری مفید باش�د.  آگاهی از 
 وضعی�ت آلل فاکتور V لیدن ممکن اس�ت باعث تغییر مدیریت درمان با ضدانعقادها در بیم�اران مبتال به ترومبوآمبولی وریدی

 گردد.         
نمونه مورد نیاز:

 4cc خون وریدی آغشته به EDTA برای تشخیص فرد مبتال الزم است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته 
شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت وبا 

حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش:

ی�ا و    PCR-RFLP کم�ک   ب�ه  بع�دی  آنالیزه�ای  و  س�تونی  وی�ا   Salting out روش  ب�ه  خ�ون  از   DNA  اس�تخراج 
 Real time-PCR    انجام می پذیرد.

مدارک مورد نیاز:
 اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه: 
نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل موارد 

ضدانعقاد نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
 نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس باندهای مشاهده شده در روش 

PCR-RFLP و یا منحنی های  Real time-PCR بررسی، تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها

همراه با کدهای بین المللی
    پذیرش 80559 

   DNA    80482  استخراج    
    Factor V Leidon PCR-RFLP   805641     

    تفسیر و گزارش   80499

Thrombophilia Panel: Factor V Leidon (G1691A)  PCR-RFLP Method
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 بررسی موتاسیون
Kras کدون 12و13 ژن 

 بررسی موتاسیون
BRAF (V600E) 

شرح آزمون: 
ژن kras عام�ل ک�د ک�ردن ی�ک GTPase کوچ�ک می باش�د ک�ه باع�ث 
انتق�ال پی�ام از گیرن�ده فاکتور رش�د اپیدرمال به داخل س�لول می باش�د. 
جه�ش ژن Kras ب�ه ط�ور ش�ایعی در چندین ن�وع از بدخیمی ه�ای نظیر 
 س�رطان کولورکت�ال، آدنوکارس�ینوم ری�ه و س�رطان تیروئی�د پیدا ش�ده 

است.
 ش�ایعترین جهش ه�ا در ک�دون 12 و13 ژن kras دی�ده می ش�ود.مطالعات 
متعددی اثبات کننده این موضوع می باش�د ک�ه تومورهایی که این جهش ها 
را حمل می نمایند پاس�خ مناس�بی به درمان با داروهای Anti-EGFR نظیر 
 ASCO نمی دهند.اخی�را   erlotnib و   Cetuximab,Panitumumab
 اعالم نموده اس�ت که بهتر است، تمامی بیمارانی که نیاز به درمان با داروهای
 Anti-EGFR دارن�د از نظ�ر وج�ود جه�ش در ژن KRAS ک�دون 12و13  

غربالگری گردند.
اهمیت آزمون: 

جهت ارزشیابی و پیشگویی پاس�خ به درمان با Anti-EGFR در تومورهای 
مختلف و مخصوصا در تومورهای کولورکتال.

نمونه مورد نیاز:
  بلوک پارافینه به همراه اسالیدهای پاتولوژی مربوطه و یا بافت تازه تومورال 
در نرمال سالین بالفاصله بعد از برداشت، برای تشخیص فرد مبتال الزم است. 
روی نمون�ه اس�م بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوش�ته ش�ود در صورت 
نیاز به ارس�ال نمونه از ش�هرهای دیگر هماهنگی با آزمایش�گاه الزامیس�ت. 
 حداکثر زمان ارس�ال نمونه، بافت تازه تا 48 س�اعت و با حفظ زنجیره س�رما 

می باشد.
روش انجام آزمایش:

پ�س از بازدی�د اس�الید پاتول�وژی اس�تخراج DNA از بل�وک پارافینه و یا 
 باف�ت تازه تومورال انج�ام و آنالیزهای بعدی به کم�ک  PCR-RFLP انجام 

می پذیرد.
مدارک مورد نیاز:

 اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی 
و نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:
بل�وک پارافین�ه ای که کمتر از 70درصد بافت تومورال داش�ته باش�د و یا در 

بازبینی اسالیدهای پاتولوژی نکروز و خونریزی وسیع دیده شود.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
 نتیجه آزمایش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک 
  PCR-RFLP به صورت کیفی و براس�اس باندهای مش�اهده ش�ده در روش

بررسی،تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

    پذیرش  80559 
DNA   80482 استخراج    

KRAS mutation  codon12-PCR- RFLP    805641   
      KRAS mutation  codon13-PCR- RFLP   805641     

    تفسیر و گزارش   80499 

شرح آزمون:
 ژن BRAF باع�ث ایج�اد پروتئین�ی می گ�ردد ک�ه در مس�یر فعالی�ت 
فاکتور رش�د اپیدرم�ی تاثی�ر می گ�ذارد و موتاس�یون V600E در این ژن 
تقریب�ا در 8درص�د از س�رطانهاي کولورکت�ال متاس�تاتیک و درصده�ای 
دی�ده تیروئی�د  پاپی�الری  وکارس�ینوم های  پوس�تی  مالن�وم  از   باالت�ر 

 می شود. 
مطالعات نش�ان دهنده ای�ن موضوع می باش�ند که بیمارانی که موتاس�یون 
 Anti-EGFR را دارن�د ب�ه درم�ان ب�ا داروه�ای BRAF در ژن V600E
Cetuximab,Panitumumab و  erlotnib پاس�خ مناس�بی  نظی�ر 
 نمی دهن�د و ای�ن افراد بق�ای کلی مناس�بی به دنب�ال درمان با ای�ن داروها

 را ندارند.
اهمیت آزمون

1 - شناسایی سلولهای تومورال که به داروهای Anti-EGFR پاسخ مناسبی 
نمی دهند.

2 - کمک به افتراق تومورهای اسپورادیک از تومورهای ژرم الین کولون،همراه 
MLH1 با بررسی وضعیت هیپرمتیالسیون پروموتور ژن

نمونه مورد نیاز:
 بلوک پارافینه به همراه اس�الیدهای پاتولوژی مربوطه و یا بافت تازه تومورال 
در نرمال س�الین اس�تریل بالفاصله بعد از برداشت، برای تشخیص فرد مبتال 

الزم است. 
روی نمون�ه اس�م بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوش�ته ش�ود در صورت 
نیاز به ارس�ال نمونه از ش�هرهای دیگر هماهنگی با آزمایش�گاه الزامیس�ت. 
 حداکثر زمان ارس�ال نمونه، بافت تازه تا 48 س�اعت و با حفظ زنجیره س�رما 

می باشد.
روش انجام آزمایش:

پ�س از بازدی�د اس�الید پاتول�وژی اس�تخراج DNA از بل�وک پارافینه و یا 
 باف�ت تازه تومورال انج�ام و آنالیزهای بعدی به کم�ک PCR-RFLP  انجام 

می پذیرد.
مدارک مورد نیاز: 

اطالع�ات بالین�ی و مدارک پزش�کی بیمار و اط�الع از آخرین دوره ش�یمی 
 درمان�ی و ن�وع داروهای مصرفی، و م�دت زمانی که بیمار تح�ت درمان بوده 

است.
موارد برگشت نمونه:

بل�وک پارافین�ه ای که کمتر از 70درصد بافت تومورال داش�ته باش�د و یا در 
بازبینی اسالیدهای پاتولوژی نکروز و خونریزی وسیع دیده شود.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه: 
نتیجه آزمایش توسط پزش�ک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به 

صورت کیفی بررسی، تفسیر و گزارش می گردد.
 طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

  پذیرش  80559
DNA   80482 استخراج  

 BRAF Mutation- PCR-RFLP    805641  
  تفسیر و گزارش      80499

PCR-RFLP    Kras Mutation   
codon (12) & (13)

PCR-RFLP BRAF(V600E) Mutation

Solid مطالعات ژنتیک سرطان در بافت های
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 بررسی ناپایداری
 میكروساتلیت

  Her2/neu بررسی آمپلیفیكاسیون ژن 
Real time PCR با روش

شرح آزمون: 
ای�ن آزم�ون جه�ت تش�خیص احتمال�ی س�رطان کول�ون غیرپولیپوزارثی 
(HNPCC) مورد اس�تفاده است و بافت تومورال جهت وجود نقص در ترمیم 

DNA مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
نمونه مورد نیاز: 

بافت تومورال تازه و یا بافت تومورال پارافینه
وجود اسالید پاتولوژی در صورت ارسال بلوک پارافینه

در صورت امکان، حضور بیمار و یا نمونه خون بیمار
روش انجام آزمایش: 

پس ازبازبینی اس�الیدهای پاتولوژی و یا بررس�ی نمونه بافت تازه، اس�تخراج 
 ،PCR از باف�ت تومورال و خون بیمار، با اس�تفاده از یک روش برپایه DNA
ناپایداری میکروس�تالیت با استفاده از 5 مارکر با تکرارهای تک نوکلئوتیدی 
 (DZS123,D5S346) و دو نوکلئوتی�دی (BAT25, BAT26, BAT40)
ارزیاب�ی می گردن�د. بافت توم�ور ب�ه ان�واع MSS/MSI-L )در صورتی که 
ناپایداری در صفر یا یکی ازنش�انگرها وجود داش�ته باشد( و یا MSI-H ) در 
صورتیکه ناپایداری در 2 یا بیشتر از 2 در 5 مارکر مورد نظر وجود داشته باشد(

تقسیم بندی می گردد.
تفسیر نتایج: 

فنوتیپ MSS/MSI-L دلیل بر وجود عملکرد نرمال ترمیم DNA در بافت 
تومور می باش�د و بنابراین در فردی با این فنوتیپ شانس وجود سندرم ارثی 
 MSI-H بس�یار پایین می باشد. فنوتیپ DNA (HNPCC) نقص در ترمیم
دلیل بر از دس�ت دادن عملک�رد نرمال ترمیم DNA در باف�ت تومور دارد و 
بنابراین این فرد و سایر اعضا خانواده در ریسک ابتال به سندرم سرطان کولون 

غیر پولیپوز ارثی(HNPCC)  به دلیل نقص در ترمیم DNA می باشند.
مدارک مورد نیاز: 

اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و 
نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه: 
بافت تازه یا بافت موجود در بلوک پارافینه که حاوی خونریزی و نکروز وسیع 

باشدو یا در صورتیکه کمتر از 80 درصد بافت ارسالی حاوی تومور باشد.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 14 روز

نتیجه: 
نتیجه آزمایش توسط پزش�ک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به 

صورت کیفی بررسی، تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه همراه با کدهای بین المللی:

    پذیرش   80559
    استخراج DNA از بافت  80482

    استخراج DNA از خون   80482
PCR –BAT25   2×80493    

PCR-BAT26  2×80493    
PCR-BAT40   2×80493    

 PCR-DZS123    2×80493    
PCR-D5S346    2×80493    

    تفسیر وگزارش      80499 

شرح آزمون: 
آمپلیفیکاس�یون ژن Her2/neu ی�ک فاکت�ور پیش بین�ي کنن�ده بس�یار 
مه�م در بیم�اران مبت�ال ب�ه س�رطان پس�تان می باش�د و همچنی�ن در 
 تصمی�م گیری ه�ای درمان�ی ب�ا داروی Herceptin بس�یار حائ�ز اهمی�ت

 می باشد.
 در مواردیکه تکنیک ایمونوهیستوشیمی جهت بررسی Her2/neu به صورت 
+2 در بافت س�رطان پس�تان گزارش می گردد، تصمیم گیری جهت درمان با 
Herceptin مش�کل می گ�ردد و نیاز به تکنیک ه�ای دقیق تر و مطمئن تری 
جهت بررس�ی آمپلیفیکاس�یون این ژن می باش�د. در حال حاضر استاندارد 
 FISH تکنی�ک Her2/neu طالی�ی جه�ت بررس�ی آمپلیفیکاس�یون ژن
)هیبریدیزاس�یون درجا با فلورسانس( می باش�د ولی با توجه به گران قیمت 
ب�ودن پروب های آن و وقت گی�ر بودن آن، می توان از س�ایر تکنیک ها نظیر 
Real time PCR اس�تفاده نمود که با توجه به مطالعات متعددی که در این 
 FISH نس�بت به روش Real time PCR  زمینه انجام گردیده اس�ت.روش
دارای حساسیت 91درصد، اختصاصیت 90درصد و صحت 90درصد می باشد و 

بنابراین در بسیاری از موارد می تواند جایگزین تکنیک FISH باشد.
   Real Time PCR به معنی مشاهده لحظه به لحظه فرآیند تکثیر در واکنش 
زنجیره ای پلیمراز اس�ت و به منظور تشخیص و اندازه گیری کمیت توالی های 
اختصاصی DNA و RNA انجام می پذیرد. در این سیس�تم تش�خیصی یک 
ماده فلورس�نت در یط واکنش متناس�ب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد 
می ش�ود و میزان فلورسنت آن توسط یک نمایانگر (Detector) شناسایی و 

ثبت می گردد.
اهمیت آزمون

1 - به عنوان یک فاکتور مهم پیش بیني کننده در سرطان پستان.
2 - کم�ک ب�ه تصمیم گیری مناس�ب در درمان س�رطان پس�تان ب�ا داروی 

 Herceptin
روش انجام آزمایش: 

در ای�ن روش پ�س از اس�تخراج DNA از بل�وک پارافینه و ی�ا بافت تازه که 
حداقل حاوی 70درصد بافت  س�رطان پس�تان می باش�د، به کم�ک پرایمر و 
پ�روب Taqman، آمپلیفیکاس�یون ژن Her2/neu در مقایس�ه با وضعیت 
ی�ک ژن کنت�رل به وس�یله تکنی�ک Real time PCR بررس�ی و نس�بت 
آن دو ب�ه یکدیگ�ر گ�زارش می گ�ردد. در ص�ورت وجود نس�بت بیش�تر از 
 +2 ژن Her2/neu ب�ه ژن کنت�رل داخل�ی، Her2/neu آمپلیفیکاس�یون

 وجود دارد.
مدارک مورد نیاز:

 اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی 
که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه: 
بل�وک پارافین�ه ای که کمتر از 70درصد بافت تومورال داش�ته باش�د و یا در 

بازبینی اسالیدهای پاتولوژی نکروز و خونریزی وسیع دیده شود.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

 نتیجه: 
نتیجه آزمایش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک 
به صورت کمی و براس�اس منحنی های Real time PCR بررس�ی، تفسیر و 

گزارش می شود.

Microsatellite instability (MSI)Her2/neu Amplification – Real time PCR
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 N-MYC بررسی آمپلیفیكاسیون ژن
Real time PCR با روش

شرح آزمون: 
آمپلیفیکاس�یون پروتوانک�وژن N-MYC ب�ه عن�وان ی�ک فاکت�ور پیش بین�ي کنن�ده مه�م در تم�ام stage های بیم�اران مبتال 
ب�ه نوروبالس�توم از اهمی�ت ب�ه س�زایی برخوردار اس�ت و نش�ان از پیش آگهي ب�د در این بیم�اران می باش�د. اخی�راً وضعیت ژن 
 N MYC به عنوان یک فاکتور مهم در تصمیم های درمانی در بیماران مبتال به نوروبالس�توم موردنظر قرار گرفته اس�ت و اس�تفاده 

می گردد.
 یکی از راه های بررس�ی آمپلیفیکاس�یون ژن N-MYC روش Real time PCR اس�ت که می تواند با س�رعت باال و دقت زیاد مورد 
استفاده قرار گیرد،که حتی با مقدار بسیار کمی از بافت پارافینه و یا بافت تازه حاوی تومور نوروبالستوم، وضعیت ژن N-MYC را با 

حساسیت و اختصاصیت باال مورد بررسی قرار دهد. 
Real Time PCR ب�ه معن�ی مش�اهده لحظ�ه به لحظ�ه فرآیند تکثی�ر در واکنش زنجیره ای پلیمراز اس�ت و به منظور تش�خیص 
و اندازه گیری کمیت توالی های اختصاصی DNA و RNA انجام می پذیرد. در این سیس�تم تش�خیصی یک ماده فلورس�نت در طی 
 واکنش متناسب با میزان محصوالت هر سیکل آزاد می شود و میزان فلورسنت آن توسط یک نمایانگر (Detector) شناسایی و ثبت

 می گردد.

اهمیت آزمون
1 - به عنوان یک فاکتور مهم پیش بیني کننده در نوروبالستوم

2 - کمک به تصمیم گیری مناسب در درمان بیماران مبتال به نوروبالستوم. 
روش انجام آزمایش: 

در این روش پس از اس�تخراج DNA از بلوک پارافینه و یا بافت تازه که حداقل حاوی 70درصد بافت تومور نوروبالس�توم می باشد، به 
 Real time در مقایسه با وضعیت یک ژن کنترل به وسیله تکنیک N-MYC آمپلیفیکاس�یون ژن ،Taqman کمک پرایمر و پروب
PCR بررس�ی و نس�بت آن دو به یکدیگر گزارش می گردد. ژن N-MYC به ژن کنترل داخلی توسط متد    Ct، آمپلیفیکاسیون ژن 

N-MYC گزارش می گردد.

مدارک مورد نیاز: 
اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه: 
بلوک پارافینه ای که کمتر از 70درصد بافت تومورال داش�ته باش�د و یا در بازبینی اسالیدهای پاتولوژی نکروز و خونریزی وسیع دیده 

شود.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
 Real time PCR  نتیجه آزمایش توس�ط پزش�ک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کمی و براساس منحنی های 

بررسی، تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

   پذیرش    80559
DNA   80482 استخراج    

 Real time-PCR –N-MYC  2 ×80498   
    تفسیر و گزارش  80499 

N-MYC  Amplification – Real time PCR

Solid مطالعات ژنتیک سرطان در بافت های
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مطالعات  فارماکوژنتیک و پاتولوژی مولكولی

PCR-RFLP BRAF(V600E) Mutation

آزمون پانل ژنتیكی حساسیت به وارفارین

شرح آزمون: 
وارفاری�ن یکی از داروهای ضد انعقاد بس�یار پرمصرف برای بیماران 
با مش�کالت ترومبوآمبولی می باش�د، وارفارین بازگ�ردش ویتامین 
K ک�ه برای فعالی�ت فاکتورهای انعقادی متعدد مورد اس�تفاده قرار 
  (VKOR) Vitمی گیرد را متوقف می نماید.وارفارین توس�ط باند به
K epoxide reductase  فعالی�ت ویتامی�ن K را متوقف می نماید و 
 Vit K quinone به Vit K epoxide باعث مهار تبدیل آنزیماتی�ک
می گردد.پل�ی مورفیس�م (G>A 1639-) در منطق�ه کد کننده ژن 
VKORC1 ک�ه پروتئی�ن VKOR را ک�د می نمای�د باعث کاهش 
 فعالیت VKOR می گردد و در نتیجه باعث حساس�یت به وارفارین

 می گردد. 
 (CYP2C9) cytochrome ج�زء فعال  وارفارین در بدن به وس�یله
p4502c9 متابولیزه می شود. تا 35 درصد از جمعیت واریانتی از ژن 
 CYP2C9 را ب�ه ارث می برند  که باعث نق�ص در آنزیم CYP2C9
می گردد و در نتیجه متابولیسم وارفارین کاهش پیدا مي کند. کاهش 
در CYP2C9 باعث کاهش در متابولیسم و در نتیجه افزایش غلظت 
مورد انتظار وارفارین فعال در بدن می گردد و افزایش غلظت وارفارین 
در بدن باعث افزایش ریس�ک خونریزی خواهد شد و لذا افرادی که 
واریانت های 2٭ CYP2C9 و 3٭ CYP2C9 را دارند نیازمند به کاهش 
 دوز وارفارین را خواهند داشت و به عنوان افراد حساس به وارفارین تلقی

 می گردند.  
اهمیت  بالینی آزمایش: 

در بیماران که موتاسیون VKORC1 وCYP2C9 را دارند و استعداد 
خونریزی به دنبال مصرف وارفارین را دارندباید دوز وارفارین را در این 

بیماران اصالح نمود.
اهمیت آزمون:

پیش�گویی کننده پاس�خ به درمان وارفاری�ن وا رزیابی صحیح دوز 
دارویی و جلوگیری از افزایش مقدار وارفارین در افراد حساس به دارو 

می باشد.
نمونه مورد نیاز:  

4cc خون وریدی آغش�ته به EDTA برای تشخیص فرد مبتال الزم 
اس�ت.روی نمونه اس�م بیمار و زم�ان جمع آوری نمونه باید نوش�ته 
ش�ود. در صورت نیاز به ارس�ال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با 
آزمایش�گاه الزامیست. حداکثر زمان ارس�ال نمونه تا 48 ساعت وبا 

حفظ زنجیره سرما می باشد.
معرفی آزمون: 

در آزمون حساسیت و مقاومت ژنتیکی به وارفارین پس از خونگیری 
وریدی و استخراج  DNA، توس�ط روش  Allele specific PCR و 

ی�ا PCR-RFLP ، الکتروفورز محصوالت PCR روی ژل آگارز انجام 
می پذیرد و بر اس�اس س�ایز محصوالت PCR ، موتاس�یون ژن های 

CYP2C9 و VKORC1 مشخص می گردد .
روش انجام آزمایش: 

اس�تخراج DNA از خ�ون ب�ه روش Salting out و ی�ا س�تونی و 
  Allele specific PCR ی�ا PCR RFLP آنالیزه�ای بعدی به کمک

انجام می پذیرد.
  گزارش: 

در آزم�ون حساس�یت و مقاومت ژنتیکی ب�ه وارفاری�ن، 2 واریانت 
ژنتیکی CYP2C9*2 و CYP2C9*3 و واریانت در ناحیه پروموتور 
 CYP2C9*2 گ�زارش می گ�ردد. وج�ود واریان�ت VKORC1 ژن
متابولیس�م وارفاری�ن را 30 درص�د تا 50درصد کاه�ش می دهد در 
حالیکه وجود واریانت CYP2C9*3 تا 90 درصد متابولیسم وارفارین 
 VKORC1 و CYP2C9 را کاهش می دهد. تفسیر، با داشتن ژنوتیپ
به همراه سن، وزن، نژاد و حدود INR و بر اساس الگوریتم دوز دارو و 
توسط نرم افزار مخصوص می توان دوز وارفارین در بیمار را به بهترین 

نحو تنظیم نمود.
مدارک مورد نیاز: 

اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیماراز قبیل  PT و INR و اطالع از 
نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه: 
نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، 
گرفتن نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه با مواد ضدانعقاد 

نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه: 
نتیج�ه آزمای�ش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ پاتول�وژی مولکولی و 
س�یتوژنتیک به صورت کیفی و براس�اس باندهای مشاهده شده در 
روش PCR-RFLP  یا Allele specific-PCR بررس�ی، تفس�یر و 

گزارش می شود.

طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی
   پذیرش سیتوژنتیک  80559

DNA  80482استخراج   
  CYP2C92 ٭ _ PCR-RFLP  805641   
CYP2C93٭ _ PCR-RFLP  805641    

 VKORC1-PCR-RFLP    805641    
    تفسیر و گزارش  80499

Warfarin sensitivity & Resistance Genetic Panel Test
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مطالعات فارماکوژنتیک و پاتولوژی مولكولی

 آزمون بررسی پاسخ
PlavixR به درمان 

بررسی پلی مورفیسم IL-28B  جهت بررسی 
C پاسخ به درمان بیماران  مبتال به هپاتیت

ش�رح آزمون:  درمان ضد پالکتی متشکل از ترکیب آسپرین و یکی از مشتقات 
Thienopyridine  در جلوگیری از حوادث  قلبی-عروقی در بیمارانی که مبتال به 
 بیماری های عروقی کرونری می باشند و از Stent  های کرونری استفاده نموده اند،توصیه 
مش�تقات  از   Ticlopidine و   Clopidogrel (plavixR) می ش�ود.  
Thienopyridine می باش�د در ابتدا غیرفعال اس�ت ولی در داخل بدن توس�ط 
آنزیم سیتوکروم CYP(P450) به متابولیتی تبدیل می گردد که به شکل غیرقابل 
برگشتی رسپتور آدنوزین دی فسفات P2Y12  را مهار می نماید. پل���ی مورفیسم 
CYP2C19(*2,*3) اثرات ضد پالکتی(Clopidogrel PlavixR) را توسط 
کاه�ش فعالیت آنزیم س�یتوکروم p450  و خطر حوادث قلبی ایس�کمیک نظیر 
 ترومبوز در Stent ها را افزایش می دهد. پلی مورفیسم های CYP2C19 که شامل،
  G681A) (G636A) Cyp2C19*2 Cyp2C19*3( می شود  نادر نیست و در حدود
 13 درصد جمعیت اروپایی- آمریکایی، 25 درصد جمعیت آفریقایی- آمریکایی و 
15 درصد جمعیت عربستان سعودی و 14 درصد جمعیت ایرانی را تشکیل می دهد.  
تاثیرات منفی وجود این پلی مورفیسم در درمان بیماران با Clopidogrel باعث 
گردیده که از نظر درمانی اهمیت ویژه ای پیدا نموده و قبل از شروع درمان، بررسی 

پلی مورفیسم CYP2C19 درخواست گردد.
اهمیت آزمون: پیشگویی کننده پاسخ به درمان PlavixR و ارزیابی صحیح دوز 
دارویی و جلوگیری از تجویز نامناسب PlavixR در افراد مقاوم به دارو و یا تعویض 

نوع دارو می باشد.
نمونه مورد نیاز:    4cc خون وریدی آغشته به EDTA برای تشخیص فرد مبتال 
الزم اس�ت. روی نمونه اس�م بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوش�ته شود. در 
صورت نیاز به ارس�ال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. 

حداکثر زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت وبا حفظ زنجیره سرما می باشد.
معرف�ی آزم�ون:  در آزمون پیش�گویی پاس�خ به درم�ان ب�ا PlavixR پس از 
خونگیری وریدی و اس�تخراج  DNA ، توس�ط روش  PCR-RFLP، الکتروفورز 
محصوالت PCR روی ژل آگارز انجام می پذیرد و بر اس�اس موتاس�یون ژن های  

CYP2C19*3, CYP2C19*2, CYP2C19*1 مشخص می گردد.
روش انجام آزمایش:  استخراج DNA از خون به روش Salting out و یا ستونی 

و آنالیزهای بعدی به کمک     PCR-RFLP  انجام می پذیرد.
گزارش: گزارش آزمون به صورت های زیر می باشد: CYP2C19*1/*1 که نشانه 
تاثیر مناسب PlavixR  می باشد. 3*/1* یا  CYP2C19*1 /*2 که نشانه کاهش 
تاثیر PlavixR خواهد بود. 3*/2*  یا 3*/3* یا CYP2C19  *2 /2*  که نش�انه 

کاهش شدید تاثیر PlavixR  خواهد بود.
م�دارک م�ورد نی�از:  اطالعات بالینی و مدارک پزش�کی بیمار و اط�الع از نوع 

داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:  نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل 
نمونه، گرفتن نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه با مواد ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز
نتیجه:  نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک 
به صورت کیفی و براساس باندهای مشاهده شده در روش PCR-RFLP  بررسی، 

تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی

  پذیرش   80559
DNA    80482استخراج  

  CYP2C19 PCR-RFLP_   805641 ٭1 
  PCR-RFLP_ CYP2C19   805641 ٭2

RFLP _ CYP2C19*3- PCR   805641  

ش�رح آزم�ون:  عفونت با وی�روس هپاتیت C (HCV ) یک مش�کل جهانی 
 HCV می باش�د و تقریب�ا 170 میلیون مبتال در دنی�ا وج�ود دارد. عفونت با
باع�ث هپاتی�ت مزم�ن و به دنب�ال  آن س�یروز و کارس�ینوم هپاتوس�لوالر 
می گ�ردد. در ی�ک دهه گذش�ته درمان  هپاتی�ت C مزمن پیش�رفت نموده 
 HCV ق�ادر به ریش�ه کنی وی�روس (IFN) اس�ت و درمان ب�ا اینترف�رون
در بیم�اران مبت�ال به ن�وع مزمن هپاتیت C ش�ده اس�ت. اخیرا ثابت ش�ده 
ک�ه تفاوت ه�ای ژنتیک�ی می تواند در پاس�خ به درم�ان با اینترف�رون تاثیر 
گ�ذارد که یک�ی از مهمترین این تغیی�رات ژنتیکی پلی مورفیس�م های تک 
 نوکلئوتی�دی (SNP) در ژن IL28B (rs 12979860) می باش�د. واریان�ت
 rs 12979860 به طور ش�ایعی در جمعیت آسیای شرقی )شیوع آلل < 0.9( 
 وج�ود دارد و در جمعیت آفریقایی کمتر می باش�د، ژنوتی�پ مطلوب CC در
 37 درص�د  جمعیت قفق�ازی وجود دارد.   افرادی ک�ه ژنوتیپ CC دارند در 
 Pegylated به میزان 3-2 برابر با درمان ترکیبی ،TT یا CT مقایسه با ژنوتیپ
INF/ribavirin  )جهت عفونت های مزمن ویروس هپاتیت C ژنوتیپ 1( پاسخ 
به درمان می دهند. همچنین ژنوتیپ CC همراهی با افزایش کلیرانس خودبه 
خودی HCV دارد. ژنوتیپ IL28B، تنها یکی از فاکتورهای متعددی است که 
می تواند در میزان پاسخ به درمان با INF/ribavirin در عفونت با HCV موثر 

باشد و باید همراه با سایر فاکتورهای بالینی تفسیر گردد.
اهمیت آزمون: 

پلی مورفیسم ژنتیکی IL28B یک پیشگویی کننده قوی در پاسخ به درمان 
با Pegylated INF/ribavirin در افراد مبتال به HCV ژنوتیپ1 است.

نمونه مورد نیاز:
 4cc خون وریدی آغش�ته به EDTA  برای تش�خیص فرد مبتال الزم است.
روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود. در صورت نیاز 
به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر 

زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت وبا حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش: 

3cc خ�ون وریدی در ضدانعقاد EDTA گرفته و پس از اس�تخراج DNA با 
 TTو CC,CT انواع ژنوتیپ های PCR-PFLP و ی�ا Realtime-PCR روش

مربوط به ژنوتیپ IL28B(rs 12979860) مشخص و گزارش می گردد.
مدارک مورد نیاز: 

اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی 
که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه: 
نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن 

نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیج�ه:  نتیج�ه آزمای�ش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ پاتول�وژی مولکولی و 
سیتوژنتیک و براساس باندهای مشاهده شده در روش       PCR-RFLP و یا 

منحنی های  Real time-PCR  بررسی، تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی

    پذیرش  80559 
DNA  80482 استخراج    

PCR-RFLP_ IL28B Polymorphism  805641   

CYP2C19  PolymorphismPolymorphism IL25B(Rs)12979860

  تفسیر و گزارش   80499

  تفسیر و گزارش   80499



C L I N I C A L & A N A T O M I C A L

43دوره جدید شماره 38)پیاپی50(   خرداد و تیر 91

دوره جدید شماره 38)پیاپی50(   خرداد و تیر 91

 Imatinib آزمون پیشگویی پاسخ به درمان با 
CML در بیماران مبتال به

 بررسی میزان توکسیسیته
5-FU (DPYD) 

شرح آزمون: 
ژن مقاوم�ت چند دارویی انس�ان(MDR1) ی�ک -Pگلیکوپروتئین را کد 
می نماید که در فارماکودینامیک بس�یاری از داروه�ا تاثیر می گذارد. پلی 
مورفیسم تک نوکلئوتیدیC3435T (SNPs) در ژن MDR1 باعث تغییر 
در پاس�خ به درمان با imatinib در بیماران مبتال به لوسمی میلوئیدمزمن 

می گردد.
مطالع�ات متع�ددی در ای�ن ارتب�اط نش�ان داده ان�د ک�ه بیم�اران ب�ا 
ژنوتی�پ 3435TT/CT در مقاب�ل بیم�اران ب�ا ژنوتی�پ 3435CC در 
ژن MDR1 مقاوم�ت بیش�تری درپاس�خ ب�ه درم�ان ب�ا imatinib در 
بیم�اران مبتال ب�ه لوس�می میلوئیدمزمن نش�ان می دهند و بهتر اس�ت 
جهت پیش�گویی بهترپاس�خ به درم�ان این بیم�اران ب�ا imatinib قبل 
 از ش�روع درمان، پلی مورفیس�م ت�ک نوکلئوتیدی مورد نظر را بررس�ی

نمود. 
اهمیت آزمون:

 .CML در بیماران مبتال به imatinib پیشگویی بهتر پاسخ به درمان با 
نمونه مورد نیاز:

آس�پیره  نمون�ه   2cc وی�ا   EDTA ب�ه  آغش�ته  وری�دی  4cc خ�ون   
الزم مبت�ال  ف�رد  تش�خیص  ب�رای   EDTA هم�راه   مغزاس�تخوان 

 است.
روی نمون�ه اس�م بیم�ار و زم�ان جم�ع آوری نمونه باید نوش�ته ش�ود در 
ص�ورت نیاز به ارس�ال نمونه از ش�هرهای دیگر هماهنگی با آزمایش�گاه 
 الزامیست. حداکثرزمان  ارسال نمونه تا 48 ساعت  وبا حفظ زنجیره سرما 

می باشد.
روش انجام آزمایش: 

پس از اس�تخراج DNA از خون ب�ه روش salting out انجام و آنالیزهای 
بعدی به کمک PCR-RFLP  انجام می پذیرد. 

مدارک مورد نیاز: 
اطالع�ات بالینی و مدارک پزش�کی بیمار و اطالع از آخرین دوره ش�یمی 
درمان�ی و نوع داروهای مصرفی، و م�دت زمانی که بیمار تحت درمان بوده 

است.
موارد برگشت نمونه: 

نمون�ه ی�خ زده، لخته، نمونه همولیز ی�ا وجود آلودگی های�ی داخل نمونه، 
 گرفتن نمونه در لوله های غیراس�تریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد 

نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه: 
نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به 

صورت کیفی بررسی، تفسیر و گزارش می گردد.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کد های بین المللی 

    پذیرش 80559
DNA 80482 استخراج    

MDR1polymorphism    PCR-PFLP 805641    
    تفسیر و گزارش 80499

شرح آزمون: 
Xeloda اولین داروی خوراکی شیمی درمانی است که توسط FDA توصیه شده  و برای 
 5-FU فرم غیرفعال Xeloda.درمان سرطان پستان، سرطان روده بزرگ مصرف می شود
است و توسط انزیم Thymidine phosphorylase تبدیل به فرم فعال می شود که 
در سلولهای توموری به میزان زیادی بیان می شود.لیست داروهای با پایه FU-5  شامل: 
Adrucil,  Efudix, Carac, Fluoroblastin, Xeloda  می باش�د. مطالع�ات 
اخی�ر یک ناهنجاری ژنتیکی را درژن DPYD شناس�ایی کردند ک�ه مرتبط با افزایش 
خطر درمان با فلورواوراسیل و ابتال به درجه 4-3 مسمومیت با این دارو است.در حدود 7 
درصد از بیمارانی که با FU-5 تحت درمان قرارمی گیرند مبتال به درجه 3و4 مسمومیت 
می ش�وند)نوتروپنی، تهوع، اس�تفراغ، اس�هال شدید،مش�کالت عصبی(به همین دلیل 
خاطرنشان شده است که ممکن است برای بعضی افراد که خیلی حساس هستند خطراتی 
 DNA 5 از تولید تایمیدین ) که ج�زء ضروری-FU را داش�ته باشد.متابولیس�م فعال
است( جلوگیری می کند. کمبود تایمیدین در تکثیر سلول ها ) سلول های سرطانی( باعث 
جلوگیری از س�نتز DNA و در نتیجه مرگ س�لول می ش�ود. DPD آنزیمی است که 
سرعت کاتابولیس�م تایمیدین و اوراسیل را محدود می کند، همچنین این آنزیم مسئول 
تجزیه و حذف بیش از 80 درصد از FU-5 است. ناهنجاری های ژنتیکی )پلی مورفیسم( 
که فعالیت DPD را کاهش می دهد منجر به کاهش کاتابولیس�م  FU-5می ش�ود و در 
نتیجه دوز FU-5 در بدن افزایش می یابد.مطالعات کلینیکی نشان داده است که افرادی 
که این پلی مورفیسم را دارند خطر مسمومیت درجه4و3 در طی درمان با FU-5 را دارند. 

در این آزمون پلی مورفیسم DPYD IVS 14+1 G>A  شناسایی می گردد.
اهمیت آزمون: 

برای شناسایی افراد با پلی مورفیسم موردنظر، که با خطر باالی مسمومیت درجه 4و3 
توسط FU-5 همراه می باشد و تنظیم دوز دارو در بیمارانی که پلی مورفیسم مورد نظر 

را داشته باشند، 7 برابر بیشتر دچار مسمومیت درجه4و3 با  FU-5 می گردند.
نمونه مورد نیاز:

 4cc خون وریدی آغشته به EDTA برای تشخیص فرد مبتال الزم است. روی نمونه 
اس�م بیمار و زمان جمع اوری نمونه باید نوش�ته شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از 
ش�هرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیس�ت. حداکثر زمان ارسال نمونه تا 48 

ساعت و با حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش:

استخراج DNA از خون به روش Salting out و یا ستونی انجام و آنالیزهای بعدی 
به کمک PCR RFLP و یا Real time PCR انجام می پذیرد.

مدارک مورد نیاز: 
اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار 

تحت درمان بوده است.
موارد برگشت نمونه: 

نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه در 
لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز
نتیجه:  نتیجه آزمایش توس�ط پزش�ک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به 
صورت کیفی و براساس باندهای مشاهده شده در روش PCR-RFLP بررسی،تفسیر 

و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی:

   پذیرش 80559
 DNA80482  استخراج  

MDR1 gene Polymorphism5-FU Toxicity Test (PCR-RFLP Method)

 PCR-RFLP DPYD   805641    
  تفسیر و گزارش  80499
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 بررسی موتاسیون
Kras کدون 12و13 ژن 

 بررسی موتاسیون
BRAF (V600E) 

شرح آزمون: 
ژن kras عام�ل ک�د ک�ردن ی�ک GTPase کوچ�ک می باش�د ک�ه باع�ث 
انتق�ال پی�ام از گیرن�ده فاکتور رش�د اپیدرمال به داخل س�لول می باش�د. 
جه�ش ژن Kras ب�ه ط�ور ش�ایعی در چندین ن�وع از بدخیمی ه�ای نظیر 
 س�رطان کولورکت�ال، آدنوکارس�ینوم ری�ه و س�رطان تیروئی�د پیدا ش�ده

 است. 
ش�ایعترین جهش ه�ا در ک�دون 12 و13 ژن kras دی�ده می ش�ود.مطالعات 
متعددی اثبات کننده این موضوع می باش�د ک�ه تومورهایی که این جهش ها 
را حمل می نمایند پاس�خ مناس�بی به درمان با داروهای Anti-EGFR نظیر 
Cetuximab, Panitumumab و erlotnib نمی دهند.اخیرا ASCO اعالم 
Anti- نموده است که بهتر است، تمامی بیمارانی که نیاز به درمان با داروهای
EGFR دارن�د از نظر وجود جه�ش در ژن KRAS کدون 12و13  غربالگری 

گردند.
اهمیت آزمون: 

جهت ارزشیابی و پیشگویی پاس�خ به درمان با Anti-EGFR در تومورهای 
مختلف و مخصوصا در تومورهای کولورکتال.

نمونه مورد نیاز:  
بلوک پارافینه به همراه اسالیدهای پاتولوژی مربوطه و یا بافت تازه تومورال 
در نرمال س�الین بالفاصله بعد از برداش�ت، برای تشخیص فرد مبتال الزم 

است.
روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود در صورت نیاز 
به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر 
زمان ارسال نمونه، بافت تازه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما می باشد.

روش انجام آزمایش:
پس از بازدید اس�الید پاتولوژی اس�تخراج DNA از بلوک پارافینه و یا بافت 
تازه تومورال انجام و آنالیزهای بعدی به کمک  PCR-RFLP انجام می پذیرد.

مدارک مورد نیاز:
 اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی 

و نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.
موارد برگشت نمونه:

بل�وک پارافین�ه ای که کمتر از 70درصد بافت تومورال داش�ته باش�د و یا در 
بازبینی اسالیدهای پاتولوژی نکروز و خونریزی وسیع دیده شود.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه: 
نتیجه آزمایش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک 
  PCR-RFLP به صورت کیفی و براس�اس باندهای مش�اهده ش�ده در روش

بررسی،تفسیر و گزارش می شود.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی

    پذیرش   80559 
DNA   80482 استخراج    

 KRAS mutation  codon12-PCR- RFLP    805641    
KRAS mutation  codon13-PCR- RFLP   805641      

    تفسیر و گزارش    80499 

شرح آزمون: 
ژن BRAF باع�ث ایج�اد پروتئین�ی می گ�ردد ک�ه در مس�یر فعالی�ت 
فاکتور رش�د اپیدرم�ی تاثی�ر می گ�ذارد و موتاس�یون V600E در این ژن 
تقریب�ا در 8درص�د از س�رطان های کولورکت�ال متاس�تاتیک و درصده�ای 
دی�ده تیروئی�د  پاپی�الری  وکارس�ینوم های  پوس�تی  مالن�وم  از   باالت�ر 

 می شود. 
مطالعات نش�ان دهنده ای�ن موضوع می باش�ند که بیمارانی که موتاس�یون 
 Anti-EGFR را دارن�د ب�ه درم�ان ب�ا داروه�ای BRAF در ژن V600E
مناس�بی  پاس�خ   erlotnib و    Cetuximab,Panitumumab نظی�ر 
 نمی دهن�د و ای�ن افراد بق�ای کلی مناس�بی به دنب�ال درمان با ای�ن داروها

 را ندارند.
اهمیت آزمون

1 - شناسایی سلولهای تومورال که به داروهای Anti-EGFR پاسخ مناسبی 
نمی دهند.

2 - کمک به افتراق تومورهای اسپورادیک از تومورهای ژرم الین کولون،همراه 
MLH1 با بررسی وضعیت هیپرمتیالسیون پروموتور ژن

نمونه مورد نیاز:
 بلوک پارافینه به همراه اس�الیدهای پاتولوژی مربوطه و یا بافت تازه تومورال 
در نرمال س�الین اس�تریل بالفاصله بعد از برداشت، برای تشخیص فرد مبتال 

الزم است. 
روی نمون�ه اس�م بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوش�ته ش�ود در صورت 
نیاز به ارس�ال نمونه از ش�هرهای دیگر هماهنگی با آزمایش�گاه الزامیس�ت. 
 حداکثر زمان ارس�ال نمونه، بافت تازه تا 48 س�اعت و با حفظ زنجیره س�رما 

می باشد.
روش انجام آزمایش:

پ�س از بازدی�د اس�الید پاتول�وژی اس�تخراج DNA از بل�وک پارافینه و یا 
 بافت ت�ازه تومورال انج�ام و آنالیزهای بعدی به کم�ک PCR-RFLP انجام

 می پذیرد.
مدارک مورد نیاز: 

اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی و 
نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه: 
بلوک پارافینه ای که کمتر از 70درصد بافت تومورال داشته باشد و یا در بازبینی 

اسالیدهای پاتولوژی نکروز و خونریزی وسیع دیده شود.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه: 
نتیجه آزمایش توسط پزش�ک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به 

صورت کیفی بررسی، تفسیر و گزارش می گردد.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی

  پذیرش   80559
DNA    80482 استخراج  

 BRAF Mutation- PCR-RFLP   805641  
  تفسیر و گزارش   80499

PCR-RFLP Kras Mutation codon (12) & (13)PCR-RFLP    BRAF(V600E)  Mutation

مطالعات پاتولوژی مولكولی در بیماری های گوارشی وکبدی
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 HFE آنالیز ژن 
جهت بررسی هموکروماتوز ارثی

شرح آزمون: 

 هموکرومات�وز ارث�ی (HH) ی�ک بیم�اری اتوزوم�ال مغل�وب با نقص در متابولیس�م آهن می باش�د، ای�ن بیماران با افزایش ش�دت 
ج�ذب آه�ن روده ای و افزایش رس�وب آه�ن در بعضی از بافت ه�ا ایجاد می گردد، افزایش بار آهن باعث س�یروز کبدی، کارس�ینوم 
هپاتوس�لوالر، دیاب�ت ملیتوس، آرتروپات�ی و کاردیومیوپاتی می گ�ردد.  برای بیمارانی ک�ه عالئم کلینیکی منطبق ب�ا HH را دارند 
و ی�ا ش�واهد بیوش�یمیایی گرانب�اری آهن را نش�ان می دهن�د، تش�خیص هموکروماتوز ارث�ی به ص�ورت تیپیک بر اس�اس نتایج 
 اش�باء ترانس�فرین-آهن و غلظت فریتین س�رمی می باش�د، در این مواق�ع آزمون های مولکول�ی جهت تایید تش�خیص باید انجام

 گردد. 
 اکثر بیماران مبتال به HH ، دارای یک موتاسیون در ژن HFE می باشند. شایعترین جهش ها در ژن HFE عبارتنداز C282 Y )اگزون،4 
G>A 845) هموزیگوسیتی برای موتاسیون C282 Y در 60درصد تا 90درصد از تمام موارد   HHدیده می شود و 3درصد تا 8درصد از افراد 
 )C>G 187 ،2 اگزون( H63D  دارد HH مبتال به هموکروماتوز ارثی برای این جهش هتروزیگوت  می باشند.  جهش دیگری که همراهی با 
می باشد.   هموزیگوسیتی برای این موتاسیون در عدم همراهی با سایر فاکتورهای موثر کمتر باعث گرانباری آهن به صورت کلینیکی 

می گردد. به هر حال، هتروزیگوسیتی مختلط برای  C282Y/H63D همراهی با افزایش غلظت آهن کبدی دارد.
اهمیت آزمون 

1 -   اثبات تش�خیص بیمارانی که از نظر بالینی مش�کوک به هموکروماتوز ارثی می باش�ند )آزمون مولکولی HFE ژن برای غربالگری 
جمعیت توصیه نمی گردد.( 2 - این آزمون در افراد با افزایش میزان اش�باء ترانس�فرین- آهن در س�رم و افزایش فریتین س�رم انجام 

می پذیرد. 3 - در افرادی که تاریخچه فامیلی هموکروماتوز ارثی را دارند، قابل انجام می باشد.
نمونه مورد نیاز: 

 4cc خون وریدی آغشته به EDTA برای تشخیص فرد مبتال الزم است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود 
در صورت نیاز به ارس�ال نمونه از ش�هرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ 

زنجیره سرما  می باشد.
روش انجام آزمایش:  

درای�ن آزمای�ش پ�س از خونگی�ری )3cc خون وری�دی در لوله ح�اوی EDTA (، اس�تخراج DNA ص�ورت می گیرد و س�پس در 
ی�ک واکنش PCR و س�پس هض�م آنزیمی (PCR-PFLP) موتاس�یون C282Y و یا  H63D بررس�ی می گردد و بر اس�اس س�ایز 
 بانده�ای حاص�ل ب�روی ژل آگارز پ�س از الکتروف�ورز نتیجه به ص�ورت وجود و یا ع�دم وجود موتاس�یون های ف�وق الذکر گزارش

 می گردد.
مدارک مورد نیاز: 

اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.
موارد برگشت نمونه:

  نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل موارد 
ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:  

 نتیجه آزمایش توس�ط پزش�ک فلوش�یپ پاتولوژی مولکولی و س�یتوژنتیک به صورت کیفی و براس�اس باندهای مش�اهده شده در
 PCR-PFLP بررسی، تفسیر و گزارش می شود.

طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی
    پذیرش   80559 

DNA  80482 استخراج    
 PCR-RFLP_HFE gene  C282Y    805641    
 H63D PCR-RFLP_HFE gene     805641    

    تفسیر و گزارش    80499

Hemochromatosis Panel
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مطالعات پاتولوژی مولكولی قبل از تولد

تعیین جنسیت جنین از خون مادر

شرح آزمون:
 تش�خیص های قبل از تولد غیرتهاجمی، یکی از مهمترین اهداف علم پاتولوژی مولکولی و ژنتیک می باش�د. عبور سلولهای هسته دار 
جنینی در داخل خون مادر از حدود هفته هفتم بارداری یک پدیده ش�ناخته ش�ده می باش�د و می توان از این پدیده در تشخیص های 
غیرتهاجمی قبل از تولد استفاده نمود، اگرچه اغلب تکنیک ها در این زمینه زمان بر و گران قیمت و مشکل می باشد ولی با راه اندازی 
جداس�ازی DNA جنینی از خون مادر و تکنیک Real time PCR در حال حاضر بس�یاری از این معضالت حل ش�ده است و می توان 
DNA جنین را در حدود 80درصد موارد از سرم یا پالسمای خون مادر جدا نمود و جهت تشخیص های غیرتهاجمی قبل از تولد استفاده 
نمود.تکنیک Real time PCR قابلیت ارزیابی تعداد کپی های ژن SRY که روی کروموزوم Y جنینی قرار دارد و نشانه وجود کروموزوم 

Y می باشد را در سرم یا پالسمای خون مادری فراهم می آورد.
Real Time PCR ب�ه معن�ی مش�اهده لحظه ب�ه لحظه فرآین�د تکثیر در واکن�ش زنجیره ای پلیمراز اس�ت و به منظور تش�خیص و 
اندازه گی�ری کمی�ت توالی ه�ای اختصاصی DNA و RNA انجام می پذیرد. در این سیس�تم تش�خیصی یک ماده فلورس�نت در طی 
 واکنش متناس�ب با میزان محصوالت هر س�یکل آزاد می شود و میزان فلورسنت آن توسط یک نمایانگر(Detector ) شناسایی و ثبت

 می گردد.
هدف از انجام آزمون:

1 - تعیین جنسیت جنین از هفته هفتم بارداری
2 - تعیین جنسیت جنین در موارد بیماریهای وابسته به کروموزوم ایکس و جلوگیری از انجام عملیات تهاجمی در تشخیص این بیماریها 

درزمان قبل از تولد 
نمونه مورد نیاز: 

4cc خون وریدی آغشته به EDTA برای تشخیص الزم است. روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته شود. در صورت 
نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما 

می باشد.
روش انجام آزمایش: 

DNA جنین از پالس�ما یا س�رم مادر استخراج می شود؛ با استفاده از پرایمرها و پروب های مخصوص، وجود ژن مورد نظر با استفاده از 
Quantitative Real Time-PCR- بررسی و گزارش می گردد.

حساسیت روش مورد آزمایش: 
در صورت حضور DNA جنینی، حساسیت این آزمون با تکنیک Real Time-PCR نزدیک به 100درصد می باشد

مدارک مورد نیاز: 
آخرین آزمایشات و سونوگرافی های مربوط به بارداری

موارد برگشت نمونه: 
نمون�ه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه در لوله های غیراس�تریل، گرفتن نمونه داخل مواد 

ضدانعقاد نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
 نتیجه آزمایش توسط پزشک فوق تخصص پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت وجود و یا عدم وجود ژن SRY  بررسی، تفسیر 

و گزارش می گردد.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کد های بین المللی

  پذیرش   80559
DNA  80482 استخراج  

 SRY-Real Time-PCR   80498  
  تفسیر و گزارش   80499

SRY-Real time PCR
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تعیین Rh جنین از خون مادر

شرح آزمون: 
تش�خیص های قب�ل از تولد غیرتهاجم�ی، یکی از مهمتری�ن اهداف علم پاتولوژی مولکولی و ژنتیک می باش�د. عبور س�لولهای هس�ته دار 
جنین�ی در داخ�ل خون م�ادر از حدود هفته هفتم بارداری یک پدیده ش�ناخته ش�ده می باش�د و می ت�وان از این پدیده در تش�خیص های 
غیرتهاجم�ی قب�ل از تولد اس�تفاده نم�ود، اگرچه اغلب تکنیک ها در این زمینه زمان بر و گران قیمت و مش�کل می باش�د ولی ب�ا راه اندازی 
جداس�ازی DNA جنین�ی از خ�ون م�ادر و تکنی�ک Real time PCR در حال حاضر بس�یاری از این معضالت حل ش�ده اس�ت و می توان 
DNA جنین را در حدود 80 درصد موارد از س�رم یا پالس�مای خون مادر جدا نمود و جهت تش�خیص های غیرتهاجمی قبل از تولد اس�تفاده 
 نم�ود. تکنی�ک Real time PCR قابلی�ت ارزیاب�ی کپی ه�ای ژن RhD جنینی را در س�رم و یا پالس�مای خ�ون م�ادران Rh منفی فراهم

 می آورد.

Real Time PCR ب�ه معن�ی مش�اهده لحظ�ه ب�ه لحظ�ه فرآین�د تکثی�ر در واکن�ش زنجی�ره ای پلیم�راز اس�ت و به منظور تش�خیص و 
اندازه گی�ری کمی�ت توالی ه�ای اختصاصی DNA و RNA انجام می پذیرد. در این سیس�تم تش�خیصی یک ماده فلورس�نت در طی واکنش 
 متناس�ب ب�ا میزان محص�والت هر س�یکل آزاد می ش�ود و میزان فلوئورس�نت آن توس�ط ی�ک نمایانگ�ر Detector( ( شناس�ایی و ثبت  

می گردد.

هدف از انجام آزمون:
 تعیین وضعیت Rh جنین در مادران Rh  منفی، جهت پیشگیری از تجویزهای غیر ضروری ایمونوگلوبولین آنتیD در جنین های Rh منفی. 

نمونه مورد نیاز: 
4cc خون وریدی آغش�ته به EDTA برای تش�خیص الزم اس�ت.روی نمونه اس�م بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوش�ته ش�ود در صورت 
 نیاز به ارس�ال نمونه از ش�هرهای دیگر هماهنگی با آزمایش�گاه الزامیس�ت. حداکثر زمان ارسال نمونه تا 48 س�اعت و با حفظ زنجیره سرما 

می باشد.
روش انجام آزمایش: 

 Quantitative با استفاده از RhD جنین از پالسما یا سرم مادر استخراج می شود؛ با استفاده از پرایمرها و پروب های مخصوص، وجود ژن DNA
Real Time-PCR- بررسی و گزارش می گردد.

حساسیت روش مورد آزمایش: 
در صورت حضور DNA جنینی، حساسیت این آزمون با تکنیک Real Time-PCR نزدیک به 100درصد می باشد.

مدارک مورد نیاز:
 آخرین آزمایشات و سونوگرافی های مربوط به بارداری

موارد برگشت نمونه: 
نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد 

نامناسب.
مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه: 
نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت وجود و یا عدم وجود ژن RhD بررسی،تفسیر و گزارش می گردد.

طرز درخواست آزمون جهت بیمه هاهمراه با کد های بین المللی
    پذیرش     80559

DNA    80482 استخراج    
 RhD-Real Time-PCR   80498    

    تفسیر و گزارش   80499

RhD -Real time PCR
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پنل ناباروري مردان

Y بررسی ریز حذف های کروموزوم

شرح آزمون:
 در جهان حدود 10 درصد از زوج ها از ناباروری رنج می برند که نیمی از علل ناباروری در آنان اختالل در اس�پرماتوژنز می باش�د. 
ژن های�ی که در جریان اس�پرماتوژنز بی�ان می گردند باعث کد ک�ردن پروتئین های الزم جهت مراحل اختصاصی تولید اس�پرم 

می شوند.
 کروم�وزوم Y نزدی�ک به 2 درصد از کل ژنوم انس�انی را تش�کیل می دهد و ش�امل یک ب�ازوی کوتاه (Yp) و ی�ک بازوی بلند 
(Yq) می باش�د. از س�ال 1970 ثابت ش�د که حذف هایی در کروموزوم Y باعث ناباروری در مردان می گردد که بعدا با روش های 
 (AZF) می باشد که این ناحیه تحت عنوان فاکتور آزواسپرمی Yq11 باندینگ کروموزوم ها مشخص شد که این حذف ها در ناحیه
نامیده شد.آنالیز این ریز حذف ها (Microdeletion) باعث شناسایی چهار منطقه روی Yq11 شد که عوامل کنترل اسپرماتوژنز 

می باشند و شامل AZFa,AZFb,AZFc,AZFd  می باشند. 
در ح�ال حاض�ر ای�ن ریز حذف ه�ا روی کروم�وزوم Y به عن�وان مهمتری�ن اتیول�وژی ژنتیک�ی در ناباروری ه�ای ایدیوپاتیک 
 ش�ناخته ش�ده اس�ت. بیم�اران مبتال ب�ه این ری�ز حذف ها ب�ه صورت مش�خص ب�ا اولیگواس�پرمی ی�ا آزواس�پرمی مراجعه

 می نمایند.
اهمیت آزمون

  Y   (AZFa,AZFb,AZFc,AZFd) 1 - در بررسی مردان نابارور که از جهات دیگر سالم می باشند، بررسی حذف های کروموزوم
انجام می گردد.

2 - در بررسی بیماران با الیگواسپرمی و یا آزواسپرمی 
نمونه مورد نیاز:

 5cc خون وریدی آغشته به EDTA برای تشخیص فرد مبتال الزم است.روی نمونه اسم بیمار و زمان جمع آوری نمونه باید نوشته 
شود در صورت نیاز به ارسال نمونه از شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر زمان ارسال نمونه تا 48 ساعت 

و با حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش:

 اس�تخراج DNA از خ�ون ب�ه روش Salting out و ی�ا س�تونی انجام وآنالیزه�ای بعدی  با اس�تفاده از پرایمره�ای مربوط به 
AZFa,AZFb,AZFc,AZFd )ب�رای ه�ر کدام دوجف�ت پرایمر( در حضور پرایمرهای مربوط ب�ه 2 ژن کنترل به کمک واکنش 

زنجیره پلی مراز(PCR) انجام می گردد. 
مدارک مورد نیاز:  اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین درمان ها و نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که 

بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه:  نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن نمونه در لوله های غیراستریل، 
گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:  نتیجه آزمایش توسط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک به صورت کیفی و براساس باندهای مشاهده شده 
در روش PCR  بررسی تفسیر و گزارش می شود.

طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها همراه با کدهای بین المللی
  پذیرش  80559

 DNA   80482 استخراج  
PCR    10 × 80493  

  تفسیر و گزارش   80499

Y-Microdeletion Analysis
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فصل سوم

مطالعات ایمونوفنوتایپینگ

دکتر حسین آیت اللهی | دانشیار پاتولوژی  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فلو شیپ پاتولوژي مولکولي و سیتوژنتیك ،رئیس مرکز تحقیقات پاتولوژي مولکولي سرطان
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مطالعات ایمنوفنوتایپینگ

بررسی پانل اختالالت لنفوپرولیفراتیو مزمنبررسی پانل لوکمی لنفوبالستیک حاد

شرح آزمون:

 تکنی�ک ایمنوفنوتایپ جهت شناس�ایی مارکرهای مولکولی در س�لولهای 
لنفوئیدی،میلوئیدی و سایر رده های خون ساز به کار می روند. این مولکولها در 
سطح خارجی غشا سلول ها، سیتوپالسم یا در هسته وجود دارند و به وسیله 
آنتی بادی هایی که به صورت اختصاصی به آن ها متصل اس�ت قابل شناسایی 

هستند. 
ایمونوفنوتایپ برای شناسایی و طبقه بندی لوکمی حاد لنفوبالستیک به انواع 
 pro-B cell ، Early-pre B  cell، pre- B  cell، T-cell Type  , B- cell
Type و همچنین افتراق آن از لوکمی میلوئید حاد اس�تفاده می شود. ارزش 
طبقه بندی ALL  به انواع مورد نظر در پیش آگهي درمان بیماری بس�یار با 

ارزش می باشد. 
اهمیت آزمون:

 ارزش طبق�ه بن�دی ALL  به انواع مورد نظ�ر در پیش آگهي درمان بیماری 
بسیار با ارزش می باشد.

نمونه مورد نیاز:

  4cc خون وریدی آغش�ته به EDTA )در صورت وجود شمارش سلولی باال 
و نمای مونومورف رده لنفوئیدی( ویا حدود 2cc نمونه آس�پیره مغزاستخوان 
همراه EDTA برای تش�خیص فرد مبتال الزم اس�ت.روی نمونه اسم بیمار و 
زمان جمع آوری نمونه باید نوش�ته ش�ود. در صورت نیاز به ارس�ال نمونه از 
شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر زمان ارسال نمونه 

تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش:

 سلولهای بالستیک از خون کامل جدا می شوند و توسط تکنیک سیتواسپین 
روی سطح اسالید قرار می گیرند. با روش ایمونوسیتوشیمی با آنتی بادی های 
اولیه و ثانویه مورد نظر و در نهایت رنگ آمیزی مخصوص انجام و سپس تفسیر 

می گردد.
مدارک مورد نیاز:

 اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی 
و نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.

موارد برگشت نمونه: 

نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن 
نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه: 

نتیجه آزمایش توس�ط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک  با 
توجه به مارکرهای مورد نظر بررسی تفسیر و در نهایت با توجه به سلول های 

رنگ آمیزی شده ساب تیپ ALL گزارش می گردد.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها

ICC_   CD3 ,CD10, CD19, CD79a, cIgM, MPO, tdt    
    پذیرش  80559 

ICC     7× 88342 مارکر برای هر CD    
    تفسیر و گزارش 80499

شرح آزمون:
 تکنیک ایمونوفنوتایپ جهت شناسایی نشانگرهای مولکولی در سلول های 
لنفوئیدی،میلوئیدی و سایر رده های خون ساز به کار می روند. این مولکول ها 
در سطح خارجی غشا سلولها، سیتوپالسم، یا در هسته وجود دارند و به وسیله 
آنتی بادی هایی که به صورت اختصاصی به آن ها متصل است قابل شناسایی 
هس�تند. ایمونوفنوتایپینگ در بیماری های لنفوپرولیفراتیو جهت تشخیص 
افتراقی لوسمی لنفوئید مزمن(CLL)، لوسمی سلول موئی(HCL) ، درگیری 
خونی لنفوم سلول منتقل (MCL)، لنفوم فولیکوالر (FL) و یا لنفوم سلول 
حاشیه ای (MZL) و سایر بیماری های لنفوپرولیفراتیو مورد استفاده می باشد. 
با اس�تفاده از مارکر های سطح سلول، سیتوپالس�می یا هسته ای می توان به 
افت�راق انواع بیماری های لنفوپرولیفراتیو پرداخت و همچنین با اس�تفاده از 
نش�انگرهای پیش آگهی دهن�ده مانند ZAP-70 و ی�ا  Ki-67 میزان پیش 

آگهی و یا اندکس تکثیر در این بیماری ها را مورد ارزیابی قرار داد.
اهمیت آزمون

1 - تشخیص افتراقی انواع بیماری های لنفوپرولیفراتیو
2 - بررسی نشانگرهای پیش آگهی دهنده در بیماری های لنفوپرولیفراتیو.

نمونه مورد نیاز:
 4cc خون وریدی آغش�ته به EDTA) در صورت وجود شمارش سلولی باال 
و نمای مونومورف رده لنفوئیدی( و یا حدود 2cc نمونه آسپیره مغزاستخوان 
همراه EDTA برای تش�خیص فرد مبتال الزم اس�ت. روی نمونه اس�م بیمار 
و زمان جمع آوری نمونه باید نوش�ته ش�ود. در صورت نیاز به ارسال نمونه از 
شهرهای دیگر هماهنگی با آزمایشگاه الزامیست. حداکثر زمان ارسال نمونه 

تا 48 ساعت و با حفظ زنجیره سرما می باشد.
روش انجام آزمایش: 

سلولهای بالستیک از خون کامل جدا می شوند و توسط تکنیک سیتواسپین روی 
سطح اسالید قرار می گیرند. با روش ایمونوسیتوشیمی با آنتی بادی های اولیه و 
ثانویه مورد نظر و در نهایت رنگ آمیزی مخصوص انجام و سپس تفسیرمی گردد.

مدارک مورد نیاز:
 اطالعات بالینی و مدارک پزشکی بیمار و اطالع از آخرین دوره شیمی درمانی 

و نوع داروهای مصرفی، و مدت زمانی که بیمار تحت درمان بوده است.
موارد برگشت نمونه: 

نمونه یخ زده، لخته، نمونه همولیز یا وجود آلودگی هایی داخل نمونه، گرفتن 
نمونه در لوله های غیراستریل، گرفتن نمونه داخل مواد ضدانعقاد نامناسب.

مدت زمان الزم جهت پاسخگویی: 10 روز

نتیجه:
 نتیجه آزمایش توس�ط پزشک فلوشیپ پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک با 
توجه به مارکرهای مورد نظر بررسی تفسیر و در نهایت با توجه به سلول های 
رن�گ آمیزی ش�ده، س�اب تی�پ بیم�اری لنفوپرولیفراتیو و ی�ا مارکرهای 

پروگنوستیک گزارش می گردد.
طرز درخواست آزمون جهت بیمه ها

,ICC_   CD3 ,CD10, CD19, CD20, CD7,CD23,CD5
 CD11C,CD103,Cyclin-D1 ,ZAP-70 , Ki-67

  پذیرش   80559 
ICC     12 ×88342 مارکر برای هر CD  

  تفسیر و گزارش   80499

ALL- IMMUNOPHENOTYPINGIMMUNOPHENOTYPING- Lymphoprolif-
erative Disorder
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  فرم اشتراك در مجله پاتولوژي
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