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 »غربالگري جنین     Fetal Screeningنمونه سرم  مجهول  « 
 ید.بفرمائاعالم  غربالگري بخش EQAP هفتمسی و دوره  برنامه هاي خود را دربارهانتقادات و پیشنهاد

------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 الزامی است شناسائی ثبت کدوجه: ت                                                                                                         
                                                 - EQAP کد شناسائی آزمایشگاه:                           ----------------------نام آزمایشگاه: 

 
              FS- 9937    :براي آزمایش روي نمونه با مشخصات     

 
    22/10/99تا  08/10/99فقط از طریق اینترنت دهی  زمان پاسخ

 
 

ي آب مقطـر دیـونیزه بازسـاز 1mLنمونه سرم غربالگري جنین را از یخچال خارج کرده و با  یک ساعت قبل از انجام آزمایش، -1
یـال وکنید. (درب الستیکی را با احتیاط بردارید تا خالء موجود در ویال سبب پراکنده شدن مواد و پودر خشک شده از داخل 

 نشود).
قـرار  دقیقه آنرا در دماي اتـاق 30زه در آب  مقطر به مدت درب ویال سرم کنترل را بسته و براي حل شدن کامل پودر لیوفیلی -2

ندهید).  ته کنید.(به هیچ وجه به شدت تکان و بار سر 10تا  5دقیقه یک بار نمونه سرم مجهول را  10دهید. در طی این مدت هر 
یال با سر و ته نمودن ویـال و یافته به جداره داخلتوجه داشته باشید براي رسیدن به نتایج مطلوب الزم است محتویات اتصال

 بخوبی محلول  گردد.
درجـه تـا  20-در صورت نیاز به نگهداري نمونه بهتر است آنرا به لوله مناسب منتقل کرده و در دماي یخچال تا یک هفته یا در  -3

 یکماه قرار دهید.
 

 هشدار:
صـوص قی و بـا حفـظ کلیـه احتیـاط هـاي الزم در خاین سرم کنترل از منابع انسانی تهیه شده و باید به مثابه یک نمونه بیمار تل

 با آن کار شود.  HIV و C، هپاتیت Bهاي عفونی نظیر هپاتیت بیماري
 

 توجه:
 گزارش نمائید.  mIU/mLرا حتما بر حسب واحد  A-PAPPنتایج آزمایش 

 توصیه میشود: تاریخ انجام هر تست را براي پیگیریهاي بعدي براي خودتان یادداشت فرمائید.
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 ها براساس میزان آنالیتالف) نتیجه آزمایش
 

یتشماره سري ساخت ک روش انجام نتیجه واحد  نام آزمایش نام سازنده کیت 

mIU/mL   EIA 
 FIA 
 CLIA 
 ECLIA 

  
PAPP-A 

ng/mL   EIA 
 FIA 
 CLIA 
 ECLIA 

  
Free βhCG 

IU/L   EIA 
 FIA 
 CLIA 
 ECLIA 

  
hCG 

ng/mL   EIA 
 FIA 
 CLIA 
 ECLIA 

  
AFP 

ng/mL   EIA 
 FIA 
 CLIA 
 ECLIA 

  
Unconjugated 

E3 

pg/mL   EIA 
 FIA 
 CLIA 
 ECLIA 

  
Inhibib A 

ها ذکر: براي پیشگیري از مشکالت بعدي الزم است نتایج براساس واحدهاي درخواستی گزارش شوند. براي تبدیل واحدت
 توانید از روابط زیر استفاده کنید. می

AFP: IU/mL ×  1.21  =  ng/mL 
PAPP-A: mIU/mL  ×  4.5  =  μg/mL 
Free BhCG:  IU/L  ×  1.0  =  ng/mL 
hCG:  IU/L  ×  1.0   =  mIU/mL 

  
،  22/8/70لد هاي سه ماهه اول و سه ماهه دوم بارداري خانم بارداري با تاریخ توهاي مربوط به آزمایشتصور کنید نمونه ارسالی شامل ترکیبی از نمونه

LMP  ونه بیماري ف دارو و هر گکیلوگرم، بدون سابقه سقط، دیابت، استعمال دخانیات، ناباروري، ازدواج فامیلی، مصر 75، وزن  15/4/99در تاریخ
 سونوگرافی خود را انجام داده که اطالعات مربوطه به شرح زیر است: 13/7/99خاص است که در تاریخ 

 
Gestational age: 13 Weeks 0 days;   Singleton Gestation;   CRL = 70.0 mm;  NT = 1.80 mm;  NB  =  
Present 

روز) انجام شده  6هفته و  15( 3/8/99گیري سه ماهه دوم در تاریخ هفته تمام) و نمونه 13( 13/7/99گیري سه ماه اول در تاریخ در صورتی که نمونه
 ه پیوست ارسال شده است.ها،  بو میزان ریسک برآوردشده بیماري MoMباشد، مقادیر 
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 افزاريب) نتیجه آزمایش براساس آنالیز نرم
را به  450به  1گزارش نمائید به طور مثال:    (Ratio)تذکر: نتیجه آزمایش براساس ریسک بیماري را بر اساس مخرج نسبت 

 گزارش نمائید. 450صورت 
 

افزاررمن نتیجه واحد  نام آزمایش 

MoM   NT 

MoM   PAPP-A 

MoM   Free βhCG 

MoM   hCG 

MoM   AFP 

MoM   Unconjugated E3 

MoM   Inhibib A 

Ratio   DS Risk (Combined) 

Ratio   DS Risk (Qudruple) 

Ratio   DS Risk (Contingent) 

Ratio   NTD Risk 

Combined : PAPP-A, Free βhCG, NT 
Quadruple : hCG, AFP, uE3, Inhibin A 
Contingent : PAPP-A, Free βhCG, NT, hCG, AFP, uE3, Inhibin A 

 
 ج) اطالعات مربوط به تجهیزات مورد استفاده

 
 مدل نام تجهیزات

   االیزا ریدیر

   اتوایمونوآناالیزر

 نام مسئول فنی

 تاریخ:                         مهر و امضاء                           
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