
 

 00511966، فکس 00511969، تلفن 59پالک  ،ورز، بین جمالزاده و کارگر شمالیبلوار کشاتهران، : آدرس 

 

 بررسی اختالالت کروموزومیفرم ارسال و 

 پزشک ارسال کننده نمونه/مشخصات مرکز

 :تلفن :کد :فرستنده

 :تاریخ :شماره پرونده :شهر :استان

 :آزمایش درخواستی (:و نظام پزشکی) پزشک درخواست کننده 

 مشخصات نمونه

  :جنسیت  :نام خانوادگیو  نام

 :والدیننسبت فامیلی  :محل تولد                 :تاریخ تولد

 علت مراجعه

 قصد بارداری      □ جهت انجام چک آپ      □ قصد ازدواج غیر فامیلی      □ قصد ازدواج فامیلی      □

 :ارثی و عقب افتادگی ذهنی در فامیلسابقه بیماری های  □
 

 : نسبت فرد مبتال در فامیل به بیمار: توضیحات -

 

 : توضیحات در مورد نوع بیماری ارثی و یا عقب افتادگی ذهنی -

 

 : عقب افتادگی ذهنی □

 

 :مشابه در فامیلوجود افراد  -

 

 :وجود عالئم همراه -

 

 :Dysmorficچهره غیر طبیعی  -

 

 صورت کشیده □   :عقب افتادگی ذهنی □ :    شک به ایکس شکننده □

 های برآمدهگوش □ :تاخیر در صحبت کردن □    :اتیسم□

 جسمی سابقه عقب افتادگی □ :کم توجهی □ 

 (لطفا توضیح دهید) دیسمورفیکسایر علل  □
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 ابهام جنسی  □

 : توضیحات دستگاه تناسلی خارجی

 

 : جواب سونوگرافی

 

 : سابقه گنادتومی و جواب پاتولوژی

 

 نابارورینازایی وسابقه  □

 Failur IVF □ سابقه عمل جراحی □ الیگواسپرمی           □ آزواسپرمی          □ نازایی             □

  عالئم ثانویه جنسی □ رشد سینه              □ تخمدانها            □ آمنوره اولیه      □

آمنوره  □

 ثانویه    

  ، سابقه فتق(گناد تومی) □ سابقه عمل جراحی در خانم                  □

 :جنسیتاخیر در صفات ثانویه  □

 

هفته از بارداری گذشته  02ه کمتر از شود کسقط به مواردی اطالق می)ها سابقه سقط، مرگ داخل رحم، مرگ فرزند در بارداری □

 .(هفته از بارداری گذشته باشد 02مرگ داخل رحم به مواقعی اطالق میشود که بیش از . باشد

 فوت شدههای بچه های زندهبچه تعداد مرگ داخل رحم تعداد سقط  تعداد دفعات زایمان تعداد دفعات حاملگی

 

 :مشکالت کلیوی :تیرگی پوست :وضعیت شست ها :قد :   آنمی فانکونی □

 

 آنمی □

 

 پان سایتوپی □ بای سایتوپی       □

 

 

 

 


