
 

عفونی بخش ژنتیک پزشکی -ژنتیک مولکولی لیست تست های  
 

❖ Cytomegalo virus (CMV) :    این تست بصورت کمی و کیفی با تکنیکReal-time PCR   .انجام می شود 

❖ (HBV) Hepatitis B virus:    این تست بصورت کمی و کیفی با تکنیکtime PCR-Real   .انجام می شود 

❖ Hepatitis C virus (HCV):    این تست بصورت کمی و کیفی به وسیله ی کارتریجGeneXpert   .انجام می شود 

❖ Human immunodeficiency virus (HIV):    این تست بصورت کمی و کیفی به وسیله ی کارتریجGeneXpert    انجام

 می شود. 

❖ )HPV( Human papillomavirus  :  تکنیک    2با    کیفیاین تست بصورتtime PCR-Real    هیبریداسیون  وDiagcor  

 انجام می شود. 

❖ virus (BKV) )/ BKJCVJohn Cunningham virus (  :  تکنیک با  کیفی  و  بصورت کمی  تست  time -Realاین 

PCR   .انجام می شود 

❖ STD array test:    11این تست  STD    شایع شاملhlamydia trachomatis (CT)C  ،Neisseria gonorrhoeae 

(NG)  ،ycoplasma genitalium (MG)M  ،reaplasma urealyticum (UU)U  ،reaplasma parvum (UP)U  ،

richomonas vaginalis (TV)T  ،Mycoplasma hominis (MH)  ،PV type 6H  ،PV type 11H  ،erpes H

simplex virus type 1  ،erpes simplex virus type 2H  هیبریداسیون  به وسیله ی    بصورت کیفی   راDiagcor    بررسی

 کند.می

❖ Neisseria gonoeehoeae (NG):    این تست به صورت کیفی با تکنیکtime PCR-Real  .انجام می شود   

❖ hlamydia trachomatis (CT)C :  این تست به صورت کیفی با تکنیکtime PCR-Real   .انجام می شود 

❖ SARS-Cov-2 :  این تست به صورت کیفی با تکنیکReal-time PCR   .انجام می شود 

 

 

 

 



 

 بخش ژنتیک پزشکی  ژنتیک انسانی لیست تست های

 تست های سرطان  ❖

• BCR-ABL :  انجام بصورت کمی و کیفی توسط کارتریجGeneXpert 

• JAK2 :  انجام بصورت کیفی با تکنیکARMS-PCR    وSequencing 

• MPL :  انجام بصورت کیفی با تکنیکARMS-PCR    وSequencing 

• CALR :  انجام بصورت کیفی با تکنیکSequencing 

   EGFR ژنع  بررسی جهش های شای  •

 BRAFژن ع  بررسی جهش های شای •

  PI3Kژنع  بررسی جهش های شای •

 KRASژن  ع  بررسی جهش های شای •

 

 تست های ترومبوفیلی  ❖

• F2 :  انجام بصورت کیفی با تکنیکARMS-PCR    وSequencing 

• F5 :  انجام بصورت کیفی با تکنیکARMS-PCR    وSequencing 

• MTHFR 1298 :  انجام بصورت کیفی با تکنیکARMS-PCR    وSequencing 

• MTHFR 677  :  انجام بصورت کیفی با تکنیکARMS-PCR    وSequencing 

• F13 :  انجام بصورت کیفی با تکنیکSequencing 

• PAI-1 :  انجام بصورت کیفی با تکنیکSequencing 

• ACE :  انجام بصورت کیفی با تکنیکSequencing 

 

 حساسیت به وارفارین تست های  ❖

• CYP2C9*2 :  انجام بصورت کیفی با تکنیکSequencing 

• CYP2C9*3 :  انجام بصورت کیفی با تکنیکSequencing 

• CYP4F2*3 :  انجام بصورت کیفی با تکنیکSequencing 

• VKORC1 :  انجام بصورت کیفی با تکنیکSequencing 



 ناشنوایی ست های ت ❖

• GJB2 :  انجام بصورت کیفی با تکنیکSequencing 

• GJB6 :  انجام بصورت کیفی با تکنیکSequencing 

 

 یست عفونی: ل ❖

• Viruses MTB (Myco Bacterium Tubercolosis) 

 

 : HLAتست های   ❖

های   • واریانت  روش    DQB1-HLAو     DQA1-HLAبررسی  با  و  کیفی  بصورت  سلیاک  بیماری   Singleدر 

Polymerase Chain Reaction-Specific Primer  (PCR-SSP) 

 Singleبصورت کیفی و با روش      Ankylosing spondylitis (AS)در بیماری    B27-HLAبررسی واریانت های   •

Polymerase Chain Reaction-Specific Primer  (PCR-SSP) 

برای تعیین نوع ریسک ابتال انواع بیماری   HLA-B57و  HLA-B5و  HLA-B8و    HLA-B7واریانت های بررسی  •

 های خود ایمنی

• HLA TYPING       کالسHLA I (A , B , C)  

 

 

 سایر بیماری های ژنتیکی  ❖

• ATP7B :  این ژن در رابطه با بیماریWilson    و بصورت کیفی با تکنیکSequencing   .انجام می شود 

• MEFV :( این ژن در رابطه با بیماری تب مدیترانه ای فامیلیالFMF و بصورت کیفی با تکنیک )sequencing    انجام

 می شود. 

• FGFR3 :  این ژن در رابطه با بیماری آکوندروپالزی و بصورت کیفی با تکنیکSequencing  .انجام می شود 

• MECP2 :  این ژن در رابطه با بیماری سندرمRET    و بصورت کیفی با تکنیکSequencing  .انجام می شود 

 ک فیبروزیسررسی جهش های شایع بیماری سیستیب •

 بررسی جهش های عامل بیماری هموکروماتوز  •

 اییعامل بیماری سندرم تخلیه میتوکندری:   بررسی کامل ژن تیمیدین فسفریالز •

 پورال مغزی عامل بیماری تحلیل لوب فرونتوتم:  GRNبررسی کامل ژن   •

 



 

❖ WES 

 مربوط با استفاده از دیتابیس های   WESنالیز و بررسی داده های  آ •

 

❖ MOTATION CONFIRMATION 

 PCR- Sequencingبررسی وجود یک واریانت خاص در هر ناحیه ژنوی خاص با تکنیک   •

 

 تست های بخش سیتوژنتیک: ❖

 بر روی نمونه خون    High Resolutionانجام کاریوتایپ   •

 مغز استخوان بر روی نمونه     High Resolutionانجام کاریوتایپ   •

 آمنیون بر روی نمونه     High Resolutionانجام کاریوتایپ   •

 

 : پیش از تولدتست های   ❖

 %99/9  تشخیص  و صحتبا قدرت    Cell free DNAتست  انجام   •

 نمونه آمنیون بر روی  برای هر ژن    Mutation Confirmationانجام   •

 

 


