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FORMULAR DE CERERE

ANALIZE DIN ADN FETAL DIN SÂNGELE MATERN

COD DE BARE

DATA RECOLTĂRII: ..............................................

• NUMELE ȘI PRENUMELE: ....................................................................................

• VÂRSTA GESTAȚIONALĂ ECHOGRAFICĂ: .......................... Număr de embrioni: ..................

• PROBA: Sânge integral EDTA de la mamă

  VOLUMUL PROBEI: .................. Nr. de tuburi: .....................

• ANALIZA CERUTĂ:  Determinarea sexului fetal

    Determinarea Rh fetal

• DATE SUPLIMENTARE:

 Data nașterii pacientei: ...............................

 Data ultimei menstruații: ...............................

• Grup sangvin   ABO: ................   Rh: ................

MEDIC TRIMIȚĂTOR

Nume: ...........................................................................   Semnătura: .....................................

Telefon: ...........................................     Fax: ...........................................

TOATE INFORMAȚIILE CERUTE SUNT INDISPENSABILE PENTRU EFECTUAREA ANALIZEI
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Descoperirea prezenței ADN fetal liber, extracelular (cffDNA) în sângele matern, în 1997, a deschis un nou 

orizont de cercetare pentru a reduce utilizarea metodelor convenționale de Diagnostic Prenatal (biopsie 

corială, amniocenteză) care implică un risc pentru făt. ADN fetal liber reprezintă 3-6% din totalul de ADN 

liber din plasma maternă, dar cantitatea crește odata cu avansarea sarcinii și este complet eliminat în 

primele ore după naștere. Acum este posibil, cu ajutorul tehnicilor de Real-Time PCR Cantitativ, să 

detectăm secvențe ADN absente de la mamă și moștenite de la tată.

Dintre aplicațiile disponibile prin această metodă fac parte detectarea secvenței specifice cromosomului Y 

(determinarea sexului fetal) și detectarea genei RHD la gravida Rh-negativă.

Testele au sensibilități diferite, ce cresc odata cu vârsta gestațională.

PACIENTA: ..................................................................  CNP: ............................................................

Autorizez SYNLAB să efectueze analiza cerută.

Am fost informată de faptul că:

•  Determinarea  sexului fetal are sensibilitate peste 99% după săptămâna 11 de gestație.

•  Determinarea Rh fetal are sensibilitate peste 99% după săptămâna 15 de gestație.

•  În sarcini multiple, testul nu poate face diferența între feți.

•  Testul nu include detectarea anomaliilor genetice.

•  Există posibilitatea repetării testului atunci când se obține un rezultat ambiguu.

Data: ..........................................

Semnătura: ............................................


