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 آزمایشگاه محترم ریاست

 احترام، و سالم با

 قابل اجرا میباشد. 1401میگردد که این قیمت ها از یکم خرداد  حضورتان ارسال 1401 سال های آزمایش قیمت لیست

 نابراین در هنگام پذیرش این مورد در نظر گرفته شود.بمیباشند.  Backup* تمامی نمونه های تشخیص قبل از تولد مولکولی نیازمند کشت 

 آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور-شما همکاری حسن از تشکر با

 نوع خدمت/بیماری 

 /ژن بیماری زا

کد ملی  جزییات آزمایش

 آزمایش

  1401قیمت تعرفه  

 ) ریال(

درصد 

 تخفیف

 

 %20 12786000 810320 450تا  400 کی( خون با حد تفکیکروموزم ی)بررس پیوتایکار خون پیوتایکار 1

کاریوتایپ )بررسی کروموزمی( خون محیطی با حد تفکیک باال  کاریوتایپ خون محیطی 2

(High Resolution) 

810322 17،950،000 30% 

3 C-banding  روش نواری اختصاصی برایC-band 30 7،870،000 810340 روی الم متافاز بدون مطالعه% 

4 NOR-Band  روش نواری اختصاصی برایNOR-band 30 7،870،000 810340 روی الم متافاز بدون مطالعه% 

 %20 17،950،000 810324 کاریوتایپ خون بند ناف کاریوتایپ خون بند ناف 5

 810330 35،246،000 20% (CVSکاریوتایپ )بررسی کروموزمی( پرز های جفت ) پرزهای جفتکاریوتایپ  6

بررسی شکست های و  آنمی فانکونی 7

 کروموزومی

 %20 21،389،000 810336 بررسی شکست های کروموزومی

 %20 36،475،000 810328 کاریوتایپ )بررسی کروموزمی( مایع آمنیوتیک کاریوتایپ مایع آمنیوتیک 8

هر بافت  کاریوتایپ محصول سقط یا 9

 جامدی

کاریوتایپ )بررسی کروموزمی( بافت های مختلف محصول سقط، 

 مرده زایی یا هر بافت جامد و زنده ای

810334 35،246،000 20% 

10 PND-Backup culture*  کشتBackup  نمونه های جنینی شمامل مایع آمنیوتیک و پرزهای

 جفتی
 5،000،000 20% 

 بررسی موزاییسم کروموزومی 11
 سلول( 100سلول تا سقف  20)مطالعه بیش از 

 21،731،000جمعا به مبلغ  810322کد به همراه  810338کد 

 پذیرش شود

810338 3،781،000 20% 

12 Array-CGH Array-CGH   ،بر روی انواع نمونه ها )خون محیطی، محصوالت سقط

 )، مایع آمنیوتیکپرزهای جفت

- 81،345،000 10% 

13 QF-PCR QF-PCR  20 18،525،000 810346 ، پرزهای جفت یا محصوالت سقطروی مایع آمنیوتیک بر% 

14 QF-PCR & MCC و بررسی کروموزومهای  بررسی آلودگی نمونه جنینی با نمونه مادری

 و جنسی21و 18و 13

- 25،000،000 20% 

15 Cell Free DNA Cell Free DNA (NIPT)  تماس با آزمایشگاه  

 فارماکوژنتیک

16 DPYD (5-fu)  بررسی جهش شایع ژنDPYD 810004 5،491،000 20% 

17 TPMT  بررسی سه جهش شایع ژنTPMT  و یک جهش شایع ژنNUDT15 810032 14،015،000 

 

20 % 
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18 Warfarin genotyping  واریانت ژنهای  3بررسی VKORC1  , CYP2C9 در پاسخ دارویی  

 وارفارین

810022 14،015،000 20% 

19 APO-E genotyping  واریانت هایe2,e3,e4 810022 14،838،000 20% 

20 Statin-myopathy genetic 

test(SLCO1B1) 
 %20 14،838،500 810004 بررسی عدم حساسیت به داروهای استاتین

21 Plavix Genetic Test  3بررسی دوز و پاسخ به داروی پالویکس در بیماران قلبی، بررسی 

 واریانت

810022 14،015،000 20% 

 آزمایش های تشخیصی سرطانها

22 BRAF بررسی جهش ژن V600E  BRAF  در سرطانهای مختلف  بر روی

 بافت

810020 11،557،000 20% 

23 CALR (  بررسی جهش ژنCalriticulin (CALR  به روش آنالیز فراگمنت

 )بررسی خذف و اضاف و جهش های نقطه ای(

810050 11،557،000 20% 

24 JAK2  بررسی جهشV617F  ژنJAK2 810020 7،622،000 35% 

25 JAK2- EXON 12-15  ژن  15تا  12بررسی جهش های اگزونJAK2 30 18،525،000 810036 به روش توالی یابی% 

26 FLT3 
به روش توالی یابی و آنالیز  AMLدر   FLT3بررسی  جهش های ژن 

و  D835 (FLT3-TKD)فراگمنت )بررسی جهش های نقطه ای 

 (FLT3-ITDمظاعف شدگی 

810036 18،525،000 20% 

27 
MPL-Exon 10 

W515 mutation 

 W515به روش توالی یابی و جهش  MPLژن  10جهش های اگزون 

 به روش اختصاصی آلل
810036 18،525،000 20% 

28 IDH1  در موارد  4جهش های اگزونAML 20 11،557،000 810050 به روش توالی یابی% 

29 IDH2  در موارد  4جهش های اگزونAML 20 11،557،000 810050 به روش توالی یابی% 

30 CEBPA  تعیین توالی کامل ژنCEBPA  در مواردAML 805000 ،

805070 (3) 

25،289،500 20% 

31 NPM1  ژن  12بررسی جهش های اگزونNPM1  در مواردAML  به روش

 توالی یابی

810050 11،557،000 20% 

32 EGFR  ژن   24تا  18بررسی جهش در اگزونهایEGFR  در سرطانهای

 مختلف به روش توالی یابی

810036 18،525،000 20% 

33 NRAS  بررسی جهش های ژنNRAS 810054 11،557،000 20% 

34 KRAS  بررسی جهش های ژنKRAS 810052 11،557،000 20% 

35 c-KIT  بررسی جهش در ژنc-KIT  در سرطانهای مختلف با تعیین توالی

 17و  8مستقیم اگزونهای 

810036 18،525،000 20% 

36 c-KIT بررسی جهشc-KIT D816V 810020 7،622،000 20% 

37 RET proto-oncogene پروتوانکوژن  بررسی کاملRET  درMultiple Endocrine Neoplasia 

Type 2 

805000 

،8*805070 

42،423،000 20% 

38 BCR-ABL BCR-ABL p210  40 13،113،000 810062 کیفی% 
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39 BCR-ABL BCR-ABL p190  40 13،113،000 810062 کیفی% 

40 BCR-ABL BCR-ABL p210  30 26،970،00 805080 کمی% 

41 BCR-ABL BCR-ABL p190  30 26،970،00 805080 کمی% 

42 PML-RARa PML-RARa 40 13،113،000 810062 کیفی% 

43 PML-RARa PML-RARa 10 26،970،00 805080 کمی% 

44 P53 gene mutations  بررسی ژنp53 15 112،300،000 810238 در سرطانها% 

45 CDH1 gene mutation Hereditary diffused gastric cancer 810238 112،300،000 15% 

 پنل سرطان ارثی پستان 46

Breast cancer 

 ,ATM, BRCA1ژن شایع درسرطان پستان شامل  11 بررسی

BRCA2 PALB2, CHEK2, TP53, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 

and EPCAM 

810280 112،300،000 5% 

47 MSI Microsatellite instability 
 ناپایداری میکروساتلیتی

 66،530،980 10% 

 بیماریهای ژنتیکی

48 CAH 
 CAH( )Congenital adrenal)بیماری هیپرپالزی مادرزادی آدرنال 

hyperplasia به روش )MLPA  و تعیین جهش های نقطه ای شناخته

 شده

810182 112،300،000 10% 

49 SLOS  بررسی ژنتیکی بیماریSLOS – تعیین توالی کامل ژنDHCR7 810190 48،370،000 20% 

50 Cystic Fibrosis (CF)   بررسی ژنCFTR  در بیماریCystic Fibrosis 10 112،300،000 810260 تعیین توالی کل ژن% 

51 Cystic Fibrosis (CF)  بررسی جهش های شایع ژنCFTR  در بیماریCystic Fibrosis 810130 54،425،000 15% 

52 Achondroplasia 

 آکندروپالزی
 %20 28،030،000 810084 بررسی جهش های شایع بیماری آکندروپالزی

53 Connexin 26  بررسی ژنGJB2- 20 17،375،000 810140 ( ناشنوایی26)کانسین% 

54 Connexin 30  بررسی ژنGJB6- 10 17،375،000 810140 ( ناشنوایی30)کانسین% 

55 
PKU 

 فنیل کتونوری

-در یک نفر PHAو تععین جهش های ژن  PKUبررسی بیماری 

 تعیین توالی کل ژن
810220 56،150،000 10% 

56 Rett syndrome  بررسی ژنMECP2 805000 سندرم رت ،

805070*5 

34،509،000 20% 

57 FMF (MEFV) gene full 

sequencing 
 –در بیماری تب مدیترانه ای فامیلی  MEFVبررسی کامل  ژن 

 ژن کامل توالی تعیین

805000،10*

805070 

73،345،000 20% 

58 FMF (MEFV) 12 common 

mutations 
در بیماری تب مدیترانه ای  MEFVجهش شایع ژن  12بررسی 

 فامیلی

810024 21،885،000 20% 

59 HFE (Hemochromatosis) 2 

common mutations 
 2، بررسی  HFEبررسی موتاسیون های شایع هموکروماتوز ارثی  

 جهش شایع

810026 18،604،000 20% 

60 HFE (Hemochromatosis) Full 

sequencing 
، HFE 805000هماکروماتوز ارثی، تعیین توالی کامل ژن 

6*805070 

73،345،000 20% 

61 Spinal Muscular Atrophy (SMA) 

 

  8و 7( حذف اگزونهای SMAبررسی بیماری آتروفی عضالنی نخاعی )

 مرحله اول -در یک فرد

810158 30،572،000 10% 
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62 SRY  بررسی حضور یا عدم حضور ژنSRY  فقط در مورد مشکالت ابهام

 جنسی

810030 5،491،000 20% 

63 AZF-microdeletions بررسی ریزحذف های کروموزومY ، Y-AZF Microdeletion 810028 21،885،000 20% 

64 

Mutation confirmation 

 تایید جهش

تایید جهش شناخته شده قبلی در خانواده برای کلیه بیماریهابرای 

)در این مرکز این تست برای اولین فرد  خانوادهاولین نفر 

 10،000،000ریال و برای افراد دیگر خانواده  15،000،000خانواده 

 ریال انجام میشود(

810086 
34،750،000 

 

20% 

65 SCMA Sperm Chromatin Maturation Assay  4،500،000 20% 

66 SDFA  (DFI)  بررسی قطعه قطعه شدنDNA  اسپرمSDFA  4،500،000 20% 

67 Fragile-X 10 44،255،000 810106 بررسی ژنتیکی سندرم ایکس شکننده% 

68 Friedreich ataxia  بررسی تکرار های سه تایی در ژنFXN  10 35،235،000 810100 آتاکسیای فردریش–در فرد% 

69 Huntington disease 10 35،235،000 810104 بررسی تکرارهای سه تایی در بیماری هانتینگتون% 

70 
Paternity test 

 %20 15،600،000 - فرزندی )ابویت( برای هر فرد )یک نمونه(-تعیین رابطه والد فرزندی-رابطه پدر

71 
Maternity test 

 فرزندی-رابطه مادر
 %20 15،600،000 - فرزندی )ابویت( برای هر فرد )یک نمونه(-تعیین رابطه والد

72 Lipoid proteinosis  تعیین توالی کامل ژنECM1  در بیماریLipoid proteinosis 805000 .

805070*10 

88،000،000 20% 

73 Charcot-Marie-Tooth 

disease (CMT)  بررسی دوپلیکاسیونPMP22 10 61،145،000 810162 در بیماری شارکوت ماری توث% 

74 Dystonia-common mutation 

 دیستونی
در بیماری  TOR1Aدر ژن  GAGجفت بازی  3بررسی حذف 

 (DYT1) 1دیستونی تیپ 

805000 .

،805070*2 

14،838،000 20% 

75 Dystonia-Full sequencing  تعیین توالی کامل ژنTOR1A  1در بیماری دیستونی تیپ (DYT1) 805000 

،805070*7 

42،423،000 20% 

76 Albinism 

 زالی

 در بیماری آلبینیسم TYRتعیین توالی ژن 

(oculocutaneous albinism type 1 ) 

805000 .

،805070*10 

58،450،500 20% 

 در بیماری ناشنوایی MARVELD2تعیین توالی ژن  ناشنوایی 77
805000،.10

*805070 
58،450،500 20% 

*2.،805000 در ناشنوایی CLDN14تعیین توالی ژن  ناشنوایی 78

805070 

14،015،000 20% 

79 Beta-Thalassemia 20 27،376،000 810114 مرحله اول تعیین جهش در هر نفر -بتا تاالسمی% 

80 Sickle cell Anemia )20 14،015،000 810080 بررسی جهش بیماری سیکل سل )کم خونی داسی شکل% 

81 Alpha-Thalassemia 10 20،068،000 810122 مرحله اول تعیین جهش در هر نفر -آلفا تاالسمی% 

82 Duchenne & Becker muscular 

dystrophy 
DMD (Dystrophin )بررسی جهش های حذفی وافزودگی ژن 

 دیستروفی عضالنی  دوشن و بکر در یک فرد

810180 88،025،000 10% 

83 
Gaucher  disease common 

mutations 
 بیماری گوشه

 %20 21،885،000 - در هر فرد  GBAبررسی جهش های شایع ژن 
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84 Gaucher  disease-Full gene 

sequencing 
 %20 64،719،000 - تعیین توالی کامل-در هر فرد  GBAبررسی کامل ژن 

 PND-Prenatal Diagnosisتشخیص قبل از تولد بیماریهای ژنتیکی 

85 Alpha-Thalassemia PND 10 35،235،000 806507 مرحله دوم تعیین جهش در جنین قبل از تولد برای آلفا تاالسمی% 

86 Beta-Thalassemia PND 20 35،235،000 806505 ب مرحله دوم تعیین جهش در جنین قبل از تولد برای بتا تاالسمی% 

87 Sickle cell Anemia  PND 
تعیین جهش در جنین در دوران بارداری برای بیماری کم خونی 

 داسی شکل
806525 35،235،000 20% 

88 Duchenne/Becker (DMD/BMD) 

PND 
دیستروفی عضالنی  بررسی جهش جنین در دوران بارداری  برای

 دوشن یا بکر
806565 35،235،000 10% 

89 Gaucher  PND  بررسی ژنGBA  20 35،235،000 806580 در دوران بارداری برای بیماری گوشه% 

90 Fragile-X  PND 
جنین در دوران بارداری برای سندرم  FMR1بررسی جهش ژن 

 ایکس شکننده
806535 35،235،000 10% 

91 
SMA PND 

 
جنین در دوران  SMN1بررسی جهش ژن  -تشخیص قبل از تولد

 مرحله دوم -بارداری 
806515 35،235،000 10% 

92 

PKU-PND 
 فنیل کتونوری

 

جنین دردوران  PHAبررسی جهش ژن  -تشخیص قبل از تولد

 بارداری مرحله دوم
806575 35،235،000 10% 

93 Sex-determination PND  تعیین جنسیت فرزند در دوران بارداری به روشPCR 806560 8،289،000 20% 

NGS 

94 
 

Whole exome sequencing 

( WES)( 100X) 

 %5 125،000،000 - بررسی اگزوم

95 
 

Whole exome sequencing 

 (WES)( 200X) 

 %5 145،000،000  بررسی اگزوم

96 Carrier sequencing 5 250،000،000  بررسی اگزوم% 

 


