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HASTA BİLGİSİ / 

Patient Info.  

T.C. KİMLİK NUMARASI* / ID  

HASTANIN ADI SOYADI* / Name Surname  

DOĞUM TARİHİ*  / Date of Birth  

CEP TELEFONU*  / Phone Number  

ŞEHİR / City  

KAYIT NO / Registration No.  

DOĞUM GEÇMİŞİ / 

Obstetrical History 

☐Genetik bozukluk olan gebelik  

   Pregnancy with genetic disorder 

Abortus öyküsü 

Abortion history 

☐ Evet / Yes         __ defa /times 

☐ Hayır / No 

☐Kan transfüzyonu / Kök hücre tedavisi  

   Blood transfusion/Stem cell treatment 

☐Diğer Özellikler  

  Other specifications 

KLİNİK BİLGİLER /  

Clinical Info. 

Fetüs Sayısı* 

No. of fetüs 

☐ Tekil / Singleton 

☐ İkiz / Twin 

Gebelik Haftası / 

Gestational age 

Hafta / weeks 

Gün / days 
IVF Uygulaması 

☐ Evet / Yes 

☐ Hayır / No 

Hasta Boyu/Kilosu* 

Parient height/weight 
cm Kg BMI: 

Prenatal 
biyokimyasal 

tarama testi / 

Prenatal 

biochemical 
screening test 

☐ Evet  

(Yüksek Risk) / 

Yes (high risk) 

☐ Evet  

(Düşük Risk) / 

Yes (low risk) 

☐ Hayır / 

No 

Önemli Özellikler 

Significant features 
 NT mm 

ÖRNEK /  

Specimen 

Örnek Alım Tarihi* 

Date of collection 
 

* ile işaretlenmiş alanlar zorunlu alanlardır. / All reqired fields must be filled in 

TEST SEÇİMİ / Test Selections 

TEST TALEBİ /  

Test Request 

☐G-NIPT Lite (T21, T18, T13) 

☐G-NIPT Basic (T21, T18, T13+SCA) 

☐G-NIPT Premium (T21, T18, T13, SCA + Diğer Kromozomlar + Mikrodelesyon) 

SCA: Cinsiyet kromozom anöploidileri 

 

G-NIPT Test Özellikleri 

 G-NIPT, T21,T18,T13(Down/Edward/Patau Sendromu) gibi sayısal kromozom anomalilerinin tespit etmeye yönelik invaziv olmayan bir doğum öncesi 

tarama testidir. 

 G-NIPT Basic T21/T18/T13 ve cinsiyet kromozomal anöploidleri [XO,XXY/XXX/XYY(Turner/Klinefelter/Triple-X sendromu/Jacop sendromu)] tarar. 

 G-NIPT Premium T21/T18/T13, cinsiyet kromozomal anöploidler [XO,XXY/XXX/XYY(Turner/Klinefelter/Triple-X sendromu/Jacop sendromu)], 

delesyon sendromları  [1p36,2q33.1,5p15 (Cri-du-chat), 11qter (Jacopsen)] ve diğer kromozomları tarar. 

 G-NIPT, ikiz fetüs durumunda fetal cinsiyet, cinsiyet kromozomu anomalileri ve mikrodelesyon sendromlarını bildirmez. 

G-NIPT Test Limitasyonları 

• G-NIPT oldukça hassas bir TARAMA testidir, TANI testi değildir. Yüksek riskli bir sonucun ve/veya bir kromozomal anomalinin diğer klinik belirtilerinin 
amniyosentez veya kordon kanından kromozom analizi ve/veya FISH/Mikroarray analiz ile doğrulanması önerilir. Düşük riskli bir sonuç, etkilenmemiş 
bir hamileliği, testin tarama sınırlamaları nedeniyle garanti etmez. 

• Hastanın kromozomal anöploidi, mozaisizm, kromozomal mikrodelesyon/duplikasyon veya birden fazla fetüs taşıması durumunda, test sonucu doğru 
olmayabilir. 

• Kan transfüzyonu, kök hücre tedavisi veya transplantasyon öyküsü olan hasta, dış kaynaklı DNA nedeniyle hatalı sonuçlar alabilir. 

• Biyolojik de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle testin başarısızlık oranı vardır (anne kanında yetersiz miktarda fetal DNA oranı veya erken test 
nedeniyle düşük kaliteli test verileri, ikiz fetüs, yüksek BMI, numune hemolizi, ulaşım sorunları veya diğer bilinmeyen faktörler). 

• G-NIPT, fazla sayıda fetüsü olan (ikiden fazla fetüs, kaybolan üçüz) veya aşırı kilolu (100 kg'ın üzerinde) hastalar için uygun değildir. 

• Hamile anne adayından alınan kan örneğinde, bebeğe ait fetal DNA miktarı, %4 ve üzeri olması halinde raporlandırılır, aksi durumda test tekrarı için 
tekrar kan alınması gerekir. 

• G-NIPT 10. gebelik haftasından itibaren test edilebilir. 

• Test, yukarıda listelenen kromozomal hastalıkların taranması ile sınırlıdır. Bu test tek gen hastalıklarını, nöral tüp defektlerini, metilasyonları, incelenen 
kromozomların diğer anomalilerini (mozaizmler, translokasyon, inversiyon vb.), test edilmemiş kromozomları içeren anomalileri tanımlamaz ve diğer 
genetik bozuklukları veya doğum kusurlarını tespit etmez. 
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İmzalar 

    Aşağıdaki imzam, bu teste gönüllü katılımımı onaylamaktadır. GC Genome tarafından gerçekleştirilen genetik analizin yalnızca bu hastalığa 

özgü olduğunu ve sağlığımı, doğmamış bir çocuğun sağlığını veya diğer aile üyelerinin sağlığını hiçbir şekilde garanti etmediğini anlıyorum. 

Yukarıdaki açıklamaların tamamını anladım ve kabul ediyorum. 

Hasta Adı Soyadı / Patient Name: Tarih (Gün/Ay/Yıl) / Date: 

Hasta İmzası / Patient Signature: 

Hekimin Açıklaması: Hastaya, yapılacak genetik testleri (riskler, faydalar ve alternatifler dahil) açıkladım. Yukarıda belirtilen 
sınırlamalara değindim ve hastanın bütün sorularına elimden geldiğince en iyi şekilde açıkladım.  

Hekimin İmzası / Physician Signature: Tarih (Gün/Ay/Yıl) / Date: 

 

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması 

  Hasta kaydının açılması esnasında Gentan ile paylaşacağınız İsim-Soyisim, TCKN, Adres, E-posta, Telefon No, Doğum Tarihi, Cinsiyet verileri ve 

bunlara ek olarak talep ettiğiniz testlere bağlı olarak bizimle paylaşacağınız numuneleriniz; genetik tetkiklerin yapılması ve buna bağlı süreçlerin 

yürütülmesi amacıyla ve açık rızasına dayanarak, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenecektir. Numunelerin incelenmesi sonuncunda çıkacak test 

sonuçları aksi yönde bir talebiniz ve açık rızanız olmadıkça veya hukuki bir zorunluluk bulunmadıkça üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.  

  Söz konusu verilerinizin aktarılmasını talep ettiğiniz kişi, kurum veya kuruluşlar var ise lütfen aşağıda bölümü doldurarak verilerin aktarılması konusunda 
gerekli bilgileri paylaşın ve bu aktarım için bizlere izin verin. 

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine dair taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Gentan’a iletebilirsiniz. 

 

Aydınlatma Metnini okudum, anladım ☐ 

Aydınlatma Metni kapsamında genetik verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin işlenmesine rıza gösteriyorum ☐ 

Test sonuçlarım da dahil olmak üzere kişisel verilerimin aşağıda iletişim bilgileri bulunan kişi/kurum ile paylaşılmasını istiyorum ☐ 
 

Kişi/Kurum İletişim 

 Adres: 

E-posta: 

Telefon: 

 Hasta İçin Bilgilendirilmiş Onam  

• Doğru kişisel bilgiler vermeyi kabul ediyorum. 

• Testin teşhis amaçlı olmadığını anlıyorum. 

• Testin limitasyonlarını anlıyorum. Test duyarlılığı ve spesifitesi yüksektir, ancak 'yanlış negatif' veya 'yanlış pozitif' test sonuçları ortaya çıkabilir. 

• Yalnızca seçilen seçeneklerin hastaya bildirileceğini anlıyorum. 

• G-NIPT'nin aşağıdaki durumlarda kullanım için doğrulanmadığını ve bu nedenle test sonucunun doğru olmayabileceğini anlıyorum. 

Tekil: T21, T18, T13, cinsiyet kromozomları ve kromozomal mikrodelesyon/duplikasyon sendromları dışındaki sayısal kromozom anomalileri.  

İkizler: sayısal kromozom anormallikleri, kromozomal mikrodelesyon/duplikasyon sendromları 

• Doğumdan sonra, özellikle bebek daha sonra kromozomal genetik hastalıklardan etkilendiğinde klinik bilgi vermeyi kabul ediyorum. 

• Klinik bilgilerimin, test garantisi ve araştırma amaçları için tüm kişisel bilgilerim silinerek anonim olarak kullanılmasını kabul ediyorum. 

• Numune laboratuvara ulaştıktan sonra 10 gün içinde test sonucunun alınabileceğini anlıyorum. Ayrıca doğal afetler, acil durumlar veya diğer 
kaçınılmaz durumlar nedeniyle sonucun gecikebileceğini de anlıyorum. 

• Fetal DNA konsantrasyonunun düşük olması, numunenin zarar görmesi veya diğer beklenmeyen nedenlerin olması durumunda yeniden örnek 
talep edilebileceğini anlıyorum.  

Bu testin yorumlanması karmaşık olabilir. Gerekiyorsa, testi tamamlamanın risk ve yararlarının ne olduğunu tam olarak anlamak için onay vermeden 

önce profesyonel genetik danışmanlık alınması önerilir. 

Benden ve/veya ailemin üyelerinden biyolojik bir numunenin (kan, salgı, tükürük, amniyon sıvısı veya koryonik villus) alınacağını anlıyorum. Bu biyolojik 

örneğin, benim ve ailemin üyelerinin hastalık geninin taşıyıcıları olup olmadığını veya bu genetik hastalıktan etkilenip etkilenmediğini veya bir gün bu 

hastalıktan etkilenme riskinin yüksek olup olmadığını belirlemek amacıyla kullanılacağını anlıyorum. Bir genetik testi kullanarak aşağıdaki amaçlar için 

teste katılmayı kabul ediyorum. 

Gerekli açıklamalar yapıldı ve bu testin aşağıdaki hastalıklara özel olduğunu anlıyorum: 

 Genetik Testin Amacı   Tarama   

 Genetik Testin Adı   Non-İnvaziv Prenatal Test (G-NIPT)  

 Pozitif sonuç, belirli bir hastalığa veya duruma yatkın 
olabileceğimin veya bu hastalığa sahip olabileceğimin bir 
göstergesidir. Teşhisi doğrulamak için daha fazla test gerekebilir. Bu 
sonuçlar hakkında doktorumla veya bir genetik danışmanla konuşma 
fırsatı verileceğini anlıyorum. 

 Çoğu durumda, bir genetik test bir anormalliği doğrudan tespit 
eder. Moleküler testler, DNA'daki bir değişikliği (mutasyon) tespit 
edebilir. Sitogenetik testler, fazladan, eksik veya yeniden 
düzenlenmiş genetik materyal olup olmadığını belirleyebilir. Genler 
tarafından üretilen protein ürünlerindeki anormalliklere bakmak için 
bazen biyokimyasal yöntemler kullanılır. Çoğu test oldukça hassas ve 
spesifiktir. Ancak duyarlılık ve özgüllük teste bağlıdır. 

 Teknolojideki kısıtlamalar ve genlerin tam olarak bilinmemesi 
nedeniyle DNA veya protein ürünlerinde hastalığa neden olan bazı 
değişiklikler test ile tespit edilemeyebilir. 

 Genetik testlerin karmaşıklığı ve test sonuçlarının önemli etkileri 
nedeniyle, sonuçlar yalnızca bir doktor, genetik danışman veya diğer 
tanımlanmış sağlık hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla rapor edilecektir. 
Sonuçlar yasaların izin verdiği ölçüde gizlidir. Bunlar yalnızca benim 
yazılı iznimle veya yasaların izin verdiği şekilde diğer tıp uzmanlarına 
veya diğer taraflara verilecektir.  

 Numunemin ham verilerinin en az 2 yıl süreyle saklanacağı ve 
raporun gelecekteki klinik çalışmalar için elektronik veya kağıt 
formatında en az 20 yıl süreyle saklanacağını anlıyorum. 

 

 


