VERIFITM PLUS ПРЕНАТАЛЕН ТЕСТ

ПАНЕЛ ЗА ПО-ШИРОК КРЪГ ОТ
ХРОМОЗОМНИ АНЕУПЛОИДИИ
Новата опция ВСИЧКИ ХРОМОЗОМИ на Пренатален тест VerifiTM Plus, ще предостави информация за тризомиите за Всички
Хромозоми, давайки на Вас и Вашите пациенти по-широк спектър от информация, отколкото стандартният Пренатален тест
Verifi.
Тази опция в рамките на Пренатален тест VerifiTM Plus, позволява скрининг на редки автозомни тризомии, които могат да се
появят, особено при наличие на абнормален ултразвук. Насоките препоръчват инвазивно диагностично проследяване за тези
пациенти с ултразвукови аномалии; Обаче, за тези, които отказват инвазивно диагностично проследяване, тестът за скрининг
на Всички Хромозоми може да бъде опция. Хромозомните анеуплоиди, като цяло, могат да доведат до различни степени на
структурни дефекти и разстройства и увреждания на интелектуалното развитие.1
Хромозомните анеуплоиди, идентифицирани с този тест, могат да бъдат представителни за хромозомната съставка на
всяка фетална клетка (пълна фетална анеуплоидия), някои фетални клетки (фетален мозаицизъм), само плацентни клетки
(мозаицизъм в плацентата) или някои майчини клетки (мозаицизъм при майката).
Клиничната значимост на редките хромозомни анеуплоиди е променлива и зависи от специфични показатели и кои клетки
са засегнати. На пациентите с положителен резултат от NIPT трябва да се предложат допълнителни подробни консултации и
инвазивни диагностични тестове, като вземане на проби от хорион биопсия или амниоцентеза.

РАЗШИРЕНИ ОПЦИИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАН СКРИНИНГ
Пренатален тест VerifiTM Plus предлага следните опции за тестване:
• Анеуплоидии на хромозоми 21, 18 и 13 (тризомия 21, 18 и 13) винаги е включено.
• Полови хромозомни анеуплоидии (монозомия X, XXX, XXY и XYY) са включени, ако се изискват такива; Фетален пол
(XX или XY) ще се докладва, ако не се открие анеуплоидия на полова хромозома.
• Анеуплоидии (тризомии) на всички хромозоми, включително анеуплоидии на половите хромозоми.
• Микроделеции като 1p36 делеция, 4p- (синдром на Wolf-Hirschhorn), 5p- (синдром cri-du-chat),15q11.2 (синдром на
Прадер-Уили / синдром на Angelman) и 22q11.2 делеция (DiGeorge) са включени при поискване.

VERIFITM PLUS ПРЕНАТАЛЕН ТЕСТ
При едноплодна бременност още в/от ≥ 10 гестационна седмица
Тризомии 21, 18 и 13 със следните допълнителни опции:
• Анеуплоидии при Половите хромозоми
• Анеуплоидии при Всички хромозоми (с включено анеуплоидии при Полови хромозоми)
• Избор на Микроделеции
Не се прилага при многоплодна бременност

ЯСНИ, ТОЧНИ И КРАТКИ РЕЗУЛТАТИ
Резултатите от VerifiTM Plus Пренатален тест, могат да бъдат: “Положителен – Открита е анеуплоидия” или “Отрицателен –
Не е открита анеуплоидия”. Резултатите за хромозоми 21, 18, 13, Х и Y се докладват поотделно. Резултатите за останалите
хромозоми се докладват колективно. Специфичната хромозомна анеуплоидия ще бъде съобщена, в случай че резултатът е
“Положителен – Открита е анеуплоидия”. Положителните резултати за синдром на микроделеция, ще бъдат съобщени като
“Резултатите съответстват с микроделеция в конкретен геномен регион”.

ПРИМЕРЕН ДОКЛАД НА РЕЗУЛТАТИ

Ограничения на теста
Неинвазивното пренатално изследване (NIPT), базирано на анализ на ДНК от майчината кръв, е скринингов тест; Той не е
диагностичен. Резултатите от теста не трябва да се използват като единствена основа за диагностициране. По-нататъшно генетично консултиране и доказване с диагностични изследвания е необходимо при положителни резултати, преди да
се вземе необратимо решение по време на бременност. Съществуват ограничени данни относно клиничния резултат от
бременности с редки автозомни тризомии, особено за тези, открити чрез NIPT. Доставчиците на здравни услуги трябва да
са наясно с ограниченията на теста и да разберат, че ограничените данни за резултатите могат да объркат консултирането и
следенето на бременността.
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