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ΕΚΘΕΣΗ MH ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ 

NOYΚΛΕΟΤΙΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΒΡΥΙΚΟΥ DNA   

(NIPT ANALYSIS-NGS, Clarigo TM – Science Labs) 

 
 

Ονοματεπώνυμο:   .............................                   Ηλικία: 40 ετών 

Εβδομάδες κύησης στη λήψη: 36                               Είδος Εξεταζόμενου Υλικού:  Περιφερικό αίμα 

Ημερ. λήψης δείγματος:  04/11/2014                      Ημερ.παραλαβής δείγματος:  04/11/2014 

Παραπέμπων:  Δρ. ......................................             Αρ.  Παραπεμπτικού: 15593/04/11/14 

Αιτία παραπομπής: Προχωρημένη ηλικία μητρότητας                             Ιστορικό: Δεν αναφέρεται 

       

Μέθοδος: Από το αποσταλέν  υλικό απομονώθηκε ελεύθερο εμβρυικό DNA με τη χρήση του 
QIAamp® Circulating Nucleic Acid Kit, στο αυτοματοποιημένο σύστημα QIA-SYMPHONYTM.  Στη 
συνέχεια κατασκευάστηκαν γενωμικές βιβλιοθήκες αλληλούχισης με τη χρήση του Clarigo TM CE-IVD 
Kit, οι οποίες αναλύθηκαν σε αναλυτή Illumina NextSeq® 500 και τη βοήθεια των απαραίτητων Kit 
επεξεργασίας. Τέλος, με την εφαρμογή του κατάλληλου αλγόριθμου ανάλυσης Clarigo™ Reporter 
υπολογίστηκε η χρωμοσωμική σύσταση (NCV) για κάθε ένα από τα χρωμοσώματα που αναλύονται 
(21, 18, 13), καθώς και το φύλο του εμβρύου. 
 

 

Αποτέλεσμα:   Στο αποσταλέν υλικό δεν ανιχνεύτηκαν ανευπλοειδίες στα χρωμοσώματα  

21, 18, 13,  

 

 

Υπογραφή 

 

 

 

 
Σημείωση: Η ανάλυση έγινε εξ’ ολοκλήρου στο διαγνωστικό εργαστήριο Science Labs, Κατεχάκη 19, 115 25 Αθήνα. Αυτό το test έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση 
χρωμοσωμικών ανευπλοϊδιών και διαθέτει πιστοποίηση CE-IVD για τα χρωμοσώματα 21, 18 και 13. 

 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ: H παρούσα ανάλυση έχει σχεδιαστεί και έχει επικυρωθεί για την ανίχνευση ανευπλοειδιών στα χρωμοσώματα 21, 18 και 13. Εχει 
επικυρωθεί για μονήρεις κυήσεις ηλικίας τουλάχιστον 8 εβδομάδων, όπως αυτή εκτιμάται από την τελευταία έμμηνο ρύση. Τα αποτελέσματα δεν αποκλείουν 
την πιθανότητα η παρούσα εγκυμοσύνη να σχετίζεται με άλλες χρωμοσωμικές ή υποχρωμοσωμικές ανωμαλίες ή άλλες παθολογικές καταστάσεις. Η εξέταση 
αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει κυήσεις με κίνδυνο για ανωμαλίες ανοικτού νευρικού σωλήνα. Η εξέταση δεν έχει σχεδιαστεί για κυήσεις 
μικρότερες των 8 εβδομάδων, για περιστατικά όπου η μητέρα εμφανίζει κάποια χρωμοσωμική ανωμαλία, για κυήσεις διδύμων ή και πρισσότερων εμβρύων, για 
περιπτώσεις παρένθετης μητέρας και για εγκύους που υποβλήθηκαν σε κάποια από τις παρακάτω θεραπευτικές αγωγές τους τελευταίους 3 μήνες: μετάγγιση 
αίματος, ανοσοθεραπεία, θεραπεία με βλαστοκύτταρα, μεταμόσχευση, ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει την 
απουσία χρωμοσωμικών ανωμαλιών όπως τρισωμία 21, 18, 13.  Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να μην είναι εφικτή η ανίχνευση ανευπλοειδιών σε περίπτωση 
χρωμοσωμικών  αλλαγών του πλακούντα (εντοπισμένος πλακουντιακός μωσαϊκισμός), χιμαιρισμού διδύμων (απορροφώμενο έμβρυο), μερικής ανευπλοειδίας 
του εμβρύου, ή χαμηλού κλάσματος εμβρυϊκού DNA. Όλα τα  παθολογικά αποτελέσματα στον ΝΙΡΤ θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με επεμβατικές εξετάσεις 
(CVS ή αμνιοπαρακέντηση). 


