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>99% όριο ανίχνευσης
ρίσκου

Όριο ανίχνευσης ρίσκου 80–95%
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
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απώλειας της κύησης
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Αποτελέσµατα σε 4-7
εργάσιµες µέρες

Aποτελέσµατα που
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Εφαρµόζεται µετά την 12η
εβδοµάδα της κύησης
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info@nipd.com
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VERACITY
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΗ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ (NIPT)
∆ιαθέσιµο από την 10η εβδοµάδα της εγκυµοσύνης
Εφαρµόζεται σε µονήρεις και δίδυµες κυήσεις
Εφαρµόζεται σε κυήσεις προερχόµενες από εξωσωµατική
γονιµοποίηση (IVF)
Επιλέγεται για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την προσιτή του τιµή

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΤΕΣΤ
VERACITY

ΜΟΝΑ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ VERACITY

ΑΝΕΥΠΛΟΕΙ∆ΙΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΤΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΟΣ

Σύνδροµο Down (Τρισωµία 21)
Σύνδροµο Edwards (Τρισωµία 18)
Σύνδροµο Patau (Τρισωµία 13)
ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΕΥΠΛΟΕΙ∆ΙΕΣ
Σύνδροµο Turner (Μονοσωµία X)
Σύνδροµο Τριπλού Χ (Τρισωµία X)

VERACITY

Σύνδροµο Klinefelter (XXY)
Σύνδροµο Jacobs (XYY)
Σύνδροµο ΧΧΥΥ

Το VERACITY αποτελεί ένα νέας γενιάς µη επεµβατικό
προγεννητικό τεστ (NIPT) για την ανίχνευση των εµβρυïκών
χρωµοσωµικών ανευπλοειδιών και µικροελλειµµάτων. Το τεστ αυτό
αναπτύχθηκε και επικυρώθηκε µε µια καινοτόµα τεχνολογία
βασισµένη στις πιο εξελιγµένες µεθόδους Μοριακής Γενετικής και
∆ιαγνωστικής. Η τεχνολογία σχεδιάστηκε από την NIPD Genetics µε
στόχο την αποφυγή αδυναµιών που παρατηρήθηκαν σε άλλα Mη
Eπεµβατικά Προγεννητικά Τεστ.
To VERACITY έχει αναπτυχθεί από οµάδα διακεκριµένων
επιστηµόνων περισσότερο από 25 έτη εµπειρία στους τοµείς της
προγεννητικής διάγνωσης, µοριακής ιατρικής, γενωµικής,
επιγενετικής και βιοπληροφορικής.
Το VERACITY εφαρµόζει µια πρωτοποριακή µεθοδολογία
Στοχευµένου Εµπλουτισµού Επιλεγµένων Περιοχών του
γονιδιώµατος που επιτρέπει µε απαράµιλλη ακρίβεια την ανίχνευση
χρωµοσωµικών ανευπλοειδιών, µικροελλειµµάτων καθώς και του
ποσοστού του εµβρυïκού DNA. Οι στοχευµένες περιοχές που
εξετάζονται στα επιλεγµένα χρωµοσώµατα και χρωµοσωµικές
περιοχές, αποµονώνονται, εµπλουτίζονται και αναλύονται για την
ανίχνευση ανευπλοειδιών χρησιµοποιώντας καινοτόµες
τεχνολογίες γονιδιωµατικής και βιοπληροφορικής.

ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ
ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ

Σύνδροµο DiGeorge (22q11.2)
ΒΑΘΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΣΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Σύνδροµο ελλείµµατος 1p36
Σύνδροµο Smith-Magenis (17p11.2)
Σύνδροµο Wolf-Hirschhorn (4p16.3)

Το βάθος της στοχευµένης αλληλούχισης αναφέρεται στο
πόσες φορές διαβάζεται ένα ολιγονουκλεοτίδιο στο γονιδίωµα
κατά την διάρκεια της ανάλυσης. Με το VERACITY
αποµονώνονται και εµπλουτίζονται επιλεγµένες περιοχές του
γονιδιώµατος. Επιτυγχάνεται λοιπόν η µεγάλου βάθους
στοχευµένη αλληλούχιση, βελτιώνοντας την στατιστική ακρίβεια
της ανάλυσης και αυξάνοντας έτσι την ευαισθησία και
ειδικότητα του τεστ.

KΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ1
ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ/

ΑΛΛΑ
(NIPT)

NPV/PPV

Το τεστ VERACITY εφαρµόζει µια καινοτόµα µεθοδολογία
στοχευµένου εµπλουτισµού επιλεγµένων περιοχών (TACS Target Capture Sequences), για την αποφυγή πολυµορφικών
περιοχών του γονιδιώµατος (Copy Number Variants (CVSs)), την
αποφυγή επαναλαµβανόµενων DNA αλληλουχιών, καθώς επίσης
και για την αποφυγή περιοχών του γονιδιώµατος µε πολύπλοκες
αρχιτεκτονικές δοµές. Με την χρήση αυτής της µεθοδολογίας
αποφεύγονται προβλήµατα που παρουσιάζονται µε άλλα Mη E
πεµβατικά Προγεννητικά Τεστ (NIPT) και αυξάνεται αξιοσηµείωτα
η ακρίβεια και αξιοπιστία του VERACITY.

VERACITY

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΡΙΣΩΜΙΑ 21
ΤΡΙΣΩΜΙΑ 18
ΤΡΙΣΩΜΙΑ 13
ΦΧΑ†

12211
144
30
16
45

12211
45
11
7
16

12211
45
11
5
13

>99.9%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
71%
81%

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ
ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ DNA

1. Υπο εγγραφή µελέτη.
*Φυλετικές Χρωµοσωµικές Ανευπλοειδίες.
VERACITY

Το VERACITY κάνει χρήση πληροφοριακών πολυµορφικών
δεικτών για τον διαχωρισµό του ελεύθερου εµβρυϊκού DNA από
το ελεύθερο µητρικό DNA.
Ακολούθως, τα καινοτόµα λογισµικά σύστηµα Βιοπληροφορικής
χρησιµοποιούν την γενετική πληροφορία που λαµβάνεται από την
µεγάλου βάθους στοχευµένη αλληλούχιση των πληροφοριακών
πολυµορφικών δεικτών, για να επιτύχει ακριβή µέτρηση του
ποσοστού του εµβρυϊκού DNA. Η ακριβής µέτρηση του ποσοστού
του εµβρυϊκού DNA αυξάνει ακόµη περισσότερο την ακρίβεια και
αξιοπιστία του τεστ VERACITY.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ DNA

ΜΗΤΡΙΚΟ
DNA
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Το VERACITY χρησιµοποιεί TACS τα οποία διατηρούν τα αρχικά
τµήµατα του ελεύθερου DNA που υπάρχουν στο µητρικό αίµα. Η
ανάλυση µεγέθους τµηµάτων DNA µειώνει τη διακύµανση στα
αποτελέσµατα ρίσκου και αυξάνει την στατιστική διαφορά µεταξύ
φυσιολογικών και µη φυσιολογικών δειγµάτων, αυξάνοντας έτσι
την ευαισθησία και ειδικότητα στην ανίχνευση ανευπλοειδίας.

ΕΜΒΡΥΪΚΟ
DNA

VERACITY
ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ DNA

