
 » Αυξάνει τις πιθανότητες έγκαιρης ανίχνευσης και 
πρόληψης

ΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ
 » Λεπτομερή αναφορά των αποτελεσμάτων σας
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 μαστού και των ωοθηκών.
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 κληρονομικού καρκίνου του

 του.
Όντας  η  πρώτη  εταιρία  που  εισήγαγε  την  αλληλούχιση 
ολόκληρου  του  γονιδιώματος  και  την  ερμηνεία  του  στους 
γιατρούς,  συνεχίζουμε  αδιάκοπα  να  διευρύνουμε  τα  όρια  της 
επιστήμης  και  της  τεχνολογίας  με  ταυτόχρονη  μείωση  του 
κόστους.

Ιδρυθείσα το 2014 από κορυφαίους γενετιστές της Ιατρικής Σχολής 
του Harvard, η Veritas λειτουργεί παγκοσμίως από τα γραφεία της 
στην  Αμερική,  την  Ευρώπη  και  την  Κίνα.  Η  εταιρία 
συμπεριλήφθηκε στην λίστα των 50 ευρηματικών  εταιρίων για το 
2016 από το ΜΙΤ.

ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙΤΕ

» Στοιχεία που θα βοηθήσουν εσάς και τον γιατρό σας 
να καθορίσετε την καλύτερη στρατηγική πρόληψης 
ενάντια στον καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών 
σύμφωνα με τις πιθανότητες ανάπτυξης

»  Συμβάλλει  στην  κατανόηση  των  πιθανοτήτων 
ανάπτυξης κληρονομικού καρκίνου του μαστού και 
των ωοθηκών

» Συμβάλλει στον εντοπισμό μελών της οικογενένειας 
με αυξημένες πιθανότητες

Η  Veritas  είναι  η  Εταιρία  του  Γονιδιώματος.  Αφαιρώντας 
τους  περιορισμούς  στην  γενετική  ανάλυση  και  την 
αλληλούχηση ολόκληρου του γονιδιώματος ενισχύουμε την 
ενημερωμένη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αύξηση της 
ποιότητας και του προσδόκιμου ζωής.

Η δοκιμή myBRCA:

συμβάλλει στην κατανόηση 
των πιθανοτήτων ανάπτυξης

   Το myBRCA 
αποτελεί  μία δοκιμή όπου
 

Η Veritas είναι η Εταιρία του Γονιδιώματος. Η αποστολή μας είναι η 
εκπλήρωση  της  υπόσχεσης  της  ανάλυσης  του  ανθρώπινου 
γονιδιώματος  δίνοντας  τη  δυνατότητα  στον  ανθρώπο  να  αυξήσει 
την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής του, αλλά και της οικογένειας

Τα  CLIA-πιστοποιημένα  εργαστήρια  μας  είναι  τελευταίας 
τεχνολογίας  ενώ  η  παγκοσμίως  καταξιωμένη  ομάδα  μας 
συμπεριλαμβάνει κατόχους διδακτορικών τίτλων, γιατρούς, 
γενετικούς  συμβούλους,  επιμελητές  και  προγραμματιστές 
βιοπληροφορικής με δεκαετή κλινική εξειδίκευση.
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ΠΙΘΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ 
ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

12% 
 του γενικού πληθυσμού

12% 
 του γενικού πληθυσμού

46-87%
με μετάλλαξη του 
γονιδίου BRCA1

38-84%
με μετάλλαξη του 
γονιδίου BRCA2

 του γενικού πληθυσμού  του γενικού πληθυσμού

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΩΝ 
ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

1-2% 

με μετάλλαξη του 
γονιδίου BRCA1

με μετάλλαξη του γονιδίου 
BRCA2

39-63% 17-27%

1-2% 
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Τα  γονίδια  BRCA  αποτελούν
μέρος  της  φυσικής  άμυνας
του  οργανισμού και  μας 
προστατεύουν από την ανάπτυξη 
καρκίνου.  
ΓΙΑΤΙ EIΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ BRCA

Αν έχετε ένα γονίδιο BRCA το οποίο φέρει μια επιβλαβή 
μετάλλαξη, ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού, 
των  ωοθηκών  ή  άλλου  είδους  καρκίνου  αυξάνεται 
σημαντικά.

Οι μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1 και  
BRCA2 μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών.

» Οποιοδήποτε αποτέλεσμα, αρνητικό, θετικό ή ασαφές, 
θα πρέπει  να γίνει  μέρος της αξιολόγησης της υγείας 
και  των  κλινικών  σας  αναγκών  από  εσάς  και  τον 
γιατρό σας.

» Στοχευμένη NGS για τα γονίδια BRCA1 και BRCA2

»  Ανιχνεύονται  σημειακές  και  μικρές  εισαγωγικές/ 
ελλειπτικές μεταλλάξεις (ποσοστό ευαισθησίας και 
ειδικότητας  >  99.9%),  καθώς  επίσης  μεγάλες 
ανιαδιατάξεις και ελλείψεις / διπλασιασμοί

πραγματοποιείται σε CLIA-πιστοποιημένο (CLIA 
#22D2089381)  εργαστήριο  σύμφωνα  με  τους 
εργαστηριακούς κανονισμούς

»  Ταξινόμηση  των  μεταλλάξεων  σύμφωνα  με  τις 
κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικανικού Κολλεγίου 
Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής

»   Εργαστηριακά  αναπτυγμένη  εξέταση  που 

»  Για  την  επεξήγηση  του  πως  λειτουργεί  η  δοκιμή 
     myBRCA  και  τι  μπορεί  να  σημαίνουν  τα  πιθανά 
     αποτελέσματα, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστο-   
     σελίδα μας.

» Οι  παθογόνες  ή  πιθανώς  παθογόνες  ιντρονικές 
μεταλλάξεις έως 10 ζευγών βάσεων από την περιοχή 
κωδικοποίησης αναφέρονται πάντα


