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ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ

 » Ανάλυση όλων των χρωμοσωμάτων (όλες οι τρισωμίες 
συμπεριλαμβανομένων των 9 και 16) 

ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΕΙΤΕ

 » Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί από την 10η 
εβδομάδα κύησης

Veritas Genetics is a registered trademark, and Veritas,  
myPrenatal, and Live in the know., are trademarks of Veritas Genetics, 

Inc. myPrenatal is not offered in New York state.

The Genome Company

veritasgenetics.com

Η εξέταση 
myPrenatal 
από την Veritas

veritasgenetics.com
medisyn.eu

 ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής του, αλλά και της οικογένειας 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  εταιρεία 
συμπεριλήφθηκε στην λίστα των 50 ευρηματικών εταιριών για το 
2016 από το ΜΙΤ.

Σύνδρομο DOWN (τρισωμία 21), η οποία σχετίζεται 
με  αναπτυξιακή  και  διανοητική  καθυστέρηση  που 
κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή

» Εμβρυικό φύλο

» Ανευπλοϊδίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων

» Μικροελλειπτικά Σύνδρομα

Η  δοκιμή  myPrenatal  αποτελεί  έναν 
μη  επεμβατικό  έλεγχο  που  παρέχει 
αξιόπιστες  πληροφορίες  σχετικά  με  
την υγεία  του  υπό  ανάπτυξη  εμβρύου.

»  Σύνδρομο  PATAU  (τρισωμία  13),  είναι  μία 
διαταραχή  που  προκαλεί  σοβαρή  διανοητική 
καθυστέρηση και σωματική δυσπλασία 

»  Σύνδρομο  EDWARDS  (τρισωμία  18),  είναι  μία 
διαταραχή  που  προκαλεί  σοβαρή  αναπτυξιακή  
καθυστέρηση  και  γενετικές ανωμαλίες

Η δοκιμή myPrenatal
αποτελεί έναν μη επεμβατικό
έλεγχο ρουτίνας, 
ο οποίος παρέχει 
αξιόπιστες πληροφορίες
σχετικά με την υγεία
του εμβρύου.

 γονιδιώματος δίνοντας τη δυνατότητα στον ανθρώπο να αυξήσει την

Η Veritas είναι Εταιρία του Γονιδιώματος. Η αποστολή μας είναι η 
εκπλήρωση  της  υπόσχεσης  της  ανάλυσης  του  ανθρώπινου

Η  απλή αυτή εξέταση ανιχνεύει τις
τρεις  πιο  κοινές  χρωμοσωμικές 
ανωμαλίες:
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εργαστήριο. Ο χρόνος απάντησης μπορεί να ποικίλει 
αναλόγως το εργαστήριο. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προμηθεύστε το δείγμα
Αιμοληψία της μητέρας, αρκεί ένα δείγμα 7-10 ml 
αίματος.

ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

ΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ

 »  

 » Ανιχνεύθηκε ανευπλοειδία (θετικό) — Ανιχνεύθηκε η 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ VERITAS

Sharon Namaroff, MS, LCGC 
Διευθύντρια Κλινικών Υπηρεσιών, US

Η  δοκιμή  myPrenatal  είναι  μη 
επεμβατική  και  δεν  φέρει 
κανέναν κίνδυνο για το έμβρυο.

Ασφαλής  —  Μη  επεμβατική  εξέταση  ρουτίνας  που 
απαιτείται μόνο ένα μικρό δείγμα αίματος από την μητέρα

Ακριβής — Άμεση ανάλυση ελεύθερο κυττάρου εμβρυικού 
και  μητρικού  DNA  με  την  βοήθεια  του  εξειδικευμένου 
αλγορίθμου μας με το χαμηλότερο ποσοστό αποτυχίας στο 
χώρο (0.1%). 

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.

“Είτε σχεδιάζετε να αποκτήσετε οικογένεια 
είτε είσαστε ήδη έγκυος είμαστε εδώ για να 
σας  βοηθήσουμε  να  επιλέξετε  τον  ιδανικό 
γενετικό έλεγχο για εσάς και την οικογένειά 
σας.” 

Εύκολη  —  Ελέγχει  εγκαίρως  (από  την  10η  εβδομάδα 
κύησης).  Χωρίς  περιορισμούς  όπως  η  εθνικότητα,  ο 
δείκτης μάζας σώματος (BMI), η μεθόδος υποβοηθούμενης
 αναπαραγωγής (συμπεριλαμβανομένης IVF) ή περιπτώσεις
 δωρεάς ωαρίων. 

Δεν ανιχνεύθηκε ανευπλοειδία (αρνητικό) — Δεν 
ανιχνεύθηκε  η  απουσία  ή  η  παρουσία  επιπλέον 
χρωμοσωμάτων

απουσία ή η παρουσία επιπλέον χρωμοσωμάτων*
Τα αποτελέσματα θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με μία 
διαγνωστική  διαδικασία  εάν  είναι  επιθυμητή  μία 
επιβεβαιωτική διάγνωση.

*  Η θετική προγνωστική αξία (PPV) συμπεριλαμβάνεται στην 
αναφορά. Η PPV είναι η πιθανότητα το αποτέλεσμα να είναι 
αληθώς θετικό και το έμβρυο να έχει επηρεαστεί.

Επεξεργασία του δείγματος
Το  δείγμα  σας  θα  επεξεργαστεί  σε  ένα  από  τα 
πιστοποιημένα κατά CLIA εργαστήρια μας.

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.

»  Η  εξέταση  myPrenatal  χρησιμοποίει  την  πλήρη 
αλληλούχιση γονιδιώματος (WGS) για την ανίχνευση των 
κοινών  εμβρυικών  ανευπλοειδιών  και  παρέχει  ακριβείς 
πληροφορίες  για  εγκύους  ανεξαρτήτως  ηλικίας  και 
κινδύνου.

»  Η  τεχνολογία  της  “μαζικής  παράλληλης  αλληλούχισης” 
χρησιμοποιείται  για  τον  προσδιορισμό  της  ποσότητας  του 
DNA  του  κάθε  χρωμοσώματος  ή/και  
συγκεκριμένων περιοχών του. 
Στη  συνέχεια  το  εργαστήριο  εφαρμόζει  μια  αναλυτική 
μέθοδο  προσδιορισμού  απουσίας  ή  παρουσίας  του 
συνδρόμου που έχει επιλεγεί να ελεγθεί.  

» Η εξέταση πραγματοποιείται σε πιστοποιημένο κατά CLIA 
(CLIA  #22D2089381)  εργαστήριο  σύμφωνα  με  τους 
εργαστηριακούς κανονισμούς.

» Γρήγορη — Τα αποτελέσματα απαντώνται εντός 3 με 5 
ημερών από την παραλαβή του δείγματος από το 

Παραγγείλετε την εξέταση
Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας σχετικά  με  την
 παραγγελία  της εξέτασης myPrenatal.

Παραλάβετε την αναφορά
Τα  αποτελέσματα  παραδίδονται  εντός  3  με  5 
ημερών από την παραλαβή τους από το εργαστήριο 
μας.  Συμβουλευθείτε  τον γιατρό σας  για  τα  
αποτελέσματα  σας,  ειδικά  αν  υπάρχει  θετικό 
εύρημα.

Μία αναφορά αποτελεσμάτων θα αποσταλλεί στον γιατρό σας
 με 2 πιθανά αποτελέσματα:

ψευδώς  αρνητικά  αποτελέσματα  μπορεί  να  εμφανιστούν,  αν 
και  η  συγκεκριμένη  μέθοδος  έχει  επιδείξει  εξαιρετικά 
ποσοστά  ανίχνευσης  και  πολύ  χαμηλά  ποσοστά  ψευδώς 
θετικών  αποτελεσμάτων.  Τα  αποτελέσματα  δεν  πρέπει  να 
χρησιμοποιούνται ως αποκλειστικά στοιχεία για διάγνωση.

» Η εξέταση myPrenatal, βασιζόμενη σε ανάλυση ελεύθερων
 κυττάρων  εμβρυικού  DNA  από  μητρικό  αίμα,  είναι  μία 
εξέταση  ελέγχου  και  όχι  διάγνωσης.  Ψευδώς  θετικά  και 




