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NIPTچیست؟
NIPT یک روش غربالگري سالمت جنین است که در آن با استفاده ازDNA آزاد جنینی موجود در خون مادر)Cell free

DNA (این تست از هفته دهم بارداري تا انتهاي بارداري قابل انجام .دنناهنجاري هاي ژنتیکی جنین تشخیص داده می شو
.است

VERACITY چیست؟
که از متداول (و کرموزومهاي جنسی ین است که در آن سندروم هاي داون، ادوارد و پاتویک روش غربالگري غیرتهاجمی جن

.همراه جنسیت جنین بررسی می شوندبه ) جنین در زنان باردار هستندو کرموزومیترین اختالالت ژنتیکی

VERACIYTاهمیت 
امکان بررسی دقیق و ایمن ناهنجاري ژنتیکی مانند ند که هستتست هاي غربالگري غیر تهاجمی جنین از این جهت حائز اهمیت

پیش از معرفی این روش براي تشخیص .از تولد فراهم می آورندقبلسندروم داون است را هاتریزومی که متداول ترین آن
زمایشگاهی به همراه تست هاي آ) سونوگرافی(ناهنجاري ها از قبیل سندروم داون از سایر روش هاي غربالگري نظیر اولتراسوند 

از طرفی روش هاي تهاجمی با دقت باال مانند آمنیوسنتز و .استفاده می شد که این روش ها از دقت باالیی برخوردار نبودند
یک روش غیر تهاجمی VERACITYاین در حالیست که . استفاده از پرزهاي کوریونی داراي ریسک سقط جنین می باشند

.ون ریسک سقط استو بد%) 99(جدید با قدرت تشخیص باال 

سندرم هاي داون، ادوارد و پاتو
اضافه از یک کروموزوم خاص کپیهستند که به دلیل وجود کروموزومیپاتو از اختالالت ژنتیکیم هاي داون، ادوارد وسندر

م هاي سندر.یابدسال افزایش می 35در مادران باالي سندروم داون ریسک .پدید می آیند و با نام تریزومی شناخته می شوند
تعداد کمی از نوزادان مبتال به این ، بطوریکههستندناهنجاري هاي شدید مادرزادي همراهباکهاتو کمتر متداول بوده ادوارد و پ

.اختالالت پس از سال اول تولد زنده می مانند

آزاد جنینیDNAجدید روشهاي غربالگري سوم و نسل 
و تعیین ژنوتیپ مادر و جنینDNAترکیبی از تکنولوژي تعیین توالی هدفمند 
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VERACITYلزوم انتخاب 
VERACITY این تست یکی از .نمونه ي خون مادر استفاده می شودیک تست ایمن براي مادر و جنین است که در آن از

دقیق ترین تست هاي غربالگري جنین است که در بارداري هاي تک قلویی پس از هفته ي دهم و همچنین در بارداري از طریق 
IVFبرمبناي مطالعات اعتبار سنجی بالینی، .قابل انجام استVERACITYیک تست قوي و قابل اعتمادNIPTین ا. است

در مقایسه با روش هاي غربالگري مرسوم %) 0.1کمتر از (و مثبت کاذب بسیار پایین%) 99بیش از (آزمایش با دقت بسیار باال 
روز پس از تحویل 10تا 7تستی سریع بوده و در مدتVERACITYهمچنین .توجه ویژه اي را به خود جلب نموده است

تست نسبت به سایر روش هاي غربالگري مقرون به صرفه بوده و براي مادر و کودك این .نمونه به آزمایشگاه قابل انجام است
.ایمن است

NIPTهاي نسبت به سایر روشVERACITYمزایاي 

براي مناطق معینی از کروموزومها و ژنوتیپ NGSنسل سوم روشهاي غربالگري است که ترکیبی از تکنولوژي .1
.باعث افزایش دقت، صحت، حساسیت و اختصاصیت این روش نسبت به سایر روشها شده استست کههاSNPکردن

استفاده میشود که این تکنولوژي به نوبه ) TACS(از تکنولوژي منحصر بفرد توالیهاي اختصاصی هدف VERACITYدر .2
ژنوم بر روي نتیجه نهایی و ساختارهاي پیچیده DNAعناصر تکراري، توالی هاي پلی مورفیکخود منجر به حذف اثر

افزایش دقت و در نتیجهNIPTمعایب روشهاي دیگر کاذب ونتایجیدنبه حداقل رستکنولوژي هدفمند باعثاین.میگردد
.و صحت عملکرد این تست می شود

افزار استفاده از یک نرم. ها استفاده می شودSNPآزاد مادري و جنینی از اطالعات DNAجهت تمایز VERACITYدر .3
. جنینی محاسبه میگرددDNAو میزان هاي جنینی را به دقت محاسبهSNPبیوانفورماتیک با قدرت خوانش باال، اطالعات 

.گیري دقیق سبب افزایش کارایی و اطمینان از این تست شده استاین اندازه
4.VERACITY با تکنولوژي یبه طور اختصاصر اهاي هدفاز کروموزوممعینینواحیNGSکه باعث بررسی می کند

این امر باعث افزایش حساسیت و برابر بیشتر از روشهاي دیگر میشود که 1000افزایش عمق خوانش قطعات هدف
.گردداختصاصیت این تست می

.مراجعه فرماییدwww.nipd.comجهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 


