!Expect the best
בדיקת דם לגילוי  15תסמונות בטכנולוגית ריצוף
ה ,DNA -ועכשיו גרסה בסיסית וגרסה מורחבת
בדיקת ® Verifiלאיתור תסמונות כרומוזומליות בעובר בבדיקת דם פשוטה
בדיקת ® verifiלאיתור תסמונות כרומוזומליות בעובר ,משווקת ע"י חברת טבע )מבוצעת ע"י חברת ( illuminaהיא בדיקת דם פשוטה לא פולשנית המאפשרת
לאבחן בדיוק מירבי הפרעות כרומוזומליות מבין השכיחות ביות .ר כמו כן מחקר שפורסם ב  New England Journal of Medicineהראה לראשונה כי בהשוואה
לבדיקות הסקר השיגרתיות ,מצליחה בדיקת ® verifiלהפחית ב  89%את הצורך בבדיקות מי שפיר.4
טריזומיה  - 18תסמונת אדוארדס
טריזומיה  - 13תסמונת פטאו
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שיעור נמוך ביותר של אי
הצלחה בביצוע הבדיקה

בדיקת ® verifiהבסיסית מתאימה גם להריון תאומים ומזהה את ההפרעות
הכרומוזומליות השכיחות ונוכחות כרומוזום .Y
התוצאות מדווחות
בטווח של  12ימי עבודה
ממועד קבלת הדגימה

בדיקת ® Verifiהמורחבת
בדיקת ® verifiהמורחבת כוללת בנוסף להפרעות הכרומוזומליות המתגלות בבסיסית ,עוד  8תסמונות גנטיות
נדירות ברובן ,ביניהן תסמונות חסר תת-מיקרוסקופי המתגלות רק באמצעות בדיקת הצ'יפ הגנטי המחייבת
בדיקה פולשנית כמו מי שפי .ר היכולת לזהות תסמונות הנגרמות בשל חסר מזערי היא בזכות העובדה שבדיקת
® verifiמבוססת על המספר הרב ביותר של מקטעי דנ"א נבדקים ,יותר מכל בדיקה אחרת מסוגה .בנוסף
לתסמונות הנבדקות בבדיקה הבסיסית ,הבדיקה המורחבת כוללת גם את התסמונות הבאות:
1p36

תסמונת

חסר )DiGeorge/Velocardiofacial syndrome ( 22q

תסמונת

חסר )1p36 Microdeletion syndrome ( 1p36

החל משבוע 10

תסמונת אנגלמן ( Angelman syndromeבשל חסר בכרומוזום )15q13
תסמונת פרדר ווילי ( Prader-Willi syndromeבשל חסר בכרומוזום )15q13
5p

תסמונת חסר ( 5pקרי דו שה )Cri du chat syndrome

4p

תסמונת חסר ( 4pוולף-הירשהורן )Wolf-Hirschhorn syndrome
טריזומיה 9
טריזומיה 16

דיוק רב ביותר:

טריזומיות אלה שכיחות בחומר הפלה
אך גילויין עשוי לסייע בניהול הריונות עתידיים.

יכולתה של בדיקת ® verifiלזהות חסרים תת מיקרוסקופיים הוכחה
במחקרים קליניים 6וכן על סמך ניסיון מצטבר בארץ ובעולם.

השירות של חברת טבע בישראל  -מקצוענות ודיוק:
+
+
+
+

יועצים גנטיים הזמינים לדיון בתוצאות חריגות במידת הצורך
מבחנה אחת של דם אימהי ( 10 - 7מ"ל) מכל מקום כולל בית המטופלת
תוצאות מתקבלות בטווח של  12ימי עבודה
עדכון המטופלת על מהלך שלבי הבדיקה

מעל  20מליון

מקטעים3

 1.15-16.5מיליון
רצפי DNA
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טריזומיה  - 21תסמונת דאון

