
Εξέταση πρώτου 
τριμήνου

Επεμβατική Προγεννητική 
Διάγνωση

Έλεγχος πιθανότητας εμφάνισης  

τρισωμίας  21,18,13.

Λήψη αίματος από την 10η εβδομάδα  κύησης.

Ασφαλές.
Κανένα ρίσκο για τη μητέρα και το έμβρυο.

Με βάση τη  μελέτη επικύρωσης:

 Τρισωμία Ευαισθησία Ειδικότητα #Δειγμάτων

 21 100% 100% 52/52

 18 94% 100% 15/16

 13 100% 100% 5/5

Μέθοδος 

δοκιμής

Ασφάλεια 

του τεστ

Ακρίβεια 

του τεστ

Έλαγχος πιθανότητας 
για τρισωμία 21 
και τρισωμία 18.

Λήψη αίματος και  
υπερηχος μεταξύ 
11ης και 14ης 
εβδομάδας κύησης. 

Ασφαλές.
Κανένα ρίσκο για τη 
μητέρα και το έμβρυο.

Συλλογή  χοριονικών λαχνών κατά 
τη 10η  - 12η  εβδομάδα  κύησης. 

Αμνιοπαρακέντηση: Λήψη αμνιακού 
υγρού χρησιμοποιώντας βελόνα 
που διαπερνά την κοιλιακή χώρα. 
Εφαρμόζεται κατά τη 15η -20η  
εβδομάδα κύησης.

Ρίσκο,  περίπου 1% αποβολής του 
εμβρύου λόγω της επεμβατικής
διαδικασίας που εφαρμόζεται.

> 99% για τρισωμία 21.

> 99% για τρισωμία 18.

> 99% για τρισωμία 13.

Διαγνωστικό τεστ για καθορισμό 
χρωμοσωμικών ανωμαλιών.

Κλινική μελέτη επικύρωσης

To τεστ VERACITY, είναι ένα πολύ προσιτό και με υψηλή ακρίβεια τεστ για μη επεμβατικό προγεννητικό 
έλεγχο με σκοπό την ανίχνευση της τρισωμίας 21, 18, 13 και το εμβρυϊκό φύλο. Σε μεγάλη κλινική μελέτη 
επικύρωσης 600 δειγμάτων με το τεστ VERACITY, έχουν εντοπιστεί 52 από τα 52 δείγματα με τρισωμία 
21, με ευαισθησία και ειδικότητα 100%. Στην ίδια κλινική δοκιμή, το τεστ VERACITY ανίχνευσε 15 από τα 
16 δείγματα με τρισωμία 18 επιδεικνύοντας ευαισθησία 94% και ειδικότητα 100%, 5 από τα 5 δείγματα 
με τρισωμία 13 που προσδιορίζει ευαισθησία και ειδικότητα 100% ενώ παράλληλα επιτεύχθηκε σωστός 
προσδιορισμός του εμβρυϊκού φύλου σε 600 από τα 600 δείγματα που εξετάστηκαν. 

NIPD GENETICS LTD

Νέας Έγκωμης 31, Έγκωμη, Λευκωσία

2409 Κύπρος

Τ.Θ. 27954, Έγκωμη, Λευκωσία

2434 Κύπρος

Tηλ:       (+357) 22 266888

Φαξ:      (+357) 22 266899

E-mail: info@nipd.com

Ιστοχώρος: www.nipd.com

Φύλο εμβρύου: 600/600 (Ακρίβεια: 100%)
Συνολικός αριθμός δειγμάτων: 600

Τύπος 

τεστ

NIPD Genetics
Η NIPD Genetics είναι μια διεθνής μικρο-

μεσαία επιχείρηση βιοτεχνολογίας που 

σκοπό έχει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη 

και την προσφορά διαγνωστικών υπηρε-

σιών για μη επεμβατικό προγεννητικό 

έλεγχο (NIPT). Ξεκίνησε τη λειτουργία 

της τον Οκτώβριο του 2011 ως θυγα-

τρική εταιρεία του Ινστιτούτου Νευρο-

λογίας και Γενετικής Κύπρου, και έχει 

έδρα στη Λευκωσία Κύπρου. Το όραμα 

της NIPD Genetics είναι να αναβαθμίσει 

τον τομέα του προγεννητικού ελέγχου 

μέσω της ανάπτυξης και προσφοράς 

νέων και καινοτόμων μη επεμβατικών 

προγεννητικών τεστ για την έγκαιρη και 

έγκυρη διάγνωση γενετικών ασθενειών 

του εμβρύου. Πρόσφατα, η εταιρεία διέ-

θεσε στην αγορά το τεστ VERACITY, για 

την ανίχνευση των τρισωμιών 21, 18, 13 

(σύνδρομο Down, σύνδρομο Edwards 

και σύνδρομο Patau αντιστοίχως) και τον 

προσδιορισμό του φύλου του εμβρύου. 

Το τεστ VERACITY και οι υπηρεσίες του 

πραγματοποιούνται στις ειδικά διαμορ-

φωμένες εγκαταστάσεις του διαγνω-

στικού εργαστηρίου της NIPD Genetics. 

Η NIPD Genetics, είναι μια καινοτόμα δι-

εθνής εταιρεία βιοτεχνολογίας η οποία 

έχει δημοσιεύσει πολλά ερευνητικά άρ-

θρα σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιο-

δικά και έχει λάβει διεθνή και ευρωπαϊκά 

ερευνητικά κονδύλια. Έχει ένα δυνατό 

χαρτοφυλάκιο με κατοχυρωμένα διπλώ-

ματα ευρεσιτεχνίας και έχει κερδίσει 

βραβεία για την αριστεία στην επιχειρη-

ματικότητα.

Για να μάθετε περισσότερα για την εται-

ρεία και το τεστ VERACITY επισκεφθείτε 

τον ιστοχώρο www.nipd.com

VERACITY 
Μη επεμβατικό προγεννητικό τεστ
Το 1997, ερευνητές στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακάλυψαν ότι στο μητρικό αίμα κυκλοφορεί ένα μικρό πο-
σοστό του εμβρυϊκού DNA. Ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (NIPT) αφορά τη διαδικασία ανί-
χνευσης και ανάλυσης αυτού του εμβρυϊκού DNA, για τον εντοπισμό πιθανών γενετικών ασθενειών  όπως 
το σύνδρομο Down (τρισωμία 21), το σύνδρομο Edwards (τρισωμία 18), και το σύνδρομο Patau (τρισω-
μία 13) καθώς και ανίχνευσης του φύλου του εμβρύου. Το τεστ VERACITY που παρέχεται από την NIPD 
Genetics, μπορεί να εφαρμοστεί από τη 10η εβδομάδα κύησης. Μαζί με άλλες διαθέσιμες διαδικασίες 
αξιολόγησης του ρίσκου εμφάνισης πιθανών εμβρυικών γενετικών ασθενειών, το τεστ VERACITY με την 
υψηλή ακρίβεια που διαθέτει, αποτελεί ένα εξαίρετο εργαλείο πρόληψης για το γιατρό, έτσι ώστε να μει-

ωθεί η ανάγκη για επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο ο οποίος οδηγεί σε κίνδυνο αποβολής του εμβρύου.

85% για τρισωμία 21.

85% για τρισωμία 18.


