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CentoNIPT ®, en sık görülen fetal kromozom anomalilerini (Trizomi 21, Trizomi 18, Trizomi 13 ve cinsiyet kromozomları)
taramak amacıyla genetik, non-invazif prenatal test (NIPT) yaptırma olanağı sunmaktadır. Testimizde en ileri yeni nesil
dizileme teknolojisi ile tıbbi uzmanlığımızı ve tecrübemizi bir araya getirerek, yüksek kaliteli raporlama yapılabilmektedir.

• Mevcut invazif test yöntemlerine kıyasla anne ve gelişmekte
olan fetüs için benzersiz güvenlik

• Anneden sadece 9 ml kan gereklidir

• Yüksek doğrulukta sonuçlar

• Numune analizi için tamamen onaylanmış
iş akışlarıyla CAP ve CLIA akreditasyonu

• Uzman tıbbi ekibimiz tarafından kapsamlı raporlama

• 5 iş günü içinde sonuç alma

• Gebeliğin 10. haftası gibi erken bir süreden itibaren test olanağı

• İkizlerin analizi (Monozigotik ve Dizigotik)
de mümkündür **

* Numune hazırlama ve analiz yazılımı CE-IVD işaretlidir.
** İkiz gebeliklerde gonozomal anöploidiler tespit edilemez.

CentoNIPT ®
Güvenebileceğiniz
Uzmanlık
Fetal kromozom anomali için yapılan geleneksel
prenatal testler, ya koryonik villus örneklemesi ya
da amniyosentez uygulamalarıdır. Bu uygulamalar
invazif uygulamalar olup, düşük riski taşır. Bu riske
rağmen bu prosedürler, yüksek doğruluk derecesi ve
geniş bir anomali yelpazesini tespit edebildikleri için
dünyanın büyük bölümünde standart uygulamalardır.
CENTOGENE, CentoNIPT ile en yaygın prenatal
kromozom anomalilerinin hızlı ve doğru bir şekilde
taranmasını sağlayan non-invaziv prenatal test
olanağı sunmaktadır.
CentoNIPT hamile anneden alınan tek bir kan
örneğinden analiz edilerek uygulanır ve en ileri yeni
nesil dizileme teknolojisi ile en yüksek kalitede tıbbi
raporlamayı bir araya getirmektedir. Diğer noninvazif
test yöntemleri olan ultrasonografiye veya ense
kalınlığı testine kıyasla emsalsiz bir doğruluk ve tespit
derecesi sağlamaktadır.
Tıbbi uzmanlığımız ve tecrübemiz, Size ve hastalarınıza
güvenilir, iyi yorumlanmış analiz sonuçları sunmaktadır.

Fetal Kromozom Anomalileri
Tüm bebeklerin yaklaşık % 1‘i bedensel bir engel ve / veya mental retardasyona neden olabilecek bir kromozom anomalisiyle
doğmaktadır. Sendromik kromozom anomalilerinin yaklaşık % 70‘i trizomi T21, T18 veya T13 ve % 10‘u Turner sendromu
(monozomi X) kaynaklıdır. Trizomi riski, annenin yaşı arttıkça büyük oranda artmaktadır.
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Testin Sonuçları ve Sınırlamaları
CentoNIPT, gebeliğin 10. haftasından itibaren tekiz ve ikiz gebeliklerde kromozom anöploidi (21, 18, 13, X ve Y kromozomları)
taraması yapar. Fetal cinsiyet tekiz gebelik testinde belirlenebilmektedir; ikiz gebelikler için sadece Y kromozomunun varlığı
belirlenebilmektedir. CentoNIPT yukarıda belirtilen fetal kromozom anomalilerinin tespit edilmesinde çok etkili olsa da bir
gebelikte yine de başka kromozom anomalileri, doğum kusurları veya komplikasyonları olabilir.
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Not: CentoNIPT ® ABD’de yapılmamaktadır

Annenin kanından alınan hücresiz DNA‘nın analiz edilmesini esas alan noninvazif prenatal
test (NIPT) bir tarama testidir, tanı koymaya yaramaz. Test sonuçları, tanı için tek başına esas
alınmamalıdır. Geri dönüşü bulunmayan herhangi bir gebelik kararı alınmadan önce doğrulayıcı
daha fazla test yapılması gereklidir. CentoNIPT ® ve CENTOGENE ®, bunlara ait tüm logolar ve tescilli
ya da tescilsiz CENTOGENE ®‘e ait tüm ticari markalar CENTOGENE GmbH‘nin mülkiyetindedir.
Üçüncü taraflara ait tüm işaretler (® ve ™) ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Illumina ® ve Powered
by Illumina™ logosu, ABD ve diğer ülkelerde Illumina, Inc. şirketine ait ticari markalardır.

Rostock - CLIA #99D2049715

Cambridge - CLIA #22D2154474

V2.2tur_V2.2eng_May2022

Bu broşürde yer alan bilgiler ve görüşler, profesyonel özen gösterilerek yazarın bilgisi ve inancı dahilinde paylaşılmıştır. Bu broşürde
yer alan bilgiler, veriler ve / veya olgulara ilişkin olarak yapılacak hiçbir yorumdan, çıkarımdan, varılacak sonuçtan, genellemelerden
veya başka kişilere iletilmesinden yazar, CENTOGENE veya bunların adına hareket eden herhangi bir kişi sorumlu tutulamaz. Sarih
veya zımni hiçbir garanti verilmemektedir ve bu broşürde gösterilen hiçbir bilginin, verinin ve / veya olgunun doğru, eksiksiz veya yararlı
olması konusunda hiçbir yasal yükümlülük veya sorumluluk tekamül etmeyecektir.

