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дружество, което е изцяло
собственост на Sequenom, Inc.,
е лаборатория за молекулярна
диагностика, акредитирана от CAP
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ЗА ТЕСТА MATERNIT21 PLUS
Тестът MaterniT21® PLUS е лабораторен тест, разработен, валидиран
и изпълняван изключително от Sequenom Laboratories в САЩ. Той не
е преминал през формални процедури или през одобрение от Администрацията
по храните и лекарствата в САЩ (FDA). Въпреки че към днешна дата тестовете,
разработени в лаборатории, не подлежат на регулация от FDA в САЩ,
се изисква сертифициране на лабораториите съгласно Поправките за
подобрения на клинични лаборатории на САЩ (CLIA), за да се гарантира
качеството и валидността на тестовете. Компанията Sequenom Laboratories
е сертифицирана съгласно CLIA като квалифицирана да извършва клинични
лабораторни тестове с висока сложност и е акредитирана от Колегията на
американските патолози (CAP).
Няма идеален тест. Резултатите от ДНК тестове не разкриват сигурен генетичен
риск при всички хора. Безклетъчната ДНК диагностика не заменя точността
и прецизността на пренаталната диагностика чрез CVS или амниоцентеза.
Пациентка с положителен резултат от теста или допълнителни констатации
следва да бъде препратена към специалист по генетика и да ѝ бъде предложена
инвазивна пренатална диагностика за потвърждение на резултатите от теста.
Отрицателният резултат от теста не гарантира безпроблемна бременност.
Липсата на допълнителни констатации не означава отрицателен резултат.
Въпреки че резултатите от този тест са много точни, не е възможно
установяването на всички хромозомни аномалии, поради плацентарен, майчин
или фетален мозаицизъм, както и поради други причини. Половите хромозомни
анеуплоидии не могат да се отчетат при известна многоплодна бременност.
Лекарят е отговорен за използването на тази информация при наблюдението
на пациента.
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РЕВОЛЮЦИЯ В ПРЕНАТАЛНИТЕ
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Ясни резултати.
Смислени отговори.
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Резултати, на които можете да се доверите, от първенеца
в неинвазивното пренатално тестване.
QUALITY OF SCIENCE™

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ДАВА
ВЪЗМОЖНОСТИ

ОТКРИЙТЕ НАЙ-ДОБРИЯ ПРЕНАТАЛЕН ТЕСТ,
КОЙТО ОТВЕЖДА NIPT НА СЛЕДВАЩО НИВО.
Чрез безклетъчната ДНК технология и масивно
паралелно секвениране, първокласният тест
MaterniT21 PLUS може да даде на Вас и на Вашите
пациенти безпрецедентна генетична информация
по неинвазивен път.
Тестът MaterniT21 PLUS дава информация
както за често срещаните, така и за редките
фетални хромозомни аномалии — като се
започне от тризомиите 21, 18 и 13 и се стигне
до фетални полови анеуплоидии, тризомиите
16 и 22 и определени разлики в броя на
копията. Тук ще откриете изчерпателни,
клинично актуални данни, които
трансформират начина, по който оценяваме
пренаталното здраве.

T21
T18

ДАВАМЕ РЕЗУЛТАТИ.
С УВЕРЕНОСТ.

2

T13

НАШАТА РАБОТА Е ИЗВОР
НА ПРОМЯНА

Многостранна, гъвкава технология,
създадена за настоящето и за
бъдещето.

Анализирани тризомии
в проучвания на достоверността
MaterniT21 PLUS

ДРУГИ ТЕСТОВЕ

Вземаме милиони единици секвенционни
данни от хромозоми в целия геном.
В комбинация със сложния
биоинформационен анализ, суровите данни
ни дават аналитична картина с висока точност
и отчетливост.

Най-изчерпателният валидиран
тест от този вид.
Нашето проучване е валидирано
от най-голямото по рода си, независимо
структурирано и публикувано клинично
проучване сред 4 664 бременни жени
с увеличен риск от фетални хромозомни
анеуплоидии. Нашите солидни данни

283

139

129

93

*Включва хромозоми 21, 18 и 13
Източници: Ashoor2, Bianchi3, Norton4, Palomaki1,5,
Pergament6

са изведени от тестването на кръвните проби
на над 2 800 бременни и 375 тризомии.

Независимо валидиране1,5,7,8,9

Защото бързината има значение.
Нашият тест може да се направи още в 10-тата
седмица на бременността. Резултатите

Положителни
резултати

Чувствителност Специфичност

1

се получават за ~5 дена от получаването
на пробата в лабораторията.

210 от 212
тризомия 21

99,1%

99,9%

59 от 59
тризомия 18

>99,9%

99,6%

11 от 12
тризомия 13

91,7%

99,7%

8 от 8
многоплодни
бременности:
7 за тризомия 21

>99,9% процент
на установяване

1 за тризомия 13
Пол на бебето
25 от 26
комбинирани
полови
анеуплоидии

99,4%
96,2%

точност

99,7%

3

Процент на неотчетените случаи на аномалии (%) от проучването
за валидиране

0.9

MaterniT21 PLUS

4.6
5.8

ДРУГИ
OTHERТЕСТОВЕ
TESTS

8.1
8.1
4
Източници: Bianchi3, Norton50
, Palomaki1,5, Pergament6

100

Тестът MaterniT21
PLUS показва много
нисък процент
на публикуваните
и търговските
неотчетени случаи
на аномалии.

ПОЛОЖИТЕЛЕН ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ

Получете резултата, от който се нуждаете, още
от първия път.
Тестът MaterniT21 PLUS показва резултатите от основните
ни тестове (за тризомия 21, 18 и 13) като положителни или
отрицателни; никога като процент и никога като вероятност.
Нашите резултати дават на Вас и Вашите пациенти бързи
и ясни отговори.

нисък процент на неотчетените случаи на
аномалии
Нашият тест показва много нисък процент на публикуваните
(0,9%) и търговските (~1.5%) неотчетени случаи на аномалии.
Другите неинвазивни пренатални тестове не дават ясни
отговори и дават "вероятностни" резултати, неясни резултати
за риска и висок процент, клинично публикувани неотчетени
случаи на аномалии. С теста MaterniT21 PLUS, Вашите пациенти
могат да разчитат на точността и да избегнат вероятността
от повторен тест или ненужна инвазивна процедура.

10-та

5 дена
срок

седмица от
бременността

Научете повече
по-рано

4

Дава ясни,
директни резултати

Дава отговори, когато
са Ви нужни

ИНОВАЦИИ, КОИТО СЕ ТРАНСФОРМИРАТ
В ПЪРВОСТЕПЕННО СЪДЪРЖАНИЕ
Тестът MaterniT21 PLUS анализира повече хромозомни
участъци от всички останали неинвазивни пренатални
тестове, които се предлагат в момента. Геномните
участъци/свързаните синдроми включват:

ТРИЗОМИИ
Тризомия 21 (Синдром на Даун)
Тризомия 18 (Синдром на Едуардс)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Y

X

Тризомия 13 (Синдром на Патау)
Тризомия 16*
Тризомия 22*

ФЕТАЛНИ ПОЛОВИ ХРОМОЗОМИ
Пол на бебето
45,X (Синдром на Търнър)*
47,XXY (Синдром на Клайнфелтер)*
47,XXX (Синдром на тройна X-хромозома)*
47,XYY (Синдром на XYY)*
серии с увеличено секвениране*
22q (Синдром на ДиДжордж)
5p (Синдром на котешкото мяукане)
1p36 синдром на делеция
15q (Синдроми на Ангелман/Прадер-Вили)
11q (Синдром на Якобсен)
8q (Синдром на Лангер-Гидион)
4p (Синдром на Волф-Хиршхорн)
* Докладвани като допълнителна констатация

Възможност за
премахване на опции
Можете да отбележите
съответните полета за
премахване на опции във
формуляра за заявка за
теста, ако не желаете тази
информация да се отчита
за определени пациенти.
5

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕРИИ С УВЕЛИЧЕНО СЕКВЕНИРАНЕ*
Валидиране на метода
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

СПЕЦИФИЧНОСТ

94,4%

99,4%

95% CI (71-99%)

95% CI (95-99%)

17 от 18

156 от 157

Валидиране на метода
Използвани са заслепени плазмени проби
с кариотипни аномалии за проучване за

Микроделеция
Участък от генома7

1p36

8q24.11-q24.13

Лангер-Гидион

1-25 Mb10

4p16.3

Волф-Хиршхорн

1-37 Mb11

22q11.2

22q11

15q11.2

Прадер-Вили/
Ангелман

5p15.3

Синдром на
котешкото
мяукане

5-35 Mb14

11q23

Якобсен

7-20 Mb15

микроделеции/дупликации, чийто размер
варира от 3 Mb до 40 Mb, не микроделеции/
дупликации, специфични за даден синдром,
поради ниския процент на разпространение.8

Обхват на размера
на делецията

1p36

валидиране на метод, изследващ целия геном.
Проучването има за цел да тества избрани

Синдром

1-10 Mb9

1,5-3 Mb12

2-9 Mb13

Аналитична ефективност въз основа на размера
на аномалията
>99%

85-90%

>99%

>91% >99%

>99% >99%

60-85%

Делеция на 3-6 Mb

Делеция на 7-11 Mb

Делеция на >12 Mb

Тризомия 16/22

■ Аналитична чувствителност ■ Аналитична специфичност n=48

Многоплодни
бременности
Тестът MaterniT21 PLUS може
точно да определи хромозомни
аномалии при многоплодна
бременност; той обаче
не посочва конкретния плод,
който е засегнат.

6

ЗАБЕЛЕЖКА: Липсата на допълнителни констатации не означава
отрицателен резултат. Аналитична ефективност, моделирана
върху геномна ДНК с плазмени смеси. Ефективността зависи от
размера на делецията, броя на разчитанията, феталната фракция
и др. Въпреки че е имало случаи на установяване на малък размер
делеции, като такива от 1.5 Mb, чувствителността в този диапазон
варира, поради размера на делецията.8

ПРЕГЛЕД НА ИЗБРАНИ МИКРОДЕЛЕЦИИ И ТРИЗОМИИ
Наименование

Синдром
на ДиДжордж16

синдром на 1p36
делеция17

Синдроми
на Ангелман18
и Прадер-Вили19

Синдром
на котешкото
мяукане20

Синдром на
Волф-Хиршхорн11

Синдром
на Якобсен15

Синдром на
Лангер-Гидион10

Тризомия 1621,22

Тризомия 2223

Място на
аномалията

22q11

1p

15q

5p

4p

11q

8q

Хромозома

16

Хромозома

22

Честота на
живородените

1 на 4 000

Описание

Автозомно-доминантно състояние, причинено от
субмикроскопична делеция на дългото рамо на
хромозома 22. Заболяването се характеризира със сърдечни
аномалии, лицеви аномалии, аплазия на тимуса, заешка уста,
хипокалцемия (CATCH-22). Повечето такива случаи не са
унаследени (de novo), но се наблюдава предаване от родител,
който е носител на делеция 22q11 при ~7% от случаите.

1 на 10 000

Синдромът на 1p36 делеция (синдром на монозомия 1p36)
се характеризира с делеция на късото рамо на хромозома 1.
Заболяването се характеризира с дисморфични краниофациални
черти, забавяне в развитието, мозъчни аномалии, къси стъпала,
вродени сърдечни пороци, хипотония и брахи-/камптодактилия.
Повечето случаи не са унаследени (de novo).

1 на 20 000

Както Синдромът на Ангелман (AS), така и Синдромът на
Прадер-Вили (PWS) може да бъде причинен от делеции на
дългото рамо на хромозома 15. Делециите при майката водят
до AS, а делециите при бащата водят до PWS. Седемдесет
процента от AS и PWS са причинени от делеции на дългото рамо
на хромозома 15. Тези заболявания засягат нервната система
и макар и двете да водят до забавяне в развитието, всяко
от тях е с уникални клинични особености.

1 на 50 000

Синдромът на котешкото мяукане (5p минус) се характеризира
с частична делеция на късото рамо на хромозома 5.
Заболяването се характеризира с умствена изостаналост,
забавяне в развитието, микроцефалия, хипотония, отличителни
черти на лицето, сърдечни пороци и характерен плач, подобен
на котешко мяукане. Повечето такива случаи не са унаследени
(de novo), но се наблюдава предаване от родител, който
е носител на балансирана транслокация при ~10% от случаите.

1 на 50 000

Синдромът на Волф-Хиршхорн се причинява от делеция
на късото рамо на хромозома 4. Той се характеризира
с отличителни черти на лицето (правоъгълна форма на носа
с триъгълни носни отвори), забавяне в развитието, умствена
изостаналост и епилепсия. Повечето случаи не са унаследени
(de novo).

1 на 100 000

Рядка

Синдромът на Якобсен се причинява от делеция на дългото
рамо на хромозома 11. Той се характеризира със забавяне
в развитието, отличителни черти на лицето, нарушения
в кръвосъсирването и някои поведенчески разстройства.
Повечето случаи не са унаследени (de novo).
Синдромът на Лангер-Гидион се причинява от делеция
на дългото рамо на хромозома 8. Той се характеризира
с доброкачествени костни тумори (шипове), нисък ръст
и отличителни черти на лицето. Повечето случаи не са
унаследени (de novo).

1 на 50 000

Пълната тризомия 16 е състояние, което не е съвместимо
с живота, и е най-честата причина за спонтанен аборт.
Мозаичната тризомия 16 може да се прояви със забавяне на
растежа на плода в утробата, забавяне в развитието и вродени
сърдечни пороци. Най-честата причина за спонтанен аборт
и вътрематочна смърт на плода.

1 на 40 000

Пълната тризомия 22 е състояние, което рядко е съвместимо
с живота, като в повечето случаи плодът умира преди раждане
или малко след това. Мозаичната тризомия 22 може да се прояви
със забавяне в растежа, малформации на главата и лицето,
сърдечни аномалии и забавяне в развитието.
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