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Köszönjük, hogy letötötte a Verifi-teszt ezen kiadványát! Készítésekor azt volt a célunk,
hogy a weblapunkon (verifi-teszt.hu) található információk letölthető formában is
hozzáférhetőek legyenek. Kérjük vegye figyelembe, hogy ebben a kiadványban nem
adunk orvosi tanácsokat! A kiadványban olvasható tájékoztatás nem minősül orvosi
tanácsnak. Tudnia kell, hogy az általunk megadott tartalom általános tájékoztatás illetve
ismeretterjesztés célját szolgálja, ezért nem használható egészségügyi problémák vagy
betegségek diagnosztizálására vagy gyógyítására. Nem helyettesíti a szakszerű
egészségügyi ellátást. Lehetséges, hogy ebből a kiadványból szerzett információk az Ön
helyzetére nem vonatkoznak, vagy félreérthetők. Semmiféle felelősséget nem vállalunk
azért, hogy Ön hogyan használja fel a kiadványunkból vett információkat. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy bár törekszünk a kiadványban közölt információk folyamatos
frissítésére, az orvostudományi információk naponta változnak, ezért előfordulhat, hogy
az információk egy része már elavult. Ha a saját helyzetével kapcsolatosan tanácsra van
szüksége, forduljon a verifi™ teszt központok valamelyikéhez.
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A Verifi-teszt magyarországi disztribútora:

!
IntelliGenetic Kft.!
!
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. Duna Tower Irodaház B torony 15. emelet
!
Tel.: +36-1-700-1303 Fax: +36-1-700-1301
!
Email: info@verifi-teszt.hu
!
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RÓLUNK
!
!
Fontosnak tartjuk, hogy termékünk, a Verifi-teszt megismerése mellett
bemutassuk Önnek a termék mögött álló vállalatokat is. A Verifi-teszt mögött
álló vállalatok és bennük dolgozó szakemberek a legnagyobb tudással és
szakmai elismertséggel rendelkeznek világszerte. Orvosaink és
genetikusaink munkájának eredményeképp egy olyan terméket állítunk elő,
amely minden kétséget kizáróan a legnagyobb áttörés a magzati
diagnosztika története során. Büszkék vagyunk rá, hogy a mi termékünk a
leggyorsabban és legpontosabban eredményt adó anyai vérteszt, és célunk,
hogy a leggyakoribb Down-kór, Edwards-kór, Patau-kór, valamint nemi
kromoszóma vizsgálatok mellett újabb rendellenességek felismerését is
lehető tegyük. A folyamatos innovációnak köszönhetően Ön biztos lehet
benne, hogy cégünktől minden körülmények között naprakész, a legújabb
kutatási eredményeket felhasználó vizsgálatot kapja.
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IntelliGenetic Kft.

!
A Verifi-tesztet magyarországon az IntelliGenetic Egészségügyi Szolgáltató
Kft. forgalmazza. Munkatársai között megtalálhatóak azok a kutatók, akik már
több, mint 10 éve foglalkoznak a nem-invazív magzati genetikai diagnosztika
kérdésével – a genetika ezen speciális ágával – s akiknek az elmúlt 10
évben számos tudományos közleménye jelent meg a nem-invazív magzati
diagnosztika területén. A magyar kutatók munkássága sok más
kutatócsoport munkájával együtt hozzájárulhatott ahhoz, hogy napjainkban
olyan tesztek, mint a verifi® prenatális teszt, elérhetőek legyenek a várandós
nők számára. Az IntelliGenetic Egészségügyi Szolgáltató célja hogy világhírű
kutatók, magasan képzett tudósok bevonásával, illetve a legkorszerűbb
technológiák és orvosi innovációk folyamatos nyomon követésével és
szervezésével elérhetővé tegye a magyar orvosok és pácienseik számára a
legkorszerűbb vizsgálati lehetőségeket.

!
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Verinata Health, Illumina Inc.

!
A Verifi-teszt kifejlesztője, a Verinata Health, a világ egyik legnagyobb
genetikai kutató cégének, az amerikai Illumina Inc. leányvállalata. A
világszerte több mint 2500 kutatót foglalkoztató cég a genetikai
rendellenességek kutatásán kívül az egészségügy számos területén jelen
van fejlesztéseivel a rákkutatástól, az agrigenomikán keresztül a mikrobiális
genomikáig. A vállalat célja, hogy termékeiben azokat az innovatív
technológiákat és vizsgálati analízisek eredményeit alkalmazza, amelyek
lehetővé teszik olyan genetikai variánsok elemzését, amelyek néhány éve
még elképzelhetetlenek voltak. Ezek együttesen megteremtik annak a
lehetőségét, hogy a vizsgálatok egyénre szabottan skálázhatóak legyenek,
ami a személyre szabott orvoslás jövője. Az egész világra kiterjedő kutató és
szolgáltató hálózata lehetővé teszi annak a logisztikai rendszernek az
üzemeltetését, ami a vizsgálati minták és eredmények mindenkinél gyorsabb
célba érésének a kulcsa. A számos kutatási, fejlesztési területen világelső
cég elkötelezett a kromoszóma rendellenességek elleni küzdelemben,
elősegítve ezzel az anyák és gyermekeik egészségét.
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MIT MUTAT KI?

!
Verifi-teszt segítségével lehetőség van az alábbi szindrómák kimutatására:

•

Down-kór (21-es kromoszóma triszómiája)

•

Edwards-kór (18-as kromoszóma triszómiája)

•

Patau-kór (13-as kromoszóma triszómiája)

•

Turner-szindróma (X monoszómia)

•

X triszómia (XXX)

•

Klinefelter-szindróma (XXY)

•

Jacob-szindróma (XYY)

•

valamint a magzat nemének (XX vagy XY) meghatározására.
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A verifi® prenatális vizsgálat a vérben lévő DNS-t (genetikai anyagot)
vizsgálja. A vizsgálat alapja a Verinata Health által kidolgozott eljárás, ami a
SAFeR™ algoritmus segítségével közvetlenül vizsgálja a sejtmentes magzati
DNS-t. Erre azért van lehetőség, mert a terhesség alatt a magzat DNS-e már
átkerül az anya vérébe és ott kellő pontossággal azonosítható. A vizsgálat
azt állapítja meg, hogy a magzat bizonyos kromoszómái (21-es, 18-as és 13as kromoszóma) hiányoznak vagy a normálisnál több van belőlük azaz túl
sok vagy túl kevés kromoszómát tartalmaznak-e. A hiányzó vagy számfeletti
kromoszómák olyan betegségekkel függhetnek össze, mint például a Downszindróma, az Edwards-szindróma vagy Patau-szindróma. A vizsgálattal a
magzat neme is azonosítható, aminek jelentősége lehet a nemi
kromoszómákhoz kötődő betegségek esetén.

Down-kór

!

$

A Down-szindróma egy veleszületett kromoszóma-eltérés, ami a 21.
kromoszómapár hibás osztódásának következtében jön létre, a 21. számú
kromoszómából három található a normális kettő helyett. A Dawn-kór a
leggyakoribb kromoszóma rendellenesség. A Down-szindróma közepes
vagy enyhe értelmi fogyatékossággal (a Down-szindrómások IQ-ja változó,
átlagosan 50 körüli) jár és különböző testi rendellenességekkel is
társulhat. Leggyakoribb a szívfejlődési rendellenesség. Európai statisztikák
szerint a Down-szindrómások 40-50%-a szívfejlődési rendellenességgel
születik, aminek 20%-a súlyos rendellenesség. Down-szindrómás
gyerekeknél az átlagpopulációnál gyakrabban fordulnak elő bizonyos
betegségek, úgy mint a bélszűkület vagy a köldöksérv, de a
rendellenességek rendszeres szűrésén és kezelésén felül nem kívánnak
külön gondozást.

!
Az értelmi fogyatékosság mellett egy jellegzetes arcfelépítés is jellemzi a
betegséget, melynek látható tünetei a mongoloid szemrés, a lapos arc és
benyomott orrgyök, a kicsi orr és a tarkótájékon redőkbe emelhető bőr.
Jellemző tünetei még a tenyéren levő majombarázdának is hívott “négyujjas
árok”, valamint a nagylábujj és a mellette levő ujj közötti rés, a szandálárok.
Sajnos a testi-szellemi tüneteken kívül a Down-kórban szenvedők között
fokozott a leukémia kockázata is.

$
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Magyarországon a születési előfordulása 1:600, ami azt jelenti, hogy minden
600 szülésből egy magzat várhatóan Down-kóros lesz. A Verifi-teszt
segítségével azonban ez a veszély elkerülhető, ugyanis a vizsgálat kiszűri a
21-es kromoszómapár rendellenességeit azaz a Down-kórt.

Edwards-kór

!

Az Edwards-szindróma egy veleszületett kromoszóma-eltérés, ami a 18.
kromoszómapár hibás osztódásának következtében jön létre, a 18. számú
kromoszómából három található a normális kettő helyett, ez a 18-as
kromoszóma triszómiája. A Down-kór után ez a második leggyakoribb
kromoszóma rendellenesség.

Az Edwards-kór ritka rendellenesség, 3000 fogantatásból 1 magzatot
diagnosztizálnak ezzel. Az élveszületések aránya azonban még ennél is
kevesebb, ugyanis az Edwards-kórral diagnosztizált babák nagy százaléka
már a méhen belül életét veszti. 7000 Edwards-kóros gyermekből csak 1
születik meg a betegséggel. Azonban az élve született babáknál is kicsi az
esélye annak, hogy egy hétnél tovább életben maradjanak, ami összefügg
azzal, hogy a magzat szíve és veséje elégtelenül fejlődik ki az anyaméhben.
Folyamatosan problémák lehetnek az alapvető, életfunkciókkal is, a légzés

$

akár naponta többszöri leállása, gyakori tünete a betegségnek.

!
A betegségre általános tünetként jellemező a nagyfokú fejlődési
visszamaradottság, a csecsemőkori légzési és táplálási nehézség, a súlyos
szellemi retardáció. Ezeken felül az Edwards-kór számos jellegzetes külső
tünettel is jellemezhető. Ezek közé tartozik az állkapocs alulfejlettsége, az
alacsonyan ülő fülek, a rövid nyak, valamint a szem rendellenes
állása. Rendkívül súlyosak a szívfejlődési rendellenességek is, valamint a
vese társuló rendellenességei közül a patkóvese, valamint egyéb,
vesefunkciót esetenként jelentősen beszűkítő fejlődési rendellenességek. Az
egyéb szervi eltérések közül a köldök illetve ágyéksérv, a tyúkmell, a
korlátozott csípőabdukció és a felhajló sarok ugyancsak jellemző.

Az Edwards-kór pontos okait nem ismerjük, de annyi tudott, hogy a
betegség előfordulása egyenesen arányos a várandós nő életkorával és a
lányokban közel háromszor gyakrabban fordul elő, mint fiúkban. Általában a
petesejt vagy az ondó genetikai rendellenességei okozzák ezt a betegséget.
Bár a statisztika szerint 7000 Edwards-kóros gyermekből csak egy születik
meg, az életminőségüket tekintve ez is nagy szám. A Verifi-teszt képest a
betegség kimutatására már 10 hetes terhességi kortól, vetélési kockázat
nélkül, a baba és a mama egészségét nem veszélyeztetve.

!
Patau-kór

!

A Patau-kór a 13. kromoszómapár hibás osztódásának következtében jön
létre. A 13. számú kromoszómából vagy egyes darabjaiból a normális kettő
helyett három található, ez a 13-as kromoszóma triszómiája. A Patau-kór a
három fő kromoszóma rendellenesség közül a legritkább, 10000
szülésenként egyszer fordul elő, szemben a Down-kór 600 szülésenkénti 1
beteg gyermek arányával. A Patau-kór azonban egy sokkal súlyosabb
betegség, a halálozási arány közel 100%-os, a csecsemők nagyon kis
százaléka születi élve és az éle születettek fele egy hónapon belül, másik
fele 1 éven belül meghal.

!
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A 13-as kromoszóma triszómiájának 3 fajtája ismert. Az első, amikor a teljes
kromoszómából jelen van még egy példány, a másodikban a kromoszóma
csak a sejtek egy részében található meg, míg a harmadik az, amikor a teljes
13-as kromoszóma helyett csak bizonyos darabjai fordulnak elő. A harmadik
tipus a részleges triszómia, melynél a betegség súlyossága attól függ, hogy
a kromoszóma melyik pontján történt a változás.

Patau-kóros babáknál az egyik legjellegzetesebb tünet a nyúlajak és
szájpadhasadék, vagy más néven farkastorok, de a kelleténél több ujj (ún.
polydactylia) is megjelenhet a kezeken és a lábakon. A szemek és fülek
kicsik és fejletlenek és gyakori az ebből is eredő süketség és vakság is. A
látható koponyadeformitás mellett a szellemi fogyatékosság, a súlyos agyi és
szívrenellenességek, valamint a vese és egyéb belső szervi
rendellenességek a betegség további tünetei. A Verifi-teszt a Down-kór és az
Edwards-kór mellett képes a Patau-kórt is kiszűrni már a terhesség első
szakaszában az anyától vett verből, fájdalom és vetélési kockázat mentesen.

Nemi kromoszóma rendellenességek

!

A Verifi-teszt a 21-es, a 18-as és a 13-as kromoszómák rendellenességei,
azaz a Down-kór, Edwards-kór és Patau-kór kimutatása mellett a képes a
nemi kromoszóma rendellenességek szűrésére is. A nemi kromoszómák
mérése opcionálisan választható része a Verifi-tesztnek, amennyiben ezen
méréseket nem szeretné elvégeztetni, a Down, Edwards és Patau-kór
szűrése ettől függetlenül megtörténik, az egyik mérés nem függ össze a
másikkal. Fontos tudnia, hogy a nemi kromoszómák méréséért a teszt árán
felül nem kell többet fizetnie, cégünk nem számol fel semmilyen extra
költséget. A nemi kromoszóma rendellenességek a kromoszóma
rendellenességek egy olyan csoportja, ami a két nemi kromoszóma
variánsainak rendellenességéből származtatható. A nemi kromoszóma
rendellenességek előfordulása 1:300-hoz, azaz 300 szülésenként egyszer
fordulnak elő, ami kétszer olyan gyakoriságú, amint a Down-kór
előfordulása. A legismertebb ilyen rendellenességek:

•

Turner-szindróma (X monoszómia)

•

X triszómia (XXX)

•

Klinefelter-szindróma (XXY)

•

Jacob-szindróma (XYY)

•

A magzat nemének (XX vagy XY) meghatározása fontos lehet az
alábbiakban is:
•

Hemofília

•

Duchenne-izomdisztrófia

•

Bizonytalan magzati nemi szervek

•

Adrenális hiperplázia

Az X monoszómiáról, vagy ismertebb nevén Turner-szindrómáról akkor
beszélünk, amikor a második X kromoszóma részben, vagy ahogy az esetek
több mint felében előfordul – teljesen hiányzik. A betegség tünetei lehetnek
a cisztás hygroma, veleszületett szívfejlődési rendellenesség, és

vese

rendellenességek. A Turner-szindróma előfordulási gyakorisága 2500
születésenként 1, ugyanis a betegségben szenvedő magzatok nagy része
az anyaméhen belül, spontán vetélés során meghal. A rendellenességet a
Verifi-teszt képes, a magzati ultrahang nem képes kimutatni.

A Klinefelter-szindróma (XXY) a leggyakoribb újszülött nemi kromoszóma
rendellenesség, 600 születésből 1-szer fordul elő. A Klinefelter-szindróma
kiváltó oka egy extra X kromoszóma, ami 47,XXY kariotipust eredményez.
A Klinefelter-szindrómában szenvedőnél megfigyelhető az átlagosnál
lassabb beszéd illetve nyelvi készség, valamint felnőttkori hormonális
zavarok. A rendellenességet a Verifi-teszt képes, a magzati ultrahang nem
képes kimutatni.

X triszómia, vagy másnéven Tripla X-szindróma, egy extra X kromoszóma
által okozott 47,XXX kariotipust eredményező rendellenesség. A
betegség minden 1000. kismamából egyet érint és kialakulása függ az anya
életkorától. Az X triszómiás felnőttek általában az átlagnál magasabbak,
beszédértési valamint nyelvi nehézséggel küzdenek, azonban hormonális
zavarok nem jellemzőek a betegségre. A rendellenességet a Verifi-teszt
képes, a magzati ultrahang nem képes kimutatni.

A Jacob-szindrómát (XYY) egy extra Y kromoszóma idézi elő, a 47,XXY
kariotipust eredményezve. 1000 születésből 1-szer fordul elő és a magzati
ultrahang általában nem mutatja ki. Jellemzően férfiak esetében alakul ki, és

tünetei lehetnek a tanulási és viselkedési zavarok, azonban hormonális
zavarok nem jellemzőek.

A nemi kromoszóma rendellenességek nem örökletesek, általában az
ivarsejtek szétválására valamint nem-szétválására vezethetők vissza,
azonban kialakulás függ az anya életkorától és az előfordulási kockázat az
életkor előrehaladásával egyre nő.

!
!
Magzat neme

!

A Verifi-teszt a Down-kór, Edwards-kór és Patau-kór kimutatása mellett a
születendő baba nemét is képes megállapítani az anya véréből vett
mintából. Amennyiben Ön nem szeretné megtudni gyermekének nemét a
születés előtt, kérjük jelezze ezt felénk, és mi tiszteletben tartjuk ez irányú
vágyát – a vizsgálat eredményének közlésekor ezt az információt nem
mondjuk el.

!
!

MIBEN MÁS?

A Verifi-teszt az amerikai Verinata Health (az Illumina Inc. tagja) által
kifejlesztett, vérvételen alapuló magzati teszt. Ez volt az első úgynevezett
nem-invazív magzati teszt, ami hiba nélkül képes volt kimutatni a keresett
kromoszóma rendellenességeket. Ez hatalmas szakmai áttörésnek számított,
ugyanis a Verifi-teszt előtt csak az invazív módszerek tudták nagy
biztonsággal kimutatni a gyakori kromoszóma-rendellenességeket, s ezek az
invazív módszerek együtt jártak a vetélés kockázatával. A Verinata Health a
folyamatos innovációnak köszönhetően megőrizte vezető helyét a magzati
tesztek között és a mai napig a fellelhető leggyorsabb és legpontosabb
magzati teszt a Verifi-teszt.

!
Azzal, hogy Ön elhatározza, hogy egy magzati teszt elvégzésével
megbizonyosodik arról, hogy születendő gyermekét nem veszélyezteti sem a
Down-, sem az Edwards-, vagy a Patau-kór, felelősségteljes szülőként
gondolkodik. A piacon ma, sokszor mindössze Down-kór tesztekként említett
vizsgálatok sok mindenben hasonlóak, azonban legalább ennyi tényezőben
különböznek is egymástól. Minden vizsgálat célja az, hogy kimutassa a
keresett rendellenességeket, azonban a módszerek és a hatékonyságok már
eltérnek egymástól.

!

A ma kapható számtalan teszt, vizsgálat közül nehéz kiválasztani a
legjobbat. Mindenki a sajátjáról állítja azt, hogy a legtöbbet tud, ezért mielőtt
választ, az Önnek fontos szempontok alapján hasonlítsa össze azokat.
Felelősségteljes döntéséhez segítségképp összeállítottunk egy listát ami a
MI legfőbb elvárásainkat tartalmazza egy anyai vérteszttel szemben.
Hisszük, hogy a Verifi-teszt a ma elérhető legjobb teszt és reméljük, hogy
listánk segít Önnek abban, hogy megtudja miben jobb, MIBEN MÁS.

BIZTONSÁGOS!
Bármilyen magzati teszt vagy vizsgálat elvégzésekor elsődeleges szempont
és alapvető igény, hogy ne veszélyeztesse se az anya, se a magzat
egészségét. A vizsgálat során az anya hasa végig érintetlen marad, ugyanis
a Verifi-teszt a vizsgálathoz az anyától egy egyszerű vérvétel során az
alkarból levett vért használ. Ez biztonságos és fájdalommentes módja a
mintavételnek, szemben a méhlepény-mintavétellel, vagy magzatvízmintavétellel, ami vetélési kockázatot is magában hordoz.

PONTOS!
Egy teszt pontosságának tekintetében könnyű elveszni a számok között, amit
a reklámok és a marketing gyakran ki is használ. A számok azonban makacs
tények és ahhoz, hogy különbséget tudjuk tenni a pontos illetve kevésbé
p o n t o s t e s z t e k k ö z ö t t , m i n d ö s s z e a z o k m é ré s i a d a t a i t k e l l
összehasonlítanunk. Egy nem-invazív teszt pontosságát a következő két adat
képes objektív módon összehasonlíthatóvá tenni: a mérés precizitása és a
teszt sikertelensége. Egy nem-invazív teszt adatait annál komolyabban lehet
venni, a teszt annál precízebb lesz, minél több a mintából beolvasott adatok

száma. A Verifi-tesztnél ez az érték 28 millió, szemben a többi vérteszt 5-16
milliós nagyságával.

A 28 millió adat beolvasása mellett a vizsgálat

sikertelensége 0.07% alatti. A többi anyai vértesztnél csak 5-16 millió adat
beolvasása történik, s ezek a tesztek 1.4-2%-os sikertelenségi rátával bírnak.
A számok makacs tények.

GYORS!
A Verifi-teszt a leggyorsabb eredményt adó Down-kór, Edwards-kór és
Patau-kór teszt. A vérvételt követően 5-7 munkanapon belül megkaphatja a
vizsgálati eredményeket ami több nappal rövidebb idő az eddigi
leggyorsabban eredményt adó tesznél is. Ez a gyakorlatban minimum
ennyivel kevesebb álmatlan éjszakát és a várakozással teli stressz ennyivel
korábban való megszünését jelenti.

FEJLETT!
A technológiai fejlesztéseknek köszönhetően a Verifi-teszt már 10
hetes terhességi kortól képes kiszűrni a kromoszóma és nemi
rendellenességeket, így ez a legkorábban alkalmazható vizsgálat. Az eddig
elérhető 12. héttől alkalmazható tesztekkel szemben ez azt jelenti a
gyakorlatban, hogy a Verifi-teszt használatával Ön már akkor a kezében
tarthatja az elkészült

vizsgálati eredményeit, amikor mások még csak a

vérvételre készülnek.

!
!

HATÉKONY!
A Verinata Health által kifejlesztett vizsgálati módszer használatával a Verifiteszt már 7-10ml vér mintából képes kimutatni a kromoszóma
rendellenességeket, ezért nem is veszünk le ennél többet Öntől a vérvételen.
Fele annyi kellemetlenség, maximális pontosság mellett.

EGYÉRTELMŰ!
Az ilyen jellegű kromoszóma rendellenesség vizsgálatok egyeten célja, hogy
megállapítsa, hogy születendő gyermeke rendelkezik-e a Down-kór,
Edwards-kór vagy Patau-kór kialakulásáért felelős kromoszóma
triszómiákkal, vagy sem. Sajnos a mai napig használatban vannak olyan
vértesztek, amelyek az eredményeket arányszámokban, közelítő értékekben
vagy valószínűségi mutatókban adják meg. A Verifi-teszt eredménye minden
esetben egyértelmű, mellébeszélés és sallang mentes : igen vagy nem.
Egyértelmű kérdésre egyértelmű válasz.

!
!

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
!
1. Mi a Verifi-teszt?!

!
A VERIFI-TESZT egy fájdalommentes vérvételen alapuló teszt, amely három
kromoszomális rendellenesség, a Down-Kór, a Patau-kór és az Edwards-kór
felismerését teszi lehetővé már a terhesség korai szakaszában. A VERIFITESZT jelenleg a legbiztonságosabb szűrési módszer a rendellenességek
kimutatásában, ugyanis az eddigi, vetélési kockázattal járó magzatvízből
vagy méhlepényből történő mintavétellel szemben egy egyszerű,
fájdalommentes vérvételen alapuló eljárást alkalmaz.

A verifi® prenatális vizsgálat a vérvétel során levett vérben lévő genetikai
anyag (DNS) mennyiségét méri meg, és ennek alapján állapítja meg,
hogy az anya és a magzat genetikai anyaga túl sok vagy túl kevés
kromoszómát tartalmaz-e. A hiányzó vagy számfeletti kromoszómák
esetén aneuploidiákról beszélünk. Ezek olyan betegségekkel függhetnek
össze, mint például a 21-es (Down-szindróma), 18-as (Edwardsszindróma) vagy 13-as (Patau-szindróma) számfeletti kromoszóma. A
vizsgálattal egyéb, hiányzó vagy számfeletti nemi kromoszómák (X, illetve
Y) okozta betegségek is azonosíthatók.

!
!

!
2. Kinek javasolt?!

!
A Verifi-teszt azoknak a kismamáknak javasolt, akik a leggyakoribb
kromoszóma rendellenességek, azaz a Down-kór, az Edwards-kór valamint a
Patau-kór szempontjából az átlagnál magasabb kockázattal rendelkeznek és
a ma kapható legpontosabb, vetélési kockázat mentes szűrővizsgálatot
szeretnék elvégeztetni.

Amennyiben az alábbiak bármelyike igaz Önre, a Verifi-teszt elvégzése
javasolt:

•

Ön 35 éves, vagy annál idősebb várandós

•

Az ultrahang vizsgálat számbeli kromoszóma rendellenesség gyanúját
vetette fel

•

Az ultrahang vizsgálat szerint a magzat növekedése vagy fejlődése
nem megfelelő

•

Korábbi terhességben előfordult számbeli (T 21-es, T 18-as, T 13-as
vagy nemi) kromoszóma-rendellenesség

•

A szérumból történő szűrés (pl. kombinált vagy integrált teszt) pozitív
eredményt adott

•

Hajlam transzlokációs kromoszóma-rendellenesség előfordulására

•

Bármely olyan orvosi ok, ami miatt úgy érzi, hogy a vizsgálat
eredményének tudatában nyugodtabbnak érezné magát a terhessége
alatt

3. Mit mutat ki?!

!
A Verifi-teszt segítségével kimutatható a három leggyakoribb kromoszóma
rendellenesség (a Down-kór, az Edwards-kór és a Patau-kór), valamint
lehetőség van a magzat nemének meghatározására is.

A verifi® prenatális vizsgálat a vérében lévő DNS-t (genetikai anyagot)
vizsgálja. A vizsgálat azt állapítja meg, hogy a magzat bizonyos
kromoszómái (21-es, 18-as és 13-as kromoszóma) hiányoznak vagy a
normálisnál több van belőlük (ezt „aneuploidiának” nevezzük). A vizsgálat
megállapítja, hogy az anya és a magzat genetikai anyaga túl sok vagy túl
kevés kromoszómát tartalmaz-e. A hiányzó vagy számfeletti kromoszómák
esetén tehát “aneuploidiákról” beszélünk. Ezek olyan betegségekkel
függhetnek össze, mint például a 21-es (Down-szindróma), 18-as
(Edwards-szindróma) vagy 13-as (Patau-szindróma) számfeletti
kromoszóma. A vizsgálattal egyéb, hiányzó vagy számfeletti nemi
kromoszómák (X, illetve Y) okozta betegségek, valamint a magzat neme is
azonosítható.

A leggyakrabban előforduló kromoszóma-rendellenességek a triszómiák.
Kromoszóma triszómiáról akkor beszélünk, ha a kromoszómaállományban
az adott kromoszóma esetén két kromoszóma helyett három van jelen.

A leggyakoribb triszómia, a 21-es kromoszóma triszómiája. Ez okozza
a Down-kórt, ami a leggyakoribb, szellemi fogyatékossággal és testi
rendellenességgel járó genetikai betegség. Magyarországon a születési
előfordulása 1:600, ami azt jelenti, hogy minden 600 szülésből egy
magzat várhatóan Down-kóros lesz.

A második leggyakrabban előforduló kromoszóma rendellenesség az
Edwards-kór, ami a 18-as kromoszóma triszómiája, vagyis a 18-as
kromoszómából van kettő helyett három darab. Születési gyakorisága
1:7000, azonban a magzatok jelentős része meghal a terhesség alatt és
az Edwards-kórral született csecsemők nagy része sem éri meg az egy
éves kort.

A 13-as kromoszoma triszómiáját hívjuk Patau-kórnak, ahol is a 13-as
kromoszómából van három, a kettő helyett. Gyakorisága 1:10000, azaz
10000 szülésenként egyszer fordul elő, azonban a magzatok nagyon kis
százaléka születik csak élve, nagy részük meghal a terhesség alatt.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a Verifi-teszt már a következő
rendellenességek kimutatására is alkalmas:

•

Turner-szindróma (X monoszómia)

•

X triszómia (XXX)

•

Klinefelter-szindróma (XXY)

•

Jacob-szindróma (XYY)

•

A magzat neme (XX vagy XY) – ez fontos információ lehet pl.
•

Hemofília

•

Duchenne-izomdisztrófia

•

Bizonytalan magzati nemi szervek

•

Adrenális hiperplázia esetén

!
!
4. Mik a lehetőségeim?!

!
Amennyiben Ön gyermeket vár és a leggyakoribb kromoszóma
rendellenességek (Down-kór, Edwards-kór, Patau-kór) szempontjából a
magas kockázati csoportba esik, a következő lehetőségek közül választhat.

Aminocentézis
Diagnosztikai szempontból pontos vizsgálat – mégis ez sok kismama
rémálma, ugyanis túl azon, hogy egy kellemetlen, olykor kórházi
benntartózkodást igénylő beavatkozás, kockázattal bír a magzattal
szemben, tehát a vizsgálat vetélési kockázat mellett történik. Előfordulhat,
hogy egy egyébként egészséges terhesség pusztán az aminocentézis
miatt vetél el.

!
Biokémiai tesztek (pl. kombinált teszt vagy integrált teszt)
A biokémiai tesztek (pl. kombinált teszt vagy integrált teszt) egy
vérvételen és ultrahang vizsgálaton alapuló teszt, így vetélési kockázata
nincs, ami nagy előny az aminocentézissel szemben. Előnyös
tulajdonságai azonban ezzel véget is értek, ugyanis a vizsgálati módszer
pontatlanságából adódóan nem alkalmas arra, hogy nagy biztonsággal
kimutassa a rendellenességeket. Ezek a szűrőeljárások azt próbálják
megbecsülni, hogy mekkora az esélye (pl. 1/50 vagy 1/5000) annak, hogy
a magzatnál egy bizonyos számbeli kromoszóma rendellenesség
forduljon elő, de nem nyújtanak határozott választ.

!
Verifi-teszt
A Verifi-teszt megjelenésekor áttörést jelentett a kromoszóma
rendellenességek felismerésében. A vizsgálat képes vetélési kockázat
nélkül, anyai vérvétel alapján egyértelműen megállapítani, hogy a magzat
rendelkezik, vagy nem rendelkezik a Down, Edwards illetve Patau-kór
kialakulásáért felelős kromoszóma rendellenességgel. A kapott eredmény
pontosabb,

mint a kockázati pontszámokat számoló vizsgálatok. A ma

kapható anyai vértesztek közül a Verifi-teszt a legmegbízhatóbb teszt. A
Verifi-teszt eredménye nem csupán “nagy valószínűségű” sejtés, nem
csupán egy kockázati pontszám, hanem egyértelmű – igen vagy nem.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

5. A Verifi-teszt előnyei!

!
A Verifi-teszt számos olyan kulcs fontosságú előnnyel bír, ami kivívta a
szakma elismerését és a szakorvosok első számú választásává tette
világszerte. A Verifi-teszt általi eredmény nem egy sokféleképpen értékelhető
kockázati pontszám, nem egy valószínűségi mutató, hanem egyértelmű igen
vagy nem. A Verifi-teszt sikeressége nem függ az anya életkorától, súlyától
vagy attól, hogy melyik terhességi szakaszban van – minden körülmények
között biztonságos eredményt ad.

Egyértelmű eredmény, mellébeszélés nélkül
A Down-kór szűrés célja, hogy még a terhesség alatt felismerjük a
kromoszóma rendellenességeket. Minél fejlettebb egy módszer, annál
nagyobb valószínűséggel képes kimutatni azokat, a Verifi-teszt azonban
hatékony osztályozási módszernének köszönhetően képes arra, hogy
minden kétséget kizáróan egyértelmű eredményt adjon.

A kevesebb néha több
A Verifi-teszt az egyetlen a ma kapható anyai vértesztek között, amely
maximális biztonság mellett már 10ml vérből is képes kimutatni az esetleges
rendellenességeket, ami pont a fele a hasonló elven alapuló
vizsgálatokénak.

Amikor számít az idő…
A Verifi-teszt, a piacon jelen levő többi anyai vértesztnél 2 héttel hamarabb,
már 10 hetes terhességi kortól képes maximális biztonsággal kimutatni a
kromoszóma rendellenességeket.

…minden perc egy örökkévalóságnak tűnik
A

precízen összehangolt logisztikai folyamatok és vizsgálatok

eredményeképp a piacon elérhető tesztek 15-20 napos eredményeivel
szemben a Verifi-teszt akár 6 munkanap alatt képes maximális biztonsággal
eredményt adni.

6. Ikerterhesség esetén is!

!
A Verifi-teszt kettes ikerterhesség esetén is maximális biztonsággal
alkalmazható. Ikerterhesség esetén a szokásos vizsgálathoz hasonlóan a
Down-kór, az Edwards-kór, valamint a Patau-kór kerül szűrésre. Kérés esetén
lehetőség van az Y kromoszóma felderítésére is, ami azt jelenti, hogy ha
jelen van, akkor az ikerpár egyik tagja kisfiú lesz.

Hármas illetve négyes ikerterhesség esetén nincs lehetőség a Verifi-teszt
alkamazására, ugyanis az esetlegesen jelen levő rendellenesség az anya
vérében nagyon kis mértékben képes csak megnövelni az arányt és emaitt
a teszt megbízhatósága romlana.

!
7. Mikortól végezhető el?!

!
A Verifi-teszt a folyamatos innovációnak köszönhetően, az anyai vértesztek
közül leghamarabb, már 10 hetes terhességi kortól képes nagy biztonsággal
kimutatni a kromoszóma rendellenességeket.

8. Meddig végezthető el?!

!
A Verifi-teszt elvégzésére legkésőbb a terhesség 20. hetéig kerülhet sor.

!
!
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9. A vizsgálatról!

!
Vizsgálatra a kapcsolat menüben található elérhetőségeink bármelyikén
jelentkezhet. Ezt követően kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot és
időpontot egyeztet a genetikai tanácsadást illetve a vérvételt illetően. A
megbeszélt időpotban 10ml vért veszünk le Öntől, amit azonnal a vizsgálatot
végző diagnosztikai központunkba küldünk. A vizsgálat 5-7 munkanapot
vesz igénybe, melynek eredményét a genetikai tanácsadást végző
orvosának küldjük el. A teszt eredményét valamint a mért adatok jelentését
orvosa ismerteti Önnel.

A Verifi-teszt vizsgálat 3 egyszerű lépése

$

!
!
!
!
!
!
!
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10. A vizsgálat hatékonysága!

!
A szekvenálási technológia gyors fejlődésének eredményeként a Verinata
kutatócsapata többször is elemezte, módosította a vizsgálati eljárást, amivel
növelte annak hatékonyságát.

$
A verifi® vizsgálat most lehetővé teszi a leggyakoribb nemi aneuploidiák
azonosítását is, és olyan információkkal is szolgál, amelyeket korábban csak
invazív eljárásokkal lehetett megszerezni.

$
Ez a módszer nem alkalmas az ivari kromoszóma mozaicizmus
elkülönítésére (amely az esetek kevesebb mint 0,3%-ában fordul elő). Az
ilyen mozaicizmusban szenvedő betegek esetében megadják a nemi
kromoszómára vonatkozó eredményt, és besorolják a hat kategória egyikébe
(X monoszómia, XXX, XXY, XYY, XX illetve XY).

11.Mikor van eredmény?!

!
Amikor fontos hírt vár az ember, minden egyes perc egy örökkévalóságnak
tűnik. Ezt mi is tudjuk, ezért minden munkatársunk azon dolgozik, hogy a
levett minta minél hamarabb a laborba kerüljön és megkezdődhessen a
vizsgálat. A precízen összehangolt folyamatok eredményeképp Ön a piacon
elérhető tesztek közül a leggyorsabban, akár 6 munkanap alatt megkaphatja
a vizsgálat eredményét.

!
!
!
!
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12. A teszt eredményei!
A verifi-teszt eredményei alapján az orvosa megállapíthatja, hogy az Ön
magzatánál a 21-es, 18-as és 13-as triszómia illetve a nemi kromoszómák
re n d e l l e n e s s é g e c s a k n e m b i z t o s a n K I Z Á R H AT Ó , v a g y N A G Y
VALÓSZÍNŰSÉGGEL FORDUL ELŐ.

HA A VERIFI-TESZT EREDMÉNYE NEGATÍV

Amennyiben a Verifi-teszt eredménye negatív, az azt jelenti, hogy a Downkór, Edwards-kór és Patau-kórért kialakulásáért felelős magzati 21-es, 18as és 13-as triszómia nagy biztonsággal kizárható.

A verifi® prenatális vizsgálat kizárólag a 21-es, 18-as és 13-as
kromoszómákkal, illetve a nemi kromoszómákkal függ össze. Az eljárás
nem alkalmas az összes genetikai és nem genetikai probléma
kimutatására, amely a gyermeknél előfordulhat. Ha az eredmény
“aneuploidia nincs jelen”, ami negatív leletre utal, nem zárja ki az összes
lehetséges rendellenességet, amely a 21-es, 18-as és 13-as
kromoszómák, illetve a nemi kromoszómákkal függ össze.

HA A VERIFI-TESZT EREDMÉNYE POZITÍV

Amennyiben a Verifi-teszt eredménye pozitív, akkor a magzat szinte
biztosan rendelkezik az adott triszómiával. Ebben az esetben a
vizsgálatot kérő orvos elmondja, hogy mit jelentenek az eredmények Önre
és magzatára nézve, valamint felvilágosítja a terhessége ideje alatt
rendelkezésére álló további vizsgálati lehetőségekről.

13. Mennyibe kerül?!

!
A vizsgálat díja 245.000 Ft, ami a következőket foglalja magába:

•

A teszt elvégzését megelőző orvosi szaktanácsadást

•

A teszt elvégzéséhez szükséges vérvételt

•

A világ legmegbízhatóbb Down-kór, Edwards-kór és Patau-kór
kimutatására szolgáló anyai vértesztjét

•

Egyedülálló vizsgálati rendszerünket, melynek segítségével akár a
minta levételét követő 6. napon már kézhez kaphatja az eredményt

!
!
!

BEJELENTKEZÉS

Vizsgálatra, valamint a vizsgálatot megelőző szakorvosi tanácsadásra
közvetlenül a (+36) 1 700 1303-as telefonszámon tud jelentkezni
munkanapokon. Munkaidőn kívül kérjük írjon az info@verifi-teszt.hu email
címre, vagy jelentkezzen egyszerűen a verifi-teszt.hu/bejelentkezes
oldalunkon található űrlap kitöltésével. Kérjük ne felejtse el megadni email
címét vagy telefonszámát, hogy munkatársunk fel tudja venni Önnel a
kapcsolatot!

Mintavételre a telefonos vagy elektronikus jelentkezést követően kerül sor, a
vizsgálatról és a lehetséges időpontokról kollégánk fogja tájékoztatni. A
mintához szükséges vérvétel a budapesti Gellért Medical Laborban történik,
melynek címe: 1114 Budapest, Kemenes u. 4 földszint 4.

