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Eluthia: İnvazif olmayan doğum öncesi
testler için özel laboratuvarınız

Hamileliğiniz için tebrikler!
Hamileliklerin çoğu sağlıklı bir bebekle sonuçlanır. Kusurlu oluşumlara yönelik düşük
bir risk olduğu için jinekoloğunuz bir ultrason muayenesi yapar. Çeşitli genetik
sapmalar ultrasonda bulunmaz veya çok zor bulunur. Bu nedenle, belli sapmaların
tanınabildiği invazif olmayan doğum öncesi testler (NIPT’ler) ultrason muayenesini
tamamlayabilir.
Bu broşürde size NIPT Classic testini tanıtmak istiyoruz.

NIPT’ler nasıl çalışır?
Gebelik sırasında kanınızda, plasentadan kanınıza geçen bebeğinizin DNA’sından
küçük parçalar bulunur. Bu DNA parçalarının analiziyle NIPT, çocuğunuzun test edilen
genetik değişikliklerden etkilenip etkilenmediğine dair bir risk olup olmadığını
belirleyebilir. NIPT’ler çok güvenli olsa da nadir vakalarda bir NIPT, çocukta olmasa da
bir genetik sapmaya yönelik yüksek bir risk olduğunu belirleyebilir.
Bu nedenle yüksek risk belirleyen test sonuçları genellikle tanısal bir testle doğrulanır.
Nadirde olsa genetik rahatsızlığı olan bir bebekte düşük risk belirten ve böylelikle
yanlış olan bir test sonucuyla karşılaşılabilir

NIPT Classic (VANADIS®) ne yapabiliyor?
Vanadis Testi, Trisomi 21, 18 ve 13’ü güvenli biçimde belirleyebilmek için optimize
edildi. Test, dünya genelinde “Rolling Circle Replikasyon” yöntemini kullanan tek NIPT
testidir. PCR ve DNA sekanslaması olmadan kullanılabildiği için oldukça dayanıklıdır.
Kanınızda sadece 21, 18 ve 13. kromozomlardan gelen yakl. 1,8 milyon DNA parçasını
analiz ediyoruz. Yüksek sayıdaki veri noktaları sayesinde testin kesinliği artar. Vanadis
laboratuvar süreci tamamen otomatiktir ve böylece olası hata kaynakları dışlanmıştır.
Bu teknik iyileştirmeler sayesinde güvenilir bir sonuç elde ediyor ve olası başarısız test*
sayısını en aza indiriyoruz. Bu şekilde diğer test işlemlerinden farklı olarak daha fazla
hamile kadın bir sonuç elde edebiliyor. Buna rağmen Vanadis Testi, 179 Euro ile
Trisomi 21, 18 ve 13 konusunda Almanya’daki en uygun fiyatlı NIPT’tir.

*Başarısız test: Tekrarlanan analizlerden sonra bile sonuç olmaması

Testin sonucu ne kadar doğrudur?
Trisomi 21’in tamamının %99’undan fazlası tanınır (trisomi 18 ve 13’ün tamamının %92
ve %96’sı). İstenirse yapılabilecek cinsiyet belirlemenin kesinliği %99,5’tir. Bütün
testlerin %0,5’inden azında bir sonuç elde edilemez.

Test nasıl yapılıyor?
Kan numuneniz Gießen’deki laboratuvarımız tarafından analiz edilir. Genellikle test
sonucu numune alındıktan sonra 3-5 gün içinde hazır olur ve hemen doktorunuza
gönderilir. Bundan sonra jinekoloğunuz sonucu sizinle görüşür.

Trisomi 21, 18 ve 13 testleri
için optimize edilmiştir.

Lütfen bu broşüre ilaveten bilgilendirme broşürümüzü inceleyiniz.

Neden Eluthia?
Eluthia, merkezi Gießen’de bulunan bağımsız bir laboratuvardır. İnvazif olmayan
doğum öncesi testler (NIPT) konusunda uzmanız ve size ve bebeğinize özel test
seçenekleri sunuyoruz.
Bir laboratuvar zincirinin bir parçası olmadığımız ve sözleşme sorumluluğumuz
olmadığı için size dünyada eşsiz olan NIPT çözümleri sunabiliyoruz. Birbirleriyle
iletişim halinde olan ekibimiz (biyologlar, insan genetikçileri, jinekologlar ve doğum
öncesi tıp uzmanları), size her zaman en ileri ve en güvenli testleri sunabilmek için
yurtiçinde ve yurtdışındaki sayısız laboratuvarla da iletişim halindedir.
Amacımız her hamile kadına kendisine en uygun testi sunabilmektir.
Hedefimiz size her zaman en iyi hizmetleri sunmaktır. Soru ve düşünceleriniz bizim
için değerlidir. Hizmetlerimizle ilgili olumlu veya olumsuz dönüş sağlamanız bizi mutlu
eder.

Bize ulaşın!
Daha detaylı bilgi için internet sayfamıza ulaşınız:
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