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Circulating Cell-Free Fetal DNA in  
Maternal blood  

(ccffDNA) 



 (  מחלות 11)סקר לילודים לאחר הלידה בדיקות •

 

סקר לאיתור נשאי מחלות תורשתיות לשם גילוי זוגות  בדיקות •

 (יהודי-מגזר לא)בסיכון ללדת ילדים חולים במחלות חמורות 

 

 (תסמונת דאון)גבוה טרום לידתיות לנשים בסיכון בדיקות •

 (  עוברי חופשי DNAכולל מידע על בדיקת דם לאם של )  

 ב'משרההתכנית הארצית של 

 למניעת מומים מולדים בישראל

 2013\ג'תשע -כוללת 



History of prenatal screening 

• Amniocentesis  for chromosomes                   1966 
 
• Serum Screening                                                 1980’s 
       -  NTD 
       -  Aneuploydy 
 
• CVS                                                                        1980’s 
 
• Nuchal Translucency                                         1990’s 
 
• Cytogenetic Microarray Analysis-CMA          2012 

 
• Non-Invasive Prenatal Dx.-NIPD                     2012                         



NT measurement                                                                  
NT measurement,  
PAPP-A, 
free or total â-hCG†                                                             

Triple screen (MSAFP, hCG, 
unconjugated estriol)                                                           69 
Quadruple screen (MSAFP, hCG, 
unconjugated estriol, inhibin A)                                         81 
First Plus Second Trimester 

 (NT, PAPP-A, quad screen)                              
Serum integrated (PAPP-A, quad screen)                         85–88 
Stepwise sequential                                                            95 
First-trimester test result: 
Positive: diagnostic test offered 
Negative: second-trimester test 
offered 
Final: risk assessment incorporates first 
and second results 

 
First-trimester test result: 
Positive: diagnostic test offered 
Negative: no further testing 
Intermediate: second-trimester test offered 
Final: risk assessment incorporates first and 
second results 



Non-invasive & Invasive 



 USA DATA 

4.1 Million births 

62% receive prenatal care 

2.6 Million maternal screens /year 

16% 1st trimester 20% Integrated 64% 2nd trimester 

200,000 invasive prenatal procedures  for aneuploidy /year (5%) 

44,000 CVS 156,000 amniocentesis 

CDC -2011 

Israel-invasive/year-20% 



Trisomy 21 
53% 

Other -17% 

45X - 8%  

Welleslly et al., Rare chromosome abnormalities, prevalence and prenatal diagnosis rates from 
population-based congenital anomaly registers in Europe. EJHG, January 2012  20: 521–526 

Prevalence of chromosomal abnormalities 

 



תאים עובריים המצויים בדם האימהי והעשויים להישאר שם שנים  לעומת •

המצוי בדם האימהי לאחר   DNAהחופשי של העובר הינו  DNA-ה, רבות

עוברים תהליך של הרס בעוברם לדם האימהי  ( רובם מהשליה)שתאי עובר 

 . והם נעלמים מהדם האימהי תוך שעות, במהלך ההיריון

 של   DNAעוברי המאותר בדם האימהי בהריון המדובר הינו  DNAלכן      

 .  מההיריון הנוכחי בלבדהעובר      



Circulating cell-free fetal DNA 

In maternal blood 



Goals for NIPD 



Goals for NIPD 

 להקטין חרדה סביב התהליך מרובה השלבים של בדיקות
 בהיריון DS-הסקירה לאומדן סיכון ל

 

להוריד את אחוז המנבא הכוזב החיובי 

 

להוריד סיכונים הכרוכים בפעולות הפולשניות 

 

לאפשר הרגעה מוקדמת 

 

 לאפשר משך זמן יחסי ארוך לקבלת החלטה על המשך

 ההיריון

 

לאפשר החלטה על הפסקת הריון מוקדמת 

 





  ריצוף רנדומאלי של מיליוני מולקולות שלDNA בפלסמה האימהית 

 

   כל ריצוף של חלקיקDNA   מושווה אל מול הגנום ההומאני כדי

 לוודא את מקור הכרומוזום של החלקיק שנבדק

 

 

  100%-שניהם קרובים ל–הספציפיות והרגישות 

   

 מטרנסלוקציההטכנולוגיה טובה גם לאיתור תסמונת דאון כתוצאה   

 *רוברטסונית    

 

 MSP-שימוש בטכנולוגיית ה
massively parallel sequencing 



 Massively parallel sequencing 
 בפלסמה האימהית

 

 

מאפשר מדידה מדויקת של ה-DNA 

 

מאפשר אבחון לא פולשני של ליקויים כרומוזומאליים שכיחים 

 

 עמוק"ריצוף( "Deep sequence )–  מאפשר איתור מוטציות למחלות

 גנטיות

 





 של פלסמה ml 1תאים לכל  100-השווה לזו הקיימת ב DNA -כמות ה

 עוברי 5%-ו, הינה ממקור אימהי 95%

 190=  21כרומוזומי  2



March 2012 
the 1st NIPD test for detection of trisomy 

21, 13, and 18 is available 







Study Method 
Total no. 
samples tested 

No. normal 
samples tested 
(true negatives) 

No. aneuploid 
samples tested (true 
positive) 

Sensitivity, % (95% CI) Specificity, % (95% CI) 

Lo et al -2007 RNA allelic ratio 67 57 (55) 10 (9) 90 (60.6–99.5) 96.5 (89.4–99.4) 

Tsui et al -2010 RNA allelic ratio 62 58 (51) 4 (4) 100 (47.3–100) 89.7 (80.6–95.4) 

Fan et al-
2008+2010 

MPS 18 

T21 cohort: 9 (9) 
T18 cohort: 
16 (16) 
T13 cohort: 
17 (17) 

T21: 9 (9) 
T18: 2 (2) 
T13: 1 (1) 

T21: 100 (71.8–100) 
T18: 100 (22.4–100) 
T13: 100 (5–100) 

T21: 100 (71.8–100) 
T18: 100 (82.9–100) 
T13: 100 (83.8–100) 

Chiu et al-2008 MPS 28 14 (14) 14 (14) 100 (80.7–100) 100 (80.7–100) 

Ghanta et al-2010 Tandem SNP 27 20 (20) 7 (7) 100 (65.2–100) 100 (86.1–100) 

Tong et al-2010 
Differential 
methylation 

29 24 (23) 5 (5) 100 (55–100) 95.8 (81.7–99.8) 

Papageorgiou et al-
2011 

Differential 
methylation 

40 26 (26) 14 (14) 100 (80.7–100) 100 (89.2–100) 

Deng et al-2011 RT-MLPA 113 87 (87) 25 (23) 92 (77–98.6) 100 (96.6–100) 

Chiu et al- 2010 MPS 15 10 (10) 5 (5) 100 (54.9–100) 100 (74.2–100) 

Sehnert et al-2011 MPS 47 

T21 cohort: 
34 (34) 
T18 cohort: 
39 (39) 
T13 cohort: 
46 (46) 

T21: 13 (13) 
T18: 8 (8) 
T13: 1 (no call) 

T21: 100 (79.5–100) 
T18: 100 (68.8–100) 
T13: – 

T21: 100 (91.6–100) 
T18: 100 (92.6–100) 
T13: 100 (93.7–100) 



Chen et al-2011 MPS (2 plex) 289 

T13 cohort: 
264 (261) 
T18 cohort: 
252 (248) 

T18: 37 (34) 
T13: 25 (25) 

T18: 91.9 (80.4–97.8) 
T13: 100 (88.8–100) 

T18: 98.9 (97.1–99.7) 
T13: 98.4 (96.4–99.4) 

Ehrich et al-2011 MPS (4 plex) 449 410 (409) 39 (39) 100 (92–100) 99.7 (98.8–99.9) 

Lau et al-2012 MPS (12 plex) 108 

T21 cohort: 
97 (97) 
T18 cohort: 
98 (98) 
T13 cohort: 
106 (106) 

T21: 11 (11) 
T18: 10 (10) 
T13: 2 (2) 

T21: 100 (76.2–100) 
T18: 100 (74.5–100) 
T13: 100 (22.4–100) 

T21: 100 (97–100) 
T18: 100 (97–100) 
T13: 100 (97.2–100) 

Chiu et al-2011 MPS (8 plex) 657 571 (6) 86 (68) 79.1 (70.6–86) 98.9 (97.9–99.5) 

Chiu et al-2011 MPS (2 plex) 232 146 (3) 86 (86) 100 (96.6–100) 97.9 (94.8–99.8) 

Palomaki et al-2011 MPS 1683 1471 (1468) 212 (209) 98.6 (96.4–99.6) 99.8 (99.5–99.9) 

Sparks et al-2012 Targeted MPS 167 123 (123) 
T21: 36 (36) 
T18: 8 (8) 

T21: 100 (92.1–100) 
T18: 100 (68.8–100) 

T21: 100 (97.6–100) 
T18: 100 (97.6–100) 

Ashoor et al-2012 Targeted MPS 397 297 (297) 
T21: 50 (50) 
T18: 50 (49) 

T21: 100 (94.2–100) 
T18: 98 (90.1–99.9) 

T21: 100 (99–100) 
T18: 100 (99–100) 

Study Method 
Total no. 
samples tested 

No. normal 
samples tested 
(true negatives) 

No. aneuploid 
samples tested (true 
positive) 

Sensitivity, % (95% CI) Specificity, % (95% CI) 





MPS בדם האימהי אפקטיבי לאיתור ליקויים כרומוזומאליים 

 לכל אורך הגינום     

 

רגישות וספציפיות גבוהים יותר מאשר בדיקות הסקירה ל-DS 

 100%-מתקרב ל-13-ו 18, 21 טריזומיותהקיימות כיום לאיתור      

 

 מסוגלות לאתר ליקויים כרומוזומאליים בכרומוזומי המין כולל 

 Xשל  מונוזומיה     

 

מכלל הליקויים  83%-מאתר כ 

 הכרומוזומאליים השכיחים     

 סכום המידע

Trisomy 21 
53% 

Other -17% 

45X - 8%  



 סכום



ISPD -2011 
(International Society of Prenatal Diagnosis)  

 
 ISPD recognizes that NIPT can be helpful as a 

screening test for women who are at high risk for 
Trisomy 21 with suitable genetic counselling.  

 
 A positive test should be confirmed through invasive 

testing.  
 



NSGC – 2011 
(National Society of Genetic Counsellors) 

 
 NSGC supports NIPT as an option for patients 

whose pregnancies are considered to be increased 
risk for certain chromosome abnormities.  

 NSGC urges that NIPT only be offered in the 
context of informed consent, education, and 
counselling by a qualified provider, such as a 
certified genetic counsellor.  

 Patients whose NIPT results are abnormal, or who 
have other factors suggestive of a chromosome 
abnormality, should receive genetic counselling 
and be given the option of standard confirmatory 
diagnostic testing. 



ACOG - December 2012 
(The American College of Obstetricians and 

Gynecologists ) 
 
 Women, regardless of maternal age, be offered 

prenatal assessment for aneuploidy either by 
screening or invasive prenatal diagnosis regardless 
of maternal age; cell free fetal DNA is one option 
that can be used as a primary screening test in 
women at increased risk of aneuploidy. 

 Cell free fetal DNA testing should not be part of 
routine prenatal laboratory assessment, but 
should be an informed patient choice after pretest 
counseling. 



 ידי בדיקת דם האם  -העובר עלשל בדיקת שינויים גנטיים 

 

 שנים של מחקר על האפשרות לבצע בדיקות גנטיות של העובר  בדם האםלאחר ,

מספר חברות התחילו להציע בדיקות באופן פרטי לגילוי תסמונת דאון בשלבים  

עוברי הנמצא בדם האם בכמויות   א.נ.דידי הפרדה של -מוקדמים של ההיריון על

 .  זעירות

 

 ויתכן שבעתיד בדיקה זו , (99% -כ)מדם האם אחוזי דיוק גבוהים מאוד לבדיקה

תחליף בדיקות סקר לגילוי עוברים עם תסמונת דאון ובדיקות טרום לדתיות כגון סיסי  

המשמשות כיום לאבחון של תסמונת דאון ומחלות תורשתיות  , או מי שפיר שיליה

 .  אחרות

 

 המגביל בשלב זה הוא המחיר הגבוה של הבדיקההגורם  . 

 

 ישראל-משרד הבריאות

 2013ינואר 



ISPD -2011 - International Society of Prenatal Diagnosis 

NSGC - 2011 - National Society of Genetic Counsellors 

ACOG - December 2012 -The American College of   
                                             Obstetricians and Gynecologists  

S0GC –February 2013 - Society of Obstetricians and  
             Gynecologists of Canada 

 Pretest counseling 
 Is a screening test 
 FP-0.03% -still needs AC for confirmation 

------------------------------------------------------------------------------------- 



 מסקנות
 
 בדיקת דם לאם שלDNA  שימוש ב י'עעוברי חופשי- MPS   לאיתור ליקויים

צריכה להיות כיום אחת  , 13-ו 18, 21 טריזומיהכרומוזומאליים שכיחים של 

האפשרויות המוצגות לנשים שבסיכון גבוה אל מול האופציה של דיקור מי  

 השפיר

 

שיכיל גם הסבר על מגבלות הבדיקה, ישנה חובה של יעוץ והסבר לפני הבדיקה 

 

 י'עהחלטה על סיום הריון צריכה לתת האפשרות לביצוע אימות של בדיקת הדם 

 דיקור מי שפיר

 
למרות שבדיקת ה-DNA   החופשי של העובר הינה בדיקה מאוד מבטיחה 

 יש לבצע מחקרים , נוספות ולטריזומיות  DS-כאפשרות של בדיקת סקירה ל     

 כמו גם , גבוה–נוספים כדי לוודא את תקפותה גם באוכלוסייה עם סיכון לא      

 לפני שניתן להשתמש בה כתחליף  , לוודא הורדה משמעותית במחיר הבדיקה     
 בהיריון   DS-לבדיקות הסקירה הקיימות לשם אומדן סיכון ל     



Papageorgiou, E.A., Karagrigoriou, A., Tsaliki, E., 
Velissariou, V., Carter, N.P., Patsalis, P.C.  

.  
Nat Med 2011 17 (4), 510–513 
 
 
 
A great advantage of this alternative method is that the 
laboratory equipment required is more affordable for 
standard diagnostic laboratories. 

Fetal-Maternal differentially methylated regions 
(DMRs) 



Single Gene Disorders 

Thanatophoric dysplasia (D)                           (Chitty et al, 2013)    



-~50% less PD 

 Anti D to D+ only 

PD only if 

paternal mutation is found 

 - to avoid PD  

current technology expansive  



The Problem With an Almost- 
Perfect Genetic World  

Nov. 2005 

http://www.nytimes.com/










עוברי-הריון חד 
12-דגימה החל מהשבוע ה ( י'עגיל הריון US ) 

ניתן בכל שבוע של היריון 
10 של דם ק'סמ 

פעמים 8-10-טלטול עדין של המבחנות 

 מבחנות בטמפרטורת החדר  שמירת 
 שעות מהדיגום 48-72-דגימות העברת 

 





 דף הסבר לנבדקת
 לאיתור שינויים כרומוזומאליים בעובר אמהיתבדיקת דם 

 
 

 זה תסמונת דאוןמה 

בשלב ראשון  . החומר הגנטי בתא מסודר על גבי כרומוזומים•
הכרומוזומים מכפילים את מספרם לפני שכל תא עובר חלוקה לשני  

טעות של הטבע בתא הזרע או הביצית עשויה לגרום לכך  . תאים
שאחוז  , שהעובר שנוצר מביצית מופרית שכזו עלול להיות עם ליקויים

אחוז גבוה מהעוברים שלהם  . גבוה מהם קשור למבנה הכרומוזומים
ליקוי כרומוזומאלי לא ישרדו את ההיריון ותתקיים הפלה טבעית של  

 .  ההיריון

הליקוי הכרומוזומאלי השכיח והמוכר ביותר הוא תסמונת דאון  •
הנגרמת כתוצאה מליקוי במספר הכרומוזומים בתא של כי תא הזרע או 

והביצית המופרית  , 21מספר  כרומוזמיםהביצית הגיעו להפריה עם שני 
,  סטים של כרומוזום זה במקום שני סטים כפי שנדרש 3מכילה כרגע 

 .21 טריזומיהוהנקראת 

  

 

IndicaT21 PLUS 



 דף הסבר לנבדקת
 בדיקת דם אמהית לאיתור שינויים כרומוזומאליים בעובר

IndicaT21 PLUS 

מה הבדיקות שניתן להציע כיום כדי לאמוד הסיכון לתסמונת דאון   
 בהריון

 בדיקות לא פולשניות

ובדיקות דם בתחילת  , (כגון שקיפות עורפית) אולטראסאונדבדיקות •

"(  חלבון עוברי)"או תבחין משולש , (סקר שליש ראשון)ההיריון 
ברמת רגישות   DS -בטרימסטר השני מאפשרות איתור אומדן סיכון ל

 . 80%-של עד כ

 בדיקות פולשניות

או בדיקת דיקור מי שפיר המבוצעות בטרימסטר   שיליהבדיקת סיסי •

מאפשרות אבחון כמעט וודאי של  , הראשון או השני בהתאמה

בהיותן בדיקות  , מאידך. כרומוזומאלייםאחריםתסמונת דאון וליקויים 

במקרה של   0.5%-פולשניות הן גורמות להפלה של ההיריון ב

במקרה של סיסי   50מתוך  1-ו, (200מתוך  1)בדיקת מי שפיר 
 (.2%) שיליה



 דף הסבר לנבדקת
 בעוברלאיתור שינויים כרומוזומאליים  אמהיתבדיקת דם 

PLUS21 IndicaT 

 

 PLUS21 IndicaTבדיקת 
החופשי   DNA-מאתרת בפלסמה של האם בהריון את ההבדיקה 

תוך שימוש במכשירי ריצוף חדשניים ובעלי , ccffDNA-של העובר

 (. (cell-free fetal DNAעוצמה
  1997-עוברי בדם האימהי ב DNAהיכולת לאתר לראשונה 

, פולשני לפני הלידה-סימנה את תחילתו של תהליך האבחון הלא

,  העובר בהתייחס לבדיקות שונות גינוטיפשכלל יכולות לאתר את 
 .אולם עדיין ללא יכולת לאתר את מבנה הכרומוזומים שלו

 



 דף הסבר לנבדקת
 בעוברלאיתור שינויים כרומוזומאליים  אמהיתבדיקת דם 

PLUS21 IndicaT 

 
  שימוש תוך ,כאשר ,2008-ב ארעה לכך הדרך פריצת

 ,Massive Parallel- עוצמה רבי גנומיים ריצוף במכשירי
  על להצביע ,תלויות בלתי חוקרים קבוצות שתי הצליחו

  האם מבדיקת עובריות טריזומיות של איתור יכולת

  נוספים מחקרים .שנבדקו מהמקרים 100%-ב בהריון

  ,גדולה נחקרים כמות שבדקו לאחר לאחרונה שפורסמו

  האיתור דיוק אחוז את הן ,ל'הנ האפשרות את הן אישרו

- הבדיקה של הספציפיות מידת את והן ,100% של

97.9-99.7%. 

  ליקויים גם לאתר זו בשיטה ניתן כי נראה כן כמו

  במספר שינויים כגון ,אחרים מספריים כרומוזומאליים

 בדומה ,100%-ל קרוב של דיוק ברמת ,המין כרומוזומי

 .הפולשניות הבדיקות של לזו



 דף הסבר לנבדקת
 בעוברלאיתור שינויים כרומוזומאליים  אמהיתבדיקת דם 

 כרווזומאליים ליקויים איתור של הדיוק רמת

 הן ,מספריים כרומוזומאליים שינויים איתור מאפשרת הבדיקה
  כרומוזומי של מספריים שינויים והן ,13-ו 18 ,21 כגון שכיחות טריזומיות

 .XO או XXY כגון המין
  

  כגון כרומוזמאליים שינויים שיגרתי באופן מאתרת איננה הבדיקה
 גנטיות מחלות אודות מידע או ,טרנסלוקציות או דופליקציות או חסרים
 .בעובר

  
 .100%-ל קרוב דיוק -DS- דאון תסמונת

   -ב מדובר כי על יצביעו מהבדיקות (500-מ 1) 0.2%-כ -                                
DS                           חיובי כוזב נבאמ-(False positive  בכל ולכן   

 IndicaT21 PLUS בבדיקת DS   איתור של מקרה                                

   מי בבדיקת התוצאה לאישור רפואית הצדקה נהיש                           
 .שפיר                                



 הסכמה מדעת
 בעוברלאיתור שינויים כרומוזומאליים  אמהיתבדיקת דם 

 .ז.ת:                                                                   שם

 :לידהתאריך 

 :ההיריוןשבוע 

 

 מידע  

הינן   13או  18 טריזומיהתסמונת דאון כמו גם תסמונות כרומוזומאליות אחרות כגון •
הנגרמות לרוב בשל תוספת של עותק  , התסמונות הכרומוזומאליות השכיחות ביותר

הפרטים הלוקים בתסמונות אלו . 13או  18, 21נוסף ומיותר של כרומוזום מספר 
מבנה פנים שונה וליקויים מבניים  , מתאפיינים בליקויים קשים כולל פיגור שכלי קשה

 .עדיין לא קיים טיפול משמעותי במקרים אלו. באברים רבים

בדיקת הדם המוצעת בזאת מאפשרת לקבוע אומדן סיכון של העובר להיות עם מי  •
שהיא מאתרת את הכרומוזומים של העובר בעזרת מכשור חדיש   י'ע, מהליקויים הללו

עם דיוק של  , ומתוחכם המבוסס על יכולת לפרש המידע ברמת רגישות גבוהה מאוד
 .  100%-קרוב ל, 99%-למעלה מ

•  
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 מגבלות
 בסין לשם ביצוע   BGIמודעת ומבינה כי דגימת הדם שלי תועבר למעבדת אני .   1

 .  הבדיקה        
  בדיקה  , מאידך. 13 וטריזומיה 18 טריזומיה, מיועדת לאיתור תסמונת דאוןהבדיקה  . 2
 של שאר הליקויים הכרומוזומאליים  רובם המכריע גם את זו עשויה לאתר        
 .המספריים       

 עם  , למרות שהמחקרים העדכניים כיום מצביעים על כי הבדיקה הינה מדויקת מאוד. 3
 ,  99.91%ברמת דיוק של  13 וטריזומיה 18 טריזומיה, תסמונת דאוןשל יכולת איתור        
 הקטנה מאחד אחוז ( חיובימנבא כוזב )עם טעות ( בהתאמה) 98.70%-ו , 98.79%       
 אלא כבדיקת סקירה טובה  , איננה נחשבת כבדיקה אבחנתיתעדיין הבדיקה , (<1%)       
 הבדיקה עדיין מצדיקות בדיקת מי השפיר לשם  חיוביות של תוצאות , לכן. מאוד       
 שליליות עדיין אין בהן כדי לשלול לחלוטין תוצאות . מלאהתוצאה באופן אימות        
 הקיימת עדיין  המוגבלות זו . מחלה לעובראו , של ליקוי כרומוזומאליאפשרות        
 .המתקדמת הזובטכנולוגיה        
 ;  קיימת מוגבלות בטכנולוגיה במקרים שהאם הינה נשאית של שינויים כרומוזומאליים. 4  
 קיומם של חסרים או תוספות  ; 12שמתחת לשבוע ההיריון בשלבי בדיקה המבוצעת        
 .מרובה עובריםהריון ; זעירות בכרומוזומים       
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 לב-לתשומת

 את יכולותיה  , את מטרותיה, מבינה באופן מלא את ההצדקה הרפואית לבדיקהאני 1.

 -מקיבלתי הסבר מלא ומקיף . ממנה ואת סיכוניהאת כלל המשמעויות , ומגבלותיה       

 .נענו לשביעות רצוני המלאהוכל שאלותיי ________________,        

 הבדיקה מיועדת בעיקרה  ( א -אני מבינה באופן מלא את המגבלות של הבדיקה כולל כי. 2

 אולם עשויה לאתר גם שינויים  , 13 וטריזומיה 18 טריזומיה, דאוןלאיתור תסמונת     

  ;  אחריםכרומוזומאליים      

 ;  100%אבל עדיין לא , 100%-קרובה מאוד ל יכולת הגילוי של הללו ( ב    

 אני מודעת לכך שתוצאות הבדיקה יימסרו לי עד שלושה שבועות מרגע הגעת דגימת . 3

 מהמקרים התוצאה תתקבל תוך  90%-לי כי בכנמסר מאידך . למעבדהשלי הדם     

 .שבועיים     

 . הילוד-אני מודעת כי לא יימסר לי מידע אודות מין.  4
 DNAמהמקרים נדרשת דגימת דם חוזרת בשל אי מציאת מספיק 3%-מבינה כי בכאני 5.

 .המקוריתעוברי בדגימה  

 ולא כבדיקה  , מודעת ומבינה כי מטרת הבדיקה הינה בעיקרה כבדיקת סקירהאני 6.

 .אבחנתית       
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 מצהירה בזאת כי המידע האישי והרפואי שמסרתי הינו אני 7.

 .ואמיןמדויק        
להשמיד את שאריות  קונג -בהונג  BGIמאשרת למעבדת אני 8.

 .לאחר קבלת התוצאהשיוותרו  שלי ושל העובר הדם דגימות 

 מסכימה כי המידע שמסרתי ותוצאות הבדיקה שלי  אני 9.

 האישי שלי  שכל המידע ובתנאי , מחקר ופרסוםישמשו לשם       

 והדגימה תהיה אנונימית לחלוטין ללא שניתן יהיה , יושמד       

 ._________________אותי בשום שלב לזהות        
 

אני מסכימה לעבור בדיקת דם לשם איתור שינויים כרומוזומאליים בהריון 
  שלי

 ______________________תאריך___________________   חתימה
 

 ______תאריך_________________שם___________רופאחתימת 

 

 ______תאריך_________________שם_________המסבירחתימת 



Comparison between NIPD and Karyotype analysis T21 



Comparison between IndicaT21 PLUS and Karyotype analysis T18 



Comparison between IndicaT21 PLUS and Karyotype analysis T13 



IndicaT21 PLUS results 

High risk IndicaT21 PLUS results of T21 
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Prenatal screening and testing schematic incorporating cffDNA testing. 

Allyse M et al. Hum. Reprod. 2012;27:3123-3131 
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 Prenatal DS screening option 


