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Cell Free DNA Sequencing

Phân tích ADN tự do
của thai nhi
có trong máu mẹ
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NIPT - Illumina là xét nghiệm sàng lọc trước

NIPT - ILLUMINA
Xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn

sinh không xâm lấn (còn gọi là xét nghiệm
Cell free DNA - cfDNA) giúp phát hiện các hội
chứng liên quan đến bất thường số lượng
NST (thể dị bội) ở thai nhi qua máu mẹ, có
kết quả chính xác cao.

Sàng lọc sớm từ tuần

Chỉ từ 7-10ml

Kết quả sớm nhất

thứ 10 của thai kỳ

máu mẹ

chỉ từ 3 ngày

Cơ chế sàng lọc của cfDNA

Trong quá trình mang thai, một lượng ADN
của thai nhi được giải phóng và di chuyển
tự do trong máu mẹ gọi là ADN tự do
(cfDNA). Với sự ra đời của máy giải trình
tự ADN thế hệ mới và hệ thống siêu máy
tính, các nhà khoa học Mỹ đã phát triển
phương pháp phân tích cfDNA để chẩn
đoán các bệnh di truyền của thai nhi mà
không cần phải thực hiện các biện pháp
can thiệp xâm lấn.
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XÉT NGHIỆM NIPT - ILLUMINA

GENTIS - ĐỐI TÁC TIN CẬY
Xét nghiệm NIPT - Illumina được thực
hiện bởi phòng xét nghiệm quốc tế
GENTIS, dưới sự hỗ trợ và cấp bản
quyền công nghệ từ Illumina - Mỹ.

ISO 9001:2015
GENTIS - Đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực phân tích di truyền tại Việt Nam

Hệ thống NGS công suất lớn,
dữ liệu đầu ra 400 triệu lượt đọc
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CÁC GÓI SÀNG LỌC NIPT - ILLUMINA

Bất thường nhiễm sắc thể là nguyên nhân dẫn việc sảy thai trong thai kỳ và gây ra các
khuyết tật ảnh hưởng xấu đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của thai nhi.
Những sàng lọc trước sinh truyền thống bị hạn chế khi sàng lọc, phân tích các bất thường
nhiễm sắc thể. NIPT - Illumina sàng lọc các bất thường nhiễm sắc thể bởi công nghệ NGS
phân giải cao, cung cấp các thông tin về sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

GÓI
CƠ BẢN

GÓI
MỞ RỘNG

Sàng lọc 7 hội chứng bao gồm:

Sàng lọc 7 hội chứng cơ bản thường gặp

3 hội chứng thường gặp:

6 hội chứng do đột biến vi mất đoạn

Trisomy 21 - Hội chứng Down

Mất đoạn 22q11 (DiGeorge)

Trisomy 18- Hội chứng Edwards

Mất đoạn 15q11 (Angelman/ Prader - Willi)

Trisomy 13 - Hội chứng Patau

Mất đoạn 1p36

4 hội chứng bất thường về NST giới tính:

4p-(Wolf - Hirschhorn)

Hội chứng Turner (Thể Monosomy X)

5p-(Cri-du-chat)

Hội chứng Klinefelte (XXY)

Bất thường số lượng tất cả các NST
còn lại

Jacobs (XYY)
Thể tam nhiễm XXX

THỜI GIAN THỰC HIỆN:

03

ngày

05

ngày
( Tính cả thứ 7, CN)

04

08

ngày

THỜI GIAN THỰC HIỆN:

7-10
ngày

(Không tính thứ 7, CN)

ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CỦA NIPT - ILLUMINA

NIPT - Illumina sử dụng hệ thống giải trình

Với việc chuyển giao từ Illunmina, các

tự thế hệ mới và phần mềm Veriseq NIPT

xét nghiệm NIPT được thực hiện bởi

để phân tích vật liệu di truyền của thai nhi.

GENTIS có độ chính xác cao và tỉ lệ lỗi

Phương pháp phân tích này đã được kiểm

xét nghiệm thấp.

chứng về hiệu suất lâm sàng trên hơn

85.000 trường hợp thai phụ (1)

ĐỀ XUẤT CHUNG
Xét nghiệm NIPT có độ nhạy và độ chính

Hiệp hội quốc tế về chẩn đoán trước sinh

xác cao hơn các phương pháp sàng lọc

(The International Society for Prenatal

trước sinh thông thường. Các tổ chức và

Diagnosis - ISPD) xác nhận rằng “Xét

chuyên gia y tế ngày nay khuyên sử dụng

nghiệm sàng lọc cfDNA (NIPT) là một xét

NIPT cho tất cả các thai phụ ở mọi lứa

nghiệm đầu tiên được đề nghị cho tất cả

tuổi, dân tộc hay nhóm nguy cơ cao

các phụ nữ mang thai” (3)

Chromosome

(2)

Observed Sensitivity+ (Range)++

Observed Specificity+ (Range)++

21

>99.49% (98.66-99.53%)

99.77% (98.92-99.91%)

100%

99.76%

18

97.23% (94.20 - 98.15%)

99.69% (99.51-99.85%)

97.37%

99.57%

13

97.98% (95,56 - 98.87%)

99.84% (99.77-99.93%)

87.50%

100%

Chromosome

99.90%

XXX/XXY/XYY

97.40%

& other autosomal aneuploidies

Specificity

Concordance

Monosomy X

Microdeletion

Sensitivity

Microdeletion & other autosomal aneuploidies if requested and detected will be
reported.
(Limited data og these more rare aneuploidies preclude performance calculations)

Data on file, Illumina, Inc
* Illumina. Analytical Validation of the verifi prenatal test: Enhanced Test Performance for Detecting Trisomies 21, 18, and 13 and the Option for
Classification of Sex Chromosome Status. Illumina White Paper. 2012.
+ Observed sensitivity and specificities were calculated using available outcome data with the cohort size adjusted for the proportion of positive
cases with confirmed outcomes.
++ The low end of the range was based on the assumption that all unreported outcomes are discordant, and high end of the range was based on
the assumption that all unreported outcomes are concordant
(1) Taneja PA, Snyder HL, de FeoE, et al, Noninvasive prenatal testing in the general obstetric population: clinical performance and counseling
considerations in over 85,000 cases. Prenat Diagn. 2016; 36 (3):237-243
(2) Norton M,Jacobsson B, Swamy G, et al. Cell - Free DNA Analysis for Noninvasive examination of Trisomy.N engl J Med 2015; 372:1589-1597.
doi:10.1056/NEJMoa 1407349
(3) Benn P,Borrell A, Chiu RWK, et al. Position statement from the Chromosome Abnormality Committee on behalf of the board of the international
Society for Prenatal Diagnosis. Prenat Diagn. 2015;35(8): 725-734. doi:10.1002/pd.4608.

05

KẾT QUẢ RÕ RÀNG, HỮU ÍCH

Kết quả NIPT - Illumina cung cấp rõ ràng thông tin nếu nhiễm sắc thể bất
thường đã được phát hiện trong thai kỳ của bệnh nhân.

Prenatal screening report
NIPT-Illumina Test

ORDERING CLINICIAN
Healthcare provider:

PATIENT INFORMATION
xxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yy
DOB:
xx weeks
GA:

REPORT RELEASED
Date:

NIP181xxxx

Phone:

SAMPLE INFORMATION
Client Sample ID:
NIP181xxxx
dd/mm/yy
Date of Draw:
dd/mm/yy

Requisition Form No:

Date Received

180xxxx
Indication: xxxxxxxxxxxxxxx

Pregnancy Type:

RESULTS SUMMARY:

CHROMOSOME
Chromosome 21
Chromosome 18
Chromosome 13

Sex Chromosomes

RESULTS

NEGATIVE: No aneuploidy detected
Results consistent with two copies of chromosome 21
NEGATIVE: No aneuploidy detected
Results consistent with two copies of chromosome 18
NEGATIVE: No aneuploidy detected
Results consistent with two copies of chromosome 13
NEGATIVE: No aneuploidy detected
Results consistent with two sex chromosomes

CLINICAL COMMENTS: This is a screening test; therefore, false posi�ve and false nega�ve results can occur. Clinical correla�on is indicated. If deﬁni�ve diagnosis is
desired, chorionic villus sampling or amniocentesis would be necessary. The fetal frac�on (FF) is es�mated to be 14%. FF es�ma�on is one component of this
algorithm and is combined with other quality metrics to determine the conﬁdence in the results. The FF es�mate is not used in isola�on to exclude samples.

OTHER COMMENTS: NONE
PERFORMANCE AND LIMITATIONS:

PERFORMANCE DATA TABLE:+

LIMITATIONS OF THE TEST: This prenatal test is designed to screen for
chromosomal aneuploidy and is validated for aneuploidies of chromosomes 21, 18,
13, X, and Y in both singleton and twin pregnancies with gestational age of at least
10 weeks 0 days. This is a screening test that looks only for specific chromosomal
abnormalities. A normal result does not eliminate the possibility that the pregnancy
is associated with other chromosomal or subchromosomal abnormalities, birth
defects, genetic conditions, or other conditions, such as open neural tube defects or
autism.

Chromosome

N

Sensi�vity

95% Cl

Speciﬁcity

95% Cl

Accuracy

21

500

>99.9% (90/90)

96.0 - 100.0

99.8% (409/410)

98.7 - 100.0

-

95% Cl
-

18

501

97.4% (37/38)

86.2 - 99.9

99.6% (461/463)

98.5 - 100.0

-

-

13

501

87.5% (14/16)

61.7 - 98.5

>99.9% (485/485)

99.2 - 100.0

-

-

Chromosome

N

Sensi�vity

95% Cl

Speciﬁcity

95% Cl

Accuracy

95% Cl

Monosomy X

508

95% (19/20)

75.1 - 99.9

99.0% (483/488)

97.6 - 99.7

There is a small possibility that the test results might not reflect the chromosomes of
XX
508
97.6% (243/249)
94.8 - 99.1
99.2% (257/259)
97.2 - 99.9
the fetus, but may reflect chromosomal changes of the placenta (confined placental
mosaicism, CPM) or of you (maternal chromosomal abnormalities). Examples
XY
508
99.1% (227/229)
96.9 - 99.9
98.9% (276/279)
96.9 - 99.8
include maternal XXX, sex chromosome status or benign and malignant maternal
neoplasm. CPM may be associated with a higher chance for pregnancy
Other sex aneuploidies will be reported if detected.
XXX/XXY/XYY
(Limited data of these more rare aneuploidies preclude performance calcula�ons.)
complications. This test, like many tests, have limitations, including false negative
and false positive results. A negative test result does not eliminate the possibility of
Microdele�on &
Microdele�on & other autosomal aneuploidies if requested and detected will be reported.
chromosomal abnormalities
other autosomal
(Limited data of these more rare aneuploidies preclude performance calcula�ons.)
for the tested chromosomes. Although the presence of Y chromosome material can
aneuploidies
be reported in a twin pregnancy, occurrence of sex chromosome aneuploidies such
as MX, XXX, XXY, and XYY cannot be evaluated in twin pregnancies. See + Data on ﬁle, Illumina, Inc
performance metrics for test performance.

-

-

98.40%

96.9 - 99.3

99.00%

97.7 - 99.7

TEST METHOD: Nucleic Acid extraction, DNA sequencing by Nextseq550, and analysis of sequencing results by VeriSeq NIPT softwere to determine fetal aneuploidy.

DISCLAIMER: The manner in which this information is used to guide patient care is the responsibility of the health care provider, including advising for the need for genetic counseling or diagnostic testing.
Any test should be interpreted in the context of all available clinical findings.
DISCLOSURE: This prenatal test was developed Gentis JSC, and it powered and licensed by the Illumina Verifi NIPT technology. [In exceptional circumstances, such as high demand, samples
may occasionally be processed at Verinata Health, Inc. a wholly owned subsidiary of Illumina, Inc. California, USA.]

analyzed by:

@ 2018 GENTIS JSC, Inc. All Rights Revered
249A Thuy Khue street, Tay Ho dist., Hanoi.
Wesite: www.gentis.com.vn
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ƯU ĐIỂM CỦA NIPT - ILLUMINA

NIPT - ILLUMINA
Xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn

Các loại sàng lọc khác

Sàng lọc tất cả 24 cặp NTS

Có

Một số

Tỉ lệ không lên kết quả

<0.1%

0.1% - 0.6%

Thời gian thực hiện

3 - 5 ngày

5 -10 ngày

Giới hạn về chủng tộc
hoặc BMI

Không

Một số

Kết quả rõ ràng. Chỉ ra có
hay không phát hiện bất
thường nhiễm sắc thể cho
từng hội chứng trong kết
quả sàng lọc

Một số,
Kết quả đưa ra nguy cơ
cao hoặc nguy cơ thấp

Có

Có

Thông tin kết quả rõ ràng

Phân tích bởi phần mềm
đạt chứng chỉ CE-IVD

TƯ VẤN SAU KHI CÓ KẾT QUẢ
Thông tin về kết quả sàng lọc NIPT - Illumina sẽ được tư vấn bởi các Bác sĩ và chuyên gia
di truyền từ GENTIS và Illumina.
Kết quả xét nghiệm được phân tích chi tiết giúp các bác sĩ có thêm cơ sở để tư vấn và chăm
sóc y tế cho thai phụ, mang đến cảm giác yên tâm cho phụ nữ mang thai trong suốt thai kỳ.
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NIPT - ILLUMINA
Xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn

NIỀM TIN TRỌN VẸN

CHI TIẾT LIÊN HỆ:
GENTIS Hà Nội:
Tầng 2 toà nhà HCMCC, 249A Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Tổng đài: 1800 2010 - Hotline: 0989.090.812
GENTIS HCM:
Số 7, đường số 8, KDC Trung Sơn, Bình Chánh, TP. HCM
Tổng đài: 1800 2010 - Hotline: 0968.221.606
Website: www.nipt.com.vn - www.gentis.com.vn

