ورقة البيانات

جهاز VeriSeq
NIPT Solution v2
TM

الفحص الشامل لتسلسل الجينوم الكامل
القابل للوصول

•نظرة شاملة حول كروموسومات الجنين مع قائمة اختبار شاملة ُمصدَّق عليها في
دراسة سريرية دقيقة تض ّم نحو >  2300عينة
•أداء اختبار موثوق به 1مع دقة عالية ،ونتائج سريعة و ُمعدالت فشل منخفضة
•حل التشخيص المختبري البسيط القابل للقياس الذي يُمكنه تحليل  24أو  48أو
 96عينة لكل عملية تشغيل

لالستخدام التشخيصي في األنابيب .ال يتوفّر في بعض الدول والمناطق.
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المقدمة

  1:لودجلاونظرة موجزة على VeriSeq NIPT Solution v2

يُوفّر االختبار غير الجراحي قبل الوالدة ( )NIPTال ُمجرى باستخدام تسلسل
الجيل التالي ( )NGSنتائج فحص موثوقة فيما يتعلّق باختالالت الصيغة الصبغية
الكروموسومية في الجنين في وق ٍ
ت ُمبكر بعد  10أسابيع من الحمل ،وذلك من خالل
أنبوب واحد من دم األم 2,3.يستخدم جهاز  VeriSeq NIPT Solution v2الجيل
التالي من تقنيات التسلسل ( )NGSالفعّالة بهدف االستفادة من نهج تسلسل الجينوم
الكامل ( )WGSخالل إجراء االختبار غير الجراحي قبل الوالدة ( ،)NIPTمع توسيع
خيارات قائمة االختبار لتضمين اختالالت الصيغة الصبغية الشائعة (الكروموسومات
 ،21و 18و ،)13واختالالت الصيغة الصبغية الجسدية النادرة ( ،)RAAsواختالالت
ُمحددة للصيغة الصبغية للكروموسومات الجنسية ( ،)SCAوازدواجات وحذوفات
جزئية ≥  7ميجا قاعدة.
يستطيع  ،VeriSeq NIPT Solution v2من خالل دمج قائمة االختبار الشاملة
والنتائج الدقيقة ومعدالت الفشل المنخفضة ،تقديم فحص شامل للكروموسومات الجنينية،
1
مع تمكين اتخاذ قرارات مستنيرة وفي الوقت المناسب فيما يتعلّق بتنظيم الحمل.
 VeriSeq NIPT Solution v2عبارة عن حل آلي وموثوق به الختبار NIPT
المنزلي ،من خالل توفير الكواشف واألدوات والبرامج والتركيب والتدريب (الشكل 1
والجدول .)1

عرض شامل للكروموسومات الجنينية
يُر ّكِز العديد من حلول  NIPTالمختبرية على إجراء الفحص للتثلثات الصبغية في
الكروموسومات  ،21و 18و ،13إال إن تلك الحاالت تُمثّل جز ًءا فقط من حاالت
ستفوت تلك االختبارات االزدواجات والحذوفات الجزئية ≥
الشذوذ التي قد تحدث.
ّ
بالتشوهات الجنينية وتأ ّخر النمو ،ولديها ُمعدّل
 7ميجا قاعدة التي يُمكن أن تقترن
ّ
4
ستفوت تلك االختبارات
فحص إيجابي بنحو  ٪0.12عند إجراء اختبار .NIPT
ّ
كذلك حاالت الحمل ذات نتيجة الفحص اإليجابية الختالالت الصيغة الصبغية الجسدية
النادرة ( ،)RAAsوالتي قد تقترن بالنتائج السلبية ،بما في ذلك اإلجهاض ،وتقييد النمو
داخل الرحم ( ،)IUGRواالزدواج الكروموسومي في أحد األبوين ( ،)UPDوالوالدة
والتشوهات الجينية وغيرها من النتائج 5.ال ُمعدل اإليجابي للفحص
المبكرة الطبيعية،
ّ
ً
المدمج الختالالت الصيغة الصبغية الجسدية النادرة ( )RAAsهو ُ 5،٪0.34مقارنة بـ
6,7
 ٪0.30للتثلث الصبغي .21

ال َمعلم

الوصف

الطريقة

تسلسل الجينوم الكامل

إعداد المكتبة

خا ٍل من تفاعل سلسلة البوليميرات ()PCR

الكيمياء

التسلسل مزدوج الطرفين

عدد العينات

 ،24أو  48أو  96لكل دفعة

وقت اإلبالغ

حوالي  26ساعة

عدد الفنيين

1

العينة

أنبوب واحد بحجم  7إلى  10مللي من دم األم

التحليل ال ُمقدَّم

حالة اختالل الصيغة الصبغية لجميع الكروموسومات
الجسدية والكروموسومات الجنسية؛ واالزدواجات والحذوفات
الجزئية ≤  7ميجا قاعدة

أداء االختبار الموثوق به
يُظهر  VeriSeq NIPT Solution v2أدا ًء رائعًا ،وذلك بنا ًء على دقة النتائج،
والوقت ال ُمستغرق لإلبالغ ،ومعدالت الفشل.

دقة عالية
تم التحقق من صحة  VeriSeq NIPT Solution v2لتحديد الدقة السريرية ومدى
الموثوقية .وكانت العينات من حاالت الحمل المتأثرة مؤهلة إلجراء االختبار في حال
كانت النتائج السريرية ُمتاحة وتُلبّي معايير إدراج العينة .ض ّمت الفئة أعمار الحمل ذات
 10أسابيع على األقل ،والعينات ذات أجزاء الجنين المنخفضة ،وحاالت الحمل في
توأم .أجرت الدراسة الفحص ألكثر من  2300عينة من األم الحامل ذات نتائج معروفة
باإلصابة بالتثلث الصبغي  ،21والتثلث الصبغي  ،18والتثلث الصبغي  ،13واختالالت
الصيغة الصبغية الجسدية النادرة ( ،)RAAsواالزدو اجات والحذوفات الجزئية ≥ 7
ميجا قاعدة ،واختالالت الصيغة الصبغية للكروموسوم الجنسي ( )SCAsباستخدام
 ،VeriSeq NIPT Solution v2كما قارنت النتائج بالحقائق المرجعية السريرية.
أظهرت النتائج مستوى حساسية ونوعية عاليين للتثلثات الصبغية الشائعة ،واختالالت
الصيغة الصبغية الجسدية النادرة ( ،)RAAsواالزدواجات والحذوفات الجزئية ≥ 7
ميجا قاعدة ،ومستوى تطابق عاليًا لتصنيف جنس الجنين مع النتائج السريرية ،ومعدل
1
فشل منخفضًا لعينة السحب األول بنسبة ( ٪1.2الجدول  2والجدول .)3

ﻣدﯾر ﺳﯾر ﻋﻣل ﺟﮭﺎز
VeriSeq NIPT
 ،24أو  48أو  96ﻋﯾﻧﺔ

اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺧﻼل ﯾوم واﺣد ﺗﻘرﯾﺑًﺎ
اﻟﺗﺣﻠﯾل

اﻟﺗﺳﻠﺳل

إﻋداد اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ

اﻻﺳﺗﺧﻼص

اﻟﻌزل

ﺟﻣﻊ اﻟﻌﯾﻧﺔ

الشكل  :1سير عمل اختبار  NIPTالكامل للتشخيص المختبري — يُوفّر جهاز  VeriSeq NIPT Solution v2جميع العناصر الالزمة إلجراء اختبار  NIPTباستخدام الجيل التالي من تقنيات التسلسل،
بما في ذلك الكواشف الستخالص الحمض النووي ،وإعداد المكتبة والتسلسل؛ واألجهزة ألتمتة إعداد المكتبة والتسلسل باستخدام برنامج مدير سير العمل؛ وخادم داخل الموقع لتخزين البيانات وتحليلها بصورة
آمِ نة؛ وبرنامج تحليل البيانات الذي يُمكنه إنشاء تقارير تُقدّم نتائج نوعية.
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الجدول  :2األداء السريري لجهاز VeriSeq NIPT Solution v2
التثلث الصبغي 18

> )130/130( ٪99.9

> )41/41( ٪99.9

> )26/26( ٪99.9

)27/28( ٪96.4

٪100 ،٪97.1

٪100 ،٪91.4

٪100 ،٪87.1

٪99.4 ،٪82.3

التثلث الصبغي 21

الحساسية

فاصل ثقة  bClثنائي
الجانب بنسبة ٪95

)1982/1984( ٪99.90

النوعية
b

فاصل ثقة  Clثنائي
الجانب بنسبة ٪95

اختالل الصيغة الصبغية

التثلث الصبغي 13

c

a

1

الجسدية النادرة )(RAA

d

حذوفات وازدواجات
جزئية بحجم ≥  7ميجا
قاعدة

تشوه
أي حالة ّ

)20/27( ٪74.1

)318/333( ٪95.5

٪86.8 ،٪55.3

٪97.3 ،٪92.7

e

)1954/1967( ٪99.34 )2000/2004( ٪99.80 )2001/2005( ٪99.80 )2000/2002( ٪99.90 )1995/1997( ٪99.90

٪99.97 ،٪99.63

٪99.97 ،٪99.64

٪99.97 ،٪99.64

٪99.92 ،٪99.49

٪99.92 ،٪99.49

٪99.61 ،٪98.87

a.وردت حاالت التثلث الصبغي  ،21والتثلث الصبغي  18والتثلث الصبغي  13في تقارير أداء الفحص األساسي ،مع استثناء  16عينة للكشف عن إصابتها بالفسيفساء و 49عينة ُمصابة بحاالت شذوذ في الفحص على نطاق الجينوم فقط؛ ووردت حاالت اختالل الصيغة الصبغية
الجسدية النادرة ( )RAAواالزدواجات والحذوفات الجزئية في تقارير أداء الفحص على نطاق الجينوم
b.فاصل ثقة حسب طريقة نقاط ويلسون
نظرا لعدم ظهور التثلث الصبغي  21في الجدول
c.وردت سبع حاالت حمل في توأم في تقارير بصورة صحيحة ً
d.يستثني اختالل الصيغة الصبغية الجسدية النادرة ( )RAAالكروموسومات  ،21و 18و13
e.تتض ّمن أي حالة شذوذ عينات من الفحوصات األساسية الختالل الصيغة الصبغية للكروموسوم الجنسي ( )SCAوالفحوصات على نطاق الجينوم

الجدول  :3تطابق نتائج تحديد نوع جنس الجنين لجهاز  VeriSeq NIPT Solution v2مع المرجع السريري

1

نتائج جهاز VeriSeq NIPT Solution v2
نسبة التطابق

نتيجة النوع الجسدي لحديث الوالدة

النتائج الوراثية الخلوية

أنثى

ذكر

XX

XY

XO

XXX

XXY

XYY

٪100

٪100

٪100

٪100

٪90.5

٪100

٪100

٪91.7

نتائج سريعة

معدالت فشل اختبار منخفضة

يُوفّر  VeriSeq NIPT Solution v2سير عمل سريعًا من ثالث خطوات الختبار
 NIPTالذي يُصدر نتائج دقيقة خالل مدة تزيد ً
يوم واحد فقط (الجدول .)4
قليل عن ٍ
ّ
ومن خالل اتباع سير العمل البسيط واآللي ،يُمكن للفني تحليل من  24إلى  96عينة
خالل <  8ساعات بأق ّل وقت عملي .تميل أساليب التسلسل المستهدف واألساليب
المستندة إلى الفحص إلى امتالك بروتوكوالت معملية أطول ،ما يتطلّب مزيدًا من
الوقت العملي.

تُع ّد حاالت فشل االختبار ،حيث يتعذّر استدعاء ثنائي الصبغي أو اختالل الصيغة
ً
عامل ُمه ًما في تحديد موثوقية اختبار  NIPTوجدواه السريرية .وتتفاوت
الصبغية،
ُ
معدالت فشل اختبار  NIPTبدرجة كبيرة حسب االختبار ال ُمستخدم .إذ تظهر
االختبارات التي تستخدم نه ًجا ُمستهدفًا أو طريقة واحدة متعددة األشكال معدالت فشل
اختبار َّأولية مرتفعة مقارنةً بالجيل التالي من تقنيات التسلسل ) 8.(NGSيستخدم
 VeriSeq NIPT Solution v2تسلسل الجينوم الكامل ( )WGSلتوفير بيانات
وافية عبر جميع الكروموسومات دون التأثير على الدقة أو زيادة معدالت الفشل أو
اإليجابية الكاذبة .في الدراسة السريرية للتحقق من الصحة ،كان ُمعدّل فشل عينة
السحب األول  1.٪1.2وفي الممارسة المعملية ،ستتوفّر كمية كافية من البالزما من
األولي لعينة الدم لتكرار سير العمل في جهاز  VeriSeq NIPTإذا ِلزم
السحب ّ
األولي من  ٪2إلى  ٪1.3في
األمر 9.وقد أُثبِت أنه عند التكرار ،انخفض ُمعدّل الفشل ّ
9
العينة نفسها.

الجدول  :4يستطيع  VeriSeq NIPTإنهاء االختبار في خالل مدة تزيد ً
قليل
عن يوم واحد فقط
الخطوة

الوقت العملي

إجمالي الوقت

إعداد العينة وإعداد المكتبة

حوالي ساعتين

حوالي  8ساعات

التسلسل

حوالي  15دقيقة

حوالي  14ساعة

تحليل البيانات وإنشاء التقرير

N/A

حوالي  4ساعات

إجمالي الوقت

حوالي  2.25ساعة

حوالي  26ساعة

حل التشخيص المختبري البسيط والقابل للقياس
يُوفّر  VeriSeq NIPT Solution v2ال ُمتكامل جميع العناصر الضرورية إلجراء
الفحص .يتوسّع سير العمل اآللي بسهولة لتحليل  24أو  48أو  96عينة لكل عملية
تشغيل إلتاحة إدارة أحجام العينات بكفاءة ومرونة .كما يُمكن للمختبر اختيار تشغيل
الفحص األساسي أو الفحص على مستوى الجينوم حسب العينة.

قد تتفاوت األوقات الفعلية حسب الممارسات المعملية لكل فرد؛ تعني " N/Aغير منطبق"

لالستخدام التشخيصي في األنابيب .ال يتوفّر في بعض الدول والمناطق.
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سير العمل اآللي

الجدول  :5متطلبات أداء جهاز الجيل التالي من تقنيات التسلسل ()NGS

يُوفّر فحص جهاز  VeriSeq NIPTاآللي بالكامل من  VeriSeqسير عمل بسيط
يُقلل من الوقت العملي الذي يستغرقه الفني واحتمالية وقوع الخطأ إلى الح ّد األدنى.
يتطلّب البروتوكول جمع الدم المحيطي الكامل لألم بحجم  7إلى  10مللي في أنبوب
 Streckلجمع الدم ( )BCTال ُموصى به .وتحتوي مجموعات إعداد العينة ال ُمحسَّنة
لجهاز  VeriSeq NIPTعلى كواشف وملصقات إلعداد مكتبات التسلسل من الحمض
النووي الخالي من الخاليا ( .)cfDNAيتم عزل البالزما ،واستخالص الحمض النووي
الخالي من الخاليا ( ،)cfDNAوإعداد المكتبة الخالية من تفاعل سلسلة البوليميرات
( ،)PCRبما في ذلك إنشاء لوحة القياس الكمي ،والقياس الكمي للمكتبة ،وتجميع
المكتبة ،بصورة آلية على جهاز  ،VeriSeq NIPT Microlab STARوهو نظام
 Microlab STARتُوفّره شركة  Hamiltonذو تكوين ُمخصص لالستخدام بشكل
خاص في سير عمل جهاز  .VeriSeq NIPTيتح ّكم ُمدير سير عمل اختبار NIPT
من  VeriSeqسهل االستخدام في جميع جوانب إعداد العينة ،بما في ذلك تتبّع العينة.

التسلسل
تحتوي عينة دم األم على أجزاء الحمض النووي الخالي من الخاليا ()cfDNA
بأطوال مختلفة؛ وتميل األطوال األكبر لتكون خاصة باألم بينما تميل األطوال األقصر
لتكون ذات أصل جنيني (الشكل  10)2يُحدد VeriSeq NIPT Solution v2
أطوال جميع أجزاء الحمض النووي الخالي من الخاليا ( )cfDNAبسرعة وفعالية
داخل عينة واحدة ،ويُر ّكز في التحليل على الحمض النووي الخالي من الخاليا
ً
طول باستخدام التسلسل مزدوج الطرفين الذي يُجرى على نظام
( )cfDNAاألقصر
ّ
 ،Illumina NextSeq 550Dxالذي يُوفر الجيل التالي من تقنيات التسلسل
( )NGSذات اإلنتاجية العالية 11مع نظام مختبري ميسور التكلفة (الجدول .)5
TM

اﻟﺟﻧﯾن
اﻷم

اﻟﺗﻛرار
ﺣﺟم اﻟﺟزء

الشكل  :2مقارنة حجم أجزاء الحمض النووي الخالي من الخاليا ( )cfDNAلألم والجنين —
يُميّز التسلسل مزدوج الطرفين أجزاء الحمض النووي الخالي من الخاليا ( )cfDNAحسب الحجم.
تميل األجزاء األطول لتكون خاصة باألم بينما تميل األجزاء األقصر لتكون ذات أصل جنيني.
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ال َمعلم

المواصفات

طول القراءة

 36 × 2زوجًا قاعديًّا

نوع ملف التسلسل

ملف االستدعاء القاعدي BCL.

إخراج التسلسل

 400مليون قراءة

وقت التشغيل

حوالي  14ساعة

تعدد اإلرسال

 24أو  48عينة لكل عملية تشغيل

التحليل داخل الموقع
يُجرى تحليل البيانات على ُ VeriSeq v2 Onsite Serverمخصص إلى جانب
جهاز  VeriSeq NIPT Assay Software v2للتشخيص المختبري .يُعالج
الخادم بيانات التسلسل تلقائيًا .كما يُمكن وضع دفعات العينة العديدة في قائمة االنتظار
لتحليلها على خادم واحد .ليست هناك حاجة إلرسال البيانات لتحليلها ،ما يسهم في توفير
الوقت وحماية هوية العينة.

جهاز VeriSeq NIPT Assay Software v2
يعمل جهاز  VeriSeq NIPT Assay Software v2على ترشيح القراءات
ومحاذاتها بجينوم مرجعي .تُحدد إحدى الخوارزميات ال ُمتقدمة كثافة القراءة لكل
كروموسوم (مقطع) وتُساعد في اكتشاف اختالل الصيغة الصبغية واالزدواجات
والحذوفات الجزئية والتمييز بين ك ٍل منها .يعمل البرنامج كذلك على إعداد تقديرات
تقريرا بذلك .تُدمج بيانات جزء الجنين مع التغطية
لجزء الجنين في كل عينة ويُصدر
ً
واإلدخاالت اإلحصائية األخرى التي يتم إنشاؤها خالل التسلسل لتقييم حالة اختالل
الصيغة الصبغية.
لضمان انخفاض معدالت فشل االختبار ،يتض ّمن اختبار جهاز
 VeriSeq NIPT Assay Software v2مقياس سجل الجودة لعينة اختبار
اختالل الصيغة الصبغية الجنيني ال ُمخصص السري ( .)iFACTيُشير اختبار iFACT
إلى ما إذا قد أع ّد الفحص تغطية كافية للتسلسل ،مع الوضع في االعتبار تقدير جزء
الجنين لكل عينة ،لتمكين استدعاء اختالل الصيغة الصبغية أو االزدواج والحذف
الجزئي ،حتى للعينات التي تتض ّمن جزء جنين منخفضًا 12.يُم ّكِن الح ّد األقصى
الديناميكي هذا جهاز  VeriSeq NIPT Assay Software v2من إنشاء تقارير
1
حول عينات جزء الجنين المنخفض ما ينتج عنه انخفاض حاالت فشل االختبار.

إنشاء التقرير
بعد تحليل البيانات ،يُصدر جهاز  VeriSeq NIPT Assay Softwareنتيجة "تم
الكشف عن اختالل الصيغة الصبغية" أو "لم يتم الكشف عن اختالل الصيغة الصبغية"
للكروموسومات التي خضعت لالختبار في كل عينة .إذا تم الكشف عن حذوفات
أو ازدواجات جزئية ،تُعرض اإلحداثيات الدقيقة في الجينوم في التقرير .وتُصدر
المعلومات في صورة ملف بصيغة " "CSV.يُمكن دمجه مع نظام إدارة معلومات
مختبر ( )LIMSحالي .يُمكن استخدام البيانات إلنشاء تقرير سريري ُمخصص.

لالستخدام التشخيصي في األنابيب .ال يتوفّر في بعض الدول والمناطق.
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تنفيذ كامل الدعم

الملخص

من أجل تحقيق السالسة خالل اإلدماج المختبري ،يتض ّمن جهاز
 VeriSeq NIPT Solution v2تركيب النظام بالكامل من خالل مهندس خدمة
ميدانية متمرس لدى  Illuminaوتوفير تدريب عملي .يقود باحثو  Illuminaالذين
يتمتّعون بالمعرفة موظفي المختبرات خطوة بخطوة خالل استخالص العينة ،وإعداد
المكتبة ،وإجراء التسلسل والتحليل (الجدول  )6عندما تكون المختبرات جاهزة للعمل،
يُوفّر فريق الدعم الفني لدى  Illuminaالدعم بصورة مستمرة.

سيُحدث جهاز  VeriSeq NIPT Solution v2ثورة في اختبار  NIPTمن حيث
إمكانية الوصول ،والموثوقية والفعالية .ويُمكن للمختبرات اآلن االستفادة من الجيل
التالي من تقنيات التسلسل ( )NGSللحصول على نتائج سريعة ،وموثوق بها وعالية
الدقة الختبار  NIPTمع معدالت فشل منخفضة.

الجدول  :6تدريب حول VeriSeq NIPT Solution v2
الموضوع

التفاصيل

ُمقدمة إلى جهاز VeriSeq
NIPT Solution v2

ندوة تتضمن نظرة عامة حول سير العمل والتحليل
•دليل المعدات اإلضافية
•دليل المستهلكات
•بروتوكول سحب عينة الدم
•بروتوكول عزل البالزما

تدريب حول تشغيل الجهاز

تدريب داخل الموقع
•يتطلّب تركيب الجهاز

فحص الموقع

ما يجب التأكد منه داخل الموقع
•تركيب المعدات اإلضافية
•توفر الكواشف الالزمة
•اتصال مكونات النظام

تدريب داخل الموقع

صا
يُجري أحد باحثي  Illuminaفح ً
•عينات بالزما سبق اختبارها مع خصائص أداء معروفة
(توفّرها )Illumina
•مراجعة سير عمل الفحص بدايةً من عزل البالزما وحتى
تشغيل الجهاز وتحليل البيانات
•التدريب على تحليل البيانات

اختبار الكفاءة داخل الموقع

إجراء العميل للفحص
•عينات بالزما سبق اختبارها مع خصائص أداء معروفة
(توفّرها )Illumina

تعرف على المزيد
ّ
جهاز ،VeriSeq NIPT Solution v2
www.illumina.com/VeriSeqNIPT

معلومات حول تقديم الطلب
المنتج

رقم الكتالوج

مجموعة إعداد عينة اختبار  NIPTمن  24( VeriSeqعينة)

20025895

مجموعة إعداد عينة اختبار  NIPTمن  48( VeriSeqعينة)

15066801

مجموعة إعداد عينة اختبار  NIPTمن  96( VeriSeqعينة)

15066802

جهاز VeriSeq NIPT Assay Software v2

20047024

خادم VeriSeq Onsite Server v2

20028403
20047000

أنبوب جمع الدم  Streckلتحليل الحمض النووي الخالي من الخاليا

15073345

جهاز NextSeq 550Dx

20005715

مجموعة كاشف  NextSeq 550Dxعالية اإلخراج إصدار ،v2.5
 75دورة

20028870

بيان االستخدام المقصود
اختبارا تشخيصيًا في األنابيب يهدف
يُعد The VeriSeq NIPT Solution v2
ً
ي الجنيني على نطاق
استخدامه كاختبار فحصي للكشف عن حاالت االختالل الجين ّ
الجينوم ،في عينات دم كاملة محيطية لألم ،مأخوذة من النساء الحوامل الالتي بلغ حملهن
 10أسابيع كحد أدنى .يستخدم جهاز  VeriSeq NIPT Solution v2التسلسل
الجينومي الكامل للكشف عن الحذوفات واالزدواجات الجزئية لجميع حاالت الصبغيات
الجسدية باإلضافة إلى اختالل الصيغة الصبغية لجميع الكروموسومات .ويمنح االختبار
إمكانية طلب اإلبالغ عن وجود حالة اختالل الصيغة الصبغية في الكروموسومات
الجنسية ( .)SCAيح َذر من االعتماد الكلي على هذا المنتج كأساس وحيد للتشخيص
أو التخاذ قرارات إدارة الحمل األخرى.

لالستخدام التشخيصي في األنابيب .ال يتوفّر في بعض الدول والمناطق.
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