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Úgy döntött, hogy szeretne elvégeztetni egy úgynevezett „Nem Invazív Prenatális Tesztet 
(NIPT), ill. más néven „az anyai vérben keringő magzati DNS vizsgálatát”. 

A vizsgálat alkalmával vért veszünk Öntől, és megvizsgáljuk az Ön vérébe átjutó magzati 
és a placentából származó örökítőanyag darabkáit. 

Ezzel az eljárással egyszeres terhességek esetén legalább 99%-os biztonsággal 
felismerhető a 21-es triszómia (Down-szindróma) és szintén nagy biztonsággal a 
18-as és 13-as triszómia. 

A tévedések kizárása érdekében pozitív eredmény esetén magzatvíz-vizsgálattal vagy 
méhlepény-mintavétellel végzett ellenőrző-vizsgálatra is sor kerül. Néhány esetben 
előfordulhat, hogy a teszt eredménytelen (vagyis se nem negatív, se nem pozitív). Ez 
leginkább akkor fordul elő, ha túl kevés magzati örökítőanyag van jelen az Ön vérében. 

Ilyen esetben – ingyenesen – megismételjük a vérvételt.

Szeretnék elvégeztetni egy NIPT-vizsgálatot.

Aláírásával nyilatkozik arról, hogy a vizsgálat célját és korlátait megértette, 
arról kielégítő tájékoztatást kapott, és szeretné a vizsgálatot elvégeztetni. 

Ezenkívül kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a rendellenességek, 
kromoszómahibák, illetve genetikai és nem genetikai eltérések száz százalékos 
kizárása ezzel a vizsgálattal nem lehetséges. 

Különösképpen megértette azt is, hogy az esetek nagyon kis részében hamis 
eredmény adódik (fals pozitív vagy fals negatív). Ikerterhességek esetén a 
teszt megbízhatósága általában véve korlátozott. 

Ezenkívül megértette, hogy ez a vizsgálat nem alkalmas az Ön vizsgálatára a 
21-es, 18-as és 13-as trioszómától eltérő, egyéb kromoszóma-elváltozások 
tekintetében. Ezzel a vizsgálattal gyakran felismerés nélkül maradnak az 
úgynevezett mozaikos rendellenességek is.

Néhány NIPT-változat esetén a DNS egy sor úgynevezett mikrotörlés 
vonatkozásában is megvizsgálható. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az 
ilyen elemzések megbízhatósága és bizonyító ereje kisebb, mint a már 
megalapozottnak számító 21-es, 18-as és 13-as NIPT-vizsgálatoké.

First Line szűrővizsgálat (a kombinált tesztnél végzett 21-es, 18-as és 13-
as triszómia valószínűségének kiszámítása helyett)

A 21-es, 18-as és 13-as triszómia fokozott kockázatának tisztázása
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