
 
 

CÁC NHIỄM SẮC THỂ LÀ GÌ? 
Chromosomes are packages of genetic material which are the 
instructions for how a baby develops. Most healthy people 
have 46 chromosomes that are in 23 pairs. The first 22 pairs 
are the same in men and women, and the last pair determine 
the sex of the baby. 

XÉT  NGHIỆM TRƯỚC 
SINH VERIF I ® 

Những điều cần biết 
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Asia Genomics specializes in clinical 
genomic and genetic testing. 
Our goal is to offer tests that have a 
real impact on clinical decision-making
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11             12 and improve health. We offer tests that 

are evidence-based, accepted and 
endorsed by doctors internationally.
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 CÁC BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ ẢNH HƯỞNG 
THẾ NÀO TỚI SỨC KHOẺ CỦA TRẺ? 
Sometimes a baby can have too many or too few 
chromosomes called “aneuploidies” which can cause health 
and learning problems in a baby. Three copies of a 
chromosome, instead of two, is known as a “trisomy”; one copy 
of a chromosome is known as “monosomy”. Some of the most 
common chromosome aneuploidies that you may have 
previously heard of are trisomy 21, 18 and 13. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
                 Tam  nhiễm 21 Tam  nhiễm 18 Tam  nhiễm 13
 

Hội chứng Down  
• Chậm phát triển 

trí não nhẹ/vừa 
• Rủi ro dị tật 

bẩm sinh ví dụ 
dị tật tim 

 
Hội chứng Edwards  
• Chậm phát 

triển trí não 
nặng 

• Rủi ro mắc 
nhiều dị tật 
bẩm sinh 

 
Hội chứng Patau  
• Chậm phát 

triển trí não 
nặng 

• Rủi ro mắc 
nhiều dị tật 
bẩm sinh 

 
 
 
 
 
 
 
*Đóng dâu lâm sàng/ thực hành

 Để biết thêm thông tin chi tiết về các điều kiện này, truy cập  www.asia-genomics.com 
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Asia Genomics chuyên về xét nghiệm gen 
và di truyền lâm sàng. Mục tiêu của chúng 
tôi là cung cấp các xét nghiệm có tác động 
thực sự lên việc ra quyết định lâm sàng và 
nâng cao sức khoẻ. Chúng tôi cung cấp các 
xét nghiệm dựa trên bằng chứng được các 
bác sỹ quốc tế chấp nhận và thông qua. 
 
 

Đôi khi trẻ có thể có nhiều quá hoặc ít quá các nhiễm sắc 
thể, còn gọi là “dị bội” có thể gây ra các vấn đề về sức khoẻ 
hoặc học tập ở trẻ. Ba bản sao một nhiễm sắc thể, thay vì 
hai, còn được gọi là “tam nhiễm””; một bản sao nhiễm sắc 
thể gọi là “đơn nhiễm. Một số dị bội nhiễm sắc thể phổ biển 
nhất bạn có thể từng nghe qua là Tam nhiễm 21, 18 và 13.   

xét nghiệm trước 
sinh 

Thay đổi chăm sóc y tế qua Genomics 

Các nhiễm sắc thể là các gói vật liệu di truyền định hướng 
một đứa trẻ sẽ phát triển thế nào. Đa phần những người 
khoẻ mạnh có 46 nhiễm sắc thể, chia thành 23 cặp. 22 cặp 
đầu giống nhau ở cả nam và nữ, cặp cuối cùng quyết định 
giới tính của đứa trẻ. 

Để biết thêm thông tin vê 
Asia Genomics, các xét 
nghiệm và dịch vụ của 
chúng tôi, mời truy cập 
www.asia-genomics.com 
 

    Hãy hỏi nhà cung cấp 

Thay đổi chăm sóc y tế qua Genomics 

http://www.asia-genomics.com/
http://www.asia-genomics.com/


 
Loại xét nghiệm 

 
 

Dị bội phổ biến 

 
Xét nghiệm 

nhằm 
 

Đơn nhiễm hoặc 
tam nhiễm của 
nhiễm sắc thể 21, 
18, 13 (còn được 
biết tới là hội 
Down, Edwards, 
và Patau) 

 
Lợi ích 

 
Nhiễm sắc thể 
giới tính 

Xác định  giới tính 
của trẻ và xác định 
xem liệu có quá 
nhiều hoặc quá ít 
NST giới tính (ví dụ 
hội chứng  Turner 
hoặc Klinefelter) 

 Thai Đơn         
 

Dị bội thêm Tam nhiễm 9 và 16  

Bảng mất đoạn 
nhiễm sắc thể 
nhỏ 

Mất các đoạn nhiễm 
sắc thể nhỏ thông 
thường gây ra các dị 
tật bẩm sinh và khó 
khăn khi học tập: mất 
đoạn 22q11  
(DiGeorge); mất đoạn 
15q11 (Angelman/ 
Prader-Willi);  mất 
đoạn 1p36, 4p- 
(Wolf-Hirschhorn); 
Mất đoạn 5p- (Cri-du-
chat) 

 

 

XÉT NGHIỆM TRƯỚC SINH VERIFI® LÀ GÌ? 
Verifi® is a Non-invasive prenatal test (NIPT) which screens for 
some of the most common chromosome aneuploidies that can 
affect the health and development of your baby. The test can be 
done as early as 10 weeks, and does not have the risk of 
invasive testing options. It only requires one blood sample 

ƯU ĐIỂM CỦA NIPT LÀ GÌ SO VỚI CÁC  XÉT NGHIỆM 
KHÁC? 

 TÔI CÓ THỂ MONG ĐỢI GÌ TỪ  KẾT QUẢ NIPT? 
Your doctor will receive the results and discuss them with you. 
For each of the test options you choose, the report will include 
one of three possible results:

drawn from the mother. This blood sample contains cell free 
DNA from both mother and baby, which our advanced 
technology can analyze to determine if there are any abnormal 
changes, such as too many or too few of these chromosomes 

Non-invasive and 
does not put the 
pregnancy at risk 

One simple 
blood draw from 

the mother 

Can be done as 
early as 10 weeks 
into the pregnancy 

Aneuploidy 
detected 

Too many or too 
few chromosomes

in your baby. 
 

TẠI SAO TÔI LẠI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ XÉT 
NGHIỆM/SÀNG LỌC TRƯỚC SINH? 
Common reasons women are offered prenatal screening or 
testing include if you fit any of the following: 

 NIPT XÉT NGHIỆM NHỮNG GÌ? 
Bạn có thể  lựa chọn bao nhiêu thông tin bạn muốn biết từ xét nghiệm.  
Dưới đây là các loại xét nghiệm bạn có thể chọn: 

Nghi ngờ dị 
bội 
 
 

Không    

Abnormal number of 
chromosomes but additional 
testing may be recommended 
 
 

Normal number 
 

 Độ tuối sinh đẻ 
(35 tuổi hoặc già hơn nếu mang thai đơn; 

phát hiện 
dị bội of chromosomes

32 tuổi hoặc hơn nếu mang song thai) 
 Sàng lọc trước sinh khác bất thường 
 Lo ngại hoặc phát hiện bất thường 
trong siêu âm 
 Có người trong gia đình từng có 

nhiễm sắc thể tam nhiễm  21, 18, 13 
hoặc bất thường về nhiễm sắc thể 
giới tính 

 
 

XÉT NGHIỆM ĐƯỢC TIẾN HÀNH THẾ NÀO ? 
Verifi® Prenatal Test is a blood test. Your doctor collects one 
tube of blood from the mother, and ships it to our laboratory. 
Your doctor usually receives the results within 2 weeks. 

XÉT NGHIỆM TRƯỚC SINH VERIFI® CHÍNH XÁC THẾ 
NÀO?  
 Verifi® Prenatal Test can provide more accurate information 
about your baby, earlier and easier than other screening and 
testing options. However, there is always a small possibility of 
a false positive or false negative test. There may be additional 
testing options for your pregnancy or genetic counseling about 
the results available. 
 
 NIPT KHÔNG THỂ XÉT NGHIỆM ĐƯỢC GÌ? 
No test can completely guarantee the health of a baby. 
Currently NIPT cannot test for all possible chromosome and 
genetic problems, but it can give you important information 
about some of the most common problems with chromosomes. 
NIPT also cannot provide information about specific birth 
defects such as neural tube disorders (e.g spina bifida). 
Ultrasounds and maternal serum screening would be able to 
provide you with information about these conditions. 
 
TÔI PHẢI LÀM GÌ TIẾP THEO? 
There are many different tests and screens available during 
pregnancy. It is important for you to decide what information you 
want to know about you and your baby, and consider how you 
would use this information.

 
 

If you are interested in the 
Verifi® Prenatal Test or 
have more questions 
about your options, 
speak with your doctor. 

Verifi® là xét nghiệm trước sinh không xâm lấn (NIPT), dùng 
để xét nghiệm sàng lọc một số các dị bội nhiễm sắc thể phổ 
biến nhất có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ và sự phát triển của 
trẻ. Xét nghiệm có thể làm càng sớm càng tốt, trong vòng 10 
tuần đầu mang thai, và không có rủi ro về các khả năng xét 
nghiệm xâm lấn. Xét nghiệm chỉ cần lấy mẫu máu từ mẹ. 
Mẫu máu này chứa các DNA tự do của mẹ và bé, mà công 
nghệ hiện đại của chúng tôi có thể phân tích xác định xem có 
thay đổi nào bất thường không, ví dụ như có nhiều quá hoặc 
ít quá các nhiễm sắc thể trong bào thai. 
 

Xét nghiệm trước sinh Verifi® là một xét nghiệm máu. Bác sỹ sẽ 
lấy một ống máu của mẹ, chuyển tới phòng thí nghiệm của 
chúng tôi. Kết quả sẽ có trong vòng 2 tuần. 

 

Bác sỹ sẽ nhận kết quả và thảo luận với bệnh nhân. Với mỗi 
cách xét nghiệm bạn lựa chọn, báo cáo sẽ bao gồm một 
trong ba kết quả sau: 
 

Không xâm lấn 
không làm việc 
mang thai bị rủi ro 
 Không xâm lấn 

không làm việc 
mang thai bị rủi ro  

Chỉ đơn giản 
một tuýp máu 
lấy từ mẹ 
 

Có thể xét nghiệm 
ngay trong 10 tuần 
đầu mang thai 
 

Lý do phổ biến phụ nữ mang thai được khuyến khích làm 
xét nghiệm/sàng lọc trước sinh như sau: 
 

Phát hiện 
dị bội 

Có quá nhiều hoặc quá ít 
nhiễm sắc thể 
 

Số lượng nhiễm sắc thể bất 
thường, nhưng khuyến nghị 
nên làm thêm xét nghiệm 
 

Số lượng nhiễm sắc thể 
bình thường 
 

Xét nghiệm trước sinh Verifi® có thể cung cấp thông tin 
chính xác về thai nhi, sớm hơn và dễ dàng hơn các kiểu xét 
nghiệm sàng lọc khác. Tuy nhiên, vẫn có một ít khả năng 
xét nghiệm dương tính hoặc âm tính sai. Do đó cần làm 
thêm một số xét nghiệm cho thai nhi hoặc tư vấn về di 
truyền khi có kết quả. 
 

Không xét nghiệm nào có thể đảm bảo sức khoẻ của trẻ. 
Hiện nay, NIPT không thể xét nghiệm toàn bộ các vấn đề về 
nhiễm sắc thể và di truyền, tuy nhiên có thể cho bạn thông tin 
chính xác về một số vấn đề phổ biến về nhiễm sắc thể. NIPT 
cũng không thể đưa ra thông tin về  các dị tật bẩm sinh như 
rối loạn ống thần kinh ( ví dụ tật nứt đốt sống). Siêu âm và 
sàng lọc huyết thanh mẹ có thể cung cấp thông tin về các 
điều kiện này. 
 

Có rất nhiều loại xét nghiệm và sàng lọc có sẵn trong quá 
trình mang thai. Điều quan trọng là bạn phải quyết định thông 
tin nào bạn muốn biết về mình và con, đồng thời xem xét sẽ 
sử dụng thông tin này thế nào. 

Nếu bạn quan tâm tới 
Xét nghiệm trước sinh 
Verifi®  hoặc có bất kỳ 
câu hỏi nào về việc 
lựa chọn xét nghiệm, 
hãy nói chuyện với 
bác sỹ của mình. 

Phát hiện nhiễm 
sắc  thẻ chỉ trong 
trường hợp mang 

song thai 

Thai đơn         Đôi 
 

Thai đơn          
 

Thai đơn          
 


