خيارات اختبار ERPeakSM
اختبار  ERPeakSMفقط
حالة جاهزية بطانة الرحم لتقبل الجنني
التوقيت املوىص به لنقل األجنة*

اختبار  + ERPeakSMاالختبار الجيني قبل
غرس األجنة ( PGTاختياري)
حالة جاهزية بطانة الرحم لتقبل الجنني
التوقيت املوىص به لنقل األجنة*
اختيار الجنني السليم من حيث الصيغة الكروموسومية
*فقط لنتائج الفحص قبل وبعد الجاهزية

للدعم واملساعدة
تتم معالجة النتائج وأي أسئلة متعلقة باملنتج بواسطة فريق
دعم من الخرباء التابع لـ .CooperGenomicsيرجى التفضل بزيارة
 fertility.coopersurgical.com/genetic-testingللمزيد من املعلومات
أو إرسال بريد إلكرتوين عرب  support@coopergenomics.comألية
استفسارات بشأن اختبار .ERPeak
SM

CooperGenomics, internal data on file
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جميع املعلومات صحيحة يف وقت الطباعة .تخضع املواصفات للتغيري دون إشعار أو التزام من جانب الرشكة املصنعة.
يتم إجراء االختبارات بواسطة  Reprogenetics ،Recombine ،Genesis Geneticsأو مختربات أخرى تابعة لـ .CooperGenomics
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 ERPeakاختبار
تقبل بطانة الرحم

SM

نقل األج ّنة بدقة

 ERPeakاختبار تقبل
بطانة الرحم

SM

اختبار أدق توقيت لنقل األجنة
يوفر إجراء اختبار  ERPeakSMلفحص تقبل بطانة الرحم عىل منصة
خصيصا للكشف الدقيق واملوثوق
 CooperGenomics1املعتمدة واملصممة
ً
لتحديد مدى تقبل بطانة رحم املرأة لنقل الجنني.

ملاذا يُجرى اختبار تحديد حالة تقبل بطانة الرحم لنقل
الجنني؟
هناك فرتة زمنية قصرية يكون خاللها بطانة الرحم جاهزة لتقبل الجنني
تسمى نافذة الغرس )أي أن تكون مستعدة وجاهزة للغرس (.يكون هذا
التوقيت عادة ما بني ١٠- ٨أيام بعد التبويض يف حالة الدورة الشهرية
الطبيعية 2أو بعد خمسة أيام من التعرض لهرمون الربوجسرتون يف
حاالت الحقن املجهري .ويحدث إزاحة لنافذة الغرس يف حوايل  %30من
السيدات قبل أو بعد الخمسة أيام من التعرض للربوجسرتون.3

نافذة الغرس
نافذة
الغرس

التبويض

كيف يعمل اختبار ERPeakSM؟
يقيس اختبار  CooperGenomics ERPeakSMحالة الجينات الالزمة لغرس الجنني
يف بطانة الرحم مام يسمح لنا بتحديد نافذة الغرس للمريضة وبالتايل
إبالغ الطبيب بالوقت األنسب لنقل األجنة لزيادة احتامل نجاح الحمل .أظهرت
الدراسات حدوث حمل بنسبة  %63،2-51،7من الحاالت التي خضعت الختبار
 ERPeakSMبعد الفشل املتكرر لغرس األجنة.

أربع خطوات بسيطة
خزعة بطانة
وشحن عينة

تحليل
مخترب

إعداد تقارير
حول النتائج

نقل األج ّنة
بدقة

تفسري سهل للنتائج
تظهر نتائج اختبار  ERPeakSMأربع فئات من جاهزية بطانة الرحم لغرس األجنة
وهي :مرحلة ما قبل الجاهزية أو جاهزية أو مرحلة ما بعد الجاهزية أو عدم
الجاهزية .تويص  CooperGenomicsبالتوقيت األمثل لنقل الجنني بنا ًء عىل
نتيجة االختبار.

قبل الجاهزية

الجاهزية

بعد الجاهزية

عدم الجاهزية

