
Xét nghiệm thể mang Horizon™ là xét nghiệm sàng 
lọc ADN cung cấp thông tin về khả năng sinh con 
mắc tình trạng di truyền của bạn

Hiểu rõ 
vấn đề



Xét nghiệm thể 
mang là gì? 

Thể mang có nghĩa là gì?

Xét nghiệm thể mang là 
một xét nghiệm máu hoặc 
nước bọt giúp xác định xem 
bạn có phải là người mang 
một hoặc nhiều tình trạng 
di truyền lặn nhiễm sắc thể 
thường hoặc tình trạng di 
truyền liên kết nhiễm sắc 
thể X không.

Thể mang tình trạng di truyền là người mang trong 
mình một thay đổi (hoặc “đột biến”) trong một bản 
sao gen của một cặp gen.

• Hầu hết mọi người đều là thể mang chứa từ bốn 
đến sáu tình trạng di truyền khác nhau.

• Hầu hết các thể mang đều khỏe mạnh do bản sao 
còn lại của gen hoạt động bình thường.

• Các thể mang đều có nguy cơ sinh ra con mang 
một tình trạng di truyền.



Các tình trạng di truyền được 
cha mẹ thể mang truyền 
cho con cái như thế nào?

Nếu cả người phụ nữ và đối tác thụ thai đều mang cùng 
một tình trạng, họ có 25% (1/4) khả năng sinh con bị ảnh 
hưởng bởi tình trạng này mỗi lần mang thai.

Nếu người phụ nữ là thể mang tình trạng di truyền liên 
kết nhiễm sắc thể X, cô ấy có 50% (1/2) khả năng truyền 
đột biến gen cho con mỗi lần mang thai. Nếu là con trai, 
đứa trẻ có 50% khả năng bị ảnh hưởng bởi tình trạng này.
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Di truyền lặn nhiễm sắc thể thường

Di truyền liên kết nhiễm sắc thể X



Sàng lọc Horizon cho tối đa 274 tình trạng di truyền. 
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ 
thảo luận về các tùy chọn sàng lọc có sẵn cho bạn, 
có thể bao gồm sàng lọc cho một vài hoặc tất cả các 
tình trạng có sẵn thông qua Horizon.

Danh sách mẫu chung tiêu chuẩn, Horizon 14, 
sàng lọc những tình trạng sau:

• Thiếu chuỗi alpha
• Thiếu máu huyết tán beta 

(bao gồm cả bệnh hồng cầu hình liềm)
• Bệnh Canavan
• U xơ nang
• Loạn dưỡng cơ Duchenne/Becker
• Rối loạn thần kinh thực vật có tính chất gia đình
• Hội chứng Fragile X
• Rối loạn chuyển hóa đường galactose
• Bệnh Gaucher
• Thiếu hụt enzyme xúc tác acyl-CoA dehydrogenase 

chuỗi trung bình
• Bệnh thận đa nang, tính trạng lặn
• Hội chứng Smith-Lemli-Opitz
• Teo cơ tủy
• Bệnh Tay-Sachs

Horizon có gì khác biệt?
Sử dụng công nghệ mới nhất, bao gồm giải trình tự 
gen thế hệ mới, Horizon sẽ sàng lọc tối đa 274 tình 
trạng di truyền. Công nghệ độc đáo của Horizon cung 
cấp kết quả sàng lọc mang tính toàn diện cao cho 
các tình trạng thường được sàng lọc, như u xơ nang, 
teo cơ tủy và hội chứng fragile X.

Horizon sàng lọc những gì?



Khi nào tôi nên thực hiện 
xét nghiệm thể mang Horizon?
Bạn có thể thực hiện xét nghiệm Horizon bất kỳ lúc nào 
trước hoặc trong khi mang thai. Tốt nhất, bạn nên thực 
hiện xét nghiệm thể mang trước khi mang thai. Việc này 
cho phép các cặp đôi mang nguy cơ tiếp cận được với 
nhiều lựa chọn sinh sản nhất.

Làm thế nào để tôi bắt đầu
với Horizon? 
Horizon có sẵn thông qua nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe của bạn. Bạn không biết nhà cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe của mình có cung cấp Horizon không? 
Hãy liên lạc với Natera để tìm hiểu thêm.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về Horizon bằng cách 
lên lịch phiên tìm hiểu thông tin miễn phí với một trong 
những nhà cố vấn di truyền được chứng nhận chuyên 
khoa của chúng tôi. Nhắn tin SESSION đến số 484848.

Kết quả của Horizon cho tôi biết
điều gì và khi nào có kết quả? 
Kết quả được gửi về nhà cung cấp của bạn sau khoảng 
2 tuần.

Kết quả dương tính nghĩa là đã phát hiện ra đột biến gây 
bệnh. Việc xác định trạng thái thể mang của đối tác thụ 
thai để hiểu rõ nguy cơ di truyền tình trạng di truyền cho 
con bạn là vô cùng quan trọng.

Kết quả âm tính nghĩa là không tìm thấy đột biến nào 
trong các tình trạng được sàng lọc. Mặc dù kết quả âm 
tính cho thấy khả năng người được xét nghiệm là thể 
mang nằm ở mức cực kỳ thấp, xét nghiệm thể mang 
không thể phát hiện toàn bộ các đột biến gây bệnh.



Nếu bạn và đối tác thụ thai đều là thể mang của cùng 
một tình trạng di truyền lặn nhiễm sắc thể thường hoặc 
nếu bạn là thể mang tình trạng liên kết nhiễm sắc thể X, 
bạn có thể cân nhắc:

 Thụ thai tự nhiên, với phương án xét nghiệm 
trước sinh, như chọc ối hoặc lấy mẫu lông nhung 
màng đệm cho tình trạng cụ thể

 Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với xét nghiệm 
di truyền tiền làm tổ (PGT-M, PGT-A)
Natera cung cấp dịch vụ xét nghiệm Spectrum 
(PGT-M, PGT-A)  

 Sử dụng người hiến tinh trùng hoặc trứng không 
phải là thể mang tình trạng

Nhận con nuôi

Chi phí thực hiện Horizon là 
bao nhiêu? Có được bảo 
hiểm chi trả không? 
Natera hân hạnh là nhà cung cấp trong mạng lưới của 
hầu hết các chương trình sức khỏe, bao gồm Aetna, 
Anthem, Cigna và UnitedHealthcare. Tham khảo 
danh sách ngày càng mở rộng của chúng tôi tại 
www.natera.com/in-network-plans.

Chi phí thực hiện Horizon thay đổi tùy theo danh sách 
sàng lọc bạn chọn và theo phạm vi bảo hiểm cụ thể của 
bạn. Dựa trên dữ liệu yêu cầu chi trả bảo hiểm đã được 
phê duyệt trước đây, phần lớn bệnh nhân có chi phí tự 
trả từ 100 USD đến 200 USD, sau khi đã trừ đi khoản 
khấu trừ của họ.*

Chúng tôi rất quan tâm đến chi phí liên quan đến việc 
lên kế hoạch mang thai và cam kết đảm bảo rằng mọi 
bệnh nhân đều có quyền 
tiếp cận các xét nghiệm chất lượng cao của chúng tôi. 

Nếu tôi là thể mang, tôi có 
những lựa chọn sinh sản nào? 

   *Dựa trên các yêu cầu chi trả bảo hiểm đã được phê duyệt trong năm 
     2019. Một số bệnh nhân sẽ phải trả nhiều hơn; cũng có nhiều người 
     phải trả ít hơn.



Đối tác ưu tiên của Natera

TẾ BÀO BÉ NHỎ,

tiềm năng to lớn

 

 

Dùng để điều trị các chứng rối loạn 
nghiêm trọng về miễn dịch và máu 

Hơn 80 
BỆNH 

Nghiên cứu khám phá các ứng dụng 
tiềm năng trong tương lai của lĩnh 
vực y học tái tạo

Hơn 170 
THỬ NGHIỆM

LÂM SÀNG 

Cơ hội một lần trong đời  1     
LẦN

Em bé của bạn sẽ được sinh ra với một nguồn tài nguyên đặc 
biệt chứa đựng những khả năng đáng kinh ngạc trong tương 
lai–chính là các tế bào gốc sơ sinh trong dây rốn của em bé.

Natera cam kết cung cấp kiến thức cho các bà mẹ về ngân hàng máu cuống rốn 
và chúng tôi tự hào hợp tác với ngân hàng tế bào gốc sơ sinh lớn nhất thế giới.

Nhận ưu đãi giảm giá đặc biệt dành 
cho gia đình của Natera với CBR, 
công ty số 1 về tế bào gốc sơ sinh 

Truy cập cordblood.com/natera hoặc 
gọi 1.888.CORD BLOOD (1.888.267.3256) 

Thủ tục rất dễ dàng!

Đăng ký Nhận bộ xét
nghiệm

Gọi để chúng tôi đến 
nhận bệnh phẩm

sau khi sinh 



HORIZON VN để tìm hiểu thêm về xét nghiệm này
 Xem video ngắn cung cấp thông tin về xét 
 nghiệm thể mang Horizon tiên tiến.

DRAW để biết thông tin về các dịch vụ lấy máu
 Khi bạn đã có bộ xét nghiệm, hãy tìm một 
 cơ sở lấy máu tại địa phương hoặc lên lịch 
 hẹn với chuyên viên lấy máu lưu động.

SESSION để biết về các phiên tìm hiểu thông tin 
di truyền
 Lên lịch một cuộc gọi 15 phút miễn phí với 
 nhà cố vấn di truyền được chứng nhận chuyên 
 khoa trước hoặc sau khi làm xét nghiệm. 

Tận dụng các dịch vụ hỗ trợ của chúng 
tôi bằng cách nhắn tin các từ khóa 
sau tới 484848

Xét nghiệm này được phát triển bởi Natera, Inc., một phòng thí nghiệm được 
chứng nhận theo Các quy định sửa đổi cải tiến phòng thí nghiệm lâm sàng (CLIA). 
Xét nghiệm này chưa được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ 
(FDA) thông qua hoặc phê duyệt. Mặc dù FDA hiện không thông qua hoặc phê 
duyệt các xét nghiệm do phòng thí nghiệm phát triển tại Hoa Kỳ nhưng chứng 
nhận của phòng thí nghiệm là bắt buộc theo CLIA để đảm bảo chất lượng và tính 
hợp lệ của các xét nghiệm. © 2020 Natera, Inc. Bảo lưu mọi quyền. 
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201 Industrial Road, Suite 410 
San Carlos, CA 94070
SĐT chính: +1 650.249.9090 Fax: +1 650.730.2272 
natera.com

Nếu có thêm câu hỏi về chi phí ước tính hay tùy chọn 
bảo hiểm hoặc để trao đổi với người đại diện, hãy gọi 
+1 844.778.4700

Hãy bắt đầu ngay hôm nay tại cổng thông 
tin bệnh nhân của Natera:

my.natera.com/go


