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List of Abbreviations

BrdU Bromodeoxyuridine
BWA Burrows-Wheeler Aligner
cfDNA Cell Free DNA
cffDNA Cell Free Fetal DNA
CGH Comparative Genomic Hybridization
CNV Copy Number Variation
CPM Confined Placental Mosaicism
CVS Chorionic Villus Sampling
FISH Fluorescence In Situ Hybridization
FWER Family-Wise Error Rate
LOWESS LOcally WEighted Scatterplot Smoothing
NCV Normalized Chromosome Value
NGS Next Generation Sequencing
NIPT Non-Invasive Prenatal Testing
PCA Principal Component Analysis
PCR Polymerase Chain Reaction
RETRO REad Tower RemOval
ROH Region of Homozygosity
SANEFALCON Single reAds Nucleosome-basEd FetAL fraCtiON
SNP Single Nucleotide Polymorphism
SNV Single Nucleotide Variant
WES Whole Exome Sequencing
WGS Whole Genome Sequencing
WISECONDOR WIthin SamplE COpy Number aberration DetectOR
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