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Gerb. kliente, 
dėkojame, kad pasirinkote naudotis bendrovės „BioRep S.r.l.“ teikiama prenatalinės patikros paslauga „NATIVA“ ir siūlome susipažinti su šiais keturiais 
„NATIVA“ tyrimų tipais: 

 
 

  
- tai prenatalinės patikros tyrimas, leidžiantis nustatyti 21-os, 18-os ir 13-os chromosomų trisomiją, lytinių 

chromosomų (X ir Y) aneuploidijas* ir vaisiaus lytį. 
          Tyrimo duomenys yra apdorojami Italijoje, Milane, bendrovės „BioRep“ laboratorijose, įsikūrusiose Šv. Rafaelio                 

ligoninės Mokslo parke. Tai yra „CE/IVD“ ženklu pažymėtas, sertifikuotas, visą veiksmų seką apimantis tyrimas. 

 

 - tai prenatalinės patikros tyrimas, leidžiantis aptikti chromosomų anomalijas, tokias kaip 21-os, 18-os ir 13-os 

chromosomų trisomija, lytinių chromosomų (X ir Y) aneuploidijos* ir mikrodelecijos**. 
  Tyrimas yra atliekamas veiklos rangos pagrindu JAV kompanijos „Illumina Inc.“ laboratorijose. 

 

 

 
- tai patikros tyrimas, leidžiantis nustatyti visų autosominių trisomijų ir mikrodelecijų** buvimą vaisiuje. 

          Tyrimas yra atliekamas veiklos rangos pagrindu JAV kompanijos „Illumina Inc.“ laboratorijose. 

 

 
- tai patikros tyrimas, leidžiantis aptikti visų chromosomų aneuploidijų (retų autosominių aneuploidijų) bei visų 

autosomų dalinių delecijų ir duplikacijų, didesnių nei 7 megabazės (Mb) (kopijų skaičiaus pokyčių), esant visam 

genomo padengimui, buvimą vaisiuje. 
         Tyrimo duomenys yra apdorojami Italijoje, Milane, bendrovės „BioRep“ laboratorijose, įsikūrusiose Šv. Rafaelio     

ligoninės Mokslo parke. Tai yra „CE/IVD“ ženklu pažymėtas, sertifikuotas, visą veiksmų seką apimantis tyrimas. 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
21-os chromosomos trisomija (Dauno sindromas)    

 
18-os chromosomos trisomija (Edvardso sindromas)    

 
13-os chromosomos trisomija (Patau sindromas)    

 
Lytinių chromosomų (X ir Y) aneuploidijos    

 
Retos autosominės trisomijos × ×  

 
Retos autosominės aneuploidijos × × × 

 
Dalinės delecijos/duplikacijos (kopijų skaičiaus pokyčiai 
≥ 7Mb) 

× × × 

Mikrodelecijos 
(1p36/4p16.3/5p15.2, 15q11.2/22q11.2) 

×   × 

 
Dvivaisis nėštumas  × × 

 
Sertifikavimas  × × 

 
Amerikiečių kompanijos „Illumina Inc.“ taikoma 
technologija 

 
VeriSeq NIPT 

Solution™  

 
Verifi™Plus  

 
Verifi™Plus  

 
VeriSeq NIPT 
Solution v2™  

 
Galimybė neįtraukti vaisiaus lyties nustatymo  

 


 

  Įtraukiamas 
 

 Įtraukiamas 

 

Tyrimo atlikimas Italijoje  × × 
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„NATIVA“ tyrimo atlikimas 
 

„NATIVA“ neinvaziniai prenataliniai tyrimai pasižymi dideliu tikslumu ir klinikiniu atkuriamumu. 
Patvirtinamasis tyrimas buvo atliktas naudojant daugiau nei 2000 mėginių ir remiantis žinomais rezultatais, patvirtintais 

citogenetinės analizės metu ir specialisto atliekamo tyrimo metu. 
 

Chromosoma Specifiškumas (%) Jautrumas (%)  

 

 

 

21-ma chromosoma 99,90*% 99,90 % 

18-ta chromosoma 99,90*% 99,90 % 

13-ta chromosoma 99,90*% 99,90 % 

Retos autosominės aneuploidijos  99,80% 96,4 % × 

Kopijų skaičiaus pokyčiai 99,80% 74,1% × 

Chromosoma  Atitikimas   

X0 chromosomos monosomija** 90,50 %  

Lytinių chromosomų (XXX, XXY ir XYY) 
aneuploidijos* 

99,99 % 
 

XX** 99,99 %  

XY** 99,99 %  

* Duomenis patvirtino JAV kompanija „Illumina Inc.“ remdamasi mėginiais, kurių atveju nustatytoji vaisiaus frakcija sudarė > 4%. 
** Duomenys buvo patvirtinti citogenetinės analizės metu. 

 

Chromosoma Specifiškumas (%) Jautrumas (%) 
 

 

 

 

21-ma chromosoma 99,8 % 99,9 % 

18-ta chromosoma 99,6 % 97,4 % 

13-ta chromosoma 99,9 % 87,5 % 

Chromosoma Atitikimas 

X0 chromosomos monosomija 99,0%  

Lytinių chromosomų (XXX, XXY ir XYY) 
aneuploidijos* 

 

97,4%  

XX 99,2 %  

XY 98,9 %  

Retos autosominės trisomijos  
Duomenys apie šias retas chromosomų anomalijas neleidžia 

įvertinti tyrimo atlikimą 
× 

1p36 / 4p16.3 / 5p15.2 / 
15q11.2 / 22q11.2 

Duomenys apie šias retas chromosomų anomalijas neleidžia 
įvertinti tyrimo atlikimą 

 

 

Tyrimo rezultatų pateikimo laikas 
 

Atlikus „NATIVA CE/IVD“ tyrimą, rezultatų ataskaita bus pateikta per 3-5 darbo dienas nuo kraujo mėginio pristatymo į 
laboratoriją dienos. Tačiau šis apytikriai apskaičiuotas laikas nėra laikomas galutiniu terminu ir gali keistis atsiradus poreikiui 
pakartoti tyrimą, negavus optimalių rezultatų, prireikus atlikti diagnostinius tyrimus arba kilus abejonių dėl rezultatų 
interpretavimo. 

Atlikus „NATIVA PLUS/23/KARYON“ tyrimą, rezultatų ataskaita bus pateikta per 5-7 darbo dienas nuo kraujo mėginio 
pristatymo į laboratoriją dienos. 

 
*Lytinių chromosomų (X ir Y) aneuploidijos – tai lytinių chromosomų X ir Y skaičiaus pokyčiai, lemiantys Ternerio sindromą (X0), Klainfelterio sindromą (XXY), X 
chromosomos trisomiją (XXX) ir Džekobo sindromą (XYY). 
** Mikrodelecijos. Mikroduplikacijos ir mikrodelecijos – tai struktūrinės chromosomų anomalijos, kurioms būdingas mažos chromosomos atkarpos bei genų, esančių tame 
chromosomos fragmente, praradimas (mikrodelecija arba maža iškrita) arba padvigubėjimas (mikroduplikacija). Šie pakitimai sukelia kliniškai svarbius sindromus 
priklausomai nuo to, kokia chromosoma dalyvauja, koks regionas yra paveikiamas ir kokio dydžio regionas yra prarandamas arba padvigubėja. Tradiciniai citogenetiniai 
tyrimų metodai neleidžia nustatyti tokių chromosomų anomalijų. Chromosomų mikrodelecijos dažniausiai sukelia šiuos sindromus: 

 1p36 delecija: 4p sindromas/Volfo-Hiršhorno sindromas ir 5p sindromas/katės kniaukimo sindromas. 
 15q11.2 delecija: Praderio-Vilio sindromas/Angelmano sindromas. 
 22q11.2 delecija: Di Džordžo sindromas. 
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