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NATIVA 
Naujos kartos tyrimas, kurio 
metu analizuojama neląstelinė, 
iš placentos į motinos kraują 
patekusi vaisiaus DNR 
     „NATIVA“ – tai naujos kartos neinvazinis prenatalinis tyrimas, t.y. patikros 
tyrimas, leidžiantis nustatyti galimą chromosomų anomalijų, tokių kaip Dauno 
sindromas ir kitos dažnai pasitaikančios anomalijos, buvimą vaisiuje. 

   „NATIVA“ tyrimas yra greitas, patikimas, neinvazinis ir nekeliantis rizikos motinai 
bei vaisiui.    

  Analizuojant motinos kraujyje laisvai cirkuliuojančius vaisiaus DNR 
fragmentus galima nustatyti  rizikingus nėštumus, kurių atveju patartina atlikti 
tolimesnius tyrimus taikant invazines diagnostines procedūras, tokias kaip 
choriono gaurelių mėginio paėmimas ir amniocentezė. 

     „NATIVA“ tyrimas yra atliekamas bendrovės „BioRep“ sertifikuotose 
medicininės genetikos laboratorijose, įsikūrusiose Lombardijos regione, 
Milane, Šv. Rafaelio ligoninės Mokslo parke. 

 

       „NATIVA“ TYRIMAS YRA SERTIFIKUOTAS, PAŽYMĖTAS ŽENKLU „CE-IVD“ (EUROPOS 
PATVIRTINIMAS-IN VITRO DIAGNOSTIKA) IR SKIRTAS ANALIZUOTI VISŲ CHROMOSOMŲ 
ANEUPLOIDIJAS, O TAIP PAT DELECIJAS (PRARADIMUS) IR DALINES DUPLIKACIJAS 
(DVIGUBĖJIMUS). 



21-os chromosomos trisomija Dauno sindromas 

 

„NATIVA“ - NAUJOS KARTOS NEINVAZINIS  
PRENATALINIS TYRIMAS 
KAS YRA ANALIZUOJAMA JO METU? 

 „NATIVA“ prenatalinės patikros tyrimas suteikia galimybę atlikti skirtingas 
analizes pagal esančią klinikinę būtinybę. 

Galima pasirinkti šiuos keturis skirtingus tyrimus: 
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21-os chromosomos trisomija                     Dauno sindromas 
18-os chromosomos trisomija                 Edvardso sindromas 
13-os chromosomos trisomija                       Patau sindromas 
Lytinių chromosomų aneuploidijos           XXX, XO, XXY, XYY 
Mikrodelecijos  22q 11.2, 1p 36, 15q 11.2, 15q 11.2, 5p 15.3,4p 16.3 
Visų autosominių chromosomų  aneuploidijos (retos 
autosomų aneuploidijos) 
Vaisiaus lyties analizė 
Tik vienvaisis nėštumas 

Ženklinimas „CE/IVD“ ženklu ir sertifikavimas 
 

Vaisiaus lyties analizė 
Delecijos ir dalinės duplikacijos ≥ 7 Mb (kopijų skaičiaus pokyčiai) 

Visų autosominių chromosomų  aneuploidijos (retos autosomų aneuploidijos) 
 

XXX, XO, XXY, XYY Lytinių chromosomų aneuploidijos 
Patau sindromas 13-os chromosomos trisomija  

Edvardso sindromas 18-os chromosomos trisomija 

3 
 

21-os chromosomos trisomija Dauno sindromas 
18-os chromosomos trisomija Edvardso sindromas 
13-os chromosomos trisomija Patau sindromas 
Lytinių chromosomų aneuploidijos        XXX, XO, XXY, XYY 
Vaisiaus lyties analizė 
Ženklinimas „CE/IVD“ ženklu ir sertifikavimas 

 

21-os chromosomos trisomija                     Dauno sindromas 
18-os chromosomos trisomija                 Edvardso sindromas 
13-os chromosomos trisomija                       Patau sindromas 
Lytinių chromosomų aneuploidijos           XXX, XO, XXY, XYY 
Mikrodelecijos    22q 11.2, 1p 36, 15q 11.2, 15q 11.2, 5p 15.3,4p 16.3 
Vaisiaus lyties analizė 
Tik vienvaisis nėštumas 

 



Rizikos procentinė dalis 

CHROMOSOMŲ ANEUPLOIDIJOS 
Visų „NATIVA“ tyrimų metu nustatoma, ar vaisius turi dažniausiai pasitaikančias aneuploidijas, 

t.y. 21-os, 18-os ir 13-os chromosomų bei lytinių chromosomų aneuploidijas.  
 

Atsižvelgiant į patikros tipą ir siekiant nustatyti retas aneuploidijas (retas autosomų aneuploidijas), 
delecijas, dalines duplikacijas ≥7 Mb (kopijų skaičiaus pokyčius) arba dažniausiai pasitaikančias 
mikrodelecijas, galima atlikti išplėstinę visų chromosomų analizę.   

„NATIVA“ tyrimas leidžia nustatyti galimą chromosomų aneuploidijų buvimą. Aneuploidija – tai 
tokia būklė, kai lyginant su normaliu žmogaus kariotipu, individas turi vieną papildomą 
chromosomą arba individui trūksta vienos chromosomos. 

Kai kurių dažnai pasitaikančių chromosomų anomalijų, tokių kaip Dauno sindromas (21-os 
chromosomos trisomija) ir Edvardso sindromas (18-os chromosomos trisomija), rizika didėja su vyresniu 
motinos amžiumi, ypač jei moteris yra vyresnė nei 35 metų amžiaus. Tai yra susiję su chromosomų 
atskyrimo mechanizmų pokyčiais – chromosomų negėbėjimu atsiskirti. 

Kitų chromosomų aneuploidijų atveju, tokių kaip Ternerio 
sindromas (X chromosomos monosomija), koreliacija (ryšys) su 
motinos amžiumi neegzistuoja. 

 
 

Rizika/Motinos amžius (metai)/21-os chromosomos trisomija/18-os chromosomos trisomija/X chromosomos monosomija 
Šaltiniai: 
 
Allen EG, Freeman SB, Drschel C, Hobbs CA et al. Maternal age and risk for trisomy 21 assessed by the origin of chromosome 
non-disjunction: are port from the Atlanta and National Down Syndrome Projects Hum Genet. 2009 Feb; 125 (1):41–52. 

 
ACOGPB#163 Clinical Management guide line for Obstetrician-Gynecologist: Screening for fetal aneuploidies - May2016 

DAŽNAI PASITAIKANČIOS CHROMOSOMŲ ANEUPLOIDIJOS 

Dauno sindromas (arba 21-os chromosomos trisomija), dažniausiai naujagimiams diagnozuojama trisomija, 
atsiranda dėl papildomos 21-os chromosomos kopijos ir siejamas su sunkia arba vidutine protine negalia. Šis 
sindromas taip pat gali sukelti virškinimo bei širdies ir kraujagyslių sistemos problemas. 

Edvardso sindromas (arba 18-os chromosomos trisomija) atsiranda dėl papildomos 18-os chromosomos 
kopijos ir siejamas su sunkiais apsigimimais, didele persileidimo rizika bei trumpa gyvenimo trukme. 

Patau sindromas (arba 13-os chromosomos trisomija) atsiranda dėl papildomos 13-os chromosomos 
kopijos ir siejamas su didele aborto rizika.  Vaikai, kuriems pasireiškia Patau sindromas, paprastai turi 
reikšmingus įgimtus širdies defektus ir kitas patologijas bei retai išgyvena ilgiau nei vienerius gyvenimo 
metus. 

 
LYTINIŲ CHROMOSOMŲ ANEUPLOIDIJOS 

Ternerio sindromas (45, X0) pasireiškia tik mergaitėms ir atsiranda todėl, kad jos turi tik vieną X 
chromosomą. Sergančios šiuo sindromu mergaitės turi moterišką fenotipą, bet 85-90% atvejų joms 
neišsivysto arba dalinai išsivysto antriniai lytiniai požymiai ir būdingas nevaisingumas arba ankstyva 
menopauzė, taip pat širdies defektai, inkstų anomalijos, žemas ūgis ir elgesio sutrikimai.   

Klainfelterio sindromas (47, XXY) pasireiškia tik berniukams ir atsiranda todėl, kad jie turi 
papildomą X chromosomą. Sergantys šiuo sindromu berniukai turi mažą testosterono lygį, 
nepradėjus gydyti anksti lytinio brendimo metu, gali išsivystyti hipogonadizmas ir nevaisingumas. 
Taip pat būdinga padidėjusi kalbos raidos sulėtėjimo ir mokymosi sutrikimo rizika. 

X chromosomos trisomija (47, XXX) pasireiškia tik mergaitėms ir atsiranda todėl, kad jos turi 
papildomą X chromosomą. Ši trisomija neapima specifinių fenotipinių požymių. Dažnai nurodoma, 
kad būdingas aukštas proporcingas ūgis. Lytinio brendimo raida normali, bet trečdalyje atvejų gali 
būti sumažėjęs vaisingumas, dismenorėja (skausmingos mėnesinės) ir ankstyva menopauzė, o 
dviejuose trečdaliuose atvejų – psichomotorinės raidos sulėtėjimas. 

Džekobo sindromas arba Y chromosomos disomija (47, XYY) pasireiškia tik berniukams ir atsiranda 
todėl, kad jie turi papildomą Y chromosomą. Dauguma sergančiųjų šiuo sindromu turi aukštą ūgį, 
pasižymi normalia lytine raida ir paprastai išsaugo vaisingumą. Intelektinė raida dažniausiai yra 
normali, gali būti kalbos raidos sulėtėjimas, mokymosi sutrikimas arba raumenų hipotonija.  

. 



KAS YRA RETOS AUTOSOMŲ ANEUPLOIDIJOS IR KOPIJŲ SKAIČIAUS POKYČIAI ? 

Retos autosomų aneuploidijos - tai chromosomų skaičiaus pakitimai, dėl kurių 

chromosomų skaičius padidėja arba sumažėja priešingai nei normalaus žmogaus 

kariotipo atveju..44% 
                                         10% 

44 %                                                                 moterų 

                                                                             nustatyti kopijų 
                                                                             skaičiaus 
                                                                             pokyčiai1                                                

  

 
 

Duplikacijos ir dalinės delecijos (kopijų skaičiaus pokyčiai) – tai bet 
kuriame chromosomos regione galinčios įvykti chromosominės anomalijos, 
dėl kurių DNR dalys iškrenta (yra prarandamos) arba padvigubėja 
priešingai nei normalaus žmogaus kariotipo atveju. 

„NATIVA NEXT“ tyrimo metu analizuojamos visos retos autosomų 
aneuploidijos ir kopijų skaičiaus pokyčiai ≥7Mb. 

Petys Normali chromosoma Chromosomos duplikacija 

Aptikus retas autosomų aneuploidijas ir kopijų skaičiaus pokyčius bei atsižvelgus į galimas 
komplikacijas nėštumo metu, būtina suteikti išsamias konsultacijas ir atlikti prenatalinį 
diagnostinį tyrimą bei atidžiai stebėti  motinos ir vaisiaus sveikatą. 

 
 
 

„NATIVA NEXT“ tyrimas – tai vienintelis prenatalinis tyrimas, leidžiantis analizuoti 
visų chromosomų aneuploidijas (dažnai pasitaikančias ir retas autosomų aneuploidijas 
(RAA)) bei dalines duplikacijas/delecijas (kopijų skaičiaus pokyčius (KSP)) ≥ 7Mb. 
„NATIVA NEXT“ tyrimas – tai vienintelis „CE-IVD“ ženklu pažymėtas, sertifikuotas 
tyrimas, leidžiantis nustatyti retas autosomų aneuploidijas ir kopijų skaičiaus 
pokyčius.  

 

 

MIKRODELECIJOS 

tiriamos moterų 
populiacijos 
nustatytos  

chromosomų 
anomalijos1 

 
 
 
 
 

75% 
nėščiųjų RAA ir KSP yra 
siejami su aktualiausiais 
klinikiniais rezultatais, 
tokiais kaip vystymosi 
sulėtėjimas, vaisiaus 
anomalijos, priešlaikinis 
gimdymas ir persileidimas 

34% 
moterų 
nustatytos retos 
autosominės 
trisomijos1

 

 
KODĖL REIKIA ANALIZUOTI RETAS AUTOSOMŲ ANEUPLOIDIJAS IR KOPIJŲ SKAIČIAUS POKYČIUS? 

Retų autosomų aneuploidijų paplitimas ankstyvoje nėštumo stadijoje sudaro apie 0,34%. Kopijų skaičiaus pokyčių >7MB paplitimas sudaro apie  0,10%. 
Kartu paėmus, retos autosomų aneuploidijos ir kopijų skaičiaus pokyčiai sudaro 0,44% visų chromosominių ligų lyginant su dažnai pasitaikančių 21-os, 
18-os ir 13-os chromosomų trisomijų paplitimu, kuris sudaro 0,50% (1). 

 
 
 

Šaltinis: 
1. Scott F, Bonifaco M, Sandow R, Ellis K, Smet M-E, McLennan A. «Rare autosomal trisomies:Important and not so rare». Prenat Diagn. 
2018;38(10):765-771. QB 8145 

Atliekant „NATIVA PLUS“ ir „NATIVA KARYON“ tyrimus, analizuojamas mikrodelecijų buvimas, t.y. tiriama, ar vaisius turi struktūrines 
chromosomų anomalijas, kurias sukelia mažų DNR dalių praradimas. Kai kurios mikrodelecijos yra būdingos gerai žinomiems chromosomų regionams 
ir siejamos su atskirais sindromais. 

 
Mikrodeleciniai sindromai - tai kliniškai atpažįstamos patologijos, kurioms yra būdingas specifinis fenotipas ir kurios apima žemiau lentelėje išvardintus 

sindromus. 
 

Mikrodelecinis sindromas Chromosomos regionas Paplitimas 
Di Džordžo sindromas 22q 11.2 1/ 4 000 
1p36 delecijos sindromas 1p 36 1/ 4 000 - 1/10 000 
Angelmano sindromas 15q 11.2 1/12 000 
Praderio-Vilio sindromas 15q 11.2 1/10 000 – 1/25 000 
Katės kniaukimo sindromas 5p 15.3 1/20 000 – 1/ 50 000 
Volfo-Hiršhorno sindromas 4p 16.3 1/ 50 000 

Šaltinis: 1. Pertile MD, Halks-Miller M, Flowers N, Barbacioru C, Kinnings SL, Vavrek D, et al. Rare autosomal trisomies, revealed by maternal plasma DNA sequencing, 
suggest increased risk of feto-placental disease. Sci Transl Med. 2017;9(405). doi: 10.1126/scitranslmed.aan1240. 

QB 8145 



KAM GALIMA ATLIKTI ŠĮ TYRIMĄ 
„NATIVA“ tyrimas tinka visoms nėščiosioms. Skirtingai nuo invazinių diagnostinių tyrimų, jis nekelia rizikos vaisiui. Šis tyrimas gali būti 

atliekamas nuo 10-os nėštumo savaitės. 

Tyrimas yra nurodomas šiais atvejais: 

• kai nėštumo metu kyla persileidimo rizika ir yra kontraindikuota invazinė prenatalinė diagnostika;  

• kai nėštumo metu kombinuotas tyrimas (nėštuminio plazmos baltymo A ir chorioninio gonadotropino tyrimas + 
sprando vaiskumos matavimas) rodo, kad egzistuoja chromosomų anomalijų rizika;  

• kai motina yra patyrusi persileidimus praeityje; 

• kai chromosomų aneuploidijos  dominuoja šeimos ligų istorijoje. 

Jis taip pat gali būti atliktas šiais atvejais: 

• jeigu yra dvivaisis nėštumas; 

• jeigu yra taikytas pagalbinis apvaisinimas (homologinis arba heterologinis). 

KAIP YRA ATLIEKAMAS ŠIS TYRIMAS 
Paimamas motinos kraujo mėginys („ NATIVA“  tyrimas yra neinvazinis ir nekelia jokios rizikos nėščiajai bei jos vaikui) ir 

analizuojami neląstelinės, iš placentos į motinos kraują patekusios vaisiaus DNR fragmentai. Procedūra yra paprasta ir rezultatai 
pateikiami per 3-5 darbo dienas nuo mėginio pristatymo į laboratoriją dienos. 

„NATIVA“ TYRIMAS – PATIKIMIAUSIAS IR 
TIKSLIAUSIAS ATSAKYMAS  

„NATIVA“ tyrimas –  tai neinvazinis prenatalinis, kliniškai patvirtintas, tūkstantiniais nėštumo atvejais paremtas 
tyrimas, kurį atlikus pateikiama tiksli informacija apie visų chromosomų aneuploidijas, delecijas ir duplikacijas ≥ 7 Mb 
bei šešias mikrodelecijas. 

 
Lygiant su tradiciniais patikros tyrimais, „NATIVA“ tyrimas pasižymi didesniu jautrumu ir specifiškumu bei sumažina 

invazinių diagnostinių tyrimų taikymo poreikį ir persileidimo riziką , susijusią su jų naudojimu. 
 
 
 
 
 

JAUTRUMAS 
> 99%  

Dažniausiai pasitaikančių aneuploidijų 
atveju 

LEIDŽIA NUSTATYTI ANOMALIJŲ BUVIMĄ 
Mažas klaidingai neigiamų rezultatų skaičius 

 
 

SPECIFIŠKUMAS 
> 99%  

Dažniausiai pasitaikančių aneuploidijų 
atveju 

LEIDŽIA ELIMINUOTI ANOMALIJŲ BUVIMĄ  
                  Mažas klaidingai teigiamų rezultatų skaičius 

 
 
 

MOTINOS KRAUJO 
MĖGINIO 
PAĖMIMAS 

NAUJOS KARTOS 
DNR IŠGAVIMAS IR 
SEKOSKAITA 

NELĄSTELINĖS 
DNR IŠ 
PLACENTOS 
ANALIZĖ 

REZULTATŲ 
ATASKAITOS 
APDOROJIMAS 

Gavus teigiamą tyrimo rezultatą, bendrovė „BioRep“ siūlo genetikų konsultacijas. 



PAŽANGIOS TECHNOLOGIJOS: 
NAUJOS KARTOS SEKOSKAITA 

„NATIVA“ ir „NATIVA NEXT“ tyrimai yra paremti bendrovės „Illumina“ 
viso genomo sekoskaitos  technologija  „VeriSeq ™ NIPT Solution v2“. Tai 
yra vienintelis automatizuotas, „CE-IVD“ ženklu pažymėtas, sertifikuotas 
sprendimas, leidžiantis pagerinti tyrimo atlikimą ir jautrumą bei sumažinti 
klaidingai teigiamų atvejų  skaičių. 

„NATIVA“ ir „NATIVA NEXT“ tyrimų metu pasitelkiama suporuotų galų 
sekoskaitos technologija, leidžianti gauti didesnį genetinių duomenų kiekį 
sekoskaitos metu ir užtikrinti tikslesnę analizę bei mažesnį klaidų skaičių.  

Duomenys, gauti cirkuliuojančios DNR sekoskaitos metu, yra 
analizuojami naudojant pažangius, „CE-IVD“ ženklu pažymėtus, 
sertifikuotus algoritmus, leidžiančius atskirti neląstelinę, iš 
placentos į kraują patekusią vaisiaus DNR nuo motinos DNR, 
suskaičiuoti vaisiaus chromosomas ir aptikti delecijų bei 
duplikacijų, didesnių nei 7Mb, buvimą.  

PRENATALINĖS PATIKROS PROCEDŪRŲ PALYGINIMAS 

Lyginant su „NATIVA“ tyrimais, tradiciniai prenatalinės 
patikros tyrimai pasižymi mažesniu 21-os chromosomos 
trisomijos aptikimo procentu ir didesniu klaidingai teigiamų 
rezultatų procentu šios trisomijos nustatymo atveju. 
„NATIVA“ tyrimas gali pratęsti mažos arba vidutinės rizikos 
kombinuotą pirmojo trimestro tyrimą.  

 
 
                      Šaltinis: 

*Screening Tests for Birth Defects, American Congress of 
Obstetricians and Gynecologists, 2017. 

 

           APRIBOJIMAI 

21-os chromosomos trisomijos aptikimo 
procentas 

 
 
 

99,00% 84,50% 
 
 
 
 

 

„NATIVA“                KOMBINUOTAS 

TYRIMAS PIRMOJO TRIMESTRO   
TYRIMAS 

 

„NATIVA PLUS“ ir „NATIVA KARYON“ tyrimai  yra paremti 
viso genomo sekoskaitos technologija „Verifi Plus™“ ir atliekami JAV 
kompanijos „Verinata Health Inc.“ būstinėje taikant minėtąją kompanijos 
„Illumina Inc.“ technologiją, sukurtą  „Illumina“ laboratorijoje, kuri yra 
sertifikuota pagal Klinikinių laboratorijų tobulinimo pataisas (CLIA) ir 
Amerikos patologų kolegijos (CAP) reikalavimus. 

 
SERTIFIKUOTA KOKYBĖ 

Visas „NATIVA“ ir „NATIVA NEXT“ tyrimų procesas yra sertifikuotas ir pažymėtas 
ženklu „CE-IVD“ (Europos patvirtinimas-In vitro diagnostika). Tai reiškia, kad „NATIVA“ 
tyrimai atitinka Europos Bendrijoje taikomus medicinos gaminių charakteristikų reikalavimus 
bei Direktyvos 98/79/EB kokybės ir saugos užtikrinimo reikalavimus. 

 
„NATIVA“  tyrimai atliekami ir jų ataskaitos rengiamos Milane, bendrovės „BioRep“  laboratorijose, 

įsikūrusiose Šv. Rafaelio ligoninės Mokslo parke. 

„NATIVA“ tyrimas neatstoja invazinės prenatalinės diagnostikos tyrimų, tokių kaip amniocentezė arba choriono gaurelių 
mėginio paėmimas. Tai yra patikros tyrimas, kurio rezultatai turi būti vertinami nėščiosios klinikinių ir anamnestinių duomenų 
kontekste. 

Šio tyrimo metu nėra nustatoma motinos sveikatos būklė ir nėra pateikiami duomenys apie neanalizuojamų chromosomų 
pakitimus, subalansuotus ir nesubalansuotus struktūrinius chromosomų persitvarkymus bei poliploidijas. 

Tyrimas turi būti įtrauktas į nėštumo planą, kuriam gydytojas duoda savo pritarimą. 

Dvivaisio nėštumo atveju: 

• neanalizuojamos lytinių chromosomų aneuploidijos; 

• esant teigiamam rezultatui, negalima nustatyti, kuris iš dviejų vaisių yra paveiktas; 

• aptinkamas tik Y chromosomos buvimas arba nebuvimas. 

Tyrimas yra nerekomenduojamas šiais atvejais: 

• kai vienas iš dvynių nyksta; 

• kai yra daugiavaisis nėštumas – auga daugiau nei du vaisiai; 
• kai žinoma, kad nėščioji serga vėžiu; 

• jeigu per praėjusius 3 mėnesius nėščiajai buvo atlikta imunoterapija, radioterapija arba kraujo perpylimas; 
• jeigu nėščiajai buvo atliktas alogeninis organų persodinimas; 

• jeigu motinai yra nustatytas tiriamų chromosomų mozaikiškumas. 



KODĖL VERTA PASIRINKTI „NATIVA“ TYRIMĄ 
„NATIVA“ tyrimas yra kliniškai patvirtintas, tūkstantiniais nėštumo atvejais paremtas prenatalinės patikros tyrimas, leidžiantis aptikti 21-os, 18-os ir 13-os 

chromosomų bei visų kitų chromosomų aneuploidijas, delecijas, dalines duplikacijas, mikrodelecijas ir lytinių chromosomų aneuploidijas bei nustatyti 
vaisiaus lytį. 

 
 
 
 

 
ATLIEKAMAS ITALIJOJE 

Visas tyrimas yra atliekamas mūsų 
akredituotose laboratorijose, įsikūrusiose Milane, 
Šv. Rafaelio ligoninės Mokslo parke. 

 
 

 
 
 

SERTIFIKUOTAS 

Tyrimo metu naudojami „CE-IVD“ ženklu 
pažymėti, sertifikuoti duomenų rinkimo prietaisai, 
laboratorijos darbo procesai ir analizės. 

 
 
 
 
 

GENETINIS KONSULTAVIMAS 

Mūsų genetinio konsultavimo komanda teikia 
medicinines konsultacijas prieš ir po tyrimo 
rezultatų ataskaitos pateikimo. 

GREITAS 

Tyrimo rezultatų ataskaita bus išsiųsta per 5-7 darbo dienas 
nuo mėginio pristatymo į laboratoriją dienos. 

 
 
 

 
ATITINKANTIS REIKALAVIMUS 

Tyrimas atitinka reikalavimus, nustatytus Sveikatos 
apsaugos ministerijos gairėse dėl DNR analize paremtos 
neinvazinės prenatalinės patikros. 

 
 
 

 
 
TIKSLUS 

Tyrimas užtikrina geriausius rezultatus specifiškumo 
ir jautrumo atžvilgiu bei mažesnį netikslumų ir klaidingai 
teigiamų rezultatų skaičių. 

 
 
 

 

 

 

Bendrovė „BioRep“ taiko pažangiausias sekoskaitos technologijas, tokias kaip naujos kartos sekoskaitos metodas, ir siūlo DNR analizės paslaugas 
diagnostiniais arba mokslinių tyrimų tikslais. 

Bendrovė „BioRep“ - tai „SMeL“ akredituota medicinos įstaiga, besispecializuojanti medicinos genetikos srityje ir įregistruota Lombardijos regiono 
registre (1999-03-27, Nr.1417). 

Bendrovė „BioRep“ yra sertifikuota pagal tarptautinį standartą ISO 9001: 2015, kuriuo siekiama nuolat ir nepertraukiamai tobulinti įmonės veiklą bei 
užtikrinti aukščiausios kokybės standarto taikymą verslo procesuose.  

Bendrovė „BioRep“ yra „SAPIO“ grupės dalis ir veikia biotechnologijų srityje tarptautiniu lygmeniu. 2003 metais įsteigta bendrovė 
„BioRep“ yra biologinių išteklių centras, teikiantis išbaigtus sprendimus, susijusius su ilgalaikiu biologinių medžiagų saugojimu, ir laboratorines 
paslaugas viešoms ir privačioms mokslinių tyrimų įstaigoms (ligoninėms, universitetams, klinikoms), biotechnologijų ir farmacinėms įmonėms bei 
užtikrinantis aukštą kokybės ir saugumo lygį. 


