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INFORMACINIS LAPAS APIE NEINVAZINĮ PRENATALINĮ TYRIMĄ, 
ATLIEKAMĄ TIRIANTVAISIAUS DNR IŠ MOTINOS KRAUJO 

 

ĮVADAS Šiame dokumente aprašoma NATIVA išplėstinės atrankos tyrimų analizė, nauda, rizika ir apribojimai. Prieš atliekant tyrimą visuomet rekomenduojama pasikonsultuoti su 
medicininės genetikos, ginekologijos ir akušerijos specialistu,  arba su kvalifikuotu specialistu, turinčiu patirtį šioje srityje. Prieš priimant bet kokį sprendimą dėl nėštumo 
rekomenduojama išnagrinėti šį susijusį dokumentą, atvykus į konsultaciją pasikonsultuoti su savo specialistu dėl kilusių abejonių ar klausimų. 

 

NAUDOJIMAS: NATIVA yra neinvazinis prenatalinis išplėstinės atrankos tyrimas  (NIPT), kurio metu yra analizuojama laisva vaisiaus DNR,  cirkuliuojanti nėščios moters  kraujotakoje.  
Vaisiaus DNR fragmentai  yra tiriami taikant   DNR masinio paralelinio sekvenavimo technologiją , kad būtų galima nustatyti dažniausiai pasitaikančias vaisiaus chromosomų anomalijas 
nėštumo metu. 

KAS YRA TIRIAMA NATIVA TYRIMŲ METU? 

 
 
 
 

21, 18, 13 chr. aneuploidija  
Lytinių chromosomų aneuploidija (XXX, XO, 
XXY, XYY) 
Vaisiaus lyties tyrimas  
Vienvaisiam ir dvivaisiam nėštumui  
CE/IVD sertifikatas  
Tyrimas atliekamas  Biorep s.r.l. 
Laboratorijoje, Milanas, Italija  

21, 18, 13 chr. aneuploidija  
Lytinių chromosomų aneuploidija (XXX, XO, 
XXY, XYY) 
Mikrodelecijų plokštelė  (22q 11.2, 1p 36, 
15q 11.2, 15q 11.2, 5p 15.3, 4p 16.3) 
Vaisiaus lyties tyrimas  
TIK vienavaisiam nėštumui 
Tyrimas atliekamas  Verinata Health, 
Kalifornija 

21, 18, 13 chr. aneuploidija 
Lytinių chromosomų aneuploidija (XXX, XO, 
XXY, XYY) 
Visų chromosomų aneuoploidija (RAAs) 
Mikrodelecijų plokštelė (22q 11.2, 1p 36, 
15q 11.2, 15q 11.2, 5p 15.3, 4p 16.3) 
Vaisiaus lyties tyrimas  
TIK vienavaisiam nėštumui 
Tyrimas atliekamas  Verinata Health, 
Kalifornija 

21, 18, 13 chr. aneuploidija 
Lytinių chromosomų aneuploidija (XXX, XO, 
XXY, XYY) 
Visų chromosomų aneuoploidija  (RAA) 
daliniai pasikartojimai ir delecijos ≥7 Mb 
visoms autosomoms (CNV) 
Vaisiaus lyties tyrimas 
Vienvaisiam ir dvivaisiam nėštumui 
CE/IVD sertifikatas 
Tyrimas  Biorep s.r.l. Laboratorijoje, Milanas, 
Italija 

 
 

ANEUPLOIDIJOS, RAA, CNVS, MIKRODELECIJOS. NATIVA tyrimo metu nustatomos chromosomų aneuploidijos, t.y. tiriamas chromosomų skaičiaus kitimas lyginant su  normalia 
padėtimi, kai turi būti  po dvi kiekvienos chromosomos kopijas. Tai reiškia, kad dėl klaidų ląstelių dalijimosi metu, randamos papildomos arba trūkstamos chromosomos. Trisomija tai yra 
būklė, kai atsiranda papildoma chromosomos kopija. Monosomija tai tokia būklė, kai trūksta vienos homologinės chromosomos. 
Kai kurios aneuploidijos, pvz. 13, 18 ir 211 chromosomos aneuploidijos arba lytinės chromosomos (X,Y) aneuploidijos, yra dažniau pasitaikančios bendroje populiacijoje; kitų autosomų 
aneuploidijos yra ne tokios dažnos (Retos autosominės aneuploidijos – RAA). RAA pasireiškia retai ir paprastai aprėpia tik placentą. 
Duplikacijos ir delecijos yra  struktūriniai pokyčiai, apinantys kopijų skaičiaus kitimą DNR specifiniuose regionuose, turinčiuose daugiau nei 7 megabazes, kurios gali būti  deletuojamos ar 
duplikuojamos (Kopijų skaičiaus kitimas – CNV) ir gali atsirasti bet kuriame chromosomų regione. Mikrodelecijos yra apibrėžiamos kaip mažos, trūkstamos chromosomų dalys (< 5Mb). Kai 
kurios  gerai ištyrinėtos mikrodelecijos yra siejamos su mikrodelecijų sindromais, kurie yra apibrėžiami kaip kliniškai diagnozuotų ligų grupė.  Atliekant NATIVA PLUS ir  KARYON išplėstinės 
atrankos tyrimus, nustatomi šie mikrodeletų sindromai : 1p36 delecija, 4p- (Wolf-Hirschhorn sindromas), 5p- (cri-du-chat sindromas), 15q11.2 (Prader-Willi sindromas/Angelman 
sindromas), 22q11.2 delecija (DiGeorge arba  velokardiofacialinis sindromas). 

 
TYRIMO ATLIKIMAS  

 

 
Parametras T21 T18 T13 RAA CNV ≥7 Mb Mikrodelecijos 

 
 

Jautrumas >99.9% (130/130) >99.9% (41/41) >99.9% (26/26)  
Netiriama  

 
Netiriama 

 
Netiriama 

Dvipusis  95% IC 97.1%, 100% 91.4%, 100% 87.1%, 100% 

 
 

Jautrumas 96.5% (136/141) 95.5% (42/44) 96.3% (1954/1967) 96.4% (27/28) 74.1% (20/27)  
Netiriama 

Dvipusis 95% IC 92.0%, 98.5% 84.9%, 98.7% 81.7%, 99.3% 82.3%, 99.4% 55.3%, 86.8% 

 

 
 

  

Jautrumas 99.9% (90/90) 97.4% (37/38) 87.5% (14/16) 98.7%  
Netiriama 

 
Nėra duomenų  

Dvipusis 95% IC 96.0% -100.0% 86.2% -99.9% 61.7% - 98.5% 96.1%-99.6% 

 

 
 

Tikslumas  99.90% (1982/1984) 99.90% (1995/1997) 99.90% (2000/2002)  
Netiriama 

 
Netiriama 

 
Netiriama 

Dvipusis 95% IC 99.63%, 99.97% 99.64%, 99.97% 99.64%, 99.97% 

 
 

Tikslumas 99.90% (1987/1989) 99.90% (2001/2002) 99.90% (2005/2007) 99.49%, 99.92% 99.34% (2000/2004)  
Netiriama 

Dvipusis 95% IC 99.63%, 99.97% 99.64%, 99.97% 99.64%, 99.97% 99.95% 99.49%, 99.92% 

 

 
 

  

Tikslumas 99.8% (409/410) 99.6% (461/463) >99.9% (485/485) 99.62%-99.99%  
Netiriama 

 
Nėra duomenų 

Dvipusis 95% IC 98.7% -100.0% 98.5%-100.0% 99.2%-100.0% 96.1%-99.6% 

 

Lytinių chromosomų analizės atitikimas. 

 
  

XX XY XO XXX XXY XYY 

 

 
 

 

 
 

 
Atitikimas (%) 

 
100% (1018/1018) 

 
100% (981/981) 

 
90.5% (19/21) 

 
100% (17/17) 

 
100% (23/23) 

 
91.7% (11/12) 

 

 
 

  

 
99.2% (257/259) 

 
98.9% (276/279) 

 
99.0% (483/488) 

 
Duomenys apie šias anomalijas yra riboti 
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TYRIMO EIGA: NATIVA tyrimai yra atliekami su 8-10ml motinos kraujo mėginiu pradedant nuo dešimtos nėštumo savaitės (10 savaičių+0 dienų). Šalutinis poveikis, susijęs su kraujo 
mėginių ėmimu, yra retas, tačiau kartais gali pasijusti išsekimas, alpimas, kraujavimas, kraujosruvos ir retai infekcija. 
Cirkuliuojančių vaisiaus DNR fragmentų yra motinos kraujo plazmoje, jie atsiranda iš placentos citotrofoblastų apoptozės procesų. Vaisiaus ir motinos cirkuliuojantys laisvi DNR 
fragmentai yra izoliuojami ir tiriami taikant masinio paralelinio sekvenavimo technologiją. 
NATIVA CE-IVD IR NATIVA NEXT tyrimai yra atliekami BioRep s.r.l., via Olgettina 60, 20147 Milanas, 
Italija. NATIVA PLUS ir NATIVA KARYON tyrimai yra atliekami Verinata Health inc, Redwood City; 
CA,JAV. 

 

REZULTATAI: pasirinktų chromosomų neigiamas rezultatas (kai aneuploidija nenustatoma) reiškia “mažą riziką”, o teigiamas rezultatas (kai aneuploidija yra nustatoma) reiškia “didelę 
riziką” pasirinktų chromosomų atžvilgiu. Nustatomos anomalijos gali būti monosomija, trisomija, daugybinė aneuploidija, dalinės delecijos/duplikacijos >7Mb, mikrodelecijos pagal 
pasirinktus tyrimo variantus. Taip pat galima nustatyti vaisiaus lytį (jeigu reikia) ir vaisiaus frakciją. 
Esant mažam vaisiaus DNR kiekiui pateikiama neužbaigta ataskaita, o naujas kraujo mėginys bus imamas praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms po pirmojo mėginio paėmimo. 
Negalutiniai rezultatai taip pat gali būti gaunami dėl tiriamo mėginio biologinės kokybės.  Tokiais atvejais nėra galimybės  gauti išsamius rezultatus.  
Jeigu gaunami teigiami rezultatai (kai aneuploidija yra nustatoma) , ataskaita yra siunčiama tik gydančiam gydytojui, kuris įvertina tyrimo rezultatus  kartu su 
nėštumo klinikine situacija. Jeigu gaunami  neigiami rezultatai, tuomet  ataskaitas yra siunčiama ir pacientui ir gydančiam gydytojui. 
NATIVA ataskaitos ir genetinių tyrimų rekomendacinis laiškas  yra surašomas anglų kalba. 

 
TYRIMO APRIBOJIMAI: NATIVA tyrimai neatstoja invazinės prenatalinės diagnostikos tyrimų, tokių kaip amniocentezė ir choriono gaurelių mėginio paėmimas., tačiau tai yra 
neinvaziniai išplėstinės atrankos tyrimai, kurių rezultatai nėra diagnostiniai ir turi būti vertinami  nėščiosios klinikinių ir anamnestinių duomenų kontekste. 
Manoma, kad fiziologiniu požiūriu placentos chromosomų struktūra yra panaši į vaisiaus chromosomų struktūrą; vis dėlto egzistuoja tikimybė, kad abi chromosomų struktūros nėra 
tapačios (uždara placentos mozaika)). Tokiu atveju, jeigu chromosomų pakitimai yra nustatomi ne vaisiuje, bet placentoje (placentos mozaikiškumas), tyrimo rezultatai gali atspindėti 
placentos būklę, taip pat gali parodyti aneuploidiją, aneuploidiją, kurios vaisiaus genome iš tikrųjų nėra  (klaidingai teigiamas tyrimas). 
Ir priešingai, jeigu chromosomų pakitimai yra nustatomi vaisiuje, bet ne placentoje, NATIVA tyrimas neparodys jokios aneuploidijos net jeigu vaisius yra paveiktas (klaidingai teigiamas 
tyrimas). 
Atliekant NATIVA tyrimus nėra nustatoma paciento sveikatos būklė ir negalima patikrinti neištirtų chromosomų anomalijų, subalansuotų ar nesubalansuotų chromosomų struktūrinių 
pertvarkymų  bei poliploidijos. 

 

REKOMENDACIJA:  Gydytojui specialistui rekomenduojama tyrimą įtraukti į nėštumo eigos stebėjimą. Esant dvivaisiam nėštumui nėra galimybės įvertinti lytinės chromosomos 
aneuploidijų.. Dvivaisių 

nėštumų atvejais neįmanoma nustatyti, kokia yra kiekvieno atskiro vaisiaus būklė, o esant teigiamam tyrimo rezultatui, negalima nustatyti kuris vaisius (ar abu vaisiai) turi aneuploidijas. 
Esant dvivaisiam nėštumui  galima nustatyti Y chromosomos buvimą/nebuvimą. Nativa tyrimas nerekomenduojamas esant nykstančio dvynio sindromui, esant daugiau nei dviem 
vaisiams; išsivysčius neoplazijai pas nėščią moterį; jeigu per praėjusius 3 mėnesius nėščiajai buvo taikoma imunoterapija, radioterapija ar kraujo perpylimas; jeigu nėščiajai buvo 
atliekama alogeninė organų transplantacija; nustačius motinos chromosomų mozaikiškumą, įskaitant ir tirtas chromosomas. NATIVA tyrimai  nėra  skiriami tiriant genetiškai paveldimas 
ligas, kai paveldėjimo požymiai yra perduodami vaisiui (Mendelio dėsniai). 

 

REPORTING TIME: NATIVA CE-IVD ir NATIVA NEXT tyrimų rezultatai paprastai yra pateikiami  per 3-5 darbo dienas nuo mėginio pristatymo į BioRep s.r.l. laboratoriją. NATIVA PLUS ir 
NATIVA KARYON  tyrimų rezultatai paprastai yra pateikiami per  5-7 darbo dienas nuo mėginio pristatymo į  Verinatha Health Inc. laboratoriją. Tačiau aukščiau nurodyti terminai nėra 
laikomi griežtai apibrėžtais terminais ir gali būti pratęsiami, jeigu yra gauti neoptimalūs rezultatai, reikalinga išsami diagnostinė analizė, kyla abejonių dėl rezultatų interpretavimo arba 
atsiranda būtinybė pakartoti tyrimą. 

 

PAPILDOMA NĖŠTUMO INFORMACIJA: Siekiant patikrinti NATIVA tyrimų tikslumą ir kokybę, gali būti reikalinga informacija apie nėštumo eigą. Dėl šios priežasties BioRep s.r.l. gali 
kreiptis į specialistą su prašymu pateikti papildomą informaciją apie nėštumą įskaitant invazinių diagnostinių tyrimų rezultatus. 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS: Visus asmens duomenis tvarko BioRep, griežtai laikantis galiojančių privatumą reglamentuojančių įstatyminių aktų reikalavimų, įskaitant  Bendrąjį 
asmens duomenų apsaugos reglamentą Nr. 679/2016 ir susijusių vietinių teisės aktų nuostatų, taip pat vadovaujantis tikslais ir metodais, apibrėžtais nustatytoje privatumo politikoje, 
kurios tekstas yra pateikiamas kartu su NATIVA rinkinio komplektu. Duomenų tvarkytojas yra  BioRep s.r.l. Tyrimo rezultatų duomenys taip pat yra tvarkomi griežtai laikantis visų 
galiojančių privatumo reglamentų reikalavimų  ir juos galima pateikti tik duomenų savininkui arba jo tinkamai paskirtam įgaliotam. Atliekant NATIVA PLUS ir NATIVA KARYON tyrimus, 
biologinė medžiaga ir susiję klinikiniai duomenys yra apdorojami JAV, kad tyrimas būtų pilnai užbaigtas. Atlikus analizę yra surašomi ir saugomi papildomi klinikiniai duomenys. 
Priklausomai nuo kraujo mėginio kilmės šalies JAV galiojantys  duomenų apsaugos standartai gali būti laikomi neatitinkančiais reikalavimų. 

 

MĖGINIŲ LAIKYMAS: paimti mėginiai yra užkoduojami, pažymimi brūkšniniu kodu ir serijos numeriu. BioRep ar kitos jos įgaliotos įstaigos Sample gali naudoti mėginio likučius 
laboratoriniuose procesuose laboratorinės įrangos kalibravimui, testavimui ir priežiūrai, vidaus ir išorės kokybės kontrolės programų vykdymui. 

 

GENETINĖ  KONSULTACIJA: Siekiant geriausiu įmanomu būdu pacientėms išaiškinti tyrimo tikslus, jo apimtį ir galimus scenarijus, BioRep siūlo suteikti konsultaciją telefonu prieš 
tyrimą, surenkant anamnezės duomenis apie pacientę ir jos nėštumą.  Atlikus tyrimą  kartu su ataskaita  bus pateikiamos rašytinės genetinės rekomendacijos tiek esant  neigiamam, 
tiek teigiamam rezultatui, siekiant padėti pacientui ir nukreipiančiam specialistui teisingai išaiškinti tyrimų rezultatus. 

TYRIMAI: NATIVA PLUS / KARYON tyrimų likučius ir tam tikrus medicininius duomenis, įskaitant genetinę informaciją, „Illumina inc.“ gali anonimiškai naudoti tyrimų tikslais. Naudojant 
šią informaciją gali būti kuriami komerciniai produktai ir paslaugos. Pranešimai apie konkretų tokios informacijos naudojimą nėra pateikiami ir kompensacija dėl tokios informacijos 
naudojimo nėra suteikiama. Visi šie naudojimo būdai atitinka galiojančius Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus. 

 
 
 
 

 
Nėščiosios patvirtinimo parašas 

 

 
 

Data  Paciento parašas 


