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TRUMPAS ĮVADAS

NIFTY yra paprastas, saugus ir labai tikslus neinvazinis prenatalinis tyrimas 21, 18, ir 13 trisomijoms nustatyti. Tyrimo 

jautrumas ir specifiškumas yra didesni nei 99 %.

GERIAUSIA STATISTIKA:

KOMPENSACIJA UŽ AMNIOCENTEZĘ

DIDŽIAUSIAS PATVIRTINIMO TYRIMAS IR DIDŽIAUSIAS ANALIZIŲ KIEKIS

IŠSAMIAUSIAS PLAČIAUSIO ANOMALIJŲ SPEKTRO NUSTATYMAS

• Dalyvavo beveik 147 000 nėščiųjų

• Visame pasaulyje atlikta daugiau nei 5 000 000 NIFTY tyrimų

• GenePlanet regione atlikta daugiau nei 40 000 NIFTY tyrimų

Į NIFTY Plus paketą įeina: 

• 21, 18 ir 13 trisomijos,

• 9, 16 ir 22 trisomijos,

• lytinių chromosomų aneuploidijos,

• 60 ištrynimo / dubliavimo sindromų.

DIDŽIAUSIA TEIGIAMA NUMATOMOJI VERTĖ (TNV*)

NEREIKALINGOS AMNIOCENTEZĖS

Gavus aukštos rizikos rezultatą, GenePlanet padengia amniocentezės išlaidas, jei to neatlieka draudimo bendrovė.

ŽEMIAUSIA PAKARTOTINIO MĖGINIŲ ĖMIMO IR IŠVADŲ BE REZULTATŲ NORMA

*TNV informuoja, kad teigiamas tyrimas iš tiesų yra teigiamas. Kitaip tariant, kuo didesnis TNV skaičius, tuo mažiau nereikalingų invazinių diagnostinių procedūrų (pavyzdžiui, amniocentezių) 

bus atliekama.

SPRANDO VAISKUMA 1 KONKURENTAS 2 KONKURENTAS

Aptikimo dažnis 80 % 99 % 99 % 99 %

Klaidingai teigiamo rezultato norma 5 % 0,06 % <0,1 % 0,05 %

Teigiama numatomoji vertė (T21) 3 % 80,9 % 90,9 % 92,2 %

Didelės rizikos rezultatai 100 100 100 100

Teisingai teigiamas 3 81 91 92

Klaidingai teigiamas 97 19 9 8

DIDESNIS NEI 99 % JAUTRUMAS IR SPECIFIŠKUMAS DAUGELIUI ĮPRASTŲ TRISOMIJŲ

• Tik 2,18 % pakartotinio mėginių ėmimo 

• Tik 0,098 % nesėkmingų analizių



5

KĄ GALI NUSTATYTI NIFTY?

Tyrimas gali būti atliekamas po 10 nėštumo savaitės.

Tyrimo metu taip pat galima nustatyti lytinių chromosomų aneuploidijas, trisomijas (9, 16, 22) ir 

ištrynimo / dubliavimo sindromus.

Pacientui paprašius, NIFTY tyrimas taip pat gali pateikti informaciją apie lytį.

Kai kurios nėščios moterys turi didesnę genetinių ligų riziką.

NIFTY TYRIMAS REKOMENDUOJAMAS:

Ypač:

• Jei moters ar jos šeimos istorijoje yra chromosominų ligų.

• Jei moteris yra 35 metų ar vyresnė.

• Jei kitų pirmojo trimestro tyrimų rezultatai rodo didesnę aneuploidijos riziką.

Kiekvienos moters pageidavimu, nepaisant jos amžiaus ar iš anksto nustatytos genetinės rizikos.
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APIE

Per pastarąjį dešimtmetį genetikos mokslo srityje įvykę pokyčiai ir didžiulė genetinių technologijų pažanga išplėtė mūsų ligų 

supratimo, diagnozavimo ir veiksmingo gydymo skyrimo galimybes.

Prenatalinių tyrimų sritį transformuojantis naujas neinvazinis prenatalinis DNR tyrimas (NIPT) pristatė labai tikslią 

vaisiaus aneuploidijų atrankos strategiją. Pirmasis klinikinis NIPT tyrimas buvo atliktas 2010 metais, o 2013 metų pirmąjį 

ketvirtį tyrimas buvo pradėtas vykdyti Europoje.

Nustatantis dažniausiai gimimo metu pasitaikančias trisomijas (21, 18, 13), taip pat suteikiantis galimybę nustatyti lytinių 

chromosomų aneuplodijas, trisomijas (9, 16, 22), chromosomų ištrynimo / dubliavimo sindromus ir vaisiaus lytį, NIFTY 

tyrimas suteikia žymiai patikimesnį rizikos vertinimą nei tradicinės patikros procedūros. 

2019 metais visame pasaulyje jau buvo atlikta 5 000 000 NIFTY tyrimų.

NIPT klinikinių 
tyrimų pradžia

Pridedamas 
tyrimo paketas dėl 

ištrynimų

Technologija 
patvirtinta ištyrus 
beveik 147 000 

nėštumų

Technologijos 
perdavimas

Genetinės inžinerijos plėtra Genetiniai atradimai NIFTY naujienos

2010 2013 2015 2018 2019

Dauno sindromo 
atradimas

Chromosomų 
atradimas

Pirmasis NIPT 
metodikos 

panaudojimas

Chromosomose 
atrasti genai

Naujos kartos 
sekoskaitos 

technologijos 
pristatymas

DNR dvigubos 
spiralės struktūros 

nustatymas

Pirmasis 
automatinis 
sekvenseris

DNR cirkuliacijos 
periferiniame 

kraujuje atradimas

Motinos kraujotakoje 
cirkuliuojančio vaisiaus 

DNR atradimas

T21, kaip Dauno 
sindromo 
priežasties 
atradimas

Pirmosios kartos 
sekoskaitos 

technologijos 
pristatymas

1866 1879 1928 1947 1953 1959

19771986199720052008
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APIE

MŪSŲ NGS LABORATORIJA EUROPOJE

GenePlanet turi savo Naujos kartos sekoskaitos  (NGS) laboratoriją Europoje. Laboratorijoje jau greitai bus pradėti analizuoti 

papildomi naujos kartos sekoskaitos (NGS) pagrindu atlikti testai.

Mes esame pasaulinis prevenciniais genetiniais tyrimais pagrįstų naujoviškų sprendimų tiekėjas. Mūsų analizės atliekamos 

pagal aukščiausius standartus ir rekomendacijas, skiriant daug dėmesio laboratorinėms procedūroms ir duomenų 

saugumui. 

Patvirtinta technologija

ISO akredituota laboratorija

Griežta kokybės kontrolė

Sertifikuoti ir kvalifikuoti 

laboratorijos darbuotojai

Atitiktis BDAR 

Pristatoma
DAUGIAU NEI 30 
PASAULIO ŠALIŲ

DAUGIAU NEI 100 DARBUOTOJŲ
20 pilietybių

EUROPOS
bendrovė

DAUGIAU NEI 12 METŲ
rinkoje

ES ĮSIKŪRUSI NGS 
laboratorija
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LYTINIŲ CHROMOSOMŲ ANEUPLODIJOS

Lytinių chromosomų aneuploidija yra skaitinė X ar Y chromosomos anomalija, kurią sukelia trūkstama ar 

papildoma X arba Y chromosoma. Nors lytinių chrosomosomų aneuploidijos įprastai yra lengvos būklės, 

nesukeliančios intelekto sutrikimų, tačiau kai kuriais atvejais fenotipas gali apimti fizinius sutrikimus, 

mokymosi sunkumus ir nevaisingumą.

IŠTRYNIMO / DUBLIAVIMO SINDROMAI

Ištrynimo ir dubliavimo sindromai yra kliniškai atpažįstamų sutrikimų grupė, kuriai būdingas nedidelis 

chromosomų segmento ištrynimas ar dubliavimas. Ištrynimo / dubliavimo dydis ar padėtis nustato, kokie 

ir kokio sunkumo klinikiniai požymiai pasireiškia. Ištrynimo / dubliavimo klinikiniai požymiai gali apimti 

pavėluotą vystymąsi ir protinę negalią, augimo ir elgesio problemas, mitybos sunkumus, žemą raumenų 

tonusą, traukulius, dismorfinius požymius ir įvairius apsigimimus.

TRISOMIJOS

Trisomija yra aneuploidijos tipas, kai vietoje įprastos poros chromosomų yra trys chromosomos. Trisomija 21 

(Dauno sindromas), trisomija 18 (Edvardso sindromas) ir trisomija 13 (Patau sindromas) yra trys dažniausiai 

pasitaikančios kūdikių autosominių chromosomų aneuploidijos. Šias chromosomų ligas sukelia papildoma 

arba dalinė 21, 18 ar 13 chromosomos kopija. Ši papildoma genetinė medžiaga gali sukelti dismorfinius 

požymius, apsigimimus ir skirtingų laipsnių intelekto sutrikimus.

Europai atlikti vertinimai, remiantis vidine statistika.

• Ištrynimai

• Translokacijos

• Dubliavimas

• Žymekliai

• Kitos trisomijos

• Triploidijos

• Mozaikinės trisomijos

• Mikroištrynimai

ĮVAIRIŲ SINDROMŲ ATSIRADIMO DAŽNUMAS

Trisomija 21 (53 %)

Trisomija 18 (13 %)

Trisomija 13 (5 %)

Monosomija X (7 %)

Lytinių chromosomų trisomija (5 %)

Kitos anomalijos (17 %)



9

NIFTY by GenePlanet tyrimas veiksmingai sprendžia sunkumus, matuojant mažą konkrečios chromosomos DNR 

koncentracijos padidėjimą masinio lygiagretaus sekos nustatymo (MPS) technologijos dėka. Tai reiškia, kad tiriama 

milijonai vaisiaus ir motinos DNR fragmentų iš kiekvieno mėginio. Naudodamas viso genomo sekos nustatymo technologiją 

ir keturis skirtingus bioinformatinės analizės vamzdynus, mūsų NIFTY tyrimas geba analizuoti viso genomo duomenis ir 

palyginti tiriamo mėginio chromosomas su optimaliomis chromosomomis, siekiant tiksliai nustatyti genetinę anomaliją.

NIFTY METODIKA

NELĄSTELINĖ DNR IR NELĄSTELINĖ VAISIAUS DNR

Neląstelinės DNR fragmentai (cfDNR) yra trumpi kraujuje cirkuliuojantys DNR fragmentai. Nėštumo metu cfDNR 

motinos ir vaisiaus kilmės fragmentai cirkuliuoja motinos kraujuje. Neląstelinė vaisiaus DNR (cffDNR) yra tik nedidelis 

visos cfDNR komponentas motinos plazmoje, o tai sukelia rimtą techninį iššūkį kai kuriems NIPT nustatymo metodams.

KAIP VEIKIA NIFTY BY GENEPLANET?

Mūsų NIFTY tyrimui reikia 10 ml motinos kraujo mėginio. Motinos kraujuje 

esantys cfDNR analizuojami  chromosomų anomalijoms nustatyti. Jei yra 

aneuploidijų, nustatomas nedidelis paveiktos chromosomos kiekio perviršis 

arba trūkumas.

Priešingai nei kai kurių kitų NIPT tyrimų naudojami „tikslinės sekos nustatymo“ metodai, NIFTY by GenePlanet metodika 

leidžia gauti labai tikslius rezultatus, neatsižvelgiant į klinikinius paciento simptomus, ir turi platesnį tyrimo galimybių 

spektrą, įskaitant trisomiją, lytinių chromosomų aneuploidijas, ištrynimo ir dubliavimo sindromus.

NIFTY tyrimas yra GERIAUSIAS PATIKROS TYRIMAS šiuo metu, tačiau geriausia ir tiksliausia nėštumo priežiūra 

užtikrinama kartu su kitais prenatalinio patikrinimo metodais (ultragarso tyrimu ir t. t.).
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TYRIMO PATVIRTINIMAS

NIFTY by GenePlanet TYRIMO DIDELIO MASTO PATVIRTINIMAS

Mūsų NIFTY tyrimas buvo patvirtintas didžiausio iki šiol pasaulyje atlikto klinikinio NIPT efektyvumo tyrimo:

Zhang H. et al.: Non-Invasive Prenatal Testing for Trisomy 21, 18 and 13 – Clinical Experience from 146,958 Pregnancies, Journal of 

Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.

Tyrimo rezultatai buvo apskaičiuoti remiantis 112 669 nėščių moterų su žinomais klinikiniais rezultatais:

Mėginiai buvo paimti 2011 – 2013 metais. Tyrimas buvo paskelbtas Akušerijos ir ginekologijos ultragarso žurnale.

*TT – Teisingas teigiamas kiekis, PPV – Teigiama numatomoji vertė, NPV – Neigiama numatomoji vertė

Iš viso
dalyvių:

147.314

Iš viso
tinkamų mėginių:

146.958

Mėginiai su žinomu
klinikiniu rezultatu:

112.669

(kariotipas ar vėlesni 

veiksmai)

Netinkami mėginiai: 211 

Tyrimo klaidos: 145

Nežinomi klinikiniai 

rezultatai: 34.289

TRISOMIJA TT* JAUTRUMAS SPECIFIŠKUMAS TNV* NNV*

T21 720 99,17 % 99,95 % 92,19 % 99,99 %

T18 167 98,24 % 99,95 % 76,61 % 100 %

T13 22 100 % 96,96 % 32,84 % 100 %

TOTAL 909 99,02 % 99,86 % 85,27 % 99,99 %

Dauno sindromo T21 

jautrumo laipsnis

99,17 %

Edvardso sindromo T18 

jautrumo laipsnis

98,24 %

Patau sindromo T13 

jautrumo laipsnis

100%

NIFTY teigiamas: NIIFTY neigiamas:
111.6031.066
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INDIKACIJOS

Jei nėščioji nori atlikti NIFTY tyrimą, kvalifikuoto sveikatos priežiūros specialisto jai turi būti suteikta išsami informacija apie 

neinvazinį prenatalinį tyrimą ir objektyvūs patarimai apie žmogaus genetiką. NIFTY by GenePlanet tyrimą galima atlikti nuo 

10 nėštumo savaitės.

NIFTY tyrimą galima atlikti bet kurios moters pageidavimu, nepaisant jos amžiaus ar iš anksto nustatytos genetinės 

rizikos. Sveikatos paslaugų teikėjas gali rekomenduoti atlikti NIFTY tyrimą, nes:

• Moteris gimdymo metu bus 35 metų ar vyresnė;

• Yra invazinio prenatalinio tyrimo kontraindikacijų, pavyzdžiui, placentos pirmeiga, persileidimo rizika, hepatito B viruso 

infekcija ir t. t.;

• Buvo ankstesnių nėštumų su chromosomų anomalijomis;

• Vaisiaus ultragarso tyrimo išvados rodo padidėjusią T21, T18 ar T13 riziką;

• Reikalingas pakartotinis ankstesnio tyrimo rezultato patvirtinimas;

• Atliktas dirbtinis apvaisinimas ar buvo pasikartojančių persileidimų.

NIFTY tyrimo negalima atlikti esant šioms indikacijoms:

• Motinos, vaisiaus ir / ar placentos mozaikizmas (chromosomiškai normalių ir nenormalių ląstelių mišiniai nėštumo metu);

• Subalansuota ar nesubalansuota translokacija ir motinos chromosomų inversija;

• Per vienerius metus iki tyrimo datos buvo atliktas kraujo perpylimas;

• Buvo atlikta transplantacijos operacija;

• Buvo atlikta kamieninių ląstelių terapija;

• Tyrimas nėra rekomenduojamas, jei nustatomas „išnykstančių dvynių“ sindromas. Tokiais atvejais mūsų NIFTY tyrimas gali 

būti atliekamas tik, jei vystymasis sustojo / vaisiaus mirtis įvyko iki 8 nėštumo savaitės ir nuo vystymosi sustojimo praėjo 

ne mažiau nei 8 savaitės.

Reikia 10 ml motinos kraujo.

NIFTY tyrimas gali būti atliekamas nuo 10 nėštumo savaitės.

Tyrimo rezultatai pateikiami per 6–10 dienų.
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NEREIKALINGŲ AMNIOCENTEZIŲ SKAIČIAUS 
SUMAŽINIMAS

Vienas pagrindinių mūsų NIPT technologijos privalumų yra tai, kad ji sumažina invazinio prenatalinio tyrimo būtinumą. 

Akušerijos sveikatos paslaugų teikėjai pažymi ženklų (iki 88 %) atliktų amniocentezių sumažėjimą po NIPT atlikimo. 

NIFTY BY GENEPLANET IR KITŲ TYRIMŲ PALYGINIMAS

NIFTY BY GENEPLANET – VISADA GAUNAMI REZULTATAI

SPRANDO
VAISKUMA 1 KONKURENTAS 2 KONKURENTAS

Aptikimo dažnis 80 % 99 % 99 % 99 %

Klaidingai teigiamo rezultato norma 5 % 0,06 % <0,1 % 0,05 %

Teigiama numatomoji vertė (T21) 3 % 80,9 % 90,9 % 92,2 %

Didelės rizikos rezultatai 100 100 100 100

Teisingai teigiamas 3 81 91 92

Klaidingai teigiamas 97 19 9 8

LABORATORIJA

TNESĖKMINGŲ

ANALIZIŲ NORMA
SĖKMINGŲ PAKARTOTŲ 

ANALIZIŲ NORMA ŠALTINIS

1 konkurentas
5,53 %

(110/1,988)
84,55 %
(93/110)

Palomaki et al., 2012, Genet. 
Med.

2 konkurentas Negalimos atlikti analizės norma 2,43 % (149/6123)
Futch T et al., 2013., Prenat. 

Diagn.

3 konkurentas
3,98 %

(40/1,005)
67,5 %
(27/40)

Gil MM et al., 2013., 
Ultrasound Obstet Gynecol.

1,16%
(23/1.982)

96,65%
(22/23)

Lau TK et al., 2013., 
Ultrasound Obstet. Gynecol.

Negalimos atlikti analizės norma
0,098 %

Zhang et al., 2015., 
Ultrasound Obstet. Gynecol.

NEREIKALINGOS AMNIOCENTEZĖS
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COMPETITOR 1 COMPETITOR 2 COMPETITOR 3

Tiriamų anomalijų grupė

T21, T18, T13, 
lytinių chormosomų 

aneuploidijos, T9, T16, 
T22, 60 mikroištrynimo / 

dubliavimo sindromai

T21, T18, T13, 
lytinių chormosomų 

aneuploidijos, 1 
mikroištrynimo 

sindromas

T21, T18, T13, 
lytinių chormosomų 

aneuploidijos, 5  
mikroištrynimo / 

dubliavimo sindromai, 
triploidija

T21, T18, T13, 
lytinių chormosomų 

aneuploidijos, 5  
mikroištrynimo / 

dubliavimo sindromai

Nesėkmingos analizės 
norma

0,098 % 1,60 % Netaikoma 0,1 %

Pakartotinio mėginių 
ėmimo norma

2,18 % 4,6 % 4,8 % Netaikoma

Reikalinga vaisiaus dalis 3,5 % 4 % 4 % <4 %

Naujų parametrų 
įtraukimo galimybė

Aukšta Žema Aukšta Aukšta

Viso genomo analizė Taip
Ne, tik pasirinktų 

chromosomų analizė
Taip Taip

NIPT TECHNOLOGIJŲ PALYGINIMAS KLINIKINĖJE 
PRAKTIKOJE

DNR nanorutuliai (DNBs) suformuojami iš originalių DNR fragmentų naudojant riedančio apskritimo sustiprinimo techniką. 

Tuo metu atliekamas DNB sekos nustatymas.

Tikslinės sekos nustatymas naudojant mikromatricos technologiją

Viso genomo lygiagretus sekos nustatymas naudojant DNR nanorutulių technologiją – NIFTY BY 
GENEPLANET

Viso genomo lygiagretus sekos nustatymas naudojant SBS (sekos nustatymo sintezės būdu) technologiją

Tikslinės sekos nustatymas

Technologija naudoja keturis fluorescenciškai pažymėtus nukleotidus, kurie konkuruoja dėl augančios DNR grandinės 

papildymo. Kiekvienos pridėtos bazės bangos ilgis ir signalo stiprumas nustato, kuri bazė buvo pridėta.

Technologija sustiprina ir seka vieno nukleotido polimorfizmus bei tokiu būdu atskiria motinos ir vaisiaus genotipus.

Skaitmeninės pasirinktų regionų analizės (DANSR) matrica yra technologija, kurios metu naudojama mikromatricos 

technologija tik tikslinėms chromosomų dalims analizuoti.
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TYRIMO VARIANTAI

**Y chromosomos nustatymo informacija dėl dvynių nėštumo

BASIC STANDARD PLUS TWINS

PAČIOS DAŽNIAUSIOS TRISOMIJOS

21 trisomija / Dauno sindromas

18 trisomija / Edvardso sindromas

13 trisomija / Patau sindromas

PAPILDOMOS TRISOMIJOS

9 trisomija

16 trisomija

22 trisomija

LYTINIŲ CHROMOSOMŲ ANEUPLOIDIJOS

Ternerio sindromas (X monosomija)

Klainfelterio sindromas (XXY)

Trigubos X sindromas (XXX)

Džeikobso sindromas (XYY)

60 IŠTRYNIMO IR DUBLIAVIMO SINDROMŲ*

ATSITIKTINĖS IŠVADOS

Be išvardytų chromosomų sandaros pakitimų, analizės metu gali būti nustatomi kiti chromosomų pokyčiai ir įtraukiami į 

rezultatus, kaip atsitiktinės išvados.

LYTIES NUSTATYMAS**

Moteriška / vyriška
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*60 IŠTRYNIMO IR DUBLIAVIMO SINDROMŲ

• Alfa-talasemija, protinio atsilikimo sindromas

• Androgenų nejautrumo sindromas (AIS)

• Angelmano sindromas / Praderio-Vilio sindromas

• Bannajano-Railio-Ruvalkabos sindromas (BRRS)

• Branchiootorenalinės displazijos sindromas 

(BOR)/

• Melniko-Freizerio sindromas

• Katės akies sindromas (CES)

• 10q chromosomos ištrynimo sindromas

• 10q22.3-q23.31 chromosomos mikroištrynimo 

sindromas 

• 18p chromosomos ištrynimo sindromas

• 18q chromosomos ištrynimo sindromas

• Kornelijos de Lange sindromas (CDLS)

• Kaudeno sindromas (CD)

• Katės kniaukimo (5p ištrynimas) sindromas

• Dendžio-Volkerio sindromas (DWS)

• Di Džordžo 2 tipo sindromas (DGS2)

• 2B tipo distalinė artrogenezė (DA2B)

• Diušeno ir Bekerio raumenų distrofija (DMD/ 

BMD)

• Dyggve-Melchioro-Klauseno sindromas (DMC)

• Feingoldo sindromas

• 1 tipo holoprosencefalija (HPE1)

• 4 tipo holoprosencefalija (HPE4)

• 6 tipo holoprosencefalija (HPE6)

• Džeikobseno sindromas

• Langero-Giediono sindromas (LGS)

• Leukodistrofija su 11q14.2-q14.3

• Protinis atsilikimas, su X  susijęs augimo hor-

monų trūkumas (MRGH)

• Mikroftalmija, 6 sindrominis tipas, hipofizės 

hipoplazija

• Mikroftalmija su linijiniais odos defektais

• 9p monosomijos sindromas

• Orofaciodigitalinis sindromas

• Panhipopituitarizmas, susijęs su X

• Potockio-Lupskio sindromas (17p11.2 dubliavimo 

sindromas)

• Praderio-Vilio sindromas (SIM1 sindromas)

• Rygerio sindromas 1 tipas (RIEG1)

• Saetro-Chotzeno sindromas (SCS) 

• Jutiklinis kurtumas ir vyrų nevaisingumas

• Smito-Mageniso sindromas

• Padalytos rankos / pėdos deformacija, 3 tipas 

(SHFM3)

• Padalytos rankos / pėdos deformacija, 5 tipas 

(SHFM5)

• Įgimtas diafragmos išvaržos sindromas (HCD/

DIH)

• Trichorinofalanginis sindromas, I tipas (TRPS1)

• Van der Voudo sindromas (VWS)

• WAGR sindromas ir aniridija II

• Vilmso navikas 1 (WT1)

• Su X susijęs limfoproliferacinis sindromas (XLP)

• Xp11.22-p11.23 mikrodubliavimo sindromas

• 1p36 mikroištrynimo sindromas

• 1q41-q42 mikroištrynimo sindromas

• 2q33.1 ištrynimo sindromas / Glaso sindromas

• 5q21.1-q31.2 ištrynimo sindromas

• 8p23.1 ištrynimo sindromas

• 8p23.1 dubliavimo sindromas

• 11q11-q13.3 dubliavimo sindromas

• 12q14 mikroištrynimo sindromas

• 14q11-q22 ištrynimo sindromas

• 15q26 per didelio augimo sindromas

• 16p11.2-p12.2 mikroištrynimo sindromas

• 16p11.2-p12.2 mikrodubliavimo sindromas

• 17q21.31 ištrynimo sindromas

• 17q21.31 dubliavimo sindromas
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PACIENTŲ KONSULTAVIMAS PRIEŠ IR PO NIFTY 
TYRIMO

Tyrimas nėra privalomas

Informuokite pacientes, kad visi vaisiaus aneuploidijų patikrinimo ir diagnostiniai tyrimai nėra privalomi. Moterims 

turėtų būti suteikta galimybė apsvarstyti galimą tyrimo rezultatų poveikį.

Apibūdinkite patikrinimą

Paaiškinkite, kad NIFTY yra atrankos tyrimas. Jis negali diagnozuoti ar pašalinti konkrečios vaisiaus chromosomų 

ligos tikimybės; tyrimas suskirsto moteris į aukštesnės ir mažesnės rizikos kategorijas. Tyrimas atliekamas 

naudojant motinos  kraujo mėginį iš rankos ir nėra susijęs su didesne persileidimo rizika.

Apžvelkite klinikines ligų ypatybes ir požymių įvairovę

Apibūdinkite kiekvienos ligos klinikinius požymius naudodami jautrią ir neutralią kalbą.

Apibūdinkite technologiją

Paaiškinkite, kad motinos kraujuje cirkuliuoja ne ląstelėse 

esantys chromosomų fragmentai. Ši DNR dažniausiai 

patenka iš motinos kraujo ląstelių, bet kai kurios jų yra 

kilusios iš placentos. Kadangi vaisius ir placenta išsivystė 

iš tos pačios apvaisintos ląstelės, įprastai jie yra identiški 

genetiniu požiūriu. Neląstelinių DNR fragmentų sekos 

yra analizuojamos, siekiant nustatyti fragmentų kiekį ir iš 

kurios chromosomos jie yra kilę. Laboratorija skaičiuoja 

kiekvienos dominančios chromosomos fragmentų skaičių 

ir nustato, ar konkrečios chromosomos neląstelinės DNR 

kiekis yra didesnis, ar mažesnis nei tikimąsi.

Pavyzdžiui, jei 21 chromosomos fragmentų kiekis yra 

didesnis nei tikimasi, tai reiškia didesnę tikimybę, kad 

vaisius turės 21 trisomiją.

PROFESIONALAUS KONSULTAVIMO DĖL NIFTY TYRIMO REKOMENDACIJOS

3

4

2

Specialistai ir ekspertai rekomenduoja konsultaciją prieš tyrimą, kad pacientės galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl tyrimo 

atlikimo. Svarbu, kad tyrimo teikėjai turėtų pakankamai žinių apie tyrimą ir galėtų išsamiai aptarti NIFTY su moterimis.

Tyrimas yra tinkamas visoms moterims, nes NIFTY jautrumas ir specifiškumas yra aukštesni, lyginant su tradiciniais 

neinvaziniais metodais.

Maternal cell free DNA

Cell free fetal DNA

1
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Tyrimo rezultatai

Informuokite moteris, kada ir kaip bus pateikti rezultatai.

• 21, 18 ir 13 trisomija: bus nurodyta aukšta ar žema rizika ir informacija apie riziką.

• 9, 16 ir 22 trisomija: bus nurodyta aukšta ar žema rizika.

• Lytinių chromosomų aneuploidija, ištrynimo / dubliavimo sindromai ir kitos atsitiktinės išvados, pavyzdžiui, 

kitų chromosomų aneuploidijos ir kiti reti ištrynimai / dubliavimai: nustatyta arba nenustatyta.

ŽEMA RIZIKA reiškia labai mažą neteisingo chromosomų skaičiaus tikimybę. 21, 18 ir 13 trisomijos rezultatai bus 

pateikti kaip rizikos apskaičiavimas.

AUKŠTA RIZIKA reiškia aukštą neteisingo kiekviename pakete analizuojamų chromosomų skaičiaus tikimybę. 21, 

18 ir 13 trisomijos rezultatai bus pateikti kaip rizikos apskaičiavimas.

Pakartotinis mėginių ėmimas arba nepavykusi analizė

Retkarčiais reikalingas pakartotinis mėginių ėmimas. Galimos priežastys yra nepakankamas mėginio kiekis, maža 

vaisiaus DNR dalis arba rezultatas yra neapibrėžtoje ar „pilkoje zonoje“. Jei neįmanoma gauti rezultatų net po 

pakartotinio mėginio ėmimo, tai reiškia didesnę chromosomų klaidų tikimybę, o pacientės turi atlikti diagnostinį 

tyrimą (amniocentezę).

Jautrumas

Pacientės turi būti informuotos apie NIFTY jautrumą (vaisių su tam tikra būkle dalis, kurių tos būklės tyrimas bus 

teigiamas). Bendras 21, 18 ir 13 trisomijų aptikimo dažnis yra 99,02 %, lytinių chromosomų aneuploidijų aptikimo 

dažnis – 99,9 %, o lyties nustatymo jautrumas – 98 %.

Apribojimai
NIFTY netiria visų genetinių anomalijų. Naudodami NIFTY mes negalime nustatyti monogenetinių anomalijų ar 

ligų, kurių neįmanoma nustatyti tyrimu.

Poveikis patikimumui

NIFTY tyrimo patikimumui gali turėti įtakos šie veiksniai: kraujo perpylimas, transplantacija, imunoterapija, 

kamieninių ląstelių terapija. Jei per pastaruosius metus pacientui buvo atliktas kraujo perpylimas, NIFTY tyrimo 

atlikti negalima. Mozaicizmas (vaisiaus, placentos ar motinos), chromosomų translokacija, inversija ir kiti motinos 

chromosomų pokyčiai, motinos metastazinis vėžys ir maža vaisiaus frakcija taip pat turi įtakos tyrimo patikimumui. 

Jei motina turi žinomą chromosomų pokytį, NIFTY mėginio tinkamumas priklauso nuo pokyčio tipo.

Laikas

NIFTY gali būti atliekamas bet kuriuo nėštumo metu po 10 nėštumo savaitės, tačiau rekomenduojama atlikti tyrimą 

iki 24 nėštumo savaitės. Rezultatai gaunami per 6–10 dienų.

7

8

9

10

5

6
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12

11 Teigiamos ir neigiamos numatomosios vertės
Pacientės turi suprasti, kad gavus teigiamą konkrečios aneuploidijos rezultatą, tikimybė, jog vaisius ją turės, 

nėra >99 %. Teigiama numatomoji vertė (TNV) labai skiriasi ir tampa sunku ją apskaičiuoti konkrečiu atveju. 

Ji priklauso nuo daugybės veiksnių: specifiškumo, jautrumo, motinos amžiaus, ankstesnio serumo tyrimo 

rezultatų, ultragarso tyrimo išvadų, aneuploidijos dažnio, nėštumo savaitės ir t. t. Bendra TNV 21, 18 ir 13 

trisomijų norma yra 85,27 %. Informuokite pacientes, kad gavus neigiamą rezultatą, tikimybė, jog vaisius neturės 

vienos iš dažniausių aneuploidijų (neigiama numatomoji vertė) taip pat priklauso nuo daugybės veiksnių, bet yra 

labai aukšta (>99 %).

Didelę aneuploidijos riziką rodančių rezultatų patvirtinimas
Paaiškinkite, kad NIFTY nėra diagnostinis tyrimas, tačiau jo patikimumas labai aukštas. Jei rezultatai rodo didelę 

chromosomų pokyčio riziką, rezultatų patvirtinimui reikalinga amniocentezė su kariotipija arba mikromatricos 

analizė. Paaiškinkite visą su amniocenteze susijusią riziką. Pacientė turi priimti galutinį sprendimą dėl diagnostinio 

tyrimo rezultatų patvirtinimo. Moteris gali atsisakyti kito tyrimo, ypač jei ji ketina tęsti nėštumą.

Mes griežtai rekomenduojame patvirtinimą diagnostinėmis procedūromis. T21 klaidingų teigiamų rezultatų 

lygis yra žemesnis nei 0,05 %, tačiau be aneuploidijos yra ir kitų klaidingai teigiamų rezultatų priežasčių – uždaras 

placentos mozaicizmas, motinos aneuploidija, motinos genų kopijų skaičių variantai (kopijų skaičių variantai 

CNV), motinos piktybiniai navikai ar „išnykstančių dvynių“ sindromas.

Paaiškinkite NIFTY plus tyrimą pasirinkusioms pacientėms, kad retomis aplinkybėmis tyrimas gali parodyti kitas  

motinos ar vaisiaus ligas, nei tos, kurioms nustatyti buvo atliekamas tyrimas. Informuokite pacientę apie didesnę 

klaidingai teigiamų ir klaidingai neigiamų tokių ligų rezultatų tikimybę. Nustačius kopijų skaičių variantus (CNV), 

pacientei rekomenduojama kreiptis dėl genetinės konsultacijos.
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TRISOMIJOS

21 CHROMOSOMOS TRISOMIJA / DAUNO SINDROMAS
21 trisomija, dažniau žinoma kaip Dauno sindromas, yra papildomos 21 chromosomos kopijos sukelta būklė. Deja, jei 

nustatomas Dauno sindromas, persileidimai įvyksta maždaug 30 % nėštumo atvejų. Su Dauno sindromu gimusiems 

vaikams bus reikalinga papildoma medicininė priežiūra, atsižvelgiant į konkrečias jų sveikatos problemas. Daugelis vaikų 

su Dauno sindromu turės intelekto sutrikimų, kurie svyruoja nuo silpno iki vidutinio sunkumo. Įrodyta, kad ankstyva 

intervencija yra svarbi, norint užtikrinti Dauno sindromu sergantiems žmonėms sveiką ir produktyvų gyvenimą. Jei jums 

reikia daugiau informacijos ar pagalbos, skaitykite mūsų šaltinių puslapį.

18 CHROMOSOMOS TRISOMIJA / EDVARDSO SINDROMAS
18 trisomija arba Edvardso sindromas atsiranda, kai kūdikis turi tris 18 chromosomos kopijas vietoje dviejų. Deja, nustačius 

Edvardso sindromą kyla didelė persileidimo rizika, o dauguma su šiuo sindromu gimusių kūdikių miršta per pirmąsias 

kelias gyvenimo savaites. Ilgiau nei vienerius metus išgyvena mažiau nei 10 % kūdikių. Edvardso sindromu sergantys 

kūdikiai pasižymi intelekto ir kitomis įgimtomis negaliomis, dažniausiai paliečiančiomis  širdį, smegenis ir inkstus, bei 

išorinėmis anomalijomis, pavyzdžiui, kiškio lūpa / vilko gomuriu, maža galva, pėdų deformacija, neišsivysčiusiais pirštais 

ar mažu žandikauliu.

13 CHROMOSOMOS TRISOMIJA / PATAU SINDROMAS
13 trisomija arba Patau sindromas atsiranda, kai kūdikis turi tris 13 chromosomos kopijas vietoje dviejų. Deja, nustačius 

Patau sindromą kyla didelė persileidimo arba negyvo kūdikio gimimo rizika. Dauguma su šiuo sindromu gimusių vaikų 

neišgyvena ilgiau nei kelias savaites. Patau sindromu sergantys kūdikiai gali turėti širdies ydų, smegenų ar nugaros 

smegenų problemų, papildomų rankų ir / ar kojų pirštų, kiškio lūpą ir / ar vilko gomurį ir žemą raumenų tonusą. Daugelis 

kūdikių taip pat turi įgimtų kitų organų negalių.

9 CHROMOSOMOS TRISOMIJA
9 chromosomos trisomija yra mirtina; dauguma vaisių žūsta iki gimdymo arba kūdikis miršta greitu laiku po gimdymo.

16 CHROMOSOMOS TRISOMIJA
16 chromosomos trisomija yra pati dažniausia trisomija, kuri sukelia savaiminį abortą. Gyvo kūdikio su 16 chromosomos 

trisomija gimimas yra neįmanomas.

22 CHROMOSOMOS TRISOMIJA
22 chromosomos trisomija dažniausiai yra mirtina ir yra dažna savaiminio aborto priežastis per pirmąjį nėštumo trimestrą. 

Toks nėštumas retai tęsiasi iki antrojo trimestro ir dar rečiau iki trečiojo. Gimęs kūdikis išgyvena tik kelias dienas.

Trisomija yra genetinė būklė, kai vietoje įprastos poros chromosomų yra trys chromosomos. 

TIRIAMOS GENETINĖS ANOMALIJOS
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Kiekvienoje mūsų organizmo ląstelėje yra 46 chromosomos, suskirstytos į 23 poras. Vieną jų yra žinoma kaip lytinių 

chromosomų pora, nes ji nustato mūsų lytį. Kai lytinių chromosomų trūksta, jos pridedamos arba keičiamos, atsiranda 

anomalijų.

LYTINIŲ CHROMOSOMŲ ANEUPLOIDIJOS

XXY / KLAINFELTERIO SINDROMAS

Klainfelterio sindromas yra tik vyrams pasitaikantis genetinis sutrikimas, kurį sukelia papildoma X chromosoma. Dėl 

šio sutrikimo kūdikiai gali turėti mažas sėklides arba nesugebės gaminti pakankamai vyriško hormono testosterono iki 

gimimo ir lytinio brendimo metu. Šis testosterono trūkumas neleidžia vystytis įprastoms vyro savybėms, sumažina veido ir 

gaktos plaukuotumą ir net sukelia krūtinės audinio augimą. Testosterono trūkumas taip pat gali sukelti kitus simptomus, 

pavyzdžiui, nevaisingumą.

X / TERNERIO SINDROMAS

Ternerio sindromą sukelia visiškai ar iš dalies nesanti moterų X lytinė chromosoma. Moterys su Ternerio sindromu dažnai 

pasižymi plačiu simptomų spektru ir išskirtinėmis savybėmis.

Šios dvi savybės pasireiškia beveik visada:

• mažesnis nei vidutinis ūgis;

• neišsivysčiusios kiaušidės (moterų lytiniai organai); dėl to nebūna mėnesinių ir išsivysto nevaisingumas.

XXX / TRIGUBA X

Trigubos X sindromas, taip pat vadinamas X trisomija, pasižymi papildoma X chromosoma kiekvienoje moters ląstelėje. 

Skirtingų asmenų X trisomijos simptomai ir fiziniai požymiai gali labai skirtis. Kai kurios moterys gali neturėti simptomų 

(besimptomės) arba turėti labai švelnius simptomus, kurie gali būti nediagnozuoti. Kitos moterys gali turėti daugybę 

skirtingų anomalijų.

Trigubos X sindromas yra susijęs su padidėjusia mokymosi negalios rizika ir pavėluota kalbėjimo bei kalbos įgūdžių 

raida. Galima pavėluota motorinių įgūdžių (sėdėjimo ir vaikščiojimo) raida, silpnas raumenų tonusas (hipotonija), elgesio 

ir emociniai sutrikimai. Sindromo paveiktų mergaičių ir moterų simptomai gali labai skirtis. Maždaug 10 procentų šiuo 

sindromu sergančių moterų patiria traukulius ar turi inkstų anomalijas.

XYY / DŽEIKOBSO SINDROMAS

XYY, kartais vadinamas Džeikobso sindromu, pasitaiko tik vyrams. Jį sukelia papildoma Y chromosoma. Asmenys su 

šiuo sindromu įprastai yra labai aukšti. Daugelis jų paauglystėje kenčia nuo per didelio spuoguotumo. Galimi papildomi 

simptomai yra mokymosi sutrikimai ir elgesio problemos, pavyzdžiui, impulsyvumas.
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IŠTRYNIMO IR DUBLIAVIMO SINDROMŲ SĄRAŠAS

Be 22, 21, 18, 16, 13, 9 trisomijų ir lytinių chromosomų skaičiaus pokyčio nustatymo, galima užsakyti ištrynimų ir dubliavimų 

analizę.

Alfa-talasemija, protinio atsilikimo sindromas: sukelia sunkią protinę ir fizinę negalią su veido anomalijomis. Būdingi 

veido bruožai – išplėstos akys, epikanto raukšlė (viršutinis vokas dengia vidinį akies kampą), maža trikampio formos nosis, 

plokščias veidas ir mikrocefalija. Daugumai pacientų būdingos lytinių organų anomalijos ir sunki anemijos forma.

Androgenų nejautrumo sindromas (AIS): androgenų nejautrumo sindromas yra sutrikimas, kuris turi įtakos lytiniam 

vystymuisi iki gimimo ir brendimo metu. Žmonės su šiuo sindromu genetiškai yra vyrai su viena X chromosoma ir viena 

Y chromosoma kiekvienoje ląstelėje. Kadangi jų organizmai nesugeba reaguoti į tam tikrus vyriškus lytinius hormonus 

(vadinamus androgenais), jie gali turėti daugiau moteriškos lyties savybių arba vyro ir moters lytinio vystymosi požymių.

Angelmano sindromas / Praderio-Vilio sindromas: Angelmano sindromas paveikia nervų sistemą. Būdingi bruožai yra 

pavėluotas vystymasis, intelekto negalia, judesių sutrikimai ir pusiausvyros problemos, specifinis elgesys (nenormalus 

nuolatinis džiaugsmas) ir sunkūs kalbos sutrikimai. Kiti klinikiniai požymiai yra išskirtiniai veido bruožai, pigmentiniai odos 

pokyčiai, traukuliai ir miego problemos.

Banajano-Railio-Ruvalkabos sindromas (BRRS): Banajano-Railio-Ruvalkabos sindromas yra genetinė būklė, kuriai būdinga 

didelė galva (makrocefalija), daugybiniai nevėžiniai navikai, į navikus panašūs dariniai, vadinami hamartomomis, bei tamsios 

strazdanos ant vyrų varpų. Šio sindromo požymiai ir simptomai pasireiškia nuo gimimo arba tampa pastebimi ankstyvoje 

vaikystėje.

Branchiootorenalinės displazijos sindromas (BOR) / Melniko-Freizerio sindromas: branchiootorenalinis (BOR) sindromas 

yra kaklo audinių vystymąsi sutrikdanti bei ausų ir inkstų išsigimimus sukelianti būklė.

Katės akies sindromas (CES): katės akies sindromas (CES) yra retas chromosomų sutrikimas, kurio klinikiniai požymiai yra 

labai įvairūs. Dauguma pacientų pasižymi akių (rainelės koloboma), ausų (priešaurikulinės duobės ir / ar žymos), išangės 

srities (išangės atrezija), širdies ir inkstų išsigimimais. Intelekto negalia įprastai būna lengva arba arti normos ribų.

10q chromosomos ištrynimo sindromas: šis ištrynimo sindromas pasižymi veido asimetrija, aiškiai išreikšta nosimi, siaura 

viršutine lūpa, mažu svoriu gimimo metu, žemu ūgiu, penkto piršto klinodaktilija ir vyrų kriptorchidizmu (vienos ar dviejų 

sėklidžių trūkumas). Žmonės su 10q chromosomos ištrynimo sindromu pasižymi įvairiomis mokymosi sunkumų ir uždelsto 

vystymosi formomis.

10q22.3-q23.31 chromosomos mikroištrynimo sindromas: pasikartojantys 10q22.3-q23.31 chromosomos ištrynimai yra 

susiję su dismorfiniais veido bruožais, uždelstu vystymusi ir daugybinėmis įgimtomis anomalijomis.

18p chromosomos ištrynimo sindromas: pagrindiniai šio sindromo klinikiniai požymiai yra protinė negalia, augimo 

sutrikimai, galvos ir veido anomalijos (apskritas veidas, padidėjusi burnos ertmė), neįprastos ausys ir galūnių, lytinių organų, 

smegenų, akių, širdies ir dantų anomalijos.
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18q chromosomos pašalinimo sindromas: šio sindromo požymiai gali būti labai skirtingi, pavyzdžiui, protiniai sutrikimai, 

žemas ūgis, žemas raumenų tonusas, klausos sutrikimai, pėdų deformacijos, smailūs kojų pirštai ir padidėjusi burna.

Kormelijos de Lange sindromas (CDLS): Kornelijos de Lange sindromas apibūdinamas veido dismorfizmu, pakeltais 

antakiais, suraukta nosimi, siauromis lūpomis, padidėjusia vidurine viršutinės lūpos dalimi, mažesniu apatiniu žandikauliu. 

Galimos klinikinės savybės yra uždelstas vystymasis, augimo ir pažinimo sutrikimas bei galūnių išsigimimai.

Kaudeno sindromas (CD): Kaudeno sindromui būdingi gerybiniai bendro audinio (odos, gleivinės, krūtinės ir skydliaukės), 

veido (šalia burnos ir burnoje) ir galūnių pažeidimai.

Katės kniaukimo (5p ištrynimo) sindromas: katės kniaukimo sindromas apibūdinamas protine negalia, uždelstu vystymusi, 

mikrocefalija, žemu svoriu gimimo metu ir platesniu tarpu tarp akių. Kūdikiai su šiuo sutrikimu dažnai verkia aukštesniu 

balsu.

Dendžio-Volkerio sindromas (DWS): Dendžio-Volkerio sindromas paveikia smegenų vystymąsi ir pirminį smegenėlių 

(judėjimą koordinuojančios dalies) vystymąsi. Pagrindinė sindromo ypatybė yra išsiplėtęs ketvirtasis skilvelis. Beveik 

pusė sergančiųjų šiuo sindromu pasižymi protine negalia, uždelstu motorinių įgūdžių vystymusi, raumenų sustingimu ir 

traukuliais.

Di Džordžo sindromas, 2 tipas (DGS2): 2 tipo Di Džordžo sindromui būdingos šie klinikiniai požymiai – širdies perkrova, 

sumažėjusi prieskydinės liaukos funkcija, veido bruožų deformacija, lėtas vystymasis, mokymosi sunkumai ir T ląstelių 

imunodeficitas.

2B tipo distalinė artrogenezė (DA2B): įprasti klinikiniai 2B tipo distalinės artrogenezės požymiai yra suspaustas kumštis, 

persidengiantys pirštai, kamptodaktilija, alkūnkaulio nukrypimas ir pėdų pozicijos deformacija nuo gimimo. Pacientai su 

šiuo sindromu atpažįstami iš nosies-lūpų raukšlių, nuleistų akių išorinių kampučių ir mažos burnos.

Diušeno ir Bekerio raumenų distrofija (DMD/BMD): Raumenų distrofija yra genetinių būklių grupė, kuriai būdingas 

progresuojantis raumenų silpnumas ir sunykimas (atrofija). Diušeno ir Bekerio raumenų distrofijos tipai yra du susiję 

sutrikimai, kurie visų pirma paveikia judėjimui naudojamus griaučių raumenis ir širdies raumenis. Šios raumenų distrofijos 

formos pasitaiko beveik tik vyrams.

Dyggve-Melchioro-Klauzeno sindromas (DMC): DMC sindromas yra retas, progresuojantis genetinis sutrikimas, 

apibūdinamas nenormaliu skeleto vystymusi, mikrocefalija ir protine negalia. Šiuo metu užregistruota tik maždaug 100 

atvejų.

Feingoldo sindromas: Feingoldo sindromas yra autosominis dominantinis sutrikimas, apibūdinamas įvairiomis mikrocefalijos, 

galūnių apsigimimų, stemplės ir dvylikapirštės žarnos atrezijos kombinacijomis bei mokymosi sunkumais / protine negalia.

1 tipo holoprosencefalija (HPE1): holoprosencefalija (HPE1) yra labiausiai paplitęs žmogaus priekinių smegenų struktūros 

išsigimimas, kuris atsiranda po nesėkmingo ar sutrumpinto besivystančių smegenų vidurio linijos skilimo trečiąją ir ketvirtąją 

nėštumo savaitę.

4 tipo holoprosencefalija (HPE4): 4 tipo holoprosencefalija apibūdinama sunkiomis veido ir smegenų anomalijomis. 

Neįgalumo lygis priklauso nuo smegenų pažeidimo laipsnio. Sunkios sindromo formos gali būti mirtinos.
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6 tipo holoprosencefalija (HPE6): 6 tipo holoprosencefalija apibūdinama smegenų ir veido deformacija.

Džeikobseno sindromas: Džeikobseno sindromas yra būklė, kurią sukelia 11 chromosomos genetinės medžiagos 

trūkumas. Džeikobseno sindromo požymiai ir simptomai labai skiriasi. Stipriausiai sindromo paveikti asmenys pasižymi 

lėtesniu vystymusi, pažinimo sutrikimais ir mokymosi sunkumais, kompulsyviu elgesiu, trumpa dėmesio trukme ir greitu 

dėmesio atitraukimu, autizmu ir išskirtiniais veido bruožais.

Langerio-Giediono sindromas (LGS): žmonės su Langerio-Giedionio sindromu yra protiškai atsilikę ir pasižymi veido 

anomalijomis: didelės atsikišusios ausys, apvalus nosies galiukas, padidėjusi viršutinė lūpa ir reti galvos plaukai. Kiti 

klinikiniai požymiai yra menčių anomalijos, daugybinės egzostozės (nenormalūs kaulų dariniai) ir odos perteklius. Pacientų 

gimdoje gali būti kraujo, o makšties angoje gali laikytis skystis.

Leukodistrofija su 11q14.2-q14.3: 11q14.2-q14.3 mikroištrynimas gali sukelti leukodistrofiją su kūdikių epilepsijos 

priepuoliais, sunkiais psichomotoriniais sutrikimais, augimo ir vystymosi sutrikimais, mikrocefalija, mažu peniu, 

struktūriniais smegenų sutrikimais ir veido anomalijomis (pvz., apskritu nosies galiuku, kaktos ir vokų deformacijomis). 

Sergantieji leukodistrofija miršta vaikystėje.

Protinis atsilikimas, su X susijęs augimo hormono trūkumas (MRGH): su X susijęs protinis atsilikimas su izoliuotu augimo 

hormono trūkumu: sutrikimui būdinga įvairių laipsnių protinė negalia su panhipoituitarizmu, įvairiomis hipotireozės 

kombinacijomis, uždelstu lytiniu brendimu ir žemu ūgiu dėl augimo hormono trūkumo.

Mikroftalmija, 6 sindrominis tipas, hipofizės hipoplazija: pacientai su šiuo sindromu pasižymi vienos ar abiejų akių 

trūkumu, brachicefalija (trumpesne kaukole), retrognatija (apatinio žandikaulio deformacija), mažomis ausimis, pirštų 

anomalijomis, nepakankamu išorinių lytinių organų išsivystymu ir hipoplastiniais inkstais. Galimi smegenų sutrikimai, 

pavyzdžiui, mažos smegenėlės ir konkrečių smegenų struktūrų nebuvimas.
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Mikroftalmija su linijiniais odos defektais: mikroftalmijos su linijiniais odos defektais sindromas yra dažniausiai moterims 

pasitaikantis sutrikimas. Žmonių su šiuo sutrikimu viena ar abi akys gali būti labai mažos arba silpnai išsivysčiusios 

(mikroftalmija). Nuo sindromo kenčiantys asmenys dažnai turi neįprastas linijines odos žymas ant galvos ir kaklo.

9p monosomijos sindromas: 9p monosomija yra reta chromosomų anomalija, apibūdinama uždelsta psichomotorine 

raida, veido dismorfizmu, viena virkštelės arterija, omfalocele, kirkšnies ar bambos išvarža, lytinių organų anomalijomis, 

raumenų hipotonija ir skolioze.

Orofaciodigitalinis sindromas: orofaciodigitalinis sindromas yra susijusių būklių grupė, kuri turi įtakos burnos ertmės 

(burnos ir dantų), veido bruožų ir rankų bei kojų pirštų vystymuisi.

Panhipopituitarizmas, susijęs su X: šis sindromas sukelia mažesnę vieno ar kelių hipofizės liaukos gaminamų hormonų 

sekreciją. Tai gali sukelti žemą vaikų ūgį ar priešlaikinį suaugusiųjų senėjimą. Gonadotropino sekrecijos sutrikimai veikia 

reprodukcines funkcijas.

Potockio-Lupskio sindromas (17p11.2 dubliavimo sindromas): jis sukelia lengvą protinės negalios formą su silpnesniais 

pažintiniais gebėjimais, elgesio sutrikimais, dėmesio deficitu, hiperaktyvumu, kartais autizmu. Dauguma žmonių su šiuo 

sindromu yra žemo ūgio.

Praderio-Vilio sindromas (SIM1 sindromas): Praderio-Vilio sindromas apibūdinamas sumažėjusiu vaisiaus aktyvumu, 

nutukimu, raumenų hipotonija, protine negalia, žemu ūgiu, hipogonadotropiniu hipogonadizmu, mažomis rankomis ir 

pėdomis.

1 tipo Rigerio sindromas (RIEG1): Rigerio sindromas yra autosominis dominantinis morfogenezės sutrikimas, kuris sukelia 

nenormalų akies priekinio segmento vystymąsi ir aklumą nuo glaukomos maždaug 50 % juo sergančių asmenų. Sindromas 

susijęs su sisteminėmis anomalijomis, įskaitant dantų hipoplaziją, nepavykusią periumbilinės srities odos involiuciją ir 

žandikaulio hipoplaziją.

Saetro-Chotzeno sindromas (SCS): Saetro-Chotzeno sindromas apibūdinamas žema priekine plaukų linija, netaisyklingais 

vokais (ptoze), neįprasto ilgio ausimis, padidėjusia parietaline skiltimi (kaukolės anga), odos dariniais tarp pirštų, padidėjusiu 

nykščiu, pirštų deformacija ir kaukolės vidaus slėgio padidėjimu.

Jutiklinis kurtumas ir vyrų nevaisingumas: jutiklinis kurtumas ir vyrų nevaisingumas yra būklė, apibūdinama klausos 

netekimu ir nesugebėjimu tapti tėvu.

Smito-Mageniso sindromas: Smito-Mageniso sindromas yra daugelį kūno dalių paveikiantis raidos sutrikimas. Pagrindiniai 

šios būklės požymiai yra lengva ar vidutinio sunkumo protinė negalia, uždelsti kalbėjimo ir kalbos įgūdžiai, išskirtiniai veido 

bruožai, miego sutrikimai ir elgesio problemos.

3 tipo padalytos rankos / pėdos deformacija - 3 tipo ektrodaktilija (SHFM3): 3 ektrodaktilija sukelia kojų ir rankų pirštų 

deformaciją, delnų ir pėdų odos suskeldėjimą, skirtingų rankų, pėdų, rankų ir kojų pirštų kaulų nebuvimą ir / ar nepilną 

išsivystymą. Kai kuriems pacientams atsiranda smegenų vystymosi sutrikimų, protinis atsilikimas, kiškio lūpa ir vilko 

gomurys.
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5 tipo padalytos rankos / pėdos deformacija - 5 tipo ektrodaktilija (SHFM5): padalytos rankos / pėdos deformacija (SHFM) 

yra struktūrinis galūnių išsigimimas, apimantis delnų ir pėdų, pirštų sąnarių deformaciją, pirštakaulių, delnakaulių ir pėdos 

kaulų aplaziją ir / ar hipoplaziją. Kai kuriems pacientams atsiranda smegenų vystymosi sutrikimų, protinių sutrikimų, kiškio 

lūpa ir vilko gomurys.

Diafragmos išvaržos sindromas, įgimtas (HCD/DIH): įgimta diafragmos išvarža (CDH) yra įgimtų diafragmos struktūrinio 

vientisumo defektų grupė, kuri dažnai siejama su mirtina plaučių hipoplazija ir plaučių hipertenzija. Paplitimas tarp 

naujagimių svyruoja nuo 1 iš 2500 iki 1 iš 4000, o mirtingumas siekia 30 %¬–60 %.

Trichorinofalanginis sindromas, I tipas (TRPS1): I tipo trichorinofalanginis sindromas (TRPS1) yra kaulų ir sąnarių 

apsigimimus, išskirtinius veido bruožus ir odos, plaukų, dantų, prakaito liaukų bei nagų anomalijas sukelianti grupė. 

Būklės pavadinimas apibūdina kai kurias dažniausiai paveikiamas sritis: plaukus (tricho-), nosį (rino-), rankų ir kojų pirštus 

(falanginis).

Van der Voudo sindromas (VWS): Van der Voudo sindromas (VWS) yra retas įgimtas genetinis dismorfinis sindromas, 

apibūdinamas paramedialine apatinės lūpos fistule, kiškio lūpa su ar be vilko gomurio ar izoliuotu gomuriu.

WAGR sindromas ir aniridija II: dauguma žmonių su WAGR sindromu serga aniridija, nepakankamu rainelės išsivystymu 

ar jos trūkumu. Tai gali sumažinti regos aštrumą ir padidinti jautrumą šviesai. Kiti WAGR sindromo požymiai yra protinė 

negalia, urogenitalinės anomalijos ir inkstų problemos.

Vilmso navikas 1 (WT1): Vilmso navikas 1 yra vienas dažniausių vaikystėje atsirandančių navikų (1 iš 10 000 vaikų). Jis 

sudaro  8 % visų vaikų vėžio formų. Manoma, kad jis atsiranda dėl piktybinės neįprastai patvarių inkstų kamieninių ląstelių, 

palaikančių embriono diferenciacijos potencialą, transformacijos.
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Su X susijęs limfoproliferacinis sindromas (XLP): su X susijęs limfoproliferacinis sindromas (XLP) yra labai retas paveldimas 

imunodeficito sutrikimas, apibūdinamas silpna imunine sistema, kuri gali būti lengvai infekuojama Epšteino-Baro virusu. Šis 

virusas sukelia infekcinę mononukleozę.

Xp11.22-p11.23 mikrodubliavimo sindromas: klinikiniai šio mikrodubliavimo požymiai nepriklauso nuo lyties ir dubliavimo 

dydžio. Tipiniai klinikiniai požymiai yra įvairių formų traukuliai. Sergantys asmenys yra nedrąsūs ir užsispyrę, o jų elgesys yra 

panašūs į turinčių autizmo spektro sutrikimų elgesį.

1p36 mikroištrynimo sindromas: 1p36 ištrynimo sindromas yra sunkią protinę negalią sukeliantis sutrikimas. Dauguma 

sergančių asmenų nekalba ar pasako tik kelis žodžius. Jie gali patirti įniršio priepuolius, kandžioti save ar turėti kitas elgesio 

problemas. Asmenys pasižymi struktūrinėmis smegenų anomalijomis. Daugiau nei pusė nuo šio sutrikimo kenčiančių 

asmenų patiria priepuolius. Pacientų raumenų tonusas yra žemas (hipotonija) ir jie patiria rijimo sunkumų (disfagija).

1q41-q42 mikroištrynimo sindromas: bendri klinikiniai 1q41-q42 mikroištrynimo požymiai yra uždelstas vystymasis ir 

išskirtinis veido dismorfizmas, pavyzdžiui, gilios akys, platus nosies galiukas ir įspaustas nosies tiltelis. Kai kuriais atvejais 

pasireiškia mikrocefalija, vilko gomurys, pėdų iškrypimas, traukuliai ir žemas ūgis.

2q33.1 ištrynimo sindromas („Glaso sindromas“): Glaso sindromas apibūdinamas įvairaus sunkumo protine negalia 

ir dismorfiniais veido bruožais, įskaitant mikrognatiją, žemyn pasvirusius akių kampučius, mažą burną, vilko gomurį ir 

susigrūdusius dantis.

5q21.1-q31.2 ištrynimo sindromas: Sindromas pirmiausia atpažįstamas pagal reikšmingus veido pakitimus. Požymiai 

yra žemesnė kakta, pakelti antakiai, vienas antakis, stora nosis, sulėtėjęs apatinio žandikaulio augimas (žandikaulio 

prognatizmas), padidėjusi vidurinė viršutinės lūpos dalis ir siauros lūpos. Pagrindiniai klinikiniai požymiai yra uždelstas 

prefrontalinis ir pogimdyminis vystymasis, protinė negalia ir nenormalus viršutinių galūnių augimas.

8p23.1 ištrynimo sindromas: klinikiniai 8p23.1 ištrynimo požymiai yra įgimta širdies liga, įgimta diafragmos išvarža, 

uždelstas vystymasis ir tipiniai elgesio sutrikimai – hiperaktyvumas ir impulsyvumas.

8p23.1 dubliavimo sindromas: 8p23.1 dubliavimo sindromas yra reta chromosomų anomalija, atsirandanti dėl dalinio 8 

chromosomos dubliavimo su labai kintančiu fenotipu, kuri apibūdinama lengvo ar vidutinio sunkumo uždelstu vystymusi, 

protine negalia, švelniu veido dismorfizmu ir įgimtomis širdies anomalijomis.

11q11-q13.3 dubliavimo sindromas: sindromas apibūdinamas įgimtu kurtumu dėl nepakankamai išsivysčiusios vidinės 

ausies. Dubliavimas taip pat gali sukelti nepakankamą išorinių ausų dalių vystymąsi. Labai maži dantys taip pat yra būdingas 

požymis.

12q14 mikroištrynimo sindromas: 12q14 mikroištrynimas sukelia lengvą protinės negalios formą, ankstyvus vystymosi 

sutrikimus ir osteopoikilozę (skausmą sukeliantį per didelį kaulų tankį). Pacientai būna žemo ūgio.

14q11-q22 ištrynimo sindromas: pagrindiniai pacientų su 14q11-q22 ištrynimo sindromu požymiai yra mikrocefalija, 

hipotonija, silpnas augimas, protinė negalia su silpnu akių kontaktu, didžiosios smegenų jungties hipoplazija ir dismorfinės 

savybės, įskaitant trumpą nosį, ilgą panosę ir plokščią nosies tiltelį.
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15q26 pernelyg greito augimo sindromas: pernelyg greito augimo sindromas pasireiškia inkstų anomalijomis (45 %), 

tokiomis kaip pasagos formos inkstas ir inkstų ageneze (vienas ar abu vaisiaus inkstai nesivysto). Hidronefrozė (netinkamas 

inkstų funkcionavimas), vezikoureterinis refliuksas (atgalinė šlapimo srovė), policistinis inkstas ir dešiniojo inksto dubens 

dubliavimas taip pat yra dažni požymiai. Žmonės su šiuo sindromu taip pat gali turėti protinių sunkumų, jų vystymasis gali 

būti uždelstas, jie gali būti aukšto ūgio.

16p11.2-p12.2 mikroištrynimo sindromas: apibūdinamas veido anomalijomis, pavyzdžiui, suplokštėjusiu veidu, žemyn 

nusvirusiais išoriniais akių kampučiais ir akių anomalijomis. Mažos ausys ir protinė negalia taip pat yra būdingos šiam 

mikroištrynimui.

16p11.2-p12.2 mikrodubliavimo sindromas: 16p11.2-p12.2 dubliavimo sindromas yra pasikartojantis genomo sutrikimas 

su kintamu fenotipu, įskaitant uždelstą vystymąsi, dismorfines savybes, lengvą ar sunkią protinę negalią, autizmą, obsesinį 

ar stereotipinį elgesį, žemą ūgį ir rankų bei pirštų anomalijas.

17q21.31 ištrynimo sindromas: 17q21.31 ištrynimo sindromas ar Koolen-de Vries sindromas yra sutrikimas, kuriam 

būdingas uždelstas vystymasis ir lengva ar vidutinio sunkumo protinė negalia. Žmonės su šiuo sutrikimu dažnai apibūdinami 

kaip linksmi, draugiški ir bendraujantys. Vaikystėje jų raumenų tonusas būna žemas (hipotonija). Maždaug pusė pacientų 

patiria traukulius (epilepsija). Asmenys su šiuo sindromu turi išskirtinius veido bruožus, širdies anomalijų, inkstų problemų 

ir skeleto anomalijų.

17q21.31 dubliavimo sindromas: 17q21.31 dubliavimo sindromas pasireiškia žemu ūgiu, mikrocefalija, pirštų anomalijomis, 

hirsutizmu (padidėjusiu kūno plaukuotumu), atopiniu dermatitu, virškinimo problemomis, veido anomalijomis (maža 

burna, ausų anomalijomis, maža nosimi) ir kojų pirštų anomalijomis. Žmonės su šiuo dubliavimo sindromu turi protinių 

ir socialinės integracijos sunkumų, jų motorikos įgūdžiai yra silpni ir jie patiria elgesio problemų (agresiją, hiperaktyvumą, 

obsesinius sutrikimus, bendravimo sutrikimus).
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Nors NIFTY tyrimas tinka beveik visoms moterims, gali būti taikomi keli apribojimai. Jie apibendrinami žemiau pateiktoje 

lentelėje.

SPECIFINIAI MĖGINIAI

MĖGINIO TIPAS
PAPILDOMA 
INFORMACIJA PRIIMTINUMAS LAIKOTARPIS

Alogeninio kraujo perpylimas Priimtinas Ne mažiau nei vieneri metai nuo paskutinio 
kraujo perpylimo iki NIFTY mėginio ėmimo

Ląstelių imunoterapija Jei naudojama egzogeninė 
DNR Priimtinas Ne mažiau nei 4 savaitės nuo paskutinės 

terapijos iki NIFTY  mėginio ėmimo

Heparino terapija Priimtinas Ne mažiau nei 24 valandų pauzė prieš imant 
kraujo mėginį

Motinos kariotipas apima qh+/-, 
ps+/-, pstk+/-, pss Priimtinas

KMI >40 Priimtinas

Nenormalus tėvo kariotipas Priimtinas

Žmogaus serumo albumino terapija Priimtinas Ne mažiau nei 4 savaitės nuo paskutinės 
injekcijos iki NIFTY mėginio ėmimo

Išnykstančių dvynių sindromas Priimtinas

Priimtinas, jei tarp vystymosi sustojimo ir 
NIFTY mėginio ėmimo praėjo daugiau nei 
8 savaitės; vystymosi sustojimas turi būti 
pasibaigęs per 8 nėštumo savaites

Medikamentai nėštumo metu
Jei nenaudojama 
egzogeninė DNR ir 
nesukeliama DNR mutacija

Priimtinas

Imunoglobulino terapija Priimtinas Ne mažiau nei 4 savaitės nuo paskutinės 
terapijos iki NIFTY mėginio ėmimo

Interferono terapija Priimtinas Ne mažiau nei 4 savaitės nuo paskutinės 
terapijos iki NIFTY mėginio ėmimo

Nėščioji turėjo gerybinį ar piktybinį 
naviką

Jei motinos kraujuje 
daugiau nėra kraujo DNR Priimtinas

Kamieninių ląstelių terapija Atmestinas

Trynukai Atmestinas

Trumpesnis nei 10 savaičių 
nėštumas Atmestinas

Organų transplantacija Motinos Atmestinas

Nenormalus motinos kariotipas 
(konsultacija prieš tyrimą kiekvienu 
individualiu atveju)

Motinos Atmestinas
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