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Paraugs:

• Augļūdens (amniocentēze)

• Chorion villus bioptāts

Metodes:

• Kariotipēšana

• FISH

• QF-PCR

Trisomiju testēšana: invazīvās metodes



NIPT – NeInvazīvā Prenatālā Testēšana. 
Hromosomu fragmentu testēšana

• Augļa ārpusšūnu DNS (cffDNA) testēšana mātes asinīs grūtniecības laikā, 
lai noteiktu trisomiju risku auglim

• Biežāk sastopamās trisomijas: 
• Dauna sindroms – 21. hromosomas trisomija

• Edvarda sindroms – 18. hromosomas trisomija

• Patau sindroms – 13. hromosomas trisomija

• Trisomiju risks statistiski pieaug, palielinoties mātes un tēva vecumam 

• Dažu citu hromosomālo patoloģiju risks, savukārt, nav atkarīgs no grūtnieces 
vecuma.

• Ir pieejami dažādi NIPTi - atkarībā no testēšanas niansēm



AUGĻA ŠŪNAS UN  BRĪVĀ DNS CIRKULĒ MĀTES 
ASINĪS

• 1997: cffDNA mātes asinsritē*

• 2001: augļa Rh(D) genotips

• 2006: augļa dzimuma noteikšana

• 2011: trisomiju noteikšana

• 2012: >100.000 NIPTi ASV un Ķīnā

• 2014: >500.000 NIPTi ASV, Ķīnā un Eiropā

• 2015: >1000000 NIPTi ASV, Eiropā un Ķīnā

* Lo et al, Lancet, 1997

Interesanti: 
✓ <1% no cirkulējošās DNS mātes asinīs ir augļa

izcelsmes (ja izolē no šūnām)
✓ 5-30% no brīvās cirkulējošās DNS mātes asinīs ir

augļa izcelsmes (ja izolē no plazmas)



AUGĻA ŠŪNAS UN  BRĪVĀ DNS CIRKULĒ MĀTES 
ASINĪS

Augļa frakcija

Mātes frakcija
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KVANTITATĪVIE NIPTi:
Lētākais variants – mērķētie NIPTi - mērķēti nosaka
tikai T21, T13 un T18, ar mazāku precizitāti –
dzimumhromosomas

Dārgais variants – nolasa visu augļa genomu. Ir
iespēja analizēt ne tikai biežākās , bet arī visu
hromosomu trisomijas, dzimumhromosomu
aneuploīdijas, ir arī iespēja noteikt dažus
mikrodelēciju sindromus

Nosakot anomāliju, nav atšķirams, vai tā ir mātes, 
augļa, vai izzūdošā dvīņa patoloģija (klasiskā
neprecizitāte – X0 sindroms)



Massively 
Parallel Shotgun 

Sequencing

Targeted 
Sequencing

Sequenom
MaterniT21TM

Illumina
Verifi®

Ariosa
HarmonyTM

Targeted 
Sequencing + 

SNP

Natera
PanoramaTM

COUNTING analysis of genetic material chromosomes without 
defining their origin (differentiating on maternal and fetal) 

SNPs analysis of genetic 
material from maternal 
and fetal origins 

Laboratorijas izmanto dažādas NIPT metodoloģijas
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BGI
NIFTYTM

Berry
BAMBNITM



Ārpusšūnu DNS (cffDNA)

7

Panorama® «atšķir» 
mātes un augļa DNS



ANALIZĒJOT cffDNA VAR NOTEIKT DAŽĀDUS 
POLIMORFUS MARĶIERUS - SNPus

ANALIZĒJOT POLIMORFISMU PROFILU, VAR ATŠĶIRT MĀTES BRĪVO DNS NO AUGĻA BRĪVĀS DNS

TAS PAVER VIRKNI JAUNU, UNIKĀLU IESPĒJU



Т 21: Positive predictive value
Bioķīmiskais skrīnings

265 grūtniecēm, veicot invazīvu testēšanu, 

tiek konstatēti 9 pozitīvi gadījumi1

10 grūtniecēm, veicot invazīvu testēšanu, 

tiek konstatēti 9 pozitīvi gadījumi2

1Norton et al, N Engl J Med 2015.
2Dar et al. Am J Obstet Gynecol 2014 Nov;211(5):527

Panorama
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NIPT plusi un mīnusi

MĪNUSI:

- nav diagnostisks tests!!!

- testē placentas DNS, kas ļoti reti, 
bet var atšķirties no augļa DNS

- cena

- nav izstrādātas konkrētas klīniskās 
vadlīnijas

PLUSI:

+ neinvazīvs

+ var veikt no 9 grūtniecības nedēļas

+ augsta jutība un specifiskums

+ atbilde nedēļas laikā

+ labākajos NIPTu variantos –
viennozīmīga atbilde



Panorama NIPT dvīņu grūtniecības gadījumos

Jauns Panorama NIPT algoritms: 
• kopš 2017.g. oktobra analizē 3 dažādu genotipu cffDNA
• izšķir dažādas izcelsmes ģenētisko materiālu:

• Māte – auglis 1 – auglis 2
• bioloģiskā māte  – grūtniecība (no olšūnas 

donores/surogātmāte) – auglis

Rezultāts - Panorama NIPT sniedz korektu atbildi arī 
dvīņu grūtniecības un olšūnas donores/surogātmātes
gadījumos!
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