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PARENTO 
- najszersze badanie genetyczne  

dla par planujących ciążę

Większość z nas jest nosicielami kilku recesywnych chorób 
genetycznych, nie zdając sobie z tego sprawy. Jeżeli oboje rodzice 
są nosicielami patogennego wariantu w tym samym genie, 
istnieje aż 25% ryzyko, że ich dziecko będzie dotknięte chorobą 
recesywną. 

Wykonanie badania Parento u przyszłych rodziców pozwala 
zbadać status nosicielstwa i może okazać się kluczem do podjęcia 
właściwych decyzji prokreacyjnych.

Prawidłowy wynik badania Parento oznacza praktycznie 
całkowite wykluczenie wystąpienia u planowanego dziecka 
jednej z 1300 chorób genetycznych. Dzięki czemu para chcąca 
założyć rodzinę zyskuje spokój już na etapie planowania ciąży.
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Wynik badania Parento pomaga w podjęciu 
odpowiednich decyzji, zarówno przed zaj-
ściem w ciążę, jak i po urodzeniu dziecka.

Badanie Parento jest wykonywane  
w polskim laboratorium GENOMED S.A.  
posiadającym wieloletnie doświadczenie  

w diagnostyce genetycznej  
i sekwencjonowaniu nowej 

generacji (NGS).

Badanie Parento
MOŻESZ ZAKUPIĆ 

w e-sklepie www.diagnostyka.pl
https://diag.pl/sklep/

W ramach badania Parento otrzymujesz:

obszerny raport z badania 

konsultację nieprawidłowego wyniku  
z genetykiem klinicznym.

Konsultację możesz przeprowadzić za  
pośrednictwem strony Nowej Genetyki:

 https://konsultacje.nowagenetyka.pl/

     Przed zajściem w ciążę:
Nieprawidłowy wynik badania Parento warto skonsultować 
ze swoim lekarzem lub z lekarzem genetykiem klinicznym. 
Pozwoli to na rozważenie dostępnych możliwości działania, 
w tym zastosowania metody in vitro (wraz z diagnostyką 
preimplantacyjną) lub adopcji komórek jajowych.

     W trakcie ciąży:
W przypadku niepomyślnego wyniku badania Parento  
w trakcie ciąży istnieje możliwość skorzystania z nowocze-
snych metod prenatalnej diagnostyki inwazyjnej, jak również 
wyboru odpowiedniego ośrodka wyższej referencyjności, 
który jest przygotowany na poród dziecka z obciążeniem 
genetycznym. Jest to także szansa na przygotowanie się do 
opieki nad chorym dzieckiem.

     Po porodzie:
Wczesna diagnoza dziecka - przed wystąpieniem objawów 
klinicznych - daje szereg możliwości wczesnego leczenia  
i zapobiegania skutkom niektórych chorób uwarunkowanych 
genetycznie.

Materiałem do badania jest próbka krwi, pobierana w wybranym 
przez pacjenta punkcie pobrań Diagnostyki. Nieprawidłowy 
wynik badania wymaga konsultacji z lekarzem genetykiem. 

Diagnostyka S.A. zapewnia możliwość przeprowadzenia 
konsultacji zdalnej, w cenie badania.



 Cele badania PARENTO:

Określenie ryzyka prokreacyjnego, czyli prawdopodobieństwa 
urodzenia dziecka z chorobą genetyczną dla wszystkich 
świadomych rodziców.

Możliwość wyboru odpowiedniej metody prokreacyjnej,  
w przypadku nieprawidłowego wyniku (naturalne poczęcie, in vitro  
z zastosowaniem diagnostyki preimplantacyjnej, adopcja komórek 
jajowych lub dawstwo nasienia).

W przypadku decyzji o urodzeniu chorego dziecka- możliwość 
wczesnej interwencji, leczenia oraz zapobiegania skutkom 
choroby genetycznej.

Zainicjowanie procesu diagnostyki i poradnictwa genetycznego 
dla całej rodziny.

 Badanie rekomendowane dla:

Badanie genetyczne  

Parento to niezwykle precyzyjne i nowoczesne 
badanie genetyczne, pozwalające na sprawdze-
nie, czy para planująca potomstwo jest obciążo-
na nosicielstwem chorób genetycznych, które 
mogą zostać przekazane dziecku. Wykonanie 
badania Parento zapewnia spokój już na eta-
pie planowania ciąży i jest rekomendowane dla 
wszystkich przyszłych rodziców.

Za pomocą technologii sekwencjonowania  
następnej generacji (ang. Next Generation 
Sequencing - NGS) oraz klasycznych metod 
diagnostyki genetycznej, w ramach badania  
Parento analizowane jest ponad 1700 genów, 
które pełnią kluczową rolę w dziedziczeniu po-
nad 1300 chorób. 

każdej pary świadomie planującej powiększenie rodziny

par z problemami prokreacyjnymi, korzystających  
z procedury wspomaganego rozrodu 

osób, w rodzinie których wystąpiły choroby uwarunko-
wane genetycznie lub o niewiadomym pochodzeniu 

osób, w rodzinie których doszło do nagłych zgonów  
w wieku dziecięcym

osób spokrewnionych, planujących założenie rodziny.

1700
genów

95%

Parento Maximum jest najszerszym 
badaniem genetycznym dla par planują-
cych ciążę.

OPTIMUM

Zakres panelu OPTIMUM 
identyfikuje 85% par  

z grupy ryzyka

152 genów

112 chorób genetycznych

X
Obejmuje m.in.: rdzeniowy 

zanik mięśni (SMA), 
mukowiscydozę, głuchotę 

wrodzoną, wrodzoną 
ślepotę Lebera, wrodzony 

przerost nadnerczy (WPN), 
fenyloketonurię, zespół 
łamliwego chromosomu 
X, mukopolisacharydozę, 
ciężki złożony niedobór 

odporności

X

Zawiera dodatkową analizę 
FRAX, SMA i WPN za 

pomocą metod innych niż 
NGS

Wynik w ciągu 4-6 tygodni

Dostępne są 2 zakresy badania:

MAXIMUM

Zakres panelu MAXIMUM 
identyfikuje ponad 95% 

par z grupy ryzyk

1700 genów

1300 chorób

Oparty na badaniu 
całoeksomowym (WES)

Obejmuje m.in.: rdzeniowy 
zanik mięśni (SMA), 

mukowiscydozę, głuchotę 
wrodzoną, wrodzoną 

ślepotę Lebera, wrodzony 
przerost nadnerczy (WPN), 

fenyloketonurię, zespół 
łamliwego chromosomu 
X, mukopolisacharydozę, 
ciężki złożony niedobór 

odporności.

Wykrywa takie choroby 
jak: wrodzona łamliwość 

kości, padaczka, rybia łuska, 
pęcherzowe oddzielanie się 

naskórka, porfiria.

Zawiera dodatkową analizę 
FRAX, SMA i WPN za 

pomocą metod innych niż 
NGS

Wynik do 12 tygodni.


