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Test NIFTY 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Nowej generacji, bezinwazyjny test NIFTY określa ryzyko wystąpienia nieprawidłowej liczby genów lub 

chromosomów (trisomii 21, 18 i 13) w DNA dziecka. Prowadzi ona do rozwoju trzech najczęściej 

występujących zespołów wad wrodzonych (Downa, Edwardsa oraz Patau). Dzięki wykorzystaniu 

innowacyjnej metody nazywanej jako Sekwencjonowanie Nowej Generacji (ang. NGS) w połączeniu z 

zaawansowanymi analizami bioinformatycznymi możliwe jest wyizolowanie i dokładne przebadanie 

materiału genetycznego dziecka, znajdującego się jeszcze w łonie matki.  

 

Test charakteryzuje się bardzo dużą skutecznością – wykrywalność ryzyka wystąpienia trisomii 

chromosomów: 21 (Zespół Downa), 18 (Zespół Edwardsa) i 13 ( Zespół Patau) – czyli najczęściej 

występujących zespołów wad wrodzonych wynosi powyżej 99%.  

 

Jakie zespoły wad wrodzonych badamy? 

 

 

 

 

Zespół 
Downa  

• Wywołany dodatkowym chromosomem 21  

• Rodzi się z  nim 1 osoba na 800-1000 

• Zwiększone ryzyko wielu wad w tym wad serca, powracających stanów zapalnych  
 ucha, zespołu bezdechu śródsennego itp.  

Zespół 
Edwardsa 

•Wywołany dodatkowym chromosomem 18 

•Rodzi się z  nim 1 osoba na 800-1000  

•Ryzyko urodzenia chorego dziecka rośnie wraz z wiekiem matki - jest cztery razy większe 
u dziewczynek niż u chłopców  

Zespół  
Patau 

•Wywołana dodatkowym chromosomem 13  

•Rodzi się z nim 1 osoba na 8000-12000 urodzeń 

•Dzieci dotknięte tym schorzeniem mają uszkodzony układ nerwowy oraz krążenia 

 

Bezpłatny Informator dla Klientów  

 

PODSTAWOWE INFORMACJE 
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Jest to zespół wad wrodzonych wywołany dodatkowym chromosomem 21. Szacuje się, że rodzi się z  

nim 1 osoba na 800-1000 urodzeń.  U osób z zespołem Downa występuje zwiększone ryzyko 

wystąpienia wad wrodzonych serca, powracających stanów zapalnych ucha, zespołu bezdechu 

śródsennego, refluksu żołądkowo-przełykowego oraz schorzeń gruczołu tarczowego.  

 

Chorzy mają mniejsze zdolności poznawcze niż człowiek zdrowy (kwalifikuje się do lekkiego bądź 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności intelektualnej). Zaburzenia rozwojowe objawiają się 

jako skłonność do zawężonego myślenia lub naiwność. Końcowy stopień rozwoju i komfort życia 

dziecka chorego na zespół Downa mogą poprawić działania zainicjowane już we wczesnym 

dzieciństwie, tj. prawidłowa opieka lekarska, akceptacja i zaangażowanie rodziny oraz edukacja i 

szkolenie zawodowe. Niemniej jednak występują pewne fizjologiczne i genetyczne ograniczenia, 

których nie można pokonać. 

 

 

 

Zespół wad wrodzonych wywołany dodatkowym chromosomem 18. Szacuje się, że z zespołem 

Edwardsa rodzi się 1 osoba na 8 000 urodzeń. Ryzyko wystąpienia zespołu Edwardsa rośnie wraz z 

wiekiem matki. Jest ono aż cztery razy większe u dziewczynek niż chłopców. Dziecko z zespołem 

Edwardsa jest zdecydowanie mniejsze od normalnego noworodka.  

 

Osoby z zespołem Edwards’a charakteryzują się szeroko rozstawionymi oczami, zazwyczaj z 

opadającą górną powieką. W czaszce znajduje się cysta splotu naczyniówkowego tzw. zbiorniczek 

z płynem. Dodatkowo zaburzone są funkcje kilku układów m.in. oddechowego i krążenia, 

występują częste wady serca, przepuklina pępkowa i pachwinowa, a u chłopców niezstąpienie 

jąder. Na ogół osoba chora nie potrafi sama jeść, dlatego też wspomagana jest sondą lub 

wytworzoną gastrostomię (przetoka prowadząca wprost do żołądka).  Nawet jeśli dziecko przeżyje 

dłużej niż rok nie jest w stanie samodzielnie się poruszać, a jego predyspozycje poznawcze i 

komunikacyjne są bardzo ograniczone. Prawie 95 % płodów, u których wykryto trisomię 18, ulega 

spontanicznemu poronieniu. Aż 30 % urodzonych dzieci umiera już w pierwszym miesiącu życia, 

natomiast zaledwie 10% dożywa 1 roku.   

 

Zespół Downa – Charakterystyka schorzenia  

Zespół Edwards’a – Charakterystyka schorzenia  
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Test NIFTY 

 

 

Bezpieczeństwo  
brak ryzyka poronienia oraz infekcji wewnątrzmacicznych 
– do badania pobiera się  krew matki (z żyły odłokciowej).  

Pewność  Skuteczność badania wynosi 99%  

Szybka 
informacja  

Badanie można wykonać na terenie całej Polski już od 12 
tygodnia ciąży  

 

 

 

 

 

 

Zespół wad wrodzonych wywołany dodatkowym chromosomem 13. Szacuje się, że z zespołem 

Patau rodzi się 1 osoba na 8 000-12000 urodzeń. Podobnie jak w przypadku zespołu Edwardsa 

ryzyko urodzenia dziecka z tym syndromem wzrasta z wiekiem matki. Zazwyczaj płód obumiera 

jeszcze w macicy. W przypadku urodzenia żywego dziecka, można zaobserwować postępujący 

jego niedorozwój. 

 

Dzieci z trisomią 13 zazwyczaj umierają w pierwszych latach swojego życia. Niemniej jednak zdarzają 

się przypadki dożycia okresu dojrzewania lub nawet dorosłości. Zanotowano, że najstarsza osoba z 

Zespołem Patau przeżyła 33 lata. Dzieci dotknięte tym schorzeniem mają uszkodzony układ 

nerwowy oraz krążenia – występuje dysfunkcja serca (wada przegrody międzykomórkowej i/lub 

międzyprzedsionkowej oraz położenie serca nie po lewej, a po prawej stronie klatki piersiowej). 

Dodatkowo u osób chorych dochodzi do pełnego podziału mózgowia na lewą i prawą półkulę. 

Objawy choroby są najczęściej widoczne już tuż po urodzeniu dziecka.  

 

 

 

 

 

 

 

DLACZEGO WARTO WYKONAĆ TEST NIFTY? 

Zespół Patau – Charakterystyka schorzenia  
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Test NIFTY 

 

 

Wynik fałszywie 
negatywny  

Jeśli test NIFTY nie wykaże podwyższonego ryzyka jednej z 
trzech trisomii, a dziecko urodzi się z zespołem opisanych 
wcześniej  wad wrodzonych pacjentka otrzyma 
odszkodowanie - ok. 100 000 zł.  

Wynik 
pozytywny  

Jeśli pacjentka zdecyduje się na potwierdzenie diagnozy za 
pomocą amniopunkcji  i wykona ją prywatnie może 
otrzymać zwrot części kosztów jej wykonania - do kwoty ok. 
1200 zł.  

 

 

 

 

Inne zalety testu NIFTY:  

 Określa ryzyko wystąpienia zespołu Downa, Edwardsa i Patau – najczęściej występujące 

zespoły wad wrodzonych 

 Określa płeć z dokładnością 97% 

 Krótki czas oczekiwania na wynik – 2-3 tygodnie  

 Ubezpieczenie!  

 

Ubezpieczenie testu  

 

Przeprowadzająca test NIFTY Firma BGI bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za wydanie 

rzetelnego wyniku. Dlatego też każda pacjentka, która wyrazi zgodę objęta jest ubezpieczeniem 

wykupionym w firmie ubezpieczeniowej Health Insurance Company PICC Ltd. – BEZ DODATKOWYCH 

KOSZTÓW!  

 

 

Kiedy zostanie wypłacone odszkodowanie?   
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O
ce

n
a 

N
T 

 

 

Jest to pierwsze 
badanie prenatalne. 
Wykonuje się je 
pomiędzy 11 a 14 tyg 
ciąży. Oceniana jest 
przezierność karku 
(NT), kość nosowa 
(NB), przepływ w 
zastawce trójdzielnej i 
przewodzie żylnym.  

 

Skuteczność: 75% 

te
st

 P
A

P
PA

   

Wykonywany jest 
między 11,6 a 13,6 tyg 
ciąży lub między 14 a 
22 tyg. ciąży. Ocenie 
podlegają 
biochemiczne 
parametry krwi matki 
i ultrasonograficzne 
parametry płodu.  Jest 
bezpieczny dla matki i 
dziecka. Skuteczność 
badania wynosi 90% 

Skuteczność: 90%  

te
st

 N
IF

TY
   

Wykonywany jest 
między 12 a 24 
tygodniem ciąży. Jego 
skuteczność wynosi 99% 
. Badaniu podlega DNA 
dziecka wyizolowane z 
krwi matki. Jest 
całkowicie bezpieczny 
dla matki i dziecka - 
brak ryzyka powikłań.  

 

Skuteczność: 99%  

 

 

 

 

 

 

 Test NIFTY a badania biochemiczne wykonywane z krwi matki 

 

Testy biochemiczne wykazują, jaki jest poziom stężenia markerów biochemiczny (białko PAPP-A lub 

podjednostka β gonadotropiny kosmówkowej (β-hCG)) w organizmie matki a nie samego płodu. 

Wystąpienie zmian w stężeniu białek u ciężarnych mogą dowodzić ryzyka wystąpienia trisomii.  

Dlatego też określenie stężenia markerów biochemicznych umożliwia dość precyzyjną ocenę ryzyka 

trisomii. Test NIFTY polega na wyizolowaniu DNA płodu z krwi matki oraz analizie tego DNA przy 

pomocy opatentowanych technik sekwencjonowania. 

 

Test NIFTY a przesiewowe badania prenatalne 

 

 

 

 

 

 

 

PORÓWNANIE TESTU NIFTY Z INNYM DOSTĘPNYMI BADANIAMI PRENATALNYMI  
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Test NIFTY 

 

 

 

 

 

Test NIFTY a diagnostyczne badania prenatalne    

 

Test NIFTY określany jest jako bardzo precyzyjny test przesiewowy w kierunku trisomii płodu. W wielu 

przypadkach traktowany jest on przez pacjentki, jako alternatywa dla amniopunkcji. Choć czułość 

tego badania w przypadku diagnostyki Zespołu Downa, Edwards’a i Patau jest porównywalna z 

czułością amniopunkcji, to jednak nadal pozostaje on testem przesiewowym. Oznacza to, że w 

świetle polskich przepisów pozytywny wynik testu NIFTY powinien być potwierdzony wynikiem 

badania kariotypowania – amniopunkcji.  

 

Zestawienie testu NIFTY z dostępnymi metodami badań prenatalnych w Polsce 

 

Rodzaj badania 
Inwazyjność 

metody 

Kiedy można 

wykonać test? 
Opis 

Test PAPPA Nieinwazyjna 
11-13 tydzień 

14-20 tydzień 

Fałszywie dodatki wynik – 5% 

Wykrywalność 60%-80% 

Ocena przezierności 

karkowej (NT) 
Nieinwazyjna 11-13 tydzień 

Fałszywie dodatki wynik – 5% 

Wykrywalność 75%-90% 

Test zintegrowany + NT Nieinwazyjna 
11-13 tydzień 

15-19 tydzień 

Fałszywie dodatki wynik – 5% 

Wykrywalność 94%-96% 

Biopsja kosmówki Inwazyjna 10-13 tydzień 
Ryzyko poronienia 1%-2% 

Wykrywalność powyżej 99% 

Amniopunkcja Inwazyjna 16-21 tydzień 
Ryzyko poronienia 0,5%-1% 

Wykrywalność powyżej 99% 

Kordocenteza Inwazyjna 20-28 tydzień 
Ryzyko poronienia 1%-2% 

Wykrywalność powyżej 99% 

 

NIFTY 

 

Nieinwazyjna 

 

12-24 tydzień 

BRAK ryzyka poronienia 

Fałszywie dodatni wynik poniżej 1% 

Wykrywalność – powyżej 99 % 
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Przesiewowe badania prenatalne  

 

 Badania biochemiczne krwi matki – należą do grupy badań przesiewowych, które są 

bezpieczne dla płodu i nie stwarzają ryzyka poronienia. Do testu pobierana jest krew z żyły 

odłokciowej.  W badaniu oznacza się markery jajnikowe  (estradiol), łożyskowe (ß-HCG, PAPP-A) 

i płodowe (AFP) w surowicy krwi matki. Celem badań biochemicznych jest określenie ryzyka 

wystąpienia wady płodu. Sam wynik nie stwierdza wady genetycznej u płodu, tylko z dużą 

pewnością określa prawdopodobieństwo pojawienia się choroby.  

 

 Ocena przezierności karkowej (NT) – bardzo ważna część badania USG genetycznego. 

Wykonuje się je, aby ocenić ryzyko wystąpienia wad genetycznych, wad serca, niedokrwistości 

oraz innych poważnych wad płodu. Nieprawidłowy wynik nie zawsze potwierdza wystąpienie 

wad chromosomalnych płodu. Szacuje się, że 70% dzieci z wynikiem między 3 a 4,5mm rozwija 

się prawidłowo. Badanie to jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne – 

oznacza to, że każda kobieta w ciąży powinna mieć przeprowadzone USG z uwzględnieniem 

pomiaru NT.  

 

 Test zintegrowany + NT – badanie polegające na wykonaniu dwóch badań: testu Pappa 

(bezpieczny test wykonywany z krwi matki w 11-13 tygodniu ciąży, który określa ryzyko 

wystąpienia zaburzeń u dziecka) oraz testu potrójnego (test przesiewowy wykonywany miedzy 

15 a 19 tygodniem ciąży, pomocny we wczesnym wykrywaniu wad rozwojowych płodu). 

Czułość badania wynosi około 90%.  Istotne jest to, że ryzyko powinno liczyć się uwzględniając 

wyniki obu testów, a nie każdego z osobna. Do tego celu wykorzystuje się specjalne 

oprogramowanie komputerowe. 
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Diagnostyczne badania prenatalne  

 

 Biopsja kosmówki – badanie, które polega na pobraniu fragmentu kosmówki pod kontrolą 

USG. Istnieje także możliwość pobrania kosmówki drogą przezbrzuszną (przez nakłucie igłą 

powłok brzusznych) lub przezpochwową (przez cewnik wprowadzany przez szyjkę do 

macicy). 

 

 Amniopunkcja - badanie to polega na pobraniu próbki płynu owodniowego, który zostaje 

poddany analizie laboratoryjnej. Ma ona na celu zdiagnozowanie wad genetycznych, które 

mogą wystąpić u dziecka. W związku z tym, że jest ono obarczone ryzykiem poronienia 

wykonuje się je tylko u ciężarnych, u których występuje podwyższone ryzyko wystąpienia 

schorzeń genetycznych. Jest to najczęściej wykonywane inwazyjne badanie prenatalne.    

 

 Kordocenteza - badanie polegające na analizie krwi pępowinowej pobranej przez 

doświadczonego lekarza przy znieczuleniu miejscowym. Badanie trwa kilkanaście minut, 

niemniej jednak zaraz po wykonaniu zabiegu ciężarna powinna przez kilka godzin pozostać 

pod stałą opieką lekarską. Najczęściej badanie to przeprowadzane jest u ciężarnych w 

momencie kiedy wystąpił konflikt serologiczny. Na podstawie analizy można ustalić m.in. 

kariotyp (zestaw chromosomów) i DNA stwierdzając czy dziecko jest obarczone chorobą 

genetyczną.  

 

 

 

 Kobiety, które chcą wykonać nieinwazyjny test w kierunku zespołu Downa, zespołu 

Edwards’a i zespołu Patau 

 Kobiety powyżej 35 roku życia, które mają obawy przed wykonaniem inwazyjnych badań 

prenatalnych  

 Kobiety, które wykonały badania biochemiczne i ultrasofongraficzne w pierwszym i drugim 

trymestrze ciąży, a wynik sugeruje duże ryzyko aneuploidii chromosomowych 

 Kobiety, które mają przeciwwskazania do przeprowadzenia inwazyjnych testów 

prenatalnych: łożysko przodujące, wysokie ryzyko poronienia, zakażenie HBV, HIV itd.  

 Kobiety u których przeprowadzono zabieg zapłodnienia In Vitro 

 

 

KTO POWINIEN WYKONAĆ TEST NIFTY 
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Skontaktuj się z nami  

(telefoniczny, e- mailowy 
lub na czacie)  

Przyjdź do placówki  

(Zgłoś się do placówki na 
pobranie próbek)  

Odbierz wynik  

(Wynik przekazujemy 
listownie, telefonicznie i 

w formie e-mailowej) 

 

 

 

Przeciwwskazania do wykonania testu NIFTY 

 

 Jeżeli matka jest nosicielem chromosomalnej aneuploidii, chimerii chromosomowej, 

mikrodelecji i mikroduplikacji chromosomowych 

 Jeżeli kobieta przeszła terapię komórkami macierzystymi 

 Jeżeli w przeciągu ostatnich 6 miesięcy przed zajściem w ciążę u kobiety przeprowadzono 

transfuzję krwi 

 Jeżeli kobieta została poddana przeszczepowi narządów 

 

 

Kiedy można wykonać bezpieczny i nieinwazyjny test NIFTY – krok po kroku  

 

Bezpieczny, przesiewowy test NIFTY  można wykonać już od 12 tygodnia ciąży. Już wtedy bowiem ilość 

wolnego DNA płodu, które znajduje się w krwioobiegu matki jest wystarczająca do określenia ryzyka 

wystąpienia trisomii chromosomów: 21, 18, 13.  

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Próbki pobierane są tylko od poniedziałku do środy 
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Test NIFTY 

 

 

 

 

 

 

 

Wynik nieinwazyjnego testu NIFTY, wykonywanego za pomocą metody najnowszej generacji, 

przedstawiany jest w formie tabelki, w której określone jest ryzyko wystąpienia trisomii 21,18 i/lub 13.  

 

 Wysokie ryzyko wystąpienia trisomii 21 (zespół Downa) - punkt danych w górnym prawym rogu 

(high risk zone). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryzyko Trisomii 21: >1/20 

 

 

 

 

 

 

 

Jak wygląda wynik testu NIFTY? 
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 Niskie ryzyko wystąpienia trisomii 18 (zespół Edwardsa) i 13 (zespół Patau) - punkt danych w 

lewym dolnym rogu wykresu 

  

 

          Ryzyko Trisomii 18: 1/4735308   Ryzyko Trisomii 13: 1/1274602 

 

Interpretacja wyniku testu NIFTY  

 

Stwierdzono bardzo wysokie ryzyko trisomii chromosomu 21, co wskazuje na obarczenie płodu z 

obecnej ciąży pacjentki zespołem Downa. Konieczna jest konsultacja w Poradni Genetycznej. 

 

Rekomendowane jest wykonanie badania diagnostycznego (np. amniopunkcji) w celu weryfikacji 

wyniku. 

 

 

Czy wynik testu może być nieprawidłowy? 

 

Każdy wynik badania wiążę się z ryzykiem otrzymania informacji fałszywie negatywnej lub fałszywie 

pozytywnej. Co to oznacza?  
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Wynik fałszywie negatywny: 

 

Wynik fałszywie negatywny testu NIFTY określamy, jako wynik podany jako „niskie ryzyko trisomii” 

podczas gdy dziecko urodzi się dotknięte trisomią. W ponad 173 000 wykonanych testów firma BGI nie 

odnotowała takiego wyniku. 

 

Wynik fałszywie pozytywny: 

 

Wynik fałszywie pozytywny testu NIFTY określamy jako wynik podany jako „wysokie ryzyko trisomii”, 

podczas gdy po przeprowadzeniu badań diagnostycznych okazuje się, że dziecko nie jest dotknięte 

trisomią. Dla testu NIFTY wyniki fałszywie pozytywne stanowią mniej niż 1%. 

 

 

 

 

Test NIFTY wykonywany jest przez firmę  BGI, która posiada swoje laboratoria na całym świecie. Niestety 

w Polsce firma nie ma jeszcze swojego laboratorium, z tego względu, iż do badania potrzebne są 

specjalne, bardzo kosztowne urządzenia tzw. sekwenatory.  

 

Instytut BGI to jeden z największych ośrodków zajmujących się genomiką na świecie. Aktualnie jest 

bezpośredni partnerem naukowym dla miedzynarodowej społeczności badawczej. Firma BGI 

opracowała innowacyjne rozwiązania, których rezultaty przełożyły się na ponad 170 publikacji w takich 

czasopismach jak „Nature” czy „Science”.   

 

 Publikacja wyników badania walidacyjnego 

 

Firma BGI  zamieściła 3 duże studia walidacyjne. Pierwszy z nich został przeprowadzony na grupie 3464 

kobiet należących do grupy wysokiego ryzyka (kobiety powyżej 35 lat oraz historia schorzeń 

genetycznych w rodzinie). Najaktualniejsze stadium walidacyjne obejmuje testy przesiewowe 

wykonane na znacznie większej licznie populacji – 11 000 kobiet. Na ich podstawie firma BGI informuje 

pacjentki na temat skuteczności testu NIFTY. Listę publikacji można znaleźć poniżej: 

 

 

 

 

GDZIE WYKONYWANY JEST TEST NIFTY 
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Test NIFTY 

 

 

 

 

 

 Clinical application of massively parallel sequencingbased prenatal noninvasive fetal trisomy 

test for trisomies 21 and 18 in 11 105 pregnancies with mixed risk factors. (Prenatal Diagnosis, 

2012 Nov 9) 

 Noninvasive prenatal diagnosis of common fetal chromosomal aneuploidies by maternal 

plasma DNA sequencing （Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medicine, 2012） 

 Prenatal Detection of Aneuploidy and Imbalanced Chromosomal Arrangements by Massively 

Parallel Sequencing (PLoS ONE, 2012) 

 Clinical utility of Non-Invasive Fetal Trisomy (NIFTY) test –Early experience (The Journal of 

Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 2012） 

 Noninvasive prenatal genetic testing for fetal aneuploidy detects maternal trisomy X. (Prenatal 

Diagnosis, 2012). 

 

 

 

Telefonicznie: od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 do 21.00  

Tel: (32) 763 66 66 lub numer bezpłatny: 800 007 771    

 

E-mailowo: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.30  

adres e-mail: info@badanienifty.pl   

 

Na czacie: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.30  

Czat online dostępny jest na naszych stronach www.badanienifty.pl  oraz 

www.testdna.pl   

Poradnik stworzony przez testDNA Services Sp. z o.o. 

ul. Bocheńskiego 38A, 40-859 Katowice 

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych: 

www.testdna.pl    

www.badanienifty.pl  

WIĘCEJ INFORMACJI 
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