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• Ilościowe oznaczanie hormonu anty-Mullerowskiego
• Wiarygodna ocena rezerwy jajnikowej
• Przewidywanie odpowiedzi w kontrolowanej stymulacji jajnika
• Ustalenie indywidualnej dawki folitropiny delta Ferring (rFSH)
• Test przydatny w diagnostyce PCOS

• Oznaczanie ilościowe osoczowego białka ciążowego A i wolnej 
podjednostki β-gonadotropiny kosmówkowej (test podwójny)

• Testy oraz analizatory cobas Roche zatwierdzone przez FMF
• Ocena ryzyka trisomii w I trymestrze zgodnie z zaleceniami  

PTGiP oraz FMF

• Oznaczanie PLGF i sFlt-1 oraz wskaźnika sFlt-1 / PLGF
• Ocena ryzyka wczesnego wystąpienia preeklampsji  

(pomiar w pierwszym trymestrze ciąży zgodnie  
z zaleceniami FMF)3

• Diagnostyka preeklampsji w 20-33 tyg. ciąży: czułość 88% 
przy swoistości 99,5% (wskaźnik ≥ 85)

• Krótkoterminowa predykcja preeklampsji w 20-33 tyg. ciąży: 
• wykluczenie rozwoju PE w okresie 1 tyg.: ujemna wartość 

predykcyjna NPV 99,3% (wskaźnik ≤ 38)
• potwierdzenie rozwoju PE w okresie 4 tyg.: dodatnia wartość 

predykcyjna PPV 36,7%

PAPP-A oraz wolna β-hCG

Stan przedrzucawkowy: markery preeklampsji

AMH  

• Detekcja:
 w trisomii: 21, 18, 13
 w monosomii X 
 w aneuploidii chromosomów płci 
 w określenie płci
 w mikrodelecji 22q11.2 (Zespół DiGeorge’a)

• Czułość ponad 99% i mniej niż 0,1% wyników fałszywie dodatnich
• Najszerzej przebadany nieinwazyjny test prenatalny – 48 publikacji  

w recenzowanych czasopismach, ponad 148 000 przebadanych kobiet.1

• Wykorzystany w największym zaślepionym badaniu 
prospektywnym porównującym nieinwazyjne badanie prenatalne  
z badaniem pierwszego trymestru: 90 razy mniej wyników fałszywie 
dodatnich, 20 razy wyższa dodatnia wartość predykcyjna2.

Harmony – nieinwazyjny test prenatalny

przed ciążą 1. trymestr 2. trymestr 3. trymestr

AMH  

PREEKLAMPSJA (PE)  

HARMONY (NIPT)

PAPP-A oraz wolna β-hCG 
(11-13 tydzień ciąży)

TYDZIEŃ 1-13ZAPŁODNIENIE PORÓDTYDZIEŃ 14-26 TYDZIEŃ 27-38

(11-14 tydzień ciąży) (19-24 tydzień ciąży) (30-37 tydzień ciąży)



Wartości  
referencyjne dla 
różnych grup 
wiekowych

Rutynowa 
ocena ryzyka 
w I trymestrze  

zgodnie 
z rekomendacjami  

PTGiP i zasadami 
FMF

Pomiar możliwy 
w każdym 
dniu cyklu

Szeroki panel 
testów oznaczanych 
w ciąży z tej samej 

próbki

Bardzo dobra  
korelacja z liczbą 

pęcherzyków 
antralnych AFC

Mediany  
i kalkulacja ryzyka  

dostępne  
w programach 

certyfikowanych 
przez FMF

Wartości  
znacząco  

podwyższone  
u kobiet z PCOS

Ocena ryzyka 
wczesnego 

wystąpienia PE 
w I trymestrze 

– algorytm FMF3

Potwierdzona 
skuteczność  

w diagnostyce PE  
w II i III trymestrze6

Proste badanie 
krwi – alternatywa 

dla pomiaru ciśnienia 
tętniczego  

i białkomoczu 

Predykcja PE: 
wykluczenie  

w ciągu 1. tygodnia  
lub potwierdzenie  
w ciągu 4 tygodni5

Już od 10. 
tygodnia ciąży

Wyniki 
do 10 dni 
roboczych

Ponad 
1,4 miliona 
wykonanych 

badań

Przeznaczony  
dla kobiet  

w każdym wieku, 
ze wszystkich  
grup ryzyka4

Wyniki 
najwyższej 

jakości 
współczynnik 
zmienności: 
< 3% CV

AMH  Harmony 
– nieinwazyjny test prenatalny

Preeklampsja (PE): 
sFlt-1/PLGF PAPP-A i wolna β-hCG
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Test Harmony jest nieinwazyjnym testem prenatalnym (NIPT), opartym o wolne krążące DNA, i jest prenatalnym testem przesiewowym,  
nie jest testem diagnostycznym. Test Harmony nie bada potencjalnego ryzyka wystąpienia innych zespołów genetycznych niż wymienione 
w  tej ulotce. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji medycznych wyniki testu Harmony muszą zostać skonsultowane z  lekarzem 
prowadzącym pacjentkę, który może zaproponować potwierdzenie odpowiednim testem diagnostycznym. Test prenatalny Harmony został 
opracowany, a jego skuteczność określona przez Ariosa Diagnostics, laboratorium kliniczne z akredytacją CLIA/CAP mieszczące się w San 
Jose, CA USA. Usługa wykonania testu nie została zatwierdzona przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).
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