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Screeningová vyšetření 
novorozenců

 Aktivní vyhledávání choroby v bezpříznakovém období

 Choroba může ohrozit na životě nebo významně ovlivnit 
dlouhodobý vývoj

 Daná choroba musí být diagnostikovatelná, léčitelná

 Screeningové vyšetření musí splňovat:

 Co nejméně invazivní

 Vysoká senzitivita, co nejnižší falešná pozitivita

 Finanční únosnost



Historie 
novorozeneckého 
screeningu

 Rober Guthrie USA

 60. léta 20. století

 Screening 
fenylketonurie



Historie novorozeneckého 
screeningu

1975

celoplošný screening 
fenylketonurie

1985

vrozená hypotyreóza (CH)

2006

screening kongenitální
adrenální hyperplazie (CAH)

2009

přidán screening cystické 
fibrózy (CF)

2016

přidáno dalších 5 vrozených 
onemocnění metabolismu



Screeningová 
vyšetření 
novorozenců

Vyšetření očního pozadí

Vyšetření sluchu

Odběr novorozeneckého laboratorního 
screeningu

Vyšetření vrozených kritických srdečních 
vad

Vyšetření kyčlí

Ultrasonografické vyšetření ledvin

Screening kongenitální syfilis



Vyšetření očního pozadí

 Screening vrozené katarakty

 Od roku 2005 povinné

 KDO?

 Zkušená zacvičená sestra nebo pediatr

 KDY?

 Ideálně 3. den života s ostatním screeningy

 POZITIVITA:

 Nevýbavný červený reflex  kontrola oftalmologem







Vrozená katarakta

 1:5 000 – 1:8 000

 Příčiny: 

 Infekce v I. trimestru

 Dědičnost

 Metabolické poruchy u matky (DM)

 Poruchy vývoje cévního zásobení čočky

 Terapie:

 Lensektomie a korekce

 Prognóza:

 Dobrá při časné diagnostice, brýlová korekce 



Historie

 autor: doc. MUDr. Aleš 
Filouš, CSc.

 V roce 1999 projekt 
„Komplexní péče o děti 
s vrozeným šedým 
zákalem“ akceptován 
MZ ČR



Záchyt v České republice

2001 2004

Narozených dětí 91 275 97 920

Počet 
vyšetřených

59 576 (65 %) 97 920

Záchyt katarakty 11 (17 při 100 %) 17 (7x bilat.)

Incidence 1:5 400 1: 5 700

Data: MUDr. Martin Hložánek, Ph.D., FEBO



Počet narozených dětí v letech 
2004 – 2015 
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Počet dg vrozené katarakty a 
pozitivního screeningu v letech 
2005 – 2015 
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Incidence v jednotlivých 
letech (1 :  ...)
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Zajímavosti

 Cca 73 % screeningových vyšetření provádí lékaři, jsou 
ale pracoviště, kde vyšetřují výhradně nebo majoritně 
sestřičky

 Na 1 vyšetřujícího připadá průměrně 120-150 vyšetření 
ročně, výrazné rozdíly mezi pracovišti (2 – 1188 
vyšetření na 1 vyšetřujícího)

Data: MUDr. Martin Hložánek, Ph.D., FEBO



,,Význam screeningu stále trvá a pokud je možné 

toto poselství přenést, budu rád, protože stále 

máme poměrně dost dětí, které díky screeningu 

operujeme včas.“

MUDr. Martin Hložánek, Ph.D., FEBO

Oftalmolog, VFN a FN Motol



Smysl screeningu vrozené 
katarakty?



Vyšetření sluchu

 Screening vrozené hluchoty

 Od roku 2012 povinný

 KDO?
 Zkušená zacvičená sestra

 KDY?
 Ideálně 3. den života s ostatním screeningy

 POZITIVITA:
 Nevýbavné otoakustické emise  kontrola 

otorinolaryngologem

 Často falešně pozitivní (1-4%) – mázek ve zvukovodu, 
opakuje se 1x v porodnici před propuštěním





Vyšetření sluchu

 Metodou měření tranzientně evokovaných 
otoakustických emisí (TEOAE) 

 princip metody spočívá v tom, že zevní vláskové buňky 
hlemýždě odpovídají na příjem zvukových vln aktivním 
stahem, který se projeví vznikem slabé zvukové 
odpovědi v zevním zvukovodu



Vrozené sluchové vady

 1-2:1000 (u rizikových novorozenců až 4%)

 Příčiny: 
 Virová infekce v I. trimestru

 Rizikový novorozenec (pod 1500g, meningitida, asfyxie aj.)

 Ototoxické léky (gentamycin)

 Metabolické poruchy u matky (DM)

 Terapie:
 Sluchadlo nebo kochleární implantát, nejlépe do 6 měsíců

 Prognóza:
 Dobrá při časné diagnostice, umožněný rozvoj řeči a 

komunikačních dovedností



Záchyt v Olomouckém kraji 2017

Data: MUDr. Jan Heřman, Ph.D.

pracoviště celkem 
narozených celkem vyš. výbavné nevýbavné nevyšetřeno Nevýbavný

rescreening
nepřišli / 

nedohledáni

Olomouc 2541 2541 2451 90 0 1 20

Prostějov 857 737 729 3 125 1 14

Přerov 841 841 828 13 0 0 2

Šternberk 1016 894 878 16 120 0 110

Šumperk 923 236 220 16 687 0 187

Jeseník 302 300 295 5 2 1 14

celkem 6480 5549 5401 143 934 3 347



Záchyt v Olomouckém kraji 2018

pracoviště
celkem 
narozených

celkem vyš. výbavné nevýbavné nevyšetřeno Nevýbavný
rescreening

nepřišli / 
nedohledáni

Olomouc 2508 2508 2436 72 0 0 22

Prostějov 894 877 877 3 14 4 0

Přerov 778 776 771 5 2 0 1

Šternberk 1127 1014 1001 13 113 1 0

Šumperk 911 683 660 23 228 X X

Jeseník 294 275 270 5 19 1 0

celkem 6512 6133 6015 121 376 6 23 ?

Data: MUDr. Jan Heřman, Ph.D.



Záchyt v Olomouckém kraji 
2018

2017 - 6 dětí řešeno sluchadly (1:24)

2018 - 3 děti řešeny sluchadly (1:40)

Data: MUDr. Jan Heřman, Ph.D.



Smysl screeningu vrozených 
sluchových vad?



Odběr novorozeneckého 
laboratorního screeningu

 = biochemický screening, screening z patičky, screening 
ze „suché kapky“

 Diagnostika 18 vzácných onemocnění – metabolické a 
endokrinní

 KDO?
 Zkušená zacvičená sestra

 KDY?
 Ideálně 3. den života s ostatním screeningy

 POZITIVITA:
 Hlášena z laboratoře (Praha, Brno, Olomouc) telefonicky



Vrozené poruchy endokrinní a 
metabolismu

 1:1150

 Prognóza: 

 Dle typu onemocnění, ale obecně při časné diagnostice a 
časně zahájené terapii dobrá

 Provedení screeningu:

 Místo vpichu

 Řádné prosáknutí krve na filtrační papír





Smysl novorozeneckého 
laboratorního screeningu?



Vyšetření vrozených kritických 
srdečních vad (CCHD)

 KDO?

 Zkušená zacvičená sestra

 KDY?

 3. den života s ostatními screeningy

 POZITIVITA:

 Pokud je SpO2<90% nebo pokud je rozdíl SpO2 mezi PHK a 
DK >3%  ECHO

 JAK PROBÍHÁ?

 Pulzní oxymetrie na PHK a DK



Vyšetření vrozených kritických 
srdečních vad (CCHD)

 VVV srdce nejčastější (1:100), nicméně kritické méně 
časté (asi ¼ všech VVV srdce) – 2-3:1 000

 Příznaky:
 Dyspnoe

 Nízká saturace krve kyslíkem

 U některých vad dojde k potížím až po úplném uzávěru 
fetálních spojek (po propuštění)

 Terapie:
 Kardiochirurgická intervence

 Prognóza:
 Při časném odhalení dobrá 





Smysl vyšetření CCHD?



Vyšetření 
kyčlí

 Od roku 1977

 KDO?

 Zkušený ortoped

 KDY?

 1. vyšetření – po 
narození, dále v 6 
týdnech a 3 měsících

 POZITIVITA:

 Patologický UZ nález 
kyčelního kloubu



Vývojová dysplázie kyčelního 
kloubu

 3-4:100 (častěji dívky)

 Komplikace:

 Luxace kyčelního kloubu

 Terapie a prevence:

 Široké balení, Wagnerovy punčošky, Pavlíkovy třmínky, 
sádrové korekce, operace

 Prognóza:

 Při časném odhalení dobrá 







Záchyt v České republice

 Neexistují plošná ani lokální data

 Do roku 1996 RTG kyčlí, od roku 1997 UZ vyšetření

 Vývoj kyčelního kloubu velmi rychlý po narození, proto časná 
intervence dokáže zabránit luxaci kyčelního kloubu a následným 
operačních revizím

 5 % dětí potřebuje léčbu (Wagnerovy punčošky, třmínky …)

 USA – nescreeningovaná populace – 3 z 1 000 operační revize

 ČR – screeningovaná populace – cca 1 z 10 000 operační revize

Data: MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.



Smysl vyšetření kyčlí?



Ultrasonografické vyšetření 
ledvin

 Nepovinný, ale doporučený screening

 KDO?

 Zacvičený pediatr

 KDY?

 Těsně před propuštěním, při dostatečném zavodnění, po 
prvním přírůstku na váze

 POZITIVITA:

 Patologie při UZ vyšetření  kontrolní UZ vyšetření 
radiologem, domluva s nefrologem



Vrozené vady uropoetického
systému

 Hydronefróza – dilatace kalichopánvičkového systému –
vezikoureterální reflux, chlopeň zadní uretry…

 Ageneze, zdvojený dutý systém ledviny, polycystické
ledviny, neuroblastom…

 Komplikace:
 Pyelonefritidy, renální poškození

 Terapie:
 Sledování dětským nefrologem, urologem, ev. operace

 Prognóza:
 Při časném odhalení dobrá







Záchyt v Olomouci
 2011-2012

 Narozeno 4 235 dětí, kritéria splnilo 3 609 dětí

 195 dilatací KPS 5 mm a více 

 6x multicystická dysplázie ledviny 

 5x zdvojení dutého systému ledviny 

 1 x ageneze ledviny 

Pozitivní screening tedy u 207 dětí (1:17)

+ cca 20 % VVV urotraktu zachyceno prenatálně

Data: MUDr. Soňa Šuláková



Záchyt v Olomouci

Operační řešení celkem u 19 dětí z 207 (1:11): 

 8x pyeloplastika

 2x nefrektomie 

 1x heminefrektomie

 5x reimplantace ureteru 

 4x discize ureterokély

 1x discize chlopně zadní uretry

Data: MUDr. Soňa Šuláková



Smysl ultrasonografie ledvin?



Screening kongenitální syfilis

 Povinný

 JAK?

 Vyšetření z pupečníkové krve

 KDY?

 Ihned z pupečníkové krve, ev. z krve novorozence

 POZITIVITA:

 Hlásí laboratoř, ověřuje se v NRL v Praze

 Syfilis congenita:

 Vzácné, při časné ATB terapii dobrá prognóza





Smysl vyšetření kongenitální 
syfilis?



Novorozenecký screening ve 
světě a budoucnost u nás?

 Imunodeficience (SCID – těžká kombinovaná 
imunodeficience)

 Spinální muskulární atrofie

 Kongenitální CMV infekce, kongenitální toxoplazmóza

 Hemoglobinopatie

 Střádavé choroby
 …

 Zlepšení ve sběru dat, vytvoření registru??
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