


„Praktické zkušenosti 
s novorozeneckým 

laboratorním screeningem “ 

Karolína Pešková
Diagnostické laboratoře 

dědičných poruch metabolismu
KPDPM, VFN

PREVON, 4. října 2022



Novorozenecký screening (NS)

❑ 110.000 – 115.000 

novorozenců/rok

❑ Screening 99.7 – 99.9% 

(domácí porody, 

odmítnutí rodiči…)

❑ Legislativa 



Historie NS

❑ 1996 metoda tandemové hmotnostní spektrometrie

V ČR 2009 – screening 10 dědičných metabolických poruch

✓ Kongenitální hypotyreóza (CH) 

✓ Kongenitální adrenální hyperplazie 

(CAH) 

✓ Cystická fibróza CF

❑ 2016

✓ Argininémie

✓ Citrulinémie I. typu

✓ Homocystinurie z deficitu CBS 

✓ Homocystinurie z deficitu MTHFR

✓ Deficit biotinidázy (BTD) 
• měření aktivity enzymu 

✓ Deficit MCAD 

✓ Deficit VLCAD 

✓ Deficit LCHAD 

✓ Deficit CPT 1 

✓ Deficit CPT 2 

✓ Deficit CACT 

✓ Fenylketonurie a hyperfenylalaninémie

✓ Glutarová acidurie 1

✓ Izovalerová acidurie

✓ Leucinóza

18 onemocnění 
(indikace pro cca dalších 30 onemocnění)



Zajištění NS

❑ První odběr u všech novorozenců bez výjimky ve věku 48-72h

❑ Rescreening“, tj. druhý odběr vzorku kapilární krve na stejný 

typ screeningové kartičky a to mezi 8. – 14. dnem po narození. 

Rescreening se provádí např.

a) u všech novorozenců s porodní hmotností <1500 g

b) u novorozenců, kterým byla podána transfuze krevního derivátu nebo 

byla provedena výměnná transfuze před odběrem screeningu;

c) …

❑ Způsob odběru, odesílání NS kartiček

✓ 2 samopropisovací kartičky

✓ Doba transportu kartičky: medián 3,5 dne

❑ Postup screeningových laboratoří



Zajištění NS

❑ Pracoviště provádějící NS:

✓ DPM VFN Praha

FN Olomouc

✓ Endokrinopatie + CF FN KV Praha (FN Motol)

FN Brno

❑ Konfirmace laboratorních nálezů z NS

❑ Následná klinická péče



Typy výsledků a následný postup

Normální
▪ nesděluje se 

▪ nevylučuje možnost atypické mírné varianty nemoci

Hraniční
▪ mírně abnormální nálezy

▪ nejpravděpodobnější důvod: technika odběru, postprandiální stav…

▪ nelze vyloučit mírné formy nemoci

▪ druhý odběr krevní kapky – neonatolog nebo PLDD
✓ screeningová kartička
✓ výsledek laboratoř vždy zasílá

▪ často u NNPH (potvrdí se pouze 1% nálezů)

Patologický
▪ výrazný laboratorní nález suspektní pro onemocnění

▪ nutné ověření jinou metodou

▪ v některých případech nutná okamžitá hospitalizace

▪ u donošených dětí se potvrdí cca 2/3 nálezů



Výsledky NS 2009-2020

❑1.225.358 živě narozených novorozenců

❑1100 potvrzených diagnóz

Endokrinopatie 1: 2.300

PKU/HPA 1: 5.200

CF 1: 6.300

BTD (vč. parciálního)* 1: 8.200

Poruchy BOX MK 1: 15.500

Jiné DMP* 1: 77.500

* od r. 2016



❑ SMA/SCID

❑ Všechny porodnice v ČR

❑ Projekt MZ ČR (1.1.2022-31.12.2023)

❑ Dobrovolná účast – souhlas maminek (info souhlas)

❑ Analýza DBS v rámci stávajícího NS – žádný speciální odběr

❑ Deficit vitamínu B12 u novorozenců 

❑ Ve čtyřech vybraných pražských porodnicích

❑ Projekt AZV („Deficit vitaminu B12 u matek a dětí“, 3 roky)

❑ Dobrovolná účast – souhlas maminek (info souhlas)

❑ Analýza DBS v rámci stávajícího NS – žádný speciální odběr

Pilotní fáze



Vzory papírků

Poskytnuto N. Y. State

Department of Health, 

Wadsworth Center  

1. nemačkat patu

2. nenasakovat papírek 

z obou stran

3. nedotýkat se terčíků 

na papírku rukou

4. nesušit papírek 

fénem nebo na topení

Co nedělat !!!!!



❑ Novorozenecký screening

Diagnostika v preklinickém stadiu umožňuje včasné 

zahájení léčby pacienta.

❑ Multioborová spolupráce 

biochemici, genetici, imunologové, porodnice, PLDD, 

klinici 

❑NS – výhled

Genetické testování ??? Kombinace???

❑ BENEFIT PRO PACIENTA

Závěr



Děkuji za pozornost


