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Milí čtenáři zpravodaje,
v tomto čísle přinášíme třetí část reportáže
z loňské konference PREVON. Novorozenecký
screening byl hlavním tématem dopolední části
druhého dne konference. První blok přednášek
byl věnovaný výzvám novorozeneckého laboratorního screeningu a druhý blok byl zaměřený na klinické screeningové programy. Během
dopoledne zaznělo celkem šest příspěvků,

které obsahovaly exkurz do historie, přehled
současného stavu screeningu novorozenců, výhledy možností ve světě a perspektivy
screeningu novorozenců u nás. Samostatné
příspěvky byly věnované screeningu poruch
sluchu novorozenců a časnému záchytu kritických srdečních vad.
Vaše Národní screeningové centrum
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Novorozenecký laboratorní
screening a jeho výzvy
V úvodním příspěvku seznámil prof. Viktor Kožich, přednosta Ústavu dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK, účastníky konference s historií a současností novorozeneckého laboratorního
screeningu v ČR. První novorozenecký screeningový program sahá do 60. let 20. století, kdy byl
v USA zaveden první celopopulační screening fenylketonurie ze suché krevní kapky. Suché krevní
kapky se ukázaly jako materiál vhodný pro transport do centralizovaných laboratoří, metoda se postupně rozvíjela, zásadní technologický pokrok pak přinesla analýza metabolitů pomocí hmotnostního spektrometru. Na území Evropy se vyhledává v jednotlivých státech od jedné nemoci v Černé
Hoře a Makedonii až po 33 nemocí v Itálii. V USA zahrnuje screeningový program okolo 50 chorob,
ale některé z nich plně nevyhovují kritériím pro screening považované za důležité v Evropě. V ČR
byl v roce 2016 vydán Metodický návod k zajištění novorozeneckého laboratorního screeningu a následné péče. V současné době se provádí screening cystické fibrózy, endokrinopatií (hypothyreóza
a CAH) a dědičných metabolických poruch (poruchy metabolismu aminokyselin, poruchy oxidace
mastných kyselin, organické acidurie, hemoglobinopatie).
V dalším příspěvku představil dr. Ondřej Májek Možnosti informační podpory novorozeneckého screeningu. V příspěvku zazněla tradiční kritéria pro screeningové programy i jejich diskutovaná doplnění.
Datové zdroje využitelné pro informační podporu novorozeneckého screeningu mohou zahrnovat
Informační systém demografie (narození – Český statistický úřad), Národní registr reprodukčního
zdraví (novorozenec, rodička, vrozené vady – ÚZIS) a Národní registr hrazených zdravotních služeb (ÚZIS). Národní zdravotnický informační systém disponuje infrastrukturou pro statistickou

Prof. Viktor Kožich
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evaluaci novorozeneckého screeningu, je však nutno počítat s tím, že při interpretaci porodnosti je
nezbytné definovat příslušné datové zdroje. Národní registr reprodukčního zdraví – vrozené vady
prozatím plně nepokrývá onemocnění diagnostikovaná ve screeningu. Národní registr hrazených
zdravotních služeb poskytuje potenciálně užitečný nástroj pro monitoring a potvrzuje vysoké pokrytí screeningem v ČR.

Doc. Felix Votava, prof. Viktor Kožich, dr. Ondřej Májek

Doc. Felix Votava
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Následující příspěvek doc. Felixe Votavy z Kliniky dětí a dorostu, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, představil Výzvy a perspektivy v oblasti novorozeneckého laboratorního screeningu. Metodický
návod k zajištění NLS a následné péče nemá dostatečnou právní relevanci, je zapotřebí ukotvit
novorozenecký laboratorní screening ve vyhlášce o preventivních prohlídkách. Zlepšování efektivity stávajícího novorozeneckého laboratorního screeningu naráží na problém jednak z hlediska
biomedicínského procesu (falešná pozitivita, falešná negativita) a také z hlediska dlouhodobého
zdravotního stavu zachycených pacientů. Při rozšiřování novorozeneckého laboratorního screeningu je nutné systematizovat způsob rozhodování o zařazování nových nemocí do screeningu
z hlediska medicínského a ekonomického. Pro nově zaváděný novorozenecký laboratorní screening je nezbytná pilotní studie. Podmínkou je selhávání klinické diagnostiky, proveditelnost a účinnost v podmínkách ČR, ekonomické, technické a personální zabezpečení, identifikace a příprava
na pravidelné celoplošné provádění. Je nutné, aby byla zajištěna celoživotní léčba pro detekované
pacienty.
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Klinické screeningové programy
zaměřené na novorozence

Dr. Vojtěch Bodnár
Dr. Vojtěch Bodnár z Novorozeneckého oddělení FN Olomouc přednesl příspěvek Klinický screening
u novorozenců v ČR. Screeningová vyšetření novorozenců představují aktivní vyhledávání choroby
v bezpříznakovém období, kdy choroba může ohrozit na životě nebo významně ovlivnit dlouhodobý vývoj, musí být diagnostikovatelná a léčitelná. Screeningové vyšetření musí být co nejméně
invazivní, mít vysokou senzitivitu a co nejnižší falešnou pozitivitu a musí být finančně únosné. Historický pohled: v roce 1975 byl založen celoplošný screening fenylketonurie, v roce 1985 vrozená
hypotyreóza, v roce 2006 kongenitální adrenální hyperplazie, v roce 2009 cystická fibróza a v roce
2016 přidáno dalších 5 vrozených onemocnění metabolismu. V současné době se u nás provádí
v rámci screeningových vyšetření novorozenců vyšetření vrozené katarakty, vyšetření sluchu, laboratorní screening, vyšetření kritických srdečních vad, vyšetření kyčlí, ultrazvukové vyšetření ledvin
a vyšetření kongenitální syfilis. Kandidáti na rozšíření jsou: SCID – těžká kombinovaná imunodeficience, spinální muskulární atrofie, kongenitální CMV infekce, kongenitální toxoplazmóza, hemoglobinopatie, střádavé choroby.
Další příspěvek s názvem Chyby a omyly screeningu sluchu novorozenců v ČR přednesl prof. Viktor
Chrobok, přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ve FN Hradec Králové. Ve
svém příspěvku seznámil účastníky konference s obecnými principy screeningu sluchu novorozenců, důležité je zachytit sluchovou vadu co nejdříve, aby u dítěte nedošlo k narušení vývoje
řečových center mozku a mohlo dojít k rozvoji řeči. Ročně se v ČR narodí 100–200 dětí s těžkou
sluchovou vadou. Pro vyšetření sluchu novorozenců se u nás uplatňují vyšetření metodou otoakustických emisí (OAE) a evokovaných potenciálů; první z nich je vhodná pro provádění screeningu
http://nsc.uzis.cz/
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Prof. Viktor Chrobok
sluchu u fyziologických novorozenců, druhá se používá u rizikových novorozenců na JIP. Metodika
screeningu sluchu novorozenců představuje tříúrovňový model vyšetřování, první úroveň představuje vyšetření OAE druhý až třetí den po narození na neonatologickém oddělení. Pokud nejsou OAE
vyšetřeny, nebo pokud nejsou při vyšetření přítomny (pozitivní screening), je nutné na druhé úrovni
provést rescreening sluchu ve třetím až šestém týdnu dítěte na ORL nebo foniatrii a opět, pokud
jsou OAE nepřítomny nebo nevyšetřeny, vyšetřuje se na třetí úrovni ve třetím až šestém měsíci na
v rámci specializovaného krajského centra. V případě, že je zjištěna odchylka sluchu od normy,
volí se řešení podle míry postižení (dlouhodobé sledování, sluchadla, kochleární implantáty). Podle
metodického pokynu MZ ČR by měl každý fyziologický novorozenec podstoupit vyšetření OAE, rizikový novorozenec, který je po narození umístěn na JIP, by měl být vyšetřen metodou evokovaných
potenciálů. Pro zařazení do screeningu a k následnému předání dat je nutný podpis informovaného souhlasu zákonným zástupcem. Cílem je, aby v celé ČR byly výsledky screeningu z neonatologických oddělení měsíčně předávány krajskému koordinátorovi stejně jako výsledky rescreeningu
z ORL pracovišť. ORL krajské centrum je odpovědné za fungování screeningu sluchu novorozenců
v rámci kraje, každoročně odesílá výsledky screeningovým a rescreeningovým pracovištím a koordinátorovi screeningu sluchu v ČR v Hradci Králové.
Poslední příspěvek bloku novorozeneckého screeningu, který přednesl dr. Lumír Kantor, primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, byl věnovaný pilotnímu projektu NSC Časný
záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období. Vrozené srdeční vady jsou nejčastější vrozenou vývojovou vadou, způsobují 20–40 %
všech úmrtí na vrozené vývojové vady v novorozeneckém a kojeneckém věku. Kritické vrozené srdeční vady (CCHD) tvoří 35 % všech vrozených srdečních vad, nejčastěji se jedná o koarktaci aorty,
transpozici velkých cév, hypoplastické levé srdce, totální anomální návrat žil. Kritické srdeční vady
ohrožují novorozené děti po dnech bezpříznakového období, dochází k velmi urgentnímu stavu,
který může vyústit v těžké srdeční selhání a smrt dítěte. CCHD lze odhalit pomocí dvou nezávislých
po sobě jdoucích měření, nejprve na hřbetu dlaně pravé horní končetiny a následně na nártu pravé
nebo levé dolní končetiny. Při pozitivním nálezu je nutné vyšetření opakovat podle protokolu, pokud
http://nsc.uzis.cz/
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je 3x po sobě pozitivní nález, je indikováno echokardiografické vyšetření. Do projektu je zapojeno
9 neonatologických pracovišť v rámci ČR, vyšetřováni jsou zralí, zdravě vypadající novorozenci (od
37.t.g.), kteří byli narozeni v porodnici, nebo byli dopraveni na neonatologické/pediatrické oddělení
v době od 0. do 5. dne od narození a jsou schopni absolvovat vyšetření bez zdravotního ohrožení.
Novorozenec by měl být klidný, ve spánku, po jídle, případně uklidněn perorálním podáním roztoku
sacharózy, vyšetření pulzním oxymetrem by mělo proběhnout co nejpozději před odchodem domů.

Dr. Lumír Kantor

Všechny prezentace z konference PREVON včetně videozáznamů jednotlivých vystoupení
naleznete na https://prevon.uzis.cz/index.php?pg=2019.
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