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Milí čtenáři zpravodaje,
časný záchyt spinální svalové atrofie i kombinované těžké imunodeficience má velký potenciál
zlepšit délku a kvalitu života dětem, které se s těmito diagnózami narodí. Národní screeningové
centrum se podílí na koordinaci přípravy realizace nového programu screeningu těchto onemocnění a bude také provádět monitoring pilotní fáze programu, která bude trvat 2 roky.
Velmi nás těší, že vám v tomto čísle můžeme zprostředkovat informace ze semináře k zavedení
screeningu SMA a SCID u novorozenců od roku 2022, který se uskutečnil v rámci letošní konference
PREVON dne 22. 9. 2021.
Věříme, že vás nové programy časného záchytu vážných vrozených onemocnění u novorozenců zaujmou. V následujícím čísle Zpravodaje NSC vám přineseme informace z dalšího semináře letošní
konference PREVON, který byl věnovaný časnému záchytu karcinomu plic.
Vaše Národní screeningové centrum

https://nsc.uzis.cz/
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Zahájení semináře k zavedení
screeningu SMA a SCID
u novorozenců od roku 2022
Po přivítání účastníků konference dr. Ondřejem Májkem, vědeckým vedoucím Národního screeningového centra, pronesl úvodní řeč MUDr. Lumír Kantor, primář novorozeneckého oddělení FN Olomouc a místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR. Uvedl, že zavedení
screeningu SMA/SCID je nadějnou zprávou pro genetické screeningy. Během 1 roku se všechny
základní složky dokázaly domluvit tak, aby mohly být zahájeny přípravy. Byla ustanovena pracovní
skupina, velký dík patří všem zapojeným lékařům, VZP a MZ ČR.
Další z panelu předsedajících, Ing. David Šmehlík, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči,
navázal a zdůraznil význam rychlé dostupnosti moderní léčby, kterou je v případě onemocnění
SMA genová terapie. Přínosy rychle nasazené léčby jsou pro dětské pacienty velmi významné, náklady jsou minoritní. Zpřístupnění nákladné léčby všem pacientům u nás je možné díky spolupráci
s odbornými společnostmi.
Prof. Milan Macek, přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN v Motole, hlavní
koordinátor projektu Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění a předseda Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, vyzdvihl spolupráci s Koordinačním centrem pro novorozenecký screening při VFN. Rozšíření novorozeneckého screeningu je součástí Národního akčního
plánu pro vzácná onemocnění, který vychází z Národní strategie pro vzácná onemocnění. Cílem
by měl být rovnoměrný a spravedlivý přístup k časné diagnóze onemocnění, která mají pozdější
nástup či u nich hrozí riziko z prodlení. Genetický screening představuje specifickou problematiku lidského genomu, onemocnění musí splňovat klasická kritéria pro screening a důležitý je také
legislativní rámec této problematiky, aby nedošlo k napadení stávajícího novorozeneckého screeningu. Inspiraci lze čerpat ze zahraničních zkušeností, např. Izrael rozvinul kombinovanou strategii
prekoncepčního screeningu s postnatálním screeningem.

https://nsc.uzis.cz/
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Časný záchyt spinální
svalové atrofie změní
osudy nově narozených dětí
První příspěvek s názvem Časný záchyt spinální svalové atrofie změní osudy nově narozených dětí
přednesla MUDr. Jana Haberlová, lékařka Neuromuskulárního centra Kliniky dětské neurologie FN
v Motole a vědecký sekretář Společnosti dětské neurologie ČLS JEP. Zdůraznila, že spinální svalová atrofie je po cystické fibróze druhá nejčastější příčina úmrtí na vrozené onemocnění v kojeneckém věku. Incidence SMA je 1: 10 000, v ČR je v současné době okolo 200 pacientů.
Rozlišují se 4 typy SMA, přičemž klinicky nejzávažnější jsou typy 1 a 2. Šedesát procent všech
SMA představuje typ 1, u kterého spadá počátek obtíží do 6 měsíců věku, děti nikdy nejsou schopné samostatně sedět, bez umělé plicní ventilace umírá 80 % do 2 let věku. Typ 2 má 30 % všech
pacientů se SMA, nástup obtíží do 18 měsíců, děti nikdy nejsou schopny chůze, v adolescenci je
nutná umělá plicní ventilace, věk dožití je zkrácen. U typu 3 nastupují obtíže v dětství, děti jsou
dočasně schopny chůze, věk dožití zkrácen není. U typu 4 začínají obtíže až v dospělosti.
Rychlost zahájení léčby je zásadní prognostický faktor SMA, bez kauzální léčby má onemocnění
progresivní degenerativní charakter. Kauzální léčbu představuje genová léčba, buď modulací RNA
úpravou transkripce SMN2 genu, nebo modulací DNA, kdy je nahrazen chybějící gen SMN1 genem
zdravým. V prvním případě je nutná celoživotní léčba, ve druhém případě je léčba jednorázová.
Aktuálně jsou v ČR dostupné 3 registrované kauzální léky (Nusinersen, Risdiplam a Onasemnogen
abeparvovek). Presymptomatická léčba dle aktuálních znalostí umožní normální vývoj motorických dovedností.
V ČR je péče o pacienty soustředěna ve 4 neuromuskulárních centrech léčby SMA (NM centrum ve
FN v Motole, NM centrum ve FN Brno, NM centrum ve FN Ostrava a NM centrum ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze) a z toho 2 centra jsou i centra evropské kvality péče (NM centrum FN
v Motole, NM centrum FN Brno).

https://nsc.uzis.cz/
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Efekt včasného
záchytu SCID

Následující příspěvek Efekt včasného záchytu SCID přednesla ze záznamu prof. Anna Šedivá, primářka Ústavu imunologie 2. LF UK a FN v Motole a předsedkyně centra pro primární imunodeficience americké nadace Jeffrey Modell Foundation.
U potvrzených závažných zachycených imunodeficiencí je možná včasná transplantace hematopoetických buněk kostní dřeně, genová terapie nebo v indikovaných případech transplantace
thymu.
Jako první zavedly screening SCID USA, test byl vyvinut v roce 2007, pilotní projekt byl spuštěn
ve Wisconsinu v roce 2008, plná implementace ve všech státech USA v roce 2018. V USA před
screeningem bylo evidováno se SCID 1 : 100 000, se zavedením screeningu 1 : 58 000 novorozenců. V Evropě má zaveden tento screening celonárodně nebo v pilotních regionálních projektech
Německo, Norsko, Švédsko, Holandsko, Dánsko, Velká Británie, Itálie, Francie, Španělsko, ze zemí
východní Evropy Polsko a Slovinsko.

V ČR jsou nyní klinickou a laboratorní diagnostikou zachyceny 1–3 děti ročně, většinou ve věku
několika měsíců, incidence je 1 : 50 až 100 tisíc novorozenců. Česká republika je na screening
SCID dobře připravena: dostupnost TREC/KREC testu, 2 laboratorní diagnostická centra pro Čechy
a Moravu, 2 specializované kliniky pro primární imunodeficience v Praze a v Brně, národní registr
primárních imunodeficiencí, 1 národní centrum pro transplantace kmenových buněk u imunodeficiencí v Praze, síť odborníků v krajských centrech a celé ČR, Imunodeficitní skupina při ČSAKI,
spolupráce s pediatry, zapojení do mezinárodních struktur.

https://nsc.uzis.cz/
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Diagnostický algoritmus
vyšetření SMA/SCID

Ing. Karolína Pešková, primářka Diagnostických laboratoří dědičných metabolických poruch Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze,
seznámila posluchače s diagnostickým algoritmem vyšetření SMA/SCID. V úvodu příspěvku podnikla nejprve malý výlet do historie novorozeneckého screeningu (NS).
Za úplný počátek NS lze považovat rok 1962, kdy vznikl Guthrieho bakteriální inhibiční test k prokázání fenylketonurie, který od roku 1969 sloužil jako screeningový test fenylketonurie v USA. V Československu pak tento screening fungoval od roku 1975, zejména díky prof. Hyánkovi a docentce
Blehové. V 80. letech byl zaveden screening hypotyreózy pomocí imunochemického stanovení
TSH a screening kongenitální adrenální hyperplazie pomocí imunochemického stanovení 17-hydroxyprogesteronu.

https://nsc.uzis.cz/
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V 90. letech následoval screening cystické fibrózy pomocí imunochemického stanovení imunoreaktivního trypsinogenu a následného testu prevalentních mutací DNA. Od roku 1992 je ve světě
využívána metoda tandemové hmotnostní spektrometrie, která umožňuje souběžné stanovení většího počtu dědičných metabolických poruch. V ČR bylo díky využití této metodiky od roku 2010
zavedeno screenování 10 dědičných metabolických poruch, v roce 2016 přibylo dalších 5 onemocnění. V současné době je v rámci NS v ČR stanovováno celkem 18 onemocnění.
Novorozenecký laboratorní screening probíhá u všech novorozenců narozených v ČR bez výjimky
ve věku 48–72 hodin, a to odběrem kapilární krve z paty novorozence na speciální filtrační papírek – novorozeneckou screeningovou kartičku, tzv. suchá krevní kapka. V případě potřeby probíhá tzv. rescreening, tedy druhý odběr vzorku kapilární krve na stejný typ screeningové kartičky.
Provádí se např. u novorozenců s porodní hmotností nižší než 1 500 g, u všech novorozenců, kterým byla podána transfuze krevního derivátu nebo byla provedena výměnná transfuze před odběrem screeningu a v některých dalších indikovaných případech. Tento rescreening se provádí mezi
8. a 14. dnem po narození.
Všechny doposud vyšetřované nemoci mají genetický základ, ale screening probíhá na úrovni biochemické/enzymologické. Při novém screeningovém vyšetření SMA/SCID bude v pilotní fázi použita molekulárně genetická metoda (princip qPCR).
Účast v pilotní fázi screeningu bude dobrovolná, je nutný informovaný souhlas maminek. Vyšetření
bude probíhat ze suché kapky krve v rámci stávajícího NS, není nutný žádný speciální odběr. Pilotní
fáze se budou účastnit dvě stávající screeningové laboratoře, a to: Diagnostické laboratoře dědičných metabolických poruch Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN
v Praze a Centrum molekulární biologie a genetiky při Interní hematologické a onkologické klinice
FN Brno.
Podíváme-li se do světa, pak SMA/SCID vyšetřují v USA a Kanadě celoplošně, SCID v rámci NS
vyšetřují v Norsku, Belgii, Švédsku, Německu, Švýcarsku, Izraeli a na Islandu. SMA vyšetřují od
března letošního roku v Belgii, v řadě zemí probíhá pilotní program (např. Německo, Polsko).
Diagnostika v preklinickém stadiu umožňuje včasné zahájení léčby pacienta. Pilotní fáze je nedílnou součástí úspěšné implementace nové screenované nemoci do stávajícího NS. Diagnostika
SMA/SCID vyžaduje spolupráci biochemiků, genetiků, imunologů, pediatrů.

https://nsc.uzis.cz/
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Realizace novorozeneckého
screeningu z pohledu
neonatologického pracoviště
Vrchní sestra novorozeneckého oddělení FN Olomouc Mgr. Jana Romanová přiblížila Novorozenecký laboratorní screening z pohledu neonatologického pracoviště. V současné době se provádí screening 18 onemocnění, endokrinní onemocnění jsou zjišťována ve FN Královské Vinohrady a ve FN
Brno a dědičné metabolické poruchy ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a ve FN Olomouc.
Pravidla odběru jsou dána Metodickým pokynem MZ ČR, který vyšel ve Věstníku MZ ČR 6/2016.
Odpovědnost za odběr a informovanost rodičů nese lékař pečující o novorozence v době odběru.
Odběr krve z patičky může proběhnout pouze se souhlasem zákonného zástupce. V případě odmítnutí screeningu se provádí záznam do dokumentace.
Pro odběr se používají dvojité samopropisovací kartičky (Mar-Noc), jsou uchovány po dobu 5 let.
V indikovaných případech (transfuze, odběr mimo 48–72 hodin, parenterální výživa, farmakoterapie) se provádí rescreening. O provedení odběru je učiněn záznam do dokumentace. Kartičky jsou
každý pracovní den odesílány prostřednictvím pošty či kurýrní služby do laboratoří. Odběr u novorozenců, kteří byli propuštěni dříve, provádí ambulance novorozeneckého oddělení, či praktického
lékaře pro děti a dorost.
Náklady na pomůcky k odběru kapilární krve z patičky jsou v současné době 109 Kč, od zdravotních pojišťoven mají bodové ohodnocení 110 bodů. Odběr je uskutečňován v přítomnosti maminky
s respektem k potřebám novorozence.

https://nsc.uzis.cz/
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Role NSC ÚZIS v informační
podpoře screeningu SMA
a SCID u novorozenců
Zapojení Národního screeningového centra spadá do června roku 2020, kdy se zástupci NSC zúčastnili setkání na téma Screening spinální svalové atrofie (SMA) u dětí v Senátu PČR. Dr. Karel Hejduk uvedl, jaké kroky byly učiněny pro přípravu screeningu SMA/SCID. Bylo nutné vytvořit HTA
(situační analýzu) pro onemocnění SMA, HTA (situační analýzu) pro onemocnění SCID, modelový
odhad celoživotních nákladů pacientů se SMA ve vztahu k přínosům programu časného záchytu,
modelové hodnocení nákladů na léčbu pacientů se SMA/SCID v přítomnosti/absenci screeningového programu, souhrn protokolu realizace populačního pilotního programu screeningu SMA/SCID
u novorozenců a také návrh výkonu vyšetření SMA/SCID v rámci novorozeneckého screeningu.
Dne 8. června 2021 pak proběhl v Senátu PČR seminář Neonatální screening spinální muskulární
atrofie a SCID, o několik dnů později následovalo 1. zasedání Komise pro přípravu screeningu SMA
a SCID u novorozenců a 22. září pak proběhl Seminář k zavedení screeningu SMA a SCID u novorozenců od roku 2022 na konferenci PREVON.

https://nsc.uzis.cz/
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Časový harmonogram příprav doplňuje 2. zasedání Komise pro přípravu screeningu SMA a SCID
u novorozenců spojené s přípravou informačních materiálů, vydání a nasmlouvání laboratorních
výkonů, příprava zázemí ve zdravotnických zařízeních a také vydání příslušné metodiky formou vyhlášky MZ ČR. K 1. lednu 2022 je plánováno zahájení populačního pilotního programu screeningu
SMA a SCID.
Příprava screeningu je řízena Komisí pro přípravu screeningu SMA a SCID ustanovenou MZ ČR,
ve které jsou zastoupeny všechny zainteresované strany. Program bude na populační úrovni, tedy
dostupný všem novorozencům. Nejprve bude probíhat pilotní fáze, monitoring bude provádět NSC
ÚZIS ČR a po 2 letech proběhne vyhodnocení. Předpokládá se, že pokud bude program úspěšný,
dojde k jeho transformaci na národní screeningový program.
Cílovou populaci tvoří všichni novorozenci narození v ČR (přibližně 110 tisíc ročně). Zásadním
zařazovacím kritériem je schopnost matky porozumět informacím a podpis informovaného souhlasu. Místem realizace jsou zařízení pečující o novorozence, diagnostické laboratoře a příslušná
pracoviště klinické genetiky a klinické imunologie.
ÚZIS ČR provádí na základě dostupných údajů Národního zdravotnického informačního systému
komplexní vyhodnocení pilotního programu. Výkony vykazované laboratořemi: vyšetření SMA/SCID
v rámci novorozeneckého screeningu metodou QR-PCR pozitivní výsledek, vyšetření SMA/SCID
v rámci novorozeneckého screeningu metodou QR-PCR negativní výsledek. Výkony vykazované
u konfirmace u SMA: pohovor s klinickým genetikem, kontrolní vyšetření klinickým genetikem,
laboratorní vyšetření SMA. Výkony vykazované v rámci konfirmace u SCID: komplexní imunologické
vyšetření, imunologie IgG, IgA, IgM, IgE, PID panel apod. Poskytovatel, který definitivně diagnostikuje
geneticky podmíněnou nemoc u dítěte, poskytuje údaje do Národního registru reprodukčního zdraví
v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
Prezentace a videozáznamy jednotlivých přednášek konference PREVON naleznete na webových
stránkách https://prevon.uzis.cz.
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