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SKRÍNINGOVÉ  CENTRUM  NOVORODENCOV  SR 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 
Nám. L. Svobodu 4,  974 09 Banská Bystrica 

Tel.& Fax.: 048 472 65 47  Mob.: 0918 696 968  E-m.: scn@dfnbb.sk 
 

 

 
Ročná správa novorodeneckého skríningu (NBS) za rok 2012. 

 
 
Skríningové centrum novorodencov SR (SCN SR) pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej 
Bystrici je centrálne laboratórium pre novorodenecký skríning kongenitálnej hypotyreózy (KH), 
kongenitálnej adrenálnej hyperplázie (CAH), cystickej fibrózy (CF) a vybraných dedičných metabolických 
porúch. Vyšetruje suché krvné vzorky všetkých novorodencov, odoberané v 72 - 96. hodine života. 
Novorodenecký skríning KH, FKU, CAH a CF je právne podložený 42. Odborným usmernením Vestníka MZ 
SR, čiastka 39 – 60 z 27.12.2012. Štandardizované postupy SCN SR spĺňajú jednotlivé Články Odborného 
usmernenia MZ SR. V roku 2012 sme postupovali podľa predchádzajúceho Odborného usmernenia z roku 
2008. 
 

A. Novorodenecký skríning kongenitálnej hypotyreózy. 
 
V skríningu KH laboratórium sa vyšetruje tyreotropný hormón (TSH) v suchej krvnej vzorke metódou TSH 
ILMA, čo je imunoluminometrické kvantitatívne stanovenie TSH súpravou od firmy Immunotech Praha. 
Doporučená a overená hodnota cut-off limitu je 10 mIU/L - upresňovaná podľa denného vyhodnocovania 
priemernej hodnoty. Hodnoty v rozmedzí 10 – 20 mIU/L sa hodnotia ako „mierne“ suspektné (šedá zóna), 
hodnoty nad 20 mIU/L sú považované za „horúci“ recall. SCN SR je zaradené do externej kontroly kvality 
(Referenzinstitute fur Bioanalytik DGKL, Bonn) a má platný Certifikát, monitorovaný 4 krát do roka. V 
laboratóriu je zavedená aj interná kontrola kvality na presnosť a správnosť metódy. 
______________________________________________________________________________ 
Región               Počet vyšetrených novorodencov        Recall              %               Záchyt KH 

 
Západ                       22070                                               259                1,1                      16 
Stred                        15077                                               252                 1,6                        4 
Východ                    18438                                               168                 0,9                        8 
______________________________________________________________________________ 
Spolu                      55 585                                                679                1,2                      28 
 
 
V roku 2012 bolo vyšetrených 55 585 novorodencov a zachytených 28 prípadov KH, incidencia 
živorodených  je 1 : 1985. 
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Rozdelenie zachytených prípadov: 
 
Agenéza.........................................................................6 
Ektopia..........................................................................6 
Dyshormogenéza..........................................................3 
Hypoplázia ŠŽ..............................................................2 
Kongenitálna hypotyreóza........................................11 
 
Z počtu 679 suspektných záchytov (recall) bolo okrem klasických kongenitálnych hypotyreóz zachytených 
49 tranzietných hypotyreóz, zostávajú v sledovaní recall centier. 
Oneskorene zvýšená hladina ( late ) TSH bola zachytená u dvoch prípadov. Vzostup TSH bol zachytený 
v reskríningu, priemerný deň záchytu diagnózy u late formy bol 18. deň života.  Od roku 2004, kedy bol 
reskríning zavedený, je to spolu 27 takto zachytených prípadov hypotyreóz. Väčšinou sú to deti s NPH. 
Priemerná hodnota TSH u zachytených prípadov bola 96,79 mIU/L ( 12,86 – 214,18) a priemerný deň 
nahlásenia diagnózy bol 10,76 dňa ( 9 –14 ). 
Z počtu 28 záchytov je 15 dievčat a 13 chlapcov. 
V období 1985 - 2012 bolo v skríningu KH  vyšetrených 1 760 390 novorodencov a zachytených 441 
porúch štítnej žľazy, incidencia ochorenia 1 : 3 992 živorodených. 
 
 
 

  Positive CH Negative CH   

Positive TP = 28 FP = 651 →PPV = TP/ (TP + 
FP) = 4,12% 
 

Negative FN = 0 TN = 55557 →NPV = TN/ (FN + 
TN) = 100 % 
 

          ↓ 
Sensitivity =  TP/ 
(TP + FN) = 
100% 

        ↓ 
Specificity = TN/ 
(FP + TN) =  
98,84% 

  

 

Tabuľka štatistických parametrov novorodeneckého skríningu KH za rok 2012 
 
 
Validita testu = 98,84% 
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Grafické znázornenie potvrdených prípadov KH 1985 – 2012 
 

 B. Novorodenecký skríning fenylketonúrie.  
 

Skríning FKU sa realizuje pomocou kvantitatívneho fluorometrického stanovenia koncentrácie fenylalanínu 
v suchej kvapke krvi kitom neo PKU od firmy Immunotech. Stanovenie fenylalanínu podlieha 
interlaboratórnej kontrole pre novorodenecké skríningy ( Medizinsches Zentrallaboratorium Geesthacht SRN) 
5 krát ročne, výsledky externej kvality kontroly sú dobré.  
Pre skríning FKU je stanovený cut – off  limit 150 umol/L.  Hodnoty v rozmedzí 150 - 300 umol/L sú 
nahlasované ako šedá zóna, hodnoty nad 300 umol/L sú nahlasované ako horúci recall príslušným recall 
centrám. 
 
 Región          Počet vyšetrených novorodencov               Recall                %        Záchyt FKU  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Západ                22 070     91  0,41                 5 
Stred                 15 077     26  0,17                 2 
Východ             18 438     82  0,44                 2 
______________________________________________________________________________ 
Spolu                55 585     144  0,34  9 
 
V roku 2012 bolo vyšetrených 55 585 novorodencov a zachytených 9 prípadov fenylketonúrie 
/hyperphenylalaninémie. Incidencia 1 : 6176 živorodených. 
 
Rozdelenie zachytených prípadov: 
Hyperfenylalaninémia.......................................2 
Fenylketonúria...................................................7 
 
Priemerná hodnota fenylalanínu u zachytených prípadov bola 2135,9 µmol/L ( 380 – 3835). 
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Priemerný deň nahlásenia diagnózy do recall centier bol 11 dňa (8 - 14).  Zo zachytených prípadov je 6 
dievčat a 3 chlapci. 
 
Stanovením hladiny fenylalanínu zo suchej krvnej vzorky okrem skríningu aj u pacientov s fenylketonúriou 
pomáhame monitorovať správnosť liečby fenylketonúrie. U 232 pacientov, vyšetrili sme 2139 vzoriek. Sú 
medzi nimi aj dospelé tehotné pacientky s fenylketonúriou, kde je kontrola mimoriadne dôležitá z hľadiska 
vývoja plodu a stavu matky. 
 
Od roku 1995 bolo vyšetrených 983 109 novorodencov a zachytených 166 detí s fenylketonúriou, 
incidencia ochorenia je 1 : 5922 živorodených. 
 
 

  Positive PKU Negative PKU   

Positive TP = 9 FP = 135 →PPV = TP/ (TP + 
FP) = 6,25% 
 

Negative FN = 0 TN = 55576 →NPV = TN/ (FN + 
TN) = 100 % 
 

          ↓ 
Sensitivity =  TP/ 
(TP + FN) = 
100% 

        ↓ 
Specificity = TN/ 
(FP + TN) =  
99,75% 

  

 
Tabuľka štatistických parametrov novorodeneckého skríningu FKU za rok 2012 
 
Validita testu = 99,75 % 
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Grafické znázornenie potvrdených prípadov FKU 1995 - 2012 
 

C. Novorodenecký skríning kongenitálnej adrenálnej hyperplázie . 
 
Skríning CAH je založený na meraní hladiny 17 hydroxyprogesterónu (17OHP) v suchej kvapke krvi 
novorodencov metódou imunoluminometrickej analýzy, súpravou Neo 17OHP LIA od firmy Immunotech 
Praha. Hladina 17 OHP je závislá na pôrodnej hmotnosti a zrelosti novorodenca, čomu je prispôsobený cut 
off limit, v rozsahu od 15 ng/ml - 40 ng/mL. Cut off limit je upresňovaný denne podľa priemernej hodnoty. 
Sme zaradení do externej kontroly kvality s platným certifikátom, monitorovaným 4 krát ročne spolu s TSH v 
DGKL Bonn.  
 
_____________________________________________________________________ 
Región         Počet vyšetrených novorodencov      Recall        %        Záchyt CAH 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Západ                   22 070    24  0,10  1 
Stred                    15 077    14  0,09  1 
Východ                18 438    21  0,11  1  
_____________________________________________________________________ 
Spolu                   55 585    59  0,1  3 
 
V roku 2012 bolo vyšetrených 55 585 novorodencov a zachytené  3 prípady CAH.  
Incidencia 1 : 18 528 živorodených. 
 
Rozdelenie zachytených prípadov: 
Klasická forma CAH, soľná forma......................................1 ( chlapec )  
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Klasická forma – jednoduchá virilizujúca............................1 dievča 
Klasická/neklasická forma....................................................1 (chlapec) 
 
Priemerná hodnota 17OHP u soľnej formy ochorenia bola 161,24 ng/mL a priemerný deň nahlásenia 
diagnózy je 10 deň života. Zmiešaná forma bola potvrdená genetickou analýzou ako zmiešaná forma 
klasickej soľnej formy  a neklasickej mutácie V281L/Q318X v heterozygotnom stave, u dieťaťa bola len 
mierne zvýšená koncentrácia 17OHP: 19,4..23,48..18,32..32,03 ng/mL. Jednoduchá virilizujúca forma je 
potvrdená u dieťaťa z gemín, vzostup 17 OHP na 30. deň života. Genetická analýza bude dostupná neskôr. 
 
Od roku 2003 bolo vyšetrených 498 125 novorodencov a zachytených 54 prípadov CAH. Incidencia  
1 : 9 224 živorodených. 
 
 
 

 
 

Positive CAH Negative CAH   

Positive TP = 3 FP = 56 →PPV = TP/ (TP + 
FP) = 5,08% 
 

Negative FN = 0 TN = 55582 →NPV = TN/ (FN + 
TN) = 100 % 
 

          ↓ 
Sensitivity =  TP/ 
(TP + FN) = 
100% 

        ↓ 
Specificity = TN/ 
(FP + TN) =  
99,89% 

  

 
Tabuľka štatistických parametrov novorodeneckého skríningu CAH za rok 2012 
 
 

 
Validita testu = 99,89% 
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Grafické znázornenie potvrdených prípadov CAH 2003 - 2012 
 
 

D. Novorodenecký skríning cystickej fibrózy. 
 
Skríning CF sa vyšetruje v SCN SR od 1. 2. 2009. Stanovuje sa hladina imunoreaktívneho trypsinogénu 
(IRT) v suchej krvnej vzorke súpravou neo IRT ILMA KIT firmy Immunotech.. Princíp metodiky je 
imunoluminometrické stanovenie IRT v suchej krvnej vzorke typu „sandwich“.  Výsledky sú udávané 
v ng/mL. V skríningu CF je zavedený algoritmus IRT/IRT, čo znamená meranie IRT v dvoch vzorkách 
u suspektných pacientov. Rozhodujúci limit (cut off) pre prvý odber ( IRT/1) vo vzorke odobratej v čase 72. 
– 96 . hodiny života je 70 ng/mL ( 99 % percentil).  Rozhodujúci limit pre druhý odber ( IRT/2), odobratý 
na 14. – 21. deň života je 60 ng/mL, zmena od 11.10.2011 z dôvodu zmeny protilátky diagnostickej súpravy.  
Externú kontrolu kvality realizuje CDC ( Centers for Disease Control and Prevention), Atlanta, Newborn 
Screening Quality Assurance Program. Za rok 2011 bol získaný Certifikát úspešnosti externej kontroly 
kvality. 
 
Región         Počet vyšetrených novorodencov Recall  %        Záchyt CF 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Západ                   22 070    85  0,38  4 
Stred                    15 077    58  0,38  2 
Východ                18 438    87  0,47  0 
_____________________________________________________________________ 
Spolu                   55 585    230  0,41  6 
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V roku 2012 bolo vyšetrených 55 585 novorodencov a zachytených 6 prípadov cystickej fibrózy. 
Incidencia ochorenia 1 : 9264 živorodených. 
 
Priemerná hodnota IRT/1 bola 283,6 ng/mL  (167 - 407), priemerná hodnota  IRT/2 247,4 ng/mL (232 - 
261). Priemerný deň nahlásenia diagnózy bol 17,25 dňa života ( 8 – 24).  Priemerná koncentrácia 
chloridov v pote, vyšetrovaných pilokarpínovou iontoforézou, bola 83,92 mmol/L ( 33 - 112). Zo 
zachytených prípadov sú 3 dievčatá a 3 chlapci. Jeden pacient mal novorodenecký skríning negatívny – 
hodnota 52,36 ng/mL, pozitívna klinika, chloridy aj vzorka IRT v čase  7. mesiaca života. Evidujeme ho ako 
falošnú negativitu v roku 2012. Pribudol prípad pacienta z roku 2011, ktorý mal novorodenecký skríning 
pozitívny, chloridy negatívne a genetika pozitívna v roku 2012. Mutácia pacienta M952I býva uvádzaná 
s možnosťou negatívnych chloridov. 
 
Genetické mutácie zachytených prípadov sú nasledovné:  
 
∆ F508/∆ F508................................................................................................................................1 
∆F508/R117H........... .....................................................................................................................1 
∆ F508/R553X................................................................................................................................1 
∆ F508/2052-2053ins A..................................................................................................................1 
2789+5G-A/R553X.........................................................................................................................1 
CFTRdele2,3/M952I......................................................................................................................1 
 
 
Od 1.2.2009 bolo vyšetrených 219 784 novorodencov a zachytených 32 detí s cystickou fibrózou, 
incidencia ochorenia 1 : 6868 živorodených. 
 

 
 

Positive CF Negative CF   

Positive TP = 6 FP = 224 →PPV = TP/ (TP + 
FP) = 2,60% 
 

Negative FN = 1 TN = 55579 →NPV = TN/ (FN + 
TN) = 99,99 % 
 

          ↓ 
Sensitivity =  TP/ 
(TP + FN) =  
85,71% 

        ↓ 
Specificity = TN/ 
(FP + TN) =  
99,59% 

  

 
Tabuľka štatistických parametrov novorodeneckého skríningu CF za rok 2012 
 
Validita testu = 99,59% 
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Grafické znázornenie potvrdených prípadov CF 2009 - 2012 
 
 
Etnické parametre v skríningu cystickej fibrózy. 
 
 

Región Počet 
novorodencov  

Európske etnikum Rómske etnikum 

ZSK 22 070 21176 894 
4,05% 

SSK 15 077 13656 1421 
9,42% 

VSK 18 438 13351 5087 
27,58% 

Spolu 55 585 48183 
87,2% 

7402 
13,31% 
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ZSK 
Počet európskeho etnika......................21176..........recall..................83...................0,39% 
Počet rómskeho etnika.............................897..........recall....................2...................0,22% 
SSK 
Počet európskeho etnika.......................13656..........recall..................54..................0,39% 
Počet rómskeho etnika............................1421.........recall...................4....................0,28% 
VSK 
Počet európskeho etnika........................13351..........recall..................60..................0,44% 
Počet rómskeho etnika............................5087..........recall..................27...................0,53% 
 
 

Spolu Počet 
novor. 

Recall % 

Európske 
etnikum 

48 183 197 0,58 

Rómske 
etnikum 

7402 33 0,44 

 
V skríningu CF používame pre rómske etnikum IRT/1 cut off  84 ng/mL a IRT/2 cut off  72 ng/mL - vyšší o 
20%  oproti európskemu etniku. Napriek vyššiemu cut off  limitu je percento recallu rómskych detí takmer 
zhodné s európskym etnikom, v regióne VSK vyššie. Doteraz nebol potvrdený diagnostickým testom žiadny 
prípad cystickej fibrózy v rómskom etniku.   

 
D. Efektivita skríningu novorodencov SR  
 
Okrem prvých odberov vyšetrujeme u  indikovaných novorodencov aj opakovanú suchú krvnú vzorku  
( reskríning), odber podľa Odborného usmernenia na 10. – 14. deň života.  
V roku 2012 sme vyšetrili 3 546 reskríningov, čo predstavuje  6,37 %  z počtu narodených detí. 
Z reskríningov sme zachytili 2 prípady kongenitálnej hypotyreózy. (uvedené vyššie). 
V skríningu CF sme vyšetrili IRT v druhej vzorke u 1518 pacientov. 
 
Počet živonarodených detí na Slovensku v roku 2012 ( Štat. úrad SR):  55 535 
Narodení mimo Slovenska ( Štat. úrad SR,  Osobitná matrika )           :  neeviduje sa v roku 2012 
Reálny počet detí pre skríning                                                               :  55 535   
Počet detí vyšetrených v SCN                                                               :  55 585 
Rozdiel počtu narodených detí ( reál ) a počtu vyšetrených detí           :      + 50 
Záchyt populácie skríningom                                                             :  100,09 %   
 
Počet detí vyšetrených v SCN, prvá vzorka                                          :  55 585 
Počet reskríningových vyšetrení ( nezrelé deti, medikácia, a i.)           :    3 546 
Počet druhých vzoriek IRT         :    1 518 
Celkový počet skríningových vyšetrení 2012                                    :  60 619           
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E. Pilotná štúdia rozšíreného skríningu dedičných metabolických porúch (DMP). 
 
V roku 2012 v SCN SR od februára do mája 2012 bol nastavovaný a validovaný tandemový hmotnostný 
spektrometer Agilent 6420 Triple Quad Lc/MS-MS na meranie aminokyselín a aclykarnitínov metódou 
Chromsystems. 15.6.2012 bol zahájený komplexný skríning 10 vybraných DMP ako pilotná štúdia. 
V rozšírenom skríningu sú sledované nasledovné ochorenia: Aminoacidopatie - FKU/HPA ( zmena 
metodiky) a leucinóza (MSUD), organické acidúrie – izovalerová acidúria (IVA) a glutarová acidúria I. 
(GAI), mitochondriálne poruchy oxidácie mastných kyselín – MCAD, VLCAD, LCHAD, CPT I., CPT 
II. a CACT. Použitá technika ms/ms ( hardware) a vytvorený software dovoľujú v „ periférii pohľadu“ 
vyhodnocovať 15 ďalších DMP, čo dáva možnosť zachytávať ďalších DMP, či tzv. selektíveho skríningu 
u suspektných prípadov zo suchej kvapky krvi.. 
V období od 15.6. – 15.12. 2012 sme vyšetrili 28 000 novorodencov a zachytili 12 prípadov DMP – 8 
FKU, 3 MCAD a 1 MSUD. Skríningová prevalencia DMP je 1: 2 333. 
Od 1.1.2013 v SCN SR vyšetrujeme 13. ochorení z jedného odberového papierika na podklade 42. 
Odborného usmernenia Vestníka MZ SR, čiastka 39 – 60 z 27.12.2012 u všetkých novorodencov na 
Slovensku. 
 

F.  Zhodnotenie 
 
Ako z uvedených dát vyplýva, novorodenecký skríning na Slovensku, realizovaný v úzkej spolupráci 
novorodeneckých pracovísk, SCN SR a regionálnych recall centier (ZS,SS,VS) si aj v roku 2012 zachoval 
svoju vysokú úroveň a spoľahlivosť. Okrem uvedenej „ rutinnej“ činnosti sa pracovníci SCN ( SD, MK) 
stali členmi medzinárodnej komisie expertov pre NBS EÚ ( EUNENBS), medzinárodnej spoločnosti 
pre NBS – ISNS a aktívne sa podieľali na práci komisie pre zriedkavé choroby EUCERD. V rámci 
EUNENBS predložili na medzinárodných stretnutiach výsledky slovenského NBS na základe ktorých sa NBS 
na Slovensku umiestnil na 6. mieste ( z 34 hodnotených štátov) v plnení kritérií EUNENBS. Výsledky NBS 
SR boli prezentované na viacerých medzinárodných podujatiach.  
Ako je uvedené v bode E., v r. 2012 boli vytvorené všetky predpoklady pre rozšírenie NBS o ďalšie 
DMP, ktoré splňujú W-J. kritériá vhodnosti pre NBS. Pilotná štúdia potvrdila potrebu tohto rozšírenia 
vysokou skríningovou prevalenciou vyhľadávaných DMP. Bol vypracovaný návrh metodického usmernenia 
ktorý bol na MZ SR schválený s platnosťou od 1.1. 2013.            
 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici, 27.3.2013 
 
RNDr. Mária Knapková,                                                      Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. 
Vedúca SCN SR DFNsP                                                      Odborný garant NBS SR                         

 
 
 


