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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 za rok 2013. 

 
 
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 (DMP). Vyšetruje suché krvné vzorky všetkých novorodencov, odoberané v 72 - 96. hodine života. 
Novorodenecký skríning KH, CAH, CF a vybraných DMP 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.  
 

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                       22152                                              206                0,93                    13 
Stred                        14721                                               212               1,44                     6 
Východ                    18020                                               164               0,91                     4  
______________________________________________________________________________ 
Spolu                      54 893                                               582              1,09                      23 
 
 
V roku 2013 bolo vyšetrených 54 893 novorodencov a zachytených 23 prípadov KH, incidencia je 
 1 : 2386 živorodených. 
 
 
 
 
 
Rozdelenie zachytených prípadov: 
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Agenéza.........................................................................2 
Ektopia..........................................................................5 
Dyshormogenéza..........................................................2 
Hypoplázia ŠŽ..............................................................3 
Subklinická KH............................................................5 
Bližšie neurčená............................................................6  
 
Z počtu 582 suspektných záchytov (recall) bolo okrem klasických kongenitálnych hypotyreóz zachytených 
19 tranzietných hypotyreóz, zostávajú v sledovaní recall centier. 
Oneskorene zvýšená hladina ( late ) TSH bola zachytená u siedmich prípadov. Vzostup TSH bol zachytený 
v reskríningu, priemerný deň záchytu diagnózy u late formy bol 14. deň života.  Od roku 2004, kedy bol 
reskríning zavedený, je to spolu 34 takto zachytených prípadov hypotyreóz. Väčšinou sú to deti s NPH a 
nezrelé. 
Priemerná hodnota TSH u zachytených prípadov bola 76,62 mIU/L ( 10,73 – 188 ) a priemerný deň 
nahlásenia diagnózy bol 14 deň ( 7 – 25 ). 
Z počtu 28 záchytov je 14 dievčat a 9 chlapcov. 
V období 1985 - 2013 bolo v skríningu KH  vyšetrených 1 815 283 novorodencov a zachytených 464 
porúch štítnej žľazy, incidencia ochorenia 1 : 3 912 živorodených. 
 
 
 

  Positive CH Negative CH   

Positive TP = 23 FP = 559 →PPV = TP/ (TP + 
FP) = 3,95 % 
 

Negative FN = 0 TN = 54 870 →NPV = TN/ (FN + 
TN) = 100 % 
 

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

        ↓ 
Specificity = TN/ 
(FP + TN) =  
94,27% 

  

 

Tabuľka štatistických parametrov novorodeneckého skríningu KH za rok 2013 
 
 
Validita testu = TP+TN/TP+FP+FN+TN =  98,99% 
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Grafické znázornenie potvrdených prípadov KH 1985 –2013  
 
 

 
 

 B. Novorodenecký skríning fenylketonúrie.  
 

Skríning FKU od 1.1.2013 sa spolu so skríningom pre vybrané DMP realizuje pomocou LC-MS/MS –
tandemovej hmotnostne spektometrie. Princípom stanovenia je kvantifikovať koncentrácie príslušných 
aminokyselín a acylkarnitínov pomocou tandemovej hmotnostnej spektrometrie (MS/MS) bez 
chromatografického delenia tzv. flow injection analysis (FIA) po ich extrahovaní zo suchej kvapky krvi. 
Na prípravu vzoriek používame certifikovaný derivatizovaný kit Chromsystems. Stanovenie fenylalanínu 
podlieha externej kontrole kvality CDC v Atlante 4 krát ročne, výsledky externej kvality kontroly sú dobré.  
Pre skríning FKU je stanovený cut – off  limit 110 umol/L a zároveň pomer Phe/Tyr 
(fenylalanín/tyrozín) 1,5. Pomer je dôležitý pre odlíšenie vplyvu parenterálnej výživy novorodenca – ako 
falošnej pozitivity - v profile aminokyselín. Hodnoty Phe nad 240 umol/L a súčasne pomer Phe/Tyr  nad 1,5 
sú hlásené ako horúci recall.  
 
 Región          Počet vyšetrených novorodencov               Recall                %        Záchyt FKU  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Západ                22 152     37  0,17                 7 
Stred                 14 721     17  0,12                 1 
Východ             18 020     16  0,09                 2 
______________________________________________________________________________ 
Spolu                54 893     70  0,13  10 
 
V roku 2013 bolo vyšetrených 54 893 novorodencov a zachytených 10 prípadov 
fenylketonúrie/hyperphenylalaninémie. Incidencia 1 : 5 489 živorodených. 
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Rozdelenie zachytených prípadov: 
Hyperfenylalaninémia......................................6 
Fenylketonúria..................................................4 
 
Priemerná hodnota fenylalanínu u zachytených prípadov bola 481 µmol/L ( 105 – 1250 ), pomer Phe 
/Tyr bol 7,33 ( 1,32 – 19,51). 
Priemerný deň nahlásenia diagnózy do recall centier bol 10,5 dňa (7 - 21).  Zo zachytených prípadov je 
6 chlapcov a 4 dievčatá. 
Okrem záchytu HPA/FKU sme zachytili u dieťaťa s galaktozémiou v odbere na 4. deň života vysokú 
koncentráciu Phe 316 µmol/L a Tyrozínu 684 µmol/L. Pri záchyte HPA s hraničnou hodnotou Phe 105 
µmol/L bol pomer s Tyrozínom 2,0 a v druhej vzorke došlo ku zvýšeniu Phe na hodnotu 158 µmol/L. 
U ďalšieho pacienta bol pomer negatívny v prvej vzorke, nárast v druhej vzorke. Poukazuje to na vysokú 
citlivosť stanovenia s použitím obidvoch parametrov na stanovenie HPA/FKU – aj Phe aj pomeru Phe/Tyr.  
Stanovením fenylalanínu zo suchej krvnej vzorky pomáhame monitorovať u pacientov s fenylketonúriou 
správnosť liečby fenylketonúrie. Monitorujeme 240 pacientov, vyšetrili sme 1928 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 1 038 002 novorodencov a zachytených 176 detí s fenylketonúriou, 
incidencia ochorenia je 1 : 5 897 živorodených. 
 
 

  Positive PKU Negative PKU   

Positive TP = 10 FP = 60 →PPV = TP/ (TP + 
FP) = 14,28% 
 

Negative FN = 0 TN = 54 883 →NPV = TN/ (FN + 
TN) = 100 % 
 

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

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

  

 
Tabuľka štatistických parametrov novorodeneckého skríningu FKU za rok 2013 
 
Validita testu = TP+TN/TP+FP+FN+TN =  99,89 % 
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Grafické znázornenie potvrdených prípadov FKU 1995 – 2013 
 

 
 

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                   22 152    29      0,131   2 
Stred                    14 721               19      0, 129  2 
Východ                18 020    18      0, 10  1  
_____________________________________________________________________ 
Spolu                   54 893    66      0,120  5 
 
V roku 2013 bolo vyšetrených 54 893 novorodencov a zachytených  5 prípadov CAH.  
Incidencia 1 : 10 978 živorodených. 
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Rozdelenie zachytených prípadov: 
Klasická forma CAH, soľná forma.......................................3 (2  dievčatá +  1 chlapec )  
Klasická forma – jednoduchá virilizujúca............................1 (dievča) 
CAH bez špecifikácie.............................................................1 (chlapec) 
 
Priemerná hodnota 17OHP u soľnej formy ochorenia bola 245,95 ng/mL a priemerný deň nahlásenia 
diagnózy je 9,5 dňa života. Priemerná hodnota u jednoduchej formy a nešpecifikovanej formy CAH je 
32,7 ng/mL, deň nahlásenia diagnózy je 27. deň, vzostup 17 OHP bol v druhej vzorke. 
 
Od roku 2003 bolo vyšetrených 553 018 novorodencov a zachytených 59 prípadov CAH. Incidencia  
1 : 9 373 živorodených. 
 
 
 

 
 

Positive CAH Negative CAH   

Positive TP = 5 FP = 61 →PPV = TP/ (TP + 
FP) = 7,57% 
 

Negative FN = 0 TN = 54 889 →NPV = TN/ (FN + 
TN) = 100 % 
 

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

        ↓ 
Specificity = TN/ 
(FP + TN) =  
99,88% 

  

 
Tabuľka štatistických parametrov novorodeneckého skríningu CAH za rok 2013 
 
 

 
Validita testu = TP+TN/TP+FP+FN+TN = 99,81% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 7

 
 
Grafické znázornenie potvrdených prípadov CAH 2003 - 2013 
 

 
 
 

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. 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. Zavedenie etnického parametra umožnilo 
štatisticky odlíšiť koncentrácie IRT u kaukazského a rómskeho etnika. 
Externú kontrolu kvality realizuje CDC ( Centers for Disease Control and Prevention), Atlanta, Newborn 
Screening Quality Assurance Program. Za rok 2013 bol získaný Certifikát úspešnosti externej kontroly 
kvality. 
 
 
 
 
 
 



 8

 
 

Región         Počet vyšetrených novorodencov Recall  %        Záchyt CF 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Západ                   22 152    62  0,28  4 
Stred                    14 721    58  0,39  2 
Východ                18 020    58  0,32  0 
_____________________________________________________________________ 
Spolu                   54 893    178  0,33  6 
 

 
 
V roku 2013 bolo vyšetrených 54 893 novorodencov a zachytených 6 prípadov cystickej fibrózy. 
Incidencia ochorenia 1 : 9 149 živorodených. 
 
Priemerná hodnota IRT/1 bola 391,9 ng/mL  (93,6  - 1147), priemerná hodnota  IRT/2 266,4 ng/mL 
(89,1 – 842,2). Priemerný deň nahlásenia diagnózy bol 23,5 dňa života ( 12 – 39).  Priemerná 
koncentrácia chloridov v pote, vyšetrovaných pilokarpínovou iontoforézou, bola 95,8 mmol/L ( 85 – 
114). Zo zachytených prípadov sú 3 dievčatá a 3 chlapci.  
Genetické mutácie zachytených prípadov sú nasledovné:  
 
∆ F508/∆ F508................................................................................................................................2 
∆F508/1152H,75/95........... ............................................................................................................1 
∆ F508/R553X................................................................................................................................1 
∆ F508/c.189tvaC-G.......................................................................................................................1 
∆ F508/N1303.................................................................................................................................1 
 
Od 1.2.2009 bolo vyšetrených 274 677 novorodencov a zachytených 38 detí s cystickou fibrózou, 
incidencia ochorenia 1 : 7 228 živorodených. 
 

 
 

Positive CF Negative CF   

Positive TP = 6 FP = 172 →PPV = TP/ (TP + 
FP) = 3,37% 
 

Negative FN = 0 TN = 54 887 →NPV = TN/ (FN + 
TN) = 100 % 
 

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

        ↓ 
Specificity = TN/ 
(FP + TN) =  
99,68% 
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Tabuľka štatistických parametrov novorodeneckého skríningu CF za rok 2013 
 
Validita testu =  TP+TN/TP+FP+FN+TN = 99, 68% 
 
 
 
Grafické znázornenie potvrdených prípadov CF 2009 – 2013 
 

 
 
 
 
 
Etnické parametre v skríningu cystickej fibrózy. 
 
 

Región Počet 
novorodencov  

Európske etnikum Rómske etnikum 

ZSK 22 152 21 339 813 

SSK 14 721 13 228 1493 

VSK 18 020 12 239 5781 

Spolu 54 893 
100% 

46 806 
85,2% 

8087 
14,83% 
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ZSK 
Počet európskeho etnika......................21339..........recall..................58...................0,27% 
Počet rómskeho etnika.............................813.........recall.....................4...................0,49% 
SSK 
Počet európskeho etnika.......................13228..........recall..................54..................0,40% 
Počet rómskeho etnika............................1493.........recall....................5...................0,33% 
VSK 
Počet európskeho etnika........................12239..........recall..................34..................0,27% 
Počet rómskeho etnika.............................5781..........recall.................24..................0,41% 
 
 

Spolu Počet 
novor. 

Recall % 

Európske 
etnikum 

46 806  146 0,31 

Rómske 
etnikum 

8087 33 0,40 

 
V štatistickej analýze porovnania priemernej koncentrácie IRT podľa etník boli zistené vyššie hodnoty IRT 
u rómskeho etnika -  o 34 %  - oproti kaukazskému etniku. Výsledky boli prezentované na medzinárodnej 
konferencii ISNS v rokoch 2012 a 2013. V skríningu CF používame pre rómske etnikum IRT/1 cut off  84 
ng/mL a IRT/2 cut off  72 ng/mL, zohľadňujúc štatistický rozdiel priemernej hodnoty IRT rómskeho 
a kaukazského etnika. Napriek vyššiemu cut off  limitu je percento recallu rómskych detí takmer zhodné 
s európskym etnikom, v regióne VSK  a ZSK vyššie. V rozpore s tým doteraz nebol potvrdený 
diagnostickým testom žiadny prípad cystickej fibrózy v rómskom etniku v novorodeneckom skríningu  
od roku 2009. 
 
Región 2009 - 2013 Počet novorodencov Počet zachytených 

CF 
Incidencia v regióne 

ZSK 107712 25 1 : 4 308 
SSK 75207 11 1 : 6 837 
VSK 91758 2 1 : 45 879 
    
Spolu 274 677 38 1 : 7 228 
 
Tabuľka súhrnného záchytu CF podľa regiónov Slovenska  
 
 
 
 
Rómska štatistika 2010 – 2013. 
 
ZSK 2010 – 2013 ..................................3719 rómskych novorodencov 
SSK 2010 – 2013...................................5827 rómskych novorodencov 
VSK 2010 – 2013..................................19 970 rómskych novorodencov 
Spolu 2010 – 2013.................................29 516 rómskych novorodencov 
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Rómska populácia novorodencov podľa regiónov 2010 - 2013. 
 

Región % rómskych 
novorodencov 

Skrín. prevalencia 
kaukazského etnika 

ZSK 3,34 1 : 4160 
SSK 7,74 1 : 6307 
VSK 21,77% 1 : 35 884 

   
   

 
V NS CF nebol potvrdený v rómskom etniku pozitívny prípad ochorenia CF, 
V rokoch 2010 – 2013 máme evidovaných 29 516 novorodencov rómskeho etnika, 
Skríningová prevalencia > 1 : 29 516.  
 

E.  Novorodenecký skríning vybraných dedičných metabolických porúch. 
 
Od 1. januára 2013 na Slovensku vyšetrujeme v skríningu dedičných metabolických porúch metódou 
tandemovej hmotnostnej spektrometrie – LC- MS/MS nasledovné ochorenia: FKU/HPA, MSUD – leucinózu, 
MCAD – deficit acyl CoA dehydrogenázy MK so stredným reťazcom, VLCAD - deficit acyl CoA 
dehydrogenázy MK s veľmi dlhým reťazcom, LCHAD -  deficit 3OH acyl CoA dehydrogenázy MK s dlhým 
reťazcom, CPT I. – deficit karnitínpalmitoyltransferázy I., CPT II/CACT -  deficit 
karnitínpalmitoyltransferázy II/deficit karnitín – acylkarnitíntranslokázy, GA.I. – glutarová acidúria I, IVA – 
izovalerová acidúria. Markery pre jednotlivé ochorenia boli spracované derivatizovanou metódou suchej 
kvapky krvi a analyzované na hmotnostnom spektrometri prístroji Agilent 1260/6420. Snímanie 2 iónov, 
ktoré sú pre látku charakteristické - MRM mód - je vhodné pre polárne až stredne polárne metabolity – 
v našom prípade sú to aminokyseliny a acylkarnitíny. V jednom vyšetrení sme  kvantifikovali 73 analytov 
a boli vyhodnotené on – line systémom špeciálne upraveným softvérom. Cut off pre každý marker bol 
stanovený na základe porovnania s Region 4 Genetics a inými pracoviskami, aktuálne bol štatisticky 
upravovaný podľa laboratórnych výsledkov na úrovni 99% percentilu. Nemáme zvolený jeden marker pre 
ochorenia, ale používame aj príslušné pomery aminokyselín a acylkranitínov – tzv. Multiparametrické 
hodnotenie. Umožní nám lepšie odlíšiť skutočnú pozitivitu od falošnej positivity vzoriek novorodencov. 
 
 
Región         Počet vyšetrených novorodencov Recall  %        Záchyt DMP  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Západ                   22 152    56  0,25           7 + 7 
Stred                    14 721    35  0,23           3 + 1 
Východ                18 020    72  0,39           3 + 2  
_____________________________________________________________________ 
Spolu                   54 893    126  0,29         23 
 

V roku 2013 bolo vyšetrených 54 893 novorodencov a zachytených 23 prípadov dedičných 
metabolických porúch. Skríningová prevalencia ochorení 1 : 2 386 živorodených. 
Z aminoacidopatií sme potvrdili 10 prípadov hyperfenylalaninémie, rozdelene 4 klasických FKU a 6 HPA. 
Samostatné hodnotenie skríningu FKU je v bode B.  Zachytili sme nepriamo aj jednu galaktozémiu. Doteraz 
nepotvrdené sú extrémne vysoké hodnoty tyrozínu u dvoch novorodencov, možné aminoacidopatie – 
tyrozinémie. Celkom 13 prípadov aminoacidopatií. 
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Z organických acidémií sme zachytili 1 propiónovú acidémiu, dieťa exitovalo pred výsledkom skríningu. 
Okrem pravidelne sledovaných porúch v organických acidémiách sme v parametroch acylkarnitínov zachytili 
aj dve maternálne formu organickej acidémie – Deficit 3 metylkrotonyl Co A karboxylázy – maternal 3 
MCC. Pravdepodobnú formu novorodeneckého deficitu  3  - metylkrotonyl Co A karboxylázy  sme 
zachytili v dvoch prípadoch. Celkom 5 organických acidémií. 
Z porúch oxidácie mastných kyselín sme zachytili 3 prípady MCAD, potvrdené aj geneticky a dva 
prípady maternálneho deficitu karnitínového transportéra – CUD maternal. Celkom 5 prípadov 
mitochondrálnych porúch.  
Celkom sme zachytili 23 prípadov DMP, skríningová prevalencia za rok 2013 pre DMP 1 : 2386 
živorodených. Incidencia pre MCAD je 1 : 18 297 živorodených. Incidencia ostatných DMP je 1 : 5489. 
 
Aminoacidopatie FKU/HPA 10 
Aminoacidopatie - Galaktozémia 1 
Tranz. Tyrozinémia nešpecifikovaná 2 
Organické acidémie – propionová acidémia 1 
Organické acidémie – 3MCC novorodenecká 2 
Organické acidémie – 3MCC maternálna 2 
Poruchy oxidácieMK - MCAD 3 
Deficit karnitínového transportéra - maternal 2 
Celkom záchyty DMP 23 
 
Tabuľka celkovej štatistiky záchytov DMP za rok 2013, počet novorodencov 54 893 živorodených. 
 
 

 
 
 

Positive DMP Negative DMP   

Positive TP = 23 FP = 103 →PPV = TP/ (TP + 
FP) = 18,25% 
 

Negative FN = 0 TN = 54 870 →NPV = TN/ (FN + 
TN) = 100 % 
 

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

        ↓ 
Specificity = TN/ 
(FP + TN) =  
99,81% 

  

 
Tabuľka štatistických parametrov novorodeneckého skríningu CF za rok 2013 

 
Validita testu =  TP+TN/TP+FP+FN+TN = 99, 81% 
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V roku 2013 sme metódou LC-MS/MS vyšetrovali aj selektívnych pacientov s podozrením na DMP, kde 
môže náš profil pomôcť pri monitorovaní pacientov s ochoreniami, ako aj odhaľovaní nových prípadov. 
Vyšetrili sme 342 vzoriek suchej kvapky krvi.  

 
 
F. 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 2013 sme vyšetrili 3 641 reskríningov, čo predstavuje  6,63 %  z počtu narodených detí. 
Z reskríningov sme zachytili 7 prípadov kongenitálnej hypotyreózy. (uvedené vyššie). 
 
Počet živonarodených detí na Slovensku v roku 2013 ( Štat. úrad SR):  54 823 
Reálny počet detí pre skríning                                                               :  54 823   
Počet detí vyšetrených v SCN                                                               :  54 893 
Rozdiel počtu narodených detí ( reál ) a počtu vyšetrených detí           :      + 70 
Záchyt populácie skríningom                                                             :  100,12 %   
 
Počet detí vyšetrených v SCN, prvá vzorka                                          :  54 893 
Počet reskríningových vyšetrení ( nezrelé deti, medikácia, a i.)           :    3 641 
 
Celkový počet skríningových vyšetrení 2013                                    :  58 534           
      

 
E. Záver. 
 
Prezentované výsledky NS za rok 2013 opäť potvrdzujú jeho efektivitu a opodstatnenosť. Záchyt populácie 
živonarodených novorodencov je 100% - čím sa nemôže „ pochváliť“ žiadna z preventívnych aktivít 
medicíny u nás. Senzitivita skríningu vo všetkých vyhľadávaných porúch je prakticky 100% , algoritmy 
definitívnej diagnostiky – hlavne pôvodných štyroch porúch, sú spoľahlivé až po úroveň definitívnej 
diagnózy - vďaka perfektnej práci regionálnych recall centier. Komentár k jednotlivým skupinám : 
1./ Kong. hypotyreóza (KH): možno konštatovať ( v zhode so zisteniami z USA ) významný nárast incidencie 
tejto poruchy, ktorý si vyžiada samostatnú analýzu. Tieto výsledky boli referované u nás aj na 
medzinárodných podujatiach. Zavedenie štandardného reskríningu znamená významný prínos v prevencii 
úniku late foriem KH. 
2./ Fenylketonúria ( FKU) : Zmena metodiky NS prešchodom z fluorometrického stanovenia na MS/MS 
významne zvýšila diskriminačný rozsah skríningu v odlišovaní iných foriem prechodných 
hyperfenylalaninémií vo vzťahu k výžive a zmeny pomeru phe/tyr prispeli aj k zachyteniu iných porúch. 
Celková incidencia PKU zostáva relatívne stabilná. 
3./ Cong. adrenálna hyperplázia (CAH) : Incidencia je relatívne stabilná, prínosom je korelovanie výsledkov 
hodnôt NS k pôrodnej hmotnosti – so znížením recallu. 
4./ Cystická fibroza ( CF) : NS CF na Slovensku objavil niekoľko nových pozoruhodných špecifík. V prvom 
rade je to fakt, že rómske etnikum má vyššie fyziologické hodnoty IRT. Úpravou cut-off limitu tohto etnika 
sa predišlo takmer 30% falošnej pozitivity – s nemalými etickými a ekonomickými dôsledkami. Paradoxne, 
incidencia ( skríningová prevalencia ) CF u rómskej populácie je doposiaľ nula – CF sa u rómskeho etnika na 
Slovensku prakticky nevyskytuje. Tretím zistením je skutočnosť, že skríningová prevalencia CF je podstatne 



 14

nižšia ako sa uvádza výskyt CF na Slovensku. Nepochybne je to spôsobené aj „riediacim“ efektom – pokles 
prevalencie smerom Zs-Ss-Vs región, avšak aj samostatne hodnotená prevalencia kaukazského etnika u nás je 
nižšia podľa týchto krajov. NS CF predstavuje nesporný prínos vo včasnej diagnostike poruchy a tým aj 
zlepšenie prognózy týchto detí. Treba však mať na zreteli fakt, že záchyt poruchy NS nemusí byť 100%. Táto 
porucha si vyžiada rad samostatných vedeckých analýz. 
4./ Skríning dedičných metabolických porúch (DMP) pomocou nového vyšetrenia MS/MS už v prvom roku 
priniesol rad originálnych výsledkov:  
a./ vysoká skrín. prevalencia 10 DMP zaradených do NS – ukazuje na opodstatnenosť rozšírenia NS. 
b./ vysoký záchyt iných – potencionálne fatálnych DMP, mimo „ perimeter“ regulérneho NS ( viac ako 20% 
prípadov ) ukazuje na vysoké nové možnosti metodiky a zrejme aktualizáciu a rozšírenie NE v budúcnosti. 
c./ V recalle a definitívnej diagnostike zachytených prípadov sa ukazujú značné rezervy, podobne ako aj 
v tzv. selektívnom skríningu,  možnostiach základného a aplikovaného výskumu. Javí sa vysoko aktuálna 
potreba prístrojového vybavenia pre túto potrebu. 
      Záverom možno konštatovať, že NS v roku 2013 splnil všetky parametre špičkovej kvality nielen 
v domácom, ale aj medzinárodnom rozsahu, čo potvrdzuje rastúci medzinárodný rešpekt výsledkov tohto 
pracoviska ( kongresy, práca a členstvo v EUNENBS, ISNS). Dobudovanie tejto činnosti bude základným 
pozitívnym  prvkom aj pre plnenie strategického programu EUCERD na Slovensku. 
    
            
V Banskej Bystrici, 03.04.2014                                   Prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. 
                                                                                              Odb. garant NS SR 
 
                                                                                    RNDr. Mária Knapková, PhD. 
                                                                                             Vedúca SCN SR   
 
 
Upozornenie. Všetky uvedené dáta sú duševným vlastníctvom autorov a pracoviska© – ich použitie 
v odborných prezentáciách je možné so súhlasom autorov, resp. citáciou po publikovaní v oficiálnom zdroji.  
 
 

 
 

 
 


