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II. STRESZCZENIE
Badanie przesiewowe noworodków jest postępowaniem profilaktycznym, które polega na
wstępnej identyfikacji chorób wrodzonych, za pomocą testów analitycznych, przed
wystąpieniem objawów klinicznych. Choroby te nie wykryte w pierwszym miesiącu życia
prowadzą do zaburzeń rozwoju i często do ciężkiej niepełnosprawności intelektualnej,
wykluczającej samodzielne funkcjonowanie osoby chorej w społeczeństwie.
Szacuje się, że w Polsce rodzi się blisko 400 dzieci z wadami metabolicznymi. Jedynym
sposobem na uratowanie tych dzieci jest wczesna diagnostyka biochemiczna, którą
wykonuje się na podstawie analizy krwi noworodków pobranej na specjalną bibułę.
Populacyjne badania przesiewowe zostały uznane przez Światową Organizację Zdrowia
za ważne działanie profilaktyczne, którego celem jest wykrycie i leczenie chorób
wrodzonych, stanowiących zagrożenie życia lub prowadzących do zaburzeń rozwoju,
ciężkiego przebiegu choroby i często trwałego upośledzenia umysłowego.
Aktualnie szacuje się, że w świecie badaniami przesiewowymi objęte jest 12 milionów
noworodków. W państwach Unii Europejskiej wszystkie noworodki objęte są tymi
badaniami.
W Polsce obligatoryjnie wykonuje się dwa badania przesiewowe noworodków dla całej
populacji w kierunku fenyloketonurii i wrodzonej niedoczynności tarczycy oraz dla części
populacji (około 66%) w kierunku mukowiscydozy. Umożliwia to wykrycie i wczesne
leczenie łącznie ponad 200 noworodków w ciągu roku.
Przedkładany Program badań przesiewowych noworodków w Polsce
zapewni
przebadanie całej populacji noworodków w latach 2009-2014, leczenie wykrytych
noworodków z wadami wrodzonymi a także umożliwi prace nad dalszym rozwojem tych
badań zgodnie z postępem światowym.
Efekt społeczny i korzyść ekonomiczna przeprowadzonych badań jest niekwestionowana.
Koszt wykrycia 1 dziecka chorego w badaniu przesiewowym odpowiada kosztom
utrzymania osoby z niepełnosprawnością intelektualną w zakładzie opieki przez okres 2-3
lat. Dzieci chore wykryte w badaniach przesiewowych w wcześnie leczone uzyskują
prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny.
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III. ZDEFINIOWANIE PROBLEMU
1) Opis problemu i przyczyny
Według raportu „Global Report on Birth Defects The hidden toll of dying and disabled
children” opublikowanego przez amerykańską organizację March of Dimes w 2006 roku
wady wrodzone i wady metabolizmu stanowią najważniejsze wyzwanie dla współczesnej
pediatrii i perinatologii. Do najczęstszych wad metabolizmu należą: fenyloketonuria,
mukowiscydoza i wrodzona niedoczynność tarczycy. Postępowanie lecznicze może być
wdrożone wyłącznie po urodzeniu dziecka i wczesnym wykryciu choroby w badaniu
przesiewowym.
Badania przesiewowe noworodków umożliwiają wykrycie chorób, które nie dają
charakterystycznych objawów klinicznych w pierwszych miesiącach życia dziecka. Jedynie
wczesne (w pierwszych tygodniach życia) wykrycie tych chorób umożliwia uratowanie wielu
dzieci przed zaburzeniami rozwoju i trwałym ciężkim upośledzeniem umysłowym, umożliwia
też znaczne podniesienie jakości życia i przeżywalności.
2) Waga problemu
Najczęściej występujące choroby metaboliczne:
Choroby objęte badaniem przesiewowym:
•Hipotyreoza - wrodzona niedoczynność tarczycy (WNT) - częstość występowania ocenia się
od 1 : 3500 do 1 : 4000 urodzeń żywych,
•Fenyloketonuria (PKU) - częstość występowania ocenia się na około 1 : 7000 urodzeń
żywych,
•Mukowiscydoza - częstość występowania ocenia się na 1 : 2500 - 6000 urodzeń żywych –
rozpoczęto wdrożenie we wrześniu 2006r, obecnie objęte jest 66% populacji.
Choroby nie objęte dotychczas badaniami przesiewowymi
•Wrodzony przerost kory nadnerczy - częstość występowania ocenia się na około 1 : 10 000 –
14.000 urodzeń żywych,
•Galaktozemia - częstość występowania ocenia się na około 1 : 14 000 urodzeń żywych.
Inne rzadkie wady metaboliczne możliwe do identyfikacji w systemie badań przesiewowych
metodą tandemowej spektrometrii mas.
Wada metaboliczna
MCAD (Deficyt dehydrogenazy średniołańcuchowych kwasów
tłuszczowych)
LCHAD (Deficyt dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów
tłuszczowych)
Kwasica glutarowa typ I
Deficyt karboksylazy propionylowej
Kwasica propionylowa
Ostra kwasica metylomalonowa
Ostra kwasica metylomalonowa wrażliwa na witaminę B12
MCC (Deficyt karboksylazy 3-metylokrotonylowej CoA)
Deficyt
dehydrogenazy
krótkołańcuchowych
kwasów
tłuszczowych
Niedobór liazy metyloglutarylowej
MSUD (choroba syropu klonowego)
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Częstość
1 : 9 000 - 15 000
1 : 180 000
1 : 50 000
1 : 50 000
1 : 125 000
1 : 180 000
1 : 120 000
1 : 50 000
1 : 180 000
1 : 360 000
1 : 90 000

Sumaryczna częstość

ok. 1 : 6000

Wrodzona niedoczynność tarczycy
Niedoczynność tarczycy (hipotyreoza) jest zespołem chorobowym wynikającym z niedoboru
hormonów tarczycy poniżej poziomu pokrywającego aktualne potrzeby organizmu lub też z
powodu oporności obwodowej tkanek na działanie hormonów tarczycy. Częstość
występowania niedoczynności tarczycy w polskiej populacji ocenia się na 1:3000 do 1:4000
urodzeń żywych. Objawy kliniczne w wieku noworodkowym praktycznie nie występują co
uniemożliwia jej wykrycie kliniczne. W wieku późniejszym objawy hipotyreozy zależą od
stopnia niedoboru hormonów tarczycy oraz okresu życia, w którym choroba się ujawniła.
Nie leczona niedoczynność tarczycy prowadzi do upośledzenia umysłowego, często w stopniu
głębokim. Ponadto w późniejszym wieku powoduje stopniowe narastanie wielu objawów
somatycznych, takich jak:
- zahamowanie wzrastania, nieprawidłowe proporcje ciała: duża głowa, długi tułów, krótkie
kończyny,
- opóźnione dojrzewanie kośćca, uszkodzenie zawiązków zębów,
- sucha, szorstka i blada skóra, włosy i paznokcie łamliwe,
- nietolerancja zimna,
- zmiany w układzie krążenia; powiększenie sylwetki serca, bradykardia, obrzęki
- zmniejszenie filtracji kłębkowej w nerkach,
- niedokrwistość,
- zaburzenia gospodarki wapniowo – fosforanowej i tłuszczowej,
- opóźnione lub przedwczesne wystąpienie dojrzewania płciowego.
Wrodzonej niedoczynności tarczycy towarzyszy częstsze występowanie innych wad
wrodzonych. U 8 – 11% chorych opisuje się obecność wady serca, dysplazji stawów
biodrowych, zespołu mnogich wad rozwojowych oraz anomalii przewodu pokarmowego.
Hipotyreoza jest częstą patologią współistniejącą z zespołem Downa, nawet u 15 – 30%
chorych.
Wczesne rozpoznanie choroby i wdrożenie leczenia substytucyjnego, polegającego na
doustnej podaży soli sodowej L-tyroksyny, powoduje uzyskanie przez chore dziecko
prawidłowych wskaźników rozwoju somatycznego i psychicznego. Obecnie postuluje się
wdrożenie leczenia substytucyjnego już w drugim tygodniu życia.
Fenyloketonuria
Fenyloketonuria jest wrodzoną chorobą metaboliczną spowodowaną defektem
enzymatycznym hydroksylazy fenyloalanionowej. Gromadzenie fenyloalaniny, w następstwie
zahamowania przemiany tego aminokwasu, powoduje zaburzenia równowagi aminokwasowej
organizmu, których najpoważniejszą konsekwencją jest uszkodzenie ośrodkowego układu
nerwowego. Częstość występowania fenyloketonurii w polskiej populacji szacuje się na około
1 : 7000.
Noworodek rodzi się pozornie zdrowy, bez charakterystycznych objawów mogących
sugerować fenyloketonurię. W okresie niemowlęcym u około 50% chorych dzieci stwierdza
się niecharakterystyczne zmiany skórne przypominające zmiany występujące na tle
alergicznym lub zapalnym (o różnym nasileniu), skłonności do wymiotów, klinicznie
przypominających obraz zwężenia odźwiernika ale nie powodujących zahamowania przyrostu
ciała. Z wiekiem dziecka na plan pierwszy w obrazie choroby wysuwa się opóźnienie rozwoju
umysłowego. U większości pacjentów upośledzenie umysłowe odpowiada wartościom
charakterystycznym dla opóźnienia w stopniu głębokim (iloraz inteligencji 20 – 40). W
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30% przypadków przed ukończeniem 1 roku życia występują drgawki z tendencją do
zmniejszania się z wiekiem częstości napadów. Jedyną dość charakterystyczną cechą
występującą u chorych na fenyloketonurię jest małogłowie.
Wczesne rozpoznanie choroby oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania terapeutycznego
umożliwia dziecku prawidłowy rozwój. Zastosowanie diety niskofenyloalaninowej u dzieci
chorych na fenyloketonurię zapobiega uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego.
Warunkiem pozytywnych efektów leczenia jest wprowadzenie wymienionej diety już w
okresie noworodkowym.
Mukowiscydoza
Mukowiscydoza (CF - Cystic Fibrosis) jest wieloukładową chorobą monogenową,
dziedziczoną jako cecha
autosomalna, recesywna. Charakteryzuje się przewlekłymi
zmianami obturacyjnymi oskrzeli i infekcjami dróg oddechowych oraz zaburzeniami
procesów trawienia i ich konsekwencjami. Polimorfizm objawów klinicznych ze strony
różnych narządów i układów, zwłaszcza oddechowego i pokarmowego oraz ich pojawianie
się w różnych okresach życia z różnym nasileniem, bardzo utrudnia i opóźnia rozpoznanie
kliniczne (w Polsce średni wiek w momencie rozpoznania wynosi 3,5-5 lat). Konsekwencją
późnego rozpoznania są: liczne hospitalizacje bez ustalenia właściwego rozpoznania, ciężkie
niedożywienie, obturacyjna choroba płuc, zakażenia układu oddechowego, uraz psychiczny
rodziców. (Farrell P.M. i wsp.; Advances in Pediatr. 2000,47,79-115).
Rozpoznanie mukowiscydozy we wczesnym okresie niemowlęcym umożliwia:
•Wczesne wykrycie i leczenie niewydolności zewnątrz wydzielniczej trzustki zapobiegające
niedoborom żywieniowym.
•Osiągnięcie prawidłowego rozwoju somatycznego przez chore dzieci (masa ciała i wzrost).
•Podjęcie szerokiej profilaktyki chorób zakaźnych (szczepienia obowiązkowe i zalecane).
•Zmniejszenie liczby hospitalizacji oraz skrócenie długości leczenia szpitalnego.
•Uniknięcie niepotrzebnych konsultacji medycznych.
•Wydłużenie okresu życia chorych, a przede wszystkim poprawa jakości życia.
•Zdobycie zawodu przez wielu chorych i osiągnięcie samodzielności życiowej – mniejszy
odsetek chorych pozostaje bez pracy i wymaga zaopatrzenia rentowego.
•Możliwość udzielenia porady genetycznej rodzicom dziecka, przed ewentualna dalszą
prokreacją.
Badania przesiewowe noworodków w kierunku mukowiscydozy są również uzasadnione
ekonomicznie:
Procedura diagnostyczna badania przesiewowego jest tańsza niż rozpoznanie na podstawie
objawów klinicznych z uwagi na bardzo dużą liczbę nieprawidłowych rozpoznań oraz
związanych z nimi hospitalizacji i niepotrzebnych badań diagnostycznych.
Koszt leczenia pacjenta w dobrym stanie, u którego rozpoznanie ustalono wcześnie i jest
prawidłowo leczony, stanowi około 1/10 kosztów związanych z prowadzeniem pacjenta w
stanie ciężkim (późno rozpoznany) – GBP 2.675 zamiast GBP 25.051 wg. Littlewood &
Cross, 1997.
W warunkach polskich istotnym argumentem za prowadzeniem badań przesiewowych dla
całej populacji jest udokumentowane bardzo późne rozpoznawanie tej choroby (4 rok życia),
przez co praktycznie niemożliwe jest zastosowanie profilaktyki i właściwego leczenia
Inne wady metaboliczne
W odróżnieniu od genetycznych chorób o względnie częstym występowaniu (częściej niż 1 :
10 000), takich jak fenyloketonuria, wrodzona niedoczynność tarczycy (hipotyreoza) czy
mukowiscydoza, których społeczne znaczenie nietrudno udowodnić i uzasadnić prowadzenie
przesiewu populacyjnego, to w przypadku rzadkich chorób metabolicznych poza
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specjalistami mało kto jest przekonany, że wydatki z kasy państwowej na wczesne
rozpoznawanie i leczenie tych chorób znajdują uzasadnienie.
Obecnie wraz z rozwojem metod analitycznych, takich jak tandemowa spektrometria mas,
możliwe staje się badanie w kierunku grupy wad na podstawie analizy z jednej próbki krwi na
bibule. Gdyby potraktować te rzadkie choroby metaboliczne jako całość to częstość
sumaryczna jest znaczna i można ją szacować w przedziale od 1 : 4 000 do 1 : 7 000, tj.
porównywalna z fenyloketonurią czy hipotyreozą.
Z tego względu IMiD objęło tę grupę wad pilotażowym programem przesiewowym w oparciu
o uruchomioną w 2001r tandemową spektrometrię mas, która stanowi jednocześnie technikę
wspierającą przesiew fenyloketonurii. Pozwoli to na ocenę częstości niektórych rzadkich wad
metabolicznych, takich jak MCAD, które nie były dotychczas diagnozowane w Polsce, a
następnie przydatności tej techniki w prowadzeniu przesiewu suplementarnego lub
selektywnego.
Istotnym wsparciem dla tych badań będzie upowszechnienie wiedzy o metodach
rozpoznawania wrodzonych wad metabolizmu wśród lekarzy praktykujących i specjalistów
rożnych dziedzin medycyny wraz z informacją o lokalizacji specjalistycznych ośrodków
diagnostycznych, zasadach ich działania.
3) Dotychczasowe próby rozwiązania problemu
Badania przesiewowe noworodków prowadzone są w Polsce od 1964 roku. Celem tych badań
jest wczesne wykrycie tych chorób wrodzonych, w przypadku których istnieją uznane metody
postępowania medycznego umożliwiające skuteczne zapobieganie trwałemu i ciężkiemu
upośledzeniu lub umożliwiające znaczne złagodzenie przebiegu choroby.
Pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zostały opracowane kryteria do
oceny celowości prowadzenia badań przesiewowych w populacji. Należy zwrócić uwagę, że
badania prowadzone w Polsce spełniają kryteria WHO.
Pierwsze w świecie badania przesiewowe noworodków rozpoczął w 1962r Robert Guthrie
wprowadzając prosty test w kierunku fenyloketonurii. Przesiew hipotyreozy rozpoczęto w
1972r. Aktualnie szacuje się, że w świecie badaniami przesiewowymi objęte jest około 12
milionów noworodków. W Unii Europejskiej, a także w wielu krajach świata wszystkie
noworodki objęte są tymi testami.
Kryteria WHO wymagane do rozpoczęcia badania przesiewowego noworodków:
1. Choroba stanowi poważny problem zdrowotny dla jednostki, rodziny i społeczeństwa.
2. Znany jest naturalny przebieg choroby.
3. W początkowym przebiegu choroby występuje okres bezobjawowy.
4. Dostępny jest odpowiedni, powszechnie akceptowany test przesiewowy.
5. Dostępne są testy umożliwiające weryfikację rozpoznania oraz zasady postępowania z
chorymi.
6. Opracowane są odpowiednie zasady postępowania leczniczego, pozytywnie
modyfikującego naturalny przebieg choroby.
Przesłanki uzasadniające celowość badań przesiewowych
- wysoka częstość występowania choroby,
- trudna diagnostyka w oparciu o obraz kliniczny u noworodka,
- zależność rokowania od wczesnego zastosowania leczenia substytucyjnego,
- skuteczność leczenia.
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Prace badawcze i wdrożeniowe prowadzone przez Instytut Matki i Dziecka doprowadziły do
ujednolicenia metod badań przesiewowych oraz utworzenia sieci współpracujących ze sobą
ośrodków przesiewowych, podlegających ścisłej kontroli jakości. W całej Polsce funkcjonuje
obecnie jednolity system organizacyjny oparty o komputerowy rejestr wszystkich
noworodków. Badania wykonywane są w 8 wyspecjalizowanych laboratoriach. Postępowanie
diagnostyczne prowadzone jest przez wytypowane kliniki i poradnie do których bezpośrednio
kierowane są noworodki z podejrzeniem jednej z badanych chorób wrodzonych.
Wprowadzony system oparty jest o wyspecjalizowane laboratoria i wytypowane kliniki
i przychodnie, które wykonują diagnostykę potwierdzającą po wezwaniu dzieci. System ten
został zaakceptowany przez specjalistów oraz całe środowisko medyczne.
Wszystkie wymienione badania wykonuje się przy wykorzystaniu jednej bibuły z próbką krwi
przesłanej do laboratorium,
IV.UZASADNIENIE
1) Zarówno fenyloketonuria, wrodzona niedoczynność tarczycy (hipotyreoza) jak i
mukowiscydoza spełniają wszystkie wyżej wymienione kryteria WHO.
W Polsce z wrodzonymi wadami metabolicznymi rodzi się około 400 dzieci rocznie.
Prowadzone obecnie dwa badania przesiewowe obejmujące całą populację noworodków
pozwalają uratować około 160 dzieci z fenyloketonurią i hipotyreozą.
Instytut Matki i Dziecka zainicjował badania przesiewowe noworodków w 1964r i
doprowadził do objęcia wszystkich noworodków w Polsce. IMiD organizuje i koordynuje
badania w całym kraju. W laboratorium IMiD wykonywane są badania przesiewowe dla ¼
kraju oraz diagnostyka i leczenie dzieci chorych. W ramach koordynowanych przez IMiD
badań przesiewowych od roku 1994 przebadanych zostało około 5 740 000 noworodków a od
początku badań ponad 8 milionów co pozwoliło na wykrycie ponad 3 000 dzieci z
fenyloketonurią lub wrodzoną niedoczynnością tarczycy.
Zakres i jakość zadań zrealizowanych, potwierdziły zasadność i skuteczność założeń
„Programu badań przesiewowych noworodków w Polsce”. Konieczne jest zatem
kontynuowanie badań przesiewowych w Polsce w postaci programu wieloletniego, jako
profilaktyki chorób wrodzonych obejmującej całą populację noworodków.
2) Efekty ekonomiczne Programu /na podstawie informacji Instytutu Matki i Dziecka/.
Średni koszt wykrycia w badaniach przesiewowych 1 dziecka zagrożonego upośledzeniem
umysłowym (fenyloketonuria lub hipotyreoza) wynosi 47 875 zł.
Kalkulacja bilansu finansowego/koszt przesiewu/koszt leczenia i opieki jest następująca:
Dzieci chore często trafiają do zakładów opiekuńczo-leczniczych. Średni wiek przeżycia 65
lat. Średni koszt utrzymania w zakładzie – należy przyjąć – 2 000 zł – roczny 24 000 zł.
Koszt przesiewu bilansuje 2 lata pobytu w domu opieki. Koszt utrzymania przez całe życie
wyniesie – 60 lat x 24 000 zł = 1 440 000 zł.
Bilans: (Koszt utrzymania – 1 440 000 zł – koszt wykrycia w przesiewie – 47 875 zł) =
1 392 125 zł. Jest to kwota oszczędności dla budżetu – dzięki wykryciu 1 dziecka.
Całkowity bilans wynosi:
Rocznie wykryto średnio 172 dzieci x 1.392 125 zł = 239 445 500 zł/rok.
W latach 2006-2008: 3x 1 392 125 zł/rok = 718 335 000 zł.
3) Program po jego pełnym wdrożeniu, może zostać przekazany do finansowania przez
Narodowy Fundusz Zdrowia.
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V. OPIS PROGRAMU - ZASADY FUNKCJONOWANIA
PRZESIEWOWYCH NOWORODKÓW W POLSCE

SYSTEMU

BADAŃ

1) Program stanowi kontynuację programów badań przesiewowych noworodków
realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej, finansowanych z budżetu będącego
w dyspozycji Ministra Zdrowia z części 46 – Zdrowie, Dział 851 – Ochrona Zdrowia,
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej.
2) Cele programu badań przesiewowych noworodków na lata 2009 - 2014
Program ma na celu prowadzenie badań przesiewowych noworodków w kierunku
fenyloketonurii (PKU), wrodzonej niedoczynności tarczycy (WNT) i mukowiscydozy (CF)
oraz doprowadzenie do standaryzacji diagnostyki klinicznej w całym kraju, na bazie
istniejącej organizacji tych badań oraz w oparciu o opracowane przez Instytut Matki i Dziecka
rekomendacje, a także zapewnienie rozwoju badań przesiewowych noworodków zgodnie z
postępem medycyny w świecie.
Celem programu jest tworzenie warunków do realizacji zintegrowanych badań
przesiewowych noworodków w kraju, obejmujących całą populację, jako działanie
profilaktyczne w zakresie chorób wrodzonych w oparciu o istniejącą strukturę organizacyjną
oraz prace rozwojowe zgodne z aktualnym postępem w świecie. Jest też bardzo ważnym
elementem działań w zakresie zdrowia publicznego.
Cel ogólny:
Obniżenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci z powodu wad metabolizmu
oraz zapobieganie ciężkiemu i trwałemu upośledzeniu fizycznemu i intelektualnemu,
wynikającemu z tych wad.
Wczesne rozpoznanie i wdrożenie leczenia chorób wrodzonych objętych badaniem
przesiewowym.
Obniżenie kosztów leczenia i opieki nad dziećmi z chorobami wrodzonymi.
Cele szczegółowe:
Badania przesiewowe w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (hipotyreozy).
Badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii (PKU);
Badania przesiewowe w kierunku mukowiscydozy (CF)
Badania w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wykrytych w badaniach
przesiewowych;
Ewaluacja nowych technik analitycznych;
Opracowanie i upowszechnienie rekomendacji i standardów postępowania
diagnostyczno-leczniczego;
Prowadzenie rejestru badań przesiewowych noworodków;
Analizy statystyczne;
Ocena epidemiologiczna;
Szkolenia lekarzy, pielęgniarek i położnych.
Upowszechnianie wiedzy o badaniach przesiewowych
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3) Proponowane zasady realizacji Programu Badań Przesiewowych Noworodków
w Polsce
1. Realizator wybrany w drodze postępowania konkursowego, na podstawie umowy z
Ministerstwem Zdrowia, zawrze umowy z akredytowanymi laboratoriami przesiewowymi
na wykonywanie badań w ustalonych rejonach kraju.
2. Badania przesiewowe noworodków muszą być wykonywane w całym kraju zgodnie
z rekomendacjami oraz przyjętymi standardami diagnostyczno-leczniczymi.
3. Stosowane będą jednakowe testy diagnostyczne, aparaturę pomiarową, zasady oceny
wyników, postępowanie diagnostyczno-lecznicze oraz dokumentację i sprawozdawczość.
4. Badaniami przesiewowymi w kierunku hipotyreozy i fenyloketonurii (docelowo
mukowiscydozy) objęte będą wszystkie noworodki urodzone w Polsce, niezależnie od
posiadanego ubezpieczenia.
5. Wezwanie na badania diagnostyczne lub kontrolne przez ośrodek przesiewowy stanowią
podstawę do odrębnych rozliczeń (muszą być równoważne ze skierowaniem do
specjalisty wystawianym przez lekarza pierwszego kontaktu).
6. Prowadzony będzie krajowy rejestr badań przesiewowych noworodków, na podstawie
danych z rejestrów poszczególnych laboratoriów przesiewowych, z zapewnieniem
ochrony danych osobowych.
7. W ramach programu wyłoniony realizator i koordynator prowadził nadzór nad badaniami
przesiewowymi dla całego kraju..
8. Monitorowanie ciągłości opieki nad osobami zdiagnozowanymi wstępnie w badaniu
przesiewowym, w tym prowadzi rejestr chorych z wrodzoną niedoczynnością tarczycy,
fenyloketonurią i mukowiscydozą
9. Szkolenia lekarzy, i analityków medycznych w zakresie metod prowadzenia badań
przesiewowych, oraz diagnostyki i leczenia dzieci wykrytych tymi badaniami
10. Upowszechniali wiedzy o badaniach przesiewowych wśród przyszłych rodziców.
11. Przekazywanie projektowanych zadań wraz z kosztorysem do wykonania w następnym
roku kalendarzowym.
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Schemat organizacyjny badań przesiewowych w Polsce

Laboratoria przesiewowe – lokalizacja

Gdańsk
Pomorskie
Warmińsko-Mazur skie

Zachodniopomors kie

Szczecin

Podlaskie
Kujawsko-Pomorskie

Mazowieckie

Poznań

Warszawa

Lubus kie
W ielkopolskie

Łódź
Łódzkie

Wrocław

Lubelskie

Dolnośląsk ie
Świętokrz yskie
Opolskie

Śląskie

Katowice
Kraków
Małopolskie
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Podkarpackie

Ośrodki przesiewowe – rejonizacja i odsetek
przesiewowymi noworodków – stan w roku 2008

Ośrodek

Wykrywane
choroby

Gdańsk

CH, PKU, CF

Katowice

CH, PKU

Kraków

CH, PKU

Łódź

CH, PKU

Poznań

CH, PKU, CF

Szczecin

CH, PKU, CF

Warszawa

Wrocław

CH, PKU, CF

CH, PKU, CF

populacji

objęty

badaniami

Województwo

Procent
noworodków

• Pomorskie

6.13

• Kujawsko-Pomorskie

5.54

• Śląskie

11.45

• Małopolskie

9.50

• Podkarpackie

6.07

• Świętokrzyskie

3.27

• Łódzkie

6.20

• Wielkopolskie

9.37

• Lubuskie

2.82

• Zachodniopomorskie

4.28

• Mazowieckie

12.97

• Warmińsko-Mazurskie

4.01

• Lubelskie

6.00

• Podlaskie

3.23

• Dolnośląskie

6.74

• Opolskie

2.42

CH- wrodzona niedoczynność tarczycy, PKU – fenyloketonuria, CF - mukowiscydoza
Badania przesiewowe stanowią zintegrowany wieloetapowy system, obejmujący oddziały
noworodkowe, położne środowiskowe, pocztę, personel administracyjny, laboratoria
analityczne oraz lekarzy pediatrów. Organizacja badań przesiewowych musi zapewnić
sprawne działanie całej procedury, objęcie wszystkich noworodków badaniem przesiewowym
oraz maksymalne wyeliminowanie błędów technicznych, tak aby nie "zgubić" dziecka
chorego. Z retrospektywnych analiz wykonanych we Francji i Stanach Zjednoczonych
wynika, że 3-6% dzieci z hipotyreozą lub fenyloketonurią było „zgubionych” wskutek błędów
technicznych lub biologicznych.
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Ogólny schemat badań przesiewowych.
MZiOS

Regionalny ośrodek
badań
przesiewowych

Instytut Matki
i Dziecka

Wojewódzki
Nadzór
Merytoryczy

Rodzice
dziecka
Oddział
noworodków
Lekarz
pediatra

Laboratorium

Położna
środowiskowa

Inne oddziały
Hospitalizacja

Program NeoBase (Opracowano w IMiD)
Program komputerowy NeoBase stanowi wielozadaniowy pakiet obejmujący:
1. Rejestr oddziałów szpitalnych w rejonie danego laboratorium z adresami
2. Rejestr Poradni i Klinik wykonujących diagnostykę
3. Rejestr etykiet (numery etykiet wysyłanych dla każdego szpitala)
4. Rejestr noworodków (próbek krwi) wraz z danymi
5. Rejestr dzieci leczonych
6. Rejestr protokołów testów w laboratorium (imienny dla każdego technika)
7. Procedury do ewaluacji wyników
8. Procedury sortowania wyników
9. Automatyczna korespondencja (powiadomienia, przypomnienia) do rodziców oraz Klinik
i Poradni Specjalistycznych
10. Rejestr dzieci wzywanych na podstawie dodatniego wyniku badania przesiewowego
wraz z potwierdzeniem diagnozy i wynikami badań.
11. Monitorowanie leczenia fenyloketonurii (oznaczenia fenyloalaniny z kropli krwi)
12. Statystykę badań
13. Kontrolę jakości w laboratorium
14. Program komunikacyjny.
Rejestr komputerowy etykiet oraz bibuł z próbkami krwi umożliwia kontrolę wszystkich
etapów badań przesiewowych, w tym pobrania krwi od noworodków, wykonania testów,
powiadomienia rodziców oraz wykonania diagnostyki potwierdzającej przez lekarza. Dopiero
zarejestrowanie informacji o diagnozie kończy badanie przesiewowe. Program komputerowy
„Neobase” stosowany jest we wszystkich 8 ośrodkach przesiewowych wykonujących obecnie
badania.
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Etapy procedury przesiewowej
1. Rejestracja etykiet - etykiety z kolejnymi numerami są rejestrowane w laboratorium
przesiewowym, tak jak druki ścisłego zarachowania i przypisywane poszczególnym
oddziałom noworodkowym przed ich wysłaniem z ośrodka przesiewowego.

Etykieta składa się z 3 części. Pierwsza część, z kodem paskowym jest naklejana na bibułę
po wpisaniu danych dziecka przed pobraniem krwi, druga część jest wklejana do
książeczki zdrowia dziecka (zamiast tradycyjnego wpisu) i stanowi dowód pobrania próbki
dla rodziców, lekarza lub pielęgniarki w czasie wizyty patronażowej. Trzeci odcinek
pozostaje wklejony do rejestru szpitalnego pobrań krwi do badań przesiewowych.
Wszystkie dalsze operacje z próbką krwi dziecka pobraną na bibułę odbywają się pod
kontrolą komputera z automatycznym odczytem kodów paskowych na bibule i na
statywach w testach.
2. Wysyłka bibuł do pobrań wraz z etykietami.
Każde laboratorium przesiewowe wysyła bibuły wraz z etykietami po ich zarejestrowaniu.
Rejestr etykiet umożliwia kontrolę zwrotu próbek do laboratorium.
W razie braku etykiety ustala się przyczynę i odszukuje dziecko na podstawie rejestru
szpitalnego. W razie potrzeby wysyłana jest nowa bibuła.
3. Pobieranie próbek krwi na bibułę.
Badanie przesiewowe wykonuje się z wysuszonej kropli krwi. Próbkę pobiera się na
specjalną bibułę z polskim nadrukiem zgodnie z instrukcją przekazaną do wszystkich
oddziałów noworodkowych w Polsce. Obecnie wprowadzany jest nowy wzór bibuły
przedstawiony poniżej.
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Rewers bibuły zawiera obecnie tekst zgody na badanie molekularne w kierunku
mukowiscydozy.

Krew włośniczkową od noworodka pobiera się w 3 – 7 dniu życia, optymalnie w 4-5 dobie
życia, z nakłucia pięty. Krwią należy całkowicie nasączyć 6 krążków na bibule,
zawierającej wpisane uprzednio dane dziecka. Bibułę suszy się w temperaturze pokojowej
ok. 2 godzin, a następnie jak najszybciej próbka powinna być przekazana do laboratorium
przesiewowego. W Polsce bibuły przesyłane są pocztą. Jeżeli noworodek wypisany jest do
14

domu przed upływem 48 godzin życia lub przenoszony na inny oddział, oddział
noworodków jest zobowiązany do przekazania razem z wypisem bibuły do pobrania krwi
na badanie przesiewowe. W przypadku wczesnego wypisu do domu krew od noworodka
pobierana jest przez położną środowiskową.
W załączeniu instrukcja pobierania krwi na badania przesiewowe (str. …..)
4. Rejestracja w laboratorium.
Próbki krwi otrzymane pocztą muszą być w tym samym dniu zarejestrowane w bazie
komputerowej. Numery próbek odczytywane są automatycznie z kodów paskowych, co
zabezpiecza przed pomyłkami. Zapis obejmuje wszystkie dane z bibuły z wyjątkiem
adresu. Adresy są wpisywane dla próbek z wynikami nieprawidłowymi. Po
zarejestrowaniu próbki przekazywane są do analizy.
5. Testy przesiewowe (Laboratorium)
Analizy wykonywane są za pomocą testów ilościowych przeznaczonych do badań
przesiewowych, zgodnie z instrukcją producenta. Procedura analityczna obejmuje:
5.1. Przygotowanie protokołu testu.
5.2. Wycinanie krążków próbek krwi z bibuły (średnica 3.5 lub 5mm) do probówek
umieszczonych w statywach z kodami paskowymi pod nadzorem programu Neobase.
5.3. Pipetowanie (ekstrakcja).
5.4. Inkubacja
5.5. Usuwanie bibuł – płukanie
5.6. Pomiar kolorymetryczny (fenyloketonuria, mukowiscydoza). Wynik pomiaru jest
transmitowany bezpośrednio z aparatu do komputerowej bazy danych programu
NeoBase.
5.7. Ewaluacja wyników (automatycznie w programie wraz sortowaniem i podziałem
zależnie od poziomu – norma, II-bibuła, wezwanie lub powtórzenie). Laboratorium
jest zobowiązane do bezzwłocznego wykonania testów przesiewowych. Praktycznie
próbki są wstawiane do testu w dniu otrzymania. Laboratorium pracuje 6 dni w
tygodniu. (W soboty brak poczty).
6. Powiadamianie i wezwanie dziecka.
Korespondencja do rodziców oraz Kliniki lub Poradni emitowana jest automatycznie przez
program, zależnie od oceny wyniku testu przesiewowego, na podstawie podanych niżej
schematów decyzyjnych i wzorów listów.
Wezwanie dziecka odbywa się telegraficznie (rzadko telefonicznie). Prośba o pobranie
nowej próbki (II-bibułą) wysyłana jest pocztą wraz z bibułą oznaczoną kodem
przypisanym dla tego dziecka, dzięki czemu po powrocie II-bibuła rozpoznawana jest
przez system automatycznie i wynik kierowany do rekordu danego dziecka.
7. Kontrola komputerowa obiegu próbek i diagnostyki potwierdzającej.
System NeoBase zapewnia pełną kontrolę procedury przesiewowej przez rejestr i nadzór
zwrotu etykiet (próbek krwi), automatyczne śledzenie próbki w laboratorium, kontrolę
etapów przesiewu od urodzin do wyniku testu oraz diagnozy i rozpoczęcia leczenia, a
także rozkładu dni pobrań i czasu transportu próbek do laboratorium.
Zasady powyższe ilustruje schemat poniżej.
8. Kontrola jakości.
W każdym teście umieszczane są próbki kontrolne. Odczyt próbek kontrolnych stanowi
podstawę do oceny powtarzalności i odtwarzalności testu oraz analizy trendów. Poza
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kontrolami wewnętrznymi laboratoria podlegają kontroli zewnętrznej, w tym prowadzonej
przez IMiD oraz CDC (Center for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA),
Heidelberg, RFN.
9. Baza danych, Statystyka.
Rejestr noworodków oparty jest o unikatowy identyfikator połączony z peselem matki,
który jest nadawany w momencie pobierania krwi na bibułę. Ten system umożliwia
gromadzenie innych danych o dziecku zanim zostanie nadany PESEL, co ma miejsce w
drugim lub trzecim miesiącu życia. Ponadto system umożliwia łączenie danych z innymi
rejestrami, takimi jak karta analizy okołoporodowej (OBSQID) i rejestr wad rozwojowych
w celu poszerzenia dostępu do informacji dla lekarzy prowadzących diagnostykę
potwierdzającą w badaniach przesiewowych oraz do celów analiz epidemiologicznych.
W przyszłości rejestr ten może być podstawą dla rejestru szczepień ochronnych oraz
badań stanu zdrowia dzieci i młodzieży.
Program NeoBase umożliwia podstawowe analizy statystyczne, dotyczące czasu
pobierania i częstości wysyłania próbek przez poszczególne szpitale. Ilości próbek oraz
rozkładu wyników. Możliwa jest statystyka dla każdego oddziału noworodkowego, co ma
szczególne znaczenie dla szczegółowej dokumentacji ze względu na obligatoryjność tych
badań.
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INSTRUKCJA
POBIERANIA KRWI NA BADANIA PRZESIEWOWE NOWORODKÓW
1. Przed pobraniem krwi wpisać czytelnie wszystkie dane na bibułę dane matki i
dziecka
a) Należy wpisywać aktualny adres z kodem pocztowym oraz nr telefonu „do
kontaktu” (ważne!)
b) nakleić etykietkę z kodem paskowym na bibułę
c) małą etykietkę z numerem (z datą pobrania) wkleić do Książeczki Zdrowia Dziecka
d) drugą małą etykietkę z numerem wkleić do karty szpitalnej.
e) Przed pobraniem lub w trakcie pobierania krwi poprosić matkę o wyrażenie zgody
na wykonanie badań molekularnych w kierunku mukowiscydozy (na odwrocie
bibuły do pobrań)
2. Krew należy pobierać w 4 – 5 dniu życia ( po 72 godzinie życia).
a) Ze względu na wczesne wypisy dopuszcza się pobieranie krwi po 48 godzinach od
urodzenia, jeżeli dzieci wypisywane są ze szpitala do domu w trzeciej dobie życia
lub przenoszone na inny oddział. Poza szpitalem krew pobrać w 4-7 dniu życia.
3. Nie dotykać palcami krążków zakreślonych na bibule.
4. Pobrać krew włośniczkową z pięty (palca). Wyjątkowo można pobrać krew żylną
bezpośrednio z igły na bibułę.
5. Przygotowanie dziecka: ogrzać stopę dziecka ciepłym ręcznikiem o temperaturze 4042°C przez 3 do 5 minut, następnie zdezynfekować piętkę roztworem alkoholowym,
wytrzeć suchą gazą i nakłuć skalpelem. Optymalna głębokość wkłucia skalpela wynosi
2.4 mm dla dziecka z normalnym ciężarem urodzeniowym i 1.9 mm dla wcześniaków.
Pierwszą kroplę należy odrzucić.
6. Bibułę przykłada się do skóry dziecka tylko stroną nie zadrukowaną.
7. Krew musi równomiernie i całkowicie przesiąknąć przez bibułę i powinna
przekroczyć granicę krążka.
8. Bibułę z pobraną krwią wysuszyć na powietrzu w temperaturze pokojowej
(1- 2godz.) bez bezpośredniego działania słońca lub grzejnika.
9. Po wysuszeniu włożyć bibuły do koperty i wysłać w dniu pobrania do Ośrodka
Przesiewowego.
10. Wysyłki wykonywać codziennie. Każda wysyłka powinna być oznakowana
numerem kolejnym i zarejestrowana w książce pobrań, zawierającej numery bibuł,
nazwisko i adres dziecka, datę pobrania albo datę oraz komu przekazano bibułę do
pobrania (inny oddział, szpital czy rodzice).
11. Jeżeli dziecko opuszcza szpital przed pobraniem krwi (przeniesienie) wówczas
należy:
a) Przekazać bibułę i etykietę w kopercie razem z kartą dziecka, informując o
obowiązku pobrania i wysłania do 7-go dnia życia dziecka.
b) Zarejestrować numer przekazanej etykiety i obowiązkowo dołączyć tę informację
do bibuł wysyłanych do Ośrodka Przesiewowego
c) Należy poinformować rodziców, że krew na obowiązkowe badanie przesiewowe
nie została pobrana i powinni dopilnować pobrania i wpisu w Książeczce Zdrowia
Dziecka.
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12. Dzieci z niską wagą urodzeniową (poniżej 1500G) muszą mieć pobraną drugą
próbkę krwi w wieku 14 – 21 dni, zależnie od stanu dziecka. Należy zatem przy
pierwszym pobieraniu wypełnić i przekazać drugą bibułę bez kodu.
a) UWAGA! Na drugiej bibule należy wpisać nr kodowy z pierwszej bibuły
przekazanej do laboratorium.
13. W przypadku zgonu odesłać bibułę z kodem, z napisem „zgon” i data.
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OBSZAR DO POBIERANIA PRÓBKI

Pobierać tylko z miejsc zaznaczonych
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Schemat badań przesiewowych w kierunku hipotyreozy.

TestTSH
TSH zz1bibuły
próby krwi na
bibule

< 15 mIU/L

≥ 15 mIU/L
Podejrzane

Norma

15-35 mIU/L

≥ 35 mIU/L

Test
TSH z 2 próby
Powtórna
bibułakrwi na
bibule

Wezwanie

≥ 35 mIU/L

< 15 mIU/L
Norma

Wezwanie

Schemat badań przesiewowych w kierunku fenyloketonurii
(schemat dotychczasowy)

< 2 .5 mg/dL

Norma

≥ 2 .5 mg/dL

Powtórny test
(z tej samej b ib u ły)

≥ 3 mg/dL

< 3 mg/dL

Norma

Podwyższony
3 - 8 mg/dL

≥ 8 mg/dL

Powtórny test

Wezwanie

(z d ru gieg o p o bran ia)

≥ 3 mg/dL

< 3 mg/dL

Norma

Wezwanie
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Schemat badań przesiewowych w kierunku fenyloketonurii
(od września 2004 w IMiD)
PK U N eonatal

+

Schemat badań przesiewowych w kierunku mukowiscydozy

TEST IRT z 1 próby krwi na bibule

IRT < 99.4 centyla

IRT > 99.4 centyla

Raport - Norma

Analiza mutacji genu CFTR*

2 mutacje genu CFTR

1 mutacja genu CFTR

WEZWANIE - CF?

IRT z 2 próby krwi

IRT > Normy2

0 mutacji genu CFTR
TAK

IRT > 99.9 centyla

IRT < Normy2

WEZWANIE

NIE

Raport - Norma

Badanie kliniczne, Test potowy
*Analiza 16 najczęstszych mutacji w populacji polskiej + sekwencjonowanie 8 eksonów genu CFTR
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Projekt ulotki informacyjnej dostępnej na oddziale położniczym
BADANIA PRZESIEWOWE NOWORODKÓW W KIERUNKU
WYSTĘPOWANIA CHORÓB WRODZONYCH
– testy z krwi pobranej na bibułę Badanie ma na celu identyfikację dzieci, które są obciążone jedną z trzech chorób
dziedzicznych. Choroby te nie zawsze dają widoczne objawy w wieku noworodkowym, ale
mogą mieć poważne następstwa w postaci m.in. opóźnienia rozwoju lub nawet przedwczesnej
śmierci. Badania przesiewowe obejmują choroby występujące raz na kilka tysięcy urodzeń i
prawdopodobieństwo, że Pani dziecko okaże się chore jest bardzo niskie. Identyfikacja
chorego dziecka we okresie noworodkowym daje możliwość rozpoczęcia wczesnego leczenia
co zapobiega ciężkim powikłaniom, poprawia jakość i komfort życia
Badanie przesiewowe nie stanowi żadnego zagrożenia dla dziecka.
Kiedy wykonywany jest test ?
W pierwszym tygodniu po urodzeniu, w oddziale noworodkowym. Każdy noworodek w
Polsce ma pobierane kilka kropel krwi z piętki, na specjalną bibułę. Obecnie nie ma
możliwości rozpoznania tych chorób bez wykonania testu w laboratorium.
Kto wykonuje testy ?
Wyłącznie specjalistyczne laboratoria diagnostyczne a całość procedury koordynowana jest
przez Wykonawcę Programu .
Jak sprawdzić czy pobrana została krew do badania przesiewowego ?
W książeczce zdrowia dziecka powinna być wklejona naklejka z wpisaną data pobrania krwi
oraz z informacja jakie choroby są diagnozowane.
Czy i kiedy należy powtórzyć pobranie krwi od dziecka ?
Laboratorium diagnostyczne może przysłać list i bibułę z kodem z prośbą o powtórzenie
pobrania krwi, w przypadku gdy:
•wynik badania jest niejednoznaczny i wymaga powtórzenia;
•za pierwszym razem pobrana została niedostateczna ilość krwi;
•dziecko miało transfuzję krwi;
•dziecko miało bardzo niską wagę.
Kto otrzymuje wyniki testów przesiewowych ?
Większość dzieci ma wyniki w normie, co oznacza brak podejrzenia o którąkolwiek z
diagnozowanych chorób. Wyniki prawidłowe nie są wysyłane do rodziców. Jeżeli natomiast
krew była badana powtórnie z drugiej bibuły, wynik tego badania zostaje wysłany na adres
wpisany na tę bibułę, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powtórnej próbki przez laboratorium.
Jeżeli dziecko jest podejrzane o fenyloketonurię lub niedoczynność tarczycy, wysyłana jest
listownie do rodziców lub prawnych opiekunów prośba o zgłoszenie się z dzieckiem do
odpowiedniej Poradni. Jednocześnie powiadamia się lekarza z Poradni o wyniku badania. List
z wezwaniem powinien zwykle dotrzeć zanim dziecko ukończy trzy tygodnie (wcześniej
informacja o wezwaniu przekazywana jest telefonicznie, o ile podano numer telefonu do
kontaktu na bibule).
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Jeżeli dziecko jest podejrzane o mukowiscydozę rodzice zostają powiadomieni o tym wyniku
badania przesiewowego zwykle przed ukończeniem przez dziecko pierwszego miesiąca życia.
Czy test zapewnia wykrycie wszystkich chorych noworodków?
Badania przesiewowe nie mogą zagwarantować 100% wykrywalności chorób objętych
diagnostyką. Wynika to głównie z specyfiki badań laboratoryjnych ale także ze specyfiki
choroby i zmienności osobniczej. Zdarza się że mimo choroby badane stężenie jest w normie.
Jakie choroby są objęte programem?
Wszystkie noworodki są badane obligatoryjnie w kierunku fenyloketonurii (PKU) i
wrodzonej niedoczynności tarczycy (WNT). W chwili obecnej w trakcie wdrażania w całej
Polsce jest badanie w kierunku mukowiscydozy (CF). Część noworodków objęta jest również
pilotażowym badaniem przesiewowym rzadkich wad metabolicznych.
Choroby te diagnozowane są różnymi metodami. W przypadku mukowiscydozy jeden z
etapów przesiewu polega na analizie molekularnej (genetycznej), które
zmniejsza
wielokrotnie liczbę dzieci wzywanych do kliniki z podejrzeniem mukowiscydozy. Dlatego
prosimy o podpisanie zgody na odwrocie bibuły do pobrań.
FENYLOKETONURIA (PKU)
Około 1:8000 dzieci rodzi się z fenyloketonurią. We krwi gromadzi się fenyloalanina, jeden
ze składników pożywienia (mleka, mięsa, jaj, ryb, itp.). Test przesiewowy pozwala wykryć
we krwi dziecka chorego podwyższone stężenie fenyloalaniny, które zaburza prawidłowy
rozwój mózgu. Brak wczesnego leczenia prowadzi do poważnego, nieodwracalnego
upośledzenia umysłowego. Leczenie polega na stosowaniu diety o małej zawartości
fenyloalaniny i musi być rozpoczęte w pierwszych tygodniach życia oraz kontynuowane
przez następne lata. Codzienne stosowanie diety zapewnia prawidłowy rozwój dziecka.
Niewykonanie badania przesiewowego i późne rozpoznanie choroby przez lekarza dopiero na
podstawie zewnętrznych objawów choroby doprowadza do nieodwracalnych zaburzeń
rozwoju
WRODZONA NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY (WNT)
Około 1:3500 noworodków urodzonych w Polsce ma wrodzoną niedoczynność tarczycy. We
krwi chorego dziecka jest zbyt niskie stężenie tyroksyny, hormonu wydzielanego przez
tarczycę, który jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju dziecka. Brak tego hormonu
powoduje zaburzenia rozwoju i może prowadzić do poważnego, trwałego upośledzenia
fizycznego i umysłowego. Test przesiewowy umożliwia włączenie wczesnego leczenia
tyroksyną, które zapobiega trwałym zmianom i zapewnia normalny rozwój dziecka. Tabletki
z tyroksyną muszą być przyjmowane codziennie przez całe życie.
MUKOWISCYDOZA (CF)
Około 1:2500 noworodków urodzonych w Polsce jest chorych na mukowiscydozę.
Mukowiscydoza powoduje przewlekłe choroby płuc i zaburzenia przyswajania pokarmu.
Większość dzieci z mukowiscydozą słabo przybiera na wadze i jest narażona na częste
infekcje płuc i oskrzeli powodujące poważne zagrożenie dla stanu zdrowia. Rozpoznanie
kliniczne bywa trudne i często opóźnione. Wczesne rozpoznanie choroby umożliwia
rozpoczęcie leczenia jeszcze w okresie niemowlęcym, co spowalnia jej rozwój. Test
przesiewowy polega na badaniu stężenia immunoreaktywnej trypsyny we krwi oraz badaniu
molekularnym (genetycznym), na które konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego
Analizę molekularną wykonuje się zwykle z tej samej próbki krwi. Dzieci podejrzane o
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mukowiscydozę, na podstawie testów przesiewowych, wzywane są do specjalistycznej
poradni w celu potwierdzenia lub wykluczenia choroby.

Wzory listów i pism
Załącznik nr 1
Warszawa, 03.12.2007
Bibuła nr: 123456
XXXXXX YYYYYYYYY
ul. BARBARY 30
00-000 ZZZZZZ

Szanowna Pani,
U Pani dziecka: Syn, urodzonego dnia 00.11.2007
w szpitalu: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ- SZPITAL
IŁAWA
ul. ANDERSA 3
została w niewłaściwy sposób pobrana próbka krwi przeznaczona na
wykonanie badań wykrywających wrodzone wady rozwojowe dziecka.
Badaniami tymi objęte są wszystkie noworodki urodzone w Polsce.
Dlatego też proszę zgłosić się do pielęgniarki Rejonowej Poradni Dla
Dzieci aby pobrała krew na załączoną bibułę, a następnie proszę przesłać
bibułę na podany adres:
Warszawa, 03
Bibuła nr: 123456
Do
Pielęgniarki rejonowej poradni dla dzieci.
Proszę o pobranie na załączoną bibułę krwi włośniczkowej (z palca
lub pięty) u dziecka:
XXXXXX
YYYYYYYYY
Syn , urodzonego dnia 00.11.2007,
zamieszkałego: ZZZZZZ
BARBARY 30
Należy całkowicie wypełnić krwią dziecka co najmniej cztery krążki,
tak aby przesączyła się przez bibułę i nieznacznie przekroczyła granicę
krążka po obu stronach bibuły. Następnie trzeba ją wysuszyć w
temperaturze pokojowej (bibuła schnie około dwóch godzin) i wysłać na
podany powyżej adres.
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Załącznik nr 2
Warszawa, 03.12.2007

Bibuła nr: 123456
XXXX YYYYYYYYYYY

00-000 ZZZZZZZZZZZ 54
.....................................
Szanowna Pani.
U Pani dziecka: Syn, urodzonego dnia: 00.11.2007
w szpitalu: SAMODZIELNY PUB.SZPIT.WOJ.IM.JANA BOŻEGO
LUBLIN
LUBARTOWSKA 81
została pobrana na bibułkę numer: XX0479 próbka krwi przeznaczona na
wykonanie badań wykrywających wrodzone wady rozwojowe dziecka. Badaniami
tymi objęte są wszystkie noworodki urodzone w Polsce. Bibuła ta do dzisiaj
nie dotarła do laboratorium gdzie wykonywane są analizy.
Jeżeli bibułka z w/w numerem jest u Pani, to prosimy o nasączenie
tej bibułki krwią i wysłanie jej do laboratorium (wraz z bibułką przesłaną
w tym liście - wystarczy nasączyć tylko jedną z nich).
Jeżeli w/w bibułka została zgubiona to prosimy nasączyć bibułkę
przesłaną w tym liście i następnie wysłać ją do laboratorium a dołączoną
naklejkę z numerem bibuły prosimy wkleić do Książeczki Zdrowia Dziecka.
Aby nasączyć bibułę krwią, prosimy zgłosić się do pielęgniarki
Rejonowej Poradni Dla Dzieci, a następnie proszę przesłać bibułę na podany adres:
-------------------------------------------------------------------------Warszawa, 03.12.2007
Do Pielęgniarki
Rejonowej Poradni dla Dzieci.
Proszę o pobranie na załączoną bibułę krwi włośniczkowej (z palca
lub pięty).
Należy całkowicie wypełnić krwią dziecka co najmniej cztery krążki,
tak aby przesączyła się przez bibułę i nieznacznie przekroczyła granicę
krążka po obu stronach bibuły. Następnie trzeba ją wysuszyć w
temperaturze pokojowej (bibuła schnie około dwóch godzin) i wysłać na
podany powyżej adres.
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Załącznik nr 3
Warszawa, 03.12.2007
Bibuła nr: 123456
XXXXX YYYY
GAJ GRUSZCZAŃSKI
00-000 ZZZZZZZZZZ

.....................................
Szanowna Pani,
Instytut Matki i Dziecka
prowadzi badania przesiewowe mające wykryć wrodzone wady rozwojowe
noworodków. Badaniami tymi objęte są wszystkie noworodki, w tym
również Pani dziecko.
płeć: Córka
data urodzenia: 00.11.2007
urodzone w szpitalu: Samodzielny Publiczny Zesp.Opieki Zdrow.
SZCZEBRZESZYN
,Dr.Z.Klukowskiego 3
bibuła nr: XX1234
Wstępna analiza krwi Pani dziecka przeprowadzona w naszym laboratorium
nie pozwala jednoznacznie wykluczyć jednej z chorób wrodzonych.
Choroba ta może prowadzić do zaburzeń rozwoju, którym zapobiega
rozpoczęcie leczenia w pierwszych miesiącach życia. Objawy
tej choroby mogą być początkowo słabo widoczne, dlatego konieczna jest
ponowna analiza krwi dziecka.
Dlatego też proszę zgłosić się do pielęgniarki Rejonowej Poradni Dla
Dzieci aby pobrała krew od dziecka na załączoną bibułę, a następnie
proszę przesłać bibułę na podany adres:
O wyniku badania zostanie Pani poinformowana w ciągu 21 dni.
--------------------------------------------------------------------------Warszawa, 03.12.2007
Bibuła nr: 123456
Do
Pielęgniarki rejonowej poradni dla dzieci.
Proszę o pobranie na załączoną bibułę krwi włośniczkowej z palca
lub pięty od dziecka:
XXXXX
YYYYY
Córka, urodzonego dnia 00.11.2007,
zamieszkałego: ZZZZZZZZZZ
GAJ GRUSZCZAŃSKI
Należy całkowicie wypełnić krwią dziecka co najmniej cztery krążki,
tak aby krew przesączyła się przez bibułę i nieznacznie przekroczyła
granicę krążka po obu stronach bibuły. Następnie trzeba ją wysuszyć w
temperaturze pokojowej (bibuła schnie około dwóch godzin) i wysłać na
podany powyżej adres.
Załączoną nalepkę prosimy wkleić do Książeczki Zdrowia Dziecka.
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Załącznik nr 4
Warszawa, 03.12.2007
Bibuła nr: 123456
XXXXX YYYYYYYYY
ul.PLAC WOLNOŚCI 10
00-000 ZZZZZZZZZ
.....................................
Szanowna Pani,
W Polsce, jak w wielu innych krajach świata, prowadzone są tzw. badania przesiewowe
noworodków mające na celu wczesne wykrywanie wrodzonych chorób metabolicznych.
Badaniami tymi objęte są wszystkie noworodki, w tym również Pani dziecko.
płeć: Syn
data urodzenia: 00.11.2007
urodzone w szpitalu: SZPIT.SPECJ.IM.DR J.PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE
OSTROŁĘKA
,SIENKIEWICZA 56
bibuła nr: XX1234
Choroby metaboliczne charakteryzują się całkowitym brakiem objawów klinicznych
w pierwszych tygodniach życia. Ich wczesne wykrycie umożliwia wczesne włączenie
leczenia, które w zależności od choroby – zapobiegnie wystąpieniu objawów
(niekiedy bardzo poważnych) lub złagodzi przebieg.
W przypadku uzyskania wyniku na pograniczu wartości prawidłowych, konieczne
jest powtórne przeprowadzenie badania. Taka sytuacja dotyczy badania u Pani
dziecka, dlatego proszę zgłosić się do pielęgniarki Rejonowej Poradni Dla
Dzieci aby pobrała krew od dziecka na załączoną bibułę, a następnie proszę
przesłać bibułę na podany adres:
O wyniku badania zostanie Pani poinformowana w ciągu 21 dni.
Proszę sprawę potraktować jako pilną, mając na uwadze dobro własnego dziecka.
--------------------------------------------------------------------------Warszawa, 03.12.2007
Bibuła nr: 123456
Do
Pielęgniarki rejonowej poradni dla dzieci.
Proszę o pobranie na załączoną bibułę krwi włośniczkowej z palca
lub pięty od dziecka (dziecko musi być w wieku 21 - 28 dni):
XXXXX
YYYYYYYYY
Syn , urodzonego dnia 00.11.2007,
zamieszkałego: ZZZZZZZZZ
PLAC WOLNOŚCI 10
Należy całkowicie wypełnić krwią dziecka co najmniej cztery krążki,
tak aby krew przesączyła się przez bibułę i nieznacznie przekroczyła
granicę krążka po obu stronach bibuły. Następnie trzeba ją wysuszyć w
temperaturze pokojowej (bibuła schnie około dwóch godzin) i wysłać na
podany powyżej adres.
Załączoną nalepkę prosimy wkleić do Książeczki Zdrowia Dziecka.
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Załącznik nr 5
Warszawa, 03.12.2007
Adresat:
-------Klinika Pediatrii IMiDz
01-211 Warszawa
ul. Kasprzaka 17 a
Lekarz: dr. J. Lekarska
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr: 1534
Dane o dziecku:
--------------nazwisko i imię matki: XXXXXXXXX YYYYYYYY
adres: ul. NAD ŁYNĄ
00-000 ZZZZZZZZZZZZZ
data urodzenia: 00.10.2007
ciężar urodzeniowy: 3110
płeć: Córka
data pobrania krwi: 01.11.2007
bibułę zarejestrowano: 08.11.2007
wynik z bibuły MH8126: Fenyloalanina= 12.86 SD=0.81 [mg/dL]
z dnia: 10.11.2007
telegram wysłano: 10.11.2007

Prosimy o podanie:
-----------------termin zgłoszenia się matki . . . . . . . . . . . . . . . .
wyniki wykonanych analiz . . . . . . . . . . . . . . . .
................
................
Diagnoza:
--------Fenyloketonuria

-> Tak / Nie

Łagodna hyperfenylolaninemia -> Tak / Nie
Inne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wdrożono leczenie:
Uwagi:

Tak / Nie
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Załącznik nr 6
Warszawa, 03.12.2007
Adresat:
-------DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
20-093 LUBLIN
ul. CHODŻKI 2
Lekarz:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr: 1544
Dane o dziecku:
--------------nazwisko i imię matki: XXXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYY
adres: ul. LESZETYCKIEGO 77
00-000 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
data urodzenia: 00.11.2007
ciężar urodzeniowy: 2850
płeć: Córka
data pobrania krwi: 26.11.2007
bibułę zarejestrowano: 30.11.2007
wynik z bibuły MD4880: TSH= 56.80 SD=1.06 [mIU/l]
z dnia: 01.12.2007

Prosimy o podanie:
-----------------termin zgłoszenia się matki . . . . . . . . . . . . . . . .
wyniki wykonanych analiz . . . . . . . . . . . . . . . .
................
................
diagnoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uwagi:
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Załącznik nr 7
Warszawa, 03.12.2007
XXXX YYYYYYYYYYY

Pierwsza bibuła: XX1234

Ul. DOLNA 5
00-000 ZZZZZZZZZZZZZZ

.....................................
Instytut Matki i Dziecka
Zakład Badań Przesiewowych
ul. Kasprzaka 17a
01-211 Warszawa

Szanowna Pani,
Uprzejmie informuję, że u Pani dziecka: Syn , urodzonego dn. 00.11.2007
w szpitalu:
SAMODZIELNY PUB.SZPIT.WOJ.IM.JANA BOŻEGO
LUBLIN
LUBARTOWSKA 81
z próbki krwi pobranej na bibułę nr 123456 zostało wykonane
powtórne badanie przesiewowe w kierunku wykrycia wad wrodzonych:
Wynik badania jest prawidłowy. Dziecko nie wymaga dalszych badań
w celu wykluczenia choroby.
Kierownik Zakładu
xxxx ZZZZZZZZZZZZZ
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WRODZONA NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY (HIPOTYREOZA). DEFINICJA
NIEDOCZYNNOŚCI TARCZYCY
Niedoczynność tarczycy (hipotyreoza) jest zespołem chorobowym wynikającym z niedoboru
hormonów tarczycy poniżej poziomu pokrywającego aktualne potrzeby organizmu lub też z
powodu oporności obwodowej tkanek na działanie hormonów tarczycy. Objawy kliniczne
zależą od stopnia niedoboru hormonów tarczycy oraz okresu życia, w którym choroba się
ujawniła.
Podstawy fizjologii tarczycy.
Tarczyca jest dużym gruczołem wydzielania wewnętrznego, położonym na przedniobocznej
powierzchni szyi, o masie średnio u noworodka 1,5g, dziecka przedszkolnego 4g, szkolnego
10 g, a u osoby dorosłej 20 – 30 g. Czynność tarczycy polega na wytwarzaniu i wydzielaniu
do krwi trzech głównych hormonów : tyroksyny (T4), trójjodotyroniny (T3) oraz kalcytoniny.
T4 i T3 są hormonami produkowanymi przez komórki pęcherzykowe tzw. tyreocyty, istotnym
składnikiem tych hormonów jest jod. Kalcytonina jest syntetyzowana w komórkach
okołopęcherzykowych, tzw. komórkach jasnych lub komórkach C, uczestniczy w przemianie
wapniowo-fosforanowej ustroju, obniża poziom wapnia i fosforanów w surowicy krwi, a jej
główna rola fizjologiczna polega na utrzymaniu właściwej struktury i czynności układu
kostnego.
Tyroksyna (T4) wytwarzana jest wyłącznie w gruczole tarczowym, stanowi podstawowy
produkt wydzielniczy tarczycy. T3 także jest produkowana przez gruczoł tarczowy, ale 60% 80% tego hormonu powstaje pozatarczycowo, na drodze dejodynacji T4 w tkankach
obwodowych. Biosynteza T4 i T3 w tarczycy jest procesem kilkuetapowym, dla prawidłowej
syntezy konieczne jest właściwe stężenie jodu w gruczole, jego aktywny wychwyt przez
komórki pęcherzykowe, obecność swoistego białka tyreoglobuliny oraz sprawnych układów
enzymatycznych: peroksydazy tarczycowej, układu generującego nadtlenek wodoru,
dejodynazy tarczycowej oraz enzymów proteolitycznych.
Czynność tarczycy jest regulowana przez umiejscowiony w o.u.n. - układ, na który składa
się hormon tyreotropowy (TSH) produkowany w przysadce mózgowej oraz neurohormon
podwzgórzowy (TRH), stymulujący wydzielanie TSH. W mechanizmie ujemnego sprzężenia
zwrotnego wytwarzana lokalnie w przysadce T3 wywiera wpływ hamujący na uwalnianie
TSH. Działanie TSH na komórkę pęcherzykową tarczycy odbywa się poprzez interakcję z
błonowym receptorem TSH, co aktywuje dwie drogi przekazu wewnątrzkomórkowego.
Dochodzi do zwiększenia aktywnego wychwytu jodu, nasilenia biosyntezy i uwalniania
hormonów tarczycy do krwiobiegu, zwiększa się synteza tyreoglobuliny, a także następuje
wzrost i proliferacja tyreocytów.
Hormony tarczycy we krwi są transportowane przez swoiste białka nośnikowe produkowane
w wątrobie : alfa globulinę (TBG) i prealbuminę (TBPA) oraz przez nieswoisty nośnik
albuminowy (TBA). Tyroksyna jest silniej przyłączana
do białek nośnikowych niż T3.
Jodotyroniny związane z białkami są nieaktywne hormonalnie, stanowią rodzaj magazynu. W
krwiobiegu ok. 0,03% T4 i 0,3% T3 znajduje się w stanie wolnym (FT4, FT3) mogą one
przenikać do wnętrza komórek i wywierać działanie biologiczne. Receptory hormonów
tarczycy znajdują się w błonie komórkowej, mitochondriach i jądrze komórkowym. Receptor
jądrowy T3 jest najważniejszy dla komórkowej ekspresji hormonów tarczycy (28).
Działanie hormonów tarczycy w ustroju zapewnia prawidłową czynność wszystkich tkanek,
a w okresie rozwojowym warunkuje prawidłowy rozwój organizmu. Hormony tarczycy
regulują podstawową przemianę materii, zwiększają produkcję ciepła oraz zużycie tlenu,
zwłaszcza w wątrobie, mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym, nerkach.
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W stężeniu
fizjologicznym
wywierają anaboliczne działanie na syntezę białek,
synergistycznie z hormonem wzrostu. Regulują przemianę kreatyny w mięśniach
szkieletowych oraz procesy skurczu mięśni.
W odniesieniu do gospodarki węglowodanowej przyspieszają jelitowe wchłanianie cukrów,
zwiększają syntezę glikogenu i utlenianie heksoz. Na przemianę lipidową działają
katabolicznie , aktywując lipazę w tkance tłuszczowej. Wzmagają syntezę i przyspieszają
utlenianie kwasów tłuszczowych, podobnie zwiększa się synteza i obwodowe zużycie
cholesterolu. Uczestniczą w utrzymaniu homeostazy wapniowej oraz wodno-elektrolitowej.
Hormony tarczycy nasilają dz - iałanie amin katecholowych poprzez zwiększenie ich
wiązania z receptorem adrenergicznym i większą odpowiedź postreceptorową (23).
Hormony tarczycy są niezbędne dla prawidłowego rozwoju płodu, wzrostu i rozwoju w
okresie postnatalnym. U płodu zależny od hormonów tarczycy jest przede wszystkim rozwój
mózgu, układu kostnego i zawiązków zębów. Wzrastanie płodu w mniejszym stopniu zależy
od stężenia hormonów tarczycy, dzieci z atyreozą rodzą się zwykle z prawidłową długością i
masą ciała.
Po urodzeniu, w każdym okresie życia dziecka proces wzrastania i dojrzewania wiąże się z
odpowiednim do aktualnych potrzeb stężeniem hormonów tarczycy. Ich wpływ na wzrost
somatyczny i szkieletowy częściowo jest bezpośredni, a częściowo odbywa się na drodze
stymulacji syntezy hormonu wzrostu, insulinopodobnego czynnika wzrostowego I (IGF-I) i
białek transportujących dla IGF – I. Bierze się pod uwagę możliwość działania hormonów
tarczycy w tkankach poprzez produkowane lokalnie czynniki wzrostowe m.in. nabłonkowy
czynnik wzrostowy (EGF), czynnik wzrostowy nerwów (NGF), czy erytropoetynę (EP) (10).
Podobnie jak w okresie życia płodowego, także w okresie noworodkowym i pierwszych
miesiącach życia dziecka hormony tarczycy są niezbędne dla prawidłowego rozwoju o.u.n.
Od urodzenia do 3 roku życia masa mózgu wzrasta trzykrotnie. W tym czasie dochodzi do
różnicowania się neuronów, namnażają się komórki glejowe, wzrasta liczba dendrytów,
rozwijają się synapsy nerwowe, zachodzi proces mielinizacji włókien nerwowych, kończący
się na ogół ok. 24 mies. życia dziecka (22, 23).
Rozwój i czynność tarczycy w okresie płodowym i noworodkowym.
Zawiązek tarczycy pojawia się w 3 tygodniu życia płodowego w postaci skupiska komórek
entodermalnych jelita pierwotnego. Od 5 tygodnia życia płodowego zawiązek ten wraz z
sercem i pniem tętniczym zstępuje ku dołowi wzdłuż przewodu językowo-tarczowego, który
następnie zarasta ok. 6-8 tygodnia życia płodowego. Ok. 7 tygodnia tarczyca znajduje się we
właściwym położeniu na szyi, rozpoczyna się proces tworzenia pęcherzyków, osiedlają się w
niej komórki wywodzące się z neuroektodermy będące prekursorami komórek C oraz
struktury łącznotkankowe wywodzące się z mezenchymy. W 11 – 12 tygodniu życia
płodowego tarczyca zbliżona jest budową do tarczycy dojrzałej, składa się z dwóch płatów
połączonych cieśnią, wykazuje zdolność wychwytu jodu, rozpoczyna się synteza hormonów
( 22, 37).
Między 9 – 12 tygodniem życia płodu czynność hormonalną podejmuje przysadka mózgowa,
rozpoczyna się produkcja TSH, początkowo w niskich stężeniach. Sekrecję TRH w
podwzgórzu stwierdza się u płodu w 8 – 10 tygodniu , a w 11 - 12 tygodniu rozwija się
krążenie wrotne podwzgórzowo-przysadkowe. Od 18 – 22 tygodnia życia płodowego
zwiększa się synteza TSH, osiąga szczyt w 22 – 24 tygodniu, następnie obniża się nieco w III
trymestrze ciąży. Wysokiemu poziomowi TSH odpowiada w tym okresie postępujący wzrost
stężenia T4 w surowicy płodu oraz równolegle wzrost stężenia białek transportujących,
zwłaszcza TBG. Stężenie T3 u płodu pozostaje niskie, ponieważ konwersja obwodowa T4 w
przeważającej ilości przebiega w kierunku nieaktywnego rT3. Mechanizm sprzężenia
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zwrotnego regulujący wydzielanie hormonów pomiędzy tarczycą a układem podwzgórzowoprzysadkowym wykształca się ok. 18 – 22 tygodnia życia płodowego (10).
Rola łożyska w regulacji czynności tarczycy płodu nie jest jeszcze całkiem poznana. Łożysko
jest nieprzepuszczalne TSH, natomiast przepuszczalne dla TRH. Uważa się , że przed 10
tygodniem ciąży płód korzysta z hormonów tarczycy matczynych, które w niewielkich
ilościach mogą przechodzić przez trofoblast. W tkance mózgowej płodu przed 10 tygodniem
wykrywa się obecność receptorów T3 i dejodynazy II. W późniejszym okresie ciąży
dopuszcza się możliwość przechodzenia przez łożysko hormonów tarczycy od matki,
ponieważ noworodki z hipotyreozą
mogą nie wykazywać upośledzenia rozwoju
somatycznego ani klinicznych cech choroby, a w krwi pępowinowej wykrywa się obniżony
poziom T4 nawet u noworodków z atyreozą.
Łożysko jest przepuszczalne dla jodków, przechodzenie odbywa się drogą dyfuzji. Niedobór
jodu u ciężarnej, także jego nadmiar są dla płodu niekorzystne, ze względu na brak
wykształconych mechanizmów autoregulacyjnych.
Przez łożysko przechodzą immunoglobuliny swoiste dla autoimmunologicznej choroby
tarczycy u matki (przeciwciała stymulujące oraz blokujące receptor TSH, przeciwciała
antymikrosomalne i przeciw - blokery tyreoglobulinie),a także stosowane u matki
tyreostatyki i (13).
Po porodzie zmiana warunków zewnętrznych, zwłaszcza oziębienie, powoduje nagły wzrost
wydzielania TSH u noworodka, ze szczytem ok. 30 min. po urodzeniu, kiedy stężenie TSH
wynosi kilkadziesiąt mIU/l. Poziom TSH w następnych godzinach życia szybko obniża się ,
osiągając w 3 – 5 dobie życia wartości zbliżone do prawidłowych. W odpowiedzi na
stymulację tarczycy przez TSH dochodzi do znacznego wzrostu stężeń T4 i T3 w surowicy
noworodka, a także nasila się proces obwodowej konwersji T4 do T3, poziom rT3 u
noworodka obniża się stopniowo w pierwszych dniach życia (10).
W pierwszych dniach życia u niektórych noworodków stwierdza się zakłócenia czynności
tarczycy, mające charakter zaburzeń adaptacyjnych, wyrażające się podwyższonym
poziomem TSH w surowicy oraz prawidłowym lub obniżonym poziomem T4
(hipertyreotropinemia). W tej grupie noworodków częściej stwierdza się występowanie
czynników sprzyjających pobudzeniu układu podwzgórzowo-przysadkowego do
wzmożonego wydzielania TSH : nieprawidłowy przebieg ciąży, porodu lub zaburzenia
stanu zdrowia noworodka. Izolowana hipertyreotropinemia bez obniżenia stężenia T4 nie
wymaga leczenia. Dzieci takie powinny podlegać dalszej obserwacji, ponieważ w tej grupie
mogą znajdować się przypadki wrodzonej hipotyreozy późno ujawniającej się (np.
hipoplazja, ektopia gruczołu tarczowego, enzymopatia).
U dzieci urodzonych przedwcześnie obserwuje się występowanie zaburzeń funkcji tarczycy o
różnym charakterze :
• przejściowa hipotyroksynemia, towarzyszy jej relatywnie obniżony poziom FT4,
prawidłowy lub obniżony poziom TSH w surowicy, wynika z mniej sprawnej czynności
tarczycy poniżej 30 tygodnia życia płodowego, nie wymaga leczenia ;
• przejściowa niedoczynność tarczycy, rozwija się po 1 – 2 tygodniach życia, w surowicy
stężenie T4 jest obniżone, a TSH podwyższone, wynik badania przesiewowego może być
prawidłowy. Rozwojowi niedoczynności tarczycy u wcześniaka sprzyjają stany niedoboru
lub nadmiernej podaży jodu, immunoglobuliny swoiste, tyreostatyki przyjmowane przez
matkę. Wymaga leczenia ;
• przejściowa hipertyreotropinemia z prawidłowym poziomem T4, może być skutkiem
niedojrzałości systemu sprzężeń zwrotnych przysadka - tarczyca
lub obecności
wymienionych wyżej czynników hipertyreotropinemii u noworodków donoszonych ;
• zespół niskiego T3 u wcześniaków związany jest z ograniczeniem obwodowej konwersji
T4 do T3 oraz niższymi wartościami stężenia T3 występującymi u noworodków
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przedwcześnie urodzonych, towarzyszy mu zwykle podwyższony poziom rT3,
prawidłowy lub obniżony poziom T4, prawidłowy poziom TSH oraz obniżone stężenie
TBG w surowicy, Zespół niskiego T3 występuje u wcześniaków niedożywionych, z
takimi zaburzeniami jak: RDS, niedotlenienie, hipoglikemia, hipokalcemia, zakażenie,
uraz porodowy (11).
Etiopatogeneza wrodzonej niedoczynności tarczycy
Wrodzoną niedoczynność tarczycy (WNT) rozpoznaje się, jeżeli dysfunkcja układu
podwzgórze – przysadka – tarczyca występuje od okresu życia płodowego. WNT może mieć
charakter trwały, gdy utrzymuje się przez okres całego życia chorego lub przejściowy, kiedy
niedoczynność tarczycy występuje w pierwszych miesiącach życia, a po ustaniu działania
czynników wywołujących stan hipotyreozy funkcja tarczycy normalizuje się.
Częstość występowania WNT w krajach europejskich ocenia się na 1 : 3000 do 1 : 4000
urodzeń żywych. Częstość WNT w różnych krajach przedstawia się następująco: Estonia 1 :
2860, Holandia 1: 3000, Walia 1 : 3279, Szwajcaria 1 : 3300, Francja 1 :3500, Austria 1 :
3650, Szkocja 1 : 4400. W Polsce w 1998 r częstość WNT wynosiła 1 : 3810. Biorąc pod
uwagę chorobowość z ostatnich lat można szacować, że w Polsce rocznie rodzi się 100 – 120
noworodków chorych na WNT (21,26,30).
W krajach pozaeuropejskich dane statystyczne dotyczące częstości WNT przedstawiają się
różnie np. wśród ludności arabskiej 1 : 2070, w USA dla populacji rasy białej od 1 : 3884 do 1
: 5000, dla rasy czarnej 1 : 10000 (18, 32).
Przyczyny wrodzonej niedoczynności tarczycy przedstawiają się następująco:
1. dysgenezja tarczycy
•
agenezja
•
hipoplazja
•
ektopia
2. dyshormonogeneza
•
defekt receptora TSH
•
defekt wychwytu jodu
•
zaburzenia organifikacji (defekt peroksydazy)
•
zaburzenia sprzęgania MIT i DIT w jodotyroniny
•
zaburzenia w procesie odjodowania jodotyrozyn (defekt dejodynazy)
•
zaburzenia w syntezie tyreoglobuliny
3. oporność tkanek obwodowych na hormony tarczycy
4. niedoczynność tarczycy podwzgórzowo-przysadkowa
•
wrodzone nieprawidłowości podwzgórzowo-przysadkowe
•
wielohormonalna niedoczynność przysadki
•
izolowany niedobór TSH
5. przejściowa niedoczynność tarczycy
•
niedobór lub nadmiar jodu;
•
immunoglobuliny swoiste u matki
•
(przeciwciała blokujące receptor TSH)
•
polekowa ( tyreostatyki, sulfonamidy,
•
preparaty zawierające kobalt – stosowane w ciąży).
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Dysgenezja czyli wady rozwojowe gruczołu tarczowego są przyczyną 70–80% przypadków
trwałej hipotyreozy. Do grupy zaburzeń rozwojowych należy agenezja (atyreoza) tj. brak
tkanki tarczycowej w organizmie, hipoplazja (niedorozwój) tarczycy oraz ektopia tzn.
nieprawidłowe położenie
tkanki tarczycowej np. na podstawie języka, w okolicy
podbródkowej , nad – podgnykowej, wewnątrzkrtaniowo, w obrębie przetrwałego przewodu
językowo – tarczowego lub rzadziej zamostkowo czy w jamie brzusznej (31,37).
Przyczyny dysgenezji tarczycy nie są wyjaśnione. Do powstania wady rozwojowej tarczycy
dochodzi w okresie tworzenia się i zstępowania zawiązka tarczycy. Uważa się, że istnieje też
możliwość zaniku pierwotnie prawidłowo rozwiniętej tkanki tarczycowej na skutek infekcji
lub procesów autoimmunologicznych. Dysgenezja tarczycy częściej dotyczy dziewczynek.
Stosunek dziewcząt do chłopców określa się na 2 : 1. Opisuje się też rzadkie przypadki
rodzinnego występowania dysgenezji tarczycy. Podejmowane obecnie badania genetyczne
wykazały u niektórych chorych obecność mutacji genu receptora TSH, która prowadzi do
hipoplazji gruczołu, a całkowita utrata funkcji receptora powoduje agenezję tarczycy,
kolejnym genem mającym znaczenie dla etiopatogenezy dysgenezji tarczycy jest gen
kodujący czynnik 1 transkrypcji tarczycowej (TTF-1), którego mutacja uniemożliwia rozwój
tarczycy u płodu (1, 3, 25).
Dyshormonogeneza stanowi 15-30% przyczyn trwałej hipotyreozy. Terminem tym określamy
wrodzone zaburzenia biosyntezy hormonów tarczycy, dziedziczone najczęściej jako cecha
autosomalna recesywna, rzadziej dominująca (42). Wymienia się sześć typów genetycznie
uwarunkowanych defektów syntezy hormonów tarczycy. Zaburzenie jakiegokolwiek etapu
biosyntezy prowadzi do zmniejszenia produkcji T4 i T3, co powoduje wzrost wydzielania
TSH przez przysadkę, a w efekcie rozwój wola. Objawy dyshormonogenezy zależą od
głębokości defektu. Najcięższe postacie prowadzą do hipotyreozy utrzymującej się od okresu
płodowego, defekty łagodniejsze manifestują się obecnością wola ze skompensowaną funkcją
tarczycy. Charakterystyczny zespół objawów to : hipotyreoza, wole, niedorozwój umysłowy,
czasem głuchota. Do grupy dyshormonogenezy należy zespół Pendreda, na który składa się
rodzinnie występujące wole oraz głuchota, czasem towarzyszy im hipotyreoza .W zespole
Pendreda defekt miał dotyczyć peroksydazy tarczycy, ale w wycinkach tkanki tarczycowej
stwierdza się prawidłową aktywność tego enzymu.
Rozpoznanie dyshormonogenezy opiera się na badaniu zawartości enzymów metodami
histochemicznymi w wycinkach tkanki tarczycowej. Znaczenie pomocnicze mają :
- kontrola jodochwytności tarczycy : niska jodochwytność sugeruje niezdolność do
koncentrowania jodu , stwierdza się także brak wychwytu jodu przez ślinianki,
błonę śluzową żołądka,
- test z nadchloranem potasu wskazujący prawidłową lub podwyższoną
jodochwytność tarczycy, która po podaniu nadchloranu potasu obniża się
wyraźnie, poniżej 10 %, potwierdza defekt organifikacji jodu.
Badania genetyczne pozwoliły na wykrycie mutacji genu NIS, białka transportującego jod do
wnętrza tyreocyta, odpowiedzialnej za defekt wychwytu jodu (39). Określono także gen dla
tyreglobuliny, jego defekt prowadzi do niedostatecznej syntezy lub syntezy tyreoglobuliny o
nieprawidłowej strukturze.
Zespoły oporności tkanek na działanie hormonów tarczycy są rzadko występującymi
zaburzeniami zależnymi od uszkodzenia lub braku receptorów T3 w komórkach. Oporność
może mieć charakter uogólniony, może dotyczyć wyłącznie przysadki mózgowej, albo też
dotyczy tkanek obwodowych z wyłączeniem przysadki – stąd wynika różnorodność obrazu
klinicznego i odchylenia w badaniach hormonalnych. Dziedziczy się w sposób autosomalny
recesywny lub dominujący – wówczas występuje rodzinnie. Badania genetyczne 1, 1
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receptora , wykryto delecję genu dla receptora ujawniły defekt izoformy a także mutacje
punktowe w rejonie wiązania receptora z ligandem.
Wrodzona niedoczynność tarczycy podwzgórzowo - przysadkowa występuje znacznie
rzadziej niż niedoczynność pierwotna, a jej przebieg kliniczny jest łagodniejszy. Wrodzone
nieprawidłowości podwzgórza i/lub przysadki mózgowej mogą wynikać z obecności wad
rozwojowych lub uszkodzenia tych struktur w wyniku niedotlenienia, infekcji, procesów
autoimmunologicznych w okresie życia płodowego, co prowadzi do deficytu TRH lub TSH,
Najczęściej ujawnia się wówczas wielohormonalna niedoczynność przysadki. Izolowany
niedobór TRH lub TSH występuje bardzo rzadko, wykryto mutację genu beta podjednostki
TSH, dziedziczoną w sposób autosomalny recesywny, odpowiedzialną za wrodzony niedobór
TSH (39,22).
Po urodzeniu może ujawnić się przejściowa niedoczynność tarczycy, wymagająca leczenia
substytucyjnego l-tyroksyną, przez pierwsze miesiące życia, a według niektórych autorów aż
do ukończenia 2 roku życia dziecka, tj. do zakończenia procesu mielinizacji włókien
nerwowych. Wśród przyczyn przejściowej niedoczynności tarczycy najczęściej wymienia się
niedobór lub nadmierną podaż jodu w okresie ciąży. Dla prawidłowej czynności tarczycy
płodowej konieczna jest odpowiednia zawartość jodu w diecie matki oraz jego transport
przezłożyskowy. Wiadomo, że na obszarach nasilonego niedoboru jodu częściej występuje
niedoczynność tarczycy oraz wole noworodkowe. Badania populacji polskiej z początku lat
90 potwierdziły występowanie na niektórych obszarach centralnej i południowo-wschodniej
Polski umiarkowanego niedoboru jodu. Od 1996 roku prowadzona jest profilaktyka jodowa
poprzez obligatoryjne jodowanie soli g / dobę. kuchennej. Zapotrzebowanie kobiety
ciężarnej na jod określono na 200 Z drugiej strony wiadomo, że tarczyca płodu nie ma
wykształconych mechanizmów chroniących przed nadmiarem jodu, dlatego duża jego podaż
prowadzić może do zahamowania syntezy hormonów tarczycy. Nadmiar jodu wynikać może
ze stosowania u ciężarnej leków zawierających jod (np. jodek potasu wykrztuśnie), jodowych
środków kontrastowych lub odkażających. Jod radioaktywny 131 podany matce niszczy
tarczycę płodu.
W chorobach autoimmunologicznych tarczycy u matki obecne przeciwciała przenikają przez
łożysko. Przeciwciała blokujące receptor TSH, a prawdopodobnie i przeciwtarczycowe
hamują syntezę hormonów tarczycy u płodu. Efekt hamujący wywierają również tyreostatyki
przyjmowane przez kobietę w ciąży. Bierze się także pod uwagę możliwość ograniczenia
syntezy hormonów tarczycy u płodu, gdy matka przyjmuje inne leki np. sulfonamidy,
preparaty kobaltu (8, 20).
Objawy kliniczne
Objawy WNT u noworodka nie są charakterystyczne i mogą być dyskretnie wyrażone. W
wywiadzie dotyczącym przebiegu ciąży i porodu w niektórych przypadkach stwierdza się
ciążę przenoszoną do 42 Hbd, słabe ruchy płodu, leniwą akcję porodową, wielowodzie.
Noworodek rodzi się zwykle z prawidłową masą i długością ciała. W ciągu pierwszych
tygodni życia stopniowo ujawniają się cechy hipotyreozy. U około 1/3 chorych dominującym
objawem jest przedłużona żółtaczka noworodków, sucha marmurkowa skóra, obecność
przepukliny pępkowej, mniejsza ruchliwość, niechęć do ssania, zaparcia. Dzieci są spokojne
dużo śpią, mało płaczą, głos jest niski, ochrypły. W 1 miesiącu życia uwidacznia się
powiększenie języka, co może być przyczyną zaburzeń oddychania. Obserwuje się obniżenie
napięcia mięśniowego, brzuch jest duży, rozlany, mogą występować obrzęki, zwłaszcza na
twarzy. Wczesnymi objawami hipotyreozy wskazującymi na niedobór hormonów u płodu są
zmiany w układzie kostnym: opóźnione dojrzewanie kości widoczne w badaniach
radiologicznych ( u noworodka brak jąder kostnienia w nasadzie dalszej kości udowej i
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nasadzie bliższej kości piszczelowej). niezarośnięte szerokie szwy czaszkowe, otwarte tylne
ciemiączko.
Objawy uszkodzenia centralnego układu nerwowego zależą od stopnia niedoboru hormonów
tarczycy u płodu oraz pourodzeniowego czasu trwania hipotyreozy. O przebiegu rozwoju
psychoruchowego dziecka decyduje wczesne wprowadzenie leczenia substytucyjnego. W
ciężkich przypadkach, zwłaszcza późno rozpoznanych ujawnia się upośledzenie umysłowe
różnego stopnia. W okresie niemowlęcym widoczne jest opóźnienie rozwoju
psychomotorycznego, dzieci są spowolniałe, późno zaczynają siadać i chodzić. Dzieci starsze
wykazują obniżoną sprawność intelektualną, występują zaburzenia mowy. Częstym objawem
hipotyreozy wrodzonej jest uszkodzenie móżdżku, w postaci drżenia zamiarowego,
niezborności ruchów aż do obrazu ataksji móżdżkowej (22, 23, 40).
Stwierdzono, że nawet pomimo wczesnego wprowadzenia właściwego leczenia u niektórych
dzieci utrzymują się cechy specyficznych zaburzeń w rozwoju mózgu, których wyrazem są
zaburzenia równowagi, niezręczność, trudności w uczeniu się, zaburzenia zachowania (6,
44).
Nie leczona niedoczynność tarczycy w późniejszym wieku powoduje stopniowe narastanie
wielu objawów somatycznych :
• zahamowanie wzrastania, nieprawidłowe proporcje ciała: duża głowa, długi
tułów, krótkie kończyny
• opóźnione dojrzewanie kośćca, uszkodzenie zawiązków zębów
• skóra sucha, szorstka, blada, włosy i paznokcie łamliwe,
• nietolerancja zimna,
• obrzęki,
• uporczywe zaparcia,
• zmiany w układzie krążenia : powiększenie sylwetki serca, bradykardia
• zmniejszenie, filtracji kłębkowej w nerkach
• niedokrwistość
• zaburzenia gospodarki wapniowo - fosforanowej i tłuszczowej
• opóźnione lub przedwczesne wystąpienie dojrzewania płciowego.
Wrodzonej niedoczynności tarczycy towarzyszy częstsze występowanie innych wad
wrodzonych. U 8 – 11% chorych ( a nawet ok. 20% wg 2 ) opisuje się obecność wady serca,
dysplazji stawów biodrowych, zespołu mnogich wad rozwojowych oraz anomalii przewodu
pokarmowego. Hipotyreoza jest częstą patologią współistniejącą z zespołem Downa, nawet u
15 – 30 % chorych (5, 19, 24).
Badania przesiewowe noworodków w kierunku wrodzonej hipotyreozy
Badania przesiewowe zostały wprowadzone w celu wczesnego rozpoznania wrodzonych
chorób, które nie leczone prowadzą do głębokich zaburzeń rozwoju i upośledzenia
umysłowego. Przesłankami uzasadniającymi celowość badań przesiewowych są fakty :
• duża częstość występowania choroby
• trudna diagnostyka w oparciu o obraz kliniczny u noworodka
• zależność rokowania od wczesnego zastosowania leczenia substytucyjnego
• skuteczność leczenia
• wysoka wartość społeczna badań przesiewowych.
W Polsce pilotażowe badania przesiewowe w kierunku hipotyreozy wprowadzono w
Instytucie Matki i Dziecka w 1977r., od 1983r. rozpoczęto badania na skalę masową,
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obejmując początkowo 10 – 30 % populacji noworodków, a od od połowy 1994r badaniem
przesiewowym objęto całą populację noworodków w Polsce.
W Polsce, podobnie jak w całej Europie, obowiązuje program badań przesiewowych
opierający się na ilościowym oznaczeniu TSH w krwi włośniczkowej, od 1994 r. stosowana
jest metoda immunoluminometryczna (LIA) z użyciem zestawów firmy DiaSorin (dawniej
Byk – Sangtec) (29). Wykazano, że przesiew TSH ma największą skuteczność , najlepiej
eliminuje zarówno wyniki fałszywe ujemne, jak i fałszywie dodatnie (34, 43).
Wiadomo, że wszystkie stosowane programy badawcze pomijają część dzieci chorych, z
powodu błędów technicznych (w tym tzw. błędów ludzkich) oraz błędów „biologicznych”
związanych z opóźnionym ujawnianiem się hipotyreozy. W USA liczba dzieci nie wykrytych
w badaniach przesiewowych sięga ok. 5 %. Przy oznaczaniu TSH w krwi włośniczkowej
wynik fałszywie ujemny może wiązać się z następującymi przyczynami :
• niedojrzała oś podwzgórze – przysadka – tarczyca u wcześniaków
• towarzysząca ciężka choroba noworodka, leczenie dopaminą, glikosterydami lub
transfuzja wymienna
• niedoczynność tarczycy podwzgórzowo – przysadkowa
• późno ujawniająca się wrodzona niedoczynność tarczycy (hipoplazja, ektopia,
dyshormonogeneza).
Rozpoznanie.
Rozpoznanie WNT na podstawie objawów klinicznych w okresie noworodkowym i w
pierwszych miesiącach życia jest trudne. Nieprawidłowy wynik testu przesiewowego
hipotyreozy wskazuje na duże prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby u noworodka.
Laboratorium przesiewowe wysyła do dziecka wezwanie na pierwszą wizytę lekarską,
najczęściej między 14 a 21 dniem życia. Zasadą jest objęcie dziecka opieką lekarską w rejonie
zamieszkania.
Rozpoznanie hipotyreozy ustala się na podstawie szczegółowego wywiadu, badania
fizykalnego oraz oznaczenia w surowicy krwi poziomu hormonów : FT4, T4, TSH i
tyreoglobuliny (TG). Niedoczynność tarczycy rozpoznaje się gdy w surowicy krwi poziom
hormonów FT4, T4 jest obniżony poniżej zakresu normy dla wieku, a poziom TSH
podwyższony. Stężenie T4 w surowicy krwi poniżej 40 nmol/l jest klasyfikowane jako ciężka
niedoczynność tarczycy, T4 powyżej 40 nmol/l świadczy o umiarkowanej hipotyreozie .
Wynik oznaczenia tyreoglobuliny informuje o obecności tkanki tarczycowej . Niskie stężenie
tyreoglobuliny w surowicy występuje u dzieci z dysgenezją tarczycy, zwłaszcza z atyreozą
(38).
Badanie przesiewowe nie wykrywa przypadków WNT podwzgórzowo-przysadkowej, gdzie
hipotyreoza wynika z niedostatecznej sekrecji TSH i/lub TRH (niski poziom TSH w krwi
włośniczkowej). Rozpoznanie tej postaci WNT opiera się na stwierdzeniu w surowicy krwi
niskiego poziomu hormonów FT4, T4, TSH oraz innych badaniach diagnostycznych, m.in.
test wyrzutu z TRH, ocena funkcji układu podwzgórzowo-przysadkowego w zakresie
wydzielania innych hormonów, badania obrazujące o.u.n.
Fałszywie ujemne wyniki testu przesiewu hipotyreozy (wymienione powyżej) mogą być
przyczyną pominięcia niektórych chorych na WNT, stąd prawidłowy wynik przesiewu nie
stanowi podstawy do całkowitego wykluczenia tego schorzenia .
W celu ustalenia etiopatogenezy WNT wykonuje się badania obrazujące tarczycy:
ultrasonografię tarczycy oraz badanie scyntygraficzne ; mapę tarczycy z użyciem izotopu
technetu 99, rzadziej jodu 131. Ponieważ wyniki tych badań nie mają wpływu na prowadzenie
właściwego leczenia substytucyjnego przyjęto stanowisko, że USG wykonuje się w wieku ok.
12 miesięcy, a scyntygrafię tarczycy można wykonać w 3 - 5 roku życia, kiedy dziecko lepiej
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współpracuje. Porównanie wyników badań scyntygraficznych z oznaczonym u tych samych
pacjentów poziomem tyreoglobuliny wykazało, że tyreoglobulina jest wiarygodnym
markerem obecności tkanki tarczycowej (27).
Leczenie
Leczenie substytucyjne WNT polega na doustnej podaży soli sodowej L–tyroksyny. Celem
leczenia jest uzyskanie przez dziecko chore prawidłowych wskaźników rozwoju
somatycznego i psychicznego, co wiąże się z wczesnym wprowadzeniem terapii oraz
stosowaniem odpowiednich dawek l-tyroksyny. Obecnie postuluje się wdrożenie leczenia
substytucyjnego w drugim tygodniu życia. Wielkość dawki inicjującej leczenie noworodka
ciągle jest przedmiotem dyskusji (15, 38) .
Autorzy amerykańscy rekomendują leczenie wysokimi dawkami l-tyroksyny g/kg c.c./dobę.
Wykazano, że wysoka początkowa dawka warunkuje lepsze 10 – 16 wskaźniki rozwoju
intelektualnego, choć u niektórych dzieci obserwuje się objawy uboczne, jak : wzmożony
niepokój , potliwość, tachykardię, zaburzenia snu, niedobór masy ciała należnej dla długości
ciała, wcześniejsze zarastanie ciemiączka. Udowodniono dodatnią korelację pomiędzy
poziomem T4 w surowicy w pierwszych latach leczenia dzieci z WNT, a uzyskaniem przez
nie wyższych wskaźników rozwoju psychicznego w 2 i 6 roku życia (16, 33).
Część doniesień, zwłaszcza z krajów europejskich dokumentuje dobrą skuteczność leczenia
przy początkowych dawkach l-tyroksyny niższych, tj. 6 – 8 g/kg c.c/dobę, pozwalających
uniknąć działań niekorzystnych
(4, 41). Dawki niższe powinny być stosowane u
noworodków obciążonych dodatkowo innymi schorzeniami.
Monitorowanie leczenia polega na ocenie rozwoju fizycznego i kontroli badań hormonalnych
w surowicy (FT4, TSH, ewentualnie T4) co 3 miesiące u niemowląt i dzieci do 2 lat oraz co 6
miesięcy u dzieci starszych. Przy dobrze prowadzonej substytucji dziecko wykazuje
prawidłowe tempo wzrastania, a poziom T4 i FT4 w surowicy utrzymuje się w górnym
zakresie normy dla wieku. Raz w roku wskazane jest badanie wieku kostnego dla oceny
rozwoju somatycznego.
Weryfikacja rozpoznania WNT powinna być dokonana między 1 a 2 rokiem życia, polega na
próbie odstawienia l-tyroksyny na okres 2 – 3 tygodni. Próba ta służy do zróżnicowania
przejściowej od trwałej niedoczynności tarczycy. Odstawienie l-tyroksyny u dzieci z trwałą
postacią powoduje szybki wzrost poziomu TSH, a spadek stężenia T4 i FT4 w surowicy krwi,
często też ujawniają się objawy kliniczne. Dzieci z hipotyreozą przejściową po odstawieniu
leczenia mają prawidłowe wyniki badań hormonalnych, jednak wymagają dalszej obserwacji,
ponieważ w tej grupie dzieci mogą znajdować się przypadki hipoplazji, ektopii lub
enzymopatii tarczycy z chwiejną równowagą hormonalną.
Badania psychologiczne dzieci z WNT przeprowadza się w 6 – 18 miesiącu życia, w 3 roku
życia oraz w 6 – 7 roku życia, oceniając wskaźniki rozwoju lub iloraz inteligencji zależnie od
wieku dziecka w skali Brunet - Lezine, Termana – Merrilla lub Wechslera.
Dzieci z WNT częściej wykazują zaburzenie stanu zdrowia takie jak : ubytki słuchu, zez,
zaburzenia mowy, objawy uszkodzenia móżdżku, w tych przypadkach powinny zostać objęte
opieką specjalistyczną między 1 a 3 rokiem życia (38).
Prowadzone od ponad 25 lat na szeroką skale badania przesiewowe pozwalają na wczesne
rozpoznanie wrodzonej hipotyreozy. Wieloletnie doświadczenia wskazują, że podjęcie
leczenia substytucyjnego ok. 14 doby życia i zastosowanie u noworodka dawki lg/kg tyroksyny w granicach 10 c.c./dobę zapobiega uszkodzeniu mózgu i stwarza szansę na
prawidłowy rozwój dziecka, uzyskanie ostatecznego wzrostu korelującego ze wzrostem
rodziców oraz wystąpienie cech dojrzewania płciowego w prawidłowym wieku dla obu płci
(7, 9, 14, 17). Wiadomo także, że pomimo stosowania właściwego leczenia u niektórych
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dzieci z WNT, zwłaszcza z ciężką postacią, ujawniają się tzw. mikrozaburzenia czynności
mózgu, najczęściej są to trudności szkolne, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia
zachowania i motoryki, choć niektórzy autorzy podkreślają, że częstość tych zaburzeń nie
odbiega od częstości ich występowania w populacji zdrowych dzieci (12, 36).
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Model postępowania diagnostyczno-leczniczego u noworodka z nieprawidłowym wynikiem
testu przesiewowego w kierunku hipotyreozy
Rekomendowany przez Instytut Matki i Dziecka
Celem prezentowanego modelu postępowania jest ustalenie rozpoznania wrodzonej
niedoczynności tarczycy u dzieci wyłonionych w wyniku masowych badań przesiewowych
noworodków oraz wczesne podjęcie właściwego leczenia chroniącego dziecko przed
upośledzeniem umysłowym.
Za nieprawidłowy wynik testu przesiewu hipotyreozy przyjęto poziom TSH w krwi
włośniczkowej u noworodka między 72 a 120 godziną życia (z I bibuły) przekraczający lub
równy 35 mIU/l albo stężenie TSH z II bibuły przekraczające lub równe 15 mIU/l.
Noworodek z nieprawidłowym wynikiem testu przesiewu hipotyreozy powinien zostać
wezwany do poradni konsultacyjnej dla noworodków i niemowląt w pobliżu swojego miejsca
zamieszkania niezwłocznie po uzyskaniu wyniku przesiewu. Wezwanie wraz z adresem takiej
poradni jest wysyłane do rodziców przez laboratorium przesiewowe.
Optymalny wiek noworodka dla ustalenia rozpoznania wrodzonej hipotyreozy to 12-16 dzień
życia. Od tego momentu aż do ukończenia 1 roku życia dziecko powinno być prowadzone
przez lekarza pediatrę wyszkolonego w rozpoznawaniu i leczeniu niedoczynności tarczycy u
noworodków i niemowląt.
W zakres pierwszej wizyty noworodka wchodzi :
• badanie lekarskie
• oznaczenia hormonalne w surowicy krwi.
Badanie lekarskie obejmuje szczegółowy wywiad oraz badanie fizykalne zgodnie z załączoną
kartą badania.
U każdego noworodka pobierana jest krew na oznaczenie w surowicy w trybie pilnym („na
cito”) poziomu hormonów: TSH, FT4, ewentualnie T4. Wyniki badań powinny być uzyskane
w czasie pierwszej wizyty noworodka w poradni. Część surowicy należy zabezpieczyć na
inne badania hormonalne, które wykonuje się w przypadku rozpoznania wrodzonej
niedoczynności tarczycy.
Przy braku możliwości natychmiastowego oznaczenia stężenia TSH, FT4 (ewentualnie T4) w
surowicy krwi, badania muszą być wykonane w ciągu 2-3 dni. O potrzebie wdrożenia
leczenia substytucyjnego w okresie oczekiwania na wyniki badań hormonalnych decyduje
lekarz przyjmujący dziecko w poradni.
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Uzyskane wyniki badań hormonalnych mogą być następujące :

TSH
Rozpoznanie
Dodatkowe
badania
Leczenie

n

FT4

n

hipertyreotropinemia przejściowa, typu adaptacyjnego
Wskazana obserwacja dziecka, badanie kontrolne za 3 miesiące.
Dziecko nie wymaga leczenia

TSH

FT4

Rozpoznanie

wrodzona niedoczynności tarczycy

Dodatkowe
badania

Należy wykonać dodatkowe oznaczenia w surowicy : T3, FT3,
tyreoglobulina, białko nośnikowe (TBG).
Konieczne jest leczenie g /kg c.c./ dobę, podzielonej
na substytucyjne L-tyroksyną w dawce 10-16 dwie porcje.

Leczenie

Dalsza opieka

Noworodki z dodatkowymi zaburzeniami stanu zdrowia (np.
wady rozwojowe, drgawki) powinny otrzymywać niższe dawki
g/kg c.c./dobę. L-tyroksyny : 10
Dziecko zostaje objęte stałą opieką poradni. Lekarz udziela
szczegółowych informacji obojgu rodzicom o charakterze tej
choroby i potrzebie stałego systematycznego leczenia.
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TSH

FT4

n

Rozpoznanie

hipertyreotropinemia

Dodatkowe
badania

Wskazana jest ocena czynności tarczycy i obecności przeciwciał
przeciwtarczycowych u matki. W surowicy krwi noworodka
należy dodatkowo oznaczyć poziom T4, T3,FT3, tyreoglobuliny,
białka nośnikowego TBG.
Poziom FT4 w surowicy krwi w zakresie normy dla wieku
zabezpiecza prawidłowy przebieg rozwoju dziecka.
Szczegółowo
przeprowadzony
wywiad
w
niektórych
przypadkach pozwala ustalić występowanie czynników
odpowiedzialnych za wzmożony wyrzut TSH (wywiad według
karty badania noworodka).

Leczenie

Przy całkowicie prawidłowych wartościach FT4, T4, FT3, T3
noworodek nie wymaga leczenia.
O ile stężenie hormonów tarczycy w surowicy mieści się w
dolnych wartościach normy dla noworodka, dla bezpieczeństwa
g /kg c.c./ dziecka wskazane jest leczenie l-tyroksyną w dawce
niskiej 5 – 6 dobę przez okres 3 miesięcy. W 4 miesiącu życia
należy odstawić leczenie l-tyroksyną, po przerwie 3 tygodniowej
konieczna wizyta kontrolna, badanie lekarskie i oznaczenie w
surowicy poziomu TSH, FT4, T4, FT3, T3, tyreoglobuliny.

Dalsza opieka

Dzieci z hipertyreotropinemią powinny być objęte stałą opieką
poradni, ponieważ w tej grupie pacjentów mogą znajdować się
przypadki ektopii, hipoplazji tarczycy, dyshormonogenezy lub
oporności na działanie hormonów tarczycy.
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Model postępowania diagnostyczno – leczniczego u dziecka z wrodzoną niedoczynnością
tarczycy
Rekomendowany przez Instytut Matki i Dziecka
Celem prezentowanego modelu postępowania jest ustalenie czy wrodzona niedoczynność
tarczycy ma charakter trwały, czy przejściowy, a w przypadku rozpoznania hipotyreozy
trwałej prowadzenie leczenia substytucyjnego stwarzającego warunki dla uzyskania przez
dziecko chore prawidłowych wskaźników rozwoju somatycznego i psychicznego.
Dziecko z wrodzoną niedoczynnością tarczycy, aż do ukończenia 1 roku życia jest objęte
stałą opieką poradni konsultacyjnej dla noworodków i niemowląt w pobliżu swojego miejsca
zamieszkania. Jest prowadzone przez lekarza pediatrę wyszkolonego w leczeniu
niedoczynności tarczycy u dzieci. Poradnia musi zabezpieczyć możliwość wykonywania
oznaczeń hormonalnych oraz innych badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych
koniecznych dla prawidłowego postępowania terapeutycznego.
Wizyty kontrolne ustala się w 3, 6, 9 miesiącu życia. Podczas każdorazowej wizyty
przeprowadzane jest badanie lekarskie oraz pobranie krwi na oznaczenia hormonalne.
W zakres badania lekarskiego wchodzi :
1. wywiad z oceną rozwoju psychomotorycznego
2. pomiar długości, masy ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej
3. badanie fizykalne.
Badania hormonalne obejmują oznaczenie w surowicy krwi poziomu TSH, FT4 (ewentualnie
T4), FT3, tyreoglobuliny, a przy obecności wskazań także poziomu przeciwciał
przeciwtarczycowych i przeciw tyreoglobulinie.
W czasie wizyty w 6 lub 9 miesiącu życia należy wykonać rtg nadgarstka w celu oceny
dojrzałości kośćca (wiek kostny).
Dziecko z wrodzoną niedoczynnością tarczycy wymaga stałego leczenia substytucyjnego ltyroksyną w dawce zależnej od wieku:
Wiek dziecka (miesiące życia)

g ./kg c.c./ dobę Zalecana dawka

1–3

10 – 14

4–6

7 – 10

7 - 12

6-8

Dawkę dobową leku należy rozdzielić na dwie części, podawać najlepiej rano i w godzinach
popołudniowych.
Stężenie hormonów tarczycy w surowicy powinno być utrzymywane w górnym zakresie
normy dla wieku. Krew na oznaczenie hormonalne pobiera się w odstępie co najmniej 12
godzin po doustnym podaniu L-tyroksyny.
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Weryfikacja rozpoznania.
Przy wizycie w 9 miesiącu życia lekarz zaleca przerwę w leczeniu substytucyjnym. Na okres
3 tygodni odstawia się L-tyroksynę, a po tej przerwie konieczna jest wizyta kontrolna.
U dzieci z trwałą postacią niedoczynności tarczycy w okresie przerwy w leczeniu często
występują objawy niedoboru hormonów tarczycy, a nawet pogorszenie stanu ogólnego. Okres
3 tygodni jest wystarczający dla ujawnienia się typowych dla niedoczynności zaburzeń
hormonalnych.
W czasie wizyty kontrolnej po 3 tygodniach przerwy w leczeniu dokonuje się badania
lekarskiego oraz pobrania krwi na poziom hormonów: TSH, FT4 (ewentualnie T4), FT3,
(ewentualnie T3).
Wskazane jest wykonanie badania USG tarczycy między 9 a 12 miesiącem życia dziecka.
Uzyskane wyniki badań mogą być następujące :
TSH
Rozpoznanie

n

FT4

n

przejściowa hipotyreoza

Dodatkowe badania

Leczenie

Czynność tarczycy u dziecka znormalizowała się,
prawidłowe stężenie hormonów tarczycy zabezpiecza
prawidłowy rozwój dziecka.
Nie wymaga leczenia.

Dalsza opieka

Wskazana dalsza obserwacja, kontrolne badania dziecka co
6 –12 miesięcy, aż do okresu dojrzewania, w celu oceny
stanu zdrowia, tempa wzrastania, okresowej kontroli
czynności tarczycy (oznaczenie w surowicy krwi poziomu
TSH,
FT4,
FT3,
tyreoglobuliny,
przeciwciał
przeciwtarczycowych i przeciw tyreoglobulinie).
W grupie dzieci z przejściową hipotyreozą mogą
znajdować się przypadki hipoplazji, ektopii lub
enzymopatii tarczycy.
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TSH
Rozpoznanie

FT4

trwała postać niedoczynności tarczycy

Dodatkowe badania
Leczenie

Wymaga stałego leczenia substytucyjnego

Dalsza opieka

Dziecko
zostaje
objęte
endokrynologicznej dla dzieci

TSH
Rozpoznanie

stałą

FT4

opieką

poradni

n

subkliniczna niedoczynność tarczycy

Dodatkowe badania

Leczenie

Prawidłowe stężenie hormonów tarczycy w surowicy
zabezpiecza dalszy przebieg wzrostu i rozwoju dziecka
zgodnie z potencjałem wzrostowym.
Wskazane leczenie małymi dawkami L-tyroksyny

Dalsza opieka

Dziecko zostaje objęte opieką poradni endokrynologicznej
dla dzieci. Kolejna próba odstawienia leków po 3 roku
życia.

Postępowanie u dzieci z trwałą niedoczynnością tarczycy.
Dziecko z niedoczynnością tarczycy zostaje objęte opieką poradni endokrynologicznej dla
dzieci, zgodnie z rejonem zamieszkania. Jest prowadzone przez lekarza pediatrę endokrynologa. Poradnia zapewnia możliwość wykonania oznaczeń hormonalnych, badań
diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych koniecznych dla prawidłowego
postępowania terapeutycznego.
Wizyty kontrolne u dziecka do ukończenia 24 miesiąca życia powinny odbywać się co 3
miesiące, a u dzieci w wieku od 3 do 18 lat – co 6 miesięcy.
Badanie kontrolne każdorazowo obejmuje badanie lekarskie oraz pobranie krwi na
oznaczenia hormonalne.
W zakres badania lekarskiego wchodzi :
1. wywiad z oceną rozwoju psychomotorycznego i rozwoju mowy u dzieci w wieku
wczesnodziecięcym lub z oceną rozwoju, wyników nauczania w szkole i przebiegu okresu
dojrzewania płciowego u dzieci starszych
2. pomiar długości, masy ciała, długości SI, obwodu głowy i klatki piersiowej, ciśnienia
tętniczego, określenie tempa wzrastania
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3. badanie fizykalne.
W surowicy krwi oznacza się poziom hormonów: TSH, FT4 (ewentualnie T4), FT3
(ewentualnie T3) okresowo tyreoglobulinę oraz poziom przeciwciał przeciwtarczycowych i
przeciwtyreoglobulinie. Pobranie krwi powinno być wykonane po co najmniej 12 godzinach
od przyjęcia doustnego l-tyroksyny.
Dla oceny dojrzałości kośćca co 12 miesięcy wykonuje się rtg nadgarstka (wiek kostny).
Badania psychologiczne są niezbędne dla obiektywnej oceny rozwoju psychicznego dziecka z
wrodzona niedoczynnością tarczycy. Pierwsze badanie psychologiczne powinno się odbyć
między 9 a 18 miesiącem życia dziecka, z oceną wskaźnika rozwoju (w skali Brunet –
Lezine). Kontrolne badania psychologiczne przeprowadza się u dziecka w 3 roku życia oraz
w 6 – 7 roku życia, dla oceny wskaźnika inteligencji.
U dziecka między 12 miesiącem życia a 3 rokiem konieczne są badania mające na celu
wykrycie i leczenie trwałych następstw braku hormonów tarczycy w życiu płodowym.
Należą tu :
1. konsultacja okulisty i leczenie korekcyjne wad wzroku i zeza
2. konsultacja logopedy i ćwiczenia prawidłowej artykulacji
3. konsultacja neurologa i ćwiczenia sprawności i koordynacji ruchów
4. konsultacja otolaryngologa celem wykrycia i wyrównania ubytków słuchu.
U niektórych dzieci zachodzi potrzeba konsultacji kardiologicznej dla oceny układu krążenia
W 3 – 5 roku życia powinno się wykonać scyntygrafię (mapę) tarczycy przy użyciu izotopu
Technetu 99. Warunkiem wykonania tego badania jest dobra współpraca ze strony dziecka.
Badanie scyntygraficzne wykonuje się po odstawieniu L-tyroksyny na co najmniej 4
tygodnie, stąd można spodziewać się wystąpienia u dziecka objawów niedoboru hormonów
tarczycy.
Przy podejrzeniu enzymopatii tarczycy specjalistyczne badania diagnostyczne wykonywane
przez niektóre ośrodki polegają na badaniu zawartości enzymów w wycinkach tkanki
tarczycowej. Dodatkowo ocenia się jodochwytność tarczycy i reakcję hamowania wychwytu
jodu po podaniu nadchloranu potasu.
W ustaleniu podłoża niedoczynność tarczycy coraz większego znaczenia nabiera diagnostyka
molekularna defektów genów odpowiedzialnych za rozwój tarczycy w okresie płodowym
oraz za sprawność układów enzymatycznych tarczycy.
Wobec coraz szerszego dostępu do badań genetycznych i doskonalenia metodyki, wydaje się,
że badania molekularne będą miały w przyszłości znaczenie podstawowe dla ustalenia
rozpoznania i etiopatogenezy hipotyreozy.
Stałe leczenie substytucyjne dziecka z niedoczynnością tarczycy polega na podawaniu ltyroksyny w dawce zależnej od wieku, jeden raz dziennie, rano na czczo. Zakres dawek jest
następujący :
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Wiek dziecka

g /kg c.c./ dobę Zalecana dawka

12 - 24 miesiąc życia

4- 8

3 – 5 rok życia

4- 6

6 – 12 rok życia

3- 5

> 12 lat

3- 4

Wskaźnikiem skuteczności leczenia jest prawidłowy przebieg rozwoju, wzrastania i
dojrzewania kośćca, wystąpienie cech dojrzewania płciowego w wieku typowym dla tego
okresu.
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Karta badania noworodka z nieprawidłowym wynikiem testu przesiewowego w kierunku
hipotyreozy

Nr ewid. ....................

Data badania ..............................

Nazwisko ...................................................
Data urodzenia .......................................

Płeć

M

Ż

Imię ..........................................
PESEL ........................................

Adres ................................................................................ Kasa chorych ...............
Opieka
domowa
ojciec
matka
inny opiekun

Nazwisko, Imię

Rodzeństwo :
Rok urodzenia
1.
2.
3.

Rok
urodzenia

Płeć

Rok
4.
5.
6.

Zawód

urodzenia

Wzrost

Płeć

WYWIAD RODZINNY :
choroby występujące w rodzinie ..........................................................................
choroby tarczycy ...................................................................................................
wady rozwojowe ..................................................................................................
inne .......................................................................................................................
PRZESIEW HIPOTYREOZY

Nr testu .............................

Data pobrania ........................

Wynik – poziom TSH ............................

Zgoda rodziców na badanie dziecka
...............................................................................................................................
Wywiad osobowy
Ciąża : kolejność .........................

czas trwania w tyg. .....................

Przebieg ciąży : prawidłowy, nieprawidłowy: krwawienia, zakażenie, zagrożenie porodem
przedwczesnym, zagrażające poronienie, gestoza, cukrzyca, hipotyreoza, tyreotoksykoza,
wole, inne ................................................................
Leki stosowane w ciąży: jod doustnie (dawka) ..........., preparaty jodu zewnętrznie, materna
(dawka)........, metizol (dawka) ..........., metylotiouracyl, związki litu, związki kobaltu, inne
.........................................................................
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.................................................................................................................................
Zabiegi diagnostyczne z zastosowaniem jodowych środków kontrastowych wykonywane w
ciąży ........................................................................................... .
Poród kolejność ............. przebieg : siłami natury, prowokowany .......... wspomagany ...........
operacyjny
..........
,
wskazania
do
zabiegu
............
Położenie główkowe, miednicowe, poprzeczne, inne.............................................
Leki stosowane u matki w okresie porodu : glikokortykoidy, inne .......................
.................................................................................................................................
Wymiary urodzeniowe noworodka : masa ciała .......... g długość ciała ........cm
Obwód głowy ............ cm obwód kl. pierś. .......... cm punktacja Apgar ..........
Przebieg okresu noworodkowego prawidłowy, nieprawidłowy: zaburzenia oddychania,
drgawki, hipotermia, zakażenie, hipoglikemia, hipokalcemia, inne .
Początek żółtaczki(doba życia) .............. długość trwania żółtaczki .......... hiperbilirubinemia
(stężenie bilirubiny) .................. leczenie hiperbilirubinemii : fototerapia, transfuzja
wymienna(w której dobie życia).
Stan noworodka w pierwszych dniach życia do czasu zgłoszenia się na badania : dobry,
średni, zły.
Zdolność do krzyku i płaczu zachowana w pełni, osłabiona.
Barwa głosu : dźwięczny ochrypły..........................................................................
Odruch ssania prawidłowy, osłabiony, brak.
Sposób karmienia : piersią na żądanie, piersią z dokarmianiem pokarmem sztucznym,
sztucznie.
Liczba stolców w ciągu doby . ......... Zaparcia ........ Ulewanie pokarmu .............
Wymioty ........ Wzdęcia brzucha ........
Ssanie utrudnione z powodu dużego języka ............. .
Zaburzenia oddychania ........... bezdechy ......... duszność ........sapka ............. niezdrożny nos
......... inne ....................................................................................
Oddawanie moczu : prawidłowe, nieprawidłowe ..................................................
Wygląd skóry : prawidłowy, nieprawidłowy : przedłużona żółtaczka, sinica, skóra
marmurkowata, sucha, łuszczenie się, inne.
Skóra ciepła, ochłodzona ........................................................................................
Obrzęki obecne, lokalizacja : uogólnione, twarz, powieki, wargi, dołki nadobojczykowe,
podudzia, stopy, moszna, wargi sromowe, inne.
Przepukliny obecne: pępkowa, pachwinowa,inne .
Wady rozwojowe brak, obecne (rodzaj wady) .......................................................
Choroby noworodka : rozpoznanie, leczenie
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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Uwagi
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Badanie fizykalne
Stan ogólny : dobry, średni, zły.
Ruchliwość : prawidłowa, nadpobudliwy, mało ruchliwy, ospały
Płacze głośno, cicho. Głos dźwięczny, niski, ochrypły.
Stan odżywienia : prawidłowy, nadmierny, średni, słaby
długość ciała .............cm

masa ciała ............ g

SI ............. cm

obwód głowy ............. cm

obwód klatki piersiowej ......................... cm

Skóra : - wygląd prawidłowy
•

wygląd nieprawidłowy : żółtaczka, sinica, marmurkowatość

•

elastyczna, sucha, łuszcząca się

•

ciepła, ochłodzona

Owłosienie : prawidłowe, nadmierne, meszek włosowy
Obrzęki obecne : powieki, wargi, twarz, dołki nadobojczykowe, podudzia,
sromowe, moszna, inne, uogólnione.

stopy, wargi

Układ kostny prawidłowy, nieprawidłowy
Układ mięśniowy prawidłowy, nieprawidłowy
Napięcie mięśni : prawidłowe, osłabione, wiotkość, wzmożone, sztywność, drżenia,
drgawki
Czaszka kształt prawidłowy, nieprawidłowy : niedorozwój kości ciemieniowych, czołowych,
nasady nosa
Ciemię przednie .......... x ........ cm ,

ciemię tylne ......... x ........... cm.

Szwy czaszkowe zarośnięte , szerokie (niezarośnięte)
Oczy stan prawidłowy, nieprawidłowy : zez, inne
Nos : prawidłowy, nieprawidłowy : szeroki, niezdrożny, sapka
Język prawidłowy, nieprawidłowy : powiększony
Szyja ruchomość prawidłowa, ograniczona
Tarczyca niemacalna, macalna, wole
Klatka piersiowa kształt prawidłowy, zniekształcona
Oddech swobodny, utrudniony, duszność
Odgłos opukowy jawny, bębenkowy, stłumiony
Osłuchowo szmer pęcherzykowy prawidłowy, nieprawidłowy
szmer oskrzelowy obecny
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szmery oddechowe dodatkowe : furczenia, świsty, rzężenia, trzeszczenia, tarcie
Serce : częstość uderzeń ......... / min, akcja miarowa, niemiarowa,
tony prawidłowe, nieprawidłowe
Szmer skurczowy ................ st. wg skali Levina
Szmer rozkurczowy ............

-

„

-

Jama brzuszna :
brzuch w poziomie klatki piersiowej, powyżej poziomo klatki piersiowej, miękki, rozlany,
duży, wzdęty,
napięcie powłok prawidłowe, wzmożone, nadmierne,
niebolesny, tkliwy, bolesny przy ucisku
perystaltyka żywa, słaba, brak
wątroba ......... cm

śledziona ........ cm poniżej łuku żeber,

opór patol. niemacalny, macalny
rozstęp mm prostych obecny, brak
przepuklina pępkowa obecna brak
przepuklina pachwinowa obecna (prawo – lewostronna) brak
Narządy moczowo płciowe zewnętrzne prawidłowe, nieprawidłowe
Jądra w mosznie obecne oba, obecne prawe, obecne lewe, wędrujące, brak
Układ nerwowy :
reakcja na bodźce : prawidłowa, nadmierna, osłabiona, brak
Odruch ssania : prawidłowy, osłabiony, brak
Odruch pełzania :

obecny, nieobecny

Odruch chwytania:

obecny, nieobecny

Odruch Moro:

obecny, nieobecny

Objawy oporowe ujemne, dodatnie
Wady
rozwojowe
:
nieobecne,
obecne
(wymień)
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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Badania dodatkowe
Poziom hormonów w surowicy krwi
TSH mIU/l

TGL ng / ml

FT4 pmol/l

FT3 pmol/l

T4

T3

nmol/l

nmol/l

Białko nośnikowe TBG w surowicy krwi nmol/l
Przeciwciała w surowicy : ATM IU/ml

ATGL IU/ml

Inne badanie dodatkowe
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................
Rozpoznanie
• Prawidłową czynność tarczycy
• Hipertyreotropinemia
• Wrodzona niedoczynność tarczycy
Dalsze postępowanie :
• dalsza obserwacja
• nie wymaga leczenia
• konieczne leczenie
Nazwa preparatu

Dawkowanie

Dawka
c.c/dobę

/kg Data
zlecenia

Data następującej wizyty w poradni .......................................................................
Podpis i pieczęć lekarza
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FENYLOKETONURIA
Fenyloketonuria (PKU) jest jedną z częściej występujących genetycznie uwarunkowanych
wad metabolizmu. Istotą choroby jest defekt enzymatyczny systemu hydroksylacji
fenyloalaniny do tyrozyny. W rezultacie bloku metabolicznego w płynach ustrojowych
gromadzi się nadmierna ilość fenyloalaniny i jej metabolitów. Konsekwencja
hyperfenyloalaninemii jest uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (OUN), które
prowadzi do ciężkiego upośledzenia umysłowego. Klasyczna postać fenyloketonurii została
wykryta i opisana po raz pierwszy przez norweskiego lekarza i biochemika Föllinga.
Poszukując przyczyny upośledzenia umysłowego u dwojga rodzeństwa zaobserwował on, że
mocz chorych dzieci przybiera barwę oliwkowo-zieloną po dodaniu 10% roztworu chlorku
żelaza. Przyczyną reakcji barwnej okazał się metabolit fenyloalaniny – kwas
fenylopirogronowy. Fölling kontynuując badania przedstawił większą grupę upośledzonych
umysłowo chorych, u których w moczu obecny był kwas fenylopirogronowy.
Poznanie całego jak się okazało złożonego systemu hydroksylacji fenyloalaniny stało się
możliwe dzięki badaniom prowadzonym w licznych ośrodkach na przestrzeni kolejnych
trzydziestu lat.
Niezmiernie ważnym zagadnieniem było opracowanie metod wczesnego wykrywania i
leczenia choroby. W 1953 roku Bickel zastosował po raz pierwszy dietę o obniżonej
zawartości fenyloalaniny u chorej na fenyloketonurię dziewczynki.
Dziesięć lat później w 1962 r. Guthrie opracował mikrobiologiczny test umożliwiający
półilościowe oznaczenie stężenia fenyloalaniny w próbkach krwi pobranych na bibułę
filtracyjną.
Umożliwiło to rozpoznanie choroby w bardzo wczesnym okresie życia
dziecka, kiedy nie doszło jeszcze do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.
Fenyloketonuria stała się modelowym przykładem genetycznie uwarunkowanego błędu
metabolicznego, w którym wczesna diagnostyka i leczenie zapobiegają skutkom choroby.
W 1965 r. w Instytucie Matki i Dziecka rozpoczęto wprowadzanie badań przesiewowych
noworodków, a w latach 70-tych metoda Guthrie’go została wprowadzona jako
obowiązkowy test w całym kraju. Obecnie badania przesiewowe wykonywane są bardziej
precyzyjną metodą kolorymetryczną umożliwiającą ilościowe stężenie fenyloalaniny we krwi.
Fenyloalanina jest dla człowieka aminokwasem egzogennym, źródłem tego aminokwasu są
białka pokarmowe. Najwięcej fenyloalaniny zawierają białka pochodzenia zwierzęcego:
mięso, mleko, białka jaj oraz niektóre produktu roślinne w tym wszystkie gatunki zbóż, soja,
fasola, kukurydza. W warunkach fizjologicznych 75% wchłoniętej do krwiobiegu
fenyloalaniny ulega w wątrobie hydroksylacji do tyrozyny. Proces konwersji fenyloalaniny do
tyrozyny ma decydujące znaczenie dla homeostazy tego aminokwasu i utrzymania stężenia
fenyloalaniny w płynach ustrojowych na stałym poziomie. W znacznie mniejszym stopniu
fenyloalanina ulega w komórkach wątroby transaminacji i dekarboksylacji. Część wolnej
fenyloalaniny transportowana jest do różnych tkanek i wykorzystywana w syntezie białek
strukturalnych. Pochodne fenyloalaniny są prekursorami amin biogennych (noradrenalina,
adrenalina, serotonina), hormonów tarczycy (jodowane pochodne tyrozyny) i melanin.
Prawidłowe stężenie fenyloalaniny w surowicy krwi zarówno u dzieci, jak i dorosłych nie
przekracza 2 mg%.
System hydroksylacji fenyloalaniny jest złożony i wymaga obecności kilku enzymów oraz
niebiałkowego kofaktora reakcji – terahydrobioptereny (BH4) Rys. 1.
Przemiana fenyloalaniny do tyrozyny jest pierwszym etapem katabolizmu tego aminokwasu.
Wiodącym enzymem katalizującym reakcje jest hydroksylaza fenyloalaninowa (PAH). U
człowieka obecność aktywnej hydroksylazy stwierdza się jedynie w cytoplazmie
hepatocytów.
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W 98% przypadków inaktywacja systemu hydroksylacji i hiperfenyloalaninemia wynika z
deficytu aktywności PAH. Całkowite zniesienie aktywności hydroksylazy fenyloalaninowej
powoduje wystąpienie klasycznej PKU. Częściowy deficyt enzymu związany jest z
łagodniejszymi postaciami choroby – łagodna fenyloketonuria (PKU) i łagodna
hiperfenyloalaninemią (HPA) Tab.2.
W około 2% przypadków hyperfenyloalaninemii deficyt dotyczy enzymów uczestniczących
w odnawianiu aktywnej formy kofaktora reakcji – tetrahydrobiopteryny (reduktaza
dwuhydrobiopterynowa, dehydrataza 4αkarbinoloaminowa lub biorących udział w jego
syntezie de novo (synteza 6-pirogronylotetrahydrobiopterynowa, cyklohydrolaza guanozyno3-fosforanowa). Dla deficytu BH4 przyjęto określenie – nietypowa postać fenyloketonurii. W
istocie stanowi on kilka zróżnicowanych na poziomie molekularnym, biochemicznym i
klinicznym jednostek chorobowych. BH4 jest kofaktorem reakcji hydroksylacji nie tylko
fenyloalaniny, ale również dwóch innych aminokwasów aromatycznych tyrozyny i tryptofanu
Rys. 1, Tab. 3 i 10.
Hiperfenyloalaninemia (HPA) stwierdzana na podstawie testu przesiewowego noworodków
jest wspólnym objawem wszystkich defektów systemu hydroksylacji i wymaga
przeprowadzenia diagnostyki różnicowej obejmującej defekty układu biopteryny. HPA
zależna od deficytu hydroksylazy fenyloalaniny jest jedną z częściej występujących wad
metabolizmu. W Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii częstość klasycznej PKU
wynosi 1:10 000 urodzeń, w Polsce 1:8 000 (co oznacza, że co 46 zdrowa osoba jest
nosicielem zmutowanego genu PAH). Częstość fenyloketonurii jest jednak zróżnicowana i
zależy od populacji np. w Turcji wynosi 1:2 600, w Japonii 1: 120 000. Częstość deficytu BH4
jest szacowana 1:106 urodzeń.
Wszystkie przedstawione wyżej defekty enzymatyczne scharakteryzowano na poziomie
molekularnym.
Gromadzenie fenyloalaniny w płynach ustrojowych wynikające z zaburzenia systemu
hydroksylacji powoduje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Dokładny
patomechanizm uszkodzenia mózgu pomimo wieloletnich badań nie został w pełni
wyjaśniony. Wpływ podwyższonego stężenia fenyloalaniny na układ nerwowy manifestuje
się nieprawidłowym przebiegiem procesów neurochemicznych, głównie zahamowaniem
biosyntezy neurotransmiterów, niektórych białek i lipidów oraz zaburzeniami mielinizacji.
Zaburzenia mielinizacji obserwowano u chorych z PKU były przedmiotem licznych badań.
Rezonans magnetyczny obrazuje zmiany istoty białej mózgu chorych z PKU. Nasilenie
zmian jest większe u chorych nieleczonych, u tych u których leczenie zakończono wcześnie,
ale w pewnym stopniu dotyczy również pacjentów wcześnie i konsekwentnie leczonych.
Noworodek chory na fenyloketonurie nie demonstruje żadnych objawów klinicznych,
które mogłyby wskazywać na istnienie choroby, jest pozornie zdrowy. Bezpośrednio po
urodzeniu poziom fenyloalaniny we krwi jest prawidłowy (wyrównany w okresie płodowym
przez enzym matki). W ciągu kilku dni stężenie fenyloalaniny wzrasta do wartości
wielokrotnie przekraczających normę. Około 2 miesiąca życia może pojawiać się
charakterystyczny „mysi” zapach spowodowany wydalaniem z moczem kwasu
ortohydroksyfenylooctowego. Wczesnym objawem u dzieci nieleczonych mogą być
chlustające wymioty nie prowadzące jednak do utraty masy ciała, czasem błędnie
rozpoznawane jako zwężenia odźwiernika. U około 50% chorych stwierdza się zmiany skórne
o typie łojotokowym lub przypominające wyprysk alergiczny. Dość typowa cecha jest tzw.
„rozcieńczenie barwnika”, większość chorych jasna karnacje skóry, jasnoblond włosy,
niebieskie tęczówki. W badaniu neurologicznym nie ma stałych odchyleń, opisywane jest
obniżenie napięcia mięśniowego, wygórowanie odruchów głębokich. U starszych
nieleczonych dzieci pojawiają się stereotypie ruchowe, zespoły spastyczne, chód atetotyczny,
nadpobudliwość ruchowa. W połowie przypadków przed ukończeniem 1 roku życia
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występują drgawki, głównie pod postacią napadów zgięciowych. Jedyna stałą cechą chorych z
fenyloketonuria jest małogłowie (68-94%). Najbardziej charakterystycznym objawem
fenyloketonurii jest jednak opóźnienie rozwoju psychoruchowego, narasta ono stopniowo i w
różnym tempie u poszczególnych chorych, zdarza się, że jest niezauważone przez kilka
pierwszych miesięcy życia. Do objawów wczesnych należy opóźnienie rozwoju ruchowego.
U nieleczonych dzieci starszych w obrazie choroby dominuje znacznego stopnia
niesprawność intelektualna. Iloraz inteligencji chorych nie leczonych waha się w granicach
20-40.
W przypadkach nietypowych, zależnych od deficytu BH4, postaci PKU przebieg choroby jest
znacznie bardziej dramatyczny. U chorych występują ciężkie i szybko postępujące zaburzenia
neurologiczne. Objawy neurologiczne są zróżnicowane, opisywane są zarówno znacznego
stopnia hipotonia, jak i zespoły spastyczne, ataksja, zaburzenia połykania, niepokój,
Najbardziej charakterystyczne są jednak trudne do oponowania napady drgawek. Przez
pierwsze 3 miesiące życia mogą jednak nie pojawić się objawy pozwalające na odróżnienie
tej postaci choroby na podstawie obrazu klinicznego. Poziomy fenyloalaniny u tych dzieci są
również niecharakterystyczne i wahają się od wysokich, jak w klasycznej PKU do niskich,
jak w przypadku łagodnej hyperfenyloalaninemii. Postępujące uszkodzenie układu
nerwowego prowadzi do zgonu dziecka o ile choroba nie zostanie rozpoznana i nie zastosuje
się odpowiedniego leczenia.
Z uwagi na wprowadzenie badań przesiewowych noworodków klasyczny obraz kliniczny
fenyloketonurii jest obecnie rzadko spotykany. Test przesiewowy noworodków pozwala na
wstępne rozpoznanie hyperfenyloalaninemii. Tab. 1.
Test przesiewowy jest obowiązkowy u każdego noworodka, a przyczyny
hiperfenyloalaninemii zróżnicowane. W każdym przypadku stwierdzenia podwyższonej
wartości fenyloalaniny konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki różnicowej i ustalenie
przyczyny hiperfenyloalaninemii. Tab. 2, 3, 4.
Potwierdzenie rozpoznania wymaga oznaczenia stężenia fenyloalaniny oraz tyrozyny we
krwi, najlepiej metodą tandemowej spektrometrii mas (MS/MS). W większości przypadków
oznaczanie ilościowe odbywa się w warunkach klinicznych. Umożliwia to szybkie włączenie
leczenia dietetycznego i monitorowanie normalizacji stężenia fenyloalaniny we krwi chorego
pod wpływem leczenia dietą niskofenyloalaninową. Diagnostyka nietypowych postaci
fenyloketonurii wymaga dodatkowych badań biochemicznych: zaleca się wykonanie testu
obciążenia BH4, obligatoryjne jest w każdym przypadku oznaczenia aktywności reduktazy
dwuhydropterynowej oraz oceny profilu wydalanych biopteryn w moczu. Leczenie typowych
postaci PKU polega na ograniczeniu podaży fenyloalaniny w diecie. Leczenie to zapobiega
uszkodzeniu OUN, o ile dieta jest włączona odpowiednio wcześnie, optymalnie w okresie
noworodkowym i systematycznie kontynuowana. W diecie zastępują się normalne produkty
białkowe preparatami pozbawionymi fenyloalaniny lub o znacznie ograniczonej jej
zawartości. Preparaty białko zastępcze bezalaninowe są pozbawione fenyloalaniny mieszanin
aminokwasów. Preparaty uzupełniane są w witaminy, składniki mineralne i pierwiastki
śladowe. Fenyloalanina jest dla człowieka aminokwasem egzogennym i nie może być
całkowicie usunięta z diety. Konieczna jest podaż fenyloalaniny umożliwiająca biosyntezę
białek strukturalnych, amin biogennych i barwników. Leczenie ma na celu takie ograniczenie
podaży, aby zapobiec uszkodzeniu OUN i jednocześnie zapewnić prawidłową syntezę białek
ustroju. Optymalny, bezpieczny poziom fenyloalaniny we krwi wynosi 2-6 mg%.
Zapotrzebowanie na fenyloalaninę zależy od indywidualnej tolerancji wynikającej ze stopnia
aktywności hydroksylazy fenyloalaninowej. Tolerancja fenyloalaniny w diecie jest jednym z
elementów charakteryzujących fenotyp chorego. Rozpiętość podaży fenyloalaniny jest
zróżnicowana w poszczególnych grupach wieku i postaciach choroby. Najniższa podaż
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fenyloalaniny jest typowa dla klasycznej PKU. Pacjenci z łagodną HPA nie wymagają
ograniczenia podaży fenyloalaniny w diecie. Tab. 6, 7, 8.
W każdym przypadku PKU podaż fenyloalaniny musi być ustalona indywidualnie i
modyfikowana w zależności od poziomów tego aminokwasu we krwi pacjenta. Kontrolne
badania stężenia fenyloalaniny przeprowadza się z częstością zależną od wieku. Ocenę
efektywności leczenia przeprowadza się oceniając rozwój fizyczny, umysłowy i kierunkowe
wskaźniki biochemiczne co 3-6 miesięcy do 2 roku życia, a następnie w odstępach 6-12
miesięcznych. Tab. 9.
Istotny problem stanowi okres leczenia dietą niskofenyloalaninową, z biegiem lat i
pogłębianiem znajomości różnych aspektów fenyloketonurii coraz częściej przyjmuje się, że
leczenie należy kontynuować przez całe życie. Według licznych autorów u chorych którzy
odstąpili od diety pojawiają się zaburzenia w zakresie wyższych funkcji układu nerwowego.
Badania mózgu z wykorzystaniem jądrowego rezonansu magnetycznego wykazują u chorych
leczonych jedynie w pierwszej dekadzie życia dietą niskofenyloalaninową liczne rozsiane
zmiany w istocie białej mózgu w postaci pól o zwiększonej intensywności sygnału. Nasilenie
zmian istoty białej mózgu związane jest nie tylko z czasem włączenia i kontynuowania
leczenia, ale również w pewnym stopniu może być odwracalne i zależy od aktualnych
poziomów fenyloalaniny.
Dzięki wczesnemu rozpoznaniu i skutecznemu leczeniu coraz więcej kobiet w
fenyloketonurią zdrowych fizycznie i psychicznie zakłada rodziny i planuje posiadanie
potomstwa. Szansę na urodzenie zdrowego dziecka stwarza tym kobietom odpowiednio
wczesny najlepiej w okresie prekoncepcyjnym powrót do diety niskofenyloalaninowej, o ile
wcześniej odstąpiono od jej stosowania. Za bezpieczne dla rozwijającego się płodu uważa się
poziomy fenyloalaniny we krwi matki nie przekraczające 4 mg%. W przypadku kobiet
z łagodną hiperfenyloalaninemią, które nie wymagały leczenia dietetycznego, konieczna jest
systematyczna kontrola stężenia fenyloalaniny we krwi i ewentualne włączenie diety
w okresie ciąży w celu utrzymania bezpiecznego dla płodu stężenia tego aminokwasu.
Rekomendacje
Bezwzględna konieczność prowadzenia badań przesiewowych całej populacji
noworodków.
Prowadzenie diagnostyki różnicowej w każdym przypadku hiperfenyloalaninemii.
Wprowadzenie diety niskofenyloalaninowej jak najwcześniej, optymalnie przed
upływem 21 doby życia dziecka
Włączenie leczenia natychmiast przy poziomach fenyloalaniny > 10 mg%,lub po kilku
dniach codziennej kontroli jeśli stężenie fenyloalaniny utrzymuje się w granicach 7-10
mg%
Prowadzenie leczenia w oparciu o nowoczesne preparaty bezfenyloalaninowe wg.
określonych schematów, z uwzględnieniem w każdym przypadku indywidualnej
podaży fenyloalaniny.
Regularne monitorowanie wybranych wskaźników biochemicznych we krwi chorego
(m. in. stężenia fenyloalaniny, tyrozyny, białka całkowitego).
Leczenie dziewcząt i kobiet do oraz przez cały okres prokreacji z uwagi na
uszkadzające działanie wysokich stężeń fenyloalaniny na rozwój płodu.
Kontynuacja leczenia i monitorowania leczenia choroby u osób dorosłych
W niektórych przypadkach wskazane jest prowadzenie diagnostyki molekularnej
u pacjentów z hiperfenyloalaninemią w celu ostatecznej weryfikacji rozpoznania
postaci nietypowych.
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Rys. 1. SCHEMAT HYDROKSYLACJI FENYLOALANINY
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1.Hydroksylaza Fenyloalaniny PAH
2.Cyklohydrolaza guanozyno-trójfosforanu GTP-CH
3.Syntaza 6-pirogronylotetrahydrobioptery 6-PTPS
4.Dehydrataza karbinoloaminowa PCD
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Tab. 1. Postępowanie diagnostyczne w badaniu przesiewowym fenyloketonurii

Badanie przesiewowe

< 2,5 mg%

≥ 2,5 mg%

norma

powtórny test
z tej samej bibuły

≥ 8 mg%

≥ 3 - 8 mg%

< 3 mg%

wezwanie
dziecka

powtórny test z
drugiej bibuły

norma

< 3 mg%

≥ 3 mg%

norma

wezwanie
dziecka
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Tab.2 Przyczyny hiperfenyloalaninemii w noworodków i niemowląt
pierwotny deficyt hydroksylazy fenyloalaniny (PAH)
klasyczna fenyloketonuria
łagodna fenyloketonuria
łagodna hiperfenyloalaninemia
deficyt BH4-tetrahydrobiopteryny
deficyt cyklohydrolazy guanuzyno-trójfosforanu (GTP-CH)
deficyt syntazy 6-pirogtonylo-tetrahydropteryny (6-PTPS)
deficyt reduktazy dihydropterydyny (DHPR)
deficyt dehydratazy karbinoloaminowa pteryny (PCD)
wcześniactwo
tyrozynemia
niewydolność wątroby
całkowite żywienie pozajelitowe
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Tab. 3. Postępowanie diagnostyczne w badaniu potwierdzającym fenyloketonurii
Wezwanie dziecka

Fenyloalanina, tyrozyna
- oznaczenie metodą ilościową

Fenyloalanina ≤ 3 mg%
Tyrozyna
≤ 2,5 mg%

norma

Tyrozyna - poziom
podwyższony

Fenyloalanina > 3 mg%
Tyrozyna - norma

Diagnostyka różnicowa
hiperfenyloalaninemii

Tyrozynemia?
Zaburzenia funkcji
wątroby?
•
•
•
•

aktywność reduktazy
dwuhydropterydynowej we krwi
profil biopteryn w moczu
test obciążenia BH4
diagnostyka molekularna

Ad. 1
Ad. 1 norma

Ad. 2

Ad. 2 norma

wyniki nieprawidłowe

Ad. 3

Ad. 3 norma
Postacie
Fenyloalanina < 7
mg%
Hiperfenyloalaninemia
łagodna

Fenyloalanina > 7 mg%
Hiperfenyloalaninemia
wymagająca leczenia
dietetycznego

nietypoweDeficyt BH4
leczenie
farmakologiczne
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Tab. 4. Diagnostyka różnicowa hiperfenyloalaninemii

Analiza stężenia aminokwasów w osoczu
stężenie fenyloalaniny
stężenie tyrozyny
Oznaczenie aktywności reduktazy dwuhydropterydynowej we krwi
Profil pteryn w moczu
Test obciążenia tetrahydrobiopteryną (BH4)
Diagnostyka molekularna

Interpretacja testów diagnostycznych
Proporcje nepteryny:biopteryny w moczu są wykorzystywane w różnicowaniu różnych form
deficytu BH4
•

GTPCH-deficyt-niskie stężenie neopteryn i biopteryn

•

PTPS deficyt- wysokie stężenie neopteryn niskie biopteryn.

•

4a- CD deficyt –prawidłowe neopteryny wysokie stężenie biopteryn

Aktywność DHPR oznaczana jest w suchej kropli krwi na bibule.
Test obciążenia BH4-obniżenie stężenia fenyloalaniny > 30%
•

BH4 ,,wrażliwy” deficyt hydroksylazy fenyloalaniny- w przyszłości możliwe
alternatywne leczenie BH4 zamiast leczenia dietą.

•

Pierwotny niedobór BH4

Konieczne leczenie farmakologiczne: prekursory neurotransmiterów ,BH4 i/lub dieta
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Tab. 5. Postępowanie terapeutyczne –różne postacie fenyloketonurii
Diagnostyka w kierunku
nietypowych postaci fenyloketonurii

Wykluczenie
nietypowych postaci

Potwierdzenie
nietypowych postaci

Fen do 7 mg%
bez diety
kontrola biochemiczna
co 7 – 14 dni

Fen > 7 mg%
leczenie dietetyczne optymalne poziomy
fenyloalaniny we krwi
2 - 6 mg%

Dieta niskofenyloalaninowa lub BH4
1,0 - 5,0 mg/kg mc./ na dobę
+
Prekursory neurotransmiterów
L-DOPA
7,5 - 12,0 mg/kg mc./24h
Carbidopa

0,5 - 1,0 mg/kg mc./24h

5 HT

4,0 - 8,0 - 10,0 mg/kg mc.//24h
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Tab. 6. Deficyt hydroksylazy fenyloalaninowej - Leczenie dietetyczne
Włączenie leczenia tak szybko jak to możliwe, optymalnie przed 21 dobą życia
dziecka
Wskazaniem do natychmiastowego leczenia dietetycznego jest poziom fenyloalaniny
we krwi > 10 mg%, lub utrzymujący się poziom fenyloalaniny 7-10mg% przez kilka
kolejnych dni (codzienna kontrola)
Wprowadzenie diety w okresie noworodkowym odbywa się w warunkach szpitalnych
i obejmuje trzy etapy:
*

1 etap (3 dni) – dieta z deficytową podażą fenyloalaniny średnio 15-18 mg/kg
c.c./dobę,

-

preparaty

bezfenyloalaninowe

z

uzupełnieniem

pokarmem

matki

lub

mieszankami mlecznymi
- w przypadku wysokich wartości fenyloalaniny > 15mg% przez dwa, trzy dni dieta
oparta wyłącznie o preparat bezfenyloalaninowy
*

2 etap – dieta z podażą fenyloalaniny stopniowo zwiększaną do 40-45 mg/kg

c.c./dobę)
1. preparaty

bezfenyloalaninowe z uzupełnieniem pokarmem matki lub

mieszankami mlecznymi
*

3 etap – dieta z podażą fenyloalaniny ustalaną indywidualnie w zależności
od tolerancji pacjenta na ten aminokwas

Czas hospitalizacji wynosi od 3 do 14 dni (przeciętnie 7 dni) i jest określony tempem
normalizacji poziomów fenyloalaniny we krwi pacjenta. Kontrola leczenia odbywa się na
podstawie codziennych określeń stężenia fenyloalaniny z krwi pobranej na bibułę – czas
wykonania jednego oznaczenia od momentu pobrania krwi do momentu otrzymania wyniku
wynosi 24 godziny.
Kontynuacja leczenia tak długo jak to możliwe – dieta na całe życie
Bezwzględna konieczność kontynuowania diety w okresie ciąży (jeśli uprzednio
odstąpiono od leczenia, dieta powinna być włączona ponownie w okresie przed
koncepcją)
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Tab. 7. Leczenie w okresie niemowlęcym
Zawartość 100 g preparatu
Preparaty

Fenyloalanina

białko

kalorie

tyrozyna

XPAnalogLCP

0

13g

462

1,44g

0

10,1g

514

0,92g

Milupa PKU-1

0

50g

272

3,4g

Phenyl-free 1

0

16,2g

500

1,6g

Milupa

PKU1-

mix

Tab. 8. Leczenie dzieci starsze, młodzież, dorośli
Zawartość w 100 g preparatu
Preparaty

Fenyloalanina

białko

kalorie

tyrozyna

PAM-universal

0

75g

300

4,5g

PAM maternal

0

77,5g

310

4,0g

0

27g

448

1,8g

Milupa PKU-2

0

67g

295

4,5g

Milupa PKU-3

0

68g

288

6,0g

Phenyl-free 2

0

22g

410

2,2g

Phenyl-free2HP

0

40g

390

4,0g

Milupa

PKU2-

mix

Podstawowe założenia terapeutyczne
Wczesne rozpoczęcie leczenia (<1 m.ż.)
Kontynuacja leczenia
niemowlę – dziecko – młodzież – dorosły (kobiety!)
Utrzymanie poziomu fenyloalaniny w granicach 2 – 6 mg%
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Tab. 9. Deficyt hydroksylazy fenyloalaniny – kontrola leczenia
•Kontrola

ciągła – poziomy fenyloalaniny oznaczone są metodą kolorymetryczną z krwi

pobranej na bibułę. Pobrania wykonują rodzice dziecka w domu pacjenta używając bibuł
z kodami otrzymanych od realizatorów programu.
◦w
◦w

I półroczu życia oznaczenia wykonywane są co 7 dni
II półroczu życia co7- 14 dni

◦powyżej

12 miesiąca życia co najmniej raz w miesiącu w zależności od stabilizacji

poziomów fenyloalaniny we krwi pacjenta
◦w

okresie

•Kontrole

ciąży

oznaczenia

1-2x

w

tygodniu

okresowe odbywają się w Poradni Specjalistycznej – co 3- 6 miesięcy u dzieci do 3

roku życia; minimum co 6- 12 miesięcy u dzieci powyżej 3 roku życia i obejmują następujące
punkty:
◦badania

lekarskie

◦konsultacja
◦ocenę

dietetyczna

rozwoju psychicznego dziecka w oparciu o testy psychologiczne odpowiednie do

wieku pacjenta
◦ocenę

rozwoju somatycznego (pomiary obwodu głowy, obwodu klatki piersiowej, ocena

wzrostu i wagi dziecka)
◦ocenę

wybranych wskaźników biochemicznych we krwi (fenyloalanina, tyrozyna, białko

całkowite, morfologia)
•Kontrola

ambulatoryjna osób dorosłych oceniająca przebieg leczenia (minimum jeden raz w

roku)
◦badanie

lekarskie

◦dietetyka
◦konsultacja
◦ocena

psychologa

wybranych wskaźników biochemicznych

•Kontrola

ambulatoryjna i ścisły nadzór leczenia kobiet przed planowaną ciążą i w okresie

ciąży
◦modyfikacja

zalecań dietetycznych w zależności od stężenia fenyloalaniny jeden, dwa razy w

tygodniu
◦okresowa

kontrola wybranych wskaźników biochemicznych: morfologia, białko całkowite,

tyrozyna minimum raz na kwartał.
69

Fenyloketonuria należy do grupy chorób genetycznie uwarunkowanych o zróżnicowanym
przebiegu, uwarunkowanym m.in. rodzajem i typem mutacji genu hydroksylazy
fenyloalaniny. Deficyt enzymatyczny ma charakter trwały. Leczenie i monitorowanie
pacjentów z fenyloketonurią powinno być prowadzone przez całe życie. Zgodnie z
zaleceniami opracowanymi w Instytucie Matki i Dziecka, jak i standardami leczenia
fenyloketonurii obowiązującymi na świecie, konieczne jest prowadzenie zarówno
diagnostyki, jak i przebiegu leczenia w wyspecjalizowanych ośrodkach.
Badanie przesiewowe noworodków to wstępny etap diagnostyki. Ośrodki prowadzące te
badania powinny zapewnić ciągłość opieki nad chorymi na fenyloketonurię. Konieczna jest
odpowiednia baza kliniczna dla przeprowadzenia badań różnicowych u noworodka, jak
również specjalistyczne poradnie zapewniające ciągłość kontroli ambulatoryjnej, zarówno w
okresie dzieciństwa jak i u osób dorosłych. Poradnie specjalistyczne powinny również
zapewnić nadzór nad przebiegiem leczenia kobiet w okresie ciąży. Z uwagi na przewlekły
charakter choroby konieczność wieloletniej opieki nad chorym, konieczność stałego
monitorowania stężeń fenyloalaniny we krwi i częstego modyfikowania zaleceń
terapeutycznych w ośrodkach prowadzących leczenia konieczne jest praca zespołu
wielodyscyplinarnego: lekarzy, dietetyków, psychologów, genetyków oraz możliwość
systematycznego wykonywania badań laboratoryjnych, zarówno w zakresie podstawowym
jak i specjalistycznym.
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Tab. 10. Postępowanie lecznicze w hiperfenyloalaninemii zależnej od deficytu BH4

-

Dieta
1,0

-

niskofenyloalaninowa
-

5,0

lub
mg/kg

Prekursory
L-DOPA*

5 OHTryptofan

mc./24h

neurotransmiterów
7,5

-

12,0

mg/kg

mc./24h

3mg/kg/24h,niemowlęta
Carbidopa

BH4

(noworodki

1-

4-7mg/kg/24h)

10-20%

L-dopa

4,0 - 8,0 - 10,0 mg/kg mc./24h

kwas foliowy 15mg/24h i dieta z ograniczeniem fenyloalaniny w deficycie DHPR
*L-dopa i 5-OH tryptofan należy wprowadzać bardzo powoli , stopniowo zwiększając
dawkę nie więcej niż 1mg/ kg przez szereg dni /tygodni

71

Karta badania noworodka z nieprawidłowym wynikiem testu przesiewowego w kierunku
fenyloketonurii
Dane pacjenta:
imię i nazwisko: ...........................................................; data urodzenia: ..........................
miejsce urodzenia (szpital): .........................................................................................................
waga ur .................. ; wzrost .................; obw. st ................... ; Apgar .......................
wynik I testu przesiewowego - data ................................ ; wynik ...............................
wynik II testu przesiewowego - data ................................ ; wynik ...............................
wywiad rodzinny ................................................................................................................
wywiad osobniczy ..............................................................................................................
sposób karmienia:

sztuczne pokarm kobiecy ; 

Diagnostyka kliniczna
stężenie fenyloalaniny:

data .................................. ; wynik ................................

stężenie tyrozyny:

data .................................. ; wynik ................................

data przyjęcia do szpitala .......................................... ; wiek ....................
waga ........... ; wzrost .......... ; obwód głowy ........... ; obwód klatki piersiowej ................
ocena psychologa ............................................................
morfologia ..................................................... ; stężenie białka ..........................................
Diagnostyka różnicowa:
DHPR .............................
.
obciążenie BH4 dawka ........................... ; wyniki:
0 godz.

fenyloalanina ......................... ; tyrozyna ............................

4 godz.

fenyloalanina ......................... ; tyrozyna ............................

8 godz.

fenyloalanina ......................... ; tyrozyna ............................
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podwójne obciążenie BH4 dawka ........................... ; wyniki:
0 godz.

fenyloalanina ......................... ; tyrozyna ............................

3 godz.

fenyloalanina ......................... ; tyrozyna ............................

7 godz.

fenyloalanina ......................... ; tyrozyna ............................

11 godz.

fenyloalanina ......................... ; tyrozyna ............................

Rozpoznanie:
fenyloketonuria klasyczna
fenyloketonuria łagodna
łagodna hiperfenyloalaninemia
 hiperfenyloalaninemia –deficyt BH4
zdrowe
Wprowadzono leczenie: Tak

Nie

w dniu .................................... ; wiek .................................
preparat ...........................................................
podaż fenyloalaniny:
początkowa

............................................................

wtórna

.............................................................

Tempo normalizacji:
dzień leczenia ................................. ; poziom fenyloalaniny ...........................................
dzień leczenia ................................. ; poziom fenyloalaniny ............................................
dzień leczenia ................................. ; poziom fenyloalaniny ............................................
dzień leczenia ................................. ; poziom fenyloalaniny .............................................
wypisany po ................................ dniach hospitalizacji
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MUKOWISCYDOZA
Badania przesiewowe w kierunku mukowiscydozy
Badania przesiewowe noworodków w kierunku mukowiscydozy zostały rozpoczęte przez
Instytut Matki i Dziecka w 1999 roku w ramach projektu celowego pt. „Wczesne
rozpoznawanie i leczenie mukowiscydozy”. W efekcie tych badań opracowano metodę
wczesnej diagnostyki mukowiscydozy, przydatnej w systemie badań przesiewowych.
Pilotażowym wdrożeniem tych badań objęto województwa przypisane w systemie do
Ośrodka Przesiewowego w Instytucie Matki i Dziecka, to znaczy: mazowieckie, warmińskomazurskie, podlaskie i lubelskie (ok. 90.000 noworodków/rok tj. około 25 % populacji
ogólnopolskiej). Obecnie (stan na październik 2008) badaniem w kierunku mukowiscydozy
objęte jest 66% populacji noworodków.
W warunkach polskich istotnym argumentem za prowadzeniem badań przesiewowych dla
całej populacji jest udokumentowane bardzo późne rozpoznawanie tej choroby (4 rok życia),
przez co praktycznie niemożliwe jest zastosowanie profilaktyki i właściwego leczenia.
Strategia obecnego przesiewu w kierunku CF metodą IRT/DNA/IRT opiera się na
oznaczeniu immunoreaktywnej trypsyny (IRT) i analizie DNA, polegającej na identyfikacji
mutacji w genie CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator). Jako
pierwsze wykonywane jest oznaczenie IRT (IRT I ) metodą ELISA z wysuszonych kropli
krwi pobranych pomiędzy 3. a 6. d.ż. W przypadku stężenia IRT I powyżej normy tj powyżej
99,4 centyla, wykonywana jest, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, analiza DNA, a także
pobierana jest krew na drugą bibułę w celu ponownego oznaczenia stężenia IRT (IRT II)
pomiędzy 21 a 28 d.ż.
TEST IRT z 1 próby krwi na bibule

IRT < 99.4 centyla

IRT > 99.4 centyla

Raport - Norma

Analiza mutacji genu CFTR*

2 mutacje genu CFTR

1 mutacja genu CFTR

WEZWANIE - CF?

IRT z 2 próby krwi

IRT > Normy2

0 mutacji genu CFTR
TAK

IRT > 99.9 centyla

IRT < Normy2

WEZWANIE

NIE

Raport - Norma

Badanie kliniczne, Test potowy
*Analiza 16 najczęstszych mutacji w populacji polskiej + sekwencjonowanie 8 eksonów genu CFTR

Analiza molekularna DNA wykonywana jest z wysuszonej kropli krwi z pierwszej bibuły w
Zakładzie Genetyki Molekularnej (ZGM) IMiD w Warszawie. Obecnie przyjęta strategia
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diagnostyczna, oparta w większości na sekwencjonowaniu, umożliwia identyfikację około
300 znanych mutacji w badanym genie, z czego 15 należy do panelu mutacji najczęściej
występujących w populacji polskiej.
Diagnostyka molekularna w badaniu przesiewowym mukowiscydozy
Mukowiscydoza jest choroba dziedziczną powodowana mutacjami genu CFTR. Ze względu
na autosomalne recesywne dziedziczenie mukowiscydozy, molekularny test diagnostyczny
ma na celu identyfikację mutacji w obu allelach tego genu.
Obecnie w genie CFTR, znanych jest ponad 1600 różnych defektów molekularnych (Cystic
Fibrosis Mutation Database, http://www.genet.sickkids.on.ca/cftr/app), z których większość
występuje jedynie sporadycznie. Obserwuje się jednak pewna specyfikę populacyjną. Dla
przykładu F508del, najczęstsza mutacja CFTR powodująca CF, występuje u chorych z
Europy Północnej z częstością 75-88%, a w Polsce z częstością ok. 56%. Dlatego też
większość komercyjnie dostępnych zestawów umożliwia identyfikację jedynie najczęściej
występujących mutacji.
Ponad 20-letnie doświadczenia Zakładu Genetyki Medycznej IMiD w zakresie diagnostyki
molekularnej mukowiscydozy wskazują, iż prawie połowa mutacji włączonych do
komercyjnych testów nie była nigdy zidentyfikowana w polskiej populacji chorych z CF.
Dodatkowo żaden z komercyjnych zestawów nie umożliwia identyfikację mutacji 2184insA,
która zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy powinna być badana w
polskiej populacji, ze względu na częstość występowania (około 2% wszystkich
zmutowanych alleli).
Obecnie proponowana dla celów programu przesiewowego strategia analizy molekularnej
obejmuje identyfikację 16 mutacji najczęściej występujących w Polsce. Ponieważ jest oparta
na sekwencjonowaniu wybranych fragmentów genu CFTR umożliwia również
zidentyfikowanie 487 rzadkich mutacji (zarejestrowanych w bazie CFTR Mutation Database)
oraz wykrycie nowych defektów, jak dotąd nie zgłoszonych do rejestru mutacji genu.
Dodatkowym atutem strategii opartej na sekwencjonowaniu jest brak etapów pośrednich i
najwyższa czułość stosowanej metody: 99%.
Wykrycie mutacji w obu allelach genu CFTR jest równoznaczne z występowaniem
mukowiscydozy lub jednej z tzw. chorób CFTR-zależnych. Zgodnie z najnowszymi
rekomendacjami CF Network i Eurogentest w przypadku wykrycia dwóch mutacji w celu
potwierdzenia ich obu rodzicielskiego pochodzenia i wykluczenia mutacji w układzie cis lub
jednorodzicielskiej disomii, należy wykonać test na nosicielstwo zidentyfikowanych mutacji
u obojga biologicznych rodziców1.
Jeśli w trakcie procedury diagnostycznej uda się ustalić mutację tylko w jednym allelu, lub
nie zidentyfikowano żadnej mutacji, wynik badania molekularnego nie potwierdza, ale i nie
wyklucza rozpoznania mukowiscydozy. W takich przypadkach, jeśli obraz kliniczny choroby
sugeruje podejrzenie mukowiscydozy, należy rozpatrzyć możliwość rozszerzenia panelu
badanych mutacji.
W przypadku wykrycia mutacji w jednym allelu CFTR u noworodka bez objawów
klinicznych charakterystycznych dla CF, dziecko można traktować jak potencjalnego
nosiciela. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku wystąpienia w trakcie rozwoju
osobniczego objawów charakterystycznych dla mukowiscydozy, dziecko powinno być
konsultowane w specjalistycznej poradni.

1

Badanie molekularne wykonywane u biologicznych rodziców Dziecka z mukowiscydozą nie jest
elementem Programu Przesiewowego. Powinno być wykonane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
finansowanego przez NFZ.
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Kliniczne podejrzenie mukowiscydozy (np. w przypadkach niedrożności smółkowej) jest
wskazaniem do pobrania, zabezpieczenia materiału i zlecenia przesiewowego badania
molekularnego przed przetoczeniem krwi (szczególnie u noworodków w ciężkim stanie
ogólnym), nawet jeśli wartości IRT mieści się w granicach normy.
Zarówno Rodzice dzieci, u których w ramach programu przesiewowego rozpoznano
mukowiscydozę, jak też, u których wykryto mutację w jednym allelu genu CFTR, powinni
zostać skierowani przez lekarza poradni leczenia mukowiscydozy na konsultację do poradni
genetycznej w ramach ubezpieczenienia zdrowotnego świadczonego przez Narodowy
Fundusz Zdrowia.
Panel mutacji najczęściej występujących w Polsce (w-g Polskiego Towarzystwa
Mukowiscydozy)
F508del
R553X
R334W
dele2,3(21kb)
W1282X
R347P
3849+10kbC>T
2143delT
G551D
G542X
2183AA>G
K710X
1717-1G>A
2184insA
3272-26A>G
N1303K
*mutacja R117H nie jest włączona do panelu badań przesiewowych. Zgodnie z
najnowszym rekomendacjami diagnostyki molekularnej mukowiscydozy (European
Journal of Human Genetics, 2008, Aug 1-15) jest to mutacja związana z chorobami CFTRzależnymi.
Diagnostyka molekularna wykonywana będzie w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu
Matki i Dziecka. Zakład posiada certyfikaty w zakresie genotypowania i interpretacji
wyników wystawione przez CF Network/Eurogentest. Zakład Genetyki Medycznej jest
zarejestrowany w Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki
Człowieka.
Ze względu na złożony charakter badania przesiewowego w kierunku mukowiscydozy, które
składa się z dwóch etapów: oznaczenie immunoreaktywnej trypsyny (IRT) oraz badania
mutacji w genie CFTR opracowano wstępnie specjalne teksty informacyjne dla rodziców
które będą stanowiły uzupełnienie ulotki informacyjnej udostępnianej przed wykonaniem
badań przesiewowych.
Propozycja ulotki informacyjnej o przesiewie mukowiscydozy
MUKOWISCYDOZA
Co to jest mukowiscydoza?
Około 1:2500 noworodków urodzonych w Polsce jest chorych na mukowiscydozę.
Mukowiscydoza jest chorobą dziedziczną uszkadzającą głównie płuca i układ trawienny.
Większość dzieci z mukowiscydozą słabo przybiera na wadze i jest narażona na częste
infekcje płuc i oskrzeli powodujące poważne zagrożenie dla stanu zdrowia. Wystąpienie
mukowiscydozy jest związane z odziedziczeniem od matki i od ojca defektu genetycznego,
który choć występuje u rodziców nie manifestuje się u nich objawami klinicznymi
charakterystycznymi dla mukowiscydozy
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Test przesiewowy
Test przesiewowy jest dwu etapowy i polega określeniu stężenia trypsyny we krwi i
badaniu genetycznym. Z krwi pobranej na bibułę oznacza się immunoreaktywą trypsynę
(IRT). Podwyższone stężenie IRT nie jest wystarczającym przesłaniem do podejrzenia
mukowiscydozy. Wymaga dodatkowo badania genetycznego – analizy DNA. Do wykonania
badań genetycznych u dziecka konieczna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
Test genetyczny wykonuje się zazwyczaj z tej samej próbki krwi, z której oznaczono IRT.
Badanie polega na próbie identyfikacji mutacji w genie CFTR, którego defekt
odpowiedzialny jest za wystąpienie mukowiscydozy.
Interpretacja wyników testu
Wynik zawiera informacje o wykrytych mutacjach. W przypadku identyfikacji mutacji
pochodzących i od matki i od ojca dziecko będzie chore na mukowiscydozę1. W przypadku
identyfikacji jednej mutacji, bądź od matki bądź od ojca, status kliniczny dziecka będzie taki
jak jego Rodziców. Nie będzie chore na mukowiscydozę a jedynie będzie tzw. nosicielem
zmutowanego genu. Ten wynik wymaga jednak dalszej weryfikacji ponieważ stosowany test
genetyczny nie wykrywa wszystkich znanych mutacji odpowiedzialnych za wystąpienie
choroby. W tym celu wykonuje się drugie, niezależne, badanie IRT a dziecko utrzymującym
się podwyższonym stężeniem IRT musi być pod kontrolą lekarską gdyż istnieje wysokie
prawdopodobieństwo, że jest chore na mukowiscydozę (mutacja w drugiej kopii genu jest ale
nie została zidentyfikowana).
Dziecko chore na mukowiscydozę
Wynik badania diagnostycznego (zidentyfikowano mutacje w obu kopiach genu CFTR)
oznacza, że Pani dziecko ma mukowiscydozę i wymaga natychmiastowego leczenia i
specjalistycznej opieki. Najważniejsze obecnie jest zgłoszenie się do lekarza specjalistycznej
poradni mukowiscydozy. Pamiętaj leczenie CF wymaga współpracy wielu specjalistów w tym
dietetyka oraz fizjoterapeuty.
Test potowy
Niektórym dzieciom wykonywane są tzw. „testy potowe” ponieważ chorzy na
mukowiscydozę mają podwyższoną zawartość soli w pocie. Stężenie soli w pocie jest
najlepszym testem klinicznym stosowanym w mukowiscydozie. W tym celu do badania
pobiera się niewielką ilość potu ze skóry na ręce. Jeżeli test potowy potwierdzi diagnozę CF,
wówczas lekarz omówi postępowanie lecznicze.
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Co oznacza bycie nosicielem CF?
Jeżeli dziecko dziedziczy tylko jedną kopię zmutowanego genu to nie będzie miało
mukowiscydozy, ale może „przekazać” ten gen swojemu dziecku, tak jak samo otrzymało go
od jednego ze swoich rodziców. Dlatego też wskazane jest aby w przyszłości, przed
podjęciem planów prokreacyjnych, zgłosić się wraz ze swoim partnerem do poradni
genetycznej. U partnera należy rozważyć wykonanie testu na nosicielstwo mutacji w genie
CFTR, aby określić jakie jest ryzyko posiadania dziecka chorego na mukowiscydozę. W
Polsce w przybliżeniu ok. 1,5 mln ludzi to nosiciele mutacji w genie CFTR.
Jaki jest skutek dla Rodziców dziecka będącego nosicielem CF?
Rodzice mają prawo uzyskania porady genetycznej. W celu uzyskania konsultacji
genetycznej należy otrzymać skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.
Trzeba dodać listę telefonów kontaktowych
W Europie podają namiary na grupy wsparcia (np. MATIO)
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Projekt listu z prośbą o drugą próbkę krwi gdy w przesiewie CF wykryto 1 mutację w genie
CFTR.
BADANIA PRZESIEWOWE NOWORODKÓW W KIERUNKU MUKOWISCYDOZY
(drugi test z krwi pobranej na bibułę)Badanie ma na celu identyfikację dzieci, które są obciążone mukowiscydozą. Choroba ta nie
zawsze daje widoczne objawy w wieku noworodkowym, ale może mieć poważne następstwa
dla zdrowia a nawet życia dziecka. Identyfikacja chorego dziecka we okresie noworodkowym
daje możliwość rozpoczęcia wczesnego leczenia co zapobiega ciężkim powikłaniom,
poprawia jakość i komfort życia.
Mukowiscydoza jest choroba dziedziczną uszkadzającą głównie płuca i układ trawienny.
Występuje w przypadku defektu genu CFTR a dokładniej odziedziczenia mutacji tego genu
pochodzących i od matki i od ojca. W przypadku identyfikacji jednej mutacji, bądź od matki
bądź od ojca, status kliniczny dziecka będzie taki jak jego rodziców. Nie będzie chore na
mukowiscydozę a jedynie tzw. nosicielem zmutowanego genu. Ten wynik wymaga jednak
dalszej weryfikacji ponieważ stosowany test genetyczny nie wykrywa wszystkich znanych
mutacji odpowiedzialnych za wystąpienie choroby. Istniej więc prawdopodobieństwo, że
dziecko może być chore na mukowiscydozę (mutacja w drugiej kopi genu pozostaje
nieznana).
W wyniku analizy genetycznej Pani dziecka zidentyfikowano mutację w jednej kopi genu
CFTR. Istnieje więc konieczność weryfikacji badania. W tym celu niezbędne jest wykonanie
drugiego, niezależnego, badania IRT.
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Projekt listu z informacją o wykryciu 2 mutacji w genie CFTR.
Załącznik do wezwania na wizytę w Klinice.
BADANIA PRZESIEWOWE NOWORODKÓW W KIERUNKU MUKOWISCYDOZY
Badanie ma na celu identyfikację dzieci, które są obciążone mukowiscydozą.
Mukowiscydoza jest chorobą dziedziczną uszkadzającą głównie płuca i układ trawienny.
Występuje w przypadku defektu genu CFTR a dokładniej odziedziczenia mutacji tego genu
pochodzących i od matki i od ojca. Choroba ta nie zawsze daje widoczne objawy w wieku
noworodkowym, ale może mieć poważne następstwa dla zdrowia a nawet życia dziecka.
Identyfikacja chorego dziecka we okresie noworodkowym daje możliwość rozpoczęcia
wczesnego leczenia co zapobiega ciężkim powikłaniom, poprawia jakość i komfort życia.
Wynik badania diagnostycznego (zidentyfikowano mutacje w obu kopiach genu CFTR)
oznacza, że Państwa dziecko jest chore na mukowiscydozę i wymaga natychmiastowego
leczenia i specjalistycznej opieki. Najważniejsze obecnie jest zgłoszenie się do lekarza
specjalistycznej poradni mukowiscydozy, gdzie otrzymacie Państwo pełną informację.
Trzeba dodać listę telefonów kontaktowych
W Europie podają namiary na grupy wsparcia (np. MATIO)
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Etiopatogeneza mukowiscydozy
Mukowiscydoza (Cystic Fibrosis - CF) jest uwarunkowaną genetycznie chorobą monogenową
dziedziczoną w sposób autosomalny recesywny. Choroba ta została opisana i wyodrębniona
jako oddzielna jednostka nozologiczna dopiero w 1938 roku przez Dorothy Andersen,
pomimo że niektóre jej objawy („słony pocałunek”) znane były od dawna. Przełomowym
momentem był rok 1989, kiedy to sklonowano oraz określono strukturę i funkcję genu CFTR.
W populacji kaukaskiej CF występuje ze średnią częstością 1:2500 urodzeń, natomiast
znacznie rzadziej wśród innych ras. Szacuje się, że 1:25 osób jest nosicielem zmutowanego
genu.
CF jest chorobą ogólnoustrojową, w której z powodu występujących zaburzeń jonowych na
powierzchni apikalnej komórek nabłonka wydzielniczego dochodzi do zaburzeń funkcji i
wtórnych zmian anatomicznych takich narządów jak: trzustka, przewód pokarmowy, a
szczególnie układ oddechowy. Przyczyną choroby jest mutacja genu znajdującego się na 7
chromosomie i kodującego nieprawidłowe białko CFTR (cystic fibrosis transmembrane
regulator) pełniące rolę kanału chlorkowego. Do chwili obecnej wykryto już ponad 1400
mutacji w obrębie genu CFTR, co warunkuje bardzo różnorodny przebieg kliniczny choroby.
Najczęściej występującą mutacją w genie CFTR jest mutacja F508. Występowanie jej na
kontynencie europejskim jest zróżnicowane, co prawdopodobnie jest związane z migracją
ludności. Mutacja ta najczęściej występuje w Danii (88%), rzadziej w Polsce (54%), a
najrzadziej w Turcji (30%).
W zależności od typu nieprawidłowości molekularnych wyróżnia się 5 klas mutacji :
• klasa I to mutacje powodujące zaburzenia produkcji białka CFTR,
• do klasy II należą mutacje z zaburzonym procesem dojrzewania białka CFTR (np.
F508),
• klasa III obejmuje mutacje prowadzące do zaburzenia regulacji kanału chlorkowego
(np.G551D),
• do klasy IV zaliczane są mutacje powodujące dysfunkcję przewodnictwa kanału
chlorkowego (np. R117H),
• a do klasy V - mutacje redukujące biosyntezę normalnego białka CFTR.
Występowanie mutacji z klasy IV lub V wiąże się na ogół z lżejszym przebiegiem choroby.
Mutacje w genie CFTR u osób homozygotycznych są odpowiedzialne za występowanie
zaburzeń transportu jonowego na szczytowej powierzchni
komórek nabłonka
wydzielniczego. W konsekwencji dochodzi do zaburzenia funkcji i struktury gruczołów
zewnątrzwydzielniczych oraz narządów i układów bezpośrednio z nimi związanych.
Kumulacja gęstej i lepkiej wydzieliny prowadzi do upośledzenia drożności, przewlekłego
stanu
zapalnego
i
destrukcji
przewodów
wyprowadzających
gruczołów
zewnątrzwydzielniczych. W dotkniętych chorobą układach i narządach takich jak trzustka,
przewód pokarmowy, układ oddechowy i narządy płciowe stwierdza się zanik komórek
gruczołowych i rozplem tkanki łącznej.
Obraz kliniczny
Mukowiscydoza jest wieloukładową chorobą o przebiegu przewlekłym, postępującym.
Symptomatologia kliniczna CF jest bogata i zróżnicowana. Dotyczy przede wszystkim układu
oddechowego oraz trzustki.
Charakterystyczny dla CF jest polimorfizm objawów klinicznych występujących ze strony
różnych narządów i układów, zwłaszcza oddechowego i pokarmowego, oraz pojawienie się
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objawów w różnych okresach życia. Zmienne ich nasilenie, od łagodnych do ciężkich, określa
różnorodność fenotypową mukowiscydozy (tab. 1,2,3).
Układ oddechowy
Zmiany w układzie oddechowym mogą powstawać w różnym okresie życia – u niemowląt
często jako zapalenie płuc lub posocznica. Częściej jednak cechuje je przewlekły, postępujący
przebieg z okresowymi zaostrzeniami objawów choroby. Kaszel, duszność i świszczący
oddech uznawane są za typowe objawy CF. Najbardziej charakterystyczny jest kaszel, który
początkowo jest suchy, urywany, później staje się wilgotny, napadowy. Niekiedy pojawia się
on dopiero podczas zakażenia dróg oddechowych, utrzymując się przez długi okres po
ustąpieniu infekcji. Kaszel okresowy z czasem staje się kaszlem codziennym, przewlekłym. U
dzieci starszych jest on najbardziej nasilony i męczący w godzinach rannych i po wysiłku.
Wraz z progresją zmian oskrzelowo-płucnych zwiększa się ilość wydzieliny w drogach
oddechowych. Zmiana wydzieliny oskrzelowej ze śluzowej na ropną świadczy o zakażeniu
bakteryjnym, najczęściej Staphylococcus aureus i/lub Pseudomonas aeruginosa.
U dzieci do drugiego roku życia częstą postacią kliniczną jest zapalenie oskrzelików.
Występuje wówczas znaczna duszność, rozdęcie płuc i zmiany obturacyjne. W pierwszych
latach życia objawy ze strony układu oddechowego występują pod postacią nawracających
obturacyjnych zapaleń oskrzeli i zapaleń płuc, często przebiegających z niedodmą.
Nawrotowe zmiany zapalne dość szybko prowadzą do przewlekłego zapalenia oskrzeli i
rozstrzeni oskrzeli, jak również do zapalnych zmian śródmiąższowych oraz stopniowo
nasilających się zmian włóknistych, a wreszcie do objawów nadciśnienia płucnego i serca
płucnego.
U dzieci chorych na CF przewlekła choroba oskrzelowo- płucna prowadzi do zmiany
konfiguracji klatki piersiowej, początkowo w postaci powiększenia wymiaru strzałkowego, a
następnie wykształcenia się klatki beczkowatej. Odgłos opukowy nad płucami staje się
nadmiernie jawny z odcieniem bębenkowym. Zazwyczaj szmer pęcherzykowy jest osłabiony,
okresowo mogą być słyszalne trzeszczenia. Często również występuje pałeczkowatość
palców rąk i stóp.
Czynność płuc u chorych może być prawidłowa aż do wieku dorosłego, ale nawet u
niemowląt można wykazać jej zaburzenia. Mogą one bardzo szybko postępować, ale też być
stabilne lub ulec niewielkiej poprawie pod wpływem leczenia i rozwoju układu oddechowego
z wiekiem dziecka. Najwcześniejszym objawem są cechy rozdęcia płuc (air trapping) i
obturacja drobnych oskrzeli. W miarę nasilania się obturacji i włóknienia płuc pogarszają się
wartości VC i FEV1. Kiedy FEV1 zmniejsza się do 30% wartości należnej śmiertelność wśród
tych chorych w ciągu 2 lat osiąga 50%.
Zmiany radiologiczne występują początkowo jako rozdęcie płuc, następnie pojawia się
wzmożenie rysunku zrębowego, zagęszczenia okołooskrzelowe i przywnękowe oraz
utrwalone nacieczenia, nawrotowa niedodma, pogrubienie ścian oskrzeli z wytworzeniem
rozstrzeni oskrzeli oraz zmian torbielowatych.
Wymiana gazowa długo bywa zachowana na dobrym poziomie świadcząc o względnej
wydolności płuc. Pojawienie się hipoksemii, do której dołącza w późnym okresie hiperkapnia
– świadczy o się niewydolności oddechowej. W wyniku zmian śródmiąższowych, hipoksemii
i hiperkapnii dochodzi do nadciśnienia płucnego i cech serca płucnego. U większości chorych
stężenie etrytropoetyny nie wzrasta pod wpływem przewlekłej hipoksemii – może natomiast
wystąpić niedokrwistość. Zmiany oskrzelowo-płucne cechuje postępujący przebieg, a ich
powikłania w postaci niewydolności oddechowej i krążeniowej, krwioplucia i krwotoków z
płuc, odmy opłucnowej stanowią główną przyczynę zgonów chorych na CF.
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Prawie u wszystkich chorych na CF powstają przewlekłe zmiany zapalne w zatokach
obocznych nosa. Upośledzenie drożności ich ujść, zaburzenie klirensu rzęskowego i zaleganie
gęstej wydzieliny sprzyjają zakażeniu przez pałeczkę hemofilną, pałeczkę ropy błękitnej,
paciorkowce, gronkowce i bakterie beztlenowe. W leczeniu zaostrzenia przewlekłego procesu
zapalnego konieczne jest stosowania antybiotyków zgodnie z wynikami posiewu popłuczyn z
zatok. Jednakże całkowite zwalczenie zakażenia rzadko można osiągnąć. U ok. 20% chorych
na CF rozwijają się polipy w przewodach nosa, które oprócz upośledzenia drożności i zaniku
powonienia powodują zniekształcenie w postaci spłaszczenia i poszerzenia nasady nosa.
Polipy najczęściej występują u dzieci w wieku 7-10 lat, natomiast po okresie dojrzewania
rzadziej się pojawiają. Polipy nosa mogą być jedynym lub najwcześniejszym objawem CF.
Podsumowując, zmiany w układzie oddechowym u chorych na CF charakteryzuje:
•
różny okres pojawiania się pierwszych objawów i różna dynamika zmian
chorobowych,
•
nawrotowe, często przedłużające się infekcje dróg oddechowych i postępująca
obturacja oskrzeli prowadzą do przewlekłej choroby oskrzelowo-płucnej i zatok
obocznych nosa
Układ pokarmowy
U chorych może wystąpić zaburzenie trzech podstawowych funkcji przewodu pokarmowego:
trawienia, wchłaniania i motoryki. Najwcześniej i najczęściej pojawiają się objawy
upośledzonego trawienia. Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki występuje około 8590% chorych z CF i manifestuje się zaburzeniami trawienia i wchłaniania z obecnością
obfitych tłuszczowatych stolców i zaburzeniami prawidłowego rozwoju somatycznego.
Zespół złego wchłaniania dotyczy zarówno tłuszczów, białek jak i węglowodanów (laktozy).
Zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego mogą się ujawniać już u noworodków, a nawet
w okresie płodowym jako niedrożność smółkowa, a w późniejszym okresie jako nawrotowe
ekwiwalenty niedrożności (DIOS). U 10 - 15% noworodków z CF stwierdza się objawy
niedrożności smółkowej - meconium ileus. Jest to najwcześniejsza kliniczna postać choroby,
do niedawna źle rokująca. Objawy kliniczne występują w pierwszych 24-48 godzinach życia
dziecka manifestując się nieoddawaniem smółki, wymiotami, powiększonym obwodem
brzucha. Fizyczne objawy niedrożności jelit potwierdza charakterystyczny obraz w badaniu
radiologicznym – rozdęcie pętli jelit z brakiem poziomów płynu spowodowanym dużą
lepkością smółki, umiejscowione zazwyczaj w dolnej i środkowej części jamy brzusznej.
Niedrożność występuje w wyniku nagromadzenia zagęszczonej smółki w końcowym odcinku
jelita krętego. Niekiedy niedrożność bywa powikłana perforacją ściany jelita, prowadząc do
smółkowego zapalenia otrzewnej. Jeżeli powikłanie to wystąpiło w okresie życia płodowego,
w radiogramie jamy brzusznej mogą pojawiać się zwapnienia.
Zespół DIOS (Distal Intestinal Obstruction Syndrome) znany również jako ekwiwalenty
niedrożności smółkowej (MIE – Meconium Ileus Equivalent), występuje częściej u młodzieży
i chorych dorosłych, a wyjątkowo rzadko dzieci u młodszych. Zespół charakteryzuje się triadą
objawów. Są to: nawracające kolkowe lub skurczowe bóle brzucha zlokalizowane w prawym
podbrzuszu, wyczuwalny miękki twór guzowaty w tej okolicy oraz obraz radiologiczny
wykazujący zaleganie mas kałowych w dystalnym odcinku jelita cienkiego i wstępującej
okrężnicy. Stosunkowo rzadko występuje pełny obraz niedrożności z rozdęciem pętli
jelitowych i poziomami płynu w badaniu rtg oraz objawami klinicznymi – wymiotami,
wzdęciem i tkliwością brzucha. Do czynników predysponujących do wystąpienia tego zespołu
należą: niedrożność smółkowa przebyta w okresie noworodkowym,
nieprawidłowa
suplementacja enzymatyczna, błędy dietetyczne, odwodnienie, stosowanie leków
regulujących perystaltykę jelitową.
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Rzadziej obserwowanymi objawami ze strony układu pokarmowego są: wgłobienie jelita,
wklinowanie kątnicy lub wyrostka robaczkowego. Natomiast dość częstym objawem,
występującym u 20% dzieci do trzeciego roku życia, nie otrzymujących suplementacji
enzymatycznej, jest wypadanie błony śluzowej odbytnicy.
U chorych na mukowiscydozę częściej niż w ogólnej populacji stwierdza się występowanie
refluksu żołądkowo-przełykowego. U dzieci powyżej 10 roku życia występuje on u około
25% chorych.
Objawy kliniczne przypominające zespół DIOS mogą być spowodowane zwężeniem światła
jelita grubego w wyniku zgrubienia jego ściany i włóknienia warstwy podśluzowej. Zmiany te
wykryć można za pomocą badania ultrasonograficznego jamy brzusznej i kontrastowego
badania jelita z wlewem barytu. Etiologia kolonopatii zwłókniającej nie jest jasna. Ponieważ
znamiennie częściej występuje ona u chorych na CF otrzymujących preparaty enzymów
trzustkowych – im właśnie, a szczególnie obecności aktywnych enzymów proteolitycznych
w jelicie grubym przypisuje się główną rolę w patogenezie tego powikłania. Być może
szkodliwą rolę odgrywają też:
•
pochodne kwasu metakrylowego (polimetakrylany) znajdujące się w osłonce
niektórych preparatów trzustkowych, chroniącej je przed działaniem kwasu solnego w
żołądku,
•
czynniki immunologiczne – w surowicy chorych na CF wykazano wzrost miana
przeciwciał przeciwko trypsynie wieprzowej w okresie 7-12 miesięcy od początku
suplementacji enzymatycznej,
•
zaburzenia perystaltyki jelit oraz stosowanie leków przeczyszczających lub
regulujących motorykę przewodu pokarmowego.
Marskość żółciowa wątroby występuje u około 5% chorych. Klinicznie objawia się przede
wszystkim rozwojem nadciśnienia wrotnego, natomiast niewydolność komórki wątrobowej
obserwuje się znacznie rzadziej. Oprócz powiększenia wątroby i śledziony mogą wystąpić
krwotoki z żylaków przełyku oraz objawy hipersplenizmu. Zaburzenia czynnościowe
pęcherzyka żółciowego i jego kamica zazwyczaj ujawniają się w drugiej dekadzie życia.
Marskość wątroby i jej powikłania są przyczyną zgonu 1-2% chorych na CF.
Niezależnie od objawów upośledzenia zewnątrzwydzielniczej funkcji trzustki niekiedy
dochodzi do zaburzeń endokrynnych tego narządu: nieprawidłowej tolerancji glukozy, czy
cukrzycy (cystic fibrosis related diabetes – CFRD). CFRD zakwalifikowano jako cukrzycę
wtórną, skojarzoną z niewydolnością części zewnątrzwydzielniczej trzustki. Zaburzenia te
występują na ogół u chorych powyżej 10 roku życia. Ujawnienie się cukrzycy poprzedza
okres mało specyficznych objawów jak szybkie męczenie, gorsze łaknienie, czy ubytek masy
ciała. Częstość cukrzycy wzrasta wraz z wiekiem chorych, u 30-latków dochodzi do 50%.
Wraz z wiekiem pogłębiają się zaburzenia tolerancji glukozy aż do wystąpienia cukrzycy.
Dlatego też u dzieci z CF w wieku szkolnym należy corocznie wykonywać doustny test
obciążenia glukozą OGTT – Oral Glucose Tolerance Test). CFRD charakteryzuje zaburzone i
opóźnione wydzielanie insuliny. Z powodu niedoboru glukagonu nie występuje kwasica
ketonowa, natomiast powikłaniem może być odwodnienie z powodu wzmożonej diurezy
osmotycznej. Insulinopenia w CFRD wymaga insulinoterapii, nie jest wskazane stosowanie
doustnych preparatów hipoglikemizujących.
U osób dorosłych nawracające ostre bóle pochodzenia trzustkowego występują sporadycznie i
są zazwyczaj wywoływane przez stosowanie
nieprawidłowej diety, przyjmowanie
tetracyklin, lub nagłe odstawienie preparatów trzustkowych. Ostre, czasem nawracające
zapalenie trzustki, występować może u chorych z prawidłową funkcją zewnątrzwydzielniczą
trzustki.
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Układ moczopłciowy
Dojrzewanie płciowe chorych bywa opóźnione. Ponad 90% chorych płci męskiej wykazuje
azoospermię lub oligoaspermię w wyniku zaburzeń rozwoju struktur powstających z
przewodu Wolfa (niedrożność nasieniowodów). Popęd i sprawność seksualna nie są
upośledzone. Często występują przepukliny pachwinowe, wodniaki jądra lub zaburzenia ich
zstępowania.
U kobiet niekiedy obserwuje się wtórny zanik miesiączki. Niepłodność występuje rzadko.
Ciąża tolerowana jest zazwyczaj dobrze pod warunkiem utrzymania dobrej wydolności
krążeniowo-oddechowej.
Zaburzenia elektrolitowe
U 98% chorych z CF stwierdza się znamiennie wysokie wartości elektrolitów szczególnie
sodu i chlorków w pocie
Nadmierna utrata elektrolitów poprzez gruczoły potowe może stanowić przyczynę zapaści,
szczególnie u niemowląt w okresach upałów, jak i podczas chorób przebiegających z
gorączką. Podczas zakażeń przewodu pokarmowego wystąpić może odwodnienie
hipoosmotyczne z towarzyszącymi zaburzeniami metabolicznymi i kwasicą, a w ciężkich
przypadkach objawy rzekomego zespołu Barttera z alkalozą metaboliczną, hipochloremią,
hiponatremią i hipokaliemią. Stany te mogą stanowić zagrożenie dla życia, gdyż szybko
prowadzą do zapaści krążeniowej i utraty przytomności.
Tabela 1. Objawy w okresie płodowym i noworodkowym
Objawy w okresie płodowym i noworodkowym
•
•
•
•

zwapnienia w jamie otrzewnowej płodu
poszerzenie jelita cienkiego w badaniu USG
niedrożność smółkowa jelit (meconium ileus)
przedłużająca się żółtaczka pozawątrobowa

Tabela 2. Objawy w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
Objawy w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
•
•
•
•
•
•
•
•

niedobór masy ciała
przewlekły i napadowy kaszel
nawrotowe zapalenie dróg oddechowych
astma niewczesnodziejowa
objawy zespołu złego wchłaniania (celiakia)
odwodnienie z hipo-K,Na,Cl i alkalozą metaboliczną
hipoproteinemia i obrzęki
objawy niedoboru witamin A,D,E,K

Tabela 3. Okres dzieciństwa i dorośli
Okres dzieciństwa i dorośli
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•
•
•
•
•
•
•
•

polipy nosa i przewlekłe zapalenie zatok
palce pałeczkowate
rozstrzenie oskrzeli, krwioplucie
marskość wątroby, kamica żółciowa –dzieci
niedobór wzrostu i masy ciała
opóźnione dojrzewanie płciowe
niepłodność
zapaść podczas upałów

Tabela 4. Typowe objawy kliniczne mukowiscydozy
Typowe objawy kliniczne mukowiscydozy
•
przewlekła choroba oskrzelowo-płucna i zatok obocznych nosa
•
zaburzenia żołądkowo-jelitowe i stanu odżywienia
•
zespół utraty soli i przewlekła alkaloza metaboliczna
•
CBAVD (congenital bilateral atresia vas deferens)
•
obturacyjna azoospermia

Postępowanie diagnostyczne
W ostatnich latach diagnostykę CF cechuje sprecyzowanie kryteriów klinicznych oraz
rozszerzenie kryteriów laboratoryjnych potwierdzających dysfunkcję białka CFTR.
Nowoczesne kryteria rozpoznawania CF zostały przedstawione w amerykańskim
consensusie diagnostycznym w 1998 roku i w znowelizowanych zasadach rozpoznawania i
leczenia mukowiscydozy opracowanych przez Polską Grupę Roboczą Mukowiscydozy
PGRM w 2002 r oraz Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy w 2008. Rozpoznanie CF
można rozpoznać na podstawie stwierdzenia:
przynajmniej jednego z objawów klinicznych charakterystycznych dla choroby, lub
występowania CF u rodzeństwa i / lub u rodziców, lub
dodatniego wyniku badania przesiewowego noworodków w kierunku CF oraz
potwierdzenia dysfunkcji białka CFTR jednym z badań: :
testem potowym (jontoforeza pilokarpinowa) wykazującym znamiennie wysokie
wartości chlorków w pocie (CL >60mmol/l; CL > 40mmol/l u niemowląt), w co
najmniej dwóch odrębnie wykonanych badaniach, lub
badaniem molekularnym – zidentyfikowanie mutacji w obu allelach genu CFTR,
lub
pomiarem potencjałów błony śluzowej nosa – wykazanie wysokich wartości
przeznabłonkowej różnicy potencjałów PD(25-30 mV) przynajmniej w dwóch
niezależnych badaniach.
Te trzy sytuacje, w których podejrzewać można CF są wskazaniem do weryfikacji
rozpoznania. Do chwili obecnej w Polsce najpowszechniejsza jest diagnostyka objawowa
oparta na kryterium klinicznym – występowaniu jednego lub więcej objawów klinicznych
choroby wskazujących na CF (tab.4)
Warunkiem rozpoznania choroby jest
stwierdzenie u chorego jednego lub kilku
charakterystycznych objawów i wartości chlorków w pocie wyższe od 60mmol/l (>
40mmol/l u niemowląt) w dwóch odrębnie wykonanych badaniach. Klasyczny, ilościowy
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test potowy przeprowadzony metodą jontoforezy pilokarpinowej wg Gibsona i Cooka jest
złotym standardem w diagnostyce laboratoryjnej CF. Alternatywny test potowy – test
konduktometryczny ma coraz szersze zastosowanie zwłaszcza u niemowląt. Dla ustalenia
ostatecznego rozpoznania CF dodatnie i graniczne wyniki testu konduktometrycznego
wymagają weryfikacji za pomocą ilościowego testu potowego.
W przypadku gdy wynik testów potowych jest prawidłowy lub wartości chlorków są
graniczne, a podejrzenie CF zostało potwierdzone wynikiem analizy molekularnej lub
testem PD rozpoznać można nietypowa postać CF.
Badanie osób z grupy ryzyka
Podstawowym elementem jest wywiad rodzinny. Badania wykonuje się u krewnych
chorego na CF. Rozpoznanie ustalane jest na podstawie wyniku testu potowego i badań
molekularnych. Można w ten sposób rozpoznać mukowiscydozę w okresie bezobjawowym,
zidentyfikować nosicieli lub wykluczyć chorobę w rodzinie chorego dziecka.
Badania przesiewowe noworodków w kierunku CF
W 1979 roku Crossley i współpracownicy zaproponowali badania przesiewowe polegające
na oznaczaniu immunoreaktywnego trypsynogenu (IRT) w wysuszonych plamach krwi
pobieranych obligatoryjnie do testu Guthrie’go w kierunku PKU u noworodków.
Od tego momentu test IRT stał się podstawą badań przesiewowych noworodków w
kierunku CF. Stosowane są różne strategie badań jak IRT z analizą DNA. Badania
przesiewowe są prowadzone w różnych krajach europejskich we Francji, Wielkiej Brytanii,
Włoszech, Austrii oraz w niektórych stanach USA i w Australii. Umożliwiają one wczesne
rozpoznanie choroby i wczesne wdrożenie postępowania profilaktyczno-leczniczego,
prowadzonego pod nadzorem ośrodka referencyjnego.
Dane przedstawiane w publikacjach oraz na kongresach międzynarodowych zilustrowały, że
w ośrodkach przesiewowych średni wiek rozpoznania choroby wynosi 22-29 dni życia.
Wykazano również lepszy stan kliniczny dzieci zdiagnozowanych podczas przesiewu
noworodkowego w porównaniu z dziećmi, u których rozpoznanie ustalono na podstawie
objawów. Wykazywały one prawidłowy stan odżywienia dzieci z przesiewu, lepszą funkcję
płuc, mniejszy odsetek zakażeń P. aeruginosa, mniejszą śmiertelność i dłuższy okres
przeżycia chorych.
Przesiewowe badania prenatalne
Diagnostyka prenatalna mukowiscydozy dotyczy rodzin, w których choroba ta wystąpiła.
Badanie polega na oznaczaniu dwu mutacji CFTR w komórkach płodu (amniocenteza) lub
kosmówki (biopsja) albo na porównawczej analizie DNA komórek płodu i chorego członka
rodziny. Badanie przeprowadza się:
•
U rodziców, którzy mają już dziecko chore na CF
•
Jeżeli podczas rutynowego badania ultrasonograficznego u płodu stwierdzono
hiperechogeniczność jelita i wysunięto podejrzenie niedrożności smółkowej.
•
Jeżeli u obojga rodziców wykryto nosicielstwo mutacji CFTR
Badania wykonuje się przed 18 tyg. ciąży, ażeby rodzicom dać możliwość decyzji co do
dalszych losów płodu. W Edynburgu, gdzie przesiew prenatalny jest proponowany
wszystkim ciężarnym, od 1991 r. liczba dzieci urodzonych z CF zmniejszyła się 3-krotnie.
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Leczenie
Pomimo coraz bliższej perspektywy na opracowanie leczenia przyczynowego, nadal
podstawą sukcesu w zahamowaniu postępu choroby jest działanie kompleksowe, mające na
celu utrzymanie właściwego stanu odżywienia, ewakuację gęstej wydzieliny z drzewa
oskrzelowego oraz zwalczanie zakażeń.
Zapotrzebowanie kaloryczne większości chorych z CF przekracza o połowę potrzeby
zdrowych rówieśników, co związane jest przede wszystkim ze stratami kalorycznymi
(niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki) i zwiększonym wydatkiem energetycznym
(wysiłek oddechowy).
Zalecana dieta powinna być wysokoenergetyczna (130-150% zapotrzebowania
energetycznego zdrowych rówieśników), bogatotłuszczowa (35-45% energii),
wysokobiałkowa (15% energii). Dieta może być uzupełniana dietami przemysłowymi o
wysokiej „gęstości” energetycznej, podawanymi oprócz właściwych posiłków. W razie
braku skuteczności takiego postępowania należy rozważyć zastosowanie nocnego
dożywiania przez gastrostomię.
U niemowląt wskazane jest karmienie naturalne co najmniej przez 6 miesięcy. W zalecanej,
stosunkowo wysokie podaży białka należy uwzględnić wykorzystanie mleka krowiego i
jego przetworów. Konieczne jest uzupełnienie diety chlorkiem sodu, zwłaszcza w okresach
upałów i gorączki. Jest to szczególnie ważne u niemowląt karmionych piersią.
Poza zaburzeniami energetycznymi u chorych z CF obserwuje się niedobory witamin
(szczególnie rozpuszczalnych w tłuszczach – ADEK) oraz pierwiastków śladowych (Zn,
Mg, Fe, Se).
Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki występuje u około 95% chorych. Obecnie
najczęściej wykonywanym badaniem dla oceny funkcji enzymatycznej trzustki jest
oznaczanie elastazy 1 w stolcu. Jest ono wykonywane z jednorazowej próbki stolca. Na
wynik oznaczenia wartości elastazy nie ma wpływu stosowana suplementacja
enzymatyczna. Jednak dla ostatecznego stwierdzenia niewydolności trzustki i monitorowana
dawkowania enzymów trzustkowych, wykonywane jest badanie wydalania tłuszczu w 72godzinnej zbiórce stolca (steatorrhoea). Suplementacja enzymatyczna prowadzona jest
przy użyciu preparatów enzymów trzustkowych w formie kwasoopornych mikrogranulek
dojelitowych, które powinny być podawane w trakcie posiłku. U dzieci poniżej 4 roku życia
stosuje się 1000 j. FIP lipazy/kg m.c/posiłek zasadniczy, u dzieci starszych 500 j.lipazy/kg
m.c/posiłek zasadniczy. Nie należy przekraczać dawki dobowej 10 000 j.lipazy/kg m.c/24
godziny, gdyż wysokie dawki preparatów enzymatycznych są jednym z czynników ryzyka
kolonopatii włókniejącej. Właściwą dawkę preparatów ustala się na podstawie objawów
klinicznych, takich jak: harmonijny przyrost masy ciała, normalizacja liczby i wyglądu
stolców, brak wzdęć i bólów brzucha.
Fizjoterapia klatki piersiowej
Ma ona na celu usuwanie z dróg oddechowych gęstej wydzieliny. U niemowląt i młodszych
dzieci metodą z wyboru jest wspomagany grawitacyjny drenaż oskrzeli. Po 4 roku życia
zalecane są alternatywne techniki fizjoterapii klatki piersiowej wymagające pełnego
zaangażowania pacjenta jak: aktywny cykl oddechowy, drenaż autogeniczny, czy stosowane
zastawki Flutter.
Zazwyczaj zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane są 2-3 razy dziennie. W celu
upłynnienia wydzieliny oskrzelowej stosuje się wziewne preparaty mukolityczne. Zabieg
fizjoterapeutyczny może być poprzedzony inhalacją z klasycznych preparatów
mukolitycznych: N-acetylocysteiny, Mistabronu, Ambroksolu. Od kilku lat stosowany jest
preparat mukolityczny rhDnaza wg zasad opracowanych przez Polskie Towarzystwo
Mukowiscydozy.
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rhDNaza (nazwa międzynarodowa dornaza alfa) katalizująca hydrolizę
zewnątrzkomórkowego DNA jest obecnie najskuteczniejszym lekiem zmieniającym
właściwości fizykochemiczne wydzieliny oskrzelowej. Jest to rekombinowana postać
naturalnie występującego w organizmie człowieka enzymu trzustkowego –
dezoksyrybonukleazy I (DNaza I) Zalecana dawka wynosi 2500 U (odpowiada 2,5 mg)
dornazy alfa 1 raz dziennie w postaci inhalacji z użyciem inhalatora dyszowego.
Stwierdzono, że lek podawany na drodze nebulizacji był dobrze tolerowany. Badania
wykazały znamienne zmniejszenie częstości występowania zakażeń układu oddechowego
wymagających pozajelitowego stosowania antybiotyków, zmniejszenie liczby dni leczenia
szpitalnego i poprawę czynności układu oddechowego, a w konsekwencji poprawę jakości
życia. Ponieważ poprawa czynności płuc szybko zanika po odstawieniu leku, pacjenci
powinni przyjmować dornazę alfa codziennie.
Leki rozszerzające oskrzela stosuje się przewlekle u chorych z udokumentowaną
nadreaktywnością oskrzeli W trakcie leczenia wskazana jest okresowa kontrola
spirometryczna. Leki te często podawane są przed fizjoterapią, przed podaniem wziewnym
antybiotyków oraz przed wysiłkiem fizycznym.
Kortykosteroidy doustne zalecane są w przypadku utrzymywania się przewlekłej obturacji
dróg oddechowych. Stosowane są przez okres 2-4 tygodni w dawce 1-2 mg prednizonu /kg
mc dobę. Pacjenci z alergiczną aspergillozą oskrzelowo-płucną wymagają
kilkumiesięcznego leczenia kortykosteroidami. Podawane są niekiedy w stanach
terminalnych w celu poprawy samopoczucia, jednak generalnie należy unikać przewlekłego
ich stosowania z uwagi na liczne objawy niepożądane.
Kortykosteroidy w inhalacji stosuje się głównie w nadreaktywności oskrzeli. Ich
skuteczność w przewlekłej obturacji nie jest do końca potwierdzona.
Próbowano zahamować progresję zmian oskrzelowo-płucnych przewlekłym podawaniem
Ibuprofenu. Problem stanowi jednak konieczność monitorowania stężenia leku w surowicy
(zbyt małe dawki mają wręcz działanie prozapalne).
Antybiotykoterapia
Każdy chory z CF powinien mieć wykonywane badania bakteriologiczne z oceną
lekowrażliwości, co 3 miesiące (posiew plwociny, plwocina indukowana, BAL, u małych
dzieci wymazy spod nagłośni).
Antybiotyki u dzieci z CF stosuje się nie tylko w okresach nowych infekcji, ale również w
okresach zaostrzeń zmian oskrzelowo-płucnych. Zaostrzenie zmian układowych w CF jest
dokładnie zdefiniowane (tabela 2). Co najmniej 2 z wymienionych danych świadczą o
zaostrzeniu.
Zaostrzenie zmian oskrzelowo-płucnych o łagodnych przebiegu wymaga podawania
antybiotyków przez 2 tygodnie. Dobór antybiotyku zależy od rodzaju patogenu i
lekowrażliwości. Nie zaleca się podawania Cefalosporyn w zakażeniach gronkowcowych.
Ciprofloksacynę stosuje się wyłącznie w zakażeniach P. aerugonisa nie częściej, niż co 3
miesiące. Prawidłowa strategia zwalczania zakażeń wymaga: wyboru antybiotyku zgodnie z
wrażliwością in vitro, stosowania dużych dawek antybiotyków, okresu leczenia nie
krótszego niż 2 tygodnie, kojarzenia antybiotyków z dwóch różnych grup W zależności od
stanu klinicznego, stopnia ciężkości infekcji i lekooporności antybiotyki stosuje się drogą
doustną, dożylną lub wziewną.
U pacjentów z zakażeniem gronkowcowym stosowana jest: wankomycyna, teikoplanina,
aminoglikozydy, kotrimoksazol. W zakażeniach wywołanych PA podawane są 2
antybiotyki: Ceftazidin lub Astreonam z aminoglikozydami.
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Pierwsze zakażenie PA wymaga intensywnego leczenia, nawet bez objawów zaostrzenia
zmian układowych.
Pierwsza izolacja PA – 2 tygodnie ciprofloksacyny doustnie (lub 2 lekowa dożylna
antybiotykoterapia), jednocześnie z trzymiesięczna terapią inhalacyjną kolistyną z
gentamycyną 2 x dobę.
Przy drugiej izolacji szczepu PA – przedłużona wziewna terapia (Kolistyna +
Gentamycyna) w wypadku oporności na Gentamycynę – podajemy podwójną dawkę
Kolistyny 2 x dziennie. Dalsze postępowanie zależy od eliminacji lub utrzymywania się
zakażenia. W przewlekłej kolonizacji dróg oddechowych PA stosowane są antybiotyki
wziewne przez okres wielomiesięczny. Inhalacje z antybiotyku wykonywane są po
przeprowadzonej fizjoterapii 2 razy dziennie.
Dzięki racjonalnej intensywnej antybiotykoterapii zakażeń układu oddechowego w CF,
możliwe jest zwolnienie progresji choroby oskrzelowo- płucnej.
Leczenie chirurgiczne zalecane jest w niektórych przypadkach rozstrzeni oskrzeli i
marskości tkanki płucnej. Najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym u pacjentów
z CF jest polipektomia.
Przeszczepy płuc wykonywane są w wielu ośrodkach na świecie. Nabłonek
przeszczepionych płuc zachowuje właściwości elektrochemiczne zdrowej tkanki, jednak
bronchiolitis obliterans i inne komplikacje często doprowadzają do odrzucenia przeszczepu.
Ten typ leczenia rozpatrywany jest u chorych z terminalnym uszkodzeniem płuc (FEV1 <
30%).
Duże nadzieje na przyczynowe leczenie CF wiąże się z próbami klinicznymi genoterapii
somatycznej. Polega ona na wprowadzeniu prawidłowej kopii genu CFTR do komórek
nabłonkowych dróg oddechowych za pomocą wektorów wirusowych, liposomalnych,
wirusów adenosatelitarnych oraz sztucznego chromosomu, z którym wiązane są największe
nadzieje, bez ingerencji w genom chorego. Początkowo podawano „funkcjonalną” formę
genu CFTR w postaci aerozolu do komórek nabłonkowych nosa, następnie do drzewa
oskrzelowego. Badany jest czas i stopień ekspresji transferowanego genu oraz
bezpieczeństwo terapii.
Trwają badania nad korekcją zaburzonego transportu jonów w komórkach nabłonka
oddechowego. Amilorid podawany wziewnie redukuje nadmierną absorpcję sodu. Wydaje
się, że korzystna byłaby terapia skojarzona z nukleotydem UTP, który otwierając
alternatywne kanały dla chloru zwiększa sekrecję jonów Cl- .
Poznanie specyfiki nieprawidłowości molekularnych w różnych klasach mutacji
zainicjowało poszukiwanie możliwości terapii uzależnionej od typu mutacji. Tak na
przykład gentamycyna wydaje się korygować zaburzoną produkcję białka CFTR w klasie I
mutacji, phenylbutyrate i cyclopentylxanthine (CPX) ma korzystny wpływ na zaburzony
proces dojrzewania w II klasie mutacji.
Prowadzone są także prace eksperymentalne nad zastosowaniem wziewnym antyproteaz w
celu przeciwdziałania obecności wolnej elastazy i innych proteaz w płucach chorego z CF.
Dobre wyniki leczenia rhDNazą zachęciły badaczy do pracy nad lekami o innym punkcie
uchwytu, które zmieniałyby właściwości fizykochemiczne plwociny. Należą do nich
gelsolin i thymosinB4 depolimeryzujące filamenty aktyny.
Intensywne prace badawcze nad optymalnym sposobem leczenia podążają w różnych
kierunkach. Wciąż poszukuje się możliwości leczenia przyczynowego CF. Tymczasem
dzięki postępom w zakresie konwencjonalnego leczenia uzyskano znaczne wydłużenie
okresu przeżycia chorych. W latach sześćdziesiątych tylko 50% dzieci z CF dożywało do 9
miesiąca. Obecnie 50% chorych ma szansę dożycia do 32 lat (dane z ośrodków
europejskich, amerykańskich) a do 35 lat (Kanada 2004). W Polsce prawdopodobieństwo
dożycia do 25 lat chorych leczonych w naszym ośrodku w latach 1993-1997 wynosiło 87%.
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Wpłynęły na to antybiotyki nowej generacji umożliwiające zwalczanie zakażeń,
doskonalsze preparaty enzymatyczne i metody żywieniowe lepiej zapobiegające
niedożywieniu oraz nowoczesne leki mukolityczne stosowane w połączeniu z odpowiednią
fizjoterapią skuteczniej oczyszczającą drzewo oskrzelowe.
Wprowadzenie badań przesiewowych umożliwia wczesne rozpoznanie choroby jeszcze w
okresie bezobjawowym. Zaburzenia badań czynnościowych płuc stwierdzane są już w
okresie bezobjawowym choroby u noworodków z mukowiscydozą zdiagnozowanych dzięki
badaniom przesiewowym. Potwierdza to konieczność wczesnego rozpoznawania i leczenia,
gdyż takie postępowanie wpływa na zahamowanie progresji zmian oskrzelowo-płucnych i
jednocześnie na wydłużenie okresu przeżycia chorych, ponadto pozwala uniknąć
niepotrzebnych hospitalizacji i wykonywania wielu zbędnych badań diagnostycznych.
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Model postępowania diagnostyczno leczniczego u noworodka z nieprawidłowym wynikiem
testu przesiewowego w kierunku mukowiscydozy
Konsultacja w ośrodku specjalistycznym
Na badanie konsultacyjne wzywane są dzieci ze zidentyfikowaną mutacją w jednym lub w
obu allelach genu CFTR i/lub podwyższonym stężeniem IRT z drugiej próbki krwi, pobranej
w wieku 21-28 dni. Po udzieleniu rodzicom wstępnych informacji o wskazaniach do
przeprowadzenia badań weryfikacyjnych, u wezwanych niemowląt wykonuje się testy potowe
dwoma metodami: klasyczną jontoforezą pilokarpinową (j.p.) wg Gibsona i Cooka oraz
metodą konduktometryczną (t.k.) Wescor lub Nanoduct. Wynik testu konduktometrycznego
otrzymuje się bezpośrednio po wykonaniu badania. Wykonywane są również pomiary
długości i masy ciała. Następny etap konsultacji to ocena stanu zdrowia niemowlęcia, na
podstawie danych z wywiadu i badania fizykalnego. Rodzicom pacjenta udzielana jest
informacja o wynikach analizy molekularnej, testu konduktometrycznego i dalszym
postępowaniu diagnostycznym oraz informacje o dziedziczeniu choroby.
Rozpoznanie CF u niemowlęcia ustala się w przypadku :
• zidentyfikowania mutacji w obu allelach genu CFTR, albo
• zidentyfikowania mutacji w jednym allelu genu CFTR łącznie z nieprawidłowymi
wynikami testów potowych : stężenie Cl większe lub równe 40mmol/L (j.p.), stężenie
NaCl większe lub równe 60 mmol/L (t.k.), albo
• stwierdzenia jednego lub więcej objawów klinicznych choroby i nieprawidłowych
wyników testów potowych: stężenie Cl większe lub równe 40mmol/L- j.p., stężenie
NaCl większe lub równe 60 mmol/L-t.k).
Trudności diagnostyczne występują u dzieci dzieci, u których wykryto mutację tylko w
jednym allelu genu CFTR a stężenie chlorków w pocie jest graniczne (30-40mmol/l). Nie
można u nich jednoznacznie ustalić rozpoznania CF, pozostają więc pod dalszą opieką
ośrodka w celu obserwacji i rozszerzenia badań diagnostycznych.
W przypadku stwierdzenia u niemowlęcia nosicielstwa mutacji w genie CFTR również
wskazana jest konsultacja w ośrodku specjalistycznym oraz wyjaśnienie konsekwencji
nosicielstwa mutacji i zaproponowanie porady genetycznej rodzicom.
Opieka specjalistyczna nad niemowlętami z CF rozpoznaną za pomocą NBS
Pierwsza wizyta diagnostyczna odbywa się po ukończeniu 1 m.ż. Obejmuje ona :
• Informację o chorobie, sposobie jej dziedziczenia.
• Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
• Poradę dietetyczną (suplementacja witamin, NaCl, ewentualnie
enzymów trzustkowych).
• Konsultację rehabilitanta połączoną z zaleceniami fizjoterapeutycznymi.
• Konsultację psychologiczną.
• Badania dodatkowe:
•badanie bakteriologiczne wydzieliny dróg oddechowych
•rtg klatki piersiowej
•stężenie elastazy w stolcu
Rodzeństwo niemowlęcia, u którego stwierdzono CF, również powinno być skonsultowane
w ośrodku specjalistycznym, łącznie z wykonaniem testów potowych. W przypadku
rozpoznania CF rodzice są kierowani na poradę genetyczną, a cała rodzina chorego zostaje
objęta opieką poradni genetycznej.
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Druga wizyta wyznaczana jest po 4-6 tygodniach, a następne co 3 miesiące lub częściej w
przypadku wskazań klinicznych. Podczas każdej wizyty, poza badaniem lekarskim,
wykonywane są pomiary antropometryczne oraz badania bakteriologiczne wydzieliny dróg
oddechowych. Wizyta w 6. m.ż. obejmuje także wykonanie kolejnych testów potowych
metodą jontoforezy pilokarpinowej oraz wybrane badania biochemiczne (morfologia,
jonogram, mocznik, kreatynina, glukoza, bilirubina, aminotransferazy, GGTP, ALPL, żelazo,
proteinogram, gazometria, badanie ogólne moczu). W 12 m.ż., a następnie corocznie, poza
kwartalnymi wizytami, przeprowadzane są rozszerzone badania kontrolne, tzw. badania
bilansowe – rtg klatki piersiowej, usg jamy brzusznej, echo serca, ekg, profilowane badania
biochemiczne wg standardów ustalonych przez Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy.
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Niemowlę z podejrzeniem
CF
Wezwanie dziecka

Test Wescor (NaCl) + test klasyczny
metodą jontoforezy polikarpinowej (Cl-)

NaCl ≥ 60 nmol/L
Cl- ≥ 60 nmol/L

NaCl < 60 nmol/L
Cl- < 60 nmol/L

Dziecko
zdrowe

2)

1)

Rozpoznanie
CF

Identyfikacja najczęstszych mutacji genu CFTR
(∆F508, G551D, R553X, G542X, del 2,3, W1282X,
N1303K, ∆I507, 1717-IG →A)

______
1) U wszystkich dzieci z nieprawidłowymi i granicznymi wartościami testów
potowych wykonywane jest powtórne badanie
2) U chorych z rozpoznaną mukowiscydozą należy wykonać badanie
molekularne. Identyfikacja mutacji w genie CFTR w obu allelach, jest
potwierdzeniem rozpoznania choroby. Ze względu na heterogenność mutacji
negatywny wynik badania molekularnego nie wyklucza rozpoznania
mukowiscydozy.
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Model postępowania leczniczego u dziecka z mukowiscydozą
Mukowiscydoza jest chorobą wieloukładową wymagającą kompleksowego leczenia i
wielospecjalistycznej opieki.
Wczesne rozpoznawanie i wczesne rozpoczęcie leczenia ma na celu zachowanie optymalnego
rozwoju fizycznego dziecka i zahamowanie postępu zmian w obrębie układu oddechowego
postępowanie lecznicze
leczenie choroby układu pokarmowego
leczenie żywieniowe dietą wysokoenergetyczną, wysokobiałkową, normowysokotłuszczową
•
drogą przewodu pokarmowego (doustnie, PEG)
•
żywienie pozajelitowe u chorych, u których żywienie doustne nie daje
zadowalających efektów
suplementacja witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach (ADEK)
substytucyjna podaż enzymów trzustkowych (Kreon, Lipancrea) oraz
żółciopędnych (kwas ursodeaxycholowy)
dotyczące choroby układu oddechowego
fizjoterapia klatki piersiowej
antybiotykoterapia
leczenie mukolityczne (Pulmozyme, sól hipertoniczna, N-acetylocysteina,
ambroksol)
Cele życiowe
uzyskanie poziomu stabilizacji choroby i organizacji leczenia oraz całości i treści
życia zapewniających dobrą jego jakość
umacnianie kondycji fizycznej poprzez stosowanie ograniczonych wysiłków
fizycznych w układzie umiarkowanego treningu fizycznego
Opieka ambulatoryjna w specjalistycznym ośrodku referencyjnym
Jeden raz w roku bilans
•
pomiary antropometryczne
•
badanie spirograficzne (VC, FEV1, MEF50)
•
rtg klatki piersiowej
•
badanie bakteriologiczne plwociny
•
usg jamy brzusznej
•
badania laboratoryjne krwi i moczu (morfologia, OB, jonogram, mocznik, kreatynina,
glukoza, proteinogram, HBs i markery, lipidogram, transaminazy, poziom witamin A i
E, układ krzepnięcia
Sa02
•
•
ocena kliniczna wg punktacji Shwachmana-Kulczyckiego
•
badanie laryngologiczne (polipy nosa, zapalenie zatok, ew. CT zatok)
Ambulatoryjne wizyty kontrolne co 3 miesiące lub częściej w przypadku ciężkiego przebiegu
choroby
• badanie lekarskie
• pomiary antropometryczne
• badanie spirograficzne
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•
•

badanie bakteriologiczne plwociny
Sa02

Leczenie ambulatoryjne (domowe)
•
dieta wysokoenergetyczna z suplementacją witamin A,D,E,K
•
enzymy trzustkowe (Kreon, Lipancrea) u chorych z niewydolnością trzustki
•
(elastazy, steatorrhoea)
•
kwas ursodezoksycholowy – u chorych z cholestazą
•
fizjoterapia – drenaż grawitacyjny i autogeniczny
•
leczenie mukolityczne – inhalacyjne i doustne
•
leczenie bronchodilatacyjne – u chorych z objawami nadreaktywności oskrzeli
•
leczenie przeciwzapalne wg wskazań ośrodka referencyjnego
•
antybiotykoterapia – doustna, inhalacyjna (Colistin, Tobramycyna) w przypadkach
przewlekłego zakażenia dróg oddechowych przez Pseudomonas aeruginosa
Leczenie szpitalne zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej
•
antybiotykoterapia wg antybiogramu stosowana w przypadku nowych zakażeń
oskrzelowo-płucnych oraz zaostrzeniu przewlekłych zmian zapalnych. Leczenie
powinno trwać co najmniej 14 dni. Ze względu na zwiększoną eliminację leku oraz
słabą penetrację dawki antybiotyków powinny być większe niż w innych chorobach
•
leki mukolityczne
•
leki rozszerzające oskrzela
•
leki przeciwzapalne (glikokortykosteroidy, makrolidy)
Leczenie żywieniowe
•
żywienie dojelitowe nocne (przez sondę), lub PEG (gastrostomia przezskórna),
•
pozajelitowe
Leczenie powikłań w specjalistycznym ośrodku referencyjnym
•
krwawienie z dróg oddechowych (krwioplucie)
•
odma opłucnowa
•
krwawienie z żylaków przełyku (marskość wątroby, nadciśnienie wrotne)
Tlenoterapia
•
u chorych z niewydolnością oddechową (Pa02 <55mmHg ) konieczna jest przewlekła
tlenoterapia
Poradnictwo genetyczne
•
Każdy pacjent z rozpoznaniem mukowiscydozy powinien mieć wykonane badanie
molekularne identyfikujące mutację genu CFTR.
•
Rodzina powinna uzyskać poradę genetyczną
Poradnictwo psychologiczne
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Karta badań noworodka z nieprawidłowym wynikiem testu przesiewowego w kierunku
mukowiscydozy
I. Dane ewidencyjne dziecka
Nazwisko i Imię
Data urodzenia
PESEL
Adres
zameldowania
II. Dane ewidencyjne rodziców
Nazwisko
Imię

i Rok urodzenia Zawód

Ojciec
Matka
Rodzeństwo
Rodzeństwo
III. Wywiad rodzinny
Choroby występujące w rodzinie
Mukowiscydoza
Choroby
układu
oddechowego
(astma, polipy nosa)
Inne – cukrzyca,
choroba wrzodowa
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Choroby

IV. Przesiew CF
Badania (data)

Wartości

Test IRT
Test konduktometryczny I.
(NaCl – mmol/l)
Jontoforeza
pilokarpinowa
(Cl – mmol/l)
Genotyp
Rozpoznanie

II.
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V. Wywiad osobowy
Ciąża (kolejność)
Czas trwania ciąży (Hbd)
Przebieg ciąży
Poród (kolejność)
Wymiary
dziecka

urodzeniowe Waga
(g)/centyle
Wzrost (cm)/centyle
Obwód
(cm)/centyle

głowy

Punktacja Apgar
Przebieg
noworodkowego

okresu

Sposób karmienia
Liczba stolców w ciągu
doby
Zaburzenia
kaszel

oddychania,

Przebyte choroby,
rozwojowe

wady

Hospitalizacje i przyczyny
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VI. Badania fizykalne
Stan ogólny
Pomiary
antropometryczne

Stan odżywienia
Długość
(cm)/centyle
Masa
(kg)/centyl
Obwód
piersiowej
(cm)/centyl
Głębokość
(cm)/centyl
Szerokość
(cm)/centyl

ciała
ciała
klatki Obwód głowy do 2rż (cm)/centyl

Skóra
Układ kostny
Układ mięśniowy
Czaszka
Ciemię
Klatka piersiowa

Kształt
Liczba
oddechów
Saturacja
Odgłos
opukowy
Zmiany
osłuchowe

Serce

Jama brzuszna

Częstość
uderzeń
Tony serca
Szmery
Perystaltyka
Wątroba
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Śledziona
Narządy
moczowopłciowe
Wady rozwojowe

VII. Postępowanie profilaktyczno-lecznicze

Szczepienia ochronne,
Szczepienie
przeciw
grypie

Dieta

Preparaty elektrolitowe
(NaCl)
Enzymy

Preparat

j. FIP lipazy/kg/dobę

Witaminy

Nazwa

Dawkowanie

Antybiotyki
ostatnio Nazwa
stosowane
(doustne,
dożylne w nebulizacji)

Dawkowanie
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Schemat fizjoterapii

TANDEMOWA SPEKTROMETRIA MAS (MS/MS) W BADANIACH PRZESIEWOWYCH NOWORODKÓW I
WCZESNEJ DIAGNOSTYCE WAD METABOLICZNYCH
Spektrometria masowa w technice sprzężonych spektrometrów masowych (MS/MS) w
drugiej połowie lat 90-tych uzyskała wielkie zainteresowanie w analityce ze względu na
unikalne cechy, takie jak wysoka czułość, dokładność i selektywność. TMS umożliwia
oznaczanie ilościowe związków mało i średniocząsteczkowych w złożonych mieszaninach
bez konieczności uprzedniej ich separacji. Ma to szczególne znaczenie przy oznaczaniu
mikromolowych ilości substancji we krwi, moczu lub innych płynach ustrojowych. Czułość
aparatu przewyższa stężenia substancji w surowicy krwi.
Istotną cechą tej metody jest równoczesne oznaczanie z jednej próbki całego spektrum
substancji. Umożliwia to badanie rzadkich chorób metabolicznych, dla których nie jest
opłacalne wykonywanie klasycznych badań przesiewowych prowadzonych dla każdej
choroby osobno, na podstawie analizy z kropli krwi pobranej na bibułę.
Technika ta umożliwi zatem uzupełnienie klasycznych badań przesiewowych, prowadzonych
dla kilku wad wrodzonych, jak hipotyreoza, fenyloketonuria czy mukowiscydoza, o szereg
wad rzadkich. Możliwe też będzie wykonywanie tzw. przesiewu dla grupy podwyższonego
ryzyka (tzw przesiewu selektywnego).
Przykładowo technika ta umożliwia oznaczanie profilu estrów karnityny i wybranych
aminokwasów, które są nieprawidłowe w ponad 20 wrodzonych chorobach
metabolicznych. Analiza aminokwasów we krwi, takich jak fenyloalanina, leucyna,
metionina, tyrozyna, homocysteina, dla których opracowano już w CDC wzorce referencyjne
dla USA, stosowana jest do diagnostyki tyrozynemii, choroby syropu klonowego czy
diagnostyki hiperfenyloalaninemii.
Tandemowa spektrometria mas jako jedyna technika umożliwia oznaczanie estrów karnityny
w celu wykrycia MCAD (deficytu dehydrogenazy CoA średniołańcuchowych kwasów
tłuszczowych) dość częstej wady utleniania kwasów tłuszczowych (ok. 1: 10.000), która
może prowadzić nawet do zgonu dziecka, a w Polsce jest praktycznie nie diagnozowana.
Poza zastosowaniem jako poszerzenie spektrum badań przesiewowych oraz wykrywania i
monitorowania leczenia wad metabolicznych technika spektrometrii masowej może być
wykorzystana do:
• monitorowania chemioterapii w leczeniu nowotworów
• kontroli wydolności nerek
• monitorowania farmakoterapii przez oznaczania metabolitów leków
• w analizie chorób sercowo-naczyniowych
Technika MS/MS umożliwia wykonanie wielu prac badawczych dotychczas niemożliwych ze
względów technicznych lub ekonomicznych. Aparat obniża znacznie koszt i czasochłonność
wielu oznaczeń.
Należy podkreślić ponownie kilka cech unikalnych, który plasuje ten aparat w grupie
najczęściej obecnie kupowanych aparatów specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej w
krajach rozwiniętych:
1. Wysoka czułość i selektywność oznaczeń
2. Objętość próbki: kilka mikrolitrów krwi lub moczu
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3.
4.
5.
6.

Oznaczanie ilościowe - równoczesne dla kilkudziesięciu substancji bez separacji
Umożliwia oznaczenie do kilkuset próbek dziennie
Technika staje się referencyjna – tworzone są biblioteki wzorców
Badanie techniką MS/MS ułatwi certyfikację laboratorium i szpitala w Unii Europejskiej.

Na obecnym etapie rozwoju technika MS/MS nie może zastąpić badań przesiewowych
prowadzone w całym świecie metodami „klasycznymi” tj. oznaczania jednej lub kilku
substancji w jednym teście. Ośrodki badawcze zajmujące się badaniami przesiewowymi
wykorzystują obecnie tę technikę do wsparcia i poszerzenia spektrum badanych chorób
metabolicznych, zwłaszcza w celu wykrycia i ustalenia częstości wielu rzadkich chorób
metabolicznych, których badanie łączne w jednej analizie staje się opłacalne. Według naszej
oceny trendu światowego technika tandemowej spektrometrii mas stanie się w ciągu
najbliższych lat standardem w badaniach przesiewowych rzadkich wad metabolicznych.
Badania metodą MS/MS w IMiD w roku 2001 – 2005 potwierdziły przydatność tej techniki
zarówno do badań u noworodków jak i dzieci starszych podejrzanych o choroby
metaboliczne. W tym zakresie Instytut Matki i Dziecka wykonywał badania dla szeregu klinik
w kraju, a zwłaszcza dla Kliniki Chorób Metabolicznych CZD, ponieważ jest to obecnie
jedyny aparat w kraju przystosowany do tego typu badań z krwi na bibule.
Na podstawie analizy efektywności MS/MS w badaniu przesiewowym fenyloketonurii,
prezentowanej przez IMiD na Sympozjum Wad Metabolicznych w Pułtusku, w październiku
2002, w trakcie dyskusji plenarnej postanowiono wprowadzić badanie MS/MS do rutynowych
badań przesiewowych fenyloketonurii jako drugi stopień przesiewu. Oznaczanie równoczesne
fenyloalaniny i tyrozyny zwiększa wielokrotnie selektywność (wartość predykcyjną testu
przesiewowego) i umożliwia około 15-krotnie zmniejszenie liczby noworodków, od których
jest pobierana druga próbka krwi na bibułę.
Obecnie metodą MS/MS oznaczana jest fenyloalanina i tyrozyna w próbkach krwi, w których
stwierdzono podwyższony poziom fenyloalaniny metodą kolorymetryczną, jako pierwszym
badaniu przesiewowym.
Piśmiennictwo
♦ Rapid diagnosis of homocystinuria and other hypermethioninemias from newborns' blood
spots by tandem mass spectrometry. Chace DH, Hillman SL, Millington DS, Kahler SG,
Adam BW, Levy HL. Clin Chem 1996;42(3):349-55.
♦ Diagnosis of inborn errors of metabolism by acylcarnitine profiling in blood using tandem
mass spectrometry. Vianey-Saban C, Guffon N, Delolne F, Guibaud P, Mathieu M, Divry
P. J Inherited Metab Dis 1997;20:411-4.
♦ Newborn screening for metabolic disease using a Sciex API 300 benchtop electrospray
tandem mass spectrometer. Chace DH, Hillman SL. Proceedings of the Third Meeting of
the International Society for Neonatal Screening; 1996 Oct 20-23; Boston, (MA). Boston
(MA): International Society for Neonatal Screening, 1997:119-22.
♦ Newborn Screening by tandem mass spectrometry (MS-MS) [editorial; comment].
Sweetman L. Clin Chem 1996;42(3):345-6.
♦ Newborn screening of MCAD deficiency by tandem mass spectrometry. Chace DH,
Hillman SL,Millington DS, Finegold DL, Naylor EW. Proceedings of the 11th National
Neonatal Screening Symposium; 1995 Sep 12-16; Corpus Christi (TX). Washington
(DC): ASTPHLD, 1996:260-1.
♦ Medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency in Pensylvania: neonatal screening
shows high incidence and unexpected mutation frequencies. Ziadeh R, Hoffman EP,
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♦
♦
♦
♦
♦

Finegold DN, Hoop RC, Brackett JC, Strauss AW, Naylor EW. Pediatr Res
1995;37(5):675-8.
Rapid diagnosis of maple syrup urine disease in blood spots from newborns by tandem
mass spectrometry. Chace DH, Hillman SL, Millington DS, Kahler SG, Roe CR, Naylor
EW. Clin Chem 1995;41(1):62-8.
Diagnosis of inborn errors of metabolism from blood spots by acylcarnitines and amino
acids profiling using automated elektrospray tandem mass spectrometry. Rashad MS,
Ozand PT, Bucknall MP, Little D. Pediatr Res 1995;38(3):324-31.
Rapid diagnosis of phenylketonuria by quantitative analysis for phenylalanine and
tyrosine in neonatal blood spots by tandem mass spectrometry. Chace DH, Millington DS,
Terada N, Kahler SG, Roe CR, Hofman LF. Clin Chem 1993;39(1):66-71.
Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase (MCAD) deficiency: diagnosis by acylcarnitine
analysis in blood. Van Hove JL, Zhang W, Kahler SG, Roe CR, Chen YT, Terada N, et al.
Am J Hum Genet 1993;52(5):958-66.
Tandem mass spectrometry: a new method for acylcarnitine profiling with potential for
neonatal screening for inborn errors of metabolism. Millington DS, Kodo N, Norwood
DL, Roe CR. J Inherited Metab Dis 1990;13(3):321-4.

4) Źródła finansowania
Podstawowym źródłem finansowania jest budżet Ministra Zdrowia będącego dysponentem
środków budżetowych zarezerwowanych na realizację programów polityki zdrowotnej w
części 46 – Zdrowie, dziale 851 – Ochrona Zdrowia ustawy budżetowej.
5) Harmonogram Programu Badań Przesiewowych 2009-2014
1. Badania przesiewowe noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy
(hipotyreozy) – kontynuacja, obejmuje całą populację noworodków w Polsce – 2009 2014
2. Badania przesiewowe noworodków w kierunku fenyloketonurii (PKU), kontrola leczenia
– monitorowanie leczenia, kontynuacja obejmuje całą populację noworodków w Polsce 2009-2014
3. Badania przesiewowe noworodków w kierunku mukowiscydozy (CF), diagnostyka
potwierdzająca – zakończenie wdrożenia w roku 2009 – od 2010 cała populacja.
4. Tandemowa spektrometria mas (MS/MS) w II etapie przesiewu fenyloketonurii (rejon
IMiD) oraz w diagnostyce różnicowej i kontroli leczenia fenyloketonurii oraz badanie
pilotażowe w kierunku rzadkich wad metabolicznych (zaburzenia beta-oksydacji,
aminoacydurie) rok 2010. Sukcesywne wdrażanie metody w latach 2011-2014.
5. Prowadzenie centralnego rejestru noworodków objętych badaniami przesiewowymi
z zastosowaniem kodowanej elektronicznej transmisji danych z 7 ośrodków
i zabezpieczeniem danych osobowych (NeoBase) – 2009 - 2014
6. Koordynacja, edukacja i nadzór merytoryczny badań przesiewowych w Polsce – 20092014
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7. Zabezpieczenie logistyczne i materiałowe badań przesiewowych: przygotowanie i druk
etykiet z kodami paskowymi, dystrybucja odczynników, bibuł do pobrań krwi i etykiet,
rejestr i statystyka krajowa – 2009-2014
8. Kontrola jakości badań przesiewowych w całym kraju – 2009-2014
9. Druk i upowszechnienie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 2009-2014.
10. Statystyka i sprawozdanie – 2009-2014
6) Wskaźniki monitorowania oczekiwanych efektów
Liczba badanych noworodków w stosunku do liczby urodzeń
Wskaźniki zapadalności na fenyloketonurię, hipotyreozę oraz mukowiscydozę
Liczba przypadków powikłań w związku z nie wykrytą chorobą w okresie
noworodkowym
Wskaźnik efektywności (liczba potwierdzonych przypadków fenyloketonurię,
hipotyreozę oraz mukowiscydozę w stosunku do liczby weryfikowanych
(podejrzewanych).
VI. PLAN RZECZOWO-FINANSOWY PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH
NOWORODKÓW NA ROK 2009
Szacunkowy kosztorys został opracowany na podstawie kosztów poniesionych na realizację
badań w roku 2008 i w oparciu o prognozowane liczby urodzeń w latach 2009-2014. Koszt
testów diagnostycznych oszacowano według aktualnego kursu EUR.
Koszt odczynników zawiera 7% opłaty VAT.

Kosztorys z podziałem na zadania w 2009 r. (wydatki bieżące)
1

Badania przesiewowe w kierunku hipotyreozy

3 468 400

2

Badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii

2 945 000

3

Badania przesiewowe w kierunku mukowiscydozy

2 691 800

4

Zakup materiałów diagnostycznych do badań

6 832 875

5

Koszty koordynacji, edukacji i nadzoru merytorycznego

400 000

Koszt programu w 2009 roku:

16 338 075
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VII. REALIZATORZY PROGRAMU
Wymagania stawiane oferentom:
1) Posiadane laboratoria badań przesiewowych w kierunku diagnostyki fenyloketonurii,
hipotyreozy i mukowiscydozy.
2) Doświadczenie w organizacji i wykonywaniu badań przesiewowych noworodków w
kierunku fenyloketonurii, hipotyreozy i mukowiscydozy.
3) Posiadane doświadczenie w prowadzeniu centralnego rejestru noworodków objętych
badaniami przesiewowymi z zastosowaniem kodowanej, elektronicznej transmisji
danych z ośrodków biorących udział w programie, z zabezpieczeniem danych
osobowych.
4) Dysponowanie bazą i kadrą, umożliwiającymi realizację ogólnokrajowego programu.
Kryteria oceny ofert:
1) Udokumentowana możliwość zrealizowania badań przesiewowych w kierunku
hipotyreozy, fenyloketonurii i mukowiscydozy.
2) Doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, w tym w zakresie prowadzenia
badań przesiewowych noworodków w Polsce, w dokonywaniu zakupów testów
diagnostycznych i odczynników do badań przesiewowych, kontroli jakości badań
przesiewowych, prowadzenia Rejestru noworodków objętych badaniami
przesiewowymi oraz koordynacji i nadzoru merytorycznego nad badaniami
przesiewowymi w Polsce.

Współwykonawcy:
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
LABORATORIA PRZESIEWOWE
Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17a
Zakład Badań Przesiewowych
01-211 Warszawa
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr1
ul. Dębinki 7
Zakład Biochemii Klinicznej
80-952 Gdańsk
Wojewódzki Zespół Ochrony Zdrowia Matki,
Dziecka i Młodzieży
Pracownia Przesiewowa
ul. Powstańców 31
40-038 Katowice
Samodzielny Publiczny
Dziecięcy Szpital Kliniczny
Pracownia Badań Przesiewowych
Collegium Medicum UJ
i Błędów Metabolicznych
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”
Samodzielna Pracownia Badań
ul. Rzgowska 281/289
Przesiewowych
93-338 Łódź
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Pracownia Badań Przesiewowych
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Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
ul. Krysiewicza 7/8
61-825 Poznań
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr1
im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego
Pomorskiej Akademii Medycznej w
Szczecinie
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu
ul. H. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław
VII.

Hipotyreozy i Fenyloketonurii
u Noworodków
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Medycyny Nuklearnej

Pracownia Badań Przesiewowych

KONTYNUACJA PROGRAMU W LATACH NASTĘPNYCH

Wieloletni program badań przesiewowych noworodków w Polsce obejmuje stałe elementy
programu (zakres przedmiotowy) badań przesiewowych, których zasady realizacji zostały
opracowane i sprawdzone w realizacji do końca roku 2008. W okresie realizacji tego
Programu zachowane zostaną przedstawione zasady jego realizacji oraz finansowania.
Zmiany zakresu przedmiotowego „Programu badań przesiewowych noworodków w Polsce na
lata 2009-2014” oraz jego poszerzenie o inne schorzenia możliwe do identyfikacji w systemie
badań przesiewowych – będą wymagały przyjęcia przez Ministerstwo Zdrowia suplementu
uzasadniającego potrzebę dokonania zmiany.
Prowadzone będą prace nad poszerzeniem zakresu badań przesiewowych o inne choroby
metaboliczne, których badanie może zwiększyć istotnie ilość dzieci chorych ratowanych w
badaniach przesiewowych w Polsce.
Planuje się przekazanie – po całkowitym wdrożeniu - do finansowania przez Narodowy
Fundusz Zdrowia.
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