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метаболічний скринінг





Що таке неонатальний 
метаболічний скринінг?

Скринінг новонароджених (неона-
тальний скринінг) – це просте дослі-
дження, що дозволяє виявити спадкові 
захворювання обміну речовин в перші 
дні життя і запобігти їх розвитку.

Неонатальний  
метаболічний скринінг 
у пологовому будинку «Лелека»: 

важливе обстеження 
з перших днів життя дитини



Чому  проводять неонатальний 
метаболічний скринінг?

Більшість дітей народжуються здоровими. Проте існують 

рідкісні вроджені гормональні й метаболічні порушення, 

які неможливо визначити у новонародженого за зовнішніми 

ознаками. Однак наявність таких порушень у дитини може 

негативно позначитись на її розумовому та фізичному роз-

витку, призвести до інвалідності і навіть смерті.

Налічується близько 500 різних захворювань порушення 

метаболізму, які обумовлені порушенням роботи особливих 

біохімічних каталізаторів – ферментів. Ферменти забезпечу-

ють процеси розщеплення амінокислот, органічних кислот, 

жирних кислот та інших біомолекул.

Чому можуть бути виявлені 
рідкісні вроджені гормональні 
та метаболічні порушення?

Ці порушення належать до спадкових, але вони могли ніколи 

не діагностуватися чи не виявлятися в роду матері або бать-

ка. Та батьки дитини можуть бути носіями «пошкодженого» 

гену. За всі ознаки організму відповідає пара генів, яку 

отримує новонароджений від батьків (по одному гену від 

кожного), і якщо в його організм попадає два пошкоджених 

гени – хвороба проявляється, якщо тільки один – не прояв-

ляється. 

Який скринінг проводять 
у державних пологових будинках 
України?

В Україні на даний момент обов’язковим є скринінг 4-х захворю-

вань: це муковісцидоз, фенілкетонурія, вроджений гіпотиреоз, 

адреногенітальний синдром.

Який скринінг проводять 
у пологовому будинку «Лелека»?

«Лелека» – єдиний пологовий будинок в Україні, який проводить 

скринінг новонароджених на 42 захворювання  (16 базового тесту 

та 26 захворювань, пов’язаних з порушенням обміну речовин). 

Аналіз відправляється до «Лабораторії Др. Редгера» в Німеччині.



Як і коли проводиться скринінг 
новонародженого?
Скринінг новонародженого виконується з крапель крові, 

взятих із п’ятки новонародженого та нанесених на спеціаль-

ний фільтрувальний папір (фільтр-карту) у проміжок часу 

від 36 годин  (при  першому скринінгу) до 28 днів (якщо 

є необхідність у повторному скринінгу)  після народжен-

ня дитини. На документі зазначається прізвище та ім’я 

малюка, його дата народження та вага, а також електронна 

адреса метері, на яку лабораторія надсилає результат 

(важливо, щоб електронна адреса була зазначена коректно 

та зрозуміло, а лист не потрапив в поштову скриньку 

до спаму).

Чи безпечно проводити 
неонатальний скринінг?

Не бійтеся і не відмовляйтеся від неонатального  

скринінгу – він абсолютно безпечний.

Який  метод  дослідження 
використовується для  
неонатального скринінгу?

Тандемна мас-спектрометрія (ТМС) – сучасний метод, що 

дозволяє визначити в невеликій кількості біологічного ма-

теріалу (крапля висушеної крові) велику кількість хімічних 

сполук (близько 40),  що дозволяє з певною вірогідністю 

запідозрити спадкове захворювання.

Де проводиться дослідження? 

Дослідження проводиться у спеціалізованому науковому інституті 

міста Хайдельберг, Німеччина. Клініка при університеті міста Хайдельберг 

має в своєму розпорядженні більше 43-х спеціалізованих відділень і вхо-

дить до числа провідних медичних центрів Німеччини і Європи.

Чому ми можемо довіряти цій клініці?

Дана клініка вже більше 40 років спеціалізується на діагностиці та ліку-

ванні вроджених порушень обміну речовин. На національному та міжна-

родному рівнях вважається першовідкривачем у діагностиці та терапії 

вроджених хвороб обміну речовин. 

Щорічно досліджує аналізи крові більш ніж 130 тисяч новонароджених 

з різних країн світу; при необхідності пропонує відповідне лікування. 

Медична команда, що складається з фахівців в області дитячого обміну 

речовин, спеціально навченого медперсоналу, дієтсестер, психологів 

і біохіміків, обслуговує щорічно більше 500 пацієнтів з  усіма видами 

вроджених порушень обміну речовин.



Які можуть 
бути виявлені 
порушення?

Скринінг новонароджених  
на 42 захворювання (16 базового тесту  

та 26 захворювань, пов’язаних  
з порушенням обміну речовин)



Захворювання екзокринних залоз

21. Муковісцидоз (кістозний фіброз) 

Порушення роботи ендокринних 
залоз

22. Гіпотиреоз

23. Адреногенітальний синдром

Дефекти реметилювання

24. Cbl-D-Hcy

25. Cbl E-, G- дефект 

26. Cbl-D-Hcy дефект  

27. Cbl-Е дефект  

28. Cbl-G дефект

29. Cbl-C дефект

30. Cbl-ЕD дефект 

31. Cbl-F дефект

32. Cbl-J дефект 

33. Дефіцит транскобаламіна II

34. CblA-дефект  

35. CblB-дефект 

Порушення метаболізму

36. Дефіцит вітаміну В
12

 

Порушення орнітинового циклу

37. Дефіцит аргініносукціната ліази

38. Дефіцит карбамоілфосфатсінтетази 1 (CPS-1)

39. Дефіцит N-ацетілглутаматсінтетази (NAGS) 

40. Дефіцит орнітин-транскарбамілази (OTC)

Порушення циклу обміну сечовини

41. Дефіцит аргінази 

42. Дефіцит аргінази, синдром ННН

Порушення обміну амінокислот

1. Фенілкетонурія і гіперфенілаланінемія

2. Хвороба кленового сиропу (MSUD)

3. Цитрулінемія I типу

4. Тирозинемія I типу

5. Класична гомоцистинурія

6. Дефіцит MTHFR (метілентетрагідрофолатредуктаза)

Порушення обміну жирних кислот / 
Порушення циклу карнітину

7. Дефіцит ацил-КоА-дегідрогенази середнього ланцюга

8. Дефіцит 3-OH-ацил-CoA-дегідрогенази довгого ланцюга 

9. Дефіцит ацил-КоА-дегідрогенази дуже довгого ланцюга

10. Дефіцит карнітину пальмітоілтрансферази I 

11. Дефіцит карнітину пальмітоілтрансферази II (СРТ-II) 

12. Дефіцит карнітину ацилкарнітину транслокази

13. Множинна недостатність ацил-CoA-дегідрогенази (MADD) 

14. Дефіцит 3-гідрокси-3метілглутаріл-КоА-ліази (HMG-CoA-

Lyase) 

15. Дефект транспортера карнітину

Порушення обміну органічних 
кислот

16. Глутарова ацидурія I типу

17. Ізовалеріанова ацидемія (IVA) 

18. Ізольована метилмалонова ацидурія (mut0-, mut--) 

19. Пропіонацідурія  

20. Дефіцит біотинідази, галактоземія



Приклад результату скринінгу,  
який отримує пацієнт:

Параметри Результат Діапазон норм Значення в діапазоні норми виключає :

17-ОН-прогестерон 5 0-19 нмоль/л                            Адреногенітальний синдром

ТТГ 2,2 0-15   µОд/мл                          Первинний гіпотиреоз

Біотинідаза  у нормі Дефіцит біотинідази

GAL-1-P-UDP-Т 12,90
5,3-40 од/грам  

гемоглобіну         
Галактоземію

Тандем-МС                                   у нормі
Фенілкетонурію (PKU/HPA),  

інше див. нижче

Скринінг муковісцидозу у нормі Муковісцидоз

*відповідає нормі і не вимагає більш розширеного висновку



Чому пологовий будинок «Лелека» хоче звернути увагу  
на цінність проведення скринінгу новонароджених?

Існує статистика, що фіксує  поширеність захворювань та їхні наслідки:

Захворювання Розповсюдженість Опис Терапія

Вроджена гіперплазія наднирників
1:12 000

Рання смерть від втрати солей, зни-
ження імунітету, неправильне статеве 
дозрівання у дівчат 

Медикаменти, які регулюють виро-
блення гормонів

Хвороба кленового сиропу (організм 
дитини не в змозі засвоювати буді-
вельні блоки білків – амінокислоти)

 1:185 000
Інвалідність, можливий летальний 
випадок

Спеціальна дієта з низьким вмістом 
білка

Недостатність біотинідази (організм 
дитини не в змозі засвоювати необ-
хідний вітамін біотин)

1:60 000
Пошкодження головного мозку та 
інших органів, можливий летальний 
випадок

Вітамінні домішки

CPT-I, CPT-2, CACT-дефіцит (пору-
шення етерифікації та транспортуван-
ня довголанцюжкових жирних кислот)

1:100 000
Тяжкі кризи, гіпоглікемія, кардіоміо-
патія, міопатичні симптоми в зрілому 
віці, летальний випадок

Спеціальна дієта

Галактоземія (дефекти в утворені 
галактози – молочного цукру) 1:40 000

Розумова відсталість, ниркова 
недостатність, катаракта, летальний 
випадок у дитинстві

Спеціальна дієта

Глутарова ацидемія типу 1
1:30 000

Тяжка дистонія, рухові розлади, 
гострі енцефалопатичні кризи 

Дієта, амінокислотна добавка, 
карнітин

Первинний гіпотиреоз (організм ди-
тини виробляє недостатню кількість 
гормонів щитоподібної залози) 

1:3 000
Можливе ушкодження головного 
мозку

Введення гормонів щитоподібної 
залози

Ізовалеріанова ацидурія (порушення 
при засвоєнні лейцину)

1:60 000
Блювота, типовий запах, кома, мета-
болічний ацидоз

Дієта з низьким вмістом  
амінокислот

Дефіцит MCAD (найбільш пошире-
ний дефект в бетаокисленні жирних 
кислот)

1:10 000
Кризи гіпоглікемії Карнітин

Фенілкетонурія
1:10 000

Затримка розумового розвитку, Спеціальна дієта з низьким вмістом 
білка

Дефіцит VLCAD, LHCAD
1:80 000

Гіпоглікемія, кардіоміопатія, серцева 
аритмія, смерть

Дієта з середньоланцюговими 
тригліцеридами



Чи можна вважати результат 
скринінгу діагнозом? 

Найчастіше результати скринінгу новонародженого виявля-

ються негативними – факт про це заноситься до медичної 

карти дитини.

Якщо ж тест показав позитивний результат на будь-яке 

з захворювань, батькам повідомляють про те, що у дитини 

виявлено лише підозру на спадкову хворобу, і призначають 

дату повторного тестування. Дуже важливо провести повтор-

ний аналіз якомога швидше. І тільки в тому випадку, якщо 

повторне дослідження дало позитивний результат, малюкові 

призначається відповідна терапія.

У більшості випадків термінове лікування забезпечує хворій 

дитині можливість нормального розвитку і допомагає запобі-

ганню наслідків вродженого захворювання.

Скільки часу потрібно для 
отримання результату аналізу?

З момента відправки аналізу до отримання результату 

проходить 21 день з дати народженння дитини. При виявлені 

відхилень в першому скринінгу лабораторія самостійно 

виходить на зв’язок з пацієнтом та викликає на додаткове 

обстеження.

Контакти  
«Лабораторії Др. Редгера» 
в Києві: 

вул. Старонаводницька, 13, секція А, оф. 48

тел.: (044) 569-28-28, 050-446-58-08, 067-209-64-19

www.medlab.kiev.ua





Пологовий будинок «Лелека»
Київ, вул. Квітки Цісик, 56

Жіноча консультація на Печерську
Київ, бул. Лесі Українки, 23-Б (2-й поверх)

тел.: 044-390-34-44
www.leleka.com.ua


