


Для чого потрібен
неонатальний скринінг?

Скринінг (дослівно просіювання) - програма обстеження

новонароджених в перші дні життя з метою виявлення вроджених

порушень обміну речовин ще задовго до появи перших клінічних

симптомів. 

Різні захворювання трапляються з різною частотою, проте спільним

для них є те, що на ранніх стадіях розвитку вони непомітні та можуть

проявлятися через тривалий час після народження, коли більшість

процесів в організмі стають незворотними. 



Переваги і недоліки скринінгу

Виявлення
захворювання в їх

ранніх, 
безсимптомних 
стадіях на яких

лікування
ефективніше

Скринінгові методи
не є досконалими; 
результати можуть

бути як хибно-
позитивними так і 

хибно-негативними



Кому потрібно проводити скринінг?
Усім новонародженим. Оскільки захворювання, пов'язані з порушенням

метаболізму, є спадковими, це означає, що дитині вони передаються від батьків. Батько і 

мати немовляти можуть бути здоровими, але бути носіями дефектних генів. Якщо

дитина успадкує від

кожного з батьків такий

вражений ген, це призведе

до розвитку хвороби. Дуже

часто народження хворої

дитини зі спадковими

порушеннями обміну

речовин може бути першим 

випадком спадкового

захворювання в сім'ї. 



Навіщо потрібно проводити
скринінг?

Багато з таких захворювань піддаються лікуванню. Щоб уникнути

ускладнення захворювання і важких наслідків, дитині необхідно оперативно 

призначити лікування. Ефективність терапії залежить, в тому числі, і від того,

наскільки своєчасно

проведено обстеження

немовляти і точно 

встановлений діагноз. 

Встановлено, що 5% всіх

випадків «синдрому раптової

смерті немовлят» - наслідок

спадкових порушень

метаболізму.



Про які захворювання йде мова?
Світова медицина налічує близько 3 тисяч генетичних

захворювань. Скринінг новонароджених на спадкові захворюванняв

згідно з чинним законодавством Україні включає в себе дослідження

на 5 основних захворювань обміну речовин. Це:

Фенілкетонурія1

Муковісцидоз2

Галактоземія3

Адреногенітальний синдром4

Вроджений гіпотиреоз5



Фенілкетонурія
Розвивається внаслідок порушення обміну амінокислоти під

назвою фенілаланін. При накопиченні цієї речовини в організмі

виникають симптоми ураження нервової системи і відставання

дитини у розумовому розвитку.



Муковісцидоз
Супроводжується порушенням функціонування залоз

зовнішньої секреції. В основному уражаються органи

дихання і травлення, де накопичується дуже густий слиз, 
що може

викликати

кишкову

непрохідність і 

сильний

нав'язливий

кашель.



Галактоземія
Характеризується непереносимістю організмом молочного 

вуглеводу — галактози. Причиною такого стану є відсутність

певних ферментів, які переробляють цей вуглевод і 

перетворюють його в таку необхідну глюкозу. Як наслідок, 

неперероблені

речовини для організму

стають токсичними і 

вражають практично всі

життєво важливі

системи і органи.



Адреногенітальний синдром

Розвивається внаслідок недостатнього функціонування

ферменту, який відповідає за роботу надниркових залоз. 

Вираженість симптомів захворювання залежить від рівня

блокування в роботі ферменту.



Вроджений гіпотиреоз

Супроводжується вродженим порушенням вироблення

гормонів щитовидної залози, що може призвести до

серйозного ураження

нервової системи (аж 

до розумового

відставання).



Коли проводять скринінг новонароджених
на спадкові захворювання?

Аналіз на генетику у новонароджених проводять у пологовому

будинку відповідно до визначених рекомендацій. Терміни взяття

скринінгу новонароджених представлені нижче:

на третій день — у доношеної дитини;.

на шостий — сьомий день — у дитини, 
народженої раніше терміну..



Як проводиться скринінг
новонароджених?

Аналіз на спадкові захворювання у новонароджених проводитися

шляхом дослідження крові з п'ятки немовляти. Даний аналіз абсолютно 

безпечний для малюка. Для дослідження достатньо лише кількох крапель

крові, зібраних на спеціальну картку з 

фільтрованого паперу. Після того, як бланк взятої

з кров'ю на спадкові захворювання у 

новонароджених підсохне, медсестра чітко і 

уважно повинна заповнити всю інформацію про 

малюка і його батьків. Заповнений бланк 

передають в спеціальну медико-генетичну

лабораторію, де фахівці проводять хімічне

дослідження переданого матеріалу.



Скільки робиться скринінг
новонароджених?

Результати неонатального скринінгу за термінами готуються протягом 10-20 днів

після забору крові в державних лабораторіях, в приватних лабораторіях цей період

становить від 3-х днів. результат дослідження відправляють в поліклініку, за якою

закріплений малюк. У більшості випадків, результати аналізу негативні і дільничний

педіатр нічого не говорить 

батькам. При наявності

позитивного результату, 

дільничний лікар

зобов'язаний зв'язатися з 

батьками малюка і надати

їм подальшу інформацію

для більш ретельного

обстеження.



Дякую за увагу!


