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 A csecsemőkön a születést követően különböző 
vizsgálatokat végeznek az egészségügyi szakemberek. 

 Az újszülöttek szűrése genetikai vizsgálatokból vagy a 
születési hibákat kimutató általános rutin vizsgálatokból áll.

 A vizsgálatok segítségével még a tünetek megjelenése 
előtt kimutatható, ha egy csecsemőnél fennáll valamely 
ritka, de súlyos betegség kockázata. 

 A betegségek időben történő felismerésével a gyermekek 
olyan kezelésben részesülhetnek, amellyel megelőzhető a 
betegség kialakulása vagy csökkenthető a súlyossága. 

 Az újszülöttek szűrésével egyéb információk is szerezhetők, 
például a szülők és rokonok egészségi állapotáról és 
veszélyeztetettségi fokáról, és az orvosok pontosabban 
megismerhetik a betegség körülményeit.



Habár néhány tudományos társaság 
felállította az újszülöttek szűrésének 
irányelveit, jelenleg Európában a 
nemzeti hatóságok, a regionális 
hatóságok, sőt maguk a kórházak 
választják ki, milyen szűréseket végeznek 
el. Ennek eredménye, hogy az EU 
tagállamaiban az újszülöttek szűrési
programja igencsak eltérő.



Részt vevő betegségek: Chron betegség, 
Cisztás fibrózis, Duchenne Izom 
Dysztrófia, Ehler-Danlos szindróma, Fragilis 
X szindróma, Marfan szindróma, Prader –
Willi szindróma, Sclerosis Tuberosa

Részt vevő országok: Dánia, Finno., 
Franciao., Spanyolo., Svédo., Belgium, 
Németo., Svájc, Egyesült Királyság, 
Lengyelo., Németo., Románia, Olaszo., 
Hollandia, Portugália, Íro., Ausztria



Betegség Késés a diagnózisban 
a válaszadók 50%-nál

Késés a diagnózisban 
a válaszadók 50%-nál 
az újszülőttkorban
kiszűrtek kivételével

CF 1,5 hó 9 hó (63%)

PWS 1,5 év 4 év (66%)

TS 4 hó 6 hónap (90%)

MFS 1,5 év 2 év (92%)

DMD 12 hó 16 hónap (95%)

EDS 14 év 14 év (96%)

FRX 2,8 év 3 év (97%)

CD 12 hó 12 hó (100%)

PWS-t a hipotónia miatt, a CF-et pedig az általános szűrés miatt szűrik ki 
Hamarabb (Fro., Olszo., Belgium)



Szignifikáns különbség volt országonként 
az újszülött kori diagnózist illetően:

 Belgium (41%),Olaszo. (28%)
 Dánia, Svédo., Finno., Svájc, Lengyelo. 

(7-9%)



 Kell-e egységes protokoll?
 Kiterjeszthető-e a szűrési program a társadalom 

egészére, és milyen feltételek alapján válasszák 
ki a szűrésbe bevont betegségek körét? 

 Bekerüljenek-e a szűrési programba a 
gyógyíthatatlan betegségek?

 Szükséges-e a vizsgálatok elvégzéséhez a 
szülők hozzájárulása? 

 Mi a helyzet a szűrési eredményekre vonatkozó 
adatvédelem tekintetében?

 Valós probléma-e a megkülönböztetéstől való 
félelem?  Stb…



 Magzati szűrővizsgálatok
 Újszülöttek kötelező szűrővizsgálatai
 Genetikai vizsgálatok



A kötelező vizsgálatok a várandósság alatt:

1. Az első ultrahang szűrés (12. hét):

 megállapítják a magzat pontos korát, a várható szülés idejét, 
 A hüvelyi ultrahang vizsgálat során ellenőrzik a gerinc állapotát, 

a végtagbimbók meglétét. Megnézik a nyaki redőt, amellyel 
bizonyos genetikai rendellenességek felderíthetők, elsősorban a 
Down-szindróma. A Down kóros újszülöttek bőre redőkbe 
emelhető, főképp a tarkótájon. A magzat orrcsontjának hosszát 
is megmérik, ugyanis az orrcsont hiánya szintén a Down-
szindróma egyik korai tünete.

 A vizsgálat fontossága abban rejlik, hogy a 12. hétig csak a 
súlyos élettel összeegyeztethetetlen fejlődési rendellenességeket 
lehet észrevenni, apróbb eltérések még nem észrevehetők.



A kötelező vizsgálatok a várandósság alatt:

2. A második (genetikai) ultrahang szűrés (18-20. hét):

 A szűrésen hasi ultrahanggal nézik meg a magzat 
belső szerveit, hogy megfelelően fejlődnek-e. Itt már 
szinte minden szervet ellenőrizni tudnak, a koponyát, 
az agyszerkezetet, az arcot, a gerinc épségét a 
csigolyákat is beleértve. Megvizsgálják a szív négy 
üregének meglétét, a rekeszizmot, a hasfal zártságát, 
a veséket, a telt gyomrot, a hólyagot, valamint a 
végtagok épségét, és természetesen a méhlepény 
tapadási helyét és a magzatvíz mennyiségét is.



Ajánlott vizsgálatok a várandósság alatt:
Ha kismama elmúlt 35 éves vagy a rokonságban 
előfordult már genetikai betegség, illetve ha az 
ultrahangos genetikai vizsgálatok során eltérést 
tapasztalnak a szakemberek, további szűrések 
ajánlottak, amelyek méhlepényből, illetve 
magzatvízből levett minták kromoszómavizsgálatával 
járnak.
Mindkét eljárás során a hasfalon keresztül, a 
méhizomzat átszúrásával történik a mintavétel, 
miközben ultrahanggal figyelik, hogy hol helyezkedik 
el a magzat. A vetélési kockázat mindkét 
diagnosztikus szűrésnél nagyjából 1% körüli, ezért a 
vizsgálatokat csak indokolt esetben és a Kismama 
beleegyezésével végzik el.



 Amniocentézis (magzatvíz-mintavétel) 
Ezen vizsgálat során a magzatvízben található sejtek 
kromoszómaállományát vizsgálják. A beavatkozást a terhesség 15-19. 
hete között végzik, a hasfalon keresztül bevezetett tűvel vesznek mintát, 
amiből az esetleges Down-kór jelenlétén kívül egyéb betegségek is 
kiszűrhetők, pl. Edwards- és Patau-kór, tripla-X vagy dupla-Y-szindróma, 
vagy nyitott hátgerinc. A vizsgálathoz a levett mintát szaporítani kell, így 
ez négy hetet is igénybe vehet, amire megszületik az eredmény.

 Korion-biopszia (méhlepény-mintavétel) 
A magzatboholy-mintavétel szintén a már említett kromoszóma-
rendellenességek kiszűrésére szolgál. A mintavétel során a méhfalhoz 
tapadó lepényből vesznek szövetmintát egy tű segítségével helyi 
érzéstelenítésben, így csak minimális fájdalommal jár. A vizsgálatra a 
magzatvíz-mintavételnél valamivel előbb, már a 9. héttől kezdődően sor 
kerülhet és rövidebb idő alatt elkészül az eredménye.

Az eredmények pontossága nagyjából egyenértékűnek nevezhető,
genetikai szempontból viszont az amniocentézis valamivel megbízhatóbb.



Az Egészségügyi Miniszter rendelete 
(44/2007. (IX.29)) alapján hazánkban 
minden újszülöttnél kötelező a kiterjesztett 
anyagcsere szűrővizsgálat elvégzése. 
Erre két centrumot jelöltek ki:

 Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika 
(1083 Budapest, Bókay utca 53., 
www.gyer1.sote.hu)

 Szegedi Tudományegyetem 
Gyermekgyógyászati Klinika (6720 Szeged, 
Korányi fasor 14-15., www.szote.u-
szeged.hu/pedia)

http://www.gyer1.sote.hu/�
http://www.szote.u-szeged.hu/pedia�
http://www.szote.u-szeged.hu/pedia�


Aminósav anyagcsere zavarok:

 Fenilketonuria
 Jávorfaszörp betegség
 Tirozinémia I, II típus
 Citrullinémia I (argininoszukcinát szintáz hiány, 
 ASS)
 Arginoszukcinát aciduria (arginoszukcinát liáz hiány, 
 ASL)
 Homocisztinuria


Zsírsav oxidációs zavarok:

 Rövid-láncú acil-CoA dehidrogenáz hiány (SCAD)
 Közép-láncú acil-CoA dehidrogenáz hiány (MCAD)
 Hosszú-láncú hidroxi-acil-CoA dehidrogenáz hiány 
 (LCHAD a, b)
 Nagyon hosszú-láncú acil-CoA dehidrogenáz hiány 
 (VLCAD)
 Multiplex acil-CoA dehydrogenáz hiány (MADD, v. 
 GA II)
 Karnitin-palmitoil tanszferáz hiány (CPT-I, CPT-II)
 Karnitin transzport zavara (CT)

Organikus savak metabolizmusának zavarai:

 Béta-ketotioláz hiány
 Glutársav acidémia, 1 típus (GA-I)
 Isovaleriánsav acidémia (IVA)
 Metilmalonsav acidémia (MMA)
 Propionsav acidémia (PA)
 3-Hidroxi-3-metilglutaril-CoA liáz hiány (HMG)
 3-Metilkrotonil CoA karboxiláz hiány (MCC)
 Multiplex karboxiláz hiány (MCD)

Endokrin és egyéb anyagcsere zavarok:

 Hipotireózis
 Galaktozémia
 Biotinidáz hiány

A kiterjesztett szűrés a korábban is vizsgált hipotireózis, galaktozémia, biotinidáz 
hiány és fenilketonuria mellett további 22 betegség vizsgálatát foglalja magában. 



A SZÜLÉSZETI OSZTÁLYOKON a 48. 
ÉS 72. ÉLETÓRA között minden 
újszülöttől vérmintát kell venni 
anyagcsere szűrővizsgálat 
céljából. Ha az újszülött 
hazabocsátása 48 órás életkor 
előtt történik, a mintavételt 
életkortól függetlenül el kell 
végezni. A vérvétel megtörténtét 
és időpontját, valamint a vérvétel 
időpontjában a gyermek életkorát 
(< 48 h vagy >48 h) az újszülött 
zárójelentésén és egészségügyi 
könyvében fel kell tüntetni.



A minták vizsgálatát azon a napon kezdik 
el, amikor a szűrőpapírok a laboratóriumba 
megérkeznek. Az eredmények a vizsgálattól 
függően néhány napon belül elkészülnek. A 
kóros eredményről, annak súlyosságától 
függően, telefonon vagy levélben értesítik 
a családot, a gyermek körzeti orvosát vagy 
a gyermeket ellátó intézetet. Ebben az 
esetben kontroll vizsgálat történik.

A szülői tájékoztató letölthető innen:
http://anyagcsere.sed.hu/data/acs/szuloi_tajekoztato.pdf



Gyermekgyógyászati szakorvosi szűrővizsgálat 
 vérnyomás 4 végtagon,
 testméretek,
 testtömegindex-BMI,
 légzés, keringés, idegrendszer, hasi szervek vizsgálata
Radiológiai vizsgálatok 
 Hasi ultrahangvizsgálat
 Koponya ultrahangvizsgálat
 Csípő ultrahangvizsgálat
Szakorvosi vizsgálatok 
 Szemészeti szakorvosi vizsgálat
 Ortopéd szakorvosi vizsgálat



Gyanújelek esetén:
 Fejlődési elmaradás, súly állás, súly esés
 Furcsa arc, koponya rendellenesség ( 

dysmorphia )
 Több szerv kóros fejlődése, működése
 Hányás, hasmenés
 Kp. idegrendszeri tünetek
 Érzékszervi tünetek
 Magatartás zavarai
 Máj – lép megnagyobbodás



Módszerek
 Ultrahang, röntgen, CT, MRI
 Hallás, látás objektív, műszeres vizsgálatai
 Vérvizsgálatok ( vérkép, elektrolitok, sav-

bázis jellemzők, cukor, stb.)
 Vizelet
 Kromoszóma (kariotipus) elemzés
 Gén mutáció (DNS) kimutatása

Tanácsadás



 Speciális étrend
 A hiányzó enzim pótlása
 Őssejt átültetés
 Gyógyszeres kezelés
 Szív – és érrendszeri rendellenességek műtéti 

kezelése
 Egyéb sebészi eljárások
 Génterápia

A megoldáshoz viszont diagnózis kell és a 
szakterületek együttműködése!
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