De ce este necesar screening-ul nou-născuţilor?
- Cea mai mare parte dintre nou-născuţi sunt sănătoşi la
naştere; totuşi câtiva dintre ei sunt sănătoşi doar „in
aparenţă”.
- În cazul în care aceşti nou-născuţi sunt identificaţi şi trataţi
din timp, se pot evita consecinţe foarte grave şi cateodată
chiar fatale.
In ce constă screening-ul nou-născuţilor?
- Fiecărui nou-născut i se recoltează, de la nivelul
călcâiului, cateva picături de sânge ce sunt absorbite pe o
hârtie de absorbţie specială, etichetată cu datele anagrafice
ale nou-născutului şi care conţine un spaţiu rezervat
semnăturii părinţilor pentru a acorda consensul informat al
screening-ului (vezi exemplul de fisă recoltă- sange de la
pagina urmatoare).
- Hârtia absorbantă este trimisă Centrului Regional de Boli
Metabolice ale Nou-născuţilor al AOUI din Verona unde
este
executat
screening-ul
nou-născuţilor
pentru
Hipotiroidism Congenital, Fenilcetonurie, Hiperplazia
Congenitală a Suprarenalei, Galactozemie, Deficit de
Glucoză-6-fosfat Dehidrogenază, Boala Urinei cu Miros de
Sirop de Arţar, Deficit de Biotinidază şi pentru multe alte
boli metabolice (screening metabolic lărgit). O parte din
hârtia absorbantă este trimisă Laboratorului de Analize al
AOUI din Verona ce va executa scrining-ul pentru Fibroză
Cistică, pentru care este recoltată şi o mică probă de materii
fecale din întâia defecare a nou-născutului (numită
meconium).
- Tipul bolilor incluse in programul de screening prevăzut
pentru toţi nou-născuţii este dictat prin convenţii luate cu
spitalul (Azienda Ospedaliera) sau cu unitatea ULSS de
naştere.
- Centrele pot chema NUMAI anumiţi nou-născuţi pentru
un alt control, in timp ce nu este prevăzut nici un aviz
pentru aceeia care prezinta valori normale.
- Totusi este necesar să amintim că orice procedură de
screening al nou-născuţilor, chiar dacă rezultatul este
negativ, nu exclude posibilitatea ca boala să se prezinte
oricum.

Care sunt motivele pentru care unii nou-născuţi sunt
chemaţi pentru un alt control?
- Când recoltarea sângelui de la călcâi a fost facută înainte
de primele 24 ore de viaţă (cazul externărilor precoce).
- Când sângele recoltat nu este suficient pentru a executa tot
screening-ul prevăzut.
- În cazul în care nou-născutul cântăreşte mai puţin de
2500g, sunt prevăzute alte două recoltări in afara aceleia de
la naştere: la 15 şi la 30 de zile de viaţă.
- Când dupa primele rezultate ale screening-ului se
suspectează prezenţa uneia dintre bolile căutate. DOAR
ÎNTR-UN NUMĂR MIC DE CAZURI NOU-NĂSCUTUL
CHEMAT PENTRU UN ALT CONTROL ESTE ÎNTRADEVĂR BOLNAV.
Ce trebuie facut în cazul în care copilul dumneavoastră
este chemat pentru un alt control?
- Urmăriţi cu atenţie instrucţiunile date de personalul sanitar
care v-a contactat (în cele mai multe cazuri vi se va cere să
aduceţi nou-născutul la cabinet pentru o recoltare de sânge
sau/şi de urină, sau la Centrul Regional Fibroză Cistică
pentru a efectua testul transpiraţiei).
- Din acest motiv este foarte important ca în momentul
semnăturii consensului informat al screening-ului nounăscuţilor să se controleze ca pe fişa recoltă- sânge să existe
toate datele anagrafice ale nou-născutului, pentru că acestea
facilitează procedura de apel pentru un alt control.
- Aceste rezultate ulterioare vor fi comunicate de personalul
care v-a contactat.

Un exemplu de boală identificată prin sceening-ul nounăscuţilor: Fibroza Cistică.
- Fibroza cistică determină multe glande din organism să
producă un mucus foarte dens şi vâscos. In mod deosebit
sunt afectaţi plămânii şi aparatul digestiv. La acest moment,
terapia,cu cât mai precoce cu atat mai eficientă, constă intrun sistem complex de cure ce diferă de la un pacient la altul
şi care includ fizioterapie, antibiotice şi aerosol-terapie,
enzime pancreatice şi vitamine.
- Mai puţin de un nou-născut din 200 este supus unei
analize genetice aprofundate ce permit identificarea
prezenţei bolii mai rapid si cu mai multă precizie. Prin
aceste analize, executate tot pe puţinele picături de sânge
recoltate la naştere, doar in puţine cazuri este posibilă
individulizarea unei condiţii de „purtător”. Acest lucru
indică faptul că nou-născutul:
- este sănătos (nu are boala);
- este possibil să transmită gena copiilor săi (caz in
care vor fi şi ei purtători);
- doar în cazul unirii cu un alt purtător copii sau vor
putea fi bolnavi de fibroză cistică;
- a ereditat caracterul de purtător de la unul dintre
părinţi.
Consilierea genetică si informaţii ulterioare pentru familie
sunt disponibile de fiecare data ce vine indentificat un
purtător.
- Daca nu se doreşte analiza genetică trebuie aleasă opţiunea
„NU” in cererea de consens pentru examene genetice din
spaţiul rezervat tutorelui de pe fişa recoltă-sange.

Ce sunt Bolile Metabolice Ereditate?
- Energia necesară funcţiilor biologice ale organismului
provine din distrugerea chimică a proteinelor, grăsimilor si
zaharurilor introduse cu alimentele. Reacţiile chimice
implicate in aceste procese sunt posibile datorită prezenţei
enzimelor. Enzimele sunt proteine codificate de gene.
- Când o mutaţie într-una dintre aceste gene cauzează
funcţionarea defectuasă, carenţa sau chiar absenţa totală a
enzimei corespunzatoare, se asistă la o acumulare de
compuşi toxici ce nu mai pot fi metabolizaţi , în timp ce
scade sinteza de substanţe indispensabile: se manifestă în
acest mod boala metabolică ereditată.
- Luate în considerare în mod individual, bolile metabolice
ereditate sunt rare, însa în totalitate ajung la o frecvenţă
deosebit de importantă.

Exemplu fisa recoltă-sânge:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA
(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Ce este screening-ul metabolic lărgit?
- Prin screening metabolic lărgit (sau extins) se întelege o
procedură de sceening al nou-născuţilor ce utilizează
spectrometria de masă-tandem, o tehnologie ce permite
identificarea multor boli metabolice ereditate într-o singură
analiză executată pe aceeaşi probă de sânge recoltată pentru
sceening-ul tradiţional.
- Identificarea la naştere a acestor boli permite începerea
terapiei cel mai precoce posibil. În acest mod se incetineşte
chiar de la inceput acumularea compuşilor toxici, in timp ce
se previne carenţa de substanţe indispensabile organismului
printr-o integrare adecvată.

Protejează sanatatea copilului tău cu
Screeningul Nounăscuţilor

Pentru informaţii suplimentare contactaţi creşa spitalului (nido) sau:
Dr. Marta Camilot sau Dr. Francesca Teofoli
Centrul Regional de Boli Metabolice ale Nou-născuţilor
tel. 045.8128440
Dr. Carlo Castellani Centrul Regional de Fibroză Cistică
tel. 045.8123419
Dr. Anna Tamanini Laboratorului de Analize al AOUI tel. 045.8122155

