METABO TEST INFAI ®
NUKLEÁRNA MAGNETICKÁ
REZONANČNÁ SPEKTROSKOPIA (NMR)
DOKÁŽE VYŠETRIŤ DEDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY
NOVORODENCOV ZO VZORKY MOČU!

DEDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY
NOVORODENCOV = CELOSVETOVÝ PROBLÉM

Viac
o spoločnosti
INFAI
Spoločnosť INFAI je na poprednom
mieste v prenose nových analytických technológií do lekárskej diagnostiky a vo vývoji inovatívnych farmaceutických produktov. Ako jedna
z prvých začala používať stabilné
izotopy a nukleárnu magnetickú
rezonančnú spektroskopiu (NMR)
v gastroenterológii, pri metabolických ochoreniach, v onkológii
a v kardiológii.
INFAI laboratória v Kolíne sú vybavené najmodernejšími NMR prístrojmi a NMR zobrazovacou technikou.
Tieto zariadenia sa používajú na
výskum a vývoj produktov a taktiež
aj na komerčné účely.
V posledných rokoch spoločnosť
vyvinula celý rad neinvazívnych
a vysoko efektívnych testov. Dychový test na rutinnú diagnostiku
infekcie Helicobacter pylori pre
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Už staroveký aténsky dramatik
Euripides povedal, že najväčšia bolesť
na svete je vidieť trpieť svoje dieťa...
deti a dospelých je ako jediný test
dostupný v celej Európskej únii.
V súčasnosti je k dispozícii Cardio
Test, ktorý dokáže stanoviť riziko
srdcového infarktu a mozgovej
mŕtvice. Je to jediný test v EÚ, ktorý pomocou NMR spektroskopie,
dokáže merať nebezpečný počet
častíc zlého LDL-cholesterolu,
ktoré sú zodpovedné za vznik aterosklerózy. Čoskoro budú k dispozícii ďalšie testy na určenie rýchlosti
vyprázdňovania žalúdka a pankreatickej nedostatočnosti.
Nukleárna magnetická rezonančná spektroskopia (NMR) a NMR
zobrazovanie sa používajú na vyšetrenie rozsahu metabolických
porúch a malígnych stavov. Neinvazívny charakter týchto techník
(bez akéhokoľvek zásahu do tela,
napr. ihlou…) je obzvlášť vhodný na
použitie v pediatrickej praxi.

Metabo Test INFAI®

Všetky choroby detí majú zvláštny
status v srdciach dospelých, ktorí
by chceli urobiť všetko preto, aby ich
mohli pred nimi ochrániť. Metabo
Test INFAI® určite pomáha napĺňať
túto veľkú ambíciu…

Čo sú dedičné metabolické
poruchy (DMP)?
Dedičné metabolické poruchy
(DMP) predstavujú skupinu približne 900 genetických ochorení,
ktoré je možné zistiť iba špeciálnym vyšetrením. Radia sa do
skupiny vzácnych chorôb, avšak
v súčasnej dobe nie je možné vychádzať z mylnej predstavy, že sa
s nimi na Slovensku nestretneme.
V dôsledku poškodených génov
získaných dedičnosťou nemôže
organizmus dieťatka vytvárať

Metabo Test INFAI®

nevyhnutné zlúčeniny, alebo
spracovávať niektoré látky
v svojom tele (napr. mastné kyseliny, aminokyseliny, tuky). Tieto
látky sa hromadia v tele a sú pre
organizmus bábätka toxické.

Aké sú prvé klinické
príznaky DMP?
Podľa úrovne poruchy metabolizmu sa po bezpríznakovom období
stav dieťatka náhle zhorší. Objavujú sa zmeny správania, vracanie,
poruchy dýchania, neschopnosť
prosperovať, znížený tonus svalov,
poruchy hybnosti spočívajúce v neúmyselných pohyboch prstov rúk
alebo nôh, kŕče, poruchy vedomia
až kóma. V iných prípadoch môžu
toxické látky narušiť normálne
funkcie organizmu dieťatka a trvale
poškodiť rôzne orgány (pečeň, ob-
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ličky, pankreas, oči, mozog…) a tak
spôsobiť trvalé telesné poškodenie,
mentálne zaostávanie a v najhorších prípadoch až smrť bábätka.

Aký je výskyt DMP?
V Európskej populácii sa dedičné
metabolické poruchy (DMP) vyskytujú v rozsahu 1:1000 – 1:1500, avšak toto číslo sa v rôznych krajinách
mení. Pre porovnanie v Anglicku je
výskyt DMP 1:750, v Turecku (Euro-Ázia) dokonca len 1:400. Na Slovensku a v ČR je to približne 1:1000.
Výskyt dedičných metabolických
porúch u novorodencov v danej
populácii sa samozrejme mení aj
v závislosti od počtu ochorení, ktoré
sa skríningom vyšetrujú.

Čo sú to metabolity?
Ľudské telo je ako biologická továreň, v ktorej neustále prebiehajú
biochemické reakcie, nazývané tiež
látková premena. Odborne sa tieto reakcie nazyvajú anabolické a katabolické a jednotlivé zložky, ktoré
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sa na nich zúčastňujú sa nazývajú
metabolity. Výskyt patologických
metabolitov v moči poukazuje na
rôzne dedičné metabolické poruchy a s nimi súvisiace ochorenia.

Čo je skríning
novorodencov?
Skríning novorodencov je preventívne vyšetrenie, ktorého úlohou je
odhaliť včas dedičné metabolické
poruchy (DMP) a vrodené ochorenia
novorodencov a to ešte v štádiu, kedy
bábätko nemá žiadne klinické príznaky. Odborne sa nazýva neselektívny
skríning a je vykonávaný u každého novorodenca z kvapky krvi na
niektoré vybrané DMP. Selektívny
skríning sa realizuje pri podozrení
na ochorenie a dokáže diagnostikovať niektoré ďalšie DMP, ktoré neboli
zistené pri bežnom skríningu.

Ako prebieha skríníng
DMP na Slovensku?
V minulosti sa na Slovensku vyšetrovali len 3 dedičné ochorenia, a keďže
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si táto problematika zaslúži zvláštnu pozornosť, ich počet v súčasnej
dobe v skríningovom preventívnom
programe vzrástol na 13. Všetci novorodenci sú testovaní na výskyt
10 dedičných metabolických porúch
a 3 vrodené ochorenia z tzv. suchej
kvapky krvi odobratej z pätičky
na 4. – 5. deň života dieťaťa. Tento
bežný neselektívny skríning preplácajú všetky zdravotné poisťovne.
Novorodenec sa vyšetruje rozšíreným selektívnym skríningom
opakovane na ďalších približne
20 metabolických porúch až pri
podozrení na ochorenie zistené
pri bežnom skríningu, alebo až pri
prvých klinických príznakoch DMP.

lebo niektorí novorodenci nemusia
mať po narodení žiadne príznaky.
Dnes už vieme, že je nesmierne dôležité vykonávať vyšetrenie včas
u všetkých novorodencov ešte
v bezpríznakovom období.
Výskyt DMP je v každej populácii
štatisticky veľmi presne predpovedateľný a to znamená, že vieme s vysokou istotou predpovedať,
v akom počte sa v danej populácii
ochorenie vyskytne a tak výrazne
zlepšiť kvalitu života bábätka a taktiež jeho rodiny.

Prečo je skríníng
novorodencov dôležitý?
Včasným odhalením DMP, stanovením správnej diagnózy a zahájením liečby, je možné zabrániť
vážnemu rozvratu metabolizmu
dieťatka, jeho mentálnej retardácii a neprospievaniu a tak
zachrániť jeho zdravie alebo aj
život. Skríning je dôležitý aj preto,
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Metabo Test INFAI® – prevrat vo vyšetrovaní
novorodencov pomocou NMR
Skríning moču
novorodencov na zistenie
DMP
Dnes už existuje možnosť vyšetriť
novorodencov včas na 4. – 5. deň
života dieťatka zo vzorky moču
pomocou nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopie
(NMR). Tento skríning sa nazýva
Metabo Test INFAI® (ďalej len Metabo Test). Oproti všetkým ostatným diagnostickým metódam DMP
má Metabo Test mnoho výhod.

Aké sú výhody NMR
skríningu?
Metabo Test dokáže pomocou
magnetickej rezonancie (NMR)
vyšetriť zo vzorky moču Vášho bábätka viac ako 1000 metabolitov
a ľahko stanoviť ich koncentrácie.
Tým sa poskytuje charakteristický
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celkový pohľad na metabolizmus
novorodenca. Následne test dokáže odhaliť vyše 250 patologických
metabolitov a zistiť viac ako 200
najčastejších dedičných metabolických porúch (DMP). Na základe
použitia štatistických analýz pri
vyhodnotení výsledkov, podobne
ako pri vyhľadávaní „odtlačkov
prstov“, je možné odhaliť nielen
známe ale aj veľmi zriedkavé, prípadne nové DMP, ktoré doposiaľ
neboli diagnostikované.

Metabo Test je schopný
odhaliť aj veľmi zriedkavé,
prípadne nové ochorenia,
ktoré doposiaľ neboli
diagnostikované a mnohé
je možné včas liečiť.
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Aký je princíp
vyšetrenia
pomocou NMR?
Za významný prínos NMR bola jej
vynálezcom udelená Nobelova
cena. Metabo test ako jediný dokáže pomocou NMR presne určiť
zloženie, štruktúru a množstvo
molekúl vo vzorke moču a tak
odhaliť DMP novorodencov.
Metabo Test je bezbolestný
a neinvazívny (bez akéhokoľvek
zásahu do tela, napr. ihlou…) a je
obzvlášť vhodný pre vyšetrenie
bábätiek. Tento test prevyšuje
mnohonásobne všetky ostatné
metódy svojim rozsahom a rýchlosťou.

Kedy a ako sa Metabo Test
vykonáva?
Metabolické procesy novorodenca sa stabilizujú na 3. – 4. deň,
takže moč je vhodné odobrať až
na 4. – 5. deň po narodení. V prípade predčasne narodených
detí je potrebné postupovať individuálne po konzultácii s leká-
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rom, vyšetrenie sa odporúča na
10. – 15. deň po narodení. Odber
moču novorodenca pomocou
tohto testu je veľmi jednoduchý.
Moč sa zachytáva do plastového
vrecúška pripevneného v okolí
vývodu močovej rúry, z ktorého
sa následne prenesie do prepravnej skúmavky.

Metabo Test je vhodný
aj v prípadoch, keď
existuje podozrenie
na akúkoľvek dedičnú
poruchu metabolizmu,
prípadne s tým súvisiace
ochorenie, pri ktorých
včasná analýza moču
pomocou NMR môže
ako jediná pomôcť
rýchle stanoviť správnu
diagnózu a následne
včasnú liečbu.
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Ako prebieha vyšetrenie?
Ak ste sa rohodli získať včas,
rýchlo a bezpečne dôležité
informácie o zdravotnom stave svojho dieťatka ihneď po
narodení, postup vyšetrenia je
nasledovný:
•• Po konzultácii a dohode s lekárom (najčastejšie gynekológom
ale špecializácia nie je obmedzená), uhradíte platbu za test
(viď nižšie).
•• L ekár vyplní sprievodný protokol
a doplní ho o Váš informovaný
súhlas.
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Sprievodný
protokol

04

Informovaný
súhlas

•• O
 dber moču realizuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti novorodenca, teda pôrodnica na Vašu
žiadosť po dohode s lekárom.
•• V
 zorka moču bude odborne
uskladnená a následne prepravená na špecializované pracovisko v Nemecku. Tam bude vzorka
analyzovaná metódou NMR spektroskopie.
•• Výsledky testu sú lekárskou
správou. Lekár, ktorý vášmu
dieťatku vyšetrenie Metabo
Test indikoval Vás bude podľa
dohody informovať o výsledku
vyšetrenia.

Metabo Test INFAI®

Kedy sa rozhodnúť
pre Metabo Test?
S vyšetrením Metabo Test určite
nie je potrebné čakať až do chvíle, kým sa objavia prvé klinické
príznaky, pretože diagnostika
včas je v tomto smere veľmi
dôležitá a môže zabrániť vážnemu poškodeniu organizmu,
alebo dokonca zachrániť život
dieťatka.
Rozhodnúť sa pre Metabo Test
odporúčame vždy v časovom
predstihu a tak naplánovať
bezproblémový odber vzoriek
moču, ich spracovanie a následné analyzovanie. Poraďte
sa s lekárom (gynekológ, detský
lekár, lekár v metabolickej ambulancii), alebo sa objednajte
k niektorému z lekárov vo vašom okolí, ktorí sú uvedení na
webovej stránke spoločnosti
Allmedical s.r.o.
V prípade, že potrebujete poradiť,
podrobnejšie informácie nájdete na webe: www.allmedical.sk,
alebo nás neváhajte kontaktovať
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priamo na našej mailovej adrese:
metabotest@allmedical.sk.

Pre koho je Metabo Test
určený?
Metabo Test je jednoznačne určený na bežné vyšetrenie všetkých
novorodencov. Ochorenie sa
môže často prejaviť aj neskôr u malých dojčiat, napr. po predĺžení
intervalu dojčenia v noci, taktiež
v súvise s ochoreniami tráviaceho
traktu alebo pri pretrvávajúcich
zvýšených teplotách, keď napriek
bežnej liečbe sa stav dieťatka (napr.
stav vedomia, kŕče) nelepší, alebo
naopak ešte zhoršuje. Nezistené
dedičné metabolické poruchy
(DMP) spôsobujú veľmi často poškodenie orgánov, neprospievanie
a mentálne zaostávanie detí, čo ich
vyraďuje z bežného spôsobu života a výrazne znižuje ich úspešnú
sebarealizáciu v budúcnosti. Príznaky ochorenia sa môžu taktiež
zaznamenať až v dospelosti, napr.
pri záťaži organizmu v spojení s infekciou, operáciou, steroidnou liečbou a hladovaním.
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Platba za test
Metabo Test nie je hradený z povinného zdravotného poistenia.
Cena testu je 360 € vrátane
20 % DPH.
V cene testu je zahrnutý odber vzorky moču v pôrodnici na 4. – 5. deň
po narodení a u predčasne narodených novorodencov na 10. – 15. deň
po narodení.
Cenu Metabo Test uhradíte na účet
spoločnosti Allmedical s.r. o.
Číslo účtu: 2221271057
Banka: 0200
IBAN: SK5302000000002221271057
Variabilný symbol: 50002
Do správy pre prijímateľa uveďte
meno a priezvisko.
Aktuálne podrobnosti o spôsobe
platby nájdete na www.allmedical.sk
Metabo Test INFAI® sa vykonáva
v spolupráci s Bruker BioSpin GmbH
a s Allmedical s.r.o.
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