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Przechowywanie i użycie próbek 
krwi 
Po wykonaniu analizy, pozostala część 

próbki krwi będzie przechowywana 

ananimowo w biobanku 

diagnostycznym noworodkow. 

Przechowywanie próbek krwi daje 

możliwość powtórzenia badania w 

przypadku, gdy istnieje wątpliwość o 

prawidłowość diagnozy lub w celu 

łączenia wynikow z innymi badaniami, 

które nie były dostępne kiedy dziecko 

było urodzone. Próbki moga byc 

rowniez pomocne w celu ulepszenia 

jakości i rozwoju nowych metod 

badawczych. Próbki te sa niszczone po 

upływie 6 lat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BADANIE PRZESIEWOWE W KIERUNKU WYKRYCIA 

POWAŻNEGO ZABURZENIA UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO  

(SCREENING FOR ALVORLIG IMMUNSVIKT (SCID)) 

Chcemy wykonywać badanie, by móc wcześnie wykryć i leczyć! 
Nyfødtscreeningen, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus 
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Obecnie wszystkie noworodki są 

badane w kierunku 23 genetycznie 

wrodzonych chorób, w których 

przypadku ważne jest by rozpocząć 

leczenie tak szybko jak to tylko 

możliwe. Obecnie przeprowadzamy 

dodakowo badania w kierunku wykrycia 

poważnych zaburzeń układu 

odpornościowego u dzieci. 

Naszym celem jest poszerzenie o te 

badania standardowego zakresu badań 

przesiewowych noworodków. 

 

Poważne zaburzenie układu 

odpornościowego 

Poważne zaburzenie układu 

odpornościowego jest rzadkim stanem, 

w którym dziecku brakuje ważnej 

części układu odpornościowego, 

mianowicie limfocytów T. Jeśli choroba 

nie będzie wykryta i leczona, dziecko 

umiera w przeciągu 1 roku życia. W 

przypadku zdjagonozowania choroby w 

przeciągu pierwszych 3 miesięcy życia, 

występuje duże prawdopodobieństwo 

powodzenia leczenia poprzez 

transplantacje komórek macierzystych. 

Bez przesiewowego badania, dziecko 

często zostaje zdiagnozowane zbyt 

późno, w momencie wystapienia 

zagrażających życiu infekcji.  

Badanie SCID 

Test w kierunku wykrycia poważnego 

zaburzenia układu odpornościowego 

(SCID) wykonuje się z tej samej próbki 

krwi, która została pobrana do 

wykonania pozostałych chorób 

obejętych programem przesiewowego 

badania noworodków. Jest to próbka 

krwi, którą pobiera się z pięty dziecka w 

okresie 48-72 godzin po porodzie i 

wysyła się na oddział badań 

przesiewowych noworodków w Oslo 

Universitetssykehus. Badanie to nie 

wymaga dodatkowego pobrania krwi. 

Warunkiem przystapieniem do badania, 

jest poinformowanie rodziców i 

wyrażenie przez nich zgody na badanie 

poprzez złożenie podpisu na 

odpowiednim formularzu.  

 

Co dzieje się po wykonaniu badania? 

Kiedy wyniki są prawidłowe, nie 

zawiadamia się o tym rodziców. W 

przypadku podejrzenia choroby, lekarz 

natychmiastowo kontaktuje się z 

rodzicami, tak aby dziecko mogło być 

szczegółowo zbadane. Chcemy rownież 

wykonać badania poszczególnych genów 

odpowiadających za układ 

odpornościowy. Jeśli badanie 

przesiewowe noworodka jest złej jakości, 

rodzice będą o tym powiadomieni przez 

szpital, w którym dziecko przyszło na 

świat, w celu pobrania nowej próbki krwi.  

Nie musi to jednak oznaczać, że dziecko 

jest chore. Jak pewne jest wynik badanie? 

W rzadkich przypadkach, szczególnie w 

przypadku wcześniaków, badania mogą 

dać wyniki, które wskazują na chorobę, 

chociaż dziecko nie jest chore. 

Dodatkowe badania, które podejmuje 

się w takim przypadku, szybko to 

wyjaśniają.  

     (Zdjecie wyk. OUS) 

Poważne zaburzenie układu odpornościowego jest to stan 
zagrażający życiu, który bez leczenia prowadzi do śmierci.  

SCID-SCREENING 

Udział w badaniu przesiewowym w kierunku SCID 
  
Warunkiem przystapieniem do badania, jest przekazanie rodzicom 

dokładnej informacje o badaniu. Rodzice, którzy życzą sobie, aby 

ich dziecko było przebadane muszą podpisać odpowiedni 

formularz, który następnie wysyła się na oddział przesiewowego 

badania nowordodków w Oslo Universitetssykehus.  

Materiał do badania SCID pobierany jest z ’karty’ do 
bania krwi przeznaczonej do standardowego badnaia 
przesiewiwego nowordków. 

     (Zdjecie wyk. Jo Michael) 


