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Souhrn 
 

 Vrozená adrenální hyperplazie (CAH) je skupinou autozomáln� recesivních onemocn�ní, 

které jsou charakteristické neadekvátní sekreci steroidních hormon� k�ry nadledvin. Nej�ast�jší se 

setkáváme s deficitem 21-hydroxylázy (gen CYP21A2), který vede k nedostate�né sekreci 

mineralokortikoid� a glukokortikoid� a zárove� je p�ítomná nadm�rná produkce androgen�. Je patrná 

dobrá korelaci mezi typem mutace a deficitem 21-hydroxylázy a následn� klinickým obrazem.  

 Novorozenecký screening CAH (NS CAH) byl zaveden k v�asné detekci nejt�žší formy 

deficitu 21-hydroxylázy (salt wasting formy CAH). NS CAH je založen na m��ení hladiny 17-OHP ze 

suché kapky krve pomocí fluoroimunoeseje (Delfia). V �eské republice byl screening zaveden v roce 

2006.  

 Zhodnocením NS CAH za období 2006 - 2011 byla zjišt�na senzitivita screeningu 98 %, 

specificita 99,5 %, nízká pozitivní prediktivní hodnota (PPV) 1,6 % a vysoká �etnost falešné pozitivity 

(FPR) 0,51 % v celé skupin� vyšet�ených. Díky nízké pozitivní prediktivní hodnot� screeningu je u 

�ásti novorozenecké populace (0,51%) hladina 17-OHP opakovan� kontrolována pro mírné 

p�echodné zvýšení 17-OHP nad cut-off limit negativity. K zvýšení pozitivní prediktivní hodnoty m�že 

vést jednak úprava cut-off limit� a jednak zavedení druhého stupn� NS.  

 Druhý stupe� novorozeneckého screeningu CAH u kapek s nejasn� zvýšenou hladinou 17-

OHP je možný pomocí molekulárn� genetických metod. V naší studii byla molekulárn� genetická 

analýza provedena pomocí detekce funk�ní alely genu CYP21A2 v p�vodní suché kapce krve s mírn� 

zvýšenou hladinou 17-OHP. V simulovaném druhostup�ovém screeningu vedla tato metoda 

k navýšení pozitivní prediktivní hodnoty z 1,6% na 24% a snížení �etnosti falešné pozitivity z 0,51% 

na 0,03%..  

Molekulárn� genetické testování suchých kapek s mírn� zvýšenou hladinou 17-OHP 

neprokázalo genotyp spojený s SW formou CAH v této skupin� pacient�. Nebyla potvrzena hypotéza 

spojitosti mírn� zvýšené hladiny 17-OHP s vyšším výskytem genotyp� spojených s leh�ími variantami 

CAH (SV �i NC CAH). Také nosi�ství mutace pro klasickou formu CAH je v této skupin� novorozenc� 

srovnatelné s b�žnou populací. Díky genetické analýze genu CYP21A2 a p�ítomnosti pseudogenu 

nebyla zjišt�na souvislost mezi zvýšeným po�tem kopií pseudogenu a mírn� zvýšenou hladinou 17-

OHP.  

 A�koliv by dvoustup�ový screening CAH na podklad� genetických metod mohl vylou�it CAH u 

92,8% d�tí s mírn� zvýšenou hladinou 17-OHP a tyto d�ti by mohli být vylou�eny z dalšího testování, 

je v tomto stádiu provedení metodiky velmi �asov� a finan�n� náro�né.  


