
Yeni anadan olan uşaqların skrininqi - valideynlər üçün 
məlumat kitabçası 
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Anadangəlmə xəstəliklər  zamanı (buraya hormonal və 
maddələr mübadiləsindəki  pozğunluqlar daxildir) balaca 
uşağın ilk günlərindən həkimlərin müdaxiləsinə ehtiyac 
olur. 

Skrininqin məqsədi - sağlamlığın qorunmasıdır.

HÖRMƏTLİ VALİDEYNLƏR!

Sizi anadan olmuş uşağınıza 
görə təbrik edirik. Sizin kimi 
bizdə arzu edirik ki,uşagınız 
yaxşı inkişaf etsin,sağlam 
olsun. Təəssüf ki, bəzi uşaqlar 
təbiətən müəyyən xüsusiyyətlərə malik olduqları üçün 
onlar daimi tibbi müayinə olmadan inkişaf edə və böyüyə 
bilmirlər. Lakin ciddi psixoloji və fiziki inkişafla müşahidə 
olunan anadangəlmə xəstəliklərin  qarşısını almaq 
deyil,daha da ağırlaşmasını azaltmaq olar. Ən əsas burada 
vaxtında müəyyənləşdirilmiş diaqnostikadır. Almaniya və 
dünyanın bir çox inkişaf etmiş dövlətlərində uşaq anadan 
olduğu ilk günlərdən xüsusi profilaktik tədqiqatlar aparılır. 
Bunlardan ən əsası-yeni doğulanların skrininqdir 
(Neugeborenen-Screening).
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Hətta ele hallar da olur ki,ilk baxışdan heç bir gözlə 
görünən davranış və inkişafda olan qüsuru adi pediatrda 
görməyə bilər. Ona görə də xüsusi laboratoriyalarda yeni 
doğulanların skrininq analizi qan vasitəsilə icra edilir. Bu 
analizin nəticələri  imkan verirki, çatışmayan hormon, 
lazımi vitaminlər və ya xüsusi pəhrizlər vasitəsilə ciddi 
problemlərdən qaçılsın. Çox zaman bu yollarla uşağın 
normal inkişafına nail olmaq olar.

Analizin icrası üçün bir 
neçə damla uşağın 
ayağından xüsusi filtr 
kağızına hopdurulmuş 
qan nümunəsi xüsusi 
laboratoriyaya göndərilir. 
Tədqiqat metodu olaraq 
dəqiq nəticə verən tandem kütlə spektrometriyasından 
istifadə olunur. Tədqiqat metodu daima mükəmməlləşir və 
keyfiyyət kontrolu ilə nəzarətdə saxlanılır.

Qan analizi

MCAD çatışmamazlığı                                                                                                                                           

müalicə 

Yağ turşularının mübadiləsindəki deffekt: metabolik 
kriz, koma, ölüm halları ilə nəticələnə bilər. 
Karnitinlə olunur. Aclıq halı istisna olmaqla 
(təxmini rastlaşma halı 1:10.000 yenidoğulanadır)   

NƏZƏRİNİZƏ

Çox hallarda vaxtında başlanmış terapiya  
xəstə uşağı normal inkişafına qaytara bilər. 

Amma xəstəliyin yaratdığı fəsadları 
tamamilə aradan qaldırmaq  mümkün deyil.

Fenilketonuriya                                                                                                                                             

müalicə 
Amin turşu-fenilalaninin mübadiləsində pozğunluq.
Xüsusi pəhrizlə olunur (təxmini rastlaşma halı 
1:10.000 yenidoğulanadır)
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Nə axtarılır?

Skrininq təqdiqatı ilə aşağıdakı çatışmamazlıqları təyin 
etmək olar:

Hormonal mübadilə pozğunluğu (hipotireoz, 
adrenogenetal sindrom)
Şəkərin həzmində pozğunluq (qalaktozemiya)
Biotin qəbulunda pozğunluq (biotinidaza əskikliyi)
Amin turşu, zülal və yağların mübadiləsində olan 
pozğunluq (fenilketonuriya və ya MCAD 
çatışmamazlığı)
Əlavə olaraq qlükoza 6-fosfat dehidrogenaza və 
mikovisidoz

Adətən, bir dəfə götürülmüş topuq qanı analizin icrası 
üçün bəs edir. Bu nümunə  uşağın ilk 36 və 72 saatlarında 
götürülür. Amma ananın doğum evindən 36 saata qədər 
çıxması hallarında iki nümunəyə ehtiyac var; birinci 
doğum evində, ikinci evdə (uşaq həkiminin nəzarəti 
altında).
Təkrar nümunənin götürülməsi həm də,o hallarda baş 
verə bilər ki, analizin kontroluna ehtiyac olsun. Analizin 
tekrarlanması uşağın xəstə olduğuna dəlalət etmir.

Hipotireoz                                                                                                                                                   

 müalicə 

Anadangəlmə qalxanabənzər vəzin çatışmamazlığı: əqli 
inkişafdan qalma. 
Hormonal preparatlarla (təxmini rastlaşma halı 
1:4.000 yenidoğulanadır)

İsovaleric acidemia                                                                                                                                            

Müalicə:
     

Amin turşu mübadiləsində deffekt, əqli inkişafdan 
qalma, koma ehtimalı. 

 xüsusi pəhriz və amin turşu preparatları 
(təxmini rastlaşma halı 1:50.000 yenidoğulanadır)   

Uzun zəncirli yağ turşularının mübadiləsindəki deffekt: 
metabolik kriz, koma, əzələ lifi distrofiyası (ürək 
əzələlərində problem), ölümlə nəticələnə bilər.
Xüsusi pəhriz ilə olunur. Aclıq sindromundan 
başqa. (təxmini rastlaşma halı 1:80.000 
yenidoğulanadır)

LCHAD,VLCAD çatışmamazlığı                                                                                                                      

müalicə 
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Çox zaman yeni doğulan uşağın orqanizmi (36-72 saat 
müddətində) bətnxarici şəraitə hələ tam uyğunlaşmır.

Bir halıda nəzərə almaq lazımdır ki,bəzi hallarda irsi 
xəstəliyi skrininq metodu ilə təyin etmək olmur. Müəyyən 
simptomların qeydə alınması hallarında mütləq həkimə 
müraciət olunmalıdır.

Çox sayda yoxlanılan uşaqların analiz nəticələri 
norma daxilində olur.

Əgər skrininqin nəticəsi müsbət olarsa nə etməli?

Praktiki olaraq bu uşaqlara həmişə kömək etmək olar. 
Əvvəl uşaq həkim-mütəxəssis tərəfindən ixtisaslaşmış 
uşaq klinikasında tam detallı yoxlanışdan keçməlidir. Belə 
yoxlanışlar zamanı qan və sidik nümunəsi tədqiq olunur. 
Tədqiqat zamanı əgər irsi anadangəlmə xəstəliyin varlığı 
təsdiq olunubsa, onda həkim mütəxəssis lazımı müalicə 
terapiyasını seçir və valideynlərə ətraflı olaraq problemi 
başa salır.Yeni doğulan uşağın inkişafı və böyüməsi üçün 
xüsusi qidalanma proqramı hazırlanır.

Glutaric acidemia I tip                                                                                                                                         

Müalicə: 

Amin turşusu utilizasiyasında deffekt,əqli inkişafdan 
qalma, ani metobolik krizis ehtimalı.

xüsusi pəhriz və amin turşu preparatlarıdır 
(təxmini rastlaşma halı 1:80.000 yenidoğulanadır)

Karnitin mübadiləsində pozğunluq                                                                                                                      

Müalicə: 

Yağ turşularının mübadiləsində pozğunluq metabolik 
kriz, koma, ölümlə nəticələnmə ehtimalı. 

xüsusi pəhriz (təxmini rastlaşma halı 
1:100.000 yenidoğulanadır)

Qalaktozemiya                                                                                                                              

Müalicə: 

Qalaktozenin utilizasiyasında olan deffekt:korluq,əqli 
inkişafdan qalma, ciyər çatışmamazlığı, ölümlə 
nəticələnmə ehtimalı. 

xüsusi  pəhriz (təxmini rastlaşma halı 
1:40.000 yenidoğulanadır)
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ƏLAVƏ MƏLUMAT

Androgenetal sindrom 

Müalicə: 

Böyrək üstü vəzin deffekti nəticəsində yaranan 
hormonal pozğunluq: qızların kişiləşməsi, duzlaşma krizi 
ölümlə də nəticələnə bilər. 

hormonal terapiyadır (təxmini rastlaşma halı 
1:10.000 yenidoğulanadır).

Laborator testin nəticəsini kim alır?

Biotinidaz çatışmamazlığı                                                                                                                                   

Müalicə: 

Biotin mübadiləsindəki deffekt (vitamin H): dəri 
xəstəliyi, metabolik kriz,əqli inkişafdan qalma, ölümlə 
nəticələnmə ehtimalı. 

xüsusi pəhriz (təxmini rastlaşma halı 1:80.000 
yenidoğulanadır).

Nəticələr haqqında informasiya konfidensialdır. O həkim 
sirri haqqında qanuna düşdüyü üçün ancaq material 
göndərənə aiddir və yazılı şəkildə verilir. 
Beləliklə,materialın cavabını laboratoriya  və göndərən 
tərəf eyni anda yoxlaya bilər.

İlk skrininq prosesi  1964-cü ildə aparılıb və o vaxtdan da 
çoxlu sayda uşaqlara terapiyaya başlanma imkanı verilib. 
Tibbin müxtəlif sahələrindən olan mütəxəssislər  yeni 
doğulanların skrininq prosesinin vacib olduğunu təsdiq 
edirlər.Skrininq anadan olan hər bir uşaq üçün vacibdir. Siz 
də öz iştirakınızla bizə kömək olun. Yaddan çıxarmayın 
ki,siz öz hərəkətinizlə öz uşağınızın maraqlarına uyğun 
olaraq onun anadan olduğu ilk vaxtlardan sağlamlığını 
düşünürsünüz.

Siğortalanmış şəxslərin ödənişi siğorta şirkəti tərəfindən 
icra olunur. Qiymətlər haqqında informasiyanı bizimlə 
əlaqə saxlayaraq ala bilərsiniz.

Skrininq-mükəmməl profilaktikanın təsdiqidir

Maddi xərclər

Ağcaağac siropu xəstəliyi(MSUD)                                                                                                                                                                                             

Müalicə: 

Aminturşuların utilizasiyası deffekti, əqli inkişafda 
gərilmə, koma, ölümlə nəticələnmə 
ehtimalı. 

xüsusi pəhriz(təxmini rastlaşma halı 1:200.000 
yenidoğulanadır).
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