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Niedobór enzymu G6PD jest recesywną chorobą jednogenową sprzężoną z płcią. Dehydrogenaza G6P 

jest cytoplazmatycznym enzymem biorącym udział w cyklu pentozowym, dostarczającym redukcyjnej 

energii dla komórki. Właściwy poziom koenzymu NADPH jest odpowiedzialny jest za utrzymanie 

odpowiedniego stężenia glutationu, który chroni czerwone krwinki przed uszkodzeniem 

oksydacyjnym. Niedobór jest jedną z najczęstszych enzymopatii i dotyczy ok. 400 milionów ludzi na 

świecie.  

Pacjenci z deficytem G6PD mogą prezentować różne formy kliniczne choroby m.in. fawizm, 

nieimmunologiczną niedokrwistość hemolityczną w odpowiedzi na zetknięcie się z czynnikiem 

infekcyjnym lub lekiem, ale najgroźniejsza jest gwałtownie narastająca hiperbilirubinemia w okresie 

noworodkowym niosąca ryzyko kernicterus lub uszkodzenie słuchu, czyli trwałe konsekwencje 

neurologiczne. 

Praca miała na celu przeprowadzenie badań przesiewowych noworodków w celu oceny aktywności 

enzymu G6PD. Przeprowadzono ocenę możliwości zastosowania nowego testu przesiewowego u 



noworodków w diagnostyce przesiewowej niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej w 

Polsce.  W pracy podjęto próbę znalezienia markerów klinicznych korelujących z poziomem 

aktywności enzymu G6PD. 

Badanie zostało przeprowadzone w grupie 88 noworodków, urodzonych w Wojewódzkim Szpitalu 

Specjalistycznym w Radomiu. Krew włośniczkową pobierano na bibułę. W pracy wykorzystano nowy 

test przesiewowy „Neonatal G6PD Screening Assay” (ZenTech) do diagnostyki niedoboru enzymu 

G6PD w okresie przed objawowym u noworodków – dotychczas niestosowany w Polsce. Metoda 

opiera się na enzymatycznym teście kolorymetrycznym. Eluowany z krwi enzym G6PD utlenia 

glukozo-6-fosforan do 6-fosfoglukonolaktonu i redukuje NADP⁺ do NADPH. Wytworzony NADH 

reaguje z solą tetrazolową, tworząc barwny produkt końcowy. W celu odczytu wartości próby 

badanej wykreśla się krzywą standardową.  

W pracy średnia rozkładu wartości aktywności enzymu G6PD u badanych noworodków wynosiła 

13,6442 ±1,2617 U/g Hb, mediana: 13,790 U/gHb. Czułość testu (minimalne działania G6PD, które 

można odróżnić/określić statystycznie) to 1.0 U/g Hb – spełnia wymogi testu diagnostycznego w 

zakresie niedoboru G6PD. 

Na podstawie wykonanych badań można rekomendować nowy test przesiewowy do diagnostyki w 

okresie noworodkowym w kierunku niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. 

Otrzymane wyniki dają możliwości poprawnego wykrycia/braku wykrycia  nieprawidłowej aktywności 

enzymu G6PD – w zakresie czułości i swoistości testu.  

W przeprowadzonej analizie nie znaleziono istotnych statystycznie zależności aktywności enzymu 

G6PD względem badanych parametrów klinicznych i biochemicznych noworodków.  

W mojej opinii aktualnie istnieje konieczność wprowadzenia testu przesiewowego dla deficytu G6PD 

w Polsce dla wszystkich noworodków  w obliczu rosnącej migracji ludności w Europie. 


