


 نوریه دلیلی
 معاونت اموربهداشتی



     آموزش مادران بـاردار در دوران بـارداري و بخصـوص در سـه
 ماهه سوم

 تشویق و راهنمایی مادران براي انجام غربالگري نوزادانشان در
زمان بستري در بخش زایمان و یا در زمـان مـرخص شـدن از    

 بیمارستان و یا زایشگاه
 تولد نوزاد در مراکز نمونه گیـري   3-5نمونه گیري در روز هاي

معرفی شده به مادران و قید شـده در پمفلـت ارایـه شـده بـه      
 مادران

نمونه گیري از پاشنه پاي نوزاد بر کاغذ فیلتر 

 روند اجرایی برنامه
 



  خشک کردن کاغذ فیلتر حاوي لکه خونی بر اساس دسـتورالعمل
 کشوري

        ارسال کاغذ فیلتر حـاوي لکـه خـونی از مراکـز نمونـه گیـري بـه
 آزمایشگاه غربالگري نوزادان مستقر در مرکز استان

 سنجش غلظتTSH     وفنیل آالنین در نمونه خون پاشـنه پـا بـر
در آزمایشـگاه  ) بـه عنـوان آزمـون اولیـه غربـالگري     (کاغذ فیلتـر  

 غربالگري نوزادان
 5(فراخوان فوري موارد مشکوك >TSH   4و >Phe ( 

 

 ...روند اجرایی برنامه 



 تولد 10و  6و  2تکرار غربالگري در هفته هاي (نوزادان نارس( 
 گرم  2500نوزادان با وزن کمتر از 
 گرم 4000نوزادان با وزن بیش از 
دو و چندقلوها 
 هــر بخــش از (نــوزادان بســتري و یــا بــا ســابقه بســتري در بیمارســتان

 ) NICUبیمارستان از جمله
نوزادان با سابقه دریافت و یا تعویض خون 
  مثـل دوپـامین، ترکیبـات    : نوزادانی که داروهاي خاص مصرف کـرده انـد

 ...کورتنی و 
 نتایج آزمـون اولیـه   (نوزادانی که نتیجه آزمون غربالگري آنانTSH   بـر

 .بوده است 5-9/9بین ) کاغذ فیلتر
 کاغذ فیلتر حاوي لکه خـون از پاشـنه   (نوزادانی که نمونه غربالگري آنان

ارزیـابی شـده    "نمونه نامناسب"توسط آزمایشگاه غربالگري نوزادان، ، )پا
 .است

 

 )نوبت دوم با نمونه گیري از پاشنه پا(موارد غربالگري مجدد 
 دربرنامه کم کاري مادرزادي تیرویید در نوزادان 



 کم کاري مادرزادي تیرویید  جوابهاي کاذب آزمایش غربالگري دربرنامه

موارد منفی کاذب 
اشکاالت تکنیکی 
نوزادان کم وزن 
دوقلویی و... 
 نوزادان باسابقه بستري 
دیالیز، تزریق خون، تعویض خون 
 مصرف داروهاي کورتیکوسترویید، مصرف دوپامین 
 موارد مثبت کاذب 
اشکاالت تکنیکی 
  روزگی 5-3خونگیري قبل از 
مصرف داروهاي ضد تیرویید درمادر 

 



 )1فرم شماره (برنامه کشوري غربالگري نوزادان،فرم نمونه گیري
 :مرکز بهداشت شهرستان :دانشکده علوم پزشکی/ دانشگاه

 :شماره خانوار :شماره کاغذ فیلتر

 ......................سایر............        خانه بهداشت..........         پایگاه بهداشتی..............  مرکز بهداشتی درمانی روستایی..............  مرکز بهداشتی درمانی شهري: محل نمونه گیري

   :محل صدور شناسنامه ملیت 13:  .... / .... / ....تاریخ تولد نوزاد پسر    دختر :  جنس
 

 :         کدملی نوزاد

 : آدرس محل سکونت والدین  :):سانتی متر(  قد زمان تولد)                                                                      گرم ( وزن زمان تولد 

 :سن مادر :           مادر  :                                          پدر                            نوزاد                   :  نام و نام خانوادگی

 =  زمان نمونه گیري برحسب سن نوزاد به روز
 خیر بلی     آیا نوزاد نیاز به نمونه گیري مجدد دارد؟  

   )براي نوزادان نارس( نوبت چهارم   )براي نوزادان نارس( نوبت سوم               نوبت دوم          نوبت اول : نمونه گیري
 13:       /      /    تاریخ نمونه گیري

S:  نوع بیماري نیازمند نمونه گیري مجدد .S         ¨ S 6S S        ¨ S S S        ¨S S  □:همه موارد  ¨ 
شماره تلفن 
 :تماس والدین

(1 
(2 

S           □نمونه نامناسب: علت نمونه گیري مجدد  S S       □ گرم 2500نوزاد با وزن کمتر از               □نوزاد نارس         □5-9/9=
تعویض خون یا دریافت     □بستري در بیمارستان و یا سابقه آن     □دوقلویی یا چند قلویی   □گرم  4000نوزاد با وزن بیش از 

 □سابقه مصرف داروي خاص                                □خون

:                                                                                                نام و نام خانوادگی نمونه گیر 
 شماره تلفن محل نمونه گیري   

 :شماره تلفن مرکز بهداشت شهرستان

 :مهر مرکز نمونه گیري

 □سزارین                                       □طبیعی:   نوع زایمان
 □خویشاوند دور          □3کد          □2کد          □1کد          □غیرخویشاوندي : *نوع ازدواج

Sنتیجه   S S Sنتیجه  : S S Sنتیجه  : 6S S               13:       /      /    تاریخ ارسال نمونه به آزمایشگاه :

Sنتیجه  S :     

ازدواج نوه هاي ایشان با یکدیگر      خویشاوند  :3ازدواج فرزندان ایشان با نوه هاي آن ها،      کد: 2ازدواج فرزندان عمه، عمو،دایی و خاله با یکدیگر      کد:  1ازدواج خویشاوندي   کد*
 ازدواج خویشاوندي دورتر از موارد گفته شده: دور





 

الگوریتم غربالگري و بیماریابی نوزادان براي بیماري کم کاري تیرویید

اطالع رسانی عمومی و آموزش زنان باردار  

ارایه بروشور آموزشی و آدرس مراکز نمونه گیري

تولد  3-5نمونه گیري از پاشنه پا در سن 

TSH 5-9.9 mu/LTSH 10-19.9 mu/LTSH >20 mu/L TSH <5mu/L

فراخوان نوزاد مشکوك•
انجام آزمایش هاي تایید تشخیص سرمی•
ویزیت توسط پزشک فوکال پوینت•

فراخوان نوزاد مشکوك•
غربالگري نوبت دوم از پاشنه پا•

TSH <5mu/LTSH ≥5 mu/L

انجام آزمایش هاي تایید تشخیص سرمی•
ویزیت توسط پزشک فوکال پوینت•

خروج از 
برنامه

آزمایشات غیر طبیعیآزمایشات طبیعی

شروع درمان بر اساس دستورالعمل

فراخوان نوزاد مشکوك•
ویزیت توسط پزشک فوکال پوینت•
انجام  اخذ نمونه وریدي براي•

آزمایش هاي تایید تشخیص
شروع درمان قبل از جواب ازمایش بر •

اساس دستورالعمل
دریافت جواب آزمایشات تایید تشخیص•

غربالگري طبیعی



  …  روش برخورد با نتایج مختلف غربالگري

 TSHغلظت  نوزادسن 
)mu/L( 

 روش برخورد

روزگی  8
 و بیشتر

و مساوي 
 4بیشتر از 

 فراخوان نوزاد مشکوك•

 یا/وFree T4 ( انجام آزمایش هاي تایید تشخیص •
T3RU, T4 وTSH   (در اسرع وقت 

ویزیت توسط پزشک پس از دریافت جواب آزمایشات •
 تایید تشخیص

در صورت ابتال به بیماري، شروع درمان بر اساس •
 دستورالعمل کشوري برنامه
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 فرم ثبت موارد غربالگري نوزادان بستري در بیمارستان ، pkuبرنامھ جامع ژنتیك اجتماعي، برنامھ غربالگري نوزادان براي   

 :بھ مركز بھداشت شھرستان :                                                                                      از بیمارستان 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ف
ردی

 

نام ونام خانوادگي 
درصورت (نوزاد 

 )نامگذاری

س نوزاد
جن

تاریخ تولد نوزاد 
 

نام ونام خانوادگی مادر نوزاد
 

نام پدر نوزاد
علت بستري 
شماره فیلتر  
 

تاریخ 
نمونھ 

گیري در 
 بیمارستان

جواب 
آزمایش 
غربالگري

pku  شماره تلفن ثابت  آدرس ثابت ودقیق محل سكونت
 وموبایل

ول
ت ا

وب
ن

وم 
ت د

وب
ن

ول 
ت ا

وب
ن

وم 
ت د

وب
ن

 

1   
                        

2   
                        

3   
                        

بودن بیمار و منظور از نوبت  NPOروزگی حتی درصورت  5-3منظور از نوبت اول درنوزادان بستری دربیمارستان ، نمونھ گیری از نوزاد در : توجھ  
مصرف شیرمادر بھ : مصرف شیرکافی.( مصرف   مقدارکافی شیر الزامی استPKUدرغربالگری نوبت دوم .روزگی است 14-8دوم ، نمونھ گیری در 

 .سی سی شیرخشک بھ ازاء ھرکیلوگرم وزن بدن است 30سی سی بھ ازاءکیلوگرم وزن بدن و یا بھ میزان  50مدت سھ روز و ھر روز 
 :تاریخ تکمیل:                                                                                   نام و نام خانوادگي تكمیل كننده فرم



 غربالگري    ) الف

   مفهوم مثبت آزمایش غربالگري اولیه 
  مفهوم مثبت آزمایش تاییدHPLC  )  4مقدارفنیل آالنین  در نمونه خون 

میلی  3/4وباالتر   و مقدار فنیل آالنین درنمونه پاشنه پا برروي فیلتر پیپر برابر 
 )گرم بردسی لیتر وباالتر 

 



 پیشگیري ) ب
1-  والدین بیماران 
ارجاع والدین توسط چه کسانی باید صورت گیرد؟ 
والدین بیماران باید به کجاارجاع داده شوند؟ 
درواحد مشاوره ویژه ژنتیک شهرستان چه اقداماتی براي والدین بیماران انجام می شود؟ 
 مشاوره ژنتیک 
تشکیل پرونده ژنتیک ورسم شجره نامه 
 ارجاع بیمار ووالدین بیمار به آزمایشاتPND1 به منظور تعیین موتاسیون 
 ارجاع به آزمایشPND2   بارداري به منظور بررسی  10درصورت وقوع بارداري درمادربیمار درهفته

 موتاسیون درجنین
هفتگی درصورت تمایل والدین  16پیگیري سقط جنین مبتال تا! 
2- خویشاوندان درمعرض خطر بیمار 
خویشانی که ازدواج فامیلی نزدیک نموده یاقصد این نوع ازدواج رادارند 
*** چه کسانی درمعرض خطر تولد نوزاد مبتال به بیماريPKU هستند؟والدین بیماران و خویشانی که

 ازدواج فامیلی نزدیک نموده یاقصد این نوع ازدواج رادارند
 



 جوابهاي کاذب آزمایش غربالگري دربرنامه فنیل کتونوري

موارد منفی کاذب 
 ساعت وقبل از تغذیه کافی 72غربالگري قبل از 
دیالیز، تزریق خون، تعویض خون 
 ، تغذیه خوراکی یا وریدي با مواد کم  پروتئین یا فاقد پروتئین 
 NPO  بودن 
 

 موارد مثبت کاذب
اشکاالت تکنیکی 
  مصرف دارو, بیماري هاي کلیوي , تیروزینمی, بیماري کبد 
 نارسی نوزاد 
  ابتالي مادر بهPKU   هایپرالمیناسیون ، 

 



 PKUاندیکاسیون هاي غربالگري مجدد دربرنامه 

نوزادان نارس 
  ابتالي نوزادبه بیماري کبدي 
بیماري کلیوي 
 تیروزینمی 
 هیپرالمینتاسیون 
 ابتالي مادر نوزادبهPKU 
مصرف داروي تري متوپریم درنوزاد 
تغذیه خوراکی یا وریدي نوزادبا موادفاقد آمینواسید 
NPOبودن نوزاد 
دیالیز 
تعویض یا تزریق خون  درنوزاد 

 
 .اندیکاسیون هاي غربالگري مجدد فنیل کتونوري وکم کاري مادرزادي تیرویید دربرخی موارد متفاوتند•
 دوقلوي وچندقلویی -کیلوگرم4وزن باالي  –گرم 2500کم کاري تیرویید وزن زیر ( •
 )cc30 شیرخشک    -   cc50شیرمادر( ساعت با شیر  72فنیل کتونوري  الزامی برتغذیه به مدت •

 



 داروهاي حاوي فنیل آالنین 
 استامینوفنAcetaminophin 
 آموکسی سیلینAmoxicillin  
کلستیرامینCholestyramine 
 پنی سیلین ويPenicillin v 
پسودوافدرینPseudoephedrine  
تري متوپریم سولفا متوکسازولTrimethoprimsulfametoxazol 
متوتروکساتMethoteraxate 
 گایافینزینGayafenazin 
Ibuprofen ایبوپروفن 
Ranitidin , Famotidin 
 دیمن هیدریناتDimenhydronate 
Anti acid ( Al mg)  
Lactolose 

 



 تعرفه  غربالگري  

 ریال   90000: مبلغ فعلی 
 
 نحوه واریز: 
تمرکز درآمدهاي حاصل از معاینات  2178490131000: شماره حساب   

PKU وآخرهر ماه به  15مبالغ در ( شعبه مدرس      -نوزادان نزد بانک ملی
 . بانک ملی انتقال می یابد 2178490004009شماره حساب 

 ریال35000: هزینه پست هرپاکت مرسوله 



 ریال  401200:  مبلغ فعلی 
آزمایشگاه پاتوبیولوژي نورتهران  : آزمایشگاه طرف قرارداد 
 1345: رمز عبور                       346: نام کاربري 
 نحوه واریز: 
  بانک صادرات فریده خسروي   0100565423002: شماره حساب

به نام فریده  6037691529053753وحمیدرضا صادقی پور و شماره کارت 
 خسروي نزدبانک صادرات 

 HPLCتعرفه



 :    ......سال:        .......          ماه                  در نوزادان HPLCلیست خطی پرداخت هزینه انجام آزمایش تایید فنیل کتونوري به روش  

ردی
 ف

شهرستا
 نوزاد نام ن

  نام
  خانوادگی

 نوزاد
 تاریخ

 پدر نام تولد

  ونام نام
  خانوادگی

 مادر
  واریز تاریخ

 وجه

  مبلغ
  به واریزي

 ریال

  شماره
  فیش سریال

 بانکی
  نمونه تاریخ

 گیري

  ارسال تاریخ
  به نمونه

 آزمایشگاه

  اعالم تاریخ
  نتیجه

ازآزمایشگا
 ه

                          
                          
                          
                          
                          
                          

 :تاریخ تکمیل  :نام ونام خانوادگی تکمیل  کننده 

 92/4/17مورخ 36345: موضوع نامه 
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