
 49پاییز  – نحوه نمونه گیری از نوزادان در برنامه های  های غربالگری نوزادان ازنظر فنیل کتونوری وکم کاری مادرزادی تیروئید سواالت آزمون  

 :محل کار                                   :                        سمت :                                                               نام ونام خانوادگی 

 

 قابل تشخیص است ؟ CHبعنوان آزمون اولیه کدام انواع  T4در غربالگری هیپوتیروئیدی نوزدان بر مبنای  -1

 حساسیت باالکم کاری تیروئید اولیه با (ب                                                            کم کاری تیروئید جبران شده( الف

 3و  2موارد ( د               کم کاری تیروئید با منشا هیپوتاالموسی یا هیپوفیز با حساسیت باال(ج

 

 نوزادان بستری در بیمارستان چیست ؟ CHعلت نمونه گیری مجدد در غربالگری  -2

 احتمال باالتر منفی کاذب(ب                                                               احتمال باالتر مثبت کاذب( الف

 الف وبموارد  (د                                بعنوان عالئم ثانویه در بیماری خاص CHاحتمال بروز (ج

 

 در مورد هورمون های تیروئیدی کدام گزینه صحیح است ؟ -3

 .از جفت عبور میکنند T4و  T3(ب                                                           .از جفت عبور میکند TSH( الف

 .آنتی بادی های ضد تیروئید از جفت عبور نمیکنند(د                                                       .از جفت عبور نمیکنند T4و  T3(ج 

 

 ضروری است ؟ PKUکدام مورد در نمونه گیری از پاشنه پا برای غربالگری  -4

 .نوزاد ناشتا باشد( ب                            .نوزاد با شیر مادر یا شیر خشک تغذیه شده باشد( الف

  الف وج موارد ( د                       .ساعت بعد از تولد امکان نمونه گیری وجود دارد 22( ج

 

 اتاق نمونه برداری کدام گزینه است ؟دمای مناسب برای  -5

 درجه سانتیگراد 33-35(ب                                                             درجه سانتیگراد 35-32( الف 

 هیچکدام(د                                                                     درجه سانتیگراد 23-25( ج

 

 ......برای نمونه گیری مناسب از پاشنه پا در نوزادان بهتر است -6

 .درجه خوابانده شود و پاشنه پا از سطح قلب پایینتر باشد 13نوزاد با شیب (الف

 .سطح قلب پایینتر باشد نوزاد در آغوش مادر باشد و پاشنه پا از(ب

 .درجه خوابانده شود 23نوزاد روی تخت مخصوص نمونه گیری با شیب (ج

  2و  1موارد (د
 

 در مورد نمونه گیری از پاشنه پا در نوزادان کدام مورد صحیح نیست ؟-2

 .شیب مناسب برای خواباندن نوزاد می باشد(الف

 .گیری از پاشنه پا خودداری گردددر صورت داشتن اسکار، بریدگی و تورم از نمونه (ب

 .قبل از نمونه گیری، پاشنه پا با ضربه آرام و یکنواخت گرم شود(ج

 .قبل از نمونه گیری، پاشنه پا با حوله ولرم گرم شود(د

 

 کدام گزینه صحیح است ؟-8

 .جهت نمونه گیری برای غربالگری نیاز به ناشتا بودن نوزاد نمی باشد(الف

 .فیلتر در صورت استفاده از دستکش یکبار مصرف بالمانع است تماس دست با کاغذ(ب

 .مشخصات نوزاد روی کاغذ فیلتر با خودکار یا خودنویس یا روان نویس ثبت شود(ج

 هر سه مورد(د

 Aسری 



 کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای نمونه نامناسب است ؟-9

 میلیمتر 5قطر لکه خون (ب                                         شکل نمونه بصورت دایره (الف

 دو لکه روی هم نباشد(د                                          لکه خون از دو طرف همسان(ج

 

 ؟ در مورد شرایط نگهداری نمونه کدام گزینه صحیح نیست -13

 .کاغذ فیلتر حاوی خون بصورت افقی روی راک مسطح خشک شود(الف

 .دمای اتاق در نظر گرفته شود 15-25شدن کامل لکه های خون در دمای  ساعت برای خشک 3حداقل (ب

 .برای سریعتر خشک شدن نمونه ها از نور خورشید استفاده شود(ج

  3و  2موارد (د
 

 در مورد محل مناسب نمونه گیری برای غربالگری نوزاد کدام گزینه صحیح نیست ؟(11

 سال از نرمه کناری دستباالتر از یک (ب روزگی از پاشنه پا 5تا ( الف

                                          باالتر از یک سال از سطح پالمار فاالنکس دیستال انگشت میانی و یا انگشت چهارم(ج

 روزگی تا یک سالگی از پاشنه پا یا نرمه کناری دست 5از ( د

 

 ؟ کدامیک از موارد زیر باعث نامطلوب محسوب شدن نمونه می شود -12

 .نمونه روی فیلتر تاریخ مصرف گذشته گرفته شود(ب             .روز در دمای اتاق نگهداری شود 3کاغذ فیلتر حاوی نمونه بیشتر از (الف

 2و  1موارد (د .کاغذ فیلتر حاوی نمونه بدون مشخصات باشد( ج
 

 می باشد؟ Pre Analyticalکدامیک از موارد زیر اقدامات الزم قبل از انجام آزمایش (13

 استفاده از فیلتر کاغذی مناسب(ب آموزش مناسب کارکنان بخش نمونه گیری.(الف

 صحیح می باشد 2و  1موارد  (د                                                                      استفاده از کیت مناسب (ج                   
 

 ؟می باشد نادرست در کنترل کیفی فیلتر پیپر ها کدام گزینه -14

 دارای تاریخ انقضاء باشد(ب                                  باشد 933نوع فیلتر پیپر از نوع (الف

 باشد      Certificateفیلتر پیپر دارای ( د                        نیازی به تهیه از یک منبع جهت یکسان سازی نمی باشد( ج

                      

 مورد استفاده قرارر میگیرد؟ PKUکدام روش آزمایشگاهی زیر برای تائید تشخیص موارد مشکوک به (15

 Mass Spectrometry( د                                   HPLC( ج                                   Elisa (ب                   نفلومتری( الف

 د ج ب الف  سوال د ج ب الف  سوال
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