
 *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 

 

 غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان در ایران بر مبنای چه نوع برنامه ای اجرا می شود ؟ -1

 پاشنه پا بعنوان آزمون اولیه TSH( ب       پاشنه پا بعنوان آزمون اولیه  T4( الف 

  پاشنه پا و سرمی بعنوان آزمون اولیه TSH( د پاشنه پا TSHو  T4انجام توام ( ج

 
 قابل تشخیص نیست ؟ CHکدام انواع  TSHبرمبنای آزمون اولیه  CHدر غربالگری  -2

 کم کاری تیروئید با منشا هیپوتاالموسی(ب کم کاری اولیه تیروئید ( الف

  3و  2موارد (د کم کاری تیروئید با منشا محیطی( ج

 
 بیماری کم کاری تیروئید اولیه کدام است ؟حساس ترین شاخص در ارزیابی  -3

 پاشنه پا  FT4و  T4(د سرمی TSH(ج            سرمی FT4و  T4(ب              پاشنه پا TSH( الف

 
 کدام گزینه صحیح است ؟ PKUدر مورد بیماری  -4

 مغلوببیماری متابولیک ارثی با الگوی اتوزوم ( ب بیماری ژنتیکی با الگوی اتوزوم غالب( الف

 بیماری متابولیک ارثی بعلت فقدان آنزیم فنیل آالنین هیدروکسیالز(د بیماری متابولیک اسپورادیک( ج

 
 در کشور کدام گزینه است ؟ CHعلت شیوع باالی  -5

 نامشخص(د                                مولتی فاکتوریال(ج                   ازدواج فامیلی(ب                             کمبود ید( الف

 
 روش مناسب برای گرم کردن پاشنه پا قبل از نمونه گیری در نوزادان کدام است ؟ -6

 ردهر سه مو( د                      استفاده از گاز یا حوله ولرم(ج                ضربه به پاشنه پا(ب              دقیقه 5مالش پاشنه پا بمدت ( الف

 
 در مورد پر کردن فرم نمونه گیری و کاغذ فیلتر کدام گزینه صحیح نیست ؟ -7

 .فرم مخصوص قبل از نمونه گیری بطور کامل با جزئیات پر شود( الف

 .قبل از شروع نمونه گیری مشخصات فرم  پرسشنامه و کاغذ فیلتر مطابقت داده شود(ب

 .خودکار ثبت شودمشخصات بر روی فرم نمونه گیری و کاغذ فیلتر با (ج

 .مشخصات فرم نمونه گیری باخودکار و مشخصات کاغذ فیلتر با مداد ثبت شود(د

 
 در مورد نمونه گیری از پاشنه پا در نوزادان کدام مورد صحیح است ؟ -8

 .میلی متر بیشتر نباشد 2.4استفاده از النست یکبار مصرف خودکار که طول سوزن آن از (الف

 یا پد الکلی%  77روپانول استفاده از الکل ایزوپ(ب

 میلی متر 2استفاده از النست یکبارمصرف با طول سوزن حداکثر در نوزادان پره مچور (ج

 همه موارد(د

 
 بعد از نمونه گیری از پاشنه پا در نوزادان انجام کدام مورد توصیه می شود ؟ -9

 دقیقه روی محل خونگیری 5استفاده از گاز استریل  و فشار مالیم بمدت (ب                استفاده از پنبه و چسب برای پانسمان محل خونگیری(الف

   3و  2موارد (د پای نوزاد باالتر از سطح بدن نگهداشته شود(ج

 

 کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای نمونه مناسب نیست ؟ -17

 غذ فیلترلکه خون در یک کا 4حداقل (ب در هر دایره یک لکه خون(الف

 لکه های خون هم اندازه و یکرنگ(د لکه های خون بدون اثر انگشت(ج

 

 در صورت عدم امکان ارسال سریع نمونه پاشنه پا، شرایط مناسب نگهداری نمونه کدام است ؟ -11

 Bسری 



 درجه سانتیگراد -27نگهداری در دمای (ب نگهداری در کیسه های پالستیکی حاوی سیلیکاژن در دمای اتاق(الف

  2و  1موارد (د ای یخچالنگهداری در دم(ج

 
 دلیل ایجاد حلقه سرمی در اطراف لکه خون بر روی کاغذ فیلتر در یک نمونه نامناسب چیست ؟ -12

 قرار گرفتن کاغذ فیلتر در معرض حرارت یا نور مستقیم خورشید(الف

 خشک نشدن الکل ضد عفونی کننده محل نمونه گیری و همولیز گلبول های قرمز(ب

 و آغشته شدن قطره خون با آب میان بافتی خون اول استفاده از قطره(ج

  3و  2موارد (د

 

 در صورت بستری بودن نوزاد تا دوماهگی کدام گزینه برای غربالگری صحیح است ؟ -13

 .یک نوبت نمونه پاشنه پا کافیست(ب                      .در صورت انجام آزمایشات سرمی، نمونه پاشنه پا الزم نیست(الف

  2و  1موارد (د .صورت انجام آزمایشات سرمی، باز هم نمونه پاشنه پا ضروری استدر (ج

 
 برای برقراری تضمین کیفیت در آزمایشگاه غربالگری چه مواردی را در نظر میگیرند؟ -14

 هر سه مورد(د بعد از آزمایش(ج حین آزمایش(ب قبل از آزمایش(الف

 
 آزمایش می باشد؟ کدامیک از موارد زیر ،اقدامات الزم  حین انجام -15

 نگهداری صحیح نمونه و انتقال آن در اسرع وقت(ب                           کالیبراسیون و نگهداری مناسب تجهیزات(الف

 کم بودن حجم نمونه گرفته شده(د                  نمونه گیری صحیح از پاشنه نوزاد(ج
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