
 

 
 شیرین ربیعی

 کارگاه غربالگری هیپوتیروئیدی مادرزادی
94 پاییز   



 

اجرای الزامات استانداردهای آزمایشگاهی در برنامه : هدف 
 CHو   PKUغربالگری نوزادان برای بیماریهای 

 



 تاریخچه غربالگری نوزادان در جهان و ایران

 شروع شد میالدی 60غربالگری نوزادان برای بیماری های متابولیک از دهه... 

 در حال حاضر فقط یک .متغیر است 50تا  1لیست بیماری های مورد غربالگری از

 .سوم از نوزادان جهان مورد غربالگری قرار می گیرند

 

 برنامه غربالگری نوزادان برای هیپوتیروئیدی نوزادان، بطور 1383در سال ،

 .آزمایشی در استان های اصفهان و بوشهر و شهر شیراز اجرا شد

 تدوین برنامه با استفاده از علم و تجربه اساتید ایرانی همچنین اساتید انجمن

و بخش غربالگری نوزادان آژانس بین المللی  (ISNS)بین المللی غربالگری نوزادان 

 ژی اتمی به عنوان مشاورین خارجی برنامه انر

 ساختار اجرایی برنامه غربالگری نوزادان در هر کشور بر اساس شرایط

 .جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متفاوت است

 

 

 

(1995-1916)دکتر روبرت گاتری   



 

  : معیار های اصلی غربالگری

 

مهم و جدی بودن بیماری مورد غربالگری 

عدم وجود عالیم اولیه اختصاصی در مراحل اولیه بیماری 

شناخته بودن سیر طبیعی بیماری 

وجود آزمون غربالگری دقیق، آسان و مورد قبول 

وجود امکانات و معیارهای تشخیصی مورد نیاز 

وجود امکانات درمانی مورد نیاز 



 استفاده از خون بند ناف و پاشنه پا 



 Dried Blood Spot; DBSمزایای استفاده از 

 استفاده از نمونه خون خشک شده بر روی کاغذ فیلتر نسبت به نمونه های
 . سرمی آسان تر، عملی تر و ارزان تر است

 نیمه عمر آنالیت بویژه در دمای اتاق بر روی کاغذ فیلتر طوالنی تر از نمونه سرمی
 .است

 امکان نگهداری نمونه برای چند سال 

استفاده از نمونه در شناسایی بیماری های دیگر و تحقیقیات علمی 

 

 اشکاالت استفاده از خون بند ناف 
منفی کاذب میزان باالی موارد مثبت و 

  افزایش هزینه های مالی و مشکالت روحی روانی برای والدین 

افزایش موارد نمونه گیری مجدد 

 جمله عدم امکان انجام آزمون های غربالگری برای دیگر بیماریها ازPKU, 
Galactosemia  و.... 



 آزمایشگاه و غربالگری نوزادان

 
انجام آزمایشات غربالگری 

 

انجام آزمایشات تائیدی 

   

 درمانانجام آزمایشات برای کنترل 



كاری مادرزادی تيروئيدكم   
Congenital Hypothyroidism 

داشته طبیعی غیر عملكرد يا باشد كم نوزاد بدن در تیروئیدی های هورمون كه علتی هر به 

 .آيد می بوجود تیروئید مادرزادی كاری كم باشد

بیماری این شیوع که دهد می نشان 1389 شهریور تا 1384 سال از کشور در برنامه گزارشات 

 1000 تا 370 در 1 از بیماری شیوع قبلی های پژوهش اساس بر) .است زنده نوزاد 670 هر در 1

 (.است بوده متغیر

 بیمار مبتال به کم کاری تیروئید کشف و درمان شده اند و مطالعات نشان می  13000بیشتر از
 . دهد در صد در صد بیماران ضریب هوشی در محدوده طبیعی بوده است

 

 گزارش شده است 13/8به  1تا  3/4به  1نسبت سود به هزینه غربالگری این بیماری در جهان  .
 .بدست آمد 22به  1این نسبت  در ایران 

 





CH اتیولوژی    

بروز باالی بیماری در . شیوع باالی بیماری در کشور نیاز به بررسی های گسترده دارد   
کشور مولتی فاکتوریال بوده برای تعیین حساسیت هر فاکتور و اقدامات مداخله ای برای 

 .کنترل آن باید مطالعات کاربردی الزم انجام شود

 

 فاکتورهای مهم در ایران
کمبود ید 

در معرض ید باال بودن مثل مصرف باالی بتادین 

استفاده بی رویه از داروهای حاوی ید در دوران بارداری 

ازدواج های فامیلی 

بیماری اتو ایمیون تیروئید 

احتمال کمبود سلنیوم 

احتمال باال بودن پرکلرات در آب آشامیدنی 

موتاسیون های ژنی 

 
 

 
 



Hypothalamic-pituitary-thyroid axis  

 T4 is stimulated by secretion of TSH 
by the pituitary.  

 

  Low T4 (negative feedback) causes 
hypothalamus to secrete thyrotropin 
releasing hormone (TRH) which 
stimulates release of TSH thereby 
stimulating the thyroid gland to 
increase secretion of T4.  

 

 When the thyroid does not respond 
to TSH stimulation (primary CH), due 
to dysgenesis or dyshormonogenesis, 
the result is low T4 and high TSH. 

Hypothalamus 

Pituitary Gland 

Thyroid 

TSH + 

T3, T4 - 

TRH + 

T3, T4 - 



 :فیزیولوژی غده تیروئید

 غلظت سرمیT4  در جنین از نیمه دوم دوران بارداری بتدریج افزایش یافته در
 .است µg/dl  11/5زمان تولد حدود 

 

 غلظت سرمیT3  بارداری شروع به افزایش نموده و در زمان تولد  20از هفته
 .می رسد ng/dl 45به 

 

 غلظتTSH ، در جنین ترمmIU/L  10 می باشد. 

 

 

T3  وT4 از جفت عبور می کنند .TSH از جفت رد نمی شود. 

آنتی بادی های ضد تیروئید نیز قابلیت عبور از جفت را دارند. 

 در نوزادان غلظت سرمیTRH بسیار پایین است. 

 



 ،بالفاصله بعد از تولد در نوزاد طبیعی و ترمTSH 

تا نیم ( TSH surge)به طور ناگهانی افزایش یافته 

این . میرسدmIU/L 70ساعت بعد از تولد به 

روز بعد از تولد فروکش می  3-5افزایش معموال تا 

 .کند

 

 افزایشTSH  برابری در غلظت  6تا  2باعث افزایش

در طی ساعات اولیه تولد می  T4و  T3سرمی 

 .تولد ادامه خواهد داشت 4-5شود که تا هفته 

 



Hypothalamus 

Pituitary Gland 

Thyroid 

TSH + 

TRH + 

T3, T4 - 

 : CH   تقسيم بندی 

 ( (Primary Hypothyroidismاولیه•

 (Central Hypothyroidism)  مرکزی •

  (Peripheral Hypothyroidism)محیطی•

 
 
  (Permanent)گذرا•
 ((Transientدائمی •



  CHغربالگری انواع برنامه های 

T4  اولیهعنوان آزمون به 

TSH به عنوان آزمون اولیه 

 انجام توأمTSH  وT4 



Hyperphenylalaninemias  
 

بیماری ژنتیک با الگوی اتوزومال مغلوب می باشد یک  هایپر فنیل آالنینمی
که در اثر فقدان یا اختالل در عملکرد آنزیم فنیل آالنین هیدروکسیالز 

 .ایجاد می شود

 
 آالنینمی تیپ هایپرفنیلI   PKU)کالسیک یا فنیل کتونوری) 

 هایپرفنیل آاللینمی تیپII  و  III 

 هاپرفنیل آاللینمی تیپIV   وV    







 :عالئم غیر اختصاصی بیماری شامل 

 

عدم تمایل نوزاد به خوردن شیر 

استفراغ بعد از خوردن شیر 

اگزما و جوش در سطح بدن 

بور شدن موهای بدن  و رنگ روشن چشم بدون سابقه فامیلی 

بوی زننده عرق و ادرار 

 

نمره از ضریب هوشی کم  4در نوزادان مبتال به ازاء هر یک ماه 
 .می شود



 روش های آزمایشگاهی اندازه گیری
 فنیل آالنین 

  کروماتوگرافیTLC, GLC, IEC, HPLC 

فلوریمتری 

Tandem mass spectrometry 

Guthri 

اسپکتروفتومتری 

آزمایش کلرید فریک 

 







 الزامات آزمایشگاه مرجع سالمت

 دستورالعمل های نمونه گیری

 



: فيزیکی، پرسنل و ملزومات نمونه گيریفضای   

 70و نیز انتظار همراهان بايد حداقل  یگیرالزم جهت پذيرش و انجام نمونه  یفضا 

 .متر باشد

 شوددرجه حفظ  20-25مناسب بین  یدمابايد در  یگیرمحل نمونه  یدما. 

 شركت نموده و پس از گذراندن دوره تئوری و  یآموزش یهابايد در دوره پرسنل

گردد  یپیشنهاد م. نمونه گیری از پاشنه پا، موفق به اخذ گواهینامه گردد 30حداقل 

 .شودپرسنل زن در اين قسمت بكار گرفته 

 گاز  ، %70الكل ايزوپروپانول  ه، پنب ،مصرفالنست يكبار  شاملی گیرنمونه تجهیزات

كیسه   ،پاكت ی،گیر میز نمونه، مخصوص یگیرتخت نمونه  ،گاز غیراستريل، استريل

ف، مصريكبار دستكش  ،حوله... ( و یخارب ،هیتر)گرم كننده وسیله ،  یپالستیك

جهت خشك كردن نمونه ( راك)پايه مسطح  ص،مخصو یهافرم  ،باكس یسیفت

 يخچال ،دارسطل زباله درب  ،ها



:یگيرانجام نمونه  و شرایط زمان  

 تولد و بر اساس  3-5بهترین زمان انجام نمونه گیری بین روزهای
 .  می باشد CLSIاستاندارد 

  هستندگیری تمام كودكان زنده متولد شده حائز شرايط نمونه. 

مثل سرما خوردگی، تب ناشی از تزريق واکسن  یبیماری هاي
که منجربه بستری شدن در بیمارستان نمی شود، مانع از ... و

 .انجام نمونه گیری نمی شوند

 در عمل ديده شده است که وقتی نوزاد تازه شیر خورده و سیر
است نمونه گیری راحت تر انجام شده و پاشنه پا بهتر خون می 

 .دهد

  خوردن شیر در طی چند روز قبل از نمونه گیری برای غربال صحیح
 .هیپرفنیل آالنینمی ضروری است

 

 



 

 

،  3-5 یروزهادر  یگيرشرايط ذيل باشند عالوه بر نمونه  یداراکه  یکودکان :مهمکته ن
 :می شوند یگيرنمونه مجدداً برای بار دوم 

 
 نارس نوزادان -1

 (گرم 4000 از بیشتر) وزن پر نوزادان و (گرم 2500 از کمتر) وزن كم نوزادان -2

 .اند داشته خون تعويض كه ینوزادان -3

 دوپامین مثل . نمايند یم مصرف خاص یداروها كه ینوزادان -4

 .هستند بستری بیمارستان در و بیمار كه ینوزادان -5

 . دارند بیمارستان در یبستر سابقه كه ینوزادان -6

خون جنین يوتیروئید با خون جنین  Mixing هموزيگوت بدلیل احتمال یقلوهادر دو  -7
 هیپوتیروئید



 : یخونگيرمحل 
 

چپ يا راست یپا پاشنه از روزگی 5 تا یگیر خون محل 

 .باشد یم شكل مطابق (پا پاشنه یخارج یها قسمت) 

 

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

 

میانی انگشت دیستال فاالنکس پالمار سطح سال یک از باالتر 

 چهارم انگشت یا 





 :یگيردستورالعمل پذیرش و نمونه 
 

 درج جزئیات تمام با و کامل بطور گیری نمونه از قبل مخصوص فرم -1
 .شود تکمیل شده

 

 فرم یرو خوانا و دقیق بطور دستورالعمل طبق نوزاد مشخصات -2
 .شود تكمیل خودکار با مخصوص

 

 .شود تکمیل صاف سطح روی گیری نمونه فرم -3

 

 خودكار با فقط ،فیلتر کاغذ و گیری نمونه فرم یرو نوزاد مشخصات -4
 ... و مداد خودنويس، نويس، روان از استفاده .شود نوشته آبی

 .است ممنوع

 

 



 های شماره بودن يكسان از یگیر نمونه شروع از قبل -5

 .شود حاصل اطمینان خونی کارت و پرسشنامه

   

 .شود کنترل فیلتر کاغذ انقضاء تاریخ -6

 

 .نگردد خارجی مواد به آغشته عنوان هیچ به گیری نمونه فیلتر -7

 

 جدا فیلتر کاغذ روی بر دستکش با حتی دست تماس از -8

 .شود خودداری

 



 .باشد نداشته پارگی یا خراش خوردگی، تا هیچگونه فیلتر کاغذ -9

 

 در یا و (مخصوص كات) مخصوص یگیر نمونه تخت در نوزاد -10

 .شود گیری نمونه مادر آغوش

 

 یپا فقط كودك یسرماخوردگ و محیط یآلودگ از یجلوگیر یبرا -11

 .شود لخت را نوزاد

 

 .باشد تر پائین قلب سطح از بايد (پا پاشنه) یگیر نمونه محل -12

 .شود هخوابانید درجه 10 شیب با نوزاد

 

 

 



 گیری نمونه از راش و تورم بریدگی، اسکار، داشتن صورت در -13
  .گردد خودداری پا پاشنه از

 

 در خون جريان تا شود گرم ولرم حوله يا گاز يك با پا پاشنه -14
 خون جریان افزایش باعث درجه 41-40 حرارت ) .يابد افزايش محل

 ( .شود می موضع در

 

 دستکش از و شده شسته دستها گیری نمونه از قبل -15
 .شود استفاده یکبارمصرف

 

 . شود عفونی ضد %70 ايزوپروپانول الكل با پا پاشنه -16
 

 



 

 و يكنواخت ضربه مخصوص، مصرف بار يك النست كمك با -17
 .شود وارد یگیر نمونه موضع به یآرام

 

 و متناوب یفشارها شده، پاك استريل گاز با اول قطره -18
   .گیرد شكل یبزرگ قطره تا شود وارد پا پاشنه به یمختصر

 

 جذب خودبخود خون تا شود نزديك خون قطره به فیلتر کاغذ -19
   .شود ديده خوبی به نیز کاغذ پشت از و شده كاغذ

 

 گیری نمونه فیلتر کاغذ های دايره داخل در قطره چهار حداقل -20
 ...شود

 





blood drop lightly touched to 
filter paper 



 مراقبت از زخم:

از محل النست زده شده انجام  یدر صورتی كـــــه نمونه گیر :تذکر مهم
 یو محل مناسب ديگر ینشد، از زدن النست مجدد در همان محل خوددار

 .انتخاب شود یجهت نمونه گیر

 

 .ی، پای نوزاد باالتر از سطح بدن نگهداشته شودبعد از نمونه گیر•

گذاشته و با دست  یمحل خونگیر یدقیقه گاز استريل رو 5به مدت •
 .داده شودفشار 

بدلیل احتمال بروز حساسیت  یاز زدن چسب معمولی در محل خون گیر•
 .شود، مگر اين که چسب مخصوص در اختیار باشد یخوددار یپوست

 
 





Allow a sufficient quantity of blood to 

soak through to completely fill the pre- 

printed circle on the filter paper. Fill all 

required circles with blood. Do not layer 

successive drops of blood or apply blood 

more than once in the same collection 

circle. Avoid touching or smearing spots. 

Simple  

Spot Check 

Valid Specimen 



:قابل قبول ینمونه ها  

باشد دايره بايد نمونه شكل.   

باشد متر یمیل 5 از بیش خون لكه قطر.   

شود ديده يکسان طرف دو از خون لكه. 

نباشد هم یرو لكه دو. 

نباشد لكه يك از بیش دايره يك در. 

نباشند یخارج مواد به آغشته ها كارت. 

باشند انگشت اثر بدون خون یها لكه. 

 

 



















  :نمونه قبل از ارسال به آزمایشگاه ینگهدارشرایط 

 قرار (راك) مسطح پايه یرو یافق بصورت (فیلتر کاغذ) شده تهیه نمونه  

   .نكنند پیدا تماس یجائ با خون یها لكه كه یبطور بگیرد،

25 تا 15 یدما در ها كارت اين تا است الزم وقت ساعت 3-4 حداقل  

 .شوند خشك كامالا  اطاق

 و دود به آلوده یهوا جريان در یخون یها كارت دادن قرار از مدت اين در  

 .شود خودداری غبار و گرد

 مستقیم تابش و حرارت معرض در فیلتر های کاغذ گذاشتن از همچنین 

 .شود پرهیز خورشید

شود جلوگیری فیلتر کاغذ در پارگی و تاخوردگی ، چروك ايجاد از. 

 

 





:شرایط ارسال نمونه  

 

 تهیه شده در مراکز نمونه گیری، نبايد در معرض نور شديد  ینمونه ها
 .  شديد و رطوبت قرار گیرند یخورشید، گرما

 نمونه تهیه شده حتما در جای مخصوص خود در برگه پرسشنامه گذاشته
 .شود

خون یک نمونه با خون نمونه دیگر در تماس نباشد. 

 جابجایی و انتقال نمونه ها بدون فشار به کاغذ فیلتر و ایجاد آسیب به آن
 .صورت بگیرد

توسط پست پیشتاز به آزمايشگاه نمونه ها ساعت  72 ظرف مدت کمتر از

 .شود غربالگری استان ارسال

در صورت عدم امکان ارسال سریع نمونه، نمونه ها در یخچال نگهداری شود. 



:خونذخيره فيلتر پيپر حاوی لکه   

رطوبت به مقاوم های پاکت در هفته یک مدت به توان می را خونی های کارت 
   .کرد نگهداری اتاق حرارت درجه در

حاوی و زيپدار پالستیکی پاکتهای در خون های لکه حاوی های کارت 
 تا درصد30 از كمتر رطوبت میزان و يخچال درجه 4  حرارت در سیلیکاژن

 (سال 2 از بیش) طوالنی مدت به گراد سانتی درجه 20- فريزر در و (سال2)
  .ماند می پايدار

میزان بر رطوبت نامساعد اثر بعلت درصد 30 از بیشتر رطوبت با مناطقی در 
  توسط محیط رطوبت آنها، نگهداری و ها نمونه انتقال هنگام حتماا  نوری جذب

  كننده تعیین نقش نمونه پايداری روی بر رطوبت .گردد كنترل معرف كارتهای
 .دارد



 مخدوش شدن محل نوشتن جواب
 



 مخدوش شدن محل نوشتن جواب
 



نمونه هایی كه به پشت كارت نفوذ نکرده   



 
نمونه هایی كه به پشت كارت نفوذ نکرده   



  نمونه های روی هم افتاده



 كارتهای تا شده



 نمونه ای كه با الکل تماس داشته است
 






