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استانداردهاي نمونه گيري در غربالگري نوزادان
واحد امورآزمايشگاههاي معاونت بهداشت 

دانشگاه علوم پزشكي ايران                                                                                                                                      



: هدف     
آموزش استانداردهاي صحيح  نمونه گيري    

وتاثيرآن در نتايج آزمايشات غربالگري نوزادان              

 



: مقدمه
  قابل كيكليني نظر از تولد بدو در پذيردكه مي انجام تشخيص بيماريهائي جهت نوزادان، غربالگري آزمايشهاي
  نظر به عيطبي تولد درزمان نوزادان هرچندكه .هستند درمان قابل هنگام  زود تشخيص با ولي باشند نمي تشخيص

  .باشند نداشته واضحي عالئم است ممكن اول ماه چند تا وحتي برسند

 آمده عمل به جلوگيري نوزادان از وميربسياري ومرگ ذهني ماندگي عقب از غربالگري، آزمايشهاي شروع با
  .است يافته نجات جهان سراسر نوزادان از بسياري جان و گرديده مرتفع نوزادان جدي بيماريهاي ،عوارض

 نههزي زند مي رقم خود والدين جهت كه فرهنگي و انساني عاطفي، تبعات بر عالوه ذهني مانده عقب نوزاد يك
  .نمايد مي تحميل جامعه بر نيز را گزافي بسيار

 بروز ثباع آن وبرعكس انسان يك ،باعث نجات آزمايشگاه توسط درست جواب واخذ نمونه تهيه در صحيح عملكرد
. شود  مي مرگ وحتي فرد در ذهني ماندگي عقب



اي غير واگير به باتوجه به پيشرفتهاي علم پزشكي در سالهاي اخير امكانات متعددي درزمينه شناسايي علل مختلف بيماريه•
.ويژه بيماريهاي غدد ومتابوليك در نوزادان به وجودآمده است

 
.ه است باشناسايي علل بيماريها امكان مداخله به موقع جهت تشخيص بيماريها وپيشگيري از عوارض آنها فراهم گرديد•
 
.است آزمايشات غربالگري نوزادان يكي از اين روشهاي مداخله ، •

ممكن  غربالگري نوزادان به آزمونهايي اطالق ميشود كه در چند روز اول زندگي نوزاد انجام ميشود و نوزاداني را كهعنوان 
تعيـين  پـس از غربـالگري و. از نوزاداني كه احتماالً بيمار نيـستند جـدا مـيكننـد) موارد مشكوك(است بيمار باشند 

. گرددمحرز مـوارد مشكوك بايد آزمايشهاي تاييد تشخيص انجام شده تا ابتال به بيماري 



 ميالدي انجام پذيرفت  1960گاتري از سال  توسط پرفسور شروع برنامه غربالگري نوزادان در جهان  .
   
   آغاز گرديده است  1384ادغام برنامه در سيستم سالمت كشور ازسال  .

                                                                           
 فسفات 6دراين برنامه سه بيماري كم كاري مادرزادي تيروئيد ،فنيل كتونوري ونقص آنزيم گلوكز

Ċدهيدروژناز گنجانده شده است



:كم كاري مادر زادي تيروييد
عالئم  يكي از علل مهم عقب  ماندگي ذهني در نوزادان است اگر تشخيص زودهنگام به دليل كم وغير اختصاصي بودن 

ي مي شود كه باليني، در روزهاي اول صورت نگيرد درنتيجه منجر به بروز اختالالت مهم در سيستم عصبي مركزي واسكلت
.از مهم ترين آنها عقب ماندگي ذهنيست 

:فنيل كتونوري 
روتئين در به علت تجمع فنيل آالنين در بدن ايجاد مي شود فنيل آالنين يك اسيد آمينه ضروريست كه براي ساخت پ

زيم يا بدن به كار ميرود اين اسيدآمينه ،توسط آنزيم فنيل آالنين هيدروكسيالز تجزيه مي شود اگر مقداراين آن
وده وموجب كوفاكتورآن در بدن كم باشد موجب تجمع  فنيل آالنين در مايعات بدن شده، متابوليزم طبيعي را مختل نم

.پرفعاليتي همراه باحركات بي هدف وتشنج از ديگر عالئم بيماريست .صدمات مغزي مي شود 

:GĀpDنقص آنزيم 
اسيت آنزيمي است كه موجب استحكام گلبول قرمز در مقابل مواد اكسيدان مي شود كمبود آنزيم موجب افزايش حس

ه گلبول هاي قرمز در مواجهه با بعضي داروها و مواد خوراكي نظير باقال مي شود كه اين امر باعث بروز زردي ،مشاهد
.خون در ادرارودرموارد شديد منجربه مرگ مي گردد 



؟چرا نمونه گيري از پاشنه پا پيشنهاد مي شود

به داليل اما د تيروييد وجود دار كاري كم بيمارياز پاشنه پا و بند ناف براي غربالگري نمونه گيري  امكان
:شود نمياز بند ناف، انجام نمونه گيري زير 

  براي روحيي مالي و مشكالت ها  هزينه افزايشكه منجر به  كاذبميزان باالي موارد مثبت و منفي  
.مجدد مي شود غربالگريموارد  وافزايش والدين

 عدم امكان انجام آزمونهاي غربالگري براي ديگر بيماريها مثلPKU،Galactosemia
،Congenital Hypoplasia Adrenal  نوزاد  تغذيهعدم  دليلبه ... (و  (

.  شده است تعيينتولد  5- 3 روزهايزمان  بهترين، ايراننوزادان در  غربالگري كشوريدر برنامه 



يلترداليل تهيه نمونه خون برروي كاغذ ف

ر اجراي  خون خشك شده بـر روي كاغـذ فيلتـر بـراي انجـام آزمـون غربـالگري، عمليترين روش دنمونه هاي از استفاده 
.غربالگري نوزادان استبرنامه هاي وسيع 

  استفاده از نمونه خون خشك شده بـر روي كاغـذ فيلتـر DBS= Spot Blood Dried   نمونه هاي به نسبت
.  سرمي آسانتر، عمليتر و ارزانتر است

 اتاقعمر آناليت بـويژه در دماي نيمهTemperature Room  طوالني تر از نمونه سرمي   فيلتر كاغذ رويبر
.  ميباشد

 استراهم نگهداري نمونـه براي چند سال و استفاده از نمونه در شناسايي بيماريهاي ديگر و تحقيقات علمي فامكان.

امكان انتقال راحت از طريق پست وجود دارد.



 به دليل تغيير شرايط محيط به هنگام تولد TSH  صورت موقت وناگهاني افزايش مي يابد به.

 براي خنثي شدن كافيفرصت به دليل اينكهTSH  باشد  وجودداشته از جفت عبوري.

 نوزاد فرصت كافي براي خوردن شير داده شود در غيراين صورت امكان منفي كاذب تست بهPKUوجوددارد  .

:ساعت از زمان تولد 72داليل  تاكيد برعدم انجام  نمونه گيري از پاشنه پا قبل از 



:النست

.النست ها عموما وسايلي يكبار مصرف مي باشند
:  انواع مختلف اين وسيله شامل

.  و سيفتي النست مي باشد) دو وجهي(، النست  )چهار وجهي(النست معمولي

كنترل كيفي النست ها از نظر موارد ذيل اهميت دارد
 تاريخ مصرف
 نحوه بسته بندي
نقطه يابي محل اصابت سوزن
 حجم خون
نحوه آزادسازي سوزن
ميزان ضربه
 نوع نيدل)blade,  needle ( وقطراز نظر عمق
 ههستندب ونارسباشد به خصوص در نوزاداني كه وزن كم دارند ميليمتر  2/4نبايد بيش از  النست نيدلبلندي :توجه 

.دليل اينكه  امكان دارد به تاندون وعصب لطمه وارد كند



ويِژگي كارت گاتري  

از جنس خالص سلولز تهيه شده هيچ نوع ماده  خارجي يا آرتيفكت ندارد.

مثل يك لوله تميز آزمايشگاه عمل مي كند چيزي رابه خون اضافه يا كم نمي كند.
     
به لحاظ داشتن مواد نگه دارنده ،از آلودگي قارچي يا باكتري جلوگيري مي كند.

     
 ميكروليتر خون كامل  5ميلي متر معادل حجم 3در واحد سطح حجم معيني از خون نگه مي دارد  لكه خون  به قطر

.ميكروليترخون كامل مي باشد 10ميلي متر معادل حجم 5ولكه  به قطر  
     

)باشد... بايد داراي نام توليد كننده  ، شماره ساخت ،تاريخ انقضا و(مي باشد  903رپيپرواتمنفيلتمناسب ترين نوع آن 



 ه شده سبب اينكه اين كاغذ شبكه اي از الياف است وبه طرز خاصي ساختبه
لذا .دكه خون به راحتي داخل آن پخش مي شود لذا نبايد تحت فشار قرار گير

.از خراش دادن ،ضربه زدن وتاكردن آن بايد خودداري شود

 اين كاغذ همانطور كه خالص است تا لحظه نمونه گيري هم بايد خالص
داخل  تواند ت كرم و پودردستكش التكس مي. بماندوتميز وبدون نقص باشد

.  ايجاد كند

 جنس كاغذ در تمام سطوح آن اعم از داخل دواير وقسمتهاي خارج دواير
.  يكسان است لذا از قسمتهاي حاشيه هم مي توان استفاده كرد

 افتاده باشدوكاغذ به هيچ وجه نبايد تا خورده باشد نبايدخطروي كاغذ.

الني  چاپ نامناسب فيلترپيپر، فشار زيادي روي كاغذ مي آوردوزمان جذب را طو
.ود مي كند كه اين باعث اليه اليه شدن وغير قابل قبول بودن نمونه مي ش

 قرار دادن طوالني مدت كاغذ روي ميز به سبب امكان آلودگي توسط از
.نمودگردوغبار، سوسك وحشرات  بايد اجتناب 



:ويِژگي كاغذ  فيلتر مناسب 

.سال است 2كارت ثبت شده باشد كه معموال بايدبرروي غربالگري عمركارتهايطول .١

.ضخامت كمتر ويا بيشتر از حد نرمال  نبايد باشد .٢

.  در معرض نور وحرارت ،گرد وغبار آلودگي با سوسك وحشرات نباشد.٣

  .در تماس با دست قرار نگرفته باشد .۴

.بندي بايد طوري باشد كه مانعي براي گسترش خون نباشد  وبسته وچاپنوع جوهر .۵

.  فشار زياد به كاغذ وارد نشده باشد.۶

اشد جواب  به طوركلي هرچه فيلتر پيپرهاي موجوددر مراكز نمونه گيري با فيلترپيپرهاي موجوددر كيتها يكسان تر ب.٧
.آزمايش دقيق تر خواهد بود 



 درجه حفظ شود 20-25دماي محل نمونه گيري بايد در دماي مناسب بين.
 باشد به دليل اينكه پاي نوزاد بايد پايين تر از سطح قلب.درجه باشد10تخت نمونه گيري نوزاد بايد با شيب.

  

:ساير الزامات



مراحل انجام نمونه گيري از پاشنه پا



اهميت اين فرم در چگونگي تكميل ونحوه ارسال آن بسيار مهم است
.                                      شود تكميل خوانافرم پذيرش بايد بصورت كامل و 

:تطابق مشخصات نوزاد با مشخصات مندرج درفرم نمونه گيري

o  كسان را با يكديگر مطابقت داده و از ي گاتريقبل از شروع نمونه گيري شماره واطالعات موجود در فرم پذيرش و كارت
.از يكسان بودن اطالعات مندرج بسيار مهم است اطمينان.نماييدبودن آنها اطمينان حاصل 

o وزاد،شماره نام و وزن نوزاد ، تاريخ وساعت دقيق تولد ، تاريخ نمونه گيري و كد اختصاص داده شده به ن بايدازثبت دقيقي
.  گيرد مجددصورتتماس والدين ومحل نمونه گيري، سابقه بستري در بيمارستان ،علت نمونه گيري 

o سنويس،خودنويروان استفاده از . خودكار نوشته شودبايدبا فقط ) كاغذ فيلتر (نوزاد روي كارت گاتري مشخصات  
.    ممنوع است...مدادو،

o   مداد ثبت شود به علت پخش كربن امكان تداخل در نتيجه آزمايش وجوددارد اگربا.

تكميل فرم پذيرش -1







اقدامات الزم براي كاهش درد حين نمونه گيري از پاشنه پا بركاغذ فيلتر

يكنند اما استاندارد و صحيح از پاشنه پا تحمل نمنمونه گيري اين كه بعضي از نوزادان دردي را حين عليرغم 
ونه گيري نماز پاشنه پاي نوزادان دردناك بوده و تجربه تلخ نمونه گيري مطالعاتي وجود دارد كه نشان ميدهد 
ري از پاشنه در نتيجه انديشيدن تدابيري براي كاهش درد حين نمونه گي. ممكن است مدتي با شـيرخوار باشد

نه پا بر  از پاشنمونه گيري از اقدامات زير ميتوان به منظور كاهش درد حين . پا بر كاغذ فيلتر عاقالنه است
: كاغذ فيلتر سود برد

 آورده استنمونه گيري توسط مادر و يا فردي كه نوزاد را براي (آغوش گرفتن نوزاد در  (
 مالطفتبه آرامي و نمونه گيري
 ديده ملدرع  نيستبه ناشتا بودن نوزاد  نياز گيريجهت نمونه . شيرخوراندن مايعات حاوي گلوكز مثل 

.مي شودراحت تر انجام  گيرياست نمونه  سيرخورده و  شيرشده است كه وقتي نوزاد تازه 
 در صورتي كه استفاده ميكند(پستانك در دهان نوزاد گذاشتن  (
 در صورت امكان(موضعي حسكننده بيكرمهاي مصرف(



انتخاب محل نمونه گيري-2

 استمناسب ترين محل براي نمونه گيري  پايعني حاشيه كناري پاشنه زده در تصوير قسمت هاشور.

كف پا  التهابيوازنمونه گيري از كف پاشنه ، بخش عقبي پاشنه پا ،  قوس كف پا ،انگشتان پا ،قسمتهاي متورم  مطلقا
.به دليل اينكه امكان آسيب به اعصاب ،تاندونها و غضروف دارد خودداري شود 

تذكر مهم  :
 در صورتي كـــــه نمونه گيري از محل النست زده شده انجام نشد ،از زدن النست مجدد درهمان محل خودداري و

.محل مناسب ديگري جهت نمونه گيري انتخاب شود



.وصيه مي گرددبه هر دليلي كه امكان خونگيري از پاشنه پا وجود نداشته باشد، خونگيري از نرمه دست برابر شكل زير  ت



گرم كردن محل نمونه گيري -3

درجه بيشتر نباشد  41مرطوب كه دماي آن از محل نمونه گيري را با پارچه  
.دقيقه گرم نماييد 5تا  3بمدت 

   
   

%70تميز كردن محل نمونه گيري با الكل ايزوپروپانول  -4

.استريل صورت گيرد پاك كردن اضافه الكل توسط گاز 

در غيراين صورت به علت .اجازه دهيد الكل اضافي روي پاي نوزاد خشك شود
لكه خون  تواندمنجرشوداطرافمي  شودوتخريب مي TSHتداخل نمونه با الكل،

.حلقه سرمي ظاهر گردد

    



سوراخ نمودن پاي نوزاد با النست استريل -5

كند  در برابر اولين رفلكس نوزاد مقاومت نكنيد اين به حفظ آرامش نوزاد كمك مي.

 دپاك كرده اجازه دهيد قطره ديگري شكل گيرپس از جاري شدن خون، قطرة اول را.



تماس اولين دايره كاغذ فيلتر با قطره تشكيل شده -6

 ون سپس كاغذ گاتري را با قطره خ.اجازه دهيد قطره بزرگي از خون شكل بگيرد
با  از تماس كاغذ با پوست كف پاخودداري شود تماس كارت گاتري. تماس دهيد 

ندازه علت عدم يكساني ا(پوست  منجر به عدم اشباع كارت گاتري ازخون مي شود 
)لكه پشت وروي كارت

اوب براي تشديد جريان خون ،اطراف محل النست زدن را ميتوان بطور ماليم و متن
.مالش داد

 ايج زياد پاشنه نوزاد به دليل خروج مايع ميان بافتي وتداخل در نت فشاردادناز
.آزمايش خودداري شود 

 در هر دايره فقط يك قطره خون قرار دهيد.
   



.6قرار دادن قطره هاي بعدي خون روي دايره هاي بعدي طبق مرحله -7
     

.را  دوباره تكرار كنيد 7-4اگر جريان خون نوزاد قطع شد مراحل 

ار وارد كنيد تا بعد از نمونه گيري،پاي نوزاد را باالتر از سطح بدن قرار داده با گاز استريل تميز به موضع النست فش
يري از استفاده از چسب معمولي در محل خون گ.جريان خون قطع شود سپس از چسب مخصوص استفاده نماييد 

.بدليل احتمال بروز حساسيت پوستي خودداري شود
    

 
   



خشك كردن نمونه-8

 داخل فاصلهرابال نبايدآن لذا شود، خشك نمونه تا داد كافي فرصت بايد كاغذ روي قطره وقراردادن گيري نمونه بعداز
.گذاشت پاكت

:قراردادن نمونه در محيط ايمن

 دور از حرارت و نور مستقيم

 دوراز رطوبت

  دور از گردوغبار ،آلودگي باحشرات

 20-25درجه حرارت

      



:خشك كردن كاغذروي سطح افقي 

.عدم رعايت آن  باعث به هم خوردن باالنس سلول وپالسما مي شود



 زمان  ساعت 3حداقل مدت زمان الزم براي خشك شدن بستگي به ميزان رطوبت محيط دارد، لذا
.مورد نياز است

حتما بايد فرصت دهيم تا نمونه خشك شودسپس آن راداخل پاكت گذاشت  .



.ارسال نمونه به آزمايشگاه غربالگري -9
   

ساعت به  24نمونه تهيه شده را به همراه فرم تكميل شده ظرف مدت  
.آزمايشگاه غربالگري ارسال كنيد

  



 وارسالشرايط نگهداري 

تي رعايت تحويل به آزمايشگاه بايس تازمانكردن نمونه ،شرايط استاندارد نگهداري و ارسال  وخشكشرايط استاندارد تهيه  غيراز    
. زمان ارسال بايد در شرايط استاندارد باشد وحتيبه عبارتي نمونه در زمان نگهداري تا ارسال  .شود 

       
وگرماي شديد باشددور از سرما  .
دور از نور مستقيم آفتاب باشد  .
دور از رطوبت باشد.

.استخراج خون مي گردد وعدمآفتاب سبب فيكس شدن نمونه  ونوررطوبت 
 باسطوح ديگر درتماس نباشد.
 تحت فشار نباشد.(برروي هم انباشته نشده باشد.(.
دركوتاهترين زمان ممكن به آزمايشگاه ارسال شود.

                                    



:نمونه هاي قابل قبول

  اين قطره دورريز است. استفاده شود گاتري كارتدر  نبايداز قطره اول خون  .
شكل نمونه بايد دايره باشد.
 ميلي متر باشد 5اندازه قطر لكه خون بايد بيش از  .
لكه خون از دو طرف يكسان ديده شود  .
دو لكه روي هم نباشد  .
در يك دايره بيش از يك لكه نباشد  .
كارت ها آغشته به مواد خارجي نباشند.
 لكه هاي خون بدون اثر انگشت باشند  .



ذ هرقطره خون بايد فقط يكبار وفقط بر يك روي كاغ
گذاشته شود  











معيارهاي رد نمونه 

.مقدار نمونه براي انجام آزمايش كافي نيست - ١
.  پر شده باشد ازخونقبل از اينكه كاغذ فيلتر 

.يا خون به پشت كاغذ نفوذ كند ، كاغذ برداشته شده است

كاغذ فيلتر قبل يا بعد از نمونه گيري توسط دست يا-2
.آلوده شود  پودردستكشكرم دست، 

. ارسال نمونه ها قبل از اينكه كامال خشك شوند  -3

:تداخل لكه هاي خون  -4
.قرار دادن لكه هاي خون از دو طرف كاغذ فيلتر•
. استفاده از النست  غير از سيفتي النست •  



معيارهاي رد نمونه

:آلوده شدن نمونه  ياشدن  رقيق -5
 زدن النستفشار و مالش بيش از حد محل.
آلوده شدن كاغذ فيلتر با دست يا دستكش يا موادي

مثل الكل ، آب ، پودر دستكش التكس يا كرم دست      
.به هنگام نمونه گيري يا قبل از آن       

:اطراف نمونه  سرميظاهر شدن حلقه  -6
 زدن  النستپاك نكردن الكل اضافي روي پوست قبل از.
 كرم دست ياآلوده شدن كاغذ فيلتر با الكل.
فشردن بيش از حد محل نمونه گيري.
كامل خشك نشدن نمونه ها.  
:شدن نمونه  اليهچند  ياقرار دادن خون لخته شده  -7
 دايره يكهم در  رويقطره خون  چندينگذاشتن.
 لكه گذاري از دو طرف كاغذ فيلتر.





ش قبل كم بودن حجم نمونه گرفته شده برروي كارت گاتري يكي از رايجترين منابع ايجاد خطا در بخ
.ازآزمايش مي باشد

پرنشدن دايره

  عدم اشباع كارت

 ميليمتر مي باشد، پركردن  5اندازه قطر لكه خون مورد نياز در اندازه گيري فنيل آالنين  اينكهبا توجه به
.  دايره از خون بسيار مهم و ضروري است

كوچك بودن لكه خون منجر به اخذ نتيجه كمتر از مقدار واقعي مي شود   .

نمونه حجم بودن كم



:گردد مي خوني لكه يك ظرف در ها اسيد آمينو توزيع در تفاوت باعث كه عواملي

 باشد مي 903)رپيپرواتمنفيلت آن نوع ترين مناسب( كه پيپر فيلتر نوع.

غلظت كننده تعيين خوني لكه سايز يا(خون حجم (

محيط رطوبت

چاپ پروسه

يم طوالني )آن زمان ونگهداري توليد زمان در ها گاتري كارت قرارداشتن فشار تحت علت به كه( خون جذب زمان 
.شود مي خون لكه شدن اليه اليه وباعث گردد

 و باگردوغبار آلودگي و رطوبت ميزان نظر از( كاغذ نگهداري محل...(

پيپر فيلتر روي بر خون تلقيح نحوه

است ليزنشده نمونه از نينآال فنيل بيشتري مقادير داراي شده ليز باگلبولهاي يا نمونه(هموليز( .  



نمونه گيري نوبت اول)1
تولد 3-5نمونه گيري از پاشنه پاي نوزاد بستري در روزهاي 

نمونه گيري نوبت دوم) 2
تولد 8-14نمونه گيري از پاشنه پاي نوزاد بستري در روزهاي 

:تزير اسبه شرح و يا ديگر بخشهاي بيمارستان بستري هستند  NICUدستورالعمل غربالگري در نوزاداني كه در بخش 

دستورالعمل غربالگري در نوزادان بستري در بيمارستان  

مثبت « ارتباط با نوزادان بستري در بيمارستان دقت زيادي بايد اعمال شود زيرا احتمـال فرامـوش شـدن غربـالگري و همچنـيندر 
. بودن ايـن نـوزادان بـسيار اسـت» منفي كاذب«بودن و يا » كاذب

ه مي توانند نـوزادان شـانس مـصرف داروهـاي مختلـف، ترانسفيوژن خون و انتقال از بيمارستاني به بيمارستان ديگر را دارند كايـن 
.باشندمسئله ساز 



زمان مراجعه مجددتوضيحاتموارد تكرار در نوزادان
 هفتگي متولد37نوزادي كه قبل از نوزاد نارس1

شده باشد
 هفتگي تكرار شود10-6-2هفته 

-10(هفته دوم تولد نوزادگرم2500نوزاد باوزن زير 2
)روزگي15

-10(هفته دوم تولد نوزادگرم4000نوزاد با وزن باالي 3
)روزگي15

نوزاد با سابقه مصرف دارهاي  4
.....كورتيكواستروييدهها،دوپامين(خاص

-10(هفته دوم تولد نوزاد
)روزگي15

-10(هفته دوم تولد نوزادنوزاد دو قلو ياچند قلو5
)روزگي15

تزريق -خصوصا تعويض خونتاننوزاد باسابقه بستري دربيمارس***6
اد  تغذيه خوراكي وريدي با مو-سرم

جهت تمام  (... كم پروتئين و
)آزمايشات

يك هفته پس اززمان مرخص  
شدن

نمونه دوم ونامه ارجاع به پزشكاسرع وقتدارند TSH:5—PHE:4كه نوزاداني 7

هفتكي6در مادر پيش سابقه تيروييد دارد8
پدر ومادر وخواهر وبرادر نوزاد نوزاداني سابقه فاميلي دارند9

زسابقه بيماري اتوايمينوديسي
هفتگي6در 

هفتگي6درنوزاداني كه سندرم داون دارند10



:در موارد زير ضرورت دارد» غربالگري مجدد«انجام 

 تولد 10و  6و  2هاي تكرار غربالگري از پاشنه پا در هفته(نوزادان نارس  (
 بسيار كم وزن نوزادانWeight Birth Low Very)  گرم 1500از كمتر  (
 كم وزن نوزادانWeight Birth Low)  گرم 2500از كمتر  (
 نوزاد ماكروزوم(گرم  4000با وزن بيش از نوزادان  (
 و چندقلوها دو
 هر بخش از بيمارستان از جمله (بستري و يا با سابقه بستري در بيمارستان نوزادانNICU 

 با سابقه دريافت و يا تعويض خون  نوزادان
 مثل دوپامين، تركيبات كورتني و: اند كردهكه داروهاي خاص مصرف نوزاداني  ...
 نتايج آزمون اوليه (كه نتيجه آزمون غربالگري نوزادانيTSH بوده است 5- 9/9آنان بين ) بر كاغذ فيلتر .
 ه نامناسبنمون«، توسـط آزمايـشگاه غربـالگري نـوزادان، )كاغذ فيلتر حاوي لكه خـون از پاشـنه پـا (كه نمونه غربالگري آنان نوزاداني  «

.استارزيابي شده 



اسدي فرحناز : تهيه وتنظيم
زادان كارشناس آزمايشگاه غربالگري نو


