
استانداردهای نمونه گیری در غربالگری نوزادان

واحد امورآزمایشگاههای معاونت بهداشت 

دانشگاه علوم پزشکی ایران



: هدف 

آموزش استانداردهای صحیح  نمونه گیری

وتاثیرآن در نتایج آزمایشات غربالگری نوزادان 



:مقدمه

قابلکیکلینینظرازتولدبدودرپذیردکهمیانجامتشخیصبیماریهائیجهتنوزادان،غربالگريآزمایشهاي
نظربهعیطبیتولددرزماننوزادانهرچندکه.هستنددرمانقابلهنگامزودتشخیصباولیباشندنمیتشخیص
.باشندنداشتهواضحیعالئماستممکناولماهچندتاوحتیبرسند

آمدهعملبهجلوگیرينوزادانازومیربسیاريومرگذهنیماندگیعقبازغربالگري،آزمایشهايشروعبا
.استیافتهنجاتجهانسراسرنوزادانازبسیاريجانوگردیدهمرتفعنوزادانجديبیماریهاي،عوارض

نههزیزندمیرقمخودوالدینجهتکهفرهنگیوانسانیعاطفی،تبعاتبرعالوهذهنیماندهعقبنوزادیک
.نمایدمیتحمیلجامعهبرنیزراگزافیبسیار

بروزثباعآنوبرعکسانسانیک،باعثنجاتآزمایشگاهتوسطدرستجوابواخذنمونهتهیهدرصحیحعملکرد
.شودمیمرگوحتیفرددرذهنیماندگیعقب



ايغیرواگیربهباتوجهبهپیشرفتهايعلمپزشکیدرسالهاياخیرامکاناتمتعدديدرزمینهشناساییعللمختلفبیماریه•
.ویژهبیماریهايغددومتابولیکدرنوزادانبهوجودآمدهاست

.هاستباشناساییعللبیماریهاامکانمداخلهبهموقعجهتتشخیصبیماریهاوپیشگیريازعوارضآنهافراهمگردید•

.استآزمایشات غربالگری نوزادان یکیازاینروشهايمداخله،•

ممکنغربالگرينوزادانبهآزمونهاییاطالقمیشودکهدرچندروزاولزندگینوزادانجاممیشودونوزادانیراکهعنوان

تعیـینپـسازغربـالگريو.ازنوزادانیکهاحتماالًبیمارنیـستندجـدامـیکننـد(مواردمشکوك)استبیمارباشند

.گرددمحرزمـواردمشکوكبایدآزمایشهايتاییدتشخیصانجامشدهتاابتالبهبیماري



میالديانجامپذیرفت1960گاتريازسالتوسطپرفسورشروعبرنامهغربالگرينوزاداندرجهان.

آغازگردیدهاست1384ادغامبرنامهدرسیستمسالمتکشورازسال.

فسفات6دراینبرنامهسهبیماريکمکاريمادرزاديتیروئید،فنیلکتونوريونقصآنزیمگلوکز
.دهیدروژنازگنجاندهشدهاست



:کم کاری مادر زادی تیرویید
عالئمیکیازعللمهمعقبماندگیذهنیدرنوزاداناستاگرتشخیصزودهنگامبهدلیلکموغیراختصاصیبودن

یمیشودکهبالینی،درروزهاياولصورتنگیرددرنتیجهمنجربهبروزاختالالتمهمدرسیستمعصبیمرکزيواسکلت
.ازمهمترینآنهاعقبماندگیذهنیست

:فنیل کتونوری 
روتئیندربهعلتتجمعفنیلآالنیندربدنایجادمیشودفنیلآالنینیکاسیدآمینهضروریستکهبرايساختپ

زیمیابدنبهکارمیرودایناسیدآمینه،توسطآنزیمفنیلآالنینهیدروکسیالزتجزیهمیشوداگرمقداراینآن
ودهوموجبکوفاکتورآندربدنکمباشدموجبتجمعفنیلآالنیندرمایعاتبدنشده،متابولیزمطبیعیرامختلنم

.پرفعالیتیهمراهباحرکاتبیهدفوتشنجازدیگرعالئمبیماریست.صدماتمغزيمیشود

:G6pDنقص آنزیم 
اسیتآنزیمیاستکهموجباستحکامگلبولقرمزدرمقابلمواداکسیدانمیشودکمبودآنزیمموجبافزایشحس

هگلبولهايقرمزدرمواجههبابعضیداروهاوموادخوراکینظیرباقالمیشودکهاینامرباعثبروززردي،مشاهد
.خوندرادرارودرمواردشدیدمنجربهمرگمیگردد



؟چرا نمونه گیری از پاشنه پا پیشنهاد می شود

بهدالیلامادتیروییدوجوددارکاريکمبیماريازپاشنهپاوبندنافبرايغربالگرينمونهگیريامکان
:شودنمیازبندناف،انجامنمونهگیريزیر

برايروحیيمالیومشکالتهاهزینهافزایشکهمنجربهکاذبمیزانبااليمواردمثبتومنفی
.مجددمیشودغربالگريمواردوافزایشوالدین

عدمامکانانجامآزمونهايغربالگريبرايدیگربیماریهامثلPKU،Galactosemia

،Congenital Hypoplasia Adrenal (نوزادتغذیهعدمدلیلبه...)و

.شدهاستتعیینتولد5-3روزهايزمانبهترین،ایراننوزاداندرغربالگريکشوريدربرنامه



یلتردالیل تهیه نمونه خون برروی کاغذ ف

راجرايخونخشکشدهبـررويکاغـذفیلتـربـرايانجـامآزمـونغربـالگري،عملیترینروشدنمونههايازاستفاده
.غربالگرينوزاداناستبرنامههايوسیع

استفادهازنمونهخونخشکشدهبـررويکاغـذفیلتـرDBS= Spot Blood Dried نمونههايبهنسبت
.سرمیآسانتر،عملیتروارزانتراست

اتاقعمرآنالیتبـویژهدردماينیمهTemperature Room طوالنیترازنمونهسرمیفیلترکاغذرويبر
.میباشد

استراهمنگهدارينمونـهبرايچندسالواستفادهازنمونهدرشناساییبیماریهايدیگروتحقیقاتعلمیفامکان.

امکانانتقالراحتازطریقپستوجوددارد.



بهدلیلتغییرشرایطمحیطبههنگامتولدTSHصورتموقتوناگهانیافزایشمییابدبه.

برايخنثیشدنکافیفرصتبهدلیلاینکهTSH باشدوجودداشتهازجفتعبوري.

نوزادفرصتکافیبرايخوردنشیردادهشوددرغیراینصورتامکانمنفیکاذبتستبهPKUوجوددارد.

:ساعت از زمان تولد72دالیل  تاکید برعدم انجام  نمونه گیری از پاشنه پا قبل از 



:النست

.النستهاعموماوسایلییکبارمصرفمیباشند
:انواعمختلفاینوسیلهشامل

.وسیفتیالنستمیباشد(دووجهی)،النست(چهاروجهی)النستمعمولی

کنترلکیفیالنستهاازنظرمواردذیلاهمیتدارد
تاریخمصرف
نحوهبستهبندي
نقطهیابیمحلاصابتسوزن
حجمخون
نحوهآزادسازيسوزن
میزانضربه
نوعنیدل(blade,  needle)وقطرازنظرعمق
ههستندبونارسباشدبهخصوصدرنوزادانیکهوزنکمدارندمیلیمتر2/4نبایدبیشازالنستنیدلبلندي:توجه

.دلیلاینکهامکانداردبهتاندونوعصبلطمهواردکند



ویِژگی کارت گاتری 

ازجنسخالصسلولزتهیهشدههیچنوعمادهخارجییاآرتیفکتندارد.

مثلیکلولهتمیزآزمایشگاهعملمیکندچیزيرابهخوناضافهیاکمنمیکند.

بهلحاظداشتنموادنگهدارنده،ازآلودگیقارچییاباکتريجلوگیريمیکند.

میکرولیترخونکامل5میلیمترمعادلحجم3درواحدسطححجممعینیازخوننگهمیداردلکهخونبهقطر
.میکرولیترخونکاملمیباشد10میلیمترمعادلحجم5ولکهبهقطر

(باشد...بایدداراينامتولیدکننده،شمارهساخت،تاریخانقضاو)میباشد903رپیپرواتمنفیلتمناسبتریننوعآن



هشدهسبباینکهاینکاغذشبکهايازالیافاستوبهطرزخاصیساختبه
لذا.دکهخونبهراحتیداخلآنپخشمیشودلذانبایدتحتفشارقرارگیر

.ازخراشدادن،ضربهزدنوتاکردنآنبایدخودداريشود

اینکاغذهمانطورکهخالصاستتالحظهنمونهگیريهمبایدخالص
داخلتواندتکرموپودردستکشالتکسمی.بماندوتمیزوبدوننقصباشد

.ایجادکند

جنسکاغذدرتمامسطوحآناعمازداخلدوایروقسمتهايخارجدوایر
.یکساناستلذاازقسمتهايحاشیههممیتواناستفادهکرد

افتادهباشدوکاغذبههیچوجهنبایدتاخوردهباشدنبایدخطرويکاغذ.

النیچاپنامناسبفیلترپیپر،فشارزیاديرويکاغذمیآوردوزمانجذبراطو
.ودمیکندکهاینباعثالیهالیهشدنوغیرقابلقبولبودننمونهمیش

قراردادنطوالنیمدتکاغذرويمیزبهسببامکانآلودگیتوسطاز
.نمودگردوغبار،سوسکوحشراتبایداجتناب



:ویِژگی کاغذ  فیلتر مناسب 

طول. .سالاست2کارتثبتشدهباشدکهمعموالبایدبررويغربالگريعمرکارتهاي1

ضخامتکمترویابیشترازحدنرمالنبایدباشد. 2.

درمعرضنوروحرارت،گردوغبارآلودگیباسوسکوحشراتنباشد. 3.

درتماسبادستقرارنگرفتهباشد. 4.

نوعجوهر. .بنديبایدطوريباشدکهمانعیبرايگسترشخوننباشدوبستهوچاپ5

فشارزیادبهکاغذواردنشدهباشد. 6.

بهطورکلیهرچهفیلترپیپرهايموجوددرمراکزنمونهگیريبافیلترپیپرهايموجوددرکیتهایکسانترب. اشدجواب7
.آزمایشدقیقترخواهدبود



درجهحفظشود20-25دمايمحلنمونهگیريبایددردمايمناسببین.

باشدبهدلیلاینکهپاينوزادبایدپایینترازسطحقلب.درجهباشد10تختنمونهگیرينوزادبایدباشیب.

:سایر الزامات



مراحل انجام نمونه گیری از پاشنه پا



اهمیتاینفرمدرچگونگیتکمیلونحوهارسالآنبسیارمهماست
.شودتکمیلخوانافرمپذیرشبایدبصورتکاملو

:تطابقمشخصاتنوزادبامشخصاتمندرجدرفرمنمونهگیري

oکسانرابایکدیگرمطابقتدادهوازیگاتريقبلازشروعنمونهگیريشمارهواطالعاتموجوددرفرمپذیرشوکارت
.ازیکسانبودناطالعاتمندرجبسیارمهماستاطمینان.نماییدبودنآنهااطمینانحاصل

oوزاد،شمارهنامووزننوزاد،تاریخوساعتدقیقتولد،تاریخنمونهگیريوکداختصاصدادهشدهبهنبایدازثبتدقیقی
.گیردمجددصورتتماسوالدینومحلنمونهگیري،سابقهبستريدربیمارستان،علتنمونهگیري

oسنویس،خودنویرواناستفادهاز.خودکارنوشتهشودبایدبافقط(کاغذفیلتر)نوزادرويکارتگاتريمشخصات
.ممنوعاست...مدادو،

oمدادثبتشودبهعلتپخشکربنامکانتداخلدرنتیجهآزمایشوجوددارداگربا.

تکمیل فرم پذیرش -1







اقدامات الزم برای کاهش درد حین نمونه گیری از پاشنه پا برکاغذ فیلتر

یکنندامااستانداردوصحیحازپاشنهپاتحملنمنمونهگیرياینکهبعضیازنوزاداندرديراحینعلیرغم
ونهگیرينمازپاشنهپاينوزاداندردناكبودهوتجربهتلخنمونهگیريمطالعاتیوجودداردکهنشانمیدهد
ريازپاشنهدرنتیجهاندیشیدنتدابیريبرايکاهشدردحیننمونهگی.ممکناستمدتیباشـیرخوارباشد

نهپابرازپاشنمونهگیريازاقداماتزیرمیتوانبهمنظورکاهشدردحین.پابرکاغذفیلترعاقالنهاست
:کاغذفیلترسودبرد

(آوردهاستنمونهگیريتوسطمادرویافرديکهنوزادرابراي)آغوشگرفتننوزاددر
مالطفتبهآرامیونمونهگیري
دیدهملدرعنیستبهناشتابودننوزادنیازگیريجهتنمونه.شیرخوراندنمایعاتحاويگلوکزمثل

.میشودراحتترانجامگیرياستنمونهسیرخوردهوشیرشدهاستکهوقتینوزادتازه
(درصورتیکهاستفادهمیکند)پستانکدردهاننوزادگذاشتن

(درصورتامکان)موضعیحسکنندهبیکرمهايمصرف



انتخاب محل نمونه گیری-2

استمناسبترینمحلبراينمونهگیريپایعنیحاشیهکناريپاشنهزدهدرتصویرقسمتهاشور.

کفپاالتهابیوازنمونهگیريازکفپاشنه،بخشعقبیپاشنهپا،قوسکفپا،انگشتانپا،قسمتهايمتورممطلقا
.بهدلیلاینکهامکانآسیببهاعصاب،تاندونهاوغضروفداردخودداريشود

تذکرمهم:
درصورتیکـــــهنمونهگیريازمحلالنستزدهشدهانجامنشد،اززدنالنستمجدددرهمانمحلخودداريو

.محلمناسبدیگريجهتنمونهگیريانتخابشود



.وصیهمیگرددبههردلیلیکهامکانخونگیريازپاشنهپاوجودنداشتهباشد،خونگیريازنرمهدستبرابرشکلزیرت



گرم کردن محل نمونه گیری-3

درجهبیشترنباشد41مرطوبکهدمايآنازمحلنمونهگیريراباپارچه
.دقیقهگرمنمایید5تا3بمدت

%70تمیز کردن محل نمونه گیری با الکل ایزوپروپانول -4

.استریلصورتگیردپاكکردناضافهالکلتوسطگاز

درغیراینصورتبهعلت.اجازهدهیدالکلاضافیرويپاينوزادخشکشود
لکهخونتواندمنجرشوداطرافمیشودوتخریبمیTSHتداخلنمونهباالکل،

.حلقهسرمیظاهرگردد



سوراخ نمودن پای نوزاد با النست استریل-5

کنددربرابراولینرفلکسنوزادمقاومتنکنیداینبهحفظآرامشنوزادکمکمی.

دپاكکردهاجازهدهیدقطرهدیگريشکلگیرپسازجاريشدنخون،قطرةاولرا.



تماس اولین دایره کاغذ فیلتر با قطره تشکیل شده-6

ونسپسکاغذگاتريراباقطرهخ.اجازهدهیدقطرهبزرگیازخونشکلبگیرد
باازتماسکاغذباپوستکفپاخودداريشودتماسکارتگاتري.تماسدهید

ندازهعلتعدمیکسانیا)پوستمنجربهعدماشباعکارتگاتريازخونمیشود
(لکهپشتورويکارت

اوببرايتشدیدجریانخون،اطرافمحلالنستزدنرامیتوانبطورمالیمومتن
.مالشداد

ایجزیادپاشنهنوزادبهدلیلخروجمایعمیانبافتیوتداخلدرنتفشاردادناز
.آزمایشخودداريشود

درهردایرهفقطیکقطرهخونقراردهید.



.6قراردادنقطرههايبعديخونرويدایرههايبعديطبقمرحله-7

.رادوبارهتکرارکنید7-4اگرجریانخوننوزادقطعشدمراحل

ارواردکنیدتابعدازنمونهگیري،پاينوزادراباالترازسطحبدنقراردادهباگازاستریلتمیزبهموضعالنستفش

یريازاستفادهازچسبمعمولیدرمحلخونگ.جریانخونقطعشودسپسازچسبمخصوصاستفادهنمایید

.بدلیلاحتمالبروزحساسیتپوستیخودداريشود



خشک کردن نمونه-8

داخلفاصلهرابالنبایدآنلذاشود،خشکنمونهتادادکافیفرصتبایدکاغذرويقطرهوقراردادنگیرينمونهبعداز
.گذاشتپاکت

:قراردادن نمونه در محیط ایمن

دورازحرارتونورمستقیم

دورازرطوبت

دورازگردوغبار،آلودگیباحشرات

20-25درجهحرارت



:خشککردنکاغذرويسطحافقی

.عدمرعایتآنباعثبههمخوردنباالنسسلولوپالسمامیشود



زمانساعت3حداقلمدتزمانالزمبرايخشکشدنبستگیبهمیزانرطوبتمحیطدارد،لذا
.موردنیازاست

حتمابایدفرصتدهیمتانمونهخشکشودسپسآنراداخلپاکتگذاشت.



.ارسال نمونه به آزمایشگاه غربالگری-9

ساعتبه24نمونهتهیهشدهرابههمراهفرمتکمیلشدهظرفمدت
.آزمایشگاهغربالگريارسالکنید



وارسالشرایط نگهداری 

تیرعایتتحویلبهآزمایشگاهبایستازمانکردننمونه،شرایطاستانداردنگهداريوارسالوخشکشرایطاستانداردتهیهغیراز

.زمانارسالبایددرشرایطاستانداردباشدوحتیبهعبارتینمونهدرزماننگهداريتاارسال.شود

وگرمايشدیدباشددورازسرما.
دورازنورمستقیمآفتابباشد.
دورازرطوبتباشد.

.استخراجخونمیگرددوعدمآفتابسببفیکسشدننمونهونوررطوبت
باسطوحدیگردرتماسنباشد.

(.تحتفشارنباشد.)بررويهمانباشتهنشدهباشد.
درکوتاهترینزمانممکنبهآزمایشگاهارسالشود.



:نمونه های قابل قبول

اینقطرهدورریزاست.استفادهشودگاتريکارتدرنبایدازقطرهاولخون.

شکلنمونهبایددایرهباشد.

میلیمترباشد5اندازهقطرلکهخونبایدبیشاز.

لکهخونازدوطرفیکساندیدهشود.

دولکهرويهمنباشد.

دریکدایرهبیشازیکلکهنباشد.

کارتهاآغشتهبهموادخارجینباشند.

لکههايخونبدوناثرانگشتباشند.



ذ هرقطره خون باید فقط یکبار وفقط بر یک روی کاغ
گذاشته شود 











معیارهای رد نمونه 

.مقدارنمونهبرايانجامآزمایشکافینیست-1
.پرشدهباشدازخونقبلازاینکهکاغذفیلتر

.یاخونبهپشتکاغذنفوذکند،کاغذبرداشتهشدهاست

کاغذفیلترقبلیابعدازنمونهگیريتوسطدستیا-2

.آلودهشودپودردستکشکرمدست،

.ارسالنمونههاقبلازاینکهکامالخشکشوند-3

:تداخللکههايخون-4
.قراردادنلکههايخونازدوطرفکاغذفیلتر•

.استفادهازالنستغیرازسیفتیالنست•



معیارهای رد نمونه

:آلودهشدننمونهیاشدنرقیق-5
زدنالنستفشارومالشبیشازحدمحل.
آلودهشدنکاغذفیلتربادستیادستکشیاموادي

مثلالکل،آب،پودردستکشالتکسیاکرمدست
.بههنگامنمونهگیريیاقبلازآن

:اطرافنمونهسرمیظاهرشدنحلقه-6
زدنالنستپاكنکردنالکلاضافیرويپوستقبلاز.
کرمدستیاآلودهشدنکاغذفیلترباالکل.
فشردنبیشازحدمحلنمونهگیري.
کاملخشکنشدننمونهها.

:شدننمونهالیهچندیاقراردادنخونلختهشده-7
دایرهیکهمدررويقطرهخونچندینگذاشتن.
لکهگذاريازدوطرفکاغذفیلتر.





شقبلکمبودنحجمنمونهگرفتهشدهبررويکارتگاتريیکیازرایجترینمنابعایجادخطادربخ
.ازآزمایشمیباشد

پرنشدندایره

عدماشباعکارت

میلیمترمیباشد،پرکردن5اندازهقطرلکهخونموردنیازدراندازهگیريفنیلآالنیناینکهباتوجهبه
.دایرهازخونبسیارمهموضرورياست

کوچکبودنلکهخونمنجربهاخذنتیجهکمترازمقدارواقعیمیشود.

نمونهحجمبودنکم



:گرددميخونيلکهیکظرفدرهااسیدآمینوتوزیعدرتفاوتباعثکهعواملي

باشدمی903)رپیپرواتمنفیلتآننوعترینمناسب)کهپیپرفیلترنوع.

(غلظتکنندهتعیینخونیلکهسایزیا)خونحجم

محیطرطوبت

چاپپروسه

یمطوالنی(آنزمانونگهداريتولیدزماندرهاگاتريکارتقرارداشتنفشارتحتعلتبهکه)خونجذبزمان
.شودمیخونلکهشدنالیهالیهوباعثگردد

(...وباگردوغبارآلودگیورطوبتمیزاننظراز)کاغذنگهداريمحل

پیپرفیلتررويبرخونتلقیحنحوه

(استلیزنشدهنمونهازنینآالفنیلبیشتريمقادیردارايشدهلیزباگلبولهاييانمونه)همولیز.



نمونهگیرينوبتاول(1
تولد3-5نمونهگیريازپاشنهپاينوزادبستريدرروزهاي

نمونهگیرينوبتدوم(2
تولد8-14نمونهگیريازپاشنهپاينوزادبستريدرروزهاي

رزیبهشرحویادیگربخشهايبیمارستانبستريهستند NICUدستورالعملغربالگريدرنوزادانیکهدربخش
:است

دستورالعمل غربالگری در نوزادان بستری در بیمارستان 

نـینارتباطبانوزادانبستريدربیمارستاندقتزیاديبایداعمالشودزیرااحتمـالفرامـوششـدنغربـالگريوهمچدر
.بودنایـننـوزادانبـسیاراسـت«منفیکاذب»بودنویا«مثبتکاذب»

ارندکهمینـوزادانشـانسمـصرفداروهـايمختلـف،ترانسفیوژنخونوانتقالازبیمارستانیبهبیمارستاندیگررادایـن
.باشندمسئلهسازتوانند



:در موارد زیر ضرورت دارد« غربالگری مجدد»انجام 

(تولد10و6و2هايتکرارغربالگريازپاشنهپادرهفته)نوزاداننارس

بسیارکموزننوزادانWeight Birth Low Very) گرم1500ازکمتر)

کموزننوزادانWeight Birth Low) گرم2500ازکمتر)

(نوزادماکروزوم)گرم4000باوزنبیشازنوزادان

وچندقلوهادو

هربخشازبیمارستانازجمله)بستريویاباسابقهبستريدربیمارستاننوزادانNICU 

باسابقهدریافتویاتعویضخوننوزادان

مثلدوپامین،ترکیباتکورتنیو:اندکردهکهداروهايخاصمصرفنوزادانی...

کهنتیجهآزمونغربالگرينوزادانی(نتایجآزموناولیهTSH برکاغذفیلتر)بودهاست5-9/9آنانبین.

هنامناسبنمون»،توسـطآزمایـشگاهغربـالگرينـوزادان،(کاغذفیلترحاويلکهخـونازپاشـنهپـا)کهنمونهغربالگريآناننوزادانی»

.استارزیابیشده



اسدی فرحناز : تهیه وتنظیم
زادان کارشناس آزمایشگاه غربالگری نو


