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 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 معاونت سالمت

  

  
  

 PKUاستانداردهای تشخیص آزمایشگاهی در برنامه کنترل 

  ویژه آزمایشگاه 
  ویرایش اول 

  
  
  
  

 کازرونیحمید رضا   دکتر –دکتر فریده رضی 

 
 مرکز مدیریت بیماریها
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   :مقدمه
 یماریص بی با تشخیالدی م1957 نوزادان در جهان به سال ی غربالگریشهایخچه شروع آزمایتار

ها را در یماری از بیاریص بسی جهان تشخیاکثر کشورها. گرددیبر م ) PKU ( یل کتونوریفن

ص ی نوزادان جهت تشخیبالگر غریشهایآزما.  نوزادان خود قرار داده اند یبرنامه غربالگر

ص زود هنگام ی باشد و با تشخیص نمی قابل تشخیکینی که در بدو تولد از نظر کلیهائیماریب

، ی ذهنی نوزادان عقب ماندگی غربالگریشهایبا شروع آزما. ردی پذی باشد انجام میقابل درمان م

ده و یمال مرتفع گرد نوزادان تحت پوشش کای جدیهایماری از عوارض بیریر و جلوگیمرگ و م

ک نوزاد عقب مانده ی. افته است ی نجات ی از نوزادان سراسر جهان با اهداء سالمتیاریجان بس

ار ینه بسی زند هزین خود رقم می که جهت والدی و فرهنگی ، انسانی عالوه بر تبعات عاطفیذهن

  . دی نمایل میز بر جامعه تحمی را نیگزاف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   )Phenyl ketonuria ( یل کتونوریا فنی PKU یبیمار
 PKU  پدر و مادر یعنی آتوزومال مغلوب است که از هر دو والد یا الگوبک ی ژنتیماریک بی 

 شود، به یل کتون دفع می بنام فنی موادیمارین بیان به ایچون در ادرار مبتال.  شودیمنتقل م

  . ده اندی نامیل کتونوری را فنیمارین جهت بیهم
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  روزانهیق غــذایپس از مصـــرف از طــر.  است ی ضرورینه هاید آمی از اسیکی نیل آالنیفن

ـــن یــل آالنیم فنی توسط آنــزین نموده و مابقیـــک بدن را تامیاز آنــابولیناز آن  یمقـــدار

م یکمبود آنز.  شود ین میروزیل به تیتبد ) phenylalanine hydroxylase( الزیــــدروکسیه

ن یل آالنیفن.  گردد ینه در بدن مید آمیا کوفاکتور آن باعث تجمع اسیالز یدروکسین هینل آالیفن

 را PKU یماریشود و ب ی نوزاد می ذهنی مغز رسوب کرده و باعث عقب ماندگی سلولهایبر رو

  . گردد یسبب م

  

  ن در خونیل آالنیش فنیعلل افزا
   ) :Iنوع( ک ی کالسPKU یماریب - 1

الز یدروکسین هیل آالنیم فنیت آنزی دراین گروه قرار دارند و فعالPKUن مارای درصد از ب50

بوجود  ی نخاعیع مغزین در خون ، ادرار و مایل آالنین تجمع فنیبنابرا. ن رفته است یکامال از ب

.  باالتر خواهد بود20mg/dlن از یل آالنی فنی سطح سرمPKUماران ین گروه از بیدر ا. می آید

  ) .است 2mg/dl 1ن کمتر از یل آالنیک فنیلوژویزی فیسطح خون(

 شود ید میک اسیرویل پیل به فنین تبدیل آالنین فعال شده و فنیل آالنیسم فنی متابولیراه فرع

ک یل استی فنیدروکسید و ارتوهیک اسیل استید ، فنیک اسیل الکتیل به فنین ماده تبدیکه خود ا

ه ها پاک شده و در ادرار دفع یق کلیعا از طری سرد شدهی تولیت هایتمام متابول.  شود ید میاس

   ).1شکل . (  گرددیم

  
  
   ):Variant PKU type II( انت ی وارPKU یماریب - 2

زان آن کمتر از حالت نرمال ی میالز وجود داشته ولیدروکسین هیل آالنیم فنیت آنزیفعال

ک نبوده و سطح ی کالسزان نوعین در خون به میل آالنیش فنیزان افزایک است و میولوژیزیف

  .ن گزارش شده است یل آالنی از فنیریی متغیسرم

                                                 
النین به جهت تصحیح آزمایشگاهی با توجه به اینکه برای کنترل درمان نیز از روش کالریمتری و بر روی کاغذ سطح پایینی فنیل آ - 1

  . در نظر گرفته شود3 باید "صافی استفاده می شود، عمال

 



 ۴

  
   متابولیسم فنیل آالنین-1شکل 
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 ی با توجه به سطح سرمی ذهنی از عقب ماندگیص به موقع درجات مختلفیصورت عدم تشخدر 

  .دی نماین بروز میل آالنیفن

3 - Transient Neonatal hyperphenylalaninemia  

 است و ین حالت کامال موقتیا. استالز یدروکسین هیل آالنیم فنی آنزی در تکامل کبدریعلت تاخ

ش سن یش نشان دهد که با افزای افزا12mg/dlا تن ممکن است در ابتدا یل آالنی فنیسطح سرم

  .ابدی یج کاهش میزان بتدرین مینوزاد ا

4 - PKUم ی بدخ )Malignant PKU (   
 باشد که ی مTetrahydrobiopterinن بعلت کمبود ماده یل آالنینش فی درصد موارد افزا3 تا 1  

 از یکی در یمیا نقص آنزی dihydropertidine reductaseم یکمبود آن در اثر نقصان در آنز

 .ده استی شود گزارش گردی مbiopterin که منجر به سنتز یمیمراحل آنز

Tetrahydrobiopterin ک ی بعنوانCo enzymeون یسالیدروکسی در هTryptophan و 

Tyrosinشامل ی عصبیاز انتقال دهنده هایش نید پین واکنشها تولی عمل نموده که محصول ا 

Serotonin ، Dopamin و Norepinephrineم باعث بروز ین آنزیپس کمبود ا. د ی نمای  را م

صوص ن در خیل آالنی بدون فنییم غذایرژ. می شودد یار شدی بسیشرونده عصبی پیهایماریب

بهبودی  ی عصبیاز انتقال دهنده هایش نیز پی با تجوی باشد ولیماران کمک کننده نمین بیا

  .بطور نسبی ایجاد می شود

  

  PKU یماری بینشانه ها
 سالم  ظاهراًی ماه اول زندگ2- 3 ندارد و نوزاد تا یچگونه نشانه ای در بدو تولد هیمارین بی ا

ر، استفراغ بعد یل نوزاد به خوردن شیهمچون عدم تما ین حال ظهور عالئمیدر ع.  رسدیبنظر م

بروز اگزما، ) داده شود  تشخیصلور یه پی در ناحیگنکه ممکن است به اشتباه ت( ر یاز خوردن ش

بعلت  (فامیل  در بدون سابقهی آبی بدن و رنگ چشمهایجوش در سطح بدن و بور شدن موها

 زننده و ین نوزادان بوی معموال عرق و ادرار ا.وجود دارد ) Tyrosinaseم ی با آنزیمهار رقابت

، اغلب نا آرام و پرجنب و جوش ی ذهنین کودکان با عالئم عقب ماندگیا. ار نامطبوع داردیبس

  .است اختاللف و راه رفتن دچار یقدرت تکلم ضع. هستندبیش فعال بوده و 
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 خود را یب هوشیمره از ضر ن50ان سال اول بعد از تولد ی اگر درمان نشوند تا پاPKUماران ی ب

د را به همراه ی شدی ذهنیص بعد از سال اول اتفاق افتد عقب ماندگی دهند و اگر تشخیاز دست م

ک یحدود . است کامال جدا از هم ی سر، آرواره برجسته و دندانهای کوچک،یماریگر عالئم بید. دارد

ر یغ ) EEG(  طرح نوار مغز ی درصد اطفال دارا50ش از ی صرع هستند و بیماران دارایچهارم ب

متاسفانه . ار گمراه کننده استی بسی ماهگ5- 6 تا یماری بینیتظاهرات بال.  باشندی میعیطب

 کودک مسلم شده است و در واقع وجود ی ذهنی گردد که عقب ماندگی می عملیص آن وقتیتشخ

ن یص ایه تشخن راین تنها و بهتریبنابرا.  شودی متشخیص دادهت ی با شروع معلولیماریب

.  بعد از تولد است3- 5 ین روزهاین خون نوزاد در بیل آالنی غلظت فنیری، اندازه گیماریب

ر قابل یغبا درجات مختلف  یعه مغزیوم به بعد ممکن است به ضاد از هفته یماریص بیتشخ

  . شودیبرگشت منته

  

   :یریروند انجام نمونه گ
 یته ملی که توسط کمیو بر اساس روش استاندارد روز بعد از تولد 5 تا 3 در فاصله یری خونگ

  .شود یارائه شده است ، انجام م ) *NCCLS ( ینی بالیشگاههایاستاندارد آزما

   :یریپر کردن فرم نمونه گ  - 1
ات درج شده یبطور کامل و با جزئباید ابتدا و قبل از نمونه گیری  یری  فرم مخصوص نمونه گ

ل ی با خودکار تکمیری فرم مخصوص نمونه گی خوانا روق ویمشخصات الزم دق. شودل یتکم

 ی شماره هایریقبل از شروع نمونه گ. دشول ی سطح صاف تکمی روباید یریفرم نمونه گ. گردد

کسان ینان از یاطم. د یکسان بودن آنها مطمئن شویق داده و از ی را تطبیپرسشنامه و کارت خون

  .ار مهم است یبودن شماره ها بس

  

  :کردن نوزادآماده  - 2

 و ی از آلودگیری جلوگیبرا. دیمخصوص قرار ده یری تخت نمونه گی نوزاد را بر رو

 .)2شکل. ( نوزاد استی پاشنه پایریمحل خونگ. د ی او را لخت نمائی نوزاد فقط پایسرماخوردگ

. (  درجه خوابانده شود10ب ینوزاد با ش. ن تر باشد یست از سطح قلب پائی بای میریمحل خونگ

پاشنه ).  باشدیب نمیم شی به تنظیازیب مناسب است و نی شی دارایریتخت مخصوص نمونه گ
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 درجه 40-41حرارت ( ابد یش یان خون در محل افزاید تا جریا حوله ولرم گرم کنیک گاز یپا را با 

تان را خوب شسته و دستکش یدستها).  شودیان خون در موضع میجر شیگراد باعث افزایسانت

 پاک یبه خوب% 70زوپروپانول یمحل النست در پاشنه پا و اطراف آن را با الکل ا. د یدست کن

 پوست نمونه را تحت ی مانده رویباقکل لا(ان هوا خشک شود ید تا در جرینموده و صبر کن

 شود و ی قرمز میز گلبول های الکل باعث همول. گذاردیش اثر میج آزمایر قرار داده و بر نتایتاث

  ) . گرددی ظاهر میلتر حلقه سرمی کاغذ فینه بر رودر اطراف نمو

  
* NCCLS National committee for clinical Laboratories  

 

  
   محل النست زدن- 2شکل 

  

  
  
  
  
  : از نوزادیرینمونه گ -3

ک النست که طول سوزن آن یل یکبار مصرف و به کمک یبا استفاده از دستکش استر .1

 ) 2شکل (  به پاشنه پا یکنواخت و آرامیکند ضربه  متر تجاوز نیلی م4/2حداکثر از 

 . شودی جارید تا خون به راحتیوارد نمائ

 ی از پاشنه پا وجود نداشته باشد، از نرمه کناریری که امکان خونگیلیبه هر دل  .2

  . )2شکل . (  انجام شودیریدست، خون گ
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به بخش . ) 2شکل (ن محل است ی پاشنه پا و نرمه دست مطمئن تریه کناریحاش  .3

 .ک استی به پوست نزدیلیاستخوان خ راید زی پاشنه پا ضربه نزنیعقب

و )  است یعات نسجی مایچون حاو( ز کرده یل تمیقطره اول خون را با گاز استر  .4

 ی شود قطره بزرگی که به پاشنه پا وارد می متناوب و مختصریسپس با فشارها

 .رد ی گیشکل م

لتر شده یره فیک کرده تا خود بخود جذب مرکز دای را به خون نزدیریکارت نمونه گ  .5

 .کنواخت بپوشاند و آن را اشباع کندی آن را به صورت یو پشت و رو

را به نمونه ذکر شده لتر ی کاغذ فی رو نمونهرهی دا4 توان یح میک صحیک تکنیبا   .6

 .تهیه کرد

مجدد در  انجام نشد ، از زدن النست  نمونه گیریکه از محل النست زدهیدر صورت  .7

 . انتخاب شود یری جهت خونگیگری و محل مناسب دیدا خودداریهمان محل اک

د نمونه ی با استفاده ازست جدر،گی مجدد ، از محل دیریاز به نمونه گیدر صورت ن  .8

 . است ی الزام)لیل، پنبه، الکل و گاز استریالنست استر: شامل( یریگ

 :  از زخم مراقبت- 4

 یرورا ل یقه گاز استری دق5به مدت . دی سطح بدن نگه داری پا را باال،یری       بعد از نمونه گ

 توان با استفاده از چسب یسپس م. دهیدو با دست فشار قرار داده  یریمحل خونگ

  .ص نمود ی نوزاد را ترخیریگ  محل نمونهیت بر رویمخصوص ضد حساس

  . معدوم شوند یل استفاده شده به شکل بهداشتیالنست و تمام وسا

   :یرینکات مهم در نمونه گ  - 5
 . باشدیاز به ناشتا بودن نوزاد نمی نیریجهت نمونه گ .1

 .ستیش الزم نی انجام آزمای برا به جز موارد ذکر شدهی خاصیچ گونه آمادگیه  .2

.  صرفا توسط خودکار نوشته شودیریلتر نمونه گی کاغذ فیمشخصات نوزاد رو  .3

 .  ممنوع است....وس و مداد یس، خودنویاستفاده از روان نو

 . نگرددیچ عنوان آغشته به مواد خارجی به هیریلتر نمونه گیف  .4

 . شود ی جدا خودداریر خونی با دستکش بر سطوح دوای از تماس دست حت  .5
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 یریلتر نمونه گی کاغذ فی بر رویا پارگی و خراش یچ تاخوردگی هیریدر هنگام خونگ  .6

 .دیایبوجود ن

  . شودی خودداریستم برنامه غربالگریه خارج از سه شدی تهیرش نمونه هایاز پذ  .7
  :  نمونه مناسب ی هایژگیو - 6

  .ره باشدید بصورت دای شکل نمونه با- 1

  . متر باشدیلی م5ش از ی قطر لکه خون ب- 2

  .ده شودی لکه خون از دو طرف همسان د- 3

  . هم نباشدی دو لکه رو- 4

  .ک لکه نباشد یش از یره بیک دای در - 5

  . نباشدی آغشته به مواد خارجیریلتر نمونه گی کاغذ ف- 6

  . خون بدون اثر انگشت باشند ی لکه ها- 7

  :  نمونهیط نگهداریشرا - 7
 راک ی روی خون نوزاد را به صورت افقی حاویری کارت نمونه گ،ه نمونهیبعد از ته .1

 .دیمسطح مخصوص قرار ده

 ی درجه سانت15-25( ق اتا خون در حرارتی ساعت وقت الزم است تا لکه ها3با یتقر  .2

 .  کامال خشک شود)گراد

 آلوده به دود و یان هوای در جری خونیدر زمان خشک شدن از قرار دادن کارت ها  .3

 . شودی خوددارگردوغبار جداً

ز یدا پرهید اکیم نور خورشی در معرض حرارت و تابش مستقی خونیاز گذاشتن کارت ها  .4

 .شود

 . باشند یا تاخوردگین چروک و ست بدوی بای میری نمونه گیکارت ها  .5

 .دی قرار ده مجزامه فرم مشخصات نوزاد در پاکتیک از نمونه ها را جداگانه و به ضمیهر   .6

 .گر در تماس نباشدیک نمونه با خون نمونه دید که خون یاط کنیاحت  .7

 انجام یدگیب دیشگاه بدون آسی خون به آزمای و حمل و نقل نمونه هاید جابجائیبا  .8

 .ردیگ
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 ی مقاوم به رطوبت نگهداریک هفته در پاکت های توان به مدت ی را می خونیارت هاک  .9

 .نمود

کاژن در یلی سیپ دار و حاوی زیکی پالستی خون در پاکت های لکه های حاویکارت ها  .10

 گراد به مدت ی درجه سانت20 یزر منهایک ماه و در فریخچال تا ی درجه 4-8حرارت 

 . ماندیدار می پایطوالن

 در مرکز استان ارسال مرجع یشگاه غربالگری اخذ شده در اسرع وقت به آزماینه هانمو  .11

  .شوند

ن ید و در اولی کنیخچال نگهداریع نمونه، آن را در یسرارسال  در صورت عدم امکان   .12

 . فرصت ارسال شود

  

  

  

  
  3شکل 

  

روی کاغـذ   بـر   (پاسخ آزمایشات نمونه های ارسالی به بیمارستان منتخب مراکـز اسـتان               

 بـه   PKUمـوارد غربـالگری      (PKUبرای انجم آزمایش کنتـرل درمـان بیمـاران موجـود            ) صافی

باید تلفنی و توسط آزمایشگاه منتخب مرکز استان به اطالع          ) آزمایشگاه مرجع فرستاده می شود    

  .آزمایشگاه منتخب مرکز شهرستان رسانده شود
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بیمـار هنگـام مراجعـه بـرای بررسـی          . شـود این آزمایشات در دفاتر هر دو آزمایشگاه ثبت مـی           

پزشـک متخـصص درمانگـاه نتیجـه را در          . بالینی، جواب آزمایش را از آزمایشگاه اخذ می نمایـد         

  .پرونده بالینی در محل مربوطه ثبت می نماید

  . جواب مکتوب آزمایشات بعد از ارسال از طریق یاد شده تحویل بیماران می گردد

  

  

  

  

  

  

   فنیل آالنینیاندازه گیر ی آزمایشگاهیروشها

.  استی قابل اندازه گیری و کمی، نیمه کمی کیفی آمینه به روشهایفنیل آالنین مانند سایر اسیدها

 tandem mass spectrometry، ی، فلوریمتری، اسپکتروفتومتری مختلف کروماتوگرافیروشها

 ،Guthriیعمده ترین روشها) یک فنیل پیرووی ا ندازه گیریمانندکلرید فریک برا (ی وفتومتر 

   . باشندیم  فنیل آالنینیاندازه گیر

  :ی کروماتوگرافیروشها - 1

Thin layer chromatography ، Ione excange chromatography،HPLCو  

chromatography  Gas liquidفنیل ی کروماتوگرافیک اندازه گیری  متداولترین روشها 

  با توجه به HPLCنمایند،  ی بیان مییج را بصورت کم روش آخر که نتا3ازبین  .آالنین هستند

 .بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ، قدرت تفکیک مناسب و زمان کوتاه آنالیزیسیت عالحسا

  کالیبواسیون و کنترل کیفی در اخذ جواب صحیح و دقیق از این روش

   :یفلوریمتر - 2
رین تبدیل به یک ترکیب فلورسنت  با نین هید L-lecyle-L-alanineفنیل آالنین در حضور 

 ی تارتارات مس برایراژین قلیای.شود که میزان آن با غلظت فنیل آالنین رابطه مستقیم دارد یم

 در ی غربالگری از متداولترین روشهایاین روش یک. رود یصول فلورسنت بکار محپایدار کردن م

  .ایاالت متحده است
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:Tandem mass spectrometry-3 

ابتدا ترکیب مورد نظر  . گیرندی  پشت سر هم قرار مmass analyzerش دو یا بیشتر در این رو

، یمرحله بعد در برخورد با یک گاز خنث در .شود ییونیزه شده واز این طریق از سایر مواد جدا م

این روش از حساسیت،  .شود ی خوانش می و توسط اسپکترومتر بعددرآمده  کلوئیدبه حالت

 از . داردی کاذب کمی برخوردار بوده، موارد مثبت و منفیصحت و دقت باالی اختصاصیت،

 یدارد در مواردنیز  یهزینه باالی انجام آندارد و نیاز به فن آوری و تسلط فنی ویژه آنجاییکه 

وجود دارد همزمان در جمعیت وسیع بطور  یچندین بیمارامکان انتقال فن آوری و غربالگری که 

  . باشدیصرفه مه مقرون ب

4- Guthri test 

  اسپوردار خصوصا ی که از باسیلها است میکروبیولوژیکی یک روش نیمه کمیتست گاتر

Bacilus subtilisیباکتر  یک ماده مهارکننده رشدی که حاویباسیلها در آگار .نماید ی استفاده م  

 .شوند ی تلقیح مت،اس )مورد نظردارد اسید آمینه  مشابه بایمهارکننده اغلب ساختمان مولکول(

 بعد از مدت مشخص پلیت از نظر رشد .شود ی انکوبه مپلیت آگار قرار گرفته وینمونه رو

، فعالیت ماده  از اسیدآمینه موردنظرییدرصورت وجود مقادیر باال .شود ی می بررسیباکتر

که  شود ی می طراحیسیستم طور .گردد ی مشاهده میمهارکننده کاهش یافته و رشد باکتر

  . نمایدیشناسای آمینه را  اسیدیقادیر غیرطبیعم

  یومتراسپکتروفت - 5
 گردد ی تبدیل می، فنیل آالنین تحت تاثیر آنزیم مشخص به محصولی اسپکتروفتومتریروشها در

  . است اسپکتروفتومتر قابل سنجشاستفاده از این محصول باکه 

  آزمایش کلرید فریک - 6
 از آنجاییکه تا ی ول.شود یویک در ادرار استفاده م فنیل پیری شناساییازکلرید فریک برا

 نرسد، فنیل پیرویک به مقدار قابل سنجش در این روش mg/dL  15 -12مقدارفنیل آالنین خون به

 ، بیماران کنترل درمان ی برااز این روش .دشو ی استفاده نمی مقاصد غربالگریرسد، برا ینم

  .استفاده می شود
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   :مقایسه روشها
تایید تـشخیص    ،ی مقاصد غربالگر  ی توانند برا  ی فوق الذکر بسته به شرایط م      ییک از روشها  هر  

در مطالعـات     مختلـف،  ی روشـها  یخوشبختانه هماهنگ  .مورد استفاده قرار گیرند     درمان یوپیگیر

برنامـه کنتـرل     است کـه از      یها، نتایج   ازبهترین این بررسی   ییک . به اثبات رسیده است    یبسیار

  .آید یبدست م CDCی خارجیکیف

 تهیه و ی فیلتر کاغذیآالنین بررو  با غلظت مشخص فنیلیهای  این برنامه، نمونهی اجرایبرا 

نتایج  ،یگیر سپس براساس روش اندازه .می شودا ارسال آزمایشگاهه یبصورت مجهول برا

و درون هر آزمایشگاه (  برحسب انحراف معیاریپراکندگ ومیانگین سپس  ، شدهیتقسیم بند

میانگین هرروش با  .دشو  ی محاسبه م)نمایند ی که از روش مشابه استفاده میبین آزمایشگاههای

 اعالم  مقدار مورد انتظاردرمقایسه با نتیجه هر آزمایشگاه و شدهمقدار مورد انتظار مقایسه 

  .دشو یم

 در  خون تام درآالنین فنیل یگیر آزمایشگاهها در اندازه  عملکرد از گزارشیجداول زیر قسمت 

 آن قابل یگزارش شده است و از طریق سایت اینترنت CDC  باشد که توسطی م2006سال 

 یمتقریبا همخوان ) ستون سوم (میانگین نتایج ،  گرددی مشاهده مهمانطور که . استیدستیاب

  .باشند
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  1جدول 

  

  
  2جدول
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 ی غربـالگر  یمـه کـشور    درمـان در برنا    یپیگیـر ، تایید و  ی غربالگر یانتخاب روش آزمایشگاه  
   در ایرانن اوریوکتفنیل

  یغربالگر- 1
 متفاوت PKU برای بیماری نوزادان ی غربالگری مختلف روش مورد استفاده برایدرکشورها

 و ی ، فلوریمترGuthri مورد استفاده یبعنوان مثال در آمریکا شایعترین روشها.  باشدیم

Tandem mass spectrometry  6( باشد یم(.  

 ی برای مناسب وقابل دستیابی از مطالعات بعنوان روشی در بسیاریسپکتروفتومترروش ا

 و ی رایج مانند فلوریمتری این روش با سایر روشهایهمچنین همخوان . شده استی معرفیغربالگر

HPLC7و5(. وبه تایید رسیده استی بررس(.  

نین و نیز با درنظر گرفتن  فنیل آالی مختلف اندازه گیری روشهای در ایران باتوجه به همخوان

  . در کشور انتخاب شده استی به عنوان روش غربالگریروش اسپکتروفتومتر امکانات کشور،

 استخراج شده و تحت تاثیر آنزیم ی فیلتر کاغذیلکه خون رو فنیل آالنین ازدر این روش 

 NADHبه در محیط   موجودNAD یواکنش باعث احیا.  گیردیآالنین دهیدروژناز قرار م فنیل

. د کن می ایجاد مایل به قرمزی اندیکاتورشده و رنگ صورتیاین محصول باعث احیا گردد که خود یم

 نانومترخوانش شده 490در طول موج  که با غلظت فنیل آالنین رابطه مستقیم دارد،رنگ ایجاد شده 

  . دشو ی محاسبه م،حاصله از کالیبراتورها ی مقایسه با منحندرو نتیجه 
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  4شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انجام آزمایش غربالگریخالصه مراحل 
  

  S&S903فته شده برروی کاغذ فیلتر خون تام مویرگی گر:   نمونه مورد نیاز 
  االیزا ریدر: کیت وابزار مورد نیاز 

ا ال ش
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  تایید تشخیص  - 2

 تایید تشخیص از نوزاد ی برا کشور،ی استانهامراکز در HPLCباتوجه به وجود دستگاه 

 حاصله با استفاده از روش یانعقاد هپارین گرفته شده وپالسما  ضدی درلوله حاوینمونه ورید

HPLCتیروزین نیز در این بخش  یگیر  اندازهیکشور  دستورالعملبراساس .د شو ی آزمایش م

  .باشد ی میضرور

 یبرا Cut offمقدار  . پالسما از خون تام باید حداکثردر مدت یک ساعت  انجام گرددیجداساز

  . استmg/dl   4 پالسما،

  
  
  
  
  
  
  
  
 خالصه مراحل انجام آزمایش تایید  

  
  ده ازخون تام هپارینه پالسمای بدست آم: نمونه مورد نیاز 

 HPLCدستگاه  :کیت وابزار مورد نیاز 
 سمپلر

 کنترل و کالیبراتور



 ١٨

  
  
  
  
  
  
   درمانآزمایشات کنترل در طول - 3

 از یع رژیم غذایالنین پس از تشخیص اولیه و شرو  فنیل آی مرتب سطح خونیگیر اندازه

  استانداردهای درمانخش در سنین مختلف در بیگیر فواصل اندازه . موفق استیالزامات پیگیر

  .آمده است

نمونه مورد استفاده .  شودیاستفاده م  ی درمان باز هم از روش اسپکتروفتومتری پیگیریبرا

کنار دست یا نوک انگشت  در این مرحله نمونه لکه خون است که بسته به سن بیمار از پاشنه پا،

 دست ینمونه از پاشنه پا یا نرمه کنار درصورتیکه سن بیمار کمتراز یکسال باشد، .آید یبدست م

 مطابق یا انگشت چهارم  ویانگشت میانسطح پالمار فاالنکس دیستال ودر سنین باالتر از ) 5شکل (

  یسایر انگشتان نباید خونگیر انگشت و نوک آن و همچنین یاز کناره ها .شود یگرفته مزیرشکل  

  .شود

                                        
  5شکل
 

 مراحل مندرج در بخش یبوده و تمام  از پاشنه پای مشابه با نمونه گیری نمونه گیریروش کل

  . باید انجام شودینمونه گیر
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   : ن اوریو فنیل کتیتضمین کیفیت در آزمایشگاه غربالگر
 در بدو اوریا، نوکت  گیرند، مانند فنیلی قرار میمورد غربالگردر نوزادان  که ییبیماریهااغلب 

 ی بوده وتشخیص آنها از طریق فعالیتهای اختصاص عالئم غیریدارا تولد بدون عالمت و یا

آزمایشگاه باعث توسط   ودر نتیجه اخذ جواب درستعملکرد صحیح . باشدی ممکن میآزمایشگاه 

 در فرد و تحمیل عوارض ی ذهنییک انسان وبرعکس جواب نادرست باعث بروز عقب ماندگنجات 

  . گرددی از این مشکل بر خانواده و جامعه میناش

 به حداقل رساندن خطاها و اطمینان از ی برایتوجه به موارد فوق  لزوم درپیش گرفتن روند

تنها  ،ی غربالگرکیفیت در آزمایشگاه برنامه تضمین  منظمیجراا .سازد یرا مطرح منتیجه آزمایش 

 قبل ی بایست در قسمتهایاستقراربرنامه تضمین کیفیت م .باشد ی به نتیجه مطمئن میراه دستیاب

  سختگیرانه تر نسبت بهیوحت مشابه ،آزمایش، حین انجام آزمایش و پس از آزمایش از

  .سایرآزمایشگاهها صورت گیرد

 خالصه مراحل انجام آزمایش پیگیری
  

  S&S 903خون تام مویرگی گرفته شده برروی کاغذ فیلتر : نمونه مورد نیاز 
  االیزا ریدر: کیت وابزار مورد نیاز 

  شیکر الیزا
  بن ماری
  سمپلر

  مندرج در دستورالعمل کیت سایر موارد
  باکالیبراتورهای مناسبطراح   کیت مورد تایید

  پکتروفتومتریاس:  متدآزمایش 
  روش انجام آزمایش مطابق دستورالعمل کیت: روش انجام آزمایش 

سطح پایینی فنیل آالنین به جهت تصحیح آزمایشگاهی با توجه به اینکه برای کنترل درمان نیز از روش   (6mg/dl-2: مقادیرمورد انتظار 
  ) ر گرفته شود در نظ3 باید " و بر روی کاغذ صافی استفاده می شود، عمالکالریمتری
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  : قبل از آزمایش •

.  استیز نوزاد با شرایط مناسب ودر زمان مناسب شرط اول غربالگر صحیح اینمونه گیر

کم بودن حجم نمونه گرفته  ). باید مورد توجه باشد که آزمایش باید دوباره تکرار شودیموارد(

 از رایجترین ییککاغذی  پرنشدن دایره یا عدم اشباع فیلتر بصورتو کاغذی  فیلتر یشده بررو

 فنیل یگیر با توجه به اینکه قطر پانچ در اندازه.  باشدی از تجزیه ممنابع ایجاد خطا در بخش قبل

کوچک بودن لکه خون  . استی باشد، پرکردن دایره از خون بسیار مهم و ضروریمتر می میل5آالنین 

) S&S 903( تائید طرح استفاده از کاغذ فیلترمورد .شود ی می کمتر از مقدار واقعجهمنجر به اخذ نتی

  .باشد ی صحیح می دیگر نیز از ضروریات نمونه گیری  فیلترهایرو عدم بکارگی

تواند از بروز خطا در این  ی میگیر آموزش کارکنان ورعایت موارد مندرج در بخش نمونه

  . کندیقسمت جلوگیر

  

  

  :حین آزمایش •

 از مهمترین ارکان یاستفاده از کارکنان آموزش دیده و توجیه پذیر در آزمایشگاه غربالگر

    . است کیفیت تضمین

 بایست کالیبره بوده یم.....ریدرو ، الیزایابزارمورد استفاده در آزمایشگاه مانند سمپلر، بن مار

  . قرار داشته باشندیو تحت برنامه منظم کنترل کیف

 مورد تائید آزمایشگاه رفرانس انتخاب شده و دقیقا مطابق با یها بایست از کیت یکیت م

 از تداخل نمونه ی جلوگیری بین پانچ نمونه ها حتما پانچربرا.عمل گردددستورالعمل موجود در آن 

 قابل  معموال اختالف جذبی به اینکه  در روش اسپکتروفوتومترنظر .به نمونه، به دقت تمیز شود

تواند منجر  یعدم رعایت هریک از موارد فوق م ،وجود نداردبین اولین وآخرین کالیبراتور  یتوجه

  .گردد)  کاذبیمثبت یا منف(مناسب به اخذ نتیجه نا

 است وجود کنترل در ی ضروری کاریدر هر سر  غلظت ودر دو که آزمایش کنترل ازآنجاییکه

کننده  کننده یا وارد  تولیدکنترل ازجود، باید  ودر صورت عدم. باشد ی میکیت الزامخل دا

  .باشد ی کنترلها ممکن مگزارش نتایج بیماران تنها پس از اخذ نتیجه مناسب از .دشودرخواست 
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 Bias% و %CV نتایج که برحسب ی و درستیقابلیت عملکرد کیت خصوصا میزان تکرارپذیر

 مراجع براساس . است که حتما آزمایشگاهها باید در نظر داشته باشندیشود، از موارد دیگر یبیان م

، این مقدار خطا بدین )8( شدبا یم% 21,6 فنیل آالنین یگیر ه اندازیبرا  مجازی مقدار خطایبین الملل

 ی که تمام، در بهترین شرایط باشدmg/dl 10یا نمونه آالنین در  فنیلیمعناست که اگر مقدار واقع

 .  قرائت گرددmg/dl   12-8، نتایج  ممکن است در محدوده منابع ایجاد خطا تحت کنترل است

 آزمایشگاه مطلع باشند و این  موجود دری ازمیزان خطات بایسی میکارکنان آزمایشگاه غربالگر

  . تغذیه قرار دهندانکارشناساطالعات را در اختیار پزشکان و 

  
  
  

  : پس از آ زمایش •

 آزمایش بعد مثبت ازبروز خطا در یدرج صحیح نتایج و اقدام بموقع در مورد نمونه ها

  .نماید ی میجلوگیر

و هرگونه اقدام  با خطاها، نحوه برخورد  مشاهده شدهی خطاهایالزم به ذکراست مستند ساز

 طرح، به ارتقاء برنامه ی شود، در مرحله بازنگری انجام می که در آزمایشگاه غربالگریدیگر

  . کمک خواهد کردیغربالگر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢

  
  
  
  
  
  
  
  

Reference:  
 
1- Norbert W. Tietz: Fundamentals of clinical chemistry. W.B. SANDERS 
COMPANY.,2006 
 
2-Hannon H. and Terrel B. "Guidelines on the Prevention and Control of 
Phyeny-ketouira", Pub. No. WHO/Hkp/pku/gl/90.4, World Health 
Organization, 1990  
 
3- McCabe ERB, Lednard, Co et al, "Newborn Screening Fact Sheet". Report 
of the committee on Genetics, American Academy of Pediatrics., 
Pediatrics83; 443 ( 1989 )  

 
امور آزمایشگاهها، دانشگاه ادارۀ  کازرونی، حمید رضاآزمایش غربالگری نوزادان، دکتر  -4

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
  5-Evaluation of 6-year application of the enzymatic colorimetric 
phenylalanine assay in the setting of neonatal screening for phenylketonuria 
Schulze A, Mayatepek E,Hoffmann GF. . Clin Chim Acta.2002 Mar;317(1-2):27-37 
 
6-Phenylketonuria: Screening and Management National Institutes of Health 
Consensus Development Conference Statement, October 16-18, 2000 
 
7--Enzymatic method for phenylketonuria screening using phenylalanine 
dehydrogenase Dooley KC. Clin Biochem. 1992 Aug;25(4):271-5. 
 
8-SIX SIGMA -TEST INTERPRETATION GUIDELINES AS TOLERANCE 
LIMITSJames O. Westgard  , PhD.www.westgard.com  



 ٢٣

 
  PKU ،1385 استانداردهای بالینی، تدوین کمیته کشوری کنترل بیماری-9

 
 


