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غربالگری چیست؟
غربالگری بــه روش هایــی اطالق 
می شــود که با آن ها می توان افراد به ظاهر 
ســالمی را که از نظر ابتال بــه یک بیماری 
افراد سالم شناسایی کرد. خاص در معرض خطر بیشتری هستند، از 

باید توجه داشت در مورد افرادی که 
پرخطر محسوب می شوند، برای تشخیص 
قطعی باید آزمایش هــای تکمیلی انجام 

شود. 
امروزه در بســیاری از کشــورها 

برنامه های غربالگری نــوزادان به صورت 
گسترده در دست انجام است که با استفاده 
صورت می گیرد.از چند آزمایش ســاده بر روی خون نوزاد 
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چرا باید این تست ها را انجام داد؟

برای تشــخیص  نوزادان  غربالگری 

زودهنگام بیماری های مادرزادی بســیار 

خطرناک مورد اســتفاده قــرار می گیرد. 

اگر ایــن بیماری ها به موقع تشــخیص 

داده نشــوند، ممکن اســت باعث بروز 

عقب ماندگی ذهنی، کند شــدن رشــد 

جسمی و حتی مرگ شــوند. بیماری های 

متابولیک ارثی و اختالالت غدد درون ریز 

معموالً در زمــان تولد عالئم بالینی خاصی 

ندارند و تشخیص قطعی آن ها فقط با انجام 

آزمایش های غربالگری میسر می گردد.

جهت انجام این آزمایش، چند قطره 

خون )از پاشــنه پا یا از رگ( چند روز بعد 

از تولد )حداقل 24 تا 48 ســاعت( و تغذیه 

با شیر مادر بر روی فیلتر های خاص گرفته 

می شود و با همین چند قطره خون می توان 

حدود 20 تا 45 نوع از بیماری های متابولیک 

را تشخیص داد. در اغلب کودکان مبتال به 

بیماری های متابولیک مــادرزادی، نقص 

ژنتیکی در یک آنزیم دیده می شــود. به 

زبان ســاده آنزیم ها مولکول هایی از بدن 

ما هســتند که مواد را از شــکلی به شکل 

دیگر جهت تامین مــواد مورد نیاز، تبدیل 

می کننــد. تحقیقات متعددی مشــخص 

نموده اند که پیشگیری از این بیماری ها به 

مراتب از درمان آن ها کم  هزینه تر می باشد. 

بنابرایــن در حال حاضر در بســیاری از 

ایالت های آمریکا و کشــورهای اروپایی، 

انجام این تست غربالگری بر روی نوزادان 

اجباری است.
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بهترین زمان انجام این آزمایش، اولین بهترین زمان انجام این آزمایش چه زمانی است؟
روزهای پس از تولد و پس از شیردادن )48 
تا 72ســاعت بعد از تولد( می باشد تا بتوان 
جلوگیری کرد.از بــروز عالئم جــدی و جبران ناپذیر آن 

اگر شما نتوانستید این آزمایش را چند 
روز اول تولد نوزادتان انجام دهید، آیا انجام 
می تواند مفید باشد؟این آزمایش بعد از آن نیز برای فرزند شــما 

جواب این ســوال هم آری است. زیرا 
بعضــی از بیماری هــای متابولیک ممکن 
است حتی تا ســالهای اول زندگی نیز بروز 
نکند. بنابراین انجــام این آزمایش حتی تا 
سن دوســالگی می تواند برای کودک شما

 

 مفید باشد.

بیماری های  غربالگری  آزمایش  تفاوت 
متابولیک TMS با آزمایش غربالگری نوزادان 
که در مراکز بهداشت انجام می شود چیست؟

45 بیماری شامل: اختالالت متابولیک 
اوره، اختالالت  نوزادان )اختالالت سیکل 
اسیدهای آمینه، اختالالت اسیدهای چرب، 
کم کاری  ارگانیک،  اســیدهای  اختالالت 
مادرزادی تیروئید، گاالکتوزومیا، فاویسم، 
پرکاری مــادرزادی غده آدرنــال، کمبود 
آنزیم بیوتینیداز( می باشــد. در آزمایش 
TMS حدود 45 نوع بیمــاری به صورت 
همزمان قابل تشخیص است. در صورتی که 
در آزمایش غربالگری نوزادان که در مراکز 
بررسی می گردد.بهداشت انجام می شود فقط 3 نوع بیماری 
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نمونه گیری چگونه انجام می شود؟

نتایج چگونه تفسیر می شوند؟

پــس از گرم کــردن پای نــوزاد و 

تمیز کردن ناحیه ی مــورد نظر با ماده ی 

استفاده  با  مخصوص،  ضدعفونی کننده ی 

از یک سوزن خاص )النست( که به پاشنه ی 
پای نوزاد زده می شــود، چند قطره خون 

بر روی کاغذ صافــی مخصوص جمع آوری 

شده و پس از 3 تا 4 ساعت در حرارت اتاق 

خشک می شود.

اگر نتیجه آزمایش غیرطبیعی باشد، این 

بدان معنی نیست که نوزاد حتماً بیمار است 

بلکه مفهوم آن چنین است که باید تست های 

تکمیلی روی خون نوزاد انجام شود و همچنین 

مورد مشاوره ی پزشک متخصص اطفال قرار 

گیرد و آنگاه در صورت تایید بیماری، درمان 

به ســرعت آغاز گردد. روش درمان به نوع 

بیماری بستگی دارد و شامل رژیم های غذایی 

مخصوص و دارو است.
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درمان:
داروهای  شامل؛  است  ممکن  درمان 
نجات بخش نوزاد دلبند شما باشد.  خاص یا یک رژیم غذایی باشد که می تواند 

 5 حدود  می دهد  نشان  تحقیقات 
درصد از موارد مرگ ناگهانی نوزادان به علت 
داده نشده اند. بیماری های متابولیک می باشد که تشخیص 

بسیاری از خانواده هایی که نوزادان خود 
را به خاطر ابتال به بیماری های متابولیک از 
نوزادشان دچار مشکالت  یا  دست می دهند 
می شود،  جسمی  و  ذهنی  ناتوانی های  و 
با آزمایش غربالگری  وقتی متوجه می شوند 
بروز  از  می توانستند  متابولیک  بیماری های 
این مشکالت جلوگیری کنند، می گویند: »ای 

کاش قباًل می دانستیم« و این خانواده ها شما را 
1- سیزده نوع اختالالت اسیدهای نوزادان را برای نوزادتان انجام دهید.تشویق خواهند کرد که حتمًا تست غربالگری 

تشکیل دهنده  واحدهای  اسیدآمینه  آمینه: 
ساختمان پروتئین ها بوده و کارهای متنوعی را 
در بدن انجام می دهند. بعالوه بعد از اوره دومین 
جزء مهم ترکیبات نیتروژن دار غیر پروتئینی 
پالسما محسوب می شوند. الگوی وراثتی این 
الگوی  مغلوب اختالالت،  پسران به یک نسبت است و در دختران و اتوزومال 
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مشاهده می شود. به همین دلیل شیوع این 

بیماری ها در ازدواج های فامیلی بیشتر است. 

بسیاری از اختالالت متابولیک ارثی ناشی از 

افزایش اسیدهای آمینه در خون هستند.

اسیدآمینه،  یک  ارثی  اختالل  معموالً 

در  دخیل  آنزیم  یک  فقدان  به  مستقیماً 

مربوط  اسیدآمینه  چند  یا  یک  متابولیسم 

می شود. به طوری که پروسه تخریب آن دچار 

مشکل شده و در نتیجه غلظت پالسمایی این 

اسیدآمینه و میزان دفع ادراری آن ها بسیار 
باال می رود. 

ناتوانی  از  ناشی  اختالالت  این  گاهی 

بدن در انتقال این اسید های آمینه به داخل 

غلظت   موارد  این  در  می باشند.  سلول ها 

اسیدهای آمینه به طور مشخص 3 تا 4 برابر 

حد طبیعی است، اما ممکن است تا میزان 10 

برابر طبیعی نیز افزایش یابد. 

آنزیم های  از  هریک  در  نقص  علت: 

مربوط به متابولیسم اسیدهای آمینه ممکن 

است منجر به تولید محصوالت زائدی چون 

آمونیاک گردد، می توانند منجر به مشکالت 

این  درمان  شوند.  حیات  تهدیدکننده 

بیماری ها شامل رژیم غذایی مخصوص است. 

شیوع کلی این بیماری ها حدود 1 در 12000 
نوزاد است.

شامل:  آمینه  اسیدهای  اختالالت 

افرا،  شربت  ادرار  بیماری  کتونوری،  فنیل 

دو،  نوع  تیروزینمی  یک،  نوع  تیروزینمی 

هموسیستینوری  سه،  نوع  تیروزینمی 

 
و غیره .



ارگانیک:  اسیدهای  اختالالت   -  2
گروهی از اختالالت ژنتیکی هستند که به علت 
بروز می کنند. نقص یا کمبود آنزیم های موثر در چرخه اوره 

صورت  به  مذکور  بیماری های  تمام 
بیماری  از  )به غیر  ارث  به  اتوزومال مغلوب 
OTC که ژن آن بر روی کروموزوم X قرار دارد( 
می رسد، یعنی برای بروز بیماری یک کپی از 
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ژن معیوب از هر والد مورد نیاز است و این 

بیماری در دختران و پسران به یک نسبت 

مشاهده می شود. 

افراد مبتال به این بیماری ها برای دفع 

شیوع  مواجه اند.  مشکل  با  بدن  آمونیاک 

تخمینی این بیماری حدود 1 به 8000 است. 

غیرقابل  بیماری  این  موارد  از  بسیاری  زیرا 

تشخیص مانده و حتی ممکن است نوزاد فوت 

نماید بدون آن که تشخیص قطعی برایش پیدا 
شده باشد. 

عامل که  می شود  گفته  مثال  طور  به 

 
نوزاد  ناگهانی  مرگ  سندرم  درصد   5-20

)SIDS( ناشی از اختالالت متابولیسم نوزادان، 

به ویژه اختالالت چرخه اوره می باشد. 

طیف های  که  بچه هایی  از  بعضی 

مختلف اوتیسم و یا اختالالت رفتاری )مثل 

آسیب  فریاد،  و  جیغ  با  همراه  بیش فعالی 

نشان  خود  از  هذیان گویی(  خود،  به  زدن 

می دهند.  

در واقع ممکن است جزو موارد تشخیص 

داده نشده اختالالت سیکل اوره باشند.

اختالالت اسیدهای ارگانیک شامل: 

ایزو والریک اسیدمی - گلوتاریک اسیدمیا نوع 
یک و غیره .

چرب:  اسیدهای  اختالالت   -3

در  چرب  اسیدهای  اکسیداسیون  نقائص 

میتوکندری ها، گروه عمده ای از بیماری های 

سبب  را  مهم  بسیار  ارثی  نورومتابولیک 

به  مربوط  بیماری   13 حداقل  می شوند. 
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چرب  اسیدهای  اکسیداسیون  اختالالت 
شناسایی شده است که علت آنها کمبود یک 
آنزیم یا فاکتور ترانسپورتر می باشد که سن 
شروع بیماری و شدت حمالت در هر بیماری 
با هم متفاوت می باشد. هرکدام از اختالالت 
ایجاد  خاص  آنزیم  یک  در  نقص  وسیله  به 
می شوند. بدون این آنزیم ها بدن نمی تواند از 
انرژی چربی ها استفاده نماید. بدون این انرژی 
بدن دچار ضعف می شود. می توانند منجر به 
تهدیدکننده  مشکالت  و  مغزی  حیات گردند.آسیب های 

نوزاد متولد  1 در هر 12000  شیوع: 
4- اختالالت اسیدهای چرب شامل: شده 

یک انواع نقص ها در متابولیسم کارنیتن فقدان  بیوتینیداز:  نقص   -5
آنزیم که منجر به فقدان ویتامین H )بیوتین( 
مشکالت  به  منجر  می تواند  که  می گردد 
فوق شیوع : 1 در هر 50000 نوزادویتامین H )بیوتین( است.تهدیدکننده زندگی گردد، درمان آن دریافت  غده  پرکاری  و  بزرگی   -6

کلیوی: علت آن فقدان آنزیمی در غده آدرنال 
است. می تواند منجر به مشکالت تهدیدکننده 
داروهای  شامل  آن  درمان  گردد.  شیوع: 1 در هر 20000 نوزاداستروئیدی است.زندگی 
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 :)Cystic Fibrosis( 7- فیبروزکیستیک

علت آن ترشح غیرطبیعی در ریه، پانکراس و 

سایر بخش های بدن می باشد. می تواند منجر 

کوتاه  و  سینه  عفونت های  رشد ضعیف،  به 

درمان  شامل  درمان  گردد.  زندگی  شدن 

دارویی و فیزیوتراپی برای سالم نگه داشتن 

ریه ها می باشد.

شیوع: 1 در هر 3000 نوزاد

آنزیمی  نقص  یک  گاالکتوزمیا:   -8

که در جذب طبیعی قند شیر اختالل ایجاد 

می کند و باعث این بیماری می شود. می تواند 

بیماری های  به یرقان، آب مروارید و  منجر 

تهدیدکننده حیات گردد. درمان آن، رژیم 

شیر بدون الکتوز و غذاهایی که در آنها از قند 

شیر )الکتوز( استفاده نشده است، می باشد.

شیوع: 1 در هر 12 هزار  نوزاد

آن،  علت  هایپوتیروئیدیسم:   -9

عدم وجود هورمون تیروئید به میزان کافی 

است. می تواند منجر به کندی رشد جسمی 

و مغزی گردد. درمان آن نیز دریافت هورمون 

تیروئیدی می باشد.

شیوع: 1 در هر 4500 نوزاد

10- نقـــص گلوکز 6-فسفــات 
دهیدروژناز  1

ارثی کم  خونی های  هموگلوبینمیا:   -11 

S,D,E,O,C شامل: تاالسمی آلفا، بتا و هموگلوبین
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