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 ست؟ینوزادان چ یغربالگر

شخ یغربالگر ، به دنیا می آید نوزادکه  یهنگام کند. یاما نادر در هنگام تولد کمک م یجد بیماری های صینوزادان به ت

 و قلب است. ییخون، شنوا یشامل غربالگر نیدهد. ا ینوزادان انجام م یبه نام غربالگر یخاص یها شیآزما

ست با  نوزاد ست در ابتدا ه بیماری کیشما ممکن ا شود اما ممکن ا شان ندهد. اگر  نیاز ا یعالمت چیمتولد  شکل را ن م

ممکن است  رایداده شود، اغلب قابل درمان است. درمان زودهنگام مهم است، ز صینوزادان تشخ یبا غربالگر هیاول یماریب

 کمک کند. نوزاد درتر  یاز مشکالت جد یریبه جلوگ

 شود؟ یانجام م ینوزادان چه زمان یغربالگر

آغاز شدددد و امروزه حداقل در هدتاد کشدددور  کایمتحد آمر االتیدر ا شیقرن پ مینوزادان حدود ن یبرنامه غربالگر نیاول

مورد  یکتونور لیو فن دیروئیت یکارکم یهایماریاز نظر ب دیکم باو طرق قانون دسددت یجهان، نوزادان به صددورت اجرار

 .رندیقرار گ شیآزما

و  یکتونور لیفن د،یروئیت یکارکم یمارینوزادان از نظر ابتالء به سدده ب یدر اسددتان فارت تمام 1381از سددا   رانیا در

 یماریدو ب 1385سدددا   یاز ابتدا جیقرار گرفتند و به تدر ی( مورد غربالگرسدددمیفاو یماری)عامل ب G6PD میکمرود آنز

پس از تولد،  اننوزاد به مجموعه مزبور اضدددافه شدددد. زی( نMSUD) اشدددربت افر یماریگاالکتوز و ب شیافزا یعنی گر،ید

 د. نشو یم ی، غربالگرهستندروزه  5تا  3که  یهنگام

 نوزادان سه بخش دارد: یغربالگر

س یخون برا شینوزادان با آزما یغربالگر :خون شیآزما برای نمونه گیری از  شود یانجام م ینادر اما جد طیشرا یبرر

ضد عدون هیکردن ناح زینوزاد و تم یپس از گرم کردن پانوزادان،  ستداده از  یمورد نظر با ماده  صوص، با ا  کیکننده مخ

شده  یآورمخصوص جمع یکاغذ صاف یچند قطره خون بر رو شود،ینوزاد زده م یسوزن خاص )النست( که به پاشنه پا

 سپس به آزمایشگاه ارسا  میشود. شودیدر حرارت اتاق خشک مساعت  4تا  3و پس از 

را در گوش  یکوچک یهدفون ها، شیآزما نیا یشود. برا یم یبررس ییشنوا زانیم شیآزما نیدر ا :ییشنوا یغربالگر

 کند. یداده مبه صدا استنحوه واکنش کودک  یبررس یبرا یخاص یها انهید و از رانده یقرار منوزاد 

مهم قلب  یمادرزاد صیبه نام نقا یقلر یهایماریاز ب یگروه ینوزادان برا یغربالگر یبرا شیآزما نیا :قلب یغربالگر

ساده به نام  شیآزما کیاز برای این غربالگری شود.  یشوند( استداده م یم دهینام زین CCHD ای یبحران یها CHD)که 

س ستداده م یمتر یپالس اک س یا س زانیم یمتر یکند. پالس اک س ژنیاک ستگاه پالس اک ستداده از د  یخون نوزاد را با ا

 کند. یم ی، بررسقرار گرفته استپوست کودک  یکه بر رو ییمتر و سنسورها
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 شود؟ ینباشد چه م یعینوزادان طب یغربالگر جینتا اگر

 دارد.  یشتریب شیبه آزما ازیباشد که او ن یمعن نی، ممکن است به استین یعینوزاد طر یغربالگر جیاگر نتا

 شود؟ یدچار آن م زین فرزندان دیگر ای، آباشد یک بیماری یاز فرزندان شما دارا یکی اگر

ست که  یزیچ ی. وراثت به معناهستند یارث یشوند،تشخیص داده منوزادان  یکه توسط غربالگر بیماریهاییاز  یاریبس ا

 کنند. یم رهیذخنحوه رشد و عملکرد بدن  یبرا ییدستورالعمل هاشود. ژن ها  یژن از والد به فرزند منتقل م قیاز طر

 شتریب یماریب نیخواهر مشابه با ا ای، احتما  داشتن برادر است یارث یماریب یخانواده دارا کیفرزند در  کیکه  یهنگام

 نراشد. یماریب نیا یدر خانواده دارا یفرزند چیاست که ه یاز زمان

ش یگرید فرزندد یخواه یم و دیدار یفرزند اگر شته با  کی. مشاور ژنتدیصحرت کن کیمشاور ژنت ای، با پزشک خود دیدا

آنها  ری، و نحوه تأثکه در خانواده ها وجود دارد بیماریهایی ریو سا یمادرزاد صی، نقابه شما در مورد ژن هااست که  یفرد

 است. دهیآموزش دشما و سالمت نوزاد  یبر سالمت

، مورد نیباشددد. در ا یاز عدونت در دوران باردار یتواند ناشدد ی، م. به عنوان مثا سددتین یارث ییاوقات کم شددنوا یگاه

 افتد. یاتداق نم گرید یمعموالً در باردار

 ؟تکرار شود دینوزادان با یغربالگردر چه مواردی 

 این موارد عرارتند از: خود را تکرار کنند. یغربالگر یها شیآزما دیاز نوزادان با یبرخ

 گرفته نشده یغربالگر شیانجام آزما یبرا یکاف خون 

 بود یعیآن خارج از محدوده طر جهینت اینداشت  یروشن جهینتنوزاد  یغربالگر شیآزما نیاول 

 هکرد افتیدرو خون  هنارت متولد شد نوزاد 

 شروع تغذ نوزاد شده و قرل از  ش هینارت متولد  صورت داخل ور ریش ایمادر  ریمنظم با  شک به   هیتغذ یدیخ

 شده است.

 رند؟یگیقرار م یمورد غربالگر ییهایماریچه ب

 ند:ردر حا  حاضر در ایران بیماریهای زیر مورد غربالگری قرار میگی

 بروز  جهیو در نت دیروئیغده ت یهاباعث کاهش سطح هورمون یماریب نی: ادیئرویت یمددددادرزاد یکددددارکددددم

شخشودیم دیشد یو ذهن یجسم یماندگعقب شکل ییبه موقع و درمان دارو صی. ت شده و  یمانع از بروز هر م

 خود ادامه خواهد داد. یعینوزاد به رشد طر
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 د لی: فنیکتونورلیفن د دکی دنیآالن دهیآم یدهایاز اس ید د یمهم و ضرور ن دت د دص ژن د دق د ددن است. ن  یدکیب

د ییهامیآنز داعث مصرف فن د د لیکه ب سطح آن در  شیباعث افزا شوند،یدر چرخه سوخت و ساز بدن م نیآالن

 رساندیم بیبه بافت مغز آس نیآالن لیفن ی. در صورت عدم درمان، سطح باالگرددیبدن و ظهور آن در ادرار م

 یعیخاص سددرب رشددد طر ییغذا یهامیزودهنگام و درمان با رژ صی. تشددخکندیبروز م یذهن یماندگو عقب

 .شودیکودک م

 قادر  هامیآنز یبرخ دیدر تول یکینقص ژنت لیبه دل یماریب نی(: کودکان مرتالء به ایگاالکتوز )گاالکتوزم شیافزا

 تواندیگاالکتوز خون باال رفته و م لیدل نی)گاالکتوز( نخواهند بود. به هم ریبه اسدددتداده از قند موجود در شددد

س دیسرب بروز آب مروار ستدراغ نی. اولددگر یو مغز یکرد دیشد بیو آ  دیو شد یطوالن یهاعالمت بروز آن ا

 به دنرا  دارد. یخطرناک اریاست و در صورت عدم درمان، عوارض بس

 نینروده و ا زو یقادر به سدداختن هورمون کورتبدن  یماریب نی: در ایویغده فوق کل یمادرزاد یو پرکار یبزرگ 

 صی. تشخشودیها مبروز صدات پسرانه در دختربچه نیو همچن یو ذهن یجسم یماندگباعث بروز عقب صهینق

 .کندیم یریشگیاز بروز عوارض مزبور پ یماریو درمان به موقع ب

 نهیآم دیدر جذب و اسددتداده از چند نوع اسدد یوجود اختال  مادرزاد یماریب نیشددربت افرا: علت بروز ا یماریب 

ست. در نت س نیسطح ا جهیا سوخته و  یبو هیشر ییو بو افتهی شیدر خون افزا نهیآم یدهایا  رهیش ایشکر 

و  دیشددد یذهن یماندگمزبور به عقب نهیآم یدهای. تجمع اسدددهدیبدن از جمله ادرار م عاتیدرخت افرا به ما

 .شودیمرگ منجر م یحت

 میکمرود آنز G6PD افتهیقرمز خون کاهش  یهامهم گلرو  یهامیاز آنز یکی یماریب نی(: در اسمیفاو یماری)ب 

س یهارفتن گلرو  نیسرب از ب جهیو در نت صرف مواد اک . شودیداروها و باقال م یبرخ رینظ دانیقرمز پس از م

 تواندیدر نوزادان م یماریب نیا زیو ن گرددیم یحالیو ب یهمراه شوک، سست دیشد یخوندچار کم عاًیسر ماریب

 کند. یرا طوالن یدوره زرد

 :منابع

https://raisingchildren.net.au/ 
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