آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو

غربالگری نوزادان چیست؟
غربالگری نوزادان به ت شخیص بیماری های جدی اما نادر در هنگام تولد کمک می کند .هنگامی که نوزاد به دنیا می آید،
آزمایش های خاصی به نام غربالگری نوزادان انجام می دهد .این شامل غربالگری خون ،شنوایی و قلب است.
نوزاد شما ممکن ا ست با یک بیماری متولد شود اما ممکن ا ست در ابتدا هیچ عالمتی از این م شکل را ن شان ندهد .اگر
بیماری اولیه با غربالگری نوزادان تشخیص داده شود ،اغلب قابل درمان است .درمان زودهنگام مهم است ،زیرا ممکن است
به جلوگیری از مشکالت جدی تر در نوزاد کمک کند.
غربالگری نوزادان چه زمانی انجام می شود؟
اولین برنامه غربالگری نوزادان حدود نیم قرن پیش در ایاالت متحد آمریکا آغاز شدددد و امروزه حداقل در هدتاد کشدددور
جهان ،نوزادان به صددورت اجراری و طرق قانون دسددتکم باید از نظر بیماریهای کمکاری تیروئید و فنیل کتونوری مورد
آزمایش قرار گیرند.
در ایران از سددا  1381در اسددتان فارت تمامی نوزادان از نظر ابتالء به سدده بیماری کمکاری تیروئید ،فنیل کتونوری و
کمرود آنزیم ( G6PDعامل بیماری فاویسدددم) مورد غربالگری قرار گرفتند و به تدریج از ابتدای سدددا  1385دو بیماری
دیگر ،یعنی افزایش گاالکتوز و بیماری شدددربت افرا ( )MSUDنیز به مجموعه مزبور اضدددافه شدددد .نوزادان پس از تولد،
هنگامی که  3تا  5روزه هستند ،غربالگری می شوند.
غربالگری نوزادان سه بخش دارد:
آزمایش خون :غربالگری نوزادان با آزمایش خون برای برر سی شرایط نادر اما جدی انجام می شود برای نمونه گیری از
نوزادان ،پس از گرم کردن پای نوزاد و تمیز کردن ناحیه مورد نظر با ماده ضد عدونی کننده مخ صوص ،با ا ستداده از یک
سوزن خاص (النست) که به پاشنه پای نوزاد زده می شود ،چند قطره خون بر روی کاغذ صافی مخصوص جمعآوری شده
و پس از  3تا  4ساعت در حرارت اتاق خشک میشود سپس به آزمایشگاه ارسا میشود.
غربالگری شنوایی :در این آزمایش میزان شنوایی بررسی می شود .برای این آزمایش ،هدفون های کوچکی را در گوش
نوزاد قرار می دهند و از رایانه های خاصی برای بررسی نحوه واکنش کودک به صدا استداده می کند.
غربالگری قلب :این آزمایش برای غربالگری نوزادان برای گروهی از بی ماری های قلری به نام نقایص مادرزادی مهم قلب
(که  CHDهای بحرانی یا  CCHDنیز نامیده می شوند) استداده می شود .برای این غربالگری از یک آزمایش ساده به نام
پالس اک سی متری ا ستداده می کند .پالس اک سی متری میزان اک سیژن خون نوزاد را با ا ستداده از د ستگاه پالس اک سی
متر و سنسورهایی که بر روی پوست کودک قرار گرفته است ،بررسی می کند.
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اگر نتایج غربالگری نوزادان طبیعی نباشد چه می شود؟
اگر نتایج غربالگری نوزاد طریعی نیست ،ممکن است به این معنی باشد که او نیاز به آزمایش بیشتری دارد.
اگر یکی از فرزندان شما دارای یک بیماری باشد ،آیا فرزندان دیگر نیز دچار آن می شود؟
ب سیاری از بیماریهایی که تو سط غربالگری نوزادان ت شخیص داده می شوند ،ارثی ه ستند .وراثت به معنای چیزی ا ست که
از طریق ژن از والد به فرزند منتقل می شود .ژن ها دستورالعمل هایی برای نحوه رشد و عملکرد بدن ذخیره می کنند.
هنگامی که یک فرزند در یک خانواده دارای بیماری ارثی است ،احتما داشتن برادر یا خواهر مشابه با این بیماری بیشتر
از زمانی است که هیچ فرزندی در خانواده دارای این بیماری نراشد.
اگر فرزندی دارید و می خواهید فرزند دیگری دا شته با شید ،با پز شک خود یا م شاور ژنتیک صحرت کنید .م شاور ژنتیک
فردی است که به شما در مورد ژن ها ،نقایص مادرزادی و سایر بیماریهایی که در خانواده ها وجود دارد ،و نحوه تأثیر آنها
بر سالمتی شما و سالمت نوزاد آموزش دیده است.
گاهی اوقات کم شددنوایی ارثی نیسددت .به عنوان مثا  ،می تواند ناشددی از عدونت در دوران بارداری باشددد .در این مورد،
معموالً در بارداری دیگر اتداق نمی افتد.
در چه مواردی غربالگری نوزادان باید تکرار شود؟
برخی از نوزادان باید آزمایش های غربالگری خود را تکرار کنند .این موارد عرارتند از:
 خون کافی برای انجام آزمایش غربالگری گرفته نشده
 اولین آزمایش غربالگری نوزاد نتیجه روشنی نداشت یا نتیجه آن خارج از محدوده طریعی بود
 نوزاد نارت متولد شده و خون دریافت کرده
 نوزاد نارت متولد شده و قرل از شروع تغذیه منظم با شیر مادر یا شیر خ شک به صورت داخل وریدی تغذیه
شده است.
چه بیماریهایی مورد غربالگری قرار میگیرند؟
در حا حاضر در ایران بیماریهای زیر مورد غربالگری قرار میگیرند:
 کددددمکدددداری مددددادرزادی تیروئید :این بیماری باعث کاهش سطح هورمونهای غده تیروئید و در نتیجه بروز
عقبماندگی ج سمی و ذهنی شدید می شود .ت شخیص به موقع و درمان دارویی مانع از بروز هر م شکلی شده و
نوزاد به رشد طریعی خود ادامه خواهد داد.
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 فنیلکتونوری :فنیل آالن د دی دن ی د دکی از اسیدهای آمین ده مهم و ضروری ب ددن است .ن د دق د دص ژن د دت دی دکی
آنزیمهایی که ب د داعث مصرف فن دیل آالن دین در چرخه سوخت و ساز بدن میشوند ،باعث افزایش سطح آن در
بدن و ظهور آن در ادرار میگردد .در صورت عدم درمان ،سطح باالی فنیل آالنین به بافت مغز آسیب میرساند
و عقبماندگی ذهنی بروز میکند .تشددخیص زودهنگام و درمان با رژیمهای غذایی خاص سددرب رشددد طریعی
کودک میشود.
 افزایش گاالکتوز (گاالکتوزمی) :کودکان مرتالء به این بیماری به دلیل نقص ژنتیکی در تولید برخی آنزیمها قادر
به اسدددتداده از قند موجود در شدددیر (گاالکتوز) نخواهند بود .به همین دلیل گاالکتوز خون باال رفته و میتواند
سرب بروز آب مروارید و آ سیب شدید کردی و مغزی گردد .اولین عالمت بروز آن استدراغهای طوالنی و شدید
است و در صورت عدم درمان ،عوارض بسیار خطرناکی به دنرا دارد.
 بزرگی و پرکاری مادرزادی غده فوق کلیوی :در این بیماری بدن قادر به سدداختن هورمون کورتیزو نروده و این
نقی صه باعث بروز عقبماندگی جسمی و ذهنی و همچنین بروز صدات پسرانه در دختربچهها می شود .تشخیص
و درمان به موقع بیماری از بروز عوارض مزبور پیشگیری میکند.
 بیماری شددربت افرا :علت بروز این بیماری وجود اختال مادرزادی در جذب و اسددتداده از چند نوع اس دید آمینه
ا ست .در نتیجه سطح این ا سیدهای آمینه در خون افزایش یافته و بویی شریه بوی شکر سوخته و یا شیره
درخت افرا به مایعات بدن از جمله ادرار میدهد .تجمع اسددیدهای آمینه مزبور به عقبماندگی ذهنی شدددید و
حتی مرگ منجر میشود.
 کمرود آنزیم ( G6PDبیماری فاویسم) :در این بیماری یکی از آنزیمهای مهم گلرو های قرمز خون کاهش یافته
و در نتیجه سرب از بین رفتن گلرو های قرمز پس از م صرف مواد اک سیدان نظیر برخی داروها و باقال می شود.
بیمار سریعاً دچار کمخونی شدید همراه شوک ،سستی و بیحالی میگردد و نیز این بیماری در نوزادان میتواند
دوره زردی را طوالنی کند.
منابع:
/https://raisingchildren.net.au
/https://www.marchofdimes.org
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