
 غربالگری چیست؟ 

غشتالگشی تَ سّػ ُایی اطالق هی ؽْد کَ تا آًِا 

هی تْاى افشاد تَ ظاُش عالوی سا کَ اص ًظش اتتال تَ 

یک تیواسی خاؿ دس هؼشك خطش تیؾتشی ُغتٌذ 

اص افشاد عالن ؽٌاعایی کشد. تایذ تْجَ داؽت دس 

هْسد افشادی کَ پشخطش هذغْب هی ؽًْذ تشای 

آصهایؼ ُای تکویلی اًجام ؽْد. تؾخیـ قطؼی تایذ 

اهشّصٍ دس تغیاسی اص کؾْسُا تشًاهَ ُای 

غشتالگشی ًْصاداى تَ فْست گغتشدٍ دس دعت 

اًجام اعت کَ تا اعتفادٍ اص چٌذ آصهایؼ عادٍ تش 

 سّی خْى ًْصاد فْست هی گیشد.

 چرا باید این تست را انجام داد؟

غربالگری نوزادان برای تشخیص زودهنگام 

ای مادرزادی بسیار خطرناک مورد بیماری ه

استفاده قرار می گیرد. اگراین بیماری ها به موقع 

تشخیص داده نشوند ممکن است باعث بروز عقب 

کندشدن رشد جسمی و حتی مرگ    ماندگی ذهنی،

 شوند

 تاریخچه غربالگری نوزادان:

اولین برنامه ی غربالگری نوزادان حدود نیم قرن 

یکا آغاز شد و امروزه پیش در ایاالت متحد آمر

حداقل در هفتاد کشور جهان نوزادان به صورت 

اجباری و طبق قانون دست کم باید از نظر بیماری 

های کم کاری تیروئید و فنیل کتونوری مورد 

 آزمایش قرار گیرند.

دس اعتاى فاسط تواهی  ۱۸۳۱دس ایشاى اص عال 

 ًْصاداى اص ًظش اتتال تَ عَ تیواسی کن کاسی تیشّئیذ

)ػاهل G6PD ّ فٌیل کتًْْسی ّ کوثْد آًضین

تیواسی فاّیغن( هْسد غشتالگشی قشاس گشفتٌذ ّ تَ 

دّتیواسی ؽشتت افشا  ۱۸۳۱تذسیج اص اتتذای عال 

(MSUD.ًیض تَ هجوْػَ ی هضتْس اضافَ ؽذ ) 

 تست ىای غربالگری در چو زهانی باید انجام شٌند؟

آصهایؼ ُایی کَ دس طشح ُای غشتالگشی هْسد 

عتفادٍ قشاس هی گیشًذ تایذ پیؼ اص هشخـ ؽذى ا

سّص اّل پظ اص تْلذ  ۱ًْصاد اص تیواسعتاى ّ یا طی 

 اًجام ؽًْذ.

 

 نوٌنو گیری چگٌنو انجام هیشٌد؟

پظ اص گشم کشدى پای ًْصاد ّ تویض کشدى ًادیَ ی 

هْسد ًظش تا هادٍ ی ضذ ػفًْی کٌٌذٍ ی هْضؼی 

ت( اص یک عْصى خاؿ)الًغ هخقْؿ، تااعتفادٍ

کَ تَ پاؽٌَ ی پای ًْصاد صدٍ هی ؽْد، چٌذ قطشٍ 

خْى تش سّی کاغز فافی هخقْؿ جوغ آّسی 

عاػت دس دشاست اتاق خؾک  4تا  3ؽذٍ ّ پظ اص 

 هی ؽْد.

 نتایج چگٌنو تفسیر هی شٌند؟

اگر نتیجه ی آزمایش غیرطبیعی باشد این بدان معنی 

نیست که نوزاد حتما بیمار است بلکه مفهوم آن 

است که باید تست های تکمیلی روی خون  چنین

نوزاد انجام شود و همچنین مورد مشاوره ی پزشک 

متخصص اطفال قرار گیرد و آنگاه در صورت تایید 

بیماری، درمان به سرعت آغاز گردد. روش درمان 

به نوع بیماری بستگی دارد و شامل رژیم های 

 غذایی مخصوص و دارو است

 گری قرار هی گیرند؟چو بیواری ىایی هٌرد غربال

طرح پیشنيادی در حال حاضر شاهل شش بیواری 

 است:

ایي تیواسی تاػث . کن کاری هادرزادی تیرًئید:1

جَ تشّصػقة ًتیُْسهًِْای غذٍ تیشّئیذّدس کاُؼ

 ؾْد. تؾخیـ تَ هْقغهی هاًذگی جغوی ّرٌُی ؽذیذ

َ ًْصاد تؽذٍ ّ هؾکلص ّ دسهاى داسّیی هاًغ اصتشّ

 .اهَ خْاُذ دادسؽذطثیؼی خْد اد

ًقـ ژًتیکی آًضین ُایی کَ تاػث فنیل کتٌنٌری:.2

 هقشف فٌیل آالًیي دس چشخَ ی عْخت ّ عاص تذى

هی ؽًْذ، تاػث افضایؼ عطخ آى دستذى ّ ظِْس آى 

فٌیل آالًیي دسادساس هی گشدد.دسفْست ػذم دسهاى،

تَ تافت هغض آعیة هی سعاًذ ّ ػقة هاًذگی رٌُی 

یی تا فٌیل آالًیي کن تایذ تا تشّص هی کٌذ. سژین غزا

تضسگغالی اداهَ یاتذ تؾخیـ ْدکی ّ ًْجْاًی ّک

صّدٌُگام ّ دسهاى تا سژین ُای غزایی خاؿ عثة 

 .سؽذ طثیؼی کْدک هی ؽْد



 ًْصاداى هثتال . افسایش گاالکتٌز) گاالکتٌزهی(:3

دس تَ گلْکْصًذاسد.ن هشتْط تَ تثذیل گاالکتْص آًضی

ایي سغزایی دزف گشدد. د تایذ اص سژینًتیجَ، ؽیش 

ا ّ ُ سّد ّ تَ علْل تاال هیفْست، هیضاى گاالکتْص

 صًذ ّهٌجشتَ ًاتیٌایی، ُای تذى آعیة هی اًذام

. ؽْد هشگ هیًّقـ دس سؽذ هاًذگی رٌُی، ػقة

 .اعتفشاؽ ُای طْالًی ّ ؽذیذ اعت ػالهت تشّص آى

. بسرگی ً پرکاری هادرزادی غده ی فٌق کلیٌی: 4

تاػث اختي ُْسهْى کْستیضّل ًثْدٍ َّ عتذى قادس ت

تشّص ػقة هاًذگی جغوی ّ رٌُی ّ ُوچٌیي تشّص 

 تش تچَ ُا هی ؽْد.ففات پغشاًَ دس دخ

ایي تیواسی ّجْد  ػلت. بیواری شربت افرا: 5

چٌذ ًْع اعیذ ل هادسصادی دس جزب ّ اعتفادٍ اصاختال

آهیٌَ اعت. دس ًتیجَ اعیذُای آهیٌَ دس خْى افضایؼ 

یافتَ ّ تْیی ؽثیَ تْی ؽکش عْختَ ّ یا ؽیشٍ ی 

دسخت افشا تَ هایؼات تذى اص جولَ ادساس هی دُذ. 

 هشگ هی ؽْد.ػقة هاًذگی رٌُی ؽذیذ ّعثة 

یي ا:)بیواری فاًیسن(  G6PD. کوبٌد آنسین 6

ن گلثْل ُای قشهض تیواسی یکی اص آًضین ُای هِ

خْى کاُؼ یافتَ ّ عثة اص تیي سفتي گلثْل ُای 

خی قشهض پظ اص هقشف هْاد اکغیذاى ًظیش تش

دچاس کن خًْی ؽذیذ داسُّا ّ تافال هی ؽْد. تیواس

ُوشاٍ ؽْک، عغتی ّ تی دالی هی گشدد ّ دس 

  ًْصاداى هی تْاًذ دّسٍ ی صسدی سا طْالًی کٌذ.

شی قاتل تؾخیـ دیگش اختالالتی کَ دس غشتالگ

 ُغتٌذ ؽاهل هؾکالت ُْسهًْی ّ خًْی اعت.

تَ طْس کلی، اختالالت هتاتْلیک ّ اسثی تَ 

سؽذ جغوی ّ فکشی ًْصاد  ُای هختلفی هاًغ ؽکل

تْاًٌذ ژى یک ًْع اختالل سا  ّالذیي هیؽْد.  هی

تذّى اطالع قثلی تَ فشصًذ خْد هٌتقل کٌٌذ. تا یک 

هْاسدی سا کَ  تْاًذ آصهایؼ خْى عادٍ، پضؽک هی

ؽًْذ تؾخیـ  هٌجش تَ تشّص هؾکالتی دس ًْصاد هی

دُذ. الثتَ ایي هْاسد تغیاس ًادس ُغتٌذ ّ تیؾتش 

ای اص اختالل سا دس آصهایؼ  ًْصاداى ُیچ ًْع ًؾاًَ

دٌُذ ّ عالن ُغتٌذ، اها تؾخیـ صّد ٌُگام  ًؾاى ًوی

وا تْاًذ آیٌذٍ ّ عالهتی فشصًذ ؽ ّ دسهاى هٌاعة هی

 ی تذت تاثیش قشاس دٍسا تَ کل
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