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اطالعاتی برای والدین

برای تشخیص 
اختالالت مادرزادی 

نوزادان

غربالگری 
اسکرینینگ نوزادان

جواب غربالگری شنوایی  ھمان لحظھ ب شما 
داده می شود و در دفترچة زردرنگ ھم ثبت می 

شود. مشاھدات بھ ھمراه جواب بھ مراکزی کھ 
در آن آزمایشات کنترلی انجام می شود فرستاده 

می شود. نتایج آزمایش کھ بر روی کارت 
غربالگری ثبت شده است در اختیار مرکز 

غربالگری قرار می گیرد و در آنجا اقدامات و 
ھماھنگی ھای الزم انجام می شود.

نکات مھم برای انجام آزمایشات
 شرکت در آزمایشات غربالگری نوزادان اختیاری است. با توجھ ب 

اطالعات موجود باید در مورد شرکت یا عدم شرکت در این معاینات 
تصمیم گیری کرد. موافقت شما فقط انجام آزمایش بیماری ھای نامبرده 

را شامل می شود.
 مسئلھ حفاظت از داده ھای شخصی ھم رعایت می شود: کامال واضح 
است کھ نتایج آزمایشات اسرار پزشکی محسوب می شود و محرمانھ 

می ماند و بدون رضایت شما در اختیار شخص ثالث قرار نخواھد 
گرفت.رشما می توانید رضایت نامة خود را ھر زمان کھ بخواھید پس 

بگیرید.
 ھزینة آزمایشات خون و نیز غربالگری شنوایی  را بیمھ دولتی پرداخت 

می کند. ھزینھ بیمارانی کھ خصوصی بیمھ ھستند معموال از طرف 
شرکت بیمھ پرداخت می شود. اطالعات بیشتر را می تواتید از شرکت 

بیمة خود و یا مرکز کمک رسانی خود دریافت کنید. 

اگر دربارة غربالگری نوزادان سوالی دارید بھ زایشگاه خود، دکتر 
کودکانی کھ دارید و یا بھ ماما مراجعھ کنید. شما ھمیشھ این امکان را 

دارید سواالت خود را نزد پزشکان مطرح کنید.

اعضای غربالگری نوزادان برای شام و فرزندتان آرزوی موفقیت می کنند.

 بیماری ھایی کھ در غربالگری نوزادان بررسی می شوند 

اختالل شنوایی  در طی مراحل رشد کودک  ظاھر می شود. بھ ھمین دلیل حتی اگر 
جواب معاینھ مشکوک نباشد، مھم است کھ شما بھ عنوان والدین توجھ کنید کھ آیا  

کودکتان خوب می شنود یا خیر.

http://screening.charite.de
 
Tel. +49 30 450 566 346
ng-screening@charite.de

www.neonatal-screening.com

تذکر
  درمان بھ موقع نمی تواند 

از ھمة پیامدھای بیماری 
ھای ذکر شده جلوگیری کند 
درمان سریع بھ کودک مبتال 
در بیشتر مواقع امکان رشد 

عادی را می دھد. 

ھیپرپالزی مادرزادی آدرنال
اختالل ھورمونی با نقص در غدد فوق کلیوی: 
بروز صفات مردانھ در دختران، احتمال مرگ 

بھ دلیل از دست دادن نمک بدن. درمان از 
طریق مصرف ھورمون )احتمال ابتال: از حدود 

ھر ده ھزار کودک یک نفر(.

نقص بیوتینیداز 
اختالل در استفاده از ویتامین بیوتین: تغییرات 

پوست، بروز اختالالت شنوایی و بینایی، بروز 
اختالالت ذھنی و حرکتی. درمان از طریق 

مصرف بیوتین )احتمال ابتال: از حدود ھرالتلیف 
الكیسي شتاد ھزار نوزاد یک نفر(.

اختالالت متابولیکی کارنیتین 
اختالل در اکسیداسیون اسیدھای چرب: بحران 

ھای متابولیک، کما، احتمال منجر شدن بھ 
مرگ. درمان از طریق رژیم غذایی  مخصوص 

)احتمال ابتال:١٠٠٠٠٠/١(.

گاالکتوزمی  
اختالل متابولیک در الکتوز: نابینایی، معلولیت 
ذھنی و جسمی، اختالل عملکرد کبدی، احتمال 

منجر شدن بھ مرگ. درمان از طریق رژیم  
غذایی مخصوص ) احتمال ابتال: ٤٠٠٠٠/١(.

گلوتاریک اسیدوری نوع یک
اختالل ناشی از افزایش اسیدھای آمینھ بحران 

ھای متابولیک، اختالالت حرکتی دائمی. درمان 
از طریق رژیم غذایی مخصوص احتمال ابتال:) 

.)٨٠٠٠٠٠/١

ھیپوتیروئیدی کم کاری
 تیروئید مادرزادی: اختالل شدید در رشد ذھنی 

و جسمی. درمان از طریق مصرف رمون 
)احتمال ابتال: ٤٠٠٠/١(.

ایزو والریک اسیدمی 
اختالل ناشی از افزایش اسیدھای آمینھ بحران 

ھای متابولیک، کما، معلولیت ذھنی. درمان از 
طریق رژیم غذایی مخصوص )احتمال ابتال: 

.)٥٠٠٠٠/١

قص آسیل کوآ دھیدروژناز زنجیرکوتاه 
نقص ھیدروکسی آسیل کوآ دھیدروژناز 
بلند زنجیر\ نقص آسیل کوآ دھیدروژناز 

با زنجیره بسیار بلند 
اختالالت در اکسیداسیون اسیدھای چرب: بحران 

ھای متابولیک، کما، مشکالت ماھیچھ ای و ضھف 
ماھیچھ ھای قلب، احتمال منجر شدن بھ مرگ. 

درمان از طریق اجتناب از گرسنھ شدن  و یا در 
صورت لزوم رژیم غذایی مخصوص )احتمال 

ابتال: از حدود ھر ده ھزار نوزاد یک نفر و در 
بیماری از حدود ر ھشتاد ھزار نوزاد یک نفر(.

فیبروز سیستیک
بیماری ارثی، اختالل در میزان نمک موجود 

در غدد عرق، سفت و چسبنده شدن ترشحات در 
مجرای تنفسی و ارگان ھای دیگر با التھاب دائمی. 

بستھ بھ ژنتیک اشکال مختلف دارد. مبتالیان زن 
نرمال ندارند و رشد بدی دارند.کارکرد ریھ و 

لوزالمعده را تحت تاثیر قرار می دھد. درمان از 
طریق تغذیھ درمانی، فیزیوتراپی داروھا )احتمال 

ابتال: ٣٣٠٠/١(.

فنیل کتونوری و بیماری ادرار شربت 
افرا

اختالالت متابولیک اسیدھای آمینھ: تشنج، اختالل 
شدید در رشد دھنی و جسمی .درمان از طریق 

رژیم غذایی مخصوص ) احتمال ابتال: در بیماری 
فنیل کتونوری از حدود ھر ده ھزار نوزاد یک 

نفرو در بیماری ادرار شربت افرا ر دویست ھزار 
نوزاد یک نوزاد(

اختالل شنوایی 
آسیب ھای رایج دستگاه حسی در سنین کودکی، 

دالیل متعدد، تا حدی بھ ھمراه بیماری ھای دیگر 
 )قلب، کلیھ، اختالل بینایی(. تشخیص 

 زودرس و درمان ھای الزم پیش شرط رشد 
ذھنی و زبانی ھستند. تشخیص دیرھنگام منجر 

بھ آسیب ھای دائمی می شود. درمان و رسیدگی 
 زودرس، تھیھ سمعک و در صورت لزوم 

کاشت حلزون ) احتمال ابتال: ٣-١٠٠٠/١(.



والدین گرامی،
 فرزند شما یا بھ زودی بھ دنیا می آید و یا تولد او نزدیک است. شما می خواھید 

کھ فرزندتان سالم رشد کند. این برگھ بھ شما در مورد آزمایشات غربالگری 
نوزادان کھ چند روز بعد از تولد فرزندتان انجام می شود اطالعات الزم را می 

دھد. شنوایی سنجی مھم است چرا کھ در صورت وجود اختالل شنوایی رشد 
زبانی بھ تاخیر می افتد یا حتی متوقف می شود.

 چرا آزمایشات غربالگری انجام می شود؟  
بسیاری از بچھ ھا سالم بھ دنیا می آیند ولی استثنائاتی ھم وجود دارد. تقریبا از ھر 
ھزار نوزاد یک  نفر در معرض ابتال بھ اختالالت متابولیک مادرزادی نادر و یا 

اختالل عملکرد اعضای بدن (مثال اختالل شنوایی) می باشد کھ ھیچ عالئم بیرونی 
ندارد. بسیاری از بیماری ھا را تا حد امکان بھ فاصلھ کمی بعد از تولد می توان 

با روش ھای امیدبخش درمان کرد و یا میزان مرگ و میر را کاھش داد و از 
بسیاری از آسیب ھای دائمی پیشگیری کرد و یا آن را تقلیل داد. بھ ھمین دلیل 

برای چنین بیماری ھایی سلسلھ آزمایشات قانونی و مشخصی انجام می شود کھ 
غربالگری نوزادان ھم جز آنھا می باشد.

با انجام این معاینات بھ تامین سالمتی فرزند خود کمک می کنید. 

آزمایشات  برای تشخیص چھ بیماری ھایی 
نجام می شود؟

بیش از سی سال است کھ در آلمان آزمایشات غربالگری نوزادان انجام می شود . 
با انجام این آزمایشات بیماری ھای مادرزادی مانند کم کاری تیروئید مادرزادی، 
ھیپرپالزی مادرزادی آدرنال، نقص بیوتینیداز، گاالکتوزمی و فنیل کتونوری با 
موفقیت تشخیص داده می شود. روند انجام این آزمایشات در سالھای اخیر بھتر 

شده است، اختالالت دیگری مانند اختالالت مربوط بھ پروتئین ھا و اسیدھای 
چرب کھ قابل درمان ھستند شناختھ شده اند و اختالالت شنوایی تشخیص داده شده 

اند. بعضی از بیماری ھا ارثی ھستند کھ غربالگری بھ تشخیص عالئم (سلسلھ 
آزمایشات ژنتیک) ژنتیکی (ارثی) آن می پردازد. از سال ٢٠١۶ تشخیص بیماری 

فیبروز سیستیک نیز صورت می گیرد و گاھی الزم است (تقریبا از ھر ھزار 
نوزاد یک نفر) آزمایش ژنتیک (دی ان آ) نیز انجام شود. این بیماری ھا بھ شکل 

جداگانھ در پشت این برگھ تشریح می شوند.

نتیجھ آزمایش بھ چھ معناست؟ 
نتیجھ آزمایش غربالگری نتیجة پزشکی محسوب نمی شود و نیاز بھ تکرار آن بدین 

معنا نیست کھ کودک بیمار است. بعضی مواقع خون گرفتھ شده برای انجام ھمھ 
آزمایشات کافی نیست، آزمایش خون زودتر از موعد صورت گرفتھ تا بتوان ھمة 
بیماری ھا را با اطمینان تشخیص داد و یا این کھ نتیجة آزمایش لب مرز است و 

باید کنترل شود. حتی در شرایط نادر، زمانی ک نتیجة آزمایش حاکی از ابتال بھ یک 
بیماری می باشد، تشخیص نھایی ب حساب نمی آید و باید بعد از انجام آزمایشات 

دیگر بھ نتیجة قطعی رسید. اگر از شما خواستھ شد کھ آزمایشات نوزادتان تکرار 
کنید، لطفا سریع این کار را انجام دھید. مرکز تشخیص و درمان بھ شما نزدیکترین 
وقت را می دھند. این بھ نفع فرزند شماست کھ تشخیص قطعی داده شود. اگر نتایج 

اندازه گیری در شنوایی سنجی خوب نبود بھ این معنا نیست کھ فرزند شما بد می 
شنود، بلکھ نتیجة غربالگری باید کنترل شود. اولین اندازه گیری حتی االمکان باید 

در زایشگاه انجام شود، نشانی مراکز کنترل و یا کلینیک ھای تخصصی را از 
مرکز غربالگری دریافت می کنید. اگر نتیجة غربالگری فیبروز سیستیک مشکوک  
بود کودک بھ یک مرکز تخصصی فیبروز سیستیک معرفی می شود ، زیرا از ھر 

پنج کودک دارای عالئم ھشداردھنده تنھا یک کودک بھ این بیماری مبتالست. در 
آنجا معموال آزمایشی بھ نام «تست عرق» برای تشخیص قطعی انجام می گیرد 

کھ بدون خطر و بدون درد است و نتیجة آزمایش سریع مشخص می شود.  احتماال 
انجام آزمایشات دیگر ھم ضروری باشد.

 آیا این بیماری ھا قابل درمان ھستند؟  
تمام بیماری ھای ذکر شده مادرزادی ھستند و بھ ھمین دلیل نمی توان بھ طور 
کامل آنھا را مداوا کرد   . البتھ برای ھمة بیماری ھا دورة درمانی وجود دارد 
کھ می توان از اثرات بیماری پیشگیری کرد و یا آنھا را کاھش داد و یا کیفیت 

زندگی را بھتر کرد. این در صورتی است کھ مرحلة درمان تخصصی بھ اندازه 
کافی بھ موقع شروع شود. در صورت احتمال ابتال بھ بیماری و یا بروز بیماری 

پزشکان متخصص آمادة مشاوره و رسیدگی ھستند. اگر با انجام غربالگری شنوایی  
برای بار دوم ھم میزان شنوایی فرزندتان بھ طور قطع مشخص نشد، در مراکز 

تخصصی آستانة شنوایی انداره گیری می شود   این معاینھ بدون درد است و 
زمانی کھ کودک خواب است صورت می گیرد  اگر مشخص شود فرزندتان دارای 
محدودیت شنوایی است بالفاصلھ درمان متناسب با آن آغاز می شود. با رسیدگی بھ 

موقع پیشرفت زبانی کودک دارای اختالل شنوایی تقریبا امیدبخش خواھد بود.

چھ زمانی و چگونھ آزمایشات انجام 
می شود؟

 آزمایشات غربالگری در طول دو سھ روزه گی نوزاد (٣۶ تا ٧٢ ساعت بعد 
از تولد) و در صورت لزوم بھ ھمراه دومین دوره از آزمایشات تشخیص
زودرس بیماری ھا (او ٢) انجام می شود. برای غربالگری متابولیکی و 

ھورمونی چند قطره خون (از رگ یا پاشنھ پا) گرفتھ می شود و روی فیلتر 
کاغذی کھ برای این کار در نظر گرفتھ شده چکانده می شود و بعد از خشک 
شدن سریع بھ آزمایشگاه غربالگری فرستاده می شود. در آزمایشگاه نمونھ ھا 

برای تشخیص بیماری ھای مورد نظر با روش ھای بسیار حساس بررسی می 
شوند. غربالگری فیبروز سیستیک طی یک آزمایش سھ مرحلھ ای و متشکل 
از دو آزمایش بیوشیمی (ارزیابی آنزیم پانکراس و تریپسین) و یک آزمایش 

ژنتیک صورت می گیرد تا بتوان میزان تکرار آزمایشات را تا آنجایی کھ 
امکان دارد کاھش داد. برای غربالگری شنوایی  پاسخ ھای آکوستیکی تولید 

شده توسط گوش داخلی نوزاد در واکنش بھ محرک ھای صوتی را اندازه گیری 
می کنند و این تست با قرار دادن یک پروب کوچک در مجرای گوش خارجی 
کامال بدون درد انجام می گیرد (تست گسیل ھای صوتی گوش) و یا دیومتری 

اتوماتیک انجام می شود. بھ منظور پردازش صدا، پالس ھای الکتریکی از 
طریق عصب، از گوش داخلی بھ مغز ارسال می شود و پاسخ مغز را بھ صدا 

ارزیابی و بررسی می کنند.

چھ کسی از جواب آزمایش باخبر می شود؟
 جة غربالگری متابولیکی و ھورمونی بھ فرستندة نمونھ خون (زایشگاه و یا 

دکتر کودکان) و با فاصلھ چند روز و بھ صورت کتبی فرستاده می شود. نتیجة 
غربالگری فیبروز سیستیک بھ دلیل گذراندن مراحل متعدد می تواند تا چھارده 

روز طول بکشد . معموال جواب آزمایش بھ والدین فرستاده نمی شود. 
در واقع عدم دریافت جواب = نشانة خبر خوب است. فقط در صورت مشاھدة 

نشانھ ھای بیماری کھ باید بالفاصلھ درمان شود فورا بھ بھ والدین و یا بھ 
فرستنده اطالع می دھند. برای ثبت در کارت آزمایش غربالگری شماره تلفن و 
آدرسی را کھ در روزھای اولیھ بعد از تولد نوزاد در دسترس ھستید را بدھید. 

اگر نتیجة آزمایش بھ ھر دلیل دیگری قابل تشخیص نبود، آزمایشگاه غربالگری 
از طریق پست و یا از طریق فرستنده از شما می خواھد کھ برای خونگیری 

مجدد بروید.


