
 )Ms panel  &Acylcarnitine( پرسشنامه مراجعه کنندگان آزمايش غربالگری بيماريهای متابوليک
 
 

 : نام و نام خانوادگی بيمار
:نام پدر

 :نام پزشک معالج 

  :تاريخ تولد
 :تاريخ دريافت نمونه خون 

  : وزن نوزاد هنگام تولد
 :نسبت خانوادگی والدين 

  :سن نوزاد هنگام تولد
 :مار هنگام دريافت نمونه خونسن بي 

  آيا بيمار از داروی خاصی استفاده می کند؟
 

  آيا بيمار سابقه دريافت خون دارد؟
 

  آيا سابقه مرگ زودرس و يا کودک عقب مانده در خانواده وجود دارد؟
 

  آيا بيمار عاليم خاصی دارد؟ 
 

  علت مراجعه به پزشک چه بوده است؟
 

 : شهرستان محل تولد
  :ره موبايلشما
 

  :آدرس منزل
 

  :شماره تلفن ثابت به همراه کد شهرستان
 

 : محل امضاء.                              در صورت نياز، آزمايش با نمونه مجدد تکرار خواهد شد: والدين گرامی

   

  .لطفا در اين کادر چيزی نوشته نشود              

 
  های متابوليک دستورالعمل ثبت اطالعات آزمايش غربالگری بيماری              

  
  .نوشته شود.... و) سال-ماه-روز(مشخصات کامل بيمار شامل نام، نام پدر،نام پزشک،تاريخ تولد*              
  .اگر والدين نوزاد نسبتی با هم دارند نوشته شود*              
  .وزن نوزاد در زمان تولد و سن نوزاد در زمان تولد و نيز در زمان نمونه گيری قيد شود*              
  .ذکر شود در صورت سابقه بيماری، مصرف دارو،دريافت خون نوزاد يا سابقه عقب افتادگی در خانواده حتمًا*              
 .در پايان آدرس و تلفن نوشته شود*             

  .جهت تهيه نمونه آزمايش غربالگری بيماريهای متابوليک، رعايت موارد زير الزامی است: همگار گرامی                
 .از تماس دست با حلقه های موجود بر روی کارت نمونه گيری پرهيز کنيد -                

 .به هنگام ريختن قطرات خون در حلقه ها، دقت نماييد تا خون، خارج از محدوده تعيين شده ريخته نشود -                 
 .از ريختن مجدد خون به داخل حلقه های کارت نمونه گيری بپرهيزيد -                 
 .در داخل کليه حلقه ها نمونه گيری انجام شود -                 
 .پس از تهيه نمونه، کارت را به مدت دو ساعت، دور از نور مستقيم، در دمای معمولی و به صورت افقی نگهداری کنيد تا خشک شود -                 
 .پس از نمونه گيری، از قرار دادن کارت در داخل سلفون يا هر محل ديگری که باعث ايجاد رطوبت شود خودداری نماييد -                
 .ارسال نماييد نورپس از خشک شدن نمونه، کارت را در داخل همين برگه به آزمايشگاه  -                
 .تماس بگيريدنور در صورت نياز به اطالعات بيشتر با آزمايشگاه  -               

 
 

 :مبدا نمونه :شماره پذيرش :شماره رديف

 :دريافت نتيجه تاريخ :تاريخ ارسال نمونه :تاريخ دريافت نمونه

:نتيجه آزمايش



  :های متابوليک  آزمايش غربالگری بيماری دستورالعمل خونگيری            
  
  .ع ، شماره پرسشنامه و کارت خونی را تطبيق داده و از يکسان بودن آنها مطمئن شويدقبل از شرو*               

 از مادر نوزاد سؤال . های بعدی کودک را بعهده خواهد داشت مشخصات نوزاد را دقيقًا تکميل نمائيد و نام و نشانی پزشک معالج  که مراقبت*              
  .و وارد پرسشنامه کنيد  نموده               
  .شسته و استريل نمائيد% ٧٠پاشنه پا را با ايزوپروپانول *               
  .و با يک ضربه هماهنگ و سريع النست را وارد پوست کنيد) شکل روبرو ( بعد از خشک شدن الکل ، محل مناسب را انتخاب نموده *              

                                      
  .های کاغذ صافی جدًا خودداری کنيد از آلودگی و اثر انگشت روی دايره              

 قطره اول خون را با تنظيف استريل پاک کرده و قطره درشت بعدی را به مرکز دايره نزديک کنيد تا خودبخود جذب کاغذ شود و پشت و روی *               
  .کند نمونه خوب ، مانند شکل زير سطح دايره را بطور يکنواخت پر و اشباع میيک . را بپوشاند                 

 های مخصوص  های خون را در حرارت اتاق عاری از گرد و غبار نور و گرمای خورشيد کامًال خشک کنيد و در پاکت کاغذ آغشته به لکه*               
   .ايشگاه ارسال نمائيدهمراه برگ اول و دوم پرسشنامه به آزم                

                                                    

 

Panel B                                                                    
Other disorders 
1.     GAMT deficiency (crea ne synthesis defect) 
2.     Pompe disease (infantile) 
3.     MPS I ;alpha‐iduronase 
4.     Congenital Adrenal Hyperplasia 
5.     Bio nidase Deficiency 
6.     Galactosemia  
7.     Niemann Pick A/B ;Sphingomyelinase 
8.     Gaucher; Beta‐glucosidase 
9.     Krabbe ;Beta‐galactocerebrosidase 
10.   CF 
11.   MPS II 
 
   

Panel A                                                                      
Amino acid disorders 
1.      Phenylketonuria 
2.      Tyrosinemia Type I 
3.      Maple Syrup Urine Disease 
4.      Homocys nuria 
5.      Nonketo c  Hyperglycinemia  (New) 
Disorders of Beta‐oxidation of fatty acids 
6.       MCAD Deficiency 
7.      LCHAD Deficiency 
8.      VLCAD Deficiency 
9.      SCAD Deficiency  (New) 
Disorders of organic acid 
10      Propionic Acidemia  
11.      Methylmalonic Acidemia 
12.     Glutaric Acidemia 
13.      Mul ple Carboxylase Deficiency 
14.      Isovaleric Acidemia 
15.      HMG‐CoA Lyase Deficiency 
16.      3‐Methylcrotonyl‐CoA Lyase Deficiency   
(New) 
17.      β‐Ketothiolase Deficiency   (New) 
Disorders of carnitine metabolism 
18.      CPT I  Deficiencies 
19.      CPT II Deficiencies 
20.      Carni ne Transporter Deficiency 
Disorders of urea cycle 
21.      Citrullinemia 
22.      Arginosuccinate Aciduria 
23.      Argininemia  (New)  
Other disorders 
24.      Hypothyroidism 
25.      Glucose ‐6‐phosphate Dehydrogenase 
Deficiency 

 


