فرآیند غربالگری پي.كي.یو .در نوزادان
مراجعه جهت غربالگری  3تا  5روز بعد از تولد

تهیه نمونه خون در مركز نمونه گیری

ارسال نمونه تهیه شده بر روی كاغذ فیلتر به
آزمایشگاه منتخب مركز استان

گزارش

خیر

پایان

هیپرفنیل
آالنینمي دارد

عملیات

بله
گزارش فوری به مركز بهداشت شهرستان

فراخوان فوری جهت اخذ نمونه خون برای
آزمایش تائید توسط مركز نمونه گیری

ارجاع مستقیم به Iآزمایشگاه / HPLCآزمایشگاه
تهیه كننده نمونه سرم

انجام آزمایش تائید در آزمایشگاه HPLC

گزارش
پایان

خیر

هیپرفنیل
آالنینمي دارد

عملیات

بله
معرفي به بیمارستان منتخب مركز استان توسط
مركز پوشش دهندۀ محل سکونت

اقدامات درماني بر اساس دستورالعمل

مراجعه منظم به بیمارستان منتخب برای نگهداری
سطح فنیل آالنین خون در محدوده تعیین شده

0

مراقبت بر حسب دستورالعمل
نظام مراقبت بیماری

الگوریتم اقدامات آزمایشگاهي
در برنامه غربالگری نوزادیpku

مراجعة والدين به واحد

پایان اقدامات

خیر(≥4mg/dl
)*

معرفي به بیمارستان منتخب
و مرکز مشاورة ژنتیک
شهرستان و ادامة درمان

بلي

گزارش کتبي
به مرکز
بهداشت

تهیة نمونه از پاشنة
پا
ارسال نمونه به آزمايشگاه مرجع
استان
انجام آزمايش در
آزمايشگاه
آيا مقدار
بلي()<4mg/dl
فنیلآالنین
طبیعي است؟

خیر

آيا فرد طبیعي است؟

فراخوان
والدين
ارجاع نوزاد به آزمايشگاه برای تهیة نمونة

خون*-
ارسال نمونة خون به آزمايشگاه منتخب

در بیمارستان منتخب تحت نظر قرارميگیرد
(بدون تغییر در برنامة غذايي)

انجام آزمايش فنیلآالنین به روش HPLC

4-7mg/dl

پایان اقدامات

آيا مقدار فنیلآالنین
خیر()≥4mg/dl
طبیعي است؟

فراخوان والدين

بلي()<4mg/dl

ان
اقدامات

درمان استاندارد

ارجاع به بیمارستان منتخب و
اقدام براساس سطح فنیلآالنین 01 ≤ mg/dl

7-01mg/dl
انجام آزمايش مجدد به روش  ،HPLCيک
هفته بعد(بدون تغییر در برنامة غذايي)

گزارش کتبی به
مرکز بهداشت و
سپس به خانواده

بلي

آيا مقدار فنیلآالنین
زير  4است؟

خیر

* والدين نوزاد ميتوانند برای انجام آزمايش به روش  HPLCمستقیماً به آزمايشگاه تعیینشده مـراجعه کننـد .درصـورت عـدم دستـرسي بـه ايـن آزمـايشگاه ،نمونـة خون نوزاد در آزمايشگاه
تعیینشدة شهرستان محل سکونت تهیه ميشود و برای آزمايش به روش  HPLCارسال ميشود.
** درصورتي که فنیلآالنین باالی  02mg/dlباشد ،بايـد به طور کلي مراحل مختلف دريافت نمونة خون ،انجام آزمايش ،ارائة نتیجة آزمايش ،و درصورت تأيید ،ارجاع نوزاد به بیمـارستان
منتخب طي  20ساعت انجام شود.
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