- 3پاشنه پا را قبال" با يك دستمال يا حوله ولرم ( حرارت  41تا  43درجه )
گرم كنيد تا جريان خون در محل افزايش يابد.
- 2قبال' محل النست و اطراف آن را با ايزوپروپانل  21درصد باه خاوبي
پاك نموده و صبر كنيد تا در جريان هوا كامال" خشك شود.

Neonatal PKU
اندازه گيري فنيل آالنين در خون نوزادان

- 1با استفاده از دستكش استريل يكبار مصرف و به كمك يك النسات كاه
طول سوزن آن حداكثر  2/4ميلي متر تجااوز نكناد  ،باربه يكنواخات و
آرامي به موبع خونگيري وارد كنيد تا خون براحتي جاري شود.
- 4قطره اول را با گاز استريل تميز كرده و سپس فشاار هااي متنااو

و

مختصري كه به پاشنه وارد مي شود  ،قطره بزرگي شكل ميگيرد  .كاغاد
صافي را به قطره خون نزديك كرده و آن را به مركز دايره بچكانياد باا

مقدمه :
فنيل كتونوري "  " PKUيكي از شايع ترين اختالالت متابوليكي اسيد هااي
آمينه است كه بعلت كمبود يا فقدان آنزيم " فنيل آالنين هيدروكسيالز "
بوجود مي آيد .در اين نقيصه  ،عدم تباديل فنيال آالناين باه تياروزين ،
باعث افزايش سريع غلظت خوني آن مي شود .افازايش فنيال آالناين در
خون  ،همراه با مشتقات كتوني آن  ،در سلولهاي عصابي ارار كارده و در
صورت عدم اقدام به موقع  ،منجر به عقب افتادگي شديد ذهني كاودك
ميگردد .با توجه به اينكه تشاخي

بااليني ايان بيمااري در مراحال اولياه

مشااكل و تقريبااا" غياارممكن اساات ،جوامااع پزشااكي جهااان  ،غربااالگري
)  ( Screeningهمه نوزادان را در بدو تولد توصيه كارده و باه مرحلاه
اجرا در آورده اند.كيت  PKU – NEOاختصاصا" به منظور اندازه گيري
فنيل آالنين خون تهيه شده است .سنجش فنيال آالناين باا ايان كيات بار
اساس بهره گيري از آنزيم فنيل آالنين دهيدروژناز )  ( PDHبه صورت
شكل زير انجام ميگيرد .به دليل اختصاصي بودن آنزيم  ،عوامل خارجي ياا
مصرف آنتي بيوتيك توسط نوزاد تاريري در نتيجه آزمايش ندارد.
Blood spot disk
) ( Extraction Buffer

يك تكنيك صحيح مي توان چهار دايره روي كاغد صافي را پر نمود .توجاه
كنيد سطح دواير خوني به هيچ وجه باا دسات  ،حتاي باا دساتكش لماس
نشود .همچنين مراقب باشيد كه در هنگام خونگيري هيچ خراش يا پارگي
روي كاغد بوجود نيايد.
- 6كارت خوني را بصورت افقاي روي پاياه اي مساطح قارار دهياد  ،باه
طوريكه لكه خون با جايي تماس پيدا نكند .تقريبا" ساه سااعت وقات الزم
است تا لكه هاي خون در حرارت  36تا  26درجه اطاق كامال" خشك شاود.
در اين مدت بايد از قرار دادن كارتهاي خوني در جريان هواي آلوده باه
دود و گرد و غبار و همچنين از گداشتن آنها در معرض حرارت و تاابش
مستقيم خورشيد جدا" خودداري نمود.
- 5هر يك از نمونه ها را جداگانه و به بميمه فرم مشخصاات ناوزاد در
پاكتي قرار دهيد .احتياط كنيد كه خون يك نمونه با خون نموناه ديگار در
تماس نباشد .بدين ترتيب جابجايي و حمل و نقال نموناه هااي خاون باه
آزمايشگاه بدون آسيب ديدگي انجام مي گيرد.
- 2كارتهاي خوني را ماي تاوان باراي ياك هفتاه در پاكتهااي مقااوم باه
رطوبت نگهداري نمود .لكه هاي خاون در پاكتهااي پالساتيكي زيار دار و
حاوي سيليكاژل در حرارت  4تا  4درجاه يخچاال تاا دو مااه و در فريازر
(  -21درجه ) به مدت طوالني پايدار خواهد ماند .نموناه هااي كنتارل و

Phenylpyruvate

PDH

Phenylalanine

استاندارد را نيز بايد در پاكتهاي آلومينيمي مخصوص خود كاه در داخال
كيت قرار داده شده است حفا

NAD

NADH
Indicator
MPMS

Reduced product
) ( colored 490nm

فنيل آالنين استخراج شده از خون خشك شاده روي ديساك كاغادي در
ارر آنزيم  PDHو در حضور  NADاكسيد شده  ،به فنيل پيروات تباديل
ميگردد NADH .بوجود آمده در اين واكنش همزمان انديكاتور را احياء
كرده و برنگ صورتي مايل به قرمز تبديل مي كند .ايان تيييار رناگ در
طول موج  441نانومتر اندازه گيري مي شود.

روش تهيه و نگهداري نمونه :

نماود تاا كيفيات آنهاا در طاول مادت

كاربري صدمه نبيند.

مواد و وسايل داخل كيت :
 )3پليت استخراج (ميكروپليت  45خانه مخصوص استخراج فنيل
آالنين از لكه خون خشك شده )
 )2پليت شفاف فتومتري ( ميكروپليت  45خانه )

 3عدد

 )1معرف شماره (  ، ) 3تامپون استخراج

 21ميلي ليتر

) ( Extraction Buffer
 )4معرف شماره (  ، ) 2سوبسترا

 5ميلي ليتر

 )6معاارف شااماره (  ، ) 1آناازيم فنياال آالنااين دهياادروژناز

 5ميلي ليتر

 )5معرف شماره (  ، ) 4محلول رنگزا

 5ميلي ليتر

در محيط تامپونه

سنجش فنيل آالنين روي لكه خوني كه از پاشنه پاي نوزاد تهيه و بار

 )2نوار هاي كاغد صافي با لكه هاي خوني استاندارد حاوي شاش

كاغد صافي مخصاوص " كاارت گااتري " )  ( S & S NO 903خشاك

غلظت و لكاه هااي خاوني جهات كنتارل ( لكاه كنتارل ) در دو

مي شود انجام ميگيرد .خونگيري معموال" در فاصله  24تا  22ساعت بعاد

غلظت در محدوده غلظت نرمال و آنرماال  ،خشاك شاده بار

از تولد به ت رتيب زير و بر اساس روش استانداردي كه توسط كميته ملي

كاغد صافي مخصوص ) ( Schleicher & Schuell NO 903

استاندارد آزمايشگاه هااي بااليني )  ( NCCLSارائاه شاده اسات انجاام

 3عدد

دو عدد

) ( 0 , 2 , 4 , 8 , 16 , 32 mg / dl, Whole Blood
مقادير ارزشي كنترل ها بر روي لكه كنترل درج گرديده است.

ميگيرد .براي اين منظور  ،خون ماورد نيااز از حاشايه كنااري پاشانه پااي

معرفها در يخچال  4تا  4درجه تا تاريخ مصرف ( قيد شده در برچسب ) پايدار

نوزاد تهيه ميشود.

باقي ميماند.

كيلومتر 22جاده مخصوص كرج -پشت نفت پارس (سرخه حصار) -خيابان كيمياپژوهان -پالك .31تلفن 45444463-4 :فكس45431244 :

روش كار :
- 3يك ديسك خوني به قطر  6ميلي متر از نمونه هااي بيماار  ،كنتارل و
استاندارد را به درون حفاره هااي ميكروپليات " مخصاوص اساتخراج "
بياندازيد .بهتر است كه هر نمونه به صورت دوبله آزمايش شوود.

محدوده طبيعي ( حد رفرانس ) :
به منظور تعيين محدوده طبيعي  ،غلظت فنيل آالنين خون در  261نوزاد
 3تا  4روزه اندازه گيري و نتايج به صورت جدول زير بدست آمد.

پايه اي مناسب در داخل بن ماري قرار دهيد ( جاا لولاه اياي كاه بطاور
واژگون در داخل بن مااري قارار داده شاده و از ساطح آ
باشد) بن ماري را روشن نموده پس از رسيدن دماي آ

بااالتر ماي

) Phe ( mg / dl

در نوزادان  4 - 3روزه

3.9

باالترين حد

1.2

پائين ترين حد

1.8

متوسط مقادير

) ( ± 0.1

SD

داخل بن ماري

 41-46درجه  ,پليت حاوي نمونه ها  ،كنترل و اساتاندارد هاا را بار

به

روي پايه داخل بن ماري قرار دهيد .در

بان مااري را بامرامي ببندياد

(مراقب باشيد كه قطرات آب به داخل حفره ها نچكد )  31دقيقه
صبركنيد تا لكه خون بر كاغد تثبيت شود.

بر اساس اين يافته ها  ،غلظت طبيعي پيشانهادي باراي فنيال

- 2بااه هاار يااك از حفااره هااا  361ميكروليتاار از معاارف شااماره ( ) 3

آالناين )  ، ( Cut off pointكمتار از  4 mg/dlياا  0.24 mmol/lخواهاد

" تامپون اساتخراج " بريزياد تاا فنيال آالناين خاون وارد محايط شاود.

بود .از ن وزاداني كه فنيل آالناين آنهاا بايش از حاد طبيعاي اسات  ،باياد

دقت كنيد كه تامپون روي ديسكها را كامال" بپوشاند و از تشوكيل

خونگيري تجديد و آزمايش تكرار شود.

حباب هوا در حفره ها جلوگيري شود.

نكته  :الزم است كه براي هر سري آزمايش  ،منحني اساتاندارد جديادي

- 1روي پليت را با سرپوش مخصوص ( چسب پليت ) بپوشاانيد و مادت

رسم و نمونه هاي بيمار با آن مقايسه گردد.

 51دقيقه با سرعت مناسب با شيكر نوساني تكان دهيد.
(در صورتيكه عمل تثبيت لكه در مرحله اول بدرستي انجام شده
باشد

محلول استخراج كامال" شفاف ديده مي شود ).

كارآيي كيت :


 311- 4ميكروليتر از محلول استخراج شده از نمونه ها را به حفره هااي

)  : ( Specificityعملكرد آنازيم باه صاورت ) ( Cross Reactivity

نسبت به اسيدآمينه هاي ديگر ناچيز بوده و در مورد تياروزين كمتار از

هم شماره خود در ميكروپليت شفاف منتقل كنيد.

0.1%

- 6متناسب با نياز  ،حجم مسااوي از معارف  2و  1و  4را مخلاوط كنياد.

حساسيت )  : ( Sensitivityحساسيت روش برابر  0.5 mg/dlاست.

اين مخلوط فقط  5دقيقه پايدار ميباشد.

 بازيابي )  : ( Recoveryدر غلظت هاي مختلف يكسان و بايش از %41

 361- 5ميكروليتر از اين مخلوط را به درون هر حفره بريزيد.

است.

- 2روي پليت را پوشانده و بمدت  51دقيقه با سرعت مناسب  ،با شايكر
نوساني تكان دهيد تا واكنش تكميل شود.
- 4جد

نوري را در فاصله  31دقيقه در طول موج  441نانومتر ( فيلتر

رفرانس  511نانومتر ) اندازه گيري كنيد.

محاسبه نتيجه آزمايش :
با رسم منحني استاندارد ( غلظت در مقابل جاد

مي باشد.

ناوري )  ،نموناه هااي

دقت)  : ( Precisionدقت درون سيستمي ( Intra assay precision
) حاصل از انجام  21تست تكراري براي دو غلظت مختلف  1 mg/dlو
 6mg/dlبه صورت زير مي باشد.
غلظت مورد انتظار

± SD

CV %

1.0 mg / dl

0.08

11

6.0 mg / dl

0.42

7.6

مجهول را تعيين مقدار كنيد.
دقت بين سيستمي )  : ( Inter assay precisionنتايج حاصل از 4

منحني استاندارد به صورت شكل زير مي باشد.

بار تكرار دوبله در غلظت هاي معين  1mg/dlو  6mg/dlبه صورت
OD

زير مي باشد.

0.45

0.4
0.35

غلظت مورد انتظار

± SD

CV %

1.0 mg / dl

0.14

12.7

6.0 mg / dl

0.65

9.8

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
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