اليجابية للفحص
النتيجة إ

يع� وماذا يجب عل أن أفعل آ
ن
الن؟
ماذا ي
يّ

ن
عرفت الآن أن نتيجة الفحص
الجي� السابق للوالدة هو
ي
إيجا�” .كان الغرض من المسح هو لمعرفة إحتمال
“مسح ب ي
إصابة طفلك بمتالزمة داون أو التثلث الصبغي  18أو عيب
الأنبوب
العص� المفتوح.
بي
ن
يجا�”؟
تع� نتيجة “الفحص إ
ال ب ي
ماذا ي

ن
تع� هذه النتيجة أن طفلك مصاب بمتالزمة داون أو التثلث الصبغي  18أو عيب
ال أ ي
ف
ت
النبوب
اللوا� يستلمن هذه النتيجة
العص� المفتوح .ي� الحقيقة ،معظم النساء
ي
بي
طفل مصاب بأحد هذه أ
المراض .ن
تع� النتيجة أن نسبة إحتمال والدة
ليس لديهن
ي
طفل مصاب بمتالزمة داون أو التثلث الصبغي  18أو عيب أ
النبوب
العص� المفتوح
بي
عالية إىل درجة يتطلب فيها عمل فحوصات إضافية لتحديد إذا كان طفلك مصاب
بإحدى الحاالت الثالثة.
كجزء من نتيجة الفحص ،سيتم إعطاؤك رقماً يحدد نسبة إحتمال إصابة طفلك
ت
ال� تم الفحص عليها.
بإحدى الحاالت ي

يجا�:
يل مثال عىل نتيجة الفحص إ
ال ب ي
فيما ي

الصابة بمتالزمة داون هي  .100:1ويشبه هذا القول بأن:
نسبة إحتمال إ
◾هناك إحتمال  %1من إصابة طفلك بمتالزمة داون أو
◾هناك إحتمال  % 99بأن طفلك سوف لن يكون مصاباً بمتالزمة داون أو
◾لو حصلت  100إمرأة عىل نفس النتيجة ،سيكون لدى واحدة منهن طفل
مصاب بمتالزمة داون وسوف لن تكون لدى النساء الـ  99آ
الخريات طفل
مصاب بهذه الحالة.
حسب نتيجة فحصك ،كانت نتيجتك إيجابية لـ:
) (According to your screen result, you screened positive for:
فرصة تعرض طفلك لهذه الحالة هي:
)(The chance your baby has this condition is:
 1لكل

)%

ماذا سيحدث آ
الن؟

أي نسبة

which is

%

(1 in

قد يحتاج مقدم الرعاية الصحية خاصتك إىل التأكيد عىل مرحلة حملك .من المهم
ضمان إستخدام جدول الحمل الصحيح لنتيجة فحص ما قبل الوالدة.
لو كانت لديك نتيجة فحص إيجابية لعيب الأنبوب
العص� المفتوح ،سيقدم لك
بي
أ
أ
ن
الجن� والمومة أو
فحص مفصل للشعة فوق الصوتية وموعداً مع طبيب صحة ي
ف
مستشار خاص بالجينات ي� إحدى عيادات بريتش كولومبيا الطبية الخاصة بالجينات
ف� فانكوفر أو فكتوريا .إذا كان طفلك مصاباً بعيب أ
النبوب
العص� المفتوح سيظهر
بي
يذلك عادة ف� فحص أ
الشعة فوق الصوتية.
ي
لو كانت لديك نتيجة فحص إيجابية لمتالزمة داون أو التثلث الصبغي ،18
الغ�
سيقدم لك إختباراً آخر لفحص الدم يسمى بـ( NIPTأي اختبار ما قبل الوالدة ي
اجتياحي) أو فحص بزل السائل أ
منيوس .
ال
ي

الغ� إجتياحي ()NIPT؟
ما هو إختبار ما قبل الوالدة ي

إنه فحص يتم إستخدامه من خالل فحص الدم لتشخيص متالزمة داون والتثلث
الصبغي  18وهو ث
أك� دقة من فحص ( .)SIPS / IPS / Quadيتم من خالله تشخيص
جميع أ
ن
المصاب� بمتالزمة داون والتثلث الصبغي  18وتكون نسبة النتيجة
الطفال
ي
اليجابية الخاطئة ضئيلة جداً.
إ

سيعطيك فحص  NIPTخطورة جديدة (ضئيال ً جداً أو عالياً جداً) من والدة طفل
مصاب بمتالزمة داون أو التثلث الصبغي  18او التثلث الصبغي  .13إذا كان الخطر
ضئيال ً جداً ،لن يتطلب منك إجراء فحوص إضافية .إذا كان الخطر عالياً جداً،
ستحتاج� إىل القيام بفحص بزل السائل أ
ين
منيوس للتأكد من النتيجة .ستكون نتيجة
ال
ي
ت
فحص  NIPTمتوفرة خالل  10أيام .بالنسبة للنساء
اللوا� يحصلن عىل نتيجة إيجابية
ي
ف ي� فحص ( ،)SIPS / IPS / Quadستدفع خطة الخدمات الطبية ( )MSPتكاليف
فحص .NIPT

ما هو فحص بزل السائل أ
منيوس؟
ال
ي

يخ�ك إذا كان طفلك بالتأكيد مصاباً بمتالزمة داون أو التثلث
إنه فحص تشخيص ب
الصبغي  .18يتم يأخذ بضعة مالعق صغ�ة من السائل أ
منيوس المتواجد حول
ال
ي
ي
بحوال ثالثة
طفلك من خالل إدخال إبرة رفيعة جداً ف ي� بطنك .سيتم أخذ كمية تقدر
ي
مالعق صغ�ة .سيتم إدخال البرة ويتم مراقبتها عن طريق أ
الشعة فوق الصوتية
إ
ي
ف
لضمان عدم مالمسة ي ن
الجن�  .يتم معاينة خاليا الطفل الموجودة ي� عينة السائل
لمعرفة فيما إذا كان الطفل مصاباً بمتالزمة داون أو التثلث الصبغي  .18عندما يتم
النتهاء من فحص بزل السائل أ
اليجابية ،تكون النتائج
ال
منيوس لمعرفة النتيجة إ
إ
ي
متوفرة خالل  3أيام.
الجن� نتيجة عمل فحص بزل السائل أ
تكون نسبة إحتمال فقدان ي ن
منيوس  1لكل
ال
ي
( 200أي نسبة  .)% 0.5بعبارة أخرى ،لو كانت  200إمرأة تقوم بفحص بزل السائل
أ
الجراء.
ال
منيوس ،ستخرس إمرأة واحدة جنينها نتيجة القيام بهذا إ
ي

عل الحصول عىل فحوصات إضافية وإذا كان الجواب نعم،
هل يجب ي ّ
منها؟ فحص  NIPTأو فحص بزل السائل أ
منيوس؟
ال
أية واحدة
ي

الختيار هو إختيارك .ال ترغب كل إمرأة حصلت عىل نتيجة فحص إيجابية من عمل
إ
فحوصات إضافية .فكري ف� أ
السئلة التالية لمساعدتك ف ي� إتخاذ القرار المناسب.
ي
◾هل أعتقد بأن الفرصة المعطاة ف ي� نتيجة الفحص عالية أم منخفضة؟
ف
طفل مصاباً بمتالزمة داون أو التثلث الصبغي
◾هل أرغب ي� معرفة إذا كان ي
 18قبل أن يولد الطفل؟
ئن
سأطم� إذا ظهرت نتيجة إختبار  NIPTنسبة إحتمال ضئيلة جداً للإصابة
◾هل
بمتالزمة داون والتثلث الصبغي  18والتثلث الصبغي .13
◾هل أحتاج إىل نتيجة تكون دقيقة ( % 100فحص بزل السائل أ
منيوس
ال
ي
ن
ت
يع� ذلك أخذ فرصة بنسبة  1لكل
والفحص
التشخيص) ح� لو كان ي
ي
 200لفقدان الحمل؟
طفل مصاب بمتالزمة
◾ماذا سأفعل إذا ظهرت نتيجة الفحص
التشخيص أن ي
ي
داون أو التثلث الصبغي 18؟ هل سأتخلص من الحمل؟ هل أرغب ف ي� معرفة
التخل
نفس تل�بية طفل ذو إحتياجات خاصة؟ هل سأرغب ف ي�
لك ض ّ
ذلك ي
ي
أح� ي
ن
للتب�؟
وتسليمه
طفل
عن ي
ي
ت
ت
◾هل سأشعر بالقلق ز
الم�ايد طوال ف�ة الحمل إذا لم أقم بفحص بزل السائل
أ
منيوس أو إختبار NIPT؟
ال
ي

ماذا لو أظهرت نتائج فحص بزل السائل أ
منيوس أو الفحص
ال
ي
المفصل أ
للشعة فوق الصوتية إصابة الطفل بإحدى هذه الحاالت؟

مقدم الرعاية الصحية خاصتك ،وكذلك أخصائيو الجينات أو مستشارو الجينات،
موجودون لمناقشة الخيارات معك ولمساعدتك ف ي� إتخاذ القرار المناسب لك.

والتفك� فيها والتحدث بخصوصها
برجاء أخذ هذه الورقة معك إىل البيت لقراءتها،
ي
تشعرين أنه سيساعدك أ
المر عند
مع زوجك وأرستك .إذا كانت لديك أسئلة أخرى أو
عمل موعد للإستشارة الجينية حول خياراتك ،ث
تحد� مع مقدم الرعاية الصحية.
ي
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