ن
جي�
فحص ي
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إنه إختيارك ِ

تعلمي المزيد عن الخيارات
المتوفرة لك

www.bcprenatalscreening.ca

ما هو الفحص ن
الجي� السابق للوالدة؟
ي

إنه فحص الدم المتاح لجميع النساء الحوامل ف ي�
يخ�ك هذا الفحص إذا كانت هناك
بريتش كولومبيا .ب
إحتمالية ف ي� إصابة طفلك بمرض متالزمة داون ،التثلث
الصبغي  18أو عيوب أ
النبوب
العص� المفتوح.
بي

ماذا نقصد بمتالزمة داون ،التثلث الصبغي
 18وعيوب أ
النبوب
العص� المفتوح؟
بي
رغم أن
معظم
أ
الطفال
يولدون بصحة
جيدة ،تكون
لدى جميع النساء
إحتمالية والدة طفل
مصاب بمتالزمة داون
أو التثلث الصبغي
 18أو عيب أ
النبوب
العص� المفتوح – ت
ح�
بي
لو كن هن وعائالتهن
يتمتعن بصحة جيدة.
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يحصل متالزمة داون عندما تكون لدى الطفل كروموسومات إضافية.
ت
تخ� أجسامنا عىل كيفية النمو والتطور.
ال� ب
الكروموسومات هي ي
كث�ة
عندما تكون هناك كروموسومات زائدة معناه وجود معلومات ي
جداً .ويؤدي بدوره إىل تغي� طريقة نمو وتطور الجسم .أ
الشخاص
ي
المصابون بمتالزمة داون لديهم تخلف عقل تي�اوح ي ن
ب� الخفيف
ي
والمتوسط .وهم ث
أك� عرضة للإصابة بمشاكل صحية أخرى .من
أ
الصعب جداً معرفة مدى خطورة هذه المشاكل .يبقى الشخاص

المصابون بمتالزمة داون عىل قيد الحياة اىل الخمسينيات من العمر.
التثلث الصبغي  18يحدث أيضاً عندما تكون لدى الطفل
كروموسومات زائدة .تكون معظم حاالت الحمل المصابة
بالتثلث الصبغي  18معرضة إلسقاط ي ن
الجن� .ف ي� حالة والدة
الطفل ،يكون من النادر جداً أن يبقى الطفل الرضيع عىل قيد
السابيع القليلة أ
اليام أو أ
الحياة بعد أ
الوىل من والدته ألن هؤالء
أ
خط�ة.
الطفال الرضع مصابون بأمراض قلبية ودماغية ي
عيب أ
النبوب
العص� المفتوح يحدث عندما ال ينمو الدماغ
بي
أ
أو العمود الفقري بالشكل الصحيح .عندما يتعلق عيب النبوب
العص� المفتوح بالعمود الفقري فإنه يسمى السنسنة المشقوقة.
بي
وقد تسبب ف ي� حدوث إعاقات بدنية وذهنية .مدة البقاء عىل قيد
الحياة تعتمد عىل مدى خطورة حالته .عيب أ
العص�
النبوب
بي
المفتوح الذي يتعلق بالدماغ يسمى إنعدام الدماغ .يكون الطفل
المصاب بإنعدام الدماغ ميتاً بالوالدة أو يموت بعد والدته بقليل.

حصول عىل طفل
ما هي فرص
ي
أ
مصاب بأحد هذه المراض؟

تكون نسبة إحتمال والدة طفل بمتالزمة داون نحو  1لكل
 700بينما تكون نسبة إحتمال والدة طفل مصاب بالتثلث
الصبغي  18نحو  1لكل  .7000تعت� هذه أ
الرقام معدل
ب
النسبة للنساء من جميع أ
العمار .ف ي� الحقيقة ،تكون نسبة
والدة طفل مصاب بمتالزمة داون أو التثلث الصبغي
الصغر سناً وأعىل ف� النساء أ
 18أقل ف� النساء أ
ال بك� سناً.
ي
ي

سن
أ
الم
(عدد السنوات)
25
30
35
40
45

سيخ�ك الفحص
ب
السابق للوالدة نسبة
إحتمال إصابة طفلك
من هذا الحمل
بمتالزمة داون ،التثلث
الصبغي  18أو عيب
أ
العص�
النبوب
بي
الختيار هو
المفتوح .إ
لك ف ي� القيام بالفحص
ن
الجي� السابق
ي
للوالدة.
بالستعجال
كلما قمت إ
ف ي� مراجعة مقدم
الرعاية الصحية ف ي�
المراحل أ
الوىل ،تكون
لديك خيارات ث
أك�.

نسبة إحتمال
الصابة
إ
بمتالزمة داون
نحو  1لكل 1250
نحو  1لكل 840
نحو  1لكل 356
نحو  1لكل 94
نحو  1لكل 24

نسبة إحتمال
الصابة
إ
بالتثلث الصبغي 18
نحو  1لكل 12500
نحو  1لكل 8400
نحو  1لكل 3560
نحو  1لكل 940
نحو  1لكل 240

إذا كان لديك أو لدى زوجك طفال ً مصاباً بمتالزمة
داون أو حالة مرضية أخرى تتعلق بالكروموسومات،
ف
ن
الثا�.
تزيد نسبة إحتمال إ
الصابة ي� الحمل ي
أ
نسبة إحتمال والدة طفل مصاب بعيب النبوب
العص� المفتوح
بي
تكون مماثلة مهما كان سنك وهي عىل نحو  1لكل .1000

وم� وأين سيتم الفحص ن
كيف ت
الجي� السابق للوالدة؟
ي

يتم أخذ ي ن
المحل:
المخت�
عينت� من فحص الدم ف ي�
ب
ي
ب� أ
◾فحص الدم  :1#ي ن
السبوع  9ش
ومبا�ة
قبل أ
السبوع  14من الحمل
أ
أ
◾فحص الدم  :2#ي ن
ب� السبوع  14ش
ومبا�ة قبل السبوع
أ
ف
 21من الحمل (من الفضل عمل الفحص  2 #ي� المراحل
والمثل أن يتم ذلك قبل أ
المبكرة قدر المكان – أ
السبوع )16
إ
إذا تأخرت المرأة ي ف� عمل فحص الدم ،1 #ال يزال بإمكانها عمل
الفحص ن
ي ن
الفحص� قدر
الثا� .رغم ذلك ،من الأفضل عمل
ي
ف
ن
إالمكان .عمل
الفحص� يزيد من نسبة الدقة ي� نتيجة الفحص.
ي
تكون نتائج الفحص متوفرة خالل  10أيام
ن
الثا� للدم.
من عمل الفحص ي
إذا كانت لديك نسبة إحتمال عالية ف ي� والدة طفل مصاب بمتالزمة
داون أو التثلث الصبغي  18بسبب سنك أو بسبب حملك السابق،
الشعة الفوق صوتية .سيتم فحص أ
ستحصل� عىل فحص أ
ين
الشعة
أ
ف
إضافة إىل فحوص الدم .ي� فحص الشعة سيتم قياس مساحة
السوائل ف ي� ظهر رقبة جنينك .ويسمى هذا بفحص الموجات فوق
الصوتية ( )nuchal translucencyأو فحص  .NTيتم القيام
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السبوع  11وقبل أ
ب� أ
بفحص الموجات فوق الصوتية ( )NTي ن
السبوع
 14من الحمل .رغم أن إضافة فحص الموجات فوق الصوتية
فحص
( )NTسيعطيك معلومات إضافية عن نتيجة الفحص ،فإن
ي
ف
يعت�ان فحصان جيدان جداً.
الدم المشار إليهما ي� الصفحة  3ب

ماذا لو كنت قد بلغت سن أ
ال ي ن
ربع�
أو ث
طفل؟
أك� عند
والدة ي
ف

ث
تحد� مع مقدم
ي
الرعاية الصحية
خاصتك حول خيارات
الفحص المتاحة.
أي شئ
� تختارينه سوف
لن يؤثر عىل رعايتك.
إذا لم يكن الفحص
مناسباً لك ،برجاء
إخبار مقدم الرعاية
الصحية خاصتك.
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سيكون لديك الخيار � عمل فحص الدم وفحص أ
المواج
ي
ي
فوق الصوتية ( )NTكما تم ذكرها آنفاً .سيكون لديك الخيار
تخ�ك وبالتأكيد إذا
لك ب
أيضاً بعمل فحوصات تشخيصية ي
كان طفلك مصاباً بمتالزمة داون أو التثلث الصبغي  .18أنواع
الفحوصات التشخيصية هي فحوص الزغابات المشيمية أو
بزل السائل أ
منيوس  .قد يمكنك أيضاً عدم القيام بالفحص
ال
ي
ن
الجي� السابق للوالدة أو الفحوصات التشخيصية.
ي

ماذا لو كنت حامل بتوأم؟

إذا كنت حامل ألقل من  14أسبوع ،سيعرض عليك فحص
أ
الشعة فوق الصوتية ( )NTوفحوص الدم الخاصة بالفحص
ف
الشارة إليها ي� الصفحة  .3إذا لم يكن
السابق للوالدة كما تمت إ
فحص أ
الشعة فوق الصوتية متاحاً ،أو كنت حامل أل ثك� من
سيعرض عليك فحص (أو فحوص) الدم كما تم ذكرها
 14أسبوعُ ،
ستبلغ� الـ  35أو ث
ين
أك� عند والدة طفليك،
ف ي� الصفحة  .3إذا كنت
سيكون لديك الخيار ف� عمل فحص بزل السائل أ
منيوس.
ال
ي
ي

ماذا يحدث بعد قيامي بفحوص الدم؟

أغلب الظن ستظهر نتيجة الفحص السابق للوالدة نسبة
إحتمال ضئيلة لوالدة طفل مصاب بأحدى هذه الحاالت.
السل�” .هذه النتيجة
وتسمى هذا النتيجة بـ “الفحص ب ي
صحيحة بنسبة  % 99.9ولكن هذا ال ن
يع� أن نسبة إحتمال
ي
والدة طفل سليم من هذه العاهات هو صفر.
إذا ظهرت النتيجة نسبة إحتمال والدة طفل مصاب بأحد
هذه أ
المراض عالية بما فيه الكفاية ،ستكون النتيجة
ن
تع� نتيجة الفحص السابق للوالدة
“فحص ب ي
إيجا�” .ال ي
هذه أن طفلك مصاب بالتأكيد بهذا المرض.
ف� الحقيقة ،معظم النساء ت
اللوا� يستلمن هذه النتيجة
ي
ي
أ
ليس لديهن طفل مصاب بأحد هذه المراض .سيتم عرض
المزيد من الفحوصات لك للحصول عىل نتيجة مؤكدة.

تشخيص سيتم تقديمه يل إذا حصلت عىل
أي فحص
ي
أ
نتيجة إيجابية لعيب النبوب
العص� المفتوح؟
بي
أ

تحصل معظم النساء
عىل نتيجة الفحص
ن
الجي� السابق للوالدة
ي
والذي يظهر نسبة
إحتمال ضئيلة ل إلصابة
بهذه الحاالت.
رغم أن  1لكل
 20إمرأة ستحصل عىل
نتيجة فحص إيجابية،
معظم النساء سوف
لن يكون لديهن طفل
مصاب بمتالزمة
داون ،التثلث الصبغي
 18أو عيب أ
النبوب
العص� المفتوح.
بي

سيقدم لك فحص مفصل للشعة فوق الصوتية .سيقدم لك أيضاً
الجن� أ
موعداً مع طبيب صحة ي ن
والمومة أو مستشار خاص بالجينات
ف� إحدى عيادات بريتش كولومبيا الطبية الخاصة بالجينات (�ف
ي
يفانكوفر أو فكتوريا) .إذا كان طفلك مصاباً بعيب أ
العص�
النبوب
بي
المفتوح سيظهر ذلك عادة ف� فحص أ
الشعة فوق الصوتية.
ي

تشخيص سيتم تقديمه يل إذا حصلت عىل
أي فحص
ي
نتيجة إيجابية لمتالزمة داون أو التثلث الصبغي 18؟

سيقدم لك إختباراً آخر لفحص الدم يسمى بـ( NIPTأي
تشخيص
الغ� اجتياحي) أو فحص
اختبار ما قبل الوالدة ي
ي
يسمى فحص بزل السائل أ
منيوس  .ستختار بعض
ال
ال يخرى والبعض آ
النساء القيام بهذه الفحوصات أ
الخر
ف
الختيار.
ال يردن القيام بها .لديك كامل الحرية ي� إ

ما هو الـ( NIPTأي اختبار ما قبل
الغ� اجتياحي)؟
الوالدة ي

وعال الدقة لتشخيص متالزمة داون والتثلث الصبغي
إنه فحص آمن ي
 18ويتم إجراؤه عن طريق فحص الدم .حيث يتم إظهار جميع
أ
ن
ين
يع� ذلك
الطفال
المصاب� بمتالزمة داون والتثلث الصبغي  .18ي

تزداد فرص الحصول
عىل نتيجة إيجابية
كلما تقدمت المرأة �ف
ي
العمر.
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تخ�ك
بينما ب
الفحوصات الجينية
السابقة للوالدة
إحتمالية إصابة
طفلك بمتالزمة داون
أو التثلث الصبغي
 18أو عيب أ
النبوب
العص� المفتوح،
بي
ن
ستحتاج� إىل فحص
ي
تشخيص مثل فحص
ي
أ
منيوس
بزل السائل ال
ي
للتأكد من هذا أ
المر.
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الصابة بمتالزمة داون
إذا كانت نتيجة الفحص سلبية ،تكون نسبة إ
والتثلث الصبغي  18ضئيلة جداً .إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية،
الصابة عالية .سيتم بعد ذلك تقديم فحص بزل
تكون نسبة إ
السائل أ
اليجابية لفحص  .NIPTتكون
النتيجة
من
للتأكد
منيوس
ال
إ
ي
 NIPTمتوفرة خالل  10أيام .بالنسبة للنساء اللوا�ت
نتيجة فحص
ي
ف
يحصلن عىل نتيجة إيجابية ي� فحص ( )IPS / SIPS / Quadلمتالزمة
داون أو التثلث الصبغي  ،18سيكون إختبار  NIPTهذا مشموال ً
بالتغطية التأمينية المتوفرة من الخطة الطبية ف ي� المقاطعة.

ما هو فحص بزل السائل أ
منيوس؟
ال
ي

يخ�ك إذا كان طفلك بالتأكيد مصاباً
هو فحص
تشخيص ب
ي
صغ�ة من السائل المتواجد
بإحدى هذه الحاالت .يتم أخذ عينة ي
حول طفلك من خالل إدخال إبرة رفيعة جداً ف ي� بطنك .سيتم
البرة
أخذ كمية تقدر
صغ�ة .سيتم إدخال إ
بحوال ثالثة مالعق ي
ي
طريق أ
الشعة فوق الصوتية لضمان عدم
ويتم مراقبتها عن
مالمسة ي ن
الجن�  .يتم معاينة هذه السوائل لمعرفة فيما إذا كان
الطفل مصاباً بمتالزمة داون أو التثلث الصبغي  18أو أية حالة
صبغية أخرى .تكون نسبة إحتمال فقدان ي ن
الجن� نتيجة عمل
فحص بزل السائل أ
منيوس  1لكل ( 200أي نسبة .)%0.5
ال
ي

الضافية
ماذا لو أظهرت الفحوصات إ
طفل بإحدى هذه الحاالت؟
إصابة ي

لو أظهرت الفحوص إصابة طفلك بمتالزمة داون أو التثلث
الصبغي  18أو عيب أ
النبوب
العص� المفتوح ،هناك أشخاص
بي
يمكنك التحدث معهم لمساعدتك .مقدم الرعاية الصحية
خاصتك ،وكذلك أخصائيو الجينات أو مستشارو الجينات،
موجودون لمناقشة الخيارات معك ولمساعدتك ف ي� إتخاذ القرار
الستمرار ف ي� الحمل،
الختيارات المتاحة لك هو إ
المناسب لك .إ
ن
ن
للتب�.
التخلص من ي
الجن� أو عمل خطة ي
لك تسلمي طفلك ي

إتخاذ القرار

ن
هل الفحص
الختيار الصحيح يل؟
الجي� السابق للوالدة إ
ي
ف
العديد من النساء يجدن صعوبة ي� إتخاذ قرار بشأن عمل
أ
ت
الفحص ن
ال�
الجي� السابق
للوالدة .أدناه بعض السئلة ي
ي
ف
التفك� فيها لمساعدتك ي� إتخاذ القرار المناسب.
يمكن
ي
◾هل أرغب ف
طفل مصاباً بمتالزمة
كان
إذا
معرفة
�
ي
التثلث الصبغي  18أو يعيب أ
النبوب
داون أو
العص� المفتوح قبل أن يولد الطفل؟
بي
طفل
أن
التشخيص
الفحص
نتيجة
ظهرت
إذا
سأفعل
◾ماذا
ي
ي
مصاب بإحدى هذه الحاالت؟ هل سأتخلص من الحمل؟ هل
ف
نفس تل�بية طفل ذو إحتياجات
لك ض ّ
أرغب ي� معرفة ذلك ف ي
أح� ي
ن
للتب�؟
خاصة؟ هل سأرغب ي�
التخل عن ي
ي
طفل وتسليمه ي
◾كيف ستؤثر هذه المعلومات عىل مشاعري خالل
تف�ة الحمل؟ هل الحصول عىل نتيجة فحص
ستجعل� قلقة ث
ن
أك� من الالزم؟
إيجابية
ي

النتباه إليها
نقاط يجب إ

ت
اللوا� يقمن بالفحص ن
◾معظم النساء
الجي� السابق للوالدة يحصلن عىل
ي
ي
نتيجة تظهر نسبة إحتمال ضئيلة للإصابة بهذه الحاالت.
◾رغم أن بعض النساء سيحصلن عىل نتيجة فحص إيجابية ،معظم هذه
ين
مصاب� بمتالزمة داون أو التثلث الصبغي
النساء سيولدن أطفاال ً يغ�
 18أو عيب أ
النبوب
العص� المفتوح.
بي
◾تظهر نتائج فحص ما قبل الوالدة معظم أ
ين
المصاب� بحاالت
الطفال
أ
متالزمة داون أو التثلث الصبغي  18أو عيب النبوب
العص� المفتوح
بي
ولكن ال تظهر جميعها.
◾ ف� بعض أ
الحيان ،قد يظهر فحص ما قبل الوالدة حاالت مرضية أخرى �ف
ي
ي
طفلك.
◾من المهم معرفة أنه ال يوجد فحص يظهر جميع أنواع الحاالت البدنية
أو الذهنية.
ف
ث
ن
ترغب� ي� الحصول عىل
تحد� مع مقدم الرعاية الصحية خاصتك إذا كنت ي
◾ ي
مزيد من المعلومات لمساعدتك عىل إتخاذ القرار المناسب لك.
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يمكن الحصول عىل مزيد من المعلومات عن الفحص
ف
ن
ال تن�نت:
الجي� السابق للوالدة ي� موقعنا عىل شبكة إ
ي
www.bcprenatalscreening.ca
إذا كانت لديك أسئلة أو ي ن
ترغب� ف ي� الحصول
عىل مزيد من المعلومات ،برجاء التحدث
مع مقدم الرعاية الصحية خاصتك.

ماذا ي ن
ترغب� أيضاً ف ي� معرفته؟

برنامج الفحص ن
الجي� السابق للوالدة ف ي� بريتش كولومبيا هو قسم تابع
ي
ف
لوكالة خدمات ما قبل الوالدة ي� بريتش كولومبيا ،وهي وكالة تابعة لسلطة
القليمية ( .)PHSAيقدم برنامج الفحص ن
الجي� السابق
الخدمات الصحية إ
ي
أ
للوالدة بع� عدة مؤسسات ف ي� المقاطعة .بينما تتم فحوصات الدم الولية
ف� مخت� المركز الصحي للنساء أ
والطفال ف ي� بريتش كولومبيا ،تتم فحوصات
ب
ي
ف
ف
تشخيصية أخرى ،إن كانت مطلوبة ،ي� مؤسسات أخرى ي� بريتش كولومبيا.
بغض النظر عن مناطق إستالم الفحوصات ،سيتم تقديم معلومات
الجي� السابق للوالدة إىل برنامج الفحص ن
الفحص ن
الجي� السابق للوالدة ف ي�
ي
ي
بريتش كولومبيا وبجمعها مع معلومات أخرى يتم إستالمها ،تستخدم هذه
المعلومات إلعطاء فحوصات آمنة ث
وأك� دقة ،قياس النتائج وتقييم وتعميم
أدلة أو معرفة جديدة.

نحن ُملزمون بحماية خصوصية معلوماتك الشخصية
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بالنسبة للنساء ت
يخ�ن عمل الفحص ن
اللوا� ت
الجي� السابق للوالدة ،من
ي
ي
ف
ض
ن
الجي� السابق للوالدة ي� بريتش
ال�وري بمكان معرفة أن برنامج الفحص
ي
كولومبيا يقوم بجمع وإستخدام وتبادل المعلومات الشخصية فقط كما هو
مرخص به وفق الفقرات ( 26ج) 33 ،و 35من قانون حرية المعلومات وحماية
ّ
والت�يعات أ
الخصوصية ف ي� بريتش كولومبيا ش
الخرى وسياسة الخصوصية
القليمية ( .)PHSAنحن
ورسية المعلومات لدى سلطة الخدمات الصحية إ
ت
نح�م حقك ف ي� الحصول عىل الخصوصية الشخصية ونقوم بجميع الخطوات
المعقولة لضمان المحافظة عىل رسية معلوماتك الشخصية وإستعمالها
وتبادلها فقط أ
للغراض المشار إليها ف ي� أعاله وضمان حفظها بطريقة آمنة.
ت
ت
ال� يتم جمعها تكون عادة عىل
ال� يتم إصدارها من المعلومات ي
التقارير ي
ً
هيئة ملخصات وال تتضمن أسماءا أو معلومات تشخيصية أخرى .إذا كانت
لديك أسئلة تتعلق بكيفية جمع وإستخدام وتبادل المعلومات الشخصية،
التصال بمستشار الخصوصية ف ي� خدمات ما قبل الوالدة ف ي� بريتش
برجاء إ
كولومبيا ( )PSBCوعىل رقم الهاتف.)604( 877-2121 :

