
 
 
 
 

لالنحرافات الصبغية عن طريق فحص ما قبل الوالدة 
 مشتركاختبار 

 
 معلومات وإقرار بالموافقة

 
  عزيزتي السيدة،
" Emilia-Romagna"رومانيا  - إيميلياقرار مجلس إقليم " (Emilia-Romagna"رومانيا  -إن إقليم إيميليا

نجاب طفل مصاب اإلحصائي إلخطر لإجراء تقييم ل فرصة مشترك من خالل اختبار للسيدات الحوامليقدم ) 533/2008
  ).13التثلث الصبغي (، متالزمة باتاو )18التثلث الصبغي (، متالزمة إدوارد )21التثلث الصبغي (بمتالزمة داون 

األكثر شيوًعا، وھي سبب لالضطراب العقلي الذي يكون في الغالب مصحوب  االنحراف الصبغيمتالزمة داون تمثل 
طفل يولد مصاب بھذه  700حوالي طفل من كل . القلب والمعدة واألمعاء، واضطرابات في السمع والبصر بتشوھات في
  .المتالزمة

  ).خطر نوعي(احتمالية إنجاب طفل مصاب بھذا المرض تزداد بتقدم سن األم 
 .الة الحمل نفسھالكل سيدة حامل وفي ح) الخطر المحدد والفردي(يتيح إجراء إعادة حساب للخطر  المشتركاالختبار 



 ما ھو المقصود بالخطر؟
يعني  100على سبيل المثال، إن خطر حدوث متالزمة داون يكون حالة من كل . الخطر يعبر عن احتمالية وقوع حدث

 .في إنجاب طفل مصاب بمتالزمة داون 100على  1أن لديك احتمالية بنسبة 
 

 ؟المشتركما ھو االختبار 
إنه فحص . األخرى النحرافات الصبغيةزمة داون واطرق إعادة حساب خطر حدوث متاليعد أحد  شتركالماالختبار 

يقوم على قياس كمية مادتين موجودتين في دم األم وعلى تخطيط صدى، وھو يتيح حساب مقدار احتمالية أن يكون 
 .13و 18و 21 خصوص التثلث الصبغي، وعلى وجه الالنحرافات الصبغيةصابًا ببعض االجنين م

 
 ؟المشتركق يتم إجراء االختبار كي
 اختبار مزدوج -1

البروتين البالزمي أ المرافق للحمل، وموجھة الغدد ( يتم أخذ عينة من دم األم لقياس كمية مادتين تنتجھما المشيمة
لمسجلة تكون نسبتھما مختلفة عن تلك ا انحرافات صبغيةالمصابة ب ، حيث أنھما في األجنة)التناسلية المشيمائية البشرية
التاسع  ينيمكن أخذ ھذه العينة بين األسبوع ؤسستنافي م. لة طبيعية من الكروموسوماتلدى األجنة المتمتعة بحصي

حساسية االختبار تبلغ حدھا األقصى إذا تم أخذ العينة بين األسبوع التاسع والعاشر . خمسة أيام من الحمل+ والثاني عشر 
 .في ھذه الفترةمن الحمل، لذلك يُنصح بإجراء الفحص 

 
 التصوير الطبقي للرقبة الخلفية -2

أيام لتحديد كمية السائل  3+ واألسبوع الثالث عشر  أيام 3+ يتم إجراء تخطيط صدى خاص بين األسبوع الحادي عشر 
السائل خلف العنق الناتج عن تجمع صغير للسائل يمكن عن طريق تخطيط الصدى قياس كمية  .الموجود خلف العنق

  .د خلف مؤخرة عنق الجنين بين البشرة واألنسجة الموجودة أسفلھايوج
الطول التاجي (عند طول محدد للجنين فبالتالي : زيد بتزايد فترة الحملتالسائل الموجود خلف مؤخرة العنق  ةكاسم

 ةكاسم يادةعندما يشير تخطيط الصدى إلى ز. يعادل قيمة طبيعية محددة لحجم السائل الموجود خلف العنق) المقعدي
بانحرافات في المائة، يكون الجنين أكثر تعرًضا لخطر اإلصابة  99السائل الموجود خلف العنق، بشكل خاص أكثر من 

، وتشوھات في القلب، أو متالزمات )18و 13بشكل خاص متالزمة داون، وبصورة أقل شيوًعا التثلث الصبغي ( صبغية
لكي يكون القياس صحيًحا يجب إظھار الجنين . جنة لن يكون مصابًا بھا، على الرغم من أن أغلب ھذه األجينية نادرة

جانبيًا، وبالتالي قد يكون من الضروري االنتظار حتى يأخذ الجنين الوضع الصحيح، بحيث يتحرك تلقائيًا، أو من خالل 
قد يؤدي ھذا إلى إطالة وقت : األم على السعال حث تشجيعه على التحرك من خالل الضغط البسيط على حوض األم أو

  .إجراء الفحص
 
 18و 21من ثم تتم المعالجة المشتركة للبيانات بھدف الحصول على تقييم للخطر الفردي لحدوث التثلث الصبغي  -3
 .13و



 
 تفسير االختبار

يتم التذكير . النحرافات الصبغيةكيد لعاد األاالختبار المشترك يعد فحص ذو طابع احتمالي، وال يتيح المعرفة أو االستب
بعبارة أخرى، فإنه في . بأنه عند الحصول على نتيجة سلبية من الفحص يكون الخطر منخفَضا، لكنه ال يصل إلى الصفر

 .انحرافات صبغيةكيد لوجود حالة إذا ما كانت نتيجة الفحص بالسلب ال يمكن االستبعاد األ
صاب بالمرض، لكن تشير إلى أن خطر إصابته مبية لالختبار ال تعني أن الجنين ان النتيجة اإليجإوبنفس األسلوب ف

نحرافات يتعلق ببعض االاالختبار فعال بشكل خاص فيما . جراحيمما يبرر إجراء تشخيصي  مرتفع بصورة كافية
عن طريق  كتشافھااأخرى خطيرة أو نادرة ال يمكن  انحرافات صبغيةتوجد . 13و 18و 21مثل التثلث الصبغي  الصبغية

إذا أردِت في ھذه الحالة . 1/250عندما يكون الخطر أكبر من يتم اعتبار نتيجة االختبار إيجابية . المشتركاالختبار 
أي عدد وبنية (للجنين سيُعرض عليِك تحديد النمط النووي  انحرافات صبغيةب بالفعل بمعرفة إذا ما كان الجنين مصا

على  كالھما إجراء اجتياحي وينطوي .أو بزل السليالمشيمية  أخذ عينة من الزغبعن طريق ) كروموسومات الجنين
 %.1زيادة في خطر حدوث إجھاض بنسبة 

كون مؤشر خطر لوجود أمراض ييمكن أن ) بالمائة 95أي أعلى من (للرقبة الخلفية  النتيجة الزائدة للتصوير الطبقي
صدى من المستوى الثاني مصحوب بتخطيط صدى لقلب الجنين بين  في ھذه الحالة يُنصح بإجراء تخطيط. جنينية أخرى

 .ھاتتشوأخرى، بشكل خاص ال وجود انحرافات من الحمل الستبعاد الحادي والعشرين واألسبوع التاسع عشراألسبوع 
يجريه أطباء معتمدين لدى مؤسسة  في الختام نريد إعالِمك بأن تخطيط الصدى إلجراء التصوير الطبقي للرقبة الخلفية

  .للرقابة على األخالقيات وجودة العمل عينخاضلندن، وفي " FMF"طب األجنة 
دن، حيث تعد مرجعية علمية نبل" FMF"مؤسسة طب األجنة البرنامج المستخدم لحساب نسبة الخطر تنظمه كذلك 

  .عالمية في ھذا األسلوب
 
 
 

 .................................................التاريخ 
 

 توقيع المريضة
……………………………… 

 يع المتخصصختم وتوق
…………………………………………………… 

 



 
 
 

 إقرار بالموافقة
 

أقر بأنني أطلعت على البيان ..................................................................................... أنا الموقعة أدناه 
فرصة كبيرة لطرح  يللقاء، وبأنه أُتيحت إلأثناء اوافية  ، وبأنه تم إعالمي بصورةما ورد بهاإلعالمي، وبأنني استوعبت 

  .األسئلة المتعلقة باألمر
 .نظًرا لعدم حاجتي إلي معلومات أخرى أطلب إجراء الفحص
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 توقيع المريضة
……………………………… 

 ختم وتوقيع المتخصص
…………………………………………………… 

 

 


