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 ىمعلومات من أجل والدي المرض صحیفة
 النووي الموسع حمضفحص ال

 
 قراءة المزید عن ھذا الفحص ھنا.یمكن نووي موسع لطفلك.  حمضاقترح الطبیب إجراء فحص 

 
 ھذا الفحص؟ماذا ل

النووي ھو  حمض. ھدف فحص الطفلكما ایعاني منھاألعراض التي النووي یتسبب في المرض أو  حمضربما ھناك انحراف في ال
 اكتشاف ھذا االنحراف. 

 
 ماذا یجب القیام بھ من أجل الفحص؟

النووي من ھذه العینة. في  حمضیتم سحب عینة دم من طفلكما من أجل الفحص وال داعي أن یكون طفلكما على الریق. یؤخذ ال
 نووي الوالدین والطفل. حمضمقارنة بین من أجل البیولوجیین غالب االحوال ھناك حاجة أیضا إلى دم الوالدین ال

 
 ؟من الفحوصات أي فحص

التي  األعراضتسبب في  قد عبارة عن فحص عدد من الجینات التي من المعروف أنھا وھي الجینات من فحص مجموعة
 طفلكما.یعاني منھا 

 كل الجینات.یشمل نووي  حمضوھو عبارة عن فحص   (WES)تسلسل اإلكسوم الكامل
النووي  حمضكل الجینات وكل ما یوجد من ال یشملنووي  حمضوھو عبارة عن فحص   (WGS)تسلسل الجینوم الكامل

 بین الجینات.
 ماذا یمكن أن تكون النتیجة؟

 اكتشاف السبب  تم .1
. في تلك الحالة یمكن األعراض) السبب وراء ما یبدي طفلكما من ربماتم العثور على انحراف في الحمض النووي وھو (

 لعالج.ل ھأكثر حول الوراثة. أحیانا یمكن التنبؤ حول سیر أمور طفلكما أو إمكانیة تلقی استنتاج
 السبب فلم یتم اكتشا .2

 طفلكما. ھذا قد یرجع إلى سببین: أعراضیتسبب في انحراف في الحمض النووي من شأنھ أن  لم یتم اكتشاف
 نووي.الحمض في الانحراف  ال یوجد. .1
 شیناقاآلن. لدینا باتھا خالل المعرفة والفحوصات المتوفرة إثال یمكن نووي ولكن الحمض في الھناك انحراف . .2

 .ما إذا كانت ھناك إمكانیات أخرى لمواصلة الفحصلطبیب معكما توفر ا
 النتیجة غیر واضحة .3

. من المفید يء أیضاقد ال یعني أي شعلى تغییر في الحمض النووي إال أن لیس من الواضح ما ھو معناه. فعالً یتم العثور 
 ستقرر بنفسك في طلب التعاون من أفراد عائلتك اآلخرین. أحیانا فحص أفراد األسرة اآلخرین. 

 االستنتاجات الجانبیة
، لكنھ یلعب دوراً في اإلصابة بمرض وراثي آخر. ھذا یسمى ال یتسبب أعراضكتم اكتشاف انحراف حمض نووي 

. منھ لدى الفحوص األخرى ھذا االحتمال أقل لدى فحص مجموعة من الجیناتواستنتاج جانبي واحتمال حدوثھ قلیل. ب
یرجى التحدث مع الطبیب إذا أردت االطالع/عدم االطالع على االستنتاجات الجانبیة.  علىذكر الطبیب عدداً من األمثلة سی

 استنتاجات جانبیة معینة.
  
 عنھ ھذا الفحص؟ ماذا یعجز

. خالل فحص الحمض النووي یتم البحث عن سبب مرض طفلكما أو عن طریق ھذا الفحص لوراثیةكل األمراض ا ال یمكن اكتشاف
 . أحیانا یتم العثور على شيء آخر، وھو استنتاج جانبي، لكن ال یتم البحث عن ھذا الشيء قصداً. أعراضھ

 
 الروابط العائلیة

 الوالدین البیولوجیین للطفل. افي حالة فحص حمض نووي الوالدین، فیمكن التحقق من كونھم
 

 فراد األسرةأل بالنسبة العواقب
من الممكن أن تكون النتیجة مھمة بالنسبة ألفراد العائلة، حالیاً أو في المستقبل. ھم ربما یعانون من المرض أیضا. كما أن أطفالھم 

 (في المستقبل) سیتعرضون إلى ھذا المرض أیضاً. 
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 النتیجة؟متى/كیف سأحصل على 
 یناقش معك الطبیب متى وكیف ستحصل على النتیجة.

 
 التعویض

. تقوم فقط بدفع المساھمة الشخصیة إذا لم الیف ویمكنك دائما مراجعتھا حول ھذا األمرتقوم شركة التأمین الصحي بالتعویض عن التك
. ھل لیس واجب بالنسبة لھم المساھمة الشخصیة فإنة سن 18من أعمارھم أقل من  البالغینتدفعھا بالكامل في تلك السنة. أما األطفال 

التأمین الصحي  یغطيبحمض نووي طفلك؟ في تلك الحالة ھذا یعتبر عالج  مض النووي لك أیضا لكي تتم مقارنتھیتم فحص الح
 لطفلك. 

 
 ي؟اتالحمض النووي على تأمینفحص ھل تؤثر نتائج 

أو التأمین على الحیاة. یمكنك  عن العمل على سبیل المثال التأمین ضد العجز باإلضافة إلى التأمین الصحي ھناك تأمینات أخرى.
. كما أن یمكن دائما مراجعة التأمین الصحي www.erfelijkheid.nl موقعقراءة المزید من المعلومات عن التأمین والوراثة على 

 ا األمر.الخاص بك أو مستشارك حول ھذ
 

 لنتیجة؟استالمي لكیف أستمر بعد 
 التواصل مع شركاء في المصیر •

) أو www.zichtopzeldzaam.nl(راجع موقع منظمة المرضى  خاللیمكن البحث عن ناس یعانون من نفس المرض 
 مجموعة على فیس بوك. أحیانا یمكن إجراء التواصل مع الشركاء في المصیر عبر الطبیب. 

o  غیر معروف شبكة مرضZON  على موقع)www.ziekteonbekend.nl من أجل والدي األطفال الذین یعانون (
 خیص نادر جداً. أو عندھم تش ھتشخیص یُجھلمن مرض مزمن 

o ZeldSamen  )www.zeldsamen.nl(  .وھذا عبارة عن شبكة من أجل المتالزمات الوراثیة النادرة 
o (Sch)ouders  )www.schouders.nl(  وھذا عبارة عن شبكة من طرف ومن اجل والدي طفل یعاني من إعاقة

 جسمیة و/أو عقلیة أو مرض مزمن و/أو اضطراب النمو. 
 وناالجتماعی ونالمرشد •

 . إلیھا النتیجة والطبیب یستطیتیع إحالتك التعامل معتستطیع المرشدة االجتماعیة مساعدتكم على 
 حول فحوصات الحمض النووي المعلوماتالمزید من  •

 . www.erfelijkheid.nlراجع 
 الفحوصات في المستقبل •

ستزداد إمكانیات فحوصات الحمض النووي في المستقبل. أحیانا من الممكن اكتشاف السبب بعد عدة سنین أو تم تسلیط المزید 
 . الفترةالنووي خالل ھذه  من الضوء على التغییر في الحمض

o  في أغلب االحوال ال تجري مشاھدة الحمض النووي من جدید. یمكنك إجراء االتصال بنفسك بعد عدة سنین من أجل
 مناقشة ما إذا كانت ھناك إمكانیات جدیدة. 

o  ًترد ذلك، یمكنك في وقت طرئت إمكانیات أو نتائج جدیدة. إذا لم أحیاناً الطبیب ھو الذي یجري اتصاالً بك الحقا
 ستمارة الموافقة). عدم رغبتك (راجع ا التعبیر عن

 
 ماذا یجري بالحمض النووي؟

 یتم تخزین الحمض النووي في قسم الوراثة ویجري التخزین وفق القواعد القانونیة. ال یتم تسلیم البیانات إلى شركات التأمین •
 . مثالً 

النووي مع اطباء أو باحثین آخرین، یتم تسلیط المزید من الضوء على عن طریق مشاركة المعلومات حول انحراف الحمض  •
لذلك فیمكن مشاركة  عواقب تترتب عن انحراف الحمض النووي. ھذا قد یكون مھماً جداً، خصوصاً بالنسبة لألمراض النادرة.

ل االسم، ال یمكن مشاھدة من ھذه العملیة تتم بشكل مجواالكتشافات عن الحمض النووي مع مختبرات وطنیة أو دولیة أخرى. 
 ھو صاحب الحمض النووي. 

 یمكنك إعطاء الموافقة (مع طفلك) على استخدام الحمض النووي للمزید من البحث العلمي (راجع استمارة الموافقة). •
 
 أسئلة؟

الوراثة السریریة یرجى االتصال بالطبیب العامل في قسم ؟ ترید تغییر موافقتك أو ھل ما تزال لدیك أسئلة بعد قراءة ھذه المعلومات 
 ].موقع المستشفى]. من أجل المزید من المعلومات حول القسم، راجع [رقم الھاتف / عنوان البرید اإللكتروني] عبر [اسم المستشفىل[
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