


التوقعات،  السعادة،  أكثر من طفل سليم.  الحامل  المرأة  تتمناه  ال شيء 
وكذلك القلق وعدم اليقين، جميعها ترافق فترة الحمل.

أن  طبيبك  سيسعد  الوالدة،  تسبق  التي  تقليدية  ال الرعاية  إلى  إضافة 
ينصحك بخيارات تشخيص أخرى.

رات الكروموزومية في الجنين.  ا، ثّمة طرق موثوقة للكشف عن التغيّ يً حال
حتى وقت قريب، كانت هذه الطرق تتضمن تقنيات البزل التشخيصية، 
نة من السائل األمنيوسي )AC( أو أخذ عينات من الخاليا  مثل سحب عيّ
هذه  مضاعفات  معدل  انخفاض  من  الرغم  على   .)CVS( المشيمية 
ة بشكل ُمطرد، إال أنها ال تزال تنطوي على مخاطر،  يّ اإلجراءات التوغل
غير  الوالدة  قبل  ما  اختبار  استخدام  يمكن  لإلجهاض.  منخفضة،  ولو 
التوغلي )NIPT( لتحديد مخاطر اضطرابات الكروموزومات الجنينية 
لّث الِصبغي1 21 و 18 و 13، وربما االضطرابات في  تث األكثر شيوًعا )ال
عدد الكروموزومات الجنسية2 وبعض الحذف الدقيق3(. عند االقتضاء، 
نتيجة  حالة  في  إليها  المشار  البزل  تقنية  التشخيص  يتجنب  أن  يمكن 

.)ETS) 4مسح غير طبيعي في الثلث األول من الحمل

NIPT VERA� التوغل غير  الوالدة  قبل  لما  فيراسيتي  اختبار  ييسمح 
CITY بالكشف الموثوق به عن بعض عيوب الكروموزومات الجنينية 
من عينة دم األم. يمكن إجراء االختبار أيًضا في حاالت الحمل المزدوج 
)توائم( وبعد اإلخصاب خارج الرحم – االنابيب )IVF(، واإلخصاب بحقن 
االختبار  استخدام  يمكن  كما   .)ICSI(البويضة في  المنوية  الحيوانات 
يمكن  ال  الجيني،  التشخيص  لقانون  ا  قً وف ولكن  الجنين،  جنس  لتحديد 
الكشف عن الجنس إال بعد األسبوع الرابع عشر من الحمل )بعد الحيض(.

ا؟ متى يكون االختبار ُمجديً
لّث الِصبغّي( تث ال ـ35 من العمر أو أكثر )خطر اإلصابة ب •  األم في ال

•  نتيجة المسح الطبي في الثلث األول من الحمل غير طبيعية.
•  نتيجة التصوير بالموجات فوق الصوتية غير طبيعية.

في كافة األحوال، ومن حيث المبدأ، يمكن ألي5( امرأة حامل االستفادة من 
اجراء هذا االختبار.
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في  المقصود  بالمعنى  جيني  تحليل  هو  فيراستي  اختبار  ألن  نظًرا 
يقوم  أن  بعد  إال  إجراؤه  يتم  فلن  الوراثي،  الجيني  التشخيص  قانون 
والحصول  الجينية،  المشورة  تقديم  اإلجراء،  بشرح  المسؤول  الطبيب 

على موافقتك الخطية.

ما النتائج الُمحتملة؟
المسح  ضمنها  من  الوالدة  قبل  طبيعية  رعاية  واضحة:  غير  نتائج 

بالموجات فوق الصوتية.

لفتة: يفضل االستشارة والمراجعة، إضافة إلى فحص  نتائج واضحة ُم
السائل األمنيوسي.

ما القيود؟
وطفرات  فسيفساء6(  المذكورة،  تلك  غير  الكروموزومات  عيوب 

الجينات الفردية، ال يمكن اكتشافها في الوقت الحاضر.

تقييم بسبب  ل في حاالت نادرة، قد ال يسفر التحليل عن نتيجة قابلة ل
وسيتعيّن   )3% من  )أقل  للجنين  النووي  الحمض  كمية  كفاية  عدم 
تكرار االختبار بمجرد أخذ عينة دم جديدة. فقط في حاالت نادرة جًدا 

يكون من المستحيل الحصول على نتيجة.

ما مزايا اختبار فيراسيتي؟
تقييم المبكر للمخاطر )يتم إجراؤه ابتداًء من األسبوع العاشر  •  ال

لتثلث الصبغي 21 و 18 و 13، واضطرابات  من الحمل( ل
الكروموزومات الجنسية إن وجدت، والحذف الدقيق إن وجد.

ال مخاطر تََدخل جراحي.  •
ا في ألمانيا. يتم إجراء االختبار وتقييمه حصريً  •

التشخيص واالستشارة في مختبر تحت إشراف طبيب وإدارته.  •

كيف يمكن الكشف عن اضطرابات 
الكروموزومات الجنينية في دم األم؟

الجنين،  مصدرها  التي  الحّرة   )DNA( النووي  الحمض  شظايا  تنتشر 
األم،  دم  عن  وفصلها  األجزاء  عزل  بعد  األم.  دم  في  المشيمة،  وخاصة 
يلية حديثة لتحديد االنحرافات العددية عن العدد  يمكن استخدام طرق تحل
بالغ 46 كروموزوًما على أساس الحمض النووي الخالي من  الطبيعي ال

الخاليا.

كيف يتّم اختبار فيراسيتي
1. االيضاح واالستشارة الجينية

من  )المتخصصة(  الجينية  واالستشارة  الشاملة  المعلومات  توفير  سيتم 
قبل أخصائي طبي مؤهل؛ سيظل هذا الشخص، المسؤول عن رعايتك، 
جهة اتصالك الرئيسة طوال اختبار فيراسيتي. إذا لم يكن طبيبك قادًرا 
العثور  في  مساعدتك  فسيسعدنا  بنفسه،  الجينية  االستشارة  إجراء  على 

على مركز استشارات جينية في منطقتك.

2. أخذ عينة الدم
ّم أخذ عينة الدم )20 مل( من قبل الطبيب  ة، يت بعد إعطاء موافقتك الخطيّ

الذي يتابعك.

3. التحليل
في  الطبية،  للرعاية   Martinsried مركز  إلى  الدم  عينة  إرسال  ّم  يت
يلها  البريد السريع، حيث سيتم تحل صناديق شحن خاصة وعبر خدمة 

يلية. باستخدام أحدث الطرق التحل

4. النتائج
طبيبك  يتلقى  الجمعة(،  إلى  اإلثنين  )من  عمل  أيام   5�10 حوالي  بعد 
نتائج التي بموجبها سيكون قادًرا على إيضاحها لك واإلجابة على أي  ال

ا. أسئلة تتعلّق بها، معك شخصيً
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