اختبار برينا ( )PraenaTestمعلومات للسيدات الحوامل

اختبار غري جراحي قبل الوالدة ()NIPT
للكشف عن
االضطرابات الكروموسومية
لدى الجنني

مزيد ا
ً
ملعلوماتكم
نقدّ م ِ
لك عرب اختبار  ®PraenaTestالعديد من املميزات:
انعدام الخطورة عىل طفلك ،ألنه فحص غري جراحي
بدائل آمنة لفحص السائل األمنيوين وال خطورة كبرية تؤدي إىل إجهاض
ميكن إجراء الفحص مسبقًا بد ًءا من أسبوع الحمل  0 + 9تقريبًا
اختبار آمن جدًا ميكن االعتامد عليه مع داللة عالية
مزيد من املعلومات باالنتخاب التحلييل املرن
تصل دقة االختبار إىل نسبة تفوق % 99
ال ت ُج َرى التحليالت إال يف أملانيا

اختبار – ®PraenaTest
اختبار غري ج راحي الستبعاد وجود اضط رابات كروموسومية

عزيزيت املرأة الحامل،
إليك بخالص التهاين عىل الحمل ونتمنى ِ
نتقدم ِ
لك أوقاتًا سعيدة
مليئة بالرتقب! شعور كبري بالسعادة – يقرتن بالقلق أحيانًا .رمبا تتساءلني،
وخاصة مع الطفل األول ،ما القادم وما الذي ميكن فعله كأفضل يشء
لطفلك القادم .استشريي طبيبك الخاص حول الفحوصات
الرضورية ملراقبة منو الجنني وهل هناك جدوى تعود عليك شخصيًا من اختبار  ®PraenaTestالخاص بنا.
يفحص اختبار  ®PraenaTestما إذا كان اإلرث الجيني لدى طفلك ُمصاب باضطرابات كروموسومية
أم ال ،تلك التي تؤثر سلبًا عىل منو طفلك ،كام يزودك االختبار
مبعلومات عن حالة الجنني الصحية .االختبار متنوع
االختيارات مع طيف فحص متنوع ،حيث تتوفر لك حرية االختيار بني
بدائله .تتوفر املزيد من املعلومات يف هذا الصدد يف الصفحات التالية.
ولكن ليست االضطرابات الكروموسومية وحدها التي ميكن أن تؤثر سلبًا عىل النمو السليم
لطفلك .إذ تظهر يف حاالت نادرة ج ًدا عوامل خلل أخرى يف النمو أو أمراض وراثية أخرى ،والتي ميكن
الكشف عنها عىل سبيل املثال بفحوصات املوجات فوق الصوتية
ِ
ننصحك حتى يف حال ظهور نتيجة عادية الختبار  ®PraenaTestأن
أو غريها من الفحوصات الوقائية .لذا
تتعاوين مع طبيبك امل ُعالج الكتشاف كيفية مواصلة مراقبة منو الجنني.

مع خالص التحية
فريق اختبار  ®PraenaTestيف خدمتك
رشكة Eurofins LifeCodexx
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االختيارات الصحيحة لكل حالة حمال

خيارات اختبار®PraenaTest
الخيار األسايس
التوزيع الخاطئ الشائع للكروموسومات (حاالت اختالل الصيغة الصبغية)
(التثلث الصبغي  ،21التثلث الصبغي  ،18التثلث الصبغي )13

تتوفر اختيارات إضافية أخرى حسب الطلب (ولكن فقط مع الخيار األسايس)
+

( SCAsتحليل الكروموسومات الجنسية)

+

( RAAsحاالت خلل نادرة يف توزيع الكروموسومات غري الجنسية)

+

( CNVsحاالت الحذف واالزدواجية >  7ميجابايت)

+

حاالت الحذف الضئيلة (دي جورج )22q11.2

+

جنس الجنني

ميكن تحديده يف حالة الحمل املفرد

ميكن تحديده يف حالة حمل التوأم

ُيولد
معظم األطفال
تقري ًبا يف حالة
صحية جيدة
3

اختبار – ®PraenaTest
 23زو ًج ا من الكروموسومات تحت العدسة
املزيد من
املعلومات

تكون املعلومات الوراثية ُمختزنة عاد ًة يف  23زو ًجا من الكروموسومات.
التغيات الطفيفة
ولكن اختالف عدد الكروموسومات أو ُّ
داخل إحدى الكروموسومات ميكن أن يؤثر عىل منو الجنني.
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بخيارات اختبار  PraenaTestفإننا نُتيح®إمكانية فحص جميع الكروموسومات البالغ عددها  23زو ًجا
من حيث احتاملية وجود أي معوقات .وبالتايل استبعاد عوامل جينية معينة تؤدي إىل خطورة الحمل.
تغيات أم ال ،ما يسمى
يفحص اختبار® ما إذا كان اإلرث الجيني لطفلك تظهر به ُّ
االضطرابات الكروموسومية ،والتي ميكن أن تؤثر سل ًبا عىل طفلك.
التغيات ليس لها إال تأثري سلبي ضئيل أو ال تأثري لها عىل طفلك ،ولكن غريها ميكن أن تؤدي إىل
بعض ُّ
معوقات ذهنية أو جسدية أو ميكن أن تتس ّبب يف مرض خلقي يف قلب الطفل.
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الكروموسومات
الجنسية
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أي االضط رابات الكروموسومية ميكن الكشف
عنها باختبار ®PraenaTest؟
معلومات حول أهم االضطرابات الكروموسومية
i

التثلث الصبغي  21والتثلث الصبغي  18والتثلث الصبغي 13
يُطلق التثلث الصبغي عىل أي اضطرابات كروموسومية يظهر بها عدد الكروموسوم ثالثة بدالً من كونه اثنان .التثلث
الصبغي الشائع هو التثلث الصبغي  ،21ويسمى أيضً ا متالزمة داون .وعليه «يبلغ الخطر لدى امرأة حامل يف سن 20
عا ًما نسبة  1:2000تقري ًبا ،بينام لدى امرأة حامل يف سن  40عا ًما  1:100تقري ًبا .ويعد التثلث الصبغي  18من حاالت
التثلث الصبغي الشائعة أيضً ا ،ويُعرف مبتالزمة إدوارد والتثلث الصبغي  13مبتالزمة باتو».

i

حاالت اختالل الصيغة الصبغية الجسدية النادرة ()RAA
باإلضافة إىل حاالت التثلث الصبغي الشائعة بالكروموسومات  21و 18و 13ميكن أن تظهر كروموسومات جسدية
(غري امل ُح ِّددة للجنس) أخرى بها تثلث صبغي أو حاالت أحادي الصبغي .وهو ما يجري فحصه باختيار حاالت اختالل
الصيغة الصبغية الجسدية.

i

حاالت اختالل الصيغة الصبغية املُحدِّ دة للجنس ()SCA
«باختيار اختالل الصيغة الصبغية امل ُح ِّددة للجنس ،ميكنك فحص الجنني من حيث الخلل يف توزيع الكروموسومات
الجنسية  .X/Yومن حاالت الخلل يف التوزيع املعنية نذكر متالزمة ترينر ،واملعروفة أيضً ا بأحادي الكروموسوم ،X
ومتالزمات كالينفيلرت وثاليث  Xومتالزمة ».XYY

i

نسخ مختلف العدد ()CNV
ت ُفحص الكروموسومات  1إىل  22من حيث حاالت االزدواجية والحذف ≥  7ميجابايت  .متثل حاالت االزدواجية
والحذف تضاعفات صغرية أو حتى حاالت فقدان صغرية من املعلومات الوراثية بالكروموسوم.

i

الحذف الضئيل 22q11.2
فحص الحذف الضئيل لحوايل  3ميجابايت تقريبًا من الكروموسوم  22يف املوضع  .11يتشارك هذا النوع من الحذف
مع متالزمة دي جورج ومتالزمة فيلوكارديو

تتوفر املزيد من املعلومات حول حاالت خلل فردية يف توزيع
الكروموسومات عىل صفحتنا باإلنرتنت
www.praenatest.com/chromosomen-info
أو عرب كود االستجابة الرسيع التايل.
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الطريقة املضمونة ملعرفة

“ميكن عرب عينة من الدم إجراء اختبار  ®PraenaTestوالكشف عن االضطرابات الكروموسومية لدى
ِ
ِ
تعريضك أو طفلك ألي خطر .أثبتت الدراسات الرسيرية معدالت الكشف ودقة اختبار
طفلك ،دون
”.®PraenaTest
تكيف يعمل اختبار ®PraenaTest؟
تنتقل أثناء الحمل جزيئات من املادة الوراثية
للطفل ( )DNAمن مشيمة األم ( )Placentaإىل
الدورة الدموية لألم .ومع اكتامل األسبوع  9من
الحمل تكون هذه الكمية كافية يف أغلب األحوال
لنستطيع تحليل هذه املعلومات الوراثية (الحمض
النووي) عدمية الخاليا.
ويف الحاالت األخرى ،فإننا نوفر ِ
لك مسار اختبار
ِ
طبيبك الخاص حول جدوى
آخر .استشريي
إجراء االختبار ِ
لك شخص ًيا.

تصل دقة االختبار إىل نسبة تفوق  % 99يجمع
اختبار  ®PraenaTestبني مميزات االختبارات
الوقائية البديلة دون خطورة عىل الطفل .تختلف
املعلومات الجينية للمشيمة عن املعلومات
الوراثية للطفل ،وذلك يف حاالت نادرة .وهو ما
ميكن أن يؤدي يف حاالت نادرة ج ًدا (أقل من 0,1
 )%إىل نتيجة خاطئة .تويص الرشكات املتخصصة
يف حال إيجابية النتيجة بالتحقق من ذلك من
خالل إجراء فحص جراحي ُمك ّمل ويف حال سلبية
النتيجة بإجراء الفحوصات الوقائية املنتظمة.
الدورة الدموية
لألم
املشيمة

مميزات اختبار®PraenaTest
بد ًءا من أسبوع الحمل التاسع
عرب عينة الدم بكل بساطة (غري جراحي)
ال توجد خطورة إجهاض
داللة عالية
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الحمض النووي الجنيني بدون خاليا cffDNA
الخاص باألم DANN

خطوات االختبار -
فقط خطوات قليلة حتى الحصول عىل النتيجة
اختيارك الختبار® قامئًا عىل استشارة جيدة وأنك تشعرين ِ
ِ
أنك مشمولة
يهمنا يف خضم ذلك أن يكون
بالرعاية .ت ُجرى االختبارات عىل أحدث املعايري التقنية .مطلوب خطوات قليلة فقط ،وسوف تحصلني عىل
ِ
نتيجتك خالل بضعة أيام.

1
مجرد عينة دم يف
ِ
طبيبك الخاص
أنبو ّيب عينة عىل يد

2
3

i

ِ
ميكنك مناقشة النتيجة
ِ
طبيبك الخاص
مع

توعية واستشارات شاملة
ِ
طبيبك الخاص
لدى

i

تحليل عينة الدم داخل مخترباتنا يف
أملانيا؛ وت ُرسل النتيجة إىل عيادة
طبيبك الخاص يف غضون بضعة أيام

4

إنه قرار ِك ليك
تعريف أكرث

ِ
وميكنك االعتامد عليه -
متطور ج ًدا
أسلوبنا يف التحليل
تسلسل الجيل القادم ()NGS
تُجرى عمليات تحليل اختبار  ®PraenaTestمبنهجية تسلسل الجيل القادم القوية والقامئة عىل تقنيات
حديثة ج ًدا .وهو ما يُتيح ِ
لك العديد من املميزات
مميزات أسلوب تسلسل الجيل القادم
أسلوب مناسب مع داللة عالية
خيارات تحليل متنوعة
أسعار مغرية
ميكن إجراؤه أيضً ا مع حاالت حمل التوأم ويف حال التربع املسبق بالبويضة

هل ما ِ
زلت بحاجة للمزيد من املعلومات
التخاذ الق رار؟
يرجى العلم لألهمية
!

الرتكيز عىل االضطرابات الكروموسومية
ِ
ِ
لطفلك من حيث التغريات الجينية الفردية .ولكن اختبار
ميكنك باالستعانة باختبار  PraenaTestلفحص اإلرث الجيني
 PraenaTestال ميكنه الكشف عام إذا كان الجنني بحالة صحية عامة جيدة أم ال .فليست االضطرابات الكروموسومية
وحدها ،بل وتوجد أيضً ا عوامل أخرى تؤثر عىل صحة طفلك.

!

تفسري نتيجة االختبار
نتيجة اختبار  PraenaTestهي نتيجة غري ملفتة للنظر يف معظم األحوال .وإذا افرتضنا أن نتيجة اختبار PraenaTest
ملفتة للنظر ،فإنه ال يعني بالرضورة أن الجنني يعاين من اضطرابات كروموسومية بالفعل .والعكس صحيح ،إذ أن
نتيجة االختبار غري امللفتة للنظر ليست ضامنًا ألن يكون الجنني «عىل ما يرام يف كل أحواله» .حيث إنه يف حاالت نادرة
ج ًدا ،ميكن أن تحدث نتائج إيجابية كاذبة وسلبية كاذبة .هل تودين معرفة املزيد عن القيم اإليجابية التنبؤية (PPV
ِ
السلبية)،ميكنك االستعالم عىل املوقع
= القيمة التنبؤية اإليجابية) والقيم التنبؤية السالبة ( = NPVالقيمة التنبؤية
التايلwww.praenatest.de :

!

األسئلة والدعم املتخصص
هل ما زالت ِ
لديك أسئلة أخرى ولستي عىل يقني مام يتطلبه إجراء االختبارات غري الجراحية قبل الوالدة؟ هل
فأي
بنعم،
اإلجابة
كانت
إذا
ال؟
أم
كروموسومية
اضطرابات
من
يعاين
رمبا
الجنني
كان
إذا
ما
معرفة
تودين يف األساس
ّ
ِ
التحليالت تودين بالفعل تنفيذها؟ ناقيش أسئلتك يف وقت مبكّر مع طبيبك الخاص .وكُوين عىل يقني بأن نتيجة االختبار
اإليجابية ال تتداخل بالرضورة مع إجهاض الحمل ،بل ميكن أن تكون مدعاة إلنجاب طفل واحد ،عىل سبيل املثال مع
تثلث صبغي.

طبيبك الخاص حول أي الفحوصات ذات جدوى بالنسبة ِ
ِ
لك شخص ًيا.
استشريي

نحن نُط ّور منذ العام  2010اختبارات جينية قبل
الوالدة بأعىل جودة يف أملانيا ،والتي تُ كّن النساء
من اتخاذ قرارات واعية وذاتية يف مرحلة مبكرة
من الحمل .ونحن نتعاون يف ذلك تعاونًا وثيقًا مع
أخصائيي طب النساء والوالدة وأخصائيي الجينات
البرشية والعلامء الخرباء يف أملانيا ،وذلك لتوفري
أفضل دعم ممكن للنساء املعنيات.

Eurofins LifeCodexx GmbH
Line-Eid-Straße 3, 78467 Konstanz
info@lifecodexx.com
www.lifecodexx.com
©  / LifeCodexxاختبار  PraenaTest / PraenaTestهي عالمة تجارية مسجلة
لرشكة أويروفنس اليف كودكس ،ذ .م .م ،.أملانيا

Praxis | Klinik

هل تودين تحميل معلومات مفيدة ومناذج
ِ
ِ
طبيبك الخاص؟ كل ما عليك بكل
لالستعداد لزيارة
بساطة هو املسح الضويئ لكود االستجابة الرسيع.
/www.lifecodexx.com/fuer-schwangere
vorbereitung-auf-ihr-arztgespraech
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