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 (CMA) للجنين "خلويه وراثيهشريحة" الوراثي فحصلموافقه ل استمارة
 בעובר ציטוגנטי בבש בדיקת

يضا او الفحص اجيابيات ح عن شر  ىحصلت عل أنبعد (, "بالفحص"الحقا  ىما سيدع)للجنني  وراثيه شرحيةفحص  ءاطلب ان يتم اجرا
  .ءا من هذه االستمارةوالـذي يعترب جز  أ(,ملحق ) رةكما هو مشروح يف االوراق املرفقة هلذه االستما  ,ةمكانياته احملدودعن ا

 _______            _________       ________       ________                 : سماأل
        قم الهوية        ر اسم االب                  االسم الشخصي                    ئلةاسم العا             

 :-/ةالوراثي /ةاملستشار/ة أو ن الطبيبين حصلت عل شرح شفهي موافق هبذا بأأصرح و انا أ
                 _________                    ____           ________            _____ 

 )שם פרטי( االسم الشخصي                      )שם משפחה( ئلةاسم العا                

 

 للجنني (הציטוגנטי השבב בדיקת) وراثيالفحص ال ءجراأل
 

 :)סיבת הפניה( الفحص ءسبب اجرا
 
 

 . تّم اعالمي أّن:يص االستشارة الوراثيةفي تلخ موجودشرح اضافي 
 تغيريات صغرية يف املادة الوراثية وجودمبا يف , يهاملادة الوراث كميةيف  تغيريات وجود هدفه فحص  الوراثيهاخللويه الشرحية  حصف .

 copy number بامليكرسكوب اميكن تشخيصهال هذه التغيريات ميكن ان تكون زيادة او نقصان يف املادة الوراثية واليت 
variants, CNVs )  .) تشوهات خلقية / توحد / مشاكل يف التطور/ تسبب ختلف عقليهذه التغيريات ميكنها ان
 .ومشاكل صحية صعبة اخرى

 بعدد , بعض من ناحية تكنولوجيةعن بعضها الواليت ختتلف شرائح خمتلفة من ال واعان ليف البالد ودول اخرى بالعامل يتم استعما
شفى هعييمق يعتمد على تقنية سالوراثي مالفحص الذي يتم اجراؤه باملركز  .املوجوده (גלאים) شؤشراتوكثافة امل

Affymetrix Genechip . 
 

نوعية , لعامل يوجد توجهات خمتلفة بالنسبة لتحليل النتائج واي نتائج يتم التصريح عنها حبسب كرب التغيريوا البالد يفخمتلفة لدى خمتربات 
 .النقابات املهنيهنوع التقنية اليت مت استعماهلا وحبسب توصيات , اليت حيتويها يناتاجل
   ميكن تشخيص تغيريات كثرية يف كمية  املادة الوراثية سان كل انلدى(CNVs) يف حالة . واملوجودة يف مواقع خمتلفة باملادة الوراثية

 حسب. شرح  كامل باطار استشارة وراثية خاصةيتم اعطاء س, والذي يسبب حاله مرضيهتشخيص تغيري وراثي يف كمية املادة الوراثية 
 .وحسب التوصيات ميكن ان تكون هناك ضرورة لفحص االهل احلاجة

 
  كتشاف:الفحص غير مخصص ال جدير بالذكر أّن 
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  تغيريات متوازنه يف مبىن الكروموسومات مثال على ", מוזאיקה -فسيفساء"تغيريات كميه اليت تظهر يف قسم من اخلاليا ما يسمى
ميكن حتديد هذه التغريات من خالل فحص (. רציפרוקליות וטרנסלוקציות אינברסיות) ذلك تغيريات تدعى بالعربية 

 امليكروسكويب لكروموسومات ا
  تغريات بتسلسل (, אפיגנטיים) تنشيط او عدم تنشيط اجلينات ,تغريات متعلقة يف آليات اخرى مثل التغريات املرتبطة بالتعبري

باإلضافة اىل تغريات غري ( جلينوما-اده الوراثيهملتكرر نفسها او ليست فريده با مثل طفرات حمدده باجلينات او مناطق)الشيفرة الوراثية 
 (. יפ'צ) متوازنة على املواقع اليت ال يتم متثيلها بشكل كاف على الشرحية  

 تعريف بدقه أي الوبالتايل ال ميكن , متقاربتني( פרובים)بني عالمتني  عنها متثل متوسط حسابملصرح حجم التغريات ا
 جينات/اكسونيم تقع داخل حدود التغري .

  الفحصاليت ال ميكن حتديدها من خالل عين عدم وجود حاالت مرضية، ال ت, הציטוגנטי( יפ'צ)نتيجة سليمة بفحص الشرحية.  

 في هذا الفحص لن يبلغ عن :
  طيب.هنالك شك اهنم ذات معىن كان اال اذا  ,قاعده  500,000نقص واضافات اقل من 
  اخلصوبة او يف الكروموسوم شاكل متعلقة مبتغريات.Y  
 (.  فيهاالمراض اليت تتطلب ان يكون كال الزوجني حاملني للمرض للتسبب )  الوراثيه املتنحيه مراضلال ملتغريات متعلقة حب 
 ض يف جيل متقدم ) سرطان, امراض عصيبة اخل (.  لظهور مر  ورهخط/ شكل زياده  تغريات اليت ت 

 ية : يصنف الحد التعاريف الّتال, يرصد من خالل الشريحهالذي كل تغير 
  بطلب من اخصائي بعلم الوراثة فقط. فقط غ بل  ي   هيهطبتغري دون امهيه  :BENIGN -تغري محيد 

 الطبية.  لمصادروفقا ل ةثبتم طبيهتغري ذات امهيه  :PATHOGENIC -تغري مسبب للمرض 
كن ال مي الذي تغري :VOUS)-of Uncertain Clinical Significance (Variantsة غري واضحه طبيتغري امهيته ال

يتم تصنيف .العاملية واحمللية ليتم تصنيفه على اساس محيد او مسبب للمرضاحملليه و الطبية احلالية وقواعد البيانات  صادرعلى املاالعتماد 
 الفرعية الثالثة التالية:لتعريفات هذا التغري اىل احد ا

1. BenignLikely  - )الذي ال يشتبه به باحتمال كبري كمسبب للمرض, تغيري وراثي: على االرجح محيد )غري مسبب للمرض ,
 لكن ال توجد معلومات كافيه لتصنيفه كحميد )غري مسبب للمرض(  .

2 .Likely Pathogenic - لكن , للمرضبه به كمسبب تمن املرجح ان يكون مش الذي, تغيري وراثي: على االرجح مسبب للمرض
 ال توجد معلومات كافيه لتصنيفه كمسبب للمرض.

3 .Not Other Specified (NOS) -Uncertain Clinical Significance :ال توجد عنه  الذي , تغيري وراثي
 جزئي مع نفاذتغيري او ، 2او  1امهيته الطبية، وهلذا ال ميكن تصنيفه جملموعة  وصخبصاو هنالك تقارير متضاربة , معلومات كافيه حىت اليوم

 .(חלקית חדירות)
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 يلخص نتائج الفحص حسب البنود التالية:مستند يسلم عد تشخيص التغييرات الوراثية، ب

  غري مسببة المراض او غري متوقع اهنا مسببة المراضالعينه واليت هي تغيريات وراثية يف نتائج فحص  وجود: عند سليمهنتيجة 
  املعروفة باهنا تسبب مشاكل صحية، او من املفرتض اهنا العينه و  تغيريات وراثية يف نتائج فحص وجود : عندسليمهنتيجة غري

 خمتلفة من شخص اىل اخر.واالعراض جزئي  ذات نفاذمسببة ملشاكل صحية، حىت وان كانت 
  ،هحامسغري "انه على اهنا الفحص  نتيجه نف تصيف حال مت تشخيص تغيري وراثي من اجملموعة الثالثة كما ذكر اعاله." 

 %99دقه الفحص 

 :الفترة الزمنية المتعلقة بالفحص

 نتيجه. املدة الزمنية العطاء اسابيع ابتداءا من تلقي العينة يف املخترب 6-3هو بني  CMAالفرتة الزمنية حىت تلقي جواب الفحص 
اليا المتام الفحص، احلاجة يف خ زراعةحتضري  وجوب  بعدة عوامل: مثال كمية املادة يف العينة اليت تتوفر يف املخترب، هالفحص متعلق

 فحص لدى اجلنني.نتيجه اليل لحتبطرق اخرى كجزء من وراثيه بعض االحيان لعينات من االهل وفحوصات 

 

 :فحصيف الاملوجودة  قباتالع

او /وهناك امكانية لتواجد متالزمة وراثية  تبقى ب ملشاكل صحية لدى اجلنني،سب  معروف  كم وان مل يتم العثور على تغيري حىت . أ
/خلل صحي   CMA -الذي تسببه عوامل ال يتم فحصها بواسطة فحص ال ختلف عقلي او مشكله أخرى  اوو 

املتالزمات الطبيه اليت تنجم عن  . مثال املتالزمات الطبيهدقيق جدا، ولكنه ال يستطيع تشخيص كل  CMA -فحص ال . ب
يف املادة الوراثية. هناك اجزاء من املادة وازنه طفرات وراثية، او تغيريات مت  أعاله,املذكور املصرح به و تغيريات وراثية حبجم اقل من 

 ا من خالل هذا الفحصالوراثية ال يتم فحصها بتات
يف حال وجود خاليا من االم يف عينة اجلنني، مثال تواجد دم يف فحص ماء السلى التابع للجنني، من احملتمل عدم امكانية اعطاء  . ت

 للفحص امسه وهناك امكانيه عدم إعطاء نتيجهح نتيجه
، كما سبق وذكر صحيةاذا كانت مسببة ملشاكل  همن احملتمل تلقي نتيجة اليت حتوي تغيريات وراثية غري مصنفة وغري معروف . ث

 اعاله.
، معىن ذلك، انه من املمكن ان تسبب مشاكل صحية صعبة، خفيفة او ال (חלקית חדירות) جزئيمع نفاذ يوجد تغيريات  . ج

 .الهبذه اجملوراثيه احباث  نشربسبب  ات من هذا النوع تتغري مع الوقتعلى االطالق. قائمة التغيري  صحيه تسبب مشاكل
امتام الفحص بسبب هذا النوع من املشاكل او يتم يف حاالت نادرة جدا، ال  .ةيامتام الفحص بسبب عوامل تقنحيتمل التاخري يف  . ح

 . اذا صادفتنا مشكلة من هذا النوع، يتم ابالغك بشكل فوري بذلك.غري كافية عينةوجود بسبب 
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 الرجاء قراءة بند ج وبند ح بملحق أ واختيار اذا تريد اي منها:

 VOUS – Variant of unkown) – بفحص الشرحيه الوراثيه غري معروف اليت تاثريها ومعناها ال ارغب بتلقي نتائج         
significance)  رابطة االطباء الوراثيني(التصريح عنه ، حسب ما هو متبع( 

ن كميتقدم بالسن و ميل اليت حتدث جبمتعلقه بامراض )يتم الكشف عنها بالصدفة(  هنتائج عرضي   مبعرفة معلومات عن ال ارغب        
 .رض السرطاناالصابة مبباحتمال ه تعلقامل تغيريات ك بوسائل طبيه متوفره,  االتاثري عليه

 فهمت الشرح و ما ذكر أعاله.قد كمل وجه و انين أعلى جيابيات وحمدودية الفحص قد شرحت يل اان   ؤك دأ انا

 חתימת האישה() الفحص ة طلب \مقدم توقيع _____   )שעה( ساعه ___________ תאריך() تاريخ
________ 

ت على املوافقه \ا وقع\للمرتجم كل ما ذكر أعاله بالتفصيل املطلوب وانه \للوصي  \نين شرحت شفهيا ملقدم طلب الفحص  ؤك دأ
 ت شرحي بشكل تام .\ا فهم\امامي بعد اقتناعي انه

 ___________ )שם רופא/ יועץ( مستشار وراثي \سم الطبيب ا

 ___________ )חתימה( ة\مستشار  \ة  \توقيع الطبيب

 ___________ )תאריך ושעה(تاريخ و ساعه   

 ___________ קשר למטופל() صلته باملريض_______שם מתרגם( ) ة\اسم املرتجم  
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 الملحق أ في نموذج الموافقة

 الوراثية عند الجنين شريحةالالختبار 

Chromosomal MicroArray CMA 

 ما يلي هو شرح مفصل للجوانب املختلفة املتعلقة باختبار الرقاقة اخللوية الوراثية.

 معايري حتليل البيانات واإلبالغ عن النتائج:

 .املعروفة حالًيا بأهنا تسبب حاالت مرضيه ،يف املناطق املمثلة على الشرحية الوراثية نقص واضافه سيتم اإلبالغ عن. أ

 .الذي الجله مت تنفيذ الفحصسبب بالة غري متوقعة ، ال عالقة هلا طبينتائج مع أمهية  إلبالغ عن يف بعض األحيان هناك حاجة. ب

ستشارة وراثية يف إطار ااعطاء سيتم , (VOUS)  يف معرفة النتائج اليت  أمهيتها الطبية غري معروفة اليوم /ين ترغب /ي إذا كنت. ج
اعتمادا على معايري مقبولة  -اجلداول الزمنية املوجودة حتت تصرفنا ، ويوصى بفحص الوالدين )كجزء من سلة اخلدمات أو بتمويل خاص

وارد زمنية ، وهلا تتضمن هذه اإلجراءات ماملتوفرة يف وقت اجراء الفحص. املعلومات كافة وسيتم إعطاء  ( يف ذلك الوقت لتمويل االختبار
 .جانبيه نفسي هأيًضا آثار 

 إال يف حاله, قاعده 50000ذو حجم اصغر من  وإضافات نقص كما هو مذكور يف استمارة املوافقة ، لن يتم اإلبالغ عن أي. د
 ة.طبيشتباه يف أهنا ذات أمهية اال

أو التغيريات  Yالتغريات يف كروموسوم  ،اخلصوبة شاكلتتعلق مبكما هو مذكور يف استمارة املوافقة ، لن يتم اإلبالغ عن تغيريات  ه.
 املرض(. كي حيدث املتعلقة حبمل األمراض املتنحية )األمراض اليت تتطلب من الشريكني أن يكونا حاملني

إذا   بأمراض مستقبلية.ولكنها مرتبطه ا طبيكمية تشؤدي إىل حالة مل يتم تشخيصها يه(جينوموراثيه )يف بعض األحيان ، هناك تغيريات . و
التاثري على اليت ميكن و  هيف سن متقدمتظهر اليت يف احلصول على معلومات حول النتائج العرضية فيما يتعلق باألمراض  /ينترغب /يكنت

سيتم التوصية  .لدينااجلداول الزمنية املتوفرة وراثية يف إطار استشارة اجراء سيتم كأمراض السرطان،  ،متوفرهباستخدام وسائل طبية  جمراها 
عن معلومات و  كافة المعلومات المتوفرة في وقت اجراء الفحصوسيتم إعطاء  ذايت ليقوم الوالدان بأداء الفحص بتمويبأن 

الكشف املبكر أو السماح بعالج طبية اليت تعمل على  وسيله مكن مالئمه اليوالتي من  جينات املرتبطة بالسرطان )على سبيل املثال(
أو ختفف من حدة املرض. يف بعض األحيان، من خالل فحص اجلنني، من املمكن حتديد أحد الوالدين  أو اختاذ إجراءات متنع، الئمم

 .عنه املعرضني للخطر، والذي مل تكن لديه معلومات سابقة

 ) DGVيستند تفسري النتائج املختلفة على قواعد البيانات اليت يتم حتديثها من وقت آلخر، مثل . ز
)http://projects.tcag.ca/variation .معنا  م التواصلقد يشؤثر على تفسري النتائج. ميكنك التغيريات يف قواعد البيانات

 كانت استفسارات اخرى. للحصول على شرح أوىف للنتيجة مع مرور الوقت ، وإذا
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مناطق متماثلة يف اجلينات، أي مناطق اليت ال يوجد فيها اختالف يف العالمات اجلينية يف األجزاء الصبغية . لن يتم اإلبالغ عن أي ح
النتيجه   حتليلتم فيه وعد الذي ياملوروثة من كل والد. استثتاءا لذلك هي احلاالت اليت تكون فيها اآلثار الطبية شديده وال لبس فيها يف امل

 -UPDعروفة وهناك أدلة قاطعة على وجود آثار طبية كبرية يف حاالت الـ مناطق مبية )على سبيل املثال ، وث الط، وهي مثبته يف البح
 نسختني من املنطقة احملددة يف اجلينوم واليت مت وراثتها من نفس الوالد.

 
 أسئلة وأجوبة ستساعدنا على فهم أهمية االختبار ومميزاته وقيوده.

 ص )اجلينوم(؟. ما هو املكون الوراثي للشخ1
ية تقريبا كل اخلاليا يف اجلسم لديها املكون الوراثي يف جممله. يتم ترتيب الشحنة اجلينية يف حزم تسمى الكروموسومات. يف احلالة الطبيع

( ، كروموسوم واحد  من األم، واآلخر من األب. تتكون الكروموسومات من سلسلة 46كلي زوجا من الكروموسومات )جمموع   23هناك 
جني ، بعضها مسشؤول عن صنع مواد أساسية لنمو  23000طويلة من املادة الوراثية املعروفة باسم احلمض النووي ، وحتتوي على حوايل 

 اجلسم ووظائفه الطبيعية. 
يتكون من جمموعة من أربعة أنواع من احلروف أو )شيفره ( عبارة عن كود جيين  ( وهيDNAاحلمض النووي )هي جزء من اجلينات 
على حوايل ثالثة مليارات حرف، معظمها غري مشفرة للربوتني، لكن رمبا ال  ابأكملهحتتوي احلموله اجلينيه . Gو  Tو  Cو  Aالقواعد 

 عالقه باالمراض املختلفه. ايزال لديه
 
 الكروموسومات؟ مشاكل. ما هي 2

وجمموعة من مشاكل طبية  الوراثية، التخلف العقلي، التوحداالضطرابات الوراثية مسشؤولة عن أنواع خمتلفة من العيوب اخللقية، املتالزمات 
  ن)ينتج ع. على سبيل املثال متالزمة داون جزء كبري أو كامل من الكروموسوماتنقص زيادة أو بسبب أخرى. تنتج بعض االضطرابات 

جسم  يفاستخدام الفحص اجملهري للخاليا )ثالث نسخ بدال من نسختني(. ميكن الكشف عن هذه االضطرابات ب 21 -كروموسوم زائد
اإلنسان ، مبا يف ذلك فحص ماء السلى او فحص خاليا املشيمه. يسمى هذا االختبار اختبار كريوتيب وهو قادر على اكتشاف تغيريات  

 ماليني حرف. 10إىل  5ن كبرية، واليت تكون أكرب م

 
 ؟מיקרוסקופיות תת . ما هي مشاكل الكروموسومات الصغريه جدا3

" ميكن أن ريهعندما يكون التغيري الكروموسومي صغريًا نسبًيا، ال ميكن تشخيصه بالفحص اجملهري. ومع ذلك ، حىت هذه التغيريات "الصغ
. ميكن التعرف وغريهاراثية ، التخلف العقلي ، التوحد اخللقية ، املتالزمات الو اضطرابات طبية خطرية، مبا يف ذلك العيوب كون مرتبطه بت

 دقه.إجراء فحص أكثر كن اليت مت(CMAالكروموسوميه ) شرحيهبعض هذه التغريات بواسطة ال على

 

 "؟ سليمه ما هو معنى "نتيجة غير

 

, احلاله هذه يف. مبرض مرتبطه تكون ان ممكن واليت  الكروموسومات يف اضافه او نقص كشفتم  انه معناها سليمه غير نتيجه
 . النتيجه فحوى حول وراثيه الستشاره ستستدعون
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 ؟"معروفه وراثيه مبتالزمه مرتبطه اهنا املعروفه ماكنالا يف   الكروموسومات يف اضافه او لنقص مشؤشر يوجد ال" معىن ما. 5

 املتالزمات كل تنفي ال,كهذه نتيجه. اعاله فصلت اليت و هبا المصرح للمعايري ختضع اليت كميه تغيريات اكتشاف يتم مل انه لكد معىن
 سليمه نتيجة غير مثل) اجلنني عند خلل بوجود شك بسبب الفجص تنفيذ مت حال يف انه نشؤكد ان نود. ممكن وراثي خلل كل او الوراثيه

 .اضافيه بطرق السبب معرفة حماوله يف االستمرار جيب (, االولرتاساوند فحص في

 ؟הציטוגנטי שבב الوراثيه اخللويه شرحيةال فحص يف كمي تغيري وجود نكتشف ان االحتمال ما. 6

 :الفحص لتنفيذ االويل السبب على يعتمد االحتمال هذا

 20-10 تقريبا -خلقيه اعاقات او عقليه اعاقه, توحد مع اشخاص لدى% 
 7-5 حوايل  - اعاقه مع اجنه% 

 %1-0.5 حوايل -خطوره مشؤشربدون  محل

 ? الكروموسومات يف املرتبطه اخللل حاالت كل يكتشف شرحيةال فحص هل. 7

 اضافه او بنقص متعلق غري هو الذي متوازن تغيري مثال, الفجص بواسطه اكتشافه يتم ال  الكروموسومات يف االضطرابات من جزء. ال
 تغيري وجود, ذالك معىن" )מוזאיקה" فسيفساء يسمى وضع او شرحيةال بفحص ممثله الغري مناطق يف اضافه او نقص, الوراثيه باملاده
 (.وليس كلها اخلاليا من بقسم كمي

 االنسان؟ عند الوراثيه املتالزمات كل يكشف شرحيةال فجص هل. 8

يف  تغيري) موضعيه وراثيه طفرات مثلشرحيةال فحص بواسطه تكتشف ال اليت تغيريات بسبب حتدث ان ميكن املتالزمات هذه من قسم. ال
 .الفحص بواسطه اكتشافها ميكن ال اليت القواعد من صغري بعدد كميه تغيريات او(  الوراثيه الشيفره يف قاعده أو قواعد

 بالفحص؟ ستكتشف اليت التغيريات كل عن االعالن سيتم هل. 9

 .اعاله مفصله لالعالن املعايري. ال

  ؟"خاليا مزروعة فحص" مع مقارنة", مباشره عينه من فحص" معىن ما. 10

 من قصري وقت بعد وهذا يتم ,املشيمة نسيج من   او السلى ماء من مباشرة يستخرج اجلنني  DNA ان معناها مباشره عينة من فحص
 . املفضل هو التوجه هذا مبدئيا. االولرتاساوند وحدة يف الفحص
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ملصادقه نتيجه  وهذا يتم  ,للحصول على عدد خاليا كبري من العينه اليت اخذت خمربيهاي عمليه  ,خاليا مزروعةاخذ عينه من 
 طتاليف حالة وجود شك باخ  ,عندما ال ميكن اجراء فحص مباشر بسبب عدم االكتفاء بكمية العينه اليت حصلنا عليها الفحص املباشر, 

 حيددها املهنيون يف املعهد الوراثي .االم يف العينه )ماء السلى دموي ( و أيضا يف حاالت خاصه كما  خاليا

 أجراء فحص  لألهل ؟من . مىت و ما اهلدف 11

بواسطة فحص االهل ) غالبا من خالل اخذ عينه من  ,يشتبه انه مسبب لتغيري جذريالذي يف حالة وجود تغيري كمي يف فحص اجلني، 
موجه للتغيري  فحص االهل هو .انتقل بالوراثه من احد الوالدين اجلنني ام انهلدى دمهم ( باإلمكان ان نستوضح هل النتيجه حصلت الول 

الفحص  باالضافه، .مل تكن لدينا نيه اوليه يف كشفهااليت كميه اضافيه  لكن فحص كهذا قد يكشف لدى االهل تغريات .اجلننيلدى 
مت عنه ) مثل حاالت التبين او ابوة خمتلفه عما  التصريحمت قد يكشف حاالت تكون فيها العالقات البيولوجيه بني املفحوصني ال تتالئم مبا 

 املخترب . هجينتيف  ال يصرح هبا كهذه   نتائج(  التصريح عنه

 ملن جيب التوجه ؟ ،او خبصوص النتائج الفحص . عندما تراودين اسئله اخرى خبصوص 12

بامكانك التوجه هاتفيا او عرب الفاكس لتعيني دور  ،على كل اسئلتك ،ة الذين وجهوك للفحص\ة او املستشار\عندما ال جييب الطبيب
 ستشاره وراثيه اضافيه .ال
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