مثال لمرض تم تحديده بواسطة فحص حديثي الولدة  :التليف
الكيسي.
 -التليف الكيسي يسبب إنتاج مخاط سميك  ،و لزج عن طريق الكثير منالغدد في الجسم .تتأثر خاصة الرئتين والجهاز الهضمي  .حاليا  ،فإن العلج
الكثر فعالية في الوقت الحالي  ،هو نظام معقد من الرعاية التي تختلف من
شخص إلى شخص  ،وتشمل العلج الطبيعي  ،والمضادات الحيوية والعلج
بالتهوية  ،وانزيمات البنكرياس والفيتامينات.
 -وأقل من طفل واحد في  200سيخضع لدراسة تحليل الجينات المعمقةالتي تحدد المرض بسرعة وبدقة .مع هذا التحليل  ،يعمل دائما على بضع
قطرات من الدم تؤخذ عند الولدة  ،في حالت قليلة جدا يمكن التعرف على
حالة "حامل للمرض"  ،هذا يعني أن الطفل :
 -سليم )أي ليس مريض( ؛ -يمكنه تمرير الجينات لولده )وفي هذه الحالة سيكونون أيضا حاملين( ؛ -يمكن أن يرزق بأطفال يعانون من التليف الكيسي فقط في حالة الزواجمع حامل آخر للمرض ؛
 -ورث حالة حامل للمرض من قبل أحد والديه.الستشارة الجينية  ،ومزيد من التفاصيل لفراد السرة رهن الشارة كلما تم
التعرف على حامل للمرض.
 -إذا كنت ل تريد أن تقوم بالتحليل الوراثي  ،اختر ببساطة "ل" في طلبالموافقة على الختبارات الجينية التي أعلن عنها في المكان الخاص لصاحب
السلطة البوية من بطاقة جمع الدم )انظر إلى الخلف(.

لماذا أحتاج إلى الكشف المبكر لحديثي الولدة؟
 معظم المواليد يتمتعون بصحة جيدة عند الولدة ولكن بعضهم فقط "على مايبدو مرضى".
 إذا تم الكشف عن هؤلء المواليد وعلجهم في وقت مبكر يمكن تجنبالتورط في عواقب خطيرة للغاية  ،وأحيانا قاتلة .

ما هي السباب التي تؤدي إلى استدعاء بعض المواليد؟

ما هو الكشف المبكر لحديثي الولدة ؟

 -عندما يتم أخذ دم من القدم قبل مرور  24ساعة من الحياة ) في حالةمغادرة المستشفى في وقت مبكر(.

 -تؤخذ من قدم كل مولود بضع قطرات من الدم التي يتم استيعابها فيورقة ماصة بها البيانات الخاصة بالمولود ومكان مخصص لتوقيع الوالدين
للموافقة على السماح بالقيام بالكشف المبكر )انظر نموذج بطاقة جمع الدم في
الخلف(.
 -يتم إرسال ورقة ماصة للمركز القليمي للمراض الستقلبية لحديثيالولدة في فيرونا الذي يتم به القيام بالكشف عن هذه المراض  :قصور
نشاط الغدة الدرقية الخلقي ،نقص أنزيم مسئول عن تحويل الفينيل ألنين إلى
تايروسين  ،تضخم الغدة الكظرية الخلقي  ،نقص أنزيم تحويل سكر
الجلكتوز إلى جلوكوز ،ومرض نقص أنزيم الديهيدروجينيز الجلوكوز 6
فوسفات  ،وخلل في استقلب الحماض المينية وكثير من المراض
الستقلبية الخرى )الفحص الموسع للتمثيل الغذائي( .يتم إرسال جزء من
الورقة الماصة للمركز القليمي للتليف الكيسي بفيرونا الذي يقوم بالكشف
عن التليف الكيسي  ،ولهذا السبب أيضا تؤخذ عينة صغيرة من أول براز
المولود .
 -نوع من المراض المدرجة في برنامج الفحص المقررة لكل طفل تمليهاتفاقات مع المستشفى أو مستوصف مكان الولدة.
 -المراكز تستدعي فقط بعض المواليد لجراء فحوصات اضافية  ،في حينل توجد أي اتصالت مع الذين تبين عندهم قيم الكشف العادية.
 -ولكن يجب أن نتذكر أن أي إجراء لفحص الطفال حديثي الولدة  ،علىالرغم من سلبية النتائج  ،ل يستبعد أن المرض ل يزال موجودا .

 -عند أخذ عينات دم ليست كافية لجراء جميع الفحوصات المتوقعة -في حالة إذا ما كان وزن الطفل أقل من  2500غ  ،زيادة على فحصالدم عند الولدة هناك فحصين في  15و  30يوما من الحياة.
 -عند أول نتائج فحص حديثي الولدة ويشك في وجود مرض منالمراض الجاري البحث عليها .فقط أقلية من الحالت يتم

استدعاءهم يكون المولود فيها مريض.
ماذا تفعل اذا تم استدعاء طفلك؟
 -اتبع التعليمات مباشرة من الموظفين الذين اتصلوا بك )في معظم الحيانسيطلب منك أخذ المولود إلى عيادة لفحص الدم و  /أو عينات البول  ,أو إلى
المركز القليمي للتليف الكيسي للقيام باختبارالعرق(.
 -لهذا السبب إنه من المهم جدا في وقت التوقيع على الموافقة المسبقةلفحص الطفال حديثي الولدة  ،التحقق من بطاقة جمع الدم كافة البيانات
الشخصية المتعلقة بالمولود  ،لنها تلك التي تسهل إجراءات الستدعاء.
ونتيجة لهذا التشخيص سيتم إبلغكم من طرف الموظفين الذين اتصلوا بكم.

مثال لبطاقة جمع -الدم :
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA
)(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009

ما هي المراض الوراثية الستقلبية؟
 -الطاقة اللزمة من أجل الوظائف البيولوجية للكائن تأتي عن طريقالتحويل الكيميائي للبروتينات والدهون والسكريات التي تدخل للجسم عبر
الغذاء .التفاعلت الكيميائية التي تدخل في هذه العمليات تحققت بفضل وجود
النزيمات .النزيمات هي بروتينات مشفرة بواسطة جينات.
 -عند حدوث تغيير في واحدة من هذه الجينات يتسبب في خلل الوظائف ،فشل أو عدم وجود النزيم المناسب  ،مما ينتج تراكم المركبات السامة للمواد
غير الستقلبية  ،في حين يقلل من تجميع المواد الساسية  :فيظهر المرض
الستقلبي الوراثي.
 -أخذا بعين العتبار ،المراض الوراثية الستقلبية أنها نادرة  ،لكنالثار المترتبة خطيرة.

ما هو فحص توسيع التمثيل الغذائي؟
 -للحصول على فحص الستقلب الموسع يعني إجراء فحص لحديثيالولدة التي تستخدم قياس الطيف الكتلي المتوالي  ،وهي تقنية تسمح بتحديد
عدة أمراض الستقلب الوراثية مع تحليل واحد يقوم به على نفس العينة من
الدم الذي تم جمعها للفحوصات التقليدية.
 -تحديد هذه المراض عند الولدة يسمح بإنشاء العلج في أقرب وقتممكن .انه يبطئ فورا تراكم المركبات السامة  ،في حين يمنع نقص في
المواد الضرورية للجسم مع التكامل السليم.

احمي صحة طفلك بالكشف المبكر لحديثي الولدة
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