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 قبل الوالدة 21البرنامج الكيبيكي للكشف عن متالزمة داون 
 

 واألزواج الحوامل قبل الوالدة للنساء 21الكشف عن متالزمة داون قبل الوالدة إلى توفير  21البرنامج الكيبيكي للكشف عن متالزمة داون يهدف 
 .على أساس طوعي في كيبيك،

 

  بإيجاز... 21متالزمة داون 

 .األكثر شيوعاً الذي ال يؤثر على الحياة الصبغياتهي شذوذ  21متالزمة داون  –
 .46من  بدالً  صبغياً   47، لذا يكون لديه 21صبغياً ثالثاً في زوج الصبغيات  متالزمة داونالمصاب ب يملك الشخص –
 .طفالً  770بين كل هذا الشذوذ في طفل من يظهر  –
 .النمو الفكري لألطفال على 21متالزمة داون تؤثر  –
 ).قلبيةتشوهات : مثالً (صحية أخرى  أيضاً من مشاكلأن يعاني  21متالزمة داون المصاب ب للطفليمكن  –
 .يست وراثية بشكل عامل 21متالزمة داون  –
 .في الصبغيات شذوذلديه هذا ال حملن جنيناً أن ي النساء يمكن لجميع –
 .ضعيفاً  حتمال، كلما كان هذا االأصغر سناً ، وكلما كانت للمرأة الحامل مع تقدم العمر 21متالزمة داون مصاب ب طفلإنجاب  احتمالزيد   –
 

 التحفيز درجةهذا وإن ل .وسط إلى آخرخر ومن من شخص آل اختالفاتوجود  ويالحظ .متالزمة داونالذي سيعاني منه الطفل المصاب ب التحدد الفكري من الصعب تحديد
يملكون  21لكن األشخاص المصابين بمتالزمة داون و .طوال حياته بدرجات متفاوتة إلى دعمالطفل الحاالت، يحتاج  في معظم لكن. أيضاً تأثير المتاحة لألطفال والدعم
 .ذويهمألنفسهم ول مجزية حياةومن عيش  عميقة عالقات عاطفيةيتّم استغاللها جيداً، من تطوير  عندما تمكنهم،التي  واإلمكانات الموارد

 

 اختبار الكشف ما قبل الوالدة 

أم ال، كما يفعل ذلك االختبار  21يسمح هذا االختبار بإثبات أن طفلك مصاب بمتالزمة داون وال . من الممكن بالنسبة لك أن تقومي بما يسمى اختبار الكشف ما قبل الوالدة
 . فلك يعاني من هذا الشذوذ ضعيفاً أو كبيراً لكنه يسمح بتحديد ما إذا كان احتمال أو خطر كون ط التشخيصي،

عاماً ويكون احتمال ذلك لديك مماثالً المرأة عمرها  35يمكن أن يكون عمرك إذ . يسمح اختبار الكشف بحساب االحتمال الخاص بك بدقة أكبر مما لو استندنا على سنك فقط
 . عاماً  40عاماً ويكون هذا االحتمال مماثالً المرأة تبلغ  25أيضاً، أن يكون عمرك  عاماً، أو 20

 

 كيف يتّم اختبار الكشف ما قبل الوالدة؟ 

سيُرسل لك الطبيب الذي  ،21البرنامج الكيبيكي للكشف ما قبل الوالدة عن متالزمة داون في إذا قررت المشاركة . بل الوالدة عن طريق تحليل دم األمكشف ما قيتّم اختبار ال
 : نشرح لك بشكل خاص أنه يجب أن تُجري اختبارين للدم خالل فترة الحملوس. يتابعك أو مهني آخر من الرعاية الصحية كافة التفاصيل

 ؛13و  10األول بين األسابيع  -     

 . 16و 14الثاني بين األسابيع  -    

 . األمواج فوق الصوتية للتحقق من درجة تقدم حملكيمكن أن يتّم اقتراح فحص تخطيط الصدى ب

 اختباران للدم للحصول على نتائج موثوقة أكثر

وإذا كان الوقت متأخراُ للقيام . إذا ذهبت فقط إلى فحص الدم األول للكشف ما قبل الوالدة، سيتّم احتساب احتمال حمل طفل مصاب بمتالزمة داون من هذا الفحص الواحد
 .األول، سيتّم االختبار الثاني وسيتّم حساب االحتمال من هذا الفحصباختبار الدم 

 .لدمالقيام بفحصين ل ولذلك من المهم .االختبار الذي يتّم من فحصين للدم أقل موثوقية من دمالذي يتّم من فحص واحد لل بل الوالدةيُعتبر اختبار الكشف ما ق :تنبيه

 

 نتائج اختبار الكشف ما قبل الوالدة

 . جمع بين نتائج فحصي الدم وعمرك، سيسمح االختبار بتحديد ما إذا كان االحتمال ضعيفاً أو كبيراً طريق ال عن

 . احتمال أنك تحملين طفالً مصاباً بمتالزمة داون ضعيف ولن يقترح عليك  الطبيب القيام باختبار تشخيصي :االحتمال الضعيف -

 . مصاباً بمتالزمة داون كبير، وسيوفّر لك الطبيب الفرصة إلجراء اختبار تشخيصياحتمال أنك تحملين طفالً  :االحتمال الكبير -

وبسبب االختالفات الطبيعية بين األفراد ومدى حدود اختبار الكشف ما قبل . 21أن نالحظ أن االحتمال الضعيف ال يضمن أن الطفل ليس مصاباً بمتالزمة داون  ومن المهم
 . 21وبالمثل، ال يعني االحتمال الكبير بالضرورة أن الطفل مصاب بمتالزمة داون . ار بكشف كافة األطفال المصابينالوالدة، ال يسمح هذا االختب

رري فيما إذا أشار االختبار إلى وجود احتمال كبير، عليك أن تق. 21يُعتبر اختبار الكشف ما قبل الوالدة خطوة أولى، ويقوم فقط بتحديد احتمال إصابة الطفل بمتالزمة داون 
 . 21إذا كنت ترغبين القيام باختيار تشخيصي أم ال لمعرفة ما إذا كان الطفل مصاباً بمتالزمة داون 
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 االختبار التشخيصي 

باتخاذ قرار للقيام بما يسمى اختبار  ، من الممكن لك أن تتأكدي21في حال كان الكشف ما قبل الوالدة يشير إلى وجود احتمال كبير إلنجاب طفل مصاب بمتالزمة داون 
حديد ما إذا كان الجنين ويسمح هذا التشخيص بت. وتقنية التشخيص ما قبل الوالدة األكثر انتشاراً هي سحب عينة من السائل األمينوسي مع دراسة الصبغيات. تشخيصي

 . أم ال 21مصاباً بمتالزمة داون 

 

 كيف يتّم االختبار التشخيصي؟ 

وللقيام بذلك، يتّم أخذ السائل األمينوسي المحيط بالجنين باستخدام إبرة ناعمة ندخلها في . من الحمل 15يمكن سحب عينة من السائل األمينوسي اعتباراً من األسبوع الـ 
ل خاص على النساء الالتي لديهن احتمال كبير نعرض ذلك بشك. ولكن هذه الطريقة تنطوي على بعض مخاطر المضاعفات التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان طفلك. البطن

 .بسبب سنهن أو بعد نتيجة اختبار الكشف ما قبل الوالدة

 

 االختبار التشخيصي نتائج

 :أثناء الحمل ما يلي عينة من السائل األمينوسييمكن أن يبيّن فحص 

 ؛)من األطفال العظمىبالنسبة للغالبية هذا هو الحال ( 21ليس مصاباً بمتالزمة داون  الطفلأن  -

 ؛21الطفل مصاباً بمتالزمة داون  أن يكون -

 ).في علم الوراثة سيحولك طبيبك عندئذ إلى أخصائي( شذوذات أخرى في الصبغيات الطفلأن يكون لدى  -

 :سيكون عليكما اتخاذ خيار مهم ،21تالزمة داون مطفلكما مصاباً ب إذا كان

 ؛21متالزمة داون مصاب ب طفلالدا االستعداد لتكونا والحمل و متابعة -

 .الحمل والمرور بفترة الحزن الذي يرافق ذلك إنهاء -

 يمكنكما. مختص في الصحة أو مع مع عائلتك مناقشة األمرال تتردي أنت وزوجك في . بحاجة إلى مساعدة، قد تكونا الحمل أو إنهاء مواصلةالصعب ل خيارإذا واجهتم ال
 .يناسبكما بشكل أفضل القرار الذي ساعدكما على اتخاذي يمكن ذلك أنإذ  ؛21متالزمة داون بمجموعات األهالي الذين لديهم طفل مصاب ب أيضاً االتصال

 ؟ قبل الوالدة 21متالزمة داون عن  اختبار الكشفهل ينبغي أن أجري 

طفل مصاب ب بعض النساء يردن معرفة إمكانية حملهن .وحدكنيعود لكن  القرارف .ن العمرر عبغض النظبل الوالدة، والكشف ما ق اختبارإجراء  يمكن لكافة النساء الحوامل
 .فضل البعض اآلخر عدم معرفة ذلك، وي21بمتالزمة داون 

مع  المشاركة في برنامج االختبار ما قبل الوالدةقرار  مناقشة يمكنك .أو لدى تلقيها النتائج، أو لدى انتظار قبل القيام باالختبارإما  العملية، خاللالتوتر والقلق قد تشعرين ب
 .المعاقين ذهنياً  آباء وأمهات األطفال الرعاية الصحية أو مع مجموعات من، غيرهم من مهنيين بقابلتك طبيبك،، أقاربك، شريكك

 

المرأة حسب عمر ،21طفل مصاب بمتالزمة داون  والدة احتمال  

 .مع التقدم في العمر طفل مصاب بمتالزمة داون والدةيزداد احتمال  ،الرسم البياني كما هو موضح في

 
 
 
 
 
 
 

 

موقعنا  أو زيارة المسؤول عن متابعة الحمل مناقشة األمر مع مهني الرعاية الصحية يمكنك ،21ما قبل الوالدة لمتالزمة داون مزيد من المعلومات حول اختبار الكشف لل
   www.msss.gouv.qc.ca/depistage-prenatal :على اإلنترنت
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