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 فحوصات الثلث األول من الحمل للعیوب الوالدیة
)(First-Trimester Screening for Birth Defects 

 ما ھي فحوصات الثلث األول من الحمل للعیوب الوالدیة؟
 (What is the first-trimester screening for birth defects?)

 أن احتمالیة مدى عن للكشف االختبارات من لنوعین تخضع أن للمرأة یمكن ،)األول الثلث( الحمل من أشھر 3 أول نھایة من بالقرب
 أیًضا یسمیان وقد. الحمل من األول الثلث بفحوصات االختباران ھذان یُعرف النتائج، جمع وعند. والدي عیب طفلھا لدى یكون

 .المجمعة الفحوصات أو المجمعة الحمل من األول الثلث بفحوصات

. 18 الصبغي تثلث أو داون متالزمة مثل معینة، والدیة عیوب طفلكِ  لدى یكون أن احتمالیة مدى معرفة على طبیبكِ  الفحوص ھذه تساعد
 من عینة أخذ مثل تشخیصي، اختبار إلى تحتاجین سوف. والدي عیب لدیھ طفلكِ  أن مؤكد بشكل االختباران ھذان یظھر أن یُمكن ال

 جمیع في متوفرة االختبارات بعض تكون ال قد. مشكلة أي ھناك كانت ما إذا لمعرفة األمنیوسي، السائل بزل أو المشیمائیة الزغابات
 .لك المناسبة االختبارات بشأن طبیبكِ  إلى تحدثي. المناطق

 .االختبارین نتائج بین الحمل من األول الثلث فحوصات تجمع
 زیادة وجود. الطفل رقبة خلف الموجودة المنطقة سمك لقیاس وتیةالص فوق الموجات االختبار ھذا یستخدم. القفویة الشفافیة اختبار •

 أن الطبیب على یجب ألنھ نظًرا مكان، كل في متوفر غیر االختبار ھذا. داون متالزمة على مبكرة عالمة یكون أن یمكن السمك في
 .إلجرائھ خاًصا تدریبًا یتلقى

 التناسلیة الغدد موجھة: دمكِ  في موجودتین مادتین كمیة االختبارات ھذه تقیس. الحمل من األول بالثلث الخاصة الدم اختبارات •
 بالحمل المرتبط A البالزمي والبروتین) beta human chorionic gonadotropin, beta-hCG( بیتا البشریة المشیمائیة

)pregnancy-associated plasma protein A, PAPP-A .(Beta-hCG أو ارتفاع یرتبط وقد. المشیمة تنتجھ ھرمون ھو 
 عیوب بوجود مستویاتھ انخفاض یرتبط وقد. بالدم موجود بروتین ھو PAPP-A. معینة والدیة عیوب بوجود مستویاتھا انخفاض

 .معینة والدیة

 األول الثلث فحوصات نتائج بین تجمع وھي. المتكاملة الفحوصات اختبار من كجزء الحمل من األول الثلث فحوصات إجراء أیًضا كنیم
 على وستحصلین). الرباعي الفحص أو الثالثي الفحص یُسمى دم اختبار( الحمل من الثاني الثلث بفحوصات الخاصة وتلك الحمل من

 .الحمل من الثاني الثلث اختبار إجراء بعد النتائج

كیف یتم إجراء االختبارین؟ 
 (How are the tests done?)

 بتحریك ذلك بعد یقوم ثم. بطنكِ  على وتوزیعھ جل بوضع الصوتیة فوق الموجات فني أو طبیبكِ  سیقوم القفویة، الشفافیة الختبار بالنسبة
 لرقبة الخلفي الجزء سمك یتفقد أن للطبیب یمكن. شاشة على الطفل صور تظھر حیث برفق، بطنكِ  على ترجام یسمى بالید یُحمل جھاز
 .وقیاسھ الطفل

 .بسیط دم اختبار ھو األمر یتطلبھ ما فكل الحمل، من األول الثلث فحوصات لباقي بالنسبة أما

سیقوم أخصائي الرعایة الصحیة الذي یأخذ عینة من دمك ِ بما یلي: 

file://jeeves.crha-health.ab.ca/%7ESChandler/1%20Consultant,%20Health%20Content/Templates/myhealth.alberta.ca
https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?hwid=std120885&#std120885-sec
https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?hwid=bg1006&#bg1006-sec
https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?hwid=abo6088&#abo6089
https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?hwid=hw4693&#hw4696
https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?hwid=stp1633&#stp1633-sec
https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?hwid=tw12765&#tw12765-sec
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 2/3 الوالدیة للعیوب الحمل من األول الثلث فحوصات

 اإلبرة وضع عملیة تكون وبذلك أكبر الشریط أسفل الموجودة األوردة یجعل أن شأنھ من وھذا العلوي، ذراعكِ  حول مطاط شریط لف •
 .أسھل الورید في

 .بالكحول اإلبرة موضع تنظیف •
 .الورید في اإلبرة وضع •
 .بالدم لملئھا باإلبرة أنبوب ربط •
 .الدم من كافیة كمیة جمع عند ذراعكِ  من الشریط إزالة •
 .اإلبرة إزالة عند اإلبرة موضع على قطنیة كرة أو الشاش من رفادة وضع •
 .علیھ ضمادة وضع ذلك وبعد الموضع على الضغط •

 .الدم الختبار نتیجة ذراعكِ  على محتملة بكدمة اإلصابة بخالف لالختبارات، الخضوع عن ناجمة معروفة جسدیة مخاطر توجد ال

 .معینة بمشكالت طفلكِ  إصابة احتمالیة مدى لمعرفة أخرى، وعوامل عمركِ  جانب إلى االختبار، نتائج على الطبیب سیطلع

 ما مدى دقة االختبارات؟
 (How accurate are the tests?)

 لعیب االختبار اكتشاف مرات عدد على الفحص اختبار دقة تعتمد. معین والدي بعیب األطفال أحد إصابة احتمالیة الفحص اختبار یظھر
 .صحیح بشكل والدي

 لھذا یخضع جنین 100 كل بین من جنینًا 70 إلى 64 في صحیح بشكل داون بمتالزمة اإلصابة القفویة الشفافیة اختبار یكشف •
 .جنین 100 كل بین من جنینًا 36 إلى 30 في داون متالزمة یكشف وال. االختبار

 صحیح بشكل داون بمتالزمة اإلصابة) الدم اختبار إلى باإلضافة القفویة الشفافیة اختبار( الحمل من األول الثلث فحوصات تكتشف  •
 في اإلصابة یكتشفان ال االختبارین ھذین أن أیًضا ھذا ویعني. الفحوصات لھذه یخضع جنین 100 كل بین من جنینًا 87 إلى 82 في
 .جنین 100 كل بین من جنینًا 18 إلى 13

) الحمل من الثاني الثلث في الرباعي الفحص إلى باإلضافة الحمل من األول الثلث فحوصات( المتكامل االختبار یكتشف بینما  •
 یكتشف ال االختبار أن أیًضا ھذا ویعني. االختبار لھذا یخضع جنین 100 كل بین من 96 في صحیح بشكل داون بمتالزمة اإلصابة
 .جنین 100 كل بین من أجنة 4 في داون بمتالزمة اإلصابة

 ھذا ویسمى. بالمشكلة مصاب غیر الطفل یكون بینما طبیعیة، غیر االختبار نتیجة أن ھذا ویعني إیجابیة الفحص اختبار نتیجة تكون قد 
 ویسمى. بالفعل بھ مصاب ھو بینما والدي، بعیب مصاب غیر الطفل أن الفحوصات تُظھر أن أیًضا ویمكن. زائفة إیجابیة اختبار نتیجة

 .زائفة سلبیة اختبار نتیجة ھذا

 الزغابات من عینة أخذ مثل( ضروریة غیر اختبارات إجراء إلى تؤدي أن ویمكن التوتر الزائفة اإلیجابیة النتیجة تسبب أن یمكن
 األمر واقع في یكن إیجابیة فحوصاتھن نتیجة تكون الالتي السیدات من العدید). ]chorionic villus sampling, CVS[ المشیمائیة

 .جیدة بصحة یتمتع طفًال  یحملن

 ماذا تعني النتائج؟
 (What do the results mean?)

 نتیجة كانت إذا. 18 الصبغي تثلث أو داون بمتالزمة مصابًا طفلكِ  یكون أن المتوسط من أكبر احتمالیة ھناك أن" اإلیجابیة" النتیجة تعني
 أو حملكِ  یكون أن تضمن ال النتیجة ھذه ولكن. الوالدیة العیوب بھذه مصاب غیر طفلكِ  أن المرجح من أنھ یعني فذلك ،"سلبیة" االختبار

 .طبیعیین طفلكِ 

 النتیجة أن على للداللة أقصى كحد معینًا رقًما عادة األطباء یستخدم. األرقام من مجموعة صورة في اختباركِ  بنتیجة طبیبكِ  یخبركِ  قد
 أقل رقم من 1 أو 200 من 1 نتیجتكِ  كانت إذا أنھ ھذا ویعني. 200 من 1 ھو األقصى الحد أن طبیبكِ  یقول قد المثال، سبیل على. إیجابیة

 من 1 نتیجتكِ  كانت إذا أما. والدي بعیب مصابًا یكون ألن أعلى احتمالیة لدیھ وطفلكِ  إیجابیة نتیجتكِ  فإن ،)100 من 1 مثل( 200 من
 .والدي بعیب مصابًا یكون ألن أقل احتمالیة لدیھ طفلكِ  وأن سلبیة نتیجتكِ  أن یعني فھذا ،300

 ماذا تفعلین بشأن النتائج؟
 (What do you do with the results?)

https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?hwid=stf124088&#stf124088-sec
https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?hwid=stf124087&#stf124087-sec
https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?hwid=stc123679&#stc123679-sec
https://myhealth.alberta.ca/health/pages/conditions.aspx?hwid=stc123679&#stc123679-sec
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 الثلث في األمنیوسي السائل بزل اختبار أو التشخیصي CVS الختبار إخضاعكِ  في طبیبكِ  یرغب فقد إیجابیة، اختباركِ  نتیجة كانت إذا
 .ال أم آخر الختبار الخضوع تریدین كنتِ  ما إذا لكِ  یرجع الخیار ولكن. ال أم بمشكلة مصابًا طفلكِ  كان ما إذا الكتشاف الحمل من الثاني

 .أخرى اختبارات ألي الخضوع عدم تختاري أن یمكن سلبیة، نتیجتكِ  كانت إذا

.  Health بخدمة اتصلي األسبوع، أیام طوال ساعة 24 مدار على التمریض طاقم من ومشورة عامة صحیة معلومات على للحصول
Link 811 الرقم على. 

 .تحتاجینھا التي اللغة فقط فاذكري فوري، مترجم إلى بحاجة كنتِ  إذا

 myhealth.alberta.ca :المصدر

ت"ال تُعتبر ھذه المادة بدیًال عن استشارة أخصائي صحي ُمؤھل. خصصت ھذه المواد لغرض المعلومات العامة فقط ویتم تقدیمھا على ""حالتھا تلك
ن، وعلى عین المكان"". بالرغم من بذل الجھود الم ناسبة للتأكد من دقة المعلومات، فإن Alberta Health Services ال تقدم أي تعھد أو ضما

صریح أو ضمني أو قانوني، فیما یتعلق بدقة ھذه المعلومات أو موثوقیتھا أو اكتمالھا أو قابلیتھا للتطبیق أو مالءمتھا لغرض معین. تُعلن
وى Alberta Health Services بكل وضوح إخالء طرفھا من أیة مسئولیة مرتبطة باستخدام األفراد لھذه المواد، وعن أیة ُمطالبات أو دعا

ام ." قضائیة أو ُمطالبات أو قضایا تنشأ عن ھذا االستخد
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