Newborn
Spot
حديث الوالدة
Bloodلطفلك
اختبار الدم
Screening for Your Baby

In the first week after birth, you will be offered a
.blood spot screening test for your baby

في األسبوع األول بعد
الوالدة ،يتم عمل اختبار
لفحص دم طفلك.

لماذا يجب أن يخضع
طفلي لالختبار؟
يحدد اختبار فحص الدم
لحديثي الوالدة من يعاني من
حاالت خطرة.
معظم األطفال الذين سيتم
فحصهم لن يكون لديهم أي
حالة ،لكن عد ًدا صغيرً ا منهم
يكون مصاباً ،وال يمكن
إحصاء الفوائد الخاصة بإجراء
االختبار .وقد يساعد العالج
المبكر على تحسين صحة
الطفل ومنع حدوث إعاقة
خطيرة أو وفاة.
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لماذا يتم اختبار األطفال حديثي الوالدة ؟
يخضع جميع األطفال لفحوصات لتحرِّ ي إصابتهم ببيلة الفينيل كيتون ،وقصور الغ َّدة ال َّدرقية
الخلقي ،والتليُّف الكيسي ،وأمراض ُ
الكريّات المنجليَّة ،وعوز السلسلة المتوسطة لتميم األنزيم
النازع للهيدروجين ).Acyl-CoA (MCADD
من فضلك اسألي قابلتك عن الحاالت التي يتم فحصها في منطقتك .وإذا كان هناك شك في أن
الطفل مصاب بأي من هذه الحاالت ،ستكون هناك حاجة إلجراء المزيد من االختبارات لتأكيد هذا
األمر .ويتم فيما يلي شرح هذه الحاالت.

بيلة الفينيل كيتون
من بين كل  10.000طفل يولدون في المملكة المتحدة يولد طفل منهم وهم مصاب ببيلة
الفينيل كيتون ( .)PKUوال يستطيع األطفال المصابون بهذه الحالة الوراثية معالجة مادة
موجودة في الغذاء تعرف بـ "الفينيالنين" .وفي حالة عدم عالج هذه الحالة ،سيتطور األمر
إلى وجود إعاقة عقلية خطيرة دائمة.
ً
والفحص يعني أن األطفال المصابين بهذه الحالة يمكن معالجتهم مبكرا من خالل نظام

غذائي خاص يمنع اإلعاقة الخطيرة ويسمح لهم بالتمتع بحياة طبيعية.
ً
وفي حالة عدم فحص األطفال واكتشاف أنهم مصابون بمرض ببيلة الفينيل كيتون الحقا  ،قد

يكون الوقت قد أصبح متأخر جدا و ال ينفع معه تطبيق نظام غذائي خاص حيث لن يشكل
ذلك أي فارق.
قصور الدرقية الخلقي

من بين كل  4.000طفل يولد طفل منهم في المملكة المتحدة وهو مصاب بقصور الدرقية
الخلقي ( .)CHTواألطفال المصابين بمرض قصور الدرقية الخلقي ال يكون لديهم كمية
كافية من هرمون ثيروكسين .فبدون هذا الهرمون ،ال ينمون بشكل طبيعي ويمكن أن يتطور
األمر لديهم إلى وجود إعاقة ذهنية وحركية خطيرة ودائمة.
والفحص يهدف إلى إيجاد فرصة لعالج األطفال المصابين بقصور الدرقية الخلقي مبكراً
باستخدام أقراص ثيروكسين التي تمنع وجود إعاقة خطيرة وتساعدهم في النمو بشكل
طبيعي.

وفي حالة عدم فحص األطفال واالكتشاف الالحق أنهم مصابون بقصور الدرقية الخلقي ،قد
يكون الوقت قد تأخر جداً لتجنب حدوث إعاقة خطيرة.
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فقر الدم المنجلي
من بين كل  2.000طفل يولدون في المملكة المتحدة يولد طفل منهم وهو مصاب بفقر الدم المنجلي
( .)SCDوهذا النوع يعتبر من األمراض الموروثة التي تؤثر على خاليا الدم الحمراء .وإذا كان
الطفل مصاباً بمرض فقر الدم المنجلي ،يمكن أن تتغير خاليا الدم الحمراء لتأخذ شكل المنجل وتلتصق
في األوعية الدموية الصغيرة .وقد يسبب هذا األمر ألماً وتلفاً لجسم الطفل باإلضافة إلى وجود عدوى
خطيرة أو قد يتسبب في الوفاة.
ويهدف الفحص إلى أن يتلقى األطفال المصابين بمرض فقر الدم المنجلي العالج مبكراً ،وهذا يتضمن
مقويات للمناعة ومضادات حيوية والتي بجانب تثقيف اآلباء ،تساعد على تجنب وجود أمراض
خطيرة باإلضافة إلى السماح للطفل بالتمتع بحياة صحية.
ما مصير بيانات طفلك بعد الفحص؟

سيتم إعالمك بنتائج فحوصات طفلك كما ستُرسل النتائج إلى مُزوِّد الرِّ عاية الصحيَّة الخاص بك .قد
خزن بيانات تعريفيَّة من قبل برنامج الفحص وتستخدم لمراقبة مرض ُ
تُ َّ
الكريَّات المنجليَّة والثالسيميا
ُ
وتحسين برنامج الفحص الخاص بهما .يخضع استخدام البيانات التي اسـُخلصت من فحص الكريَّات
المنجليَّة والثالسيميا لسُ لطة مجلس إدارة المعلومات الوطني.1
إذا ُكنت ال ترغب في استخدام بيانات فحص طفلك بهذه الطريقة ،فيُرجى االتِّصال ببرنامج فحص
مرض ُ
الكريَّات المنجليَّة والثالسيميا :للمراسلة عبر البريد اإللكتروني
ً
 Radoslav.latinovic@nhs.netأو لالتصال هاتفيّا على الرقم 020 7848 6634يمكنك
هنا التكلُّم باللغة التي تريدها ،أوزيارة الموقع sct.screening.nhs.uk/contactus
كما تجدون المزيد من المعلومات حول ذلك على الموقع sct.screening.nhs.uk/newborn
التليف الوريدي
من بين كل  2.500طفل يولدون في المملكة المتحدة يولد ضمنهم طفل وهو مصاب بالتليف الوريدي
( .)CFويمكن أن تؤثر هذه الحالة الموروثة على الهضم والرئتين .كما يمكن أن يكتسب األطفال
المصابون بالتليف الوريدي الوزن بسهولة وعادة ما يعانون من العدوى الصدرية.
ويهدف الفحص إلى إمكانية عالج األطفال المصابين بالتليف الوريدي مبكراً من خالل نظام غذائي
عالي الطاقة واألدوية والعالج الطبيعي .وعلى الرغم من أن الطفل المصاب بالتليف الوريدي قد
يستمر معه المرض بشدة ،فإن العالج المبكر قد يساعده على التمتع بحياة طبيعية ولمدة أطول.

وفي حالة عدم فحص األطفال للكشف عن التليف الوريدي وكانوا مصابين بالمرض ،يمكن اختبارهم
الحقاً ولكن اآلباء قد يعانون من قضاء وقتاً عصيباً قبل أن يتم التعرف على التليف الوريدي.

 .1الما َّدة  251من قانون  NHSلعام  .2006وفقاً للمادة  251أُعطيت الموافقة لفريق الرَّقابة الماليَّة لدينا للوصول إلى بيانات فحص مرض
 64ال ُكريَّات المنجليَّة والثالسيميا تحت شروط صارمة .يُمكنك العثور على المزيد من المعلومات على هذا الموقع.www.nigb.nhs.uk/ecc .

( MCADDنقص نازعة الهيدروجين )Acyl-CoA
من بين كل  10.000طفل يولدون في المملكة المتحدة يولد معهم طفل واحد وهو مصاب نقص
نازعة الهيدروجين .ويعاني األطفال المصابين بهذا المرض الوراثي من مشاكل تتعلق بتكسير الدهون
لتوليد الطاقة الالزمة للجسم .وهذا األمر قد يؤدي إلى الشعور بالمرض الشديد أو حتى الوفاة.
ويهدف الفحص إلى أن يتم اكتشاف نقص نازعة الهيدروجين عند معظم األطفال مبكراً .وهذا
يسمح بتوجيه اهتمام خاص إلى نظامهم الغذائي ،بما في ذلك التأكد من تناولهم للطعام بشكل منتظم.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تجنب اإلصابة بمرض خطير والسماح لألطفال المصابين بـنقص نازعة
الهيدروجين بالنمو بشكل طبيعي.

ويعتبر فحص األطفال للكشف عن نقص نازعة الهيدروجين من األهمية بمكان ليتم التعرف على
الحالة قبل أن يصبح األطفال مرضى بشكل مفاجئ وخطير.

هل يمكن أن تؤدي الفحوصات الخاصة باكتشاف هذه الحاالت إلى
إظهار أي شيء آخر؟
يتضمن االختبار الخاص بالتليف الوريدي ( )CFفحص بعض األطفال للبحث عن أي تغييرات جينية
شائعة يمكن أن تتسبب في وجود التليف الوريدي .وهذا يعني أن الفحص قد يتعرف على بعض األطفال
الذين من الممكن أن يكونوا حاملين جينياً للتليف الوريدي .وقد يحتاج هؤالء األطفال إلى المزيد من
االختبارات الكتشاف ما إذا كانوا بصحة جيدة أم مصابين بالتليف الوريدي.
ويحدد الفحص األطفال الذين يحملون جينياً مرض الخاليا المنجلية أو أي اضطرابات أخرى في خاليا

الدم الحمراء .ويتمتع حاملو اضطر
ابات الخاليا المنجلية بصحة
جيدة ولن يتأثروا بالحالة.
وفي بعض األحيان ،يمكن
التعرف على بعض الحاالت
الطبية األخرى من خالل
اختبارات الفحص هذه.
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كيف ستأخذ القابلة عينة الدم؟
بعد مرور حوالي أسبوع من ميالد الطفل ستقوم القابلة بوخز كعب طفلك باستخدام جهاز
خاص لجمع بعض نقاط الدم على بطاقة .إن وخز الكعب قد يجعل الطفل يشعر بعدم الراحة
بل وقد يبكي معه.

ويمكنك المساعدة عن طريق
� التأكد من أن طفلك دافئ ويشعر بالراحة
� تهدئة الطفل واالستعداد إلطعام الطفل

هل هناك حاجة في أي وقت ألخذ عينات الدم
بشكل متكرر؟
أحياناً ستتصل بك قابلة أو زائرة صحيَّة ،ليطلبان منك أخذ عينة دمويَّة
أُخرى من كعب قدم طفلك .وقد يكون سبب ذلك عدم جمع ما يكفي من
ال َّدم ،أو عدم تسجيل رقم  NHSالخاص بطفلك على بطاقة اللطاخة
ال َّدموية ،أو عدم وضوح النتيجة ،أو نظراً لوالدة طفلك والد ًة ِّ
مبكرة
أوتعرُّ ضه لنقل ال َّدم قبل االختبار .ستوضح لك القابلة أو الطبيب الزائر
السبب لك .ومن األهمية بمكان أن يتم االختبار المكرر
(عند الحاجة) ليتم إكمال االختبارات .وعادة تكون نتيجة االختبار
المكرر طبيعية.

يوصى بإجراء الفحوصات
يوصى بشدة بإجراء جميع هذه االختبارات لطفلك ولكن هذا األمر ليس إلزاماً عليك.
وإذا لم ترغبي في إجراء أي من هذه االختبارات ،فناقشي األمر مع القابلة  .وسوف يتم
تسجيل جميع قراراتك في المالحظات الخاصة بك.
وإذا كانت تساورك أي مخاوف تتعلق بفحص طفلك ،الرجاء سؤال القابلة أو طبيبك
العام.
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كيف سأعرف النتائج؟
� ستكون نتائج معظم األطفال طبيعية وتشير إلى أنهم ال يعانون من أي حالة من
هذه الحاالت .يجب أن تتلقي نتائج اختبار الفحص من متخصص في الرعاية
الصحية عندما يبلغ الطفل من ستة إلى ثمانية أسابيع من عمره .ويجب أن يتم
تسجيل نتيجة الفحص في سجل الرعاية الصحية الشخصي الخاص بالطفل (عادة
ما يشار إليه بالـ "الكتاب األحمر") .والرجاء االحتفاظ بالسجل في مكان آمن.
� وإذا كانت هناك أي شكوك تساورك حول إصابة طفلك ببيلة الفينيل كيتون
( )PKUأو قصور الدرقية الخلقي ( )CHTأو نقص نازعة الهيدروجين ،فعادة
ما يتم االتصال باآلباء قبل أن يبلغ عمر الطفل  3أسابيع ويتم تحديد موعداً لرؤية
طبيب متخصص.
� إذا كانت هناك شكوك في إصابة الطفل بالتليف الوريدي ( ،)CFعادة ما يتم
االتصال باآلباء قبل أن يبلغ الطفل  4أسابيع من عمره.
� إذا كانت هناك شكوك تساورك حول إصابة الطفل بمرض فقر الدم المنجلي
( ،)SCDعادة ما يتم االتصال باآلباء قبل أن يبلغ الطفل  6أسابيع من عمره.
� يتم اكتشاف أن بعض األطفال حاملون للجينات .وعادة ما يتم االتصال باآلباء
عندما يبلغ الطفل من  6إلى  8أسابيع من عمره.
إذا انتقلت من منزلك أثناء انتظار ظهور نتائج اختبار فحص طفلك ،الرجاء إخبار
القابلة أو طبيبك الزائر بالعنوان الجديد.

يهدف الفحص إلى تحديد األطفال الذين لديهم فرصة أكبر لإلصابة
بهذه الحاالت.
ال تعتبر نتيجة الفحص دقيقة بنسبة .%100
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ماذا يحدث لعينة الدم المأخوذة من طفلك بعد إجراء الفحص؟
بعد الفحص ،يتم تخزين عينات الدم الخاصة باألطفال لمدة خمس سنوات على األقل ويمكن
استخدامها للقيام بما يلي.
� لفحص النتائج أو إلجراء اختبارات أخرى يوصى بها الطبيب
� لتحسين برنامج الفحص
� لعمل أبحاث للمساعدة على تحسين صحة األطفال وعائالتهم في المملكة المتحدة .ولن يتم
الكشف عن هوية أطفالكن ولن يتم االتصال بكن.
يخضع استخدام عينات الدم هذه لقانون الممارسة الذي تعلمك به القابلة أو على موقع الويب على
www.newbornbloodspot.screening.nhs.uk
في المستقبل ربما يرغب الباحثون في دعوتك أنت أو طفلك لالشتراك في البحث المرتبط ببرنامج
الفحص .وإذا لم ترغبي في أن تتم دعوتك لالشتراك في البحث ،الرجاء إعالم القابلة.
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