
معلومات للوالدين

فحص حديثي الوالدة
اختبار بسيط لحامية صحة األطفال



ما هو فحص حديثي الوالدة؟ 
وما فائدته؟ وهل هو مهم؟

 Emilia" رومانيا  إميليا  محافظة  يف  املولودين  األطفال  كافة  يخضع 

Romagna" لحقن صغري يف الكعب لجمع بضع قطرات من الدم عىل ورق 

ترشيح خاص، مام يسمح بإجراء فحص بسيط لهم.

وبالتالي ُيكن تحديد األمراض التي قد تؤثر سلبًا عىل منو الطفل إذا مل 

يتم اكتشافها مبكرًا. 

يُعترب فحص حديثي الوالدة إجراء هام للطب الوقايئ حيث يتيح إمكانية 

تحديد األمراض وكذلك األمراض النادرة جًدا، أي التي ال تصيب أكرث من 

اإليجايب  التشخيص  حالة  يف  يكن  2000 شخص.  بني  من  واحد  شخص 

الالزمة ويف  الرعابة  باستخدام  املولود  األوىل من حياة  األيام  التدخل يف 

محددة،  بأمراض  يتعلق  فيام  كبرية  بخربة  يتمتع  الذي  الرسيري  املركز 

حيث يقدم لألطفال ولألرس كل الرعاية الالزمة. يتم أيًضا تقديم املشورة 

للوالدين فيام يتعلق باألمراض الوراثية، أي تقييم املخاطر املتعلقة بأي 

حاالت حمل الحقة.

الفحص،  يف  املستهدفة  األمراض  ألن  مهاًم  الوالدة  حديثي  فحص  يُعد 

الرسيرية  املراكز  يف  ممتازة  بنتائج  عالجها  وُيكن  مبكًرا  اكتشافها  يتم 

املتخصصة. 

يف اآلونة األخرية، توسعت الفحوصات عىل مستوى البالد لتشمل أكرث من 

40 مرض، األمر الذي جعلها أكرث فاعلية.

كيف يتم تحليل عينة الدم؟ 

الدم  عينات  إرسال  يتم 

جميع  من  املسحوبة 

يف  الوالدة  مراكز 

رومانيا  إميليا  محافظة 
 "Emilia-Romagna "

وجمهورية سان مارينو 

إىل  املنازل،  من  املسحوبة  العينات  وكذلك   ،"Repubblica di San Marino"

مخترب مركز الفحص. يتم حفظ العينات يف املخترب ملدة 5 سنوات عىل 

األقل لضامن املزيد من الحامية لصحة األطفال، يف ظل االلتزام بقوانني 

الخصوصية. 

القيم  ذات  العينات  ويحدد  مختلفة  بطرق  الدم  عينات  املخترب  يحلل 

التغيريات  بعض  ولكن  االختبار،  تكرار  يجب  الحاالت  هذه  يف  املتغرية: 

املبكرة تكون مؤقتة فقط وتصبح طبيعية مع مرور الوقت. 

هناك أيًضا حاالت يجب عىل املخترب فيها تكرار االختبار دامئًا: يكن أن 

يحدث هذا ألسباب فنية )عىل سبيل املثال عينة دم غري كافية( أو لوجود 

حاالت معينة )عىل سبيل املثال أمراض األم أو األنظمة الغذائية الخاصة 

أو استخدام العقاقري( مام يقتيض إجراء تحليل ثاين.

لهذا السبب، من املهم أن نعرف أن سحب عينة جديدة ال يعني أنه 

من  املزيد  هناك حاجة إلجراء  أنه  بل  اإلصابة مبرض،  اكتشاف  تم  قد 

الفحوصات.

ما هي األمراض املستهدفة يف فحص حديثي الوالدة؟  

3 مجموعات:  إىل  الوالدة  املستهدفة يف فحص حديثي  األمراض  تنتمي 

الغدة  وتضخم  الخلقي  الدرقية  الغدة  )قصور  الصامء  الغدد  أمراض 

الكظرية الخلقي( واألمراض الوراثية )التليف الكييس( واألمراض األيضية.

يتعلق األمر بأمراض نادرة )أي األمراض التي تصيب شخًصا واحًدا من 

بني 2000 شخص( واألمراض الخلقية )أي املوجودة بالفعل عند الوالدة( 

وغالًبا ما تكون وراثية )أي منقولة وراثيًا(. 

إن الكشف املبكر عن تلك األمراض، الذي أصبح ممكًنا بفضل فحص حديثي 

من خالل  الفوري  العالجي  الدعم  الحصول عىل  لألطفال  يتيح   الوالدة، 

الحصول عىل الهرمونات أو اإلنزيات التي ال يتمكن األطفال من إنتاجها 

القادر عىل  والدوايئ  الغذايئ  العالج  البدء مبكًرا يف  أو  كافية،  بكميات 

منع الرضر الناتج عن تراكم املواد السامة قبل ظهور األعراض، وتحسني 

حياتهم بشكل كبري.  



األمراض األيضية
)PKU( ِبيلَُة الفينيل كيتون

 )HPA( فرط فينيِل أالننِي الدم الحميد 

)BIOPT-BS( نقص االصطناع الحيوي للعامل املرافق للبيوبرتين

)BIOPT-REG( نقص تجدد العامل املرافق للبيوبرتين

)TYR I( فرط تريوزين الدم من النوع األول

)TYR II( فرط تريوزين الدم من النوع الثاين

)MSUD( داء البول القيقبي

 )HCY( )CBS( نقص البيلة الهوموسيستينية

)MTHFR( عوز ُمْختَزِلَِة امليثيلِني ترتاهيدروفوالت

)CIT 2( مرض وجود السيرتولني يف الدم من النوع الثاين

)CIT 1( مرض وجود السيرتولني يف الدم من النوع األول

)ASA( احمضاض الدم األرجينينوسكسيني

 )ARG( ”عوز األرجيناز “تراكم األرجينني واألمونيا يف الدم

 )CUD( نقص نقل الكارنيتني

 )CPT 1( نقص خمرية كارنيتني - بامليتويل ترانسفرييز من النوع األول

)CPT 2( نقص خمرية كارنيتني - بامليتويل ترانسفرييز من النوع الثاين

)CACT( كارنيتني: نقص أسيل كارنيتني ترانسلوكاز

)VLCAD(  مرض نقص خمرية السلسلة الطويلة جًدا ألسيل متيم اإلنزيم أ النازع للهيدروجني

 )TFP( ِرّي نقص الربوتني الثاليث املُتََقدِّ

مرض نقص خمرية السلسلة الطويلة 3-هيدروكيس أسيل متيم اإلنزيم أ النازع للهيدروجني 

 )LCHAD(

)MCAD( مرض نقص خمرية السلسلة املتوسطة ألسيل متيم اإلنزيم أ النازع للهيدروجني

مرض نقص خمرية السلسلة املتوسطة/القصرية 3-هيدروكيس أسيل متيم اإلنزيم أ النازع 

 )M-SCHAD( للهيدروجني

)GA 2/MADD( فرط حمض جلوتاريك الدم من النوع الثاين

)GA 1( فرط حمض جلوتاريك الدم من النوع األول

)IVA( إحمضاض الدم اإليزوفالريييك

)BKT( نقص انزيم بيتا كيتوثايوليز

)HMG(  بيلة حمض 3-هيدروكيس-3-ميثيل جلوتاريل

)PA( احمضاض الدم الربوبيونيك

)MMA( )”Cbl A, B“ كوباالمني أ، ب ،”Mut“ احمضاض الدم امليثييل )نقص املوتاز

 )"Cbl C, D" احمضاض الدم امليثييل مع بيلة هوموسيستينية )نقص كوباالمني ج، د

)MMA-HCYS(

)2MBG( مرض نقص خمرية ثنايئ ميثيل بويرتيل متيم اإلنزيم أ النازع للهيدروجني

 )MCD( نقص الكربوكسيالز املتعدد

)MAL( بيلة حمض املالونيك

وجود الجاالكتوز يف الدم

نقص البيوتينيداز 

األمراض األيضية التي تدخل ضمن التشخيص التفريقي 

هي أمراض تشرتك يف بعض القيم املرجعية مع األمراض التي يتم فحصها وذلك 

عىل الرغم من أنها ال متتلك كل الخصائص الالزمة إلدراجها يف الفحص: يف حالة 

إىل  تؤدي  أن  يكن  التي  الفحوصات  من  املزيد  إجراء  يتم  القيم،  هذه  تغري 

الكشف عن هذه األمراض.

)TYR III( فرط تريوزين الدم من النوع الثالث

)GNMT( جاليسني ”N“ نقص اإلنزيات ناقلة امليثيل

)MAT( نقص اإلنزيات ناقلة أدينوسيل امليثيونني

)SAHH( نقص إنزيم هيدروالز األدينوسيل هوموسيستني

)3MGCA( بيلة حمض الجلوتاكونيك ثاليث امليثيل

)3MCC( نقص كربوكسيالز ثاليث ميثيل كروتونيل متيم اإلنزيم أ

)2M3MBA( نقص ثنايئ ميثيل ثاليث هيدروكيس بوترييل متيم اإلنزيم أ النازع للهيدروجني

)IBG( نقص إيزوبوتريل متيم اإلنزيم أ النازع للهيدروجني

)SCAD(   مرض نقص خمرية السلسلة القصرية ألسيل متيم اإلنزيم أ النازع للهيدروجني

من املُهم تذكر أن:

يكن 	  حيث  الوقايئ  للطب  هام  إجراء  الوالدة  حديثي  فحص  يُعترب 

نتيجة  يحصلون عىل  الذين  األطفال  حياة  من  كبري  بشكل  يُحسن  أن 

إيجابية للفحص؛

إن استدعاء الطفل إلجراء فحص جديد ال يعني بالرضورة أنه تم تحديد 	 

إصابته مبرض ما؛

غالبًا ما تكون نتيجة فحص حديث الوالدة الذي يتم استدعائه إلعادة 	 

الفحص سلبية: هذا اإلجراء يثل ضائقة عاطفية خطرية للعائلة ولكن 

إيجابية ويكن  النتيجة  فيها  تكون  نادرة  يربره يف حاالت  ما  له  األمر 

مساعدة الطفل عىل الفور؛ 

تشخيص 	  حالة  يف  األرسة؛  أطفال  طبيب  هو  اليومي  أطفالكم  مرجع 

أحد األمراض املشمولة يف فحص حديثي الوالدة، تقوم املراكز الرسيرية 

الكييس  والتليف  الوراثية  األيضية  واألمراض  الصامء  الغدد  ألمراض 

بتنسيق مسار التشخيص والعالج بشكل وثيق مع طبيب أطفال األرسة 

ومع العائلة نفسها؛

ترتبط األمراض املدرجة يف فحص حديثي الوالدة بأكواد متنح الحق يف 	 

الحصول عىل إعفاءات محددة من دفع التذاكر.



يتم أخذ بضع قطرات من الدم من كعب الطفل ووضعها 	 

عىل ورقة ترشيح خاصة يف خالل 72/48 ساعة من الوالدة )يف 

املستشفى مقر نقطة الوالدة(.

يرسل املوظفون التابعون لنقطة الوالدة البطاقة إىل مخترب 	 

فحص حديثي الوالدة من خالل وسيلة نقل مخصصة. 

تصل البطاقة إىل املخترب خالل 48/24 ساعة من سحب العينة.	 

يف حالة كانت نتيجة االختبار إيجابية، أي يف حالة وجود قيم 	 

متغرية، سيقوم مركز فحص حديثي الوالدة اإلقليمي بإعادة 

االتصال بنقطة الوالدة من أجل استدعاء الطفل إىل املركز 

الرسيري املرجعي واملوافقة عىل اإلجراءات األكرث مالمئة 

للفحص الالحق.

إذا تم تأكيد تشخيص اإلصابة بأمراض خلقية، يتم االتصال 	 

باألرسة عىل الفور لتنظيم توجه الطفل إىل املركز الرسيري 

املرجعي.

يستقبل املركز الرسيري املرجعي الطفل، ويضع مسار الرعاية 	 

الرسيرية الخاص به، وينظم زيارات الفحص، ويحافظ عىل 

إقامة عالقة صحيحة مع طبيب أطفال العائلة ويرافق األرسة 

يف كل مرحلة من مراحل العالج. 

يعتمد املركز الرسيري املرجعي املرض يف السجل اإلقليمي 	 

لألمراض النادرة، الذي يتم إرسال بياناته املوجزة إىل السجل 

القومي لألمراض النادرة يف ظل االلتزام بقوانني الخصوصية. 

من اختبار فحص حديثي الوالدة إىل الرعاية 

املراكز اإلقليمية الطبية 

املركز اإلقليمي لفحص حديثي الوالدة

	 مخترب فحص حديثي الوالدة
مستشفى سانت أورسوال-مالبيجي الجامعي العام

Via Massarenti 9 جناح 20، العنوان ،"Policlinico S. Orsola-Malpighi" 

"Bologna" مستشفى جامعة بولونيا

	 املركز الرسيري 
وحدة تشغيل طب األطفال مستشفى سانت أورسوال-مالبيجي الجامعي العام 

 Via Massarenti 9 جناح 16، العنوان ،"Policlinico S. Orsola-Malpighi"

"Bologna" مستشفى جامعة بولونيا

املركز اإلقليمي ألمراض األيض الورايث

 وحدة تشغيل طب األطفال مستشفى سانت أورسوال-مالبيجي الجامعي العام

Via Massarenti 9 جناح 16، العنوان ،"Policlinico S. Orsola-Malpighi"  

"Bologna" مستشفى جامعة بولونيا

 وحدة تشغيل طب األطفال وحديثي الوالدة، مستشفى جولييلمو دا ساليسيتو

،Via Taverna 49 العنوان ،"Ospedale Guglielmo da Saliceto"  

 "Piacenza" الوحدة الصحية املحلية يف بياتشينزا 

املركز اإلقليمي ألمراض الغدد الصامء
 وحدة تشغيل طب األطفال مستشفى سانت أورسوال-مالبيجي الجامعي العام

Via Massarenti 9 جناح 16، العنوان ،"Policlinico S. Orsola-Malpighi"  

"Bologna" مستشفى جامعة بولونيا

املراكز اإلقليمية للتليف الكييس

Via Gramsci 14 العنوان ،"Parma" مركز التليف الكييس ملستشفى جامعة بارما

 ،"Romagna" مركز التليف الكييس التابع للوحدة الصحية املحلية يف رومانيا

،"Ospedale Bufalini Cesena" مستشفى بوفاليني يف تشيزينا 

Viale Ghirotti 286 العنوان 
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