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تخزين عينة الدم وطريقة استخدامها 
	

بعد اجراء التحاليل يتم تخزين ماتبقى من عينة 
الدم بشكل مجهول في البنك الحيوي 

التشخيصي لفحص حديثي الوالدة 
	

تخزين العينة يوفر امكانية اعادة التحليل في 
حال كان هناك شك في تشخيص الحالة أو 
الستكمال تحاليل اخرى لم تكن ممكنة عند 

	والدة الطفل 
من املمكن استخدام العينة ايضا لضمان 

الجودة في العمل ولتطوير طرق حديثة من 
	خالله

	 
	يتم تدمير عينة الدم بعد ست سنوات من أخذها 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	SCID	مشروع بحث عن فحص لنقص املناعة الحاد  

	

	نريد ان نفحص الننا نستطيع ان نعالج 
	فحص حديثي الوالدة, عيادة النساء واالطفال, مستشفى اوسلو الجامعي 

	مستشفى الجامعي أوسلو 
	عيادة النساء واألطفال
	 فحص حديثي الوالدة 
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جميع األطفال حديثي الوالدة يحصلون 
اليوم على عرض يتم من خالله فحصهم 

لـ٢٣ مرض والدي وراثي والذي من املهم أن 
	يتم البدء بمعالجته بأسرع وقت ممكن. 

	

نقوم االن باجراء بحث دراسي إضافي 
حول حالة وجود نقص مناعة حاد عن 

االطفال والتي نرغب ان ندمجها مع برنامج 
	فحص حديثي الوالدة. 

	  
	  

نقص املناعة الحاد 
	

نقص املناعة الحاد هو حالة نادرة يفتقر 
	فيها االطفال لجزء مهم من جهاز 

	  	املناعة )الخاليا البيضاء(  
اذ لم يتم اكتشاف املرض والبدء بالعالج 
فسيموت الطفل خالل السنة االولى من 

	  	عمره.  
تشخيص املرض خالل الثالث شهور األولى 

يزيد من نسبة نجاح عملية زرع  الخاليا 
	الجذعية.  

بدون فحص املرض يتم تشخيص الطفل 
متأخرا ويكون قد أُصيب بالتهابات مهددة 

	للحياة 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	الفحص 
	

يتم اخذ اختبار نقص املناعة الحاد من نفس 
عينة الدم التي تم اخذها عند إجراء 

	اإلختبارات الثانية من فحص حديثي الوالدة
 	

يتم اخذ عينة الدم هذه بعد مرور ٤٨ الى 
٧٢ ساعة على الوالدة ويتم إرسال العينة 

الى قسم فحص حديثي الوالدة في 
	مستشفى اوسلو الجامعي   

	وهذا ال يتطلب إجراء اي إختبار إضافي.
	

اجراء الفحص يشترط ان يكون لدى 
الوالدين معلومات عن الفحص. على االبوين 
الراغبني باجراء الفحص لطفلهم ان يوقعوا 

	على استمارة املوافقة 
	  
	  
	  

ماذا يحدث حني يتم اجراء التحاليل؟ 
	

حني تكون النتيجة طبيعية فانه لن يتم ارسال اي 
رد للوالدين, اما في حال وجود اي شبهة حول 
وجود مرض فانه يتم اإلتصال بالوالدين على 
الفور من قبل الطبيب كي يتم مواصلة إجراء 

الفحوصات للطفل. كذلك سنقوم باجراء تحليل 
	لبعض جينات جهاز املناعة. 

	
في حال تبني ان إختبار حديثي الوالدة كان ذو 

جودة سيئة فيتم االتصال بالوالدين من قبل 
قسم الوالدة من أجل إجراء إختبار جديد. 

إعادة اإلختبار ال يعني بالضرورة ان يكون 
	هناك شبهة حول وجود مرض لدى الطفل 

	  

	إلى أي مدى يكون الفحص آمن؟ 
	

في الحاالت النادرة, وباألخص لدى املولودين 
مبكرا , يمكن الحصول على نتائج تشير الى 

وجود مرض لدى الطفل من غير ان يكون الطفل 
مريضا. الفحوصات الالحقة التي تجرى 

	ستوضح ذلك بسرعة 
	  

	  	  	  	  	  (OUS		(صورة توضيعية  

	نقص املناعة الحاد هي حالة قاتلة تؤدي الى املوت في حال عدم معالجتها 

SCID مشروع بحث عن الفحص 
	

 SCIDاملشاركة في مشروع البحث عن فحص
	

يشترط في اجراء الفحص ان يكون لدى االبوين معلومات حول الفحص. على 
الوالدين الراغبني باجراء الفحص لطفلهم التوقيع على استمارة املوفقة التي 

	سيتم ارسالها الى فحص حديثي الوالدة 

يتم أخذ عينة لفحص SCID من بطاقة تحليل الدم الخاصة 
	بالفحص الرئيسي لحديثي الوالدة    
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