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معرفة األمور
یتمّثل اختبار  Horizon لألمراض المنتقلة وراثًیا في فحص 

الكشف عن الحمض النووي DNA، إذ یقدم ذلك معلومات 
عن احتمالیة إنجاب طفل مصاب بمرض وراثي

™



ما ھو فحص
األمراض المنتقلة وراثًیا؟

ُیعد فحص حامل المرض اختباًرا 
بسیًطا للدم أو اللعاب ویحدد ما 

إذا كنت حامًال لواحد أو أكثر من 
األمراض الوراثیة المتنحیة أو 

الوراثیة المرتبطة بالجنس.

ماذا یعني أن أكون حامًال لمرض وراثي؟
لدى حامل المرض المنتقل وراثًیا تغیًرا

(أو *طفرة*) في نسخة جینیة واحدة من أحد
 أزواج الجینات.

•    یحمل معظم الناس ما ال یقل عن أربعة إلى ستة 
     أمراض وراثیة.

•    یتمتع معظم حاملي األمراض الوراثیة بصحة جیدة ألن
     النسخة األخرى من الجین تعمل بصورة طبیعیة.

•   یخاطر حاملو األمراض الوراثیة بإنجاب طفل مصاب بأحد 
    األمراض الوراثیة.



50% affecte  

كیف تنتقل األمراض الوراثیة 
من اآلباء الحاملین لھا إلى األطفال؟

صبغیة جسدیة متنحیة وراثیة
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50% أنثى50% ذكر

إذا كانت المرأة وشریكھا یحمالن المرض الوراثي نفسھ، فإن 
ثمة خطورة تصل إلى نسبة 1 إلى 4، أو 25% من احتمالیة 

إصابة الطفل بالمرض ذاتھ في كل مرة یحدث فیھا الحمل.

إذا كانت المرأة حاملة لمرض لھ عالقة بالجنس فإن ثمة 
خطورة تصل نسبتھا من 1 إلى 2، أو 50% من احتمالیة

نقل الطفرة الجینیة إلى طفلھا في كل مرة یحدث فیھا الحمل.
إذا كان الطفل ذكًرا فإن احتمالیة إصابتھ بالمرض الوراثي

تصل إلى %50.

50% حاملة 50% مصاب
للمرض



ُة أْلفا •    الثَّالسیِمیَّ
اعتالل الھیموغلوبین من سلسلة بیتا   •

ٌة الِمْنَجلِیَّة)                (بما في ذلك أنیمیا الَخلِیَّ
•  داُء كانافان

الَتَلیٌُّف الكیِســّي  •
داء دوشــین/الَحَثُل الَعَضلِّي بَحَســِب بیكر  •

َخَلــُل الَوظاِئِف الُمْســَتِقلَِّة العائلي  •
متالزمة الكروموســوم X الھش  •

م ُوجــوُد الغاالكتوِز في الدَّ  •
داُء غوشیھ  •

MCAD نقــص إنزیم  •
َدِة الكیســات، بالصبغیة الجســدیة  داُء الُكَلــى الُمَتَعدِّ  •

     المتنحیــة
متالزمة ســمیث-لیملي-أوبیتز  •
ُضمــوٌر َعَضلِيُّ ُنخاِعيُّ الَمْنَشــأ  •

ْفلِّي ــحاُم الســفیْنغولِيُّ الطِّ الشُّ  •

فیم ُیستخدم اختبار Horizon؟
تصل األمراض الوراثیة التي یكشفھا اختبار Horizon إلى 274 

مرض وراثي. إن مقدم الرعایة الصحیة لك سیناقش معك 
خیارات الفحص المتاحة والتي تشمل إجراء الفحص على قلیل من 

.Horizon األمراض الوراثیة أو كلھا المتاح كشفھا عن طریق اختبار

لدینا لوحة السكان العامة القیاسیة موضوع الدراسة، المعروفة بـ 
Horizon 14 بخصوص األمراض التالیة:

ما الذي یمیز اختبار Horizon؟
بفضل التكنولوجیا الحدیثة، والسیما الجیل التالي، تصل األمراض 

الوراثیة التي یكشفھا اختبار Horizon إلى 274 مرض وراثي. تقدم
 تكنولوجیا اختبار Horizon نتائج فحص شاملة فیما یخص األمراض

الوراثیة مثل الَتَلیٌُّف الكیِسّیّي والُضموٌرالَعَضلِيُّ الُنخاِعيُّ الَمْنَشأ ومتالزمة 
الكروموسوم X الھش.



متى یجب أن أخضع الختبار
Horizon لألمراض المنتقلة وراثًیا؟

ُیمكن إجراء اختبار Horizon في أي وقت سواًء قبل أو أثناء الحمل. 
وعادة ما یتم فحص األمراض المنتقلة وراثًیا قبل الحمل. مما یسمح 
للزوجین المعرضین للخطر بالحصول على أكبر عدد من الخیارات

اإلنجابیة.

كیف ُیمكنني البدء
في إجراء اختبار Horizon؟ 

یتوفر اختبار Horizon من خالل مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك. 
ھل لست متأكًدا من أن مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك ُیقدم اختبار 

Horizon؟ تواصل مع Natera الكتشاف المزید.

یمكنك أیًضا معرفة المزید عن اختبار Horizon بتحدید موعد لدورة 
تعلیمیة مجانیة مع أحد مستشارینا المختصین في علم الوراثة المعتمدین

من قبل مجلس اإلدارة.
أرسل رسالة نصیة لـ SESSION على 484848.

ما الذي تعنیھ نتائج اختبار
Horizon، ومتى تظھر ھذه النتائج؟ 

تعني النتیجة اإلیجابیة أنھ تم اكتشاف طفرة مسببة للمرض. فمن المھم
تحدید حالة إصابة الشریك بالمرض الوراثي لفھم فرص انتقال المرض 

الوراثي لطفلك.

أما النتیجة السلبیة فتعني عدم وجود طفرات لألمراض التي تم فحصھا. 
وبالرغم من أن النتیجة السلبیة تشیر إلى انخفاض خطورة أن تكون حامًال
للمرض الوراثي بقدر كبیر، ال یستطیع فحص األمراض المنتقلة وراثًیا 

الكشف عن كل الطفرات المسببة للمرض.

ُتسلم النتائج إلى مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك خالل أسبوعین.



 

 n 

 

ما خیارات اإلنجاب
إذا كنِت حاملًة للمرض؟

إذا كنِت أنِت وشریكك تحمالن مرض الصبغیة الجسدیة المتنحیة ذاتھ، أو إذا 
كنِت حاملًة ألحد األمراض المرتبطة بالجنس، فعلیِك مراعاة اآلتي:

تقدم شركة Natera نوعین من االختبار الجیني ما قبل الزرع
 (PGT-A و PGT-M)

ما تكلفة اختبار Horizon؟
وھل یغطیھ التأمین؟ 

یسر شركة Natera أن تكون مقدم خدمات ُمدمج في الشبكة مع
أكثر الخطط الصحیة شیوًعا، وكذلك لدى الشركات 

 .UnitedHealthcareو Cignaو ،Anthemو ،Aetna
تحقق من قائمتنا المتنامیة على الرابط 

.www.natera.com/in-network-plans

تختلف تكلفة اختبار Horizon حسب لوحة الفحص 
للوالدة المختارة وقدر التغطیة التأمینیة المحددة الخاصة بك. واستناًدا إلى 

بیانات المطالبات التي تمت الموافقة علیھا مسبًقا، یكون لدى معظم المرضى 
مصروفات نثریة تتراوح بین 100 دوالر و200 دوالر، بمجرد استیفاء الخصم 

الخاص بھم. *

نراعي التكالیف المرتبطة بالتخطیط إلنجاب طفل وملتزمون بضمان حصول كل 
مریض على اختبارات بجودة عالیة.

*استناًدا إلى المطالبات التي تمت الموافقة علیھا سابًقا في الفترة في 2019. 
ستكون التكلفة لدى بعض المرضى أكثر، بینما ستكون لدى البعض اآلخر أقل.

المفھوم الطبیعي، یوجد خیاراختبار ماقبل الوالدة،
مثل البزل السلى أو أخذ عینات الزغابات المشیمیة، للحالة المحددة

التبني 

استخدام السائل المنوي أو إحدي المتبرعات بالبویضات ممن 
الیحملون المرض الوراثي

اإلْخَصاٌب في الُمْخَتَبر (IVF) مع الفحص الجیني 
(PGT-A و PGT-M) ما قبل الزرع على نوعین من االختبار



إمكانات مذھلة
80+ 
أمراض

170+ 
  1     

 التجارب السریریة

مرة

اتصل لالستالم استلم الطقمسّجل
بعد الوالدة

تلتزم Natera بتوعیة األمھات بأھمیة بنك الحبل السري وتفخر بشراكتھا مع أكبر بنك 
للخالیا الجذعیة لحدیثي الوالدة في العالم.

Natera الشریك المفضل لـ

سوف یولد طفلك بموارد خاصة لھا إمكانیات مستقبلیة ال تصدق - الخالیا 
الجذعیة حدیثة الوالدة في الحبل السري

یستخدم لعالج اضطرابات الدم والمناعة الخطیرة

بحث یحقق في التطبیقات المستقبلیة المحتملة 
لتطبیق الطب التجدیدي

فرصة ال تتكرر

العملیة سھلة للغایة!

Natera تمتع بخصومات خاصة من مجموعة
وشركة CBR، الشركة رقم 1 للخالیا الجذعیة لحدیثي الوالدة

یرجى زیارة  cordblood.com/natera، أو
(1.888.267.3256) CORD BLOOD 1.888 االتصال على

TI NY CELLS,



 HORIZON AR لمعرفة المزید عن االختبار

201 Industrial Road, Suite 410 
San Carlos, CA 94070
 رقم الھاتف الرئیسي:1.650.249.9090+
فاكس:1.650.730.2272+
natera.com

:Natera ابدأ الیوم في بوابة المریض لـ
my.natera.com/go

 Horizon شاھد مقطع فیدیو معلوماتي قصیرعن
لفحص األمراض المنتقلة وراثًیا المتقدم.

DRAW لخدمات سحب عینات الدم
بمجرد الحصول على طقم االختبار الخاص بك، 

ابحث عن مكان في محیطك لسحب عینة الدم أو حدد 
موعًدا مع ساحب عینات الدم.

SESSION لجلسات المعلومات الجینیة
حدد موعًدا لمكالمة مجانیة لمدة ۱٥ دقیقة

مع مستشار وراثي معتمد من مجلس اإلدارة 
قبل أو بعد االختبارات. 

لمزید من األسئلة حول التكلفة أو خیارات التغطیة أو التحدث إلى 
أحد ممثلینا، یرجى االتصال على 1.844.778.4700+

ُطور ذلك االختبار بواسطة شركة (.Natera, Inc)، وھي معمل ُمعتمد وفًقا لمعاییر تعدیالت 
تحسین الُمختبرات السریریة (CLIA). لم یتم الترخیص لھذا االختبار أو تمت الموافقة علیھ من 

إدارة الغذاء والدواء األمریكیة (FDA). على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء األمریكیة ال 
ترخص حالًیا أو توافق على االختبارات التي طورھا المختبر في الوالیات المتحدة، إال أن شھادة 

المختبر مطلوبة بموجب CLIA لضمان جودة وصالحیة االختبارات.
© Natera, Inc 2020. كافة الحقوق محفوظة.
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استفد من خدماتنا الداعمة من خالل إرسال الكلمات الرئیسیة 
التالیة إلى 484848


