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 ARABISKA/ةي(رعلا ةغللا

ملا ن567ا ةرفط ا/.دل نم *(إ تامولعم
ُ

 )BRCA( مرولل طِّبث

اجالع ىقلتت نأ نكمملا نم HIلا
ً

 زا7Zميلوب تاطبثم ةطساوب 

)PARP( )ملا جالعلا يأ
ُ

 )فِد/`س

 رUظأ دقو .ةيعماOPا اNسM*رغلاس ىفشHسم AB صاخ DEتخم AB ليلحتلل داوم انلسرأ ،ليلحتلل تانّيع انذخأ/ةيلمعلا كل ان*رجأ امدنع

ملا نYنيOPا دحأ AB ،تارفط abس` ام يأ ،كيدل ةيناطرسلا ايال]Oا AB ةّيMيج تاYُّEغX كدنع نأ ليلحتلا
ُ

 .)BRCA2 وأ BRCA1( مرولل نYطِّبث

انكمم ھجالع نوNي دق قافِّصلا وأ نYضيبملا وأ محرلا قوب AB دوجوملا ناطرسلا نأ كبuبط حsEقا كلذل
ً

 جالعلا نم ءا��نالا دع� ءاودلا ةطساوب 

لقت نأ نكمي ��لا )PARP( زاYEميلوب تاطبثم abس` ام يأ ،ي�ايميكلا
ّ

 تاYُّEغX دجوت امدنع ءاودلا اذ� رثؤ*و .ھلِّجؤت وأ ساNتنالا لامتحا نم ل

 .كيدل ةيناطرسلا ايال]Oا AB ا�اندجو ��لا� ةّيMيج

اضيأ دجوت نأ نكمي تاYُّEغتلا هذ� نأ امك .جالعلا اذ� كيلع ضرع� كلذلو ،ةيناطرسلا ايال]Oا AB تاYُّEغتلا هذ� كيدل نأ و� نآلا ھفرع� ام
ً

 

AB ىرخأ ايالخ AB اOPا نا� ن�و .مسOعم لامتحا دجويف ،كلذك لا�Yن AB ت نأNغتلا هذ� نوYُّEاضيأ ةدوجوم تا
ً

 نم ا��أ يأ ،كئا�رقأ ىدل 

املع .مدلا نم ةنّيع ميلسX كيلع ضرع� ،كلذ ةفرعملو .ي¡ارولا عونلا
ً

 قوب AB ناطرسلا تالاح عيمج نم ةئملاب 15–10 نأب 

 .ةدح ¬»ع ةلاح ل� AB عضولا ةفرعم ديفملا نم نوNي دق كلذلو ،ةيثارو B© قافصلا/نYضيبملا/محرلا

 ةدوجوم تاYEغتلا هذ� نوNت دقف ،كمسج ايالخ عيمج AB تاYEغX دوجو ليلحتلا رUظأ ن�و ،كيلع ضرع� امك مدلا ةنّيع ميلسHب تمق اذإ

 .تامولعملا نم د*زم ¬»ع لوص�Oا لجأ نم ي¡ارولا ناطرسلا تادايع ىدحإ ¬¯إ روض�Oا كنكميف ،كلذك لا�Oا نا� ن�و .كئا�رقأ ىدل

املع .كلذل رابتخا ءارجإ ةيفيكو كئا�رقأل ةبسMلاب كلذ رطاخم نع تامولعم ¬»ع نYلصحت فوس كان�و
ً

 عيمج AB دجوت تادايعلا هذ� نأب 

 .مUعم لصاوتلاب نحن موقن نل ذإ ؛كلذب كئا�رقأ غيلبت نيد*رت تنك اذإ اميف رارقلا ةبحاص تنأو .د*وسلا AB ةيعماOPا تايفشHسملا

 ؟كل ةبس0لاب ةرفطلا ()ع& اذام

لقت نأ نكمي ��لا )PARP( زاYEميلوب تاطبثم ةطساوب جالعلا كيلع ضرع� نأ نكمملا نمف ،كناطرس AB ةرفط كان� نأ نآلا فرع� اننأ امب
ّ

 ل

 .ھتيقوت لِّجؤت وأ ديدج ساNتنا عوقو لامتحا نم

اضيأ ةرفطلا نأب انملع ن�و
ً

 AB ي يدثلا ناطرس� كتباصإ لامتحا نأ فرع� اننإف ،كمسج ايالخ عيمجNكأ نوDE. وAB ا هذ�Oنأ نكمي ةلا� 

X
ُ

 .ھنم ةياقولا وأ ھيلع روثعلا لجأ نم ةنيعم ةباقر كيلع ضَرع

امئاد كنكمي
ً

اضيأ ھنكم*و ،كOPاع` يذلا ناطرسلا بuبط نم تامولعملا نم د*زملا ¬»ع B»صحت نأ 
ً

 تادايع ىدحإ ¬¯إ با�ذلل كدعاس` نأ 

 نأ عبطلاب كنكمي امك .مدلا ةنّيع ميلسX نيد*رت تنك اذإ ام يررقت نأ لبق تامولعملا نم د*زم ¬»ع لوص�Oا لجأ نم ي¡ارولا ناطرسلا

امئاد B»صتت
ً

 .كعم لصاوتلا نع ةلوؤسملا ةضرمملاب 

 

 اsEساف ةيبطلا ةياعرلا ميلقإ AB نYضيبملا ناطرسل ةيميلقإلا ةياعرلا ةيلمع ةعومجم

 


