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ملا نLMNا ةرفط سكعنم رابتخال ةيباجيإ ةجي:ن

ُ
 2.0  (BRCA)مرولل طِّبث
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  اhiساف ةيبطلا ةياعرلا ميلقإ bc نNضيبملا ناطرسل ةيميلقإلا ةياعرلا ةيلمع ةعومجم

 
 

 وأ محرلا قوب ?< ناطرس ا:9دل مل 45ي12ا ءاصقتسالا نع تامولعم

 قافِّصلا وأ نHضيبملا

 
أ امدنع

ُ
أ ،مرولا لاصئ5سا ةيلمع كل ت+رج

ُ
 JُّLغتلا اذVو .صاخ )يQارو( MNيج JُّLغH كيدل ناF نإ ام ةسارد لجأ نم مرولا نم ةنّيع تذخ

ملا نJنيb_ا دحأ [\ ةلا`_ا هذV [\ ،ةرفط=(
ُ

انايحأ دجوي نأ نكمي )BRCA2 وأ BRCA1 مرولل نJطِّبث
ً

 ايالخ [\ وأ طقف ةيناطرسلا ايالq_ا [\ امإ 

انايحأ مسb_ا [\ ىرخأ
ً

ادوجوم JُّLغتلا اذV ناF نyو .ىرخأ 
ً

 .يQارولا عونلا نم كناطرس نو~ي نأب لامتحا كانzف ،مسb_ا [\ ىرخأ ايالخ [\ 

 

اضيأ ةدوجوم تاJُّLغتلا هذV تناF نإ ام فرع� ال اننكلو .ةيناطرسلا كايالخ [\ تارفط/تاJُّLغH دجوت ھنأ ليلحتلا نم انل نJّبت دقل
ً

 ىرخأ ايالخ [\ 

 مدلا نم ةنّيع ميلسH كيلع ضرع� كلذ لجأ نمو .ي�اوشع ھنأ مأ يQارولا عونلا نم كناطرس ناF نإ ام فرع� ال اننإف [�اتلا�و ،ال مأ مسb_ا [\

املع .كدنع ةلا`_ا فاش5كا ��ع اندعاسH ي~ل
ً

 دقو ،ةيثارو [� قافصلا/نJضيبملا/محرلا قوب [\ ناطرسلا تالاح عيمج نم ةئملاب 15–10 نأب 

اديدحت كدنع ناطرسلا ناF نإ ام ةفرعم نم تا�Jم كانV نو~ت
ً

ايثارو 
ً

 .ال مأ 

 

 ؟كل ةبس=لاب ةيناطرسلا ايال23ا 01 تا.-غتلا ()ع& اذام

لقي نأ نكمي صاخ ءاودب جالعلا كيلع ضرع� نأ اننكمي JّLغتلا اذV كيدل نأب نآلا انتفرعم لضفب اننإ
ّ

 ��ع وأ سا~تنا ثودح لامتحا نم ل

 .سا~تنالا اذV دعوم لِّجؤُي لقألا

اضيأ ةرفطلا نأب انملع نyو
ً

H نأ نكمي ةلا`_ا هذV [\و .L¦كأ نو~ي يدثلا ناطرس¤ كتباصإ لامتحا نأ فرع� اننإف ،كمسج ايالخ عيمج [\ 
ُ

 ضَرع

 .ھنم ةياقولا وأ ھيلع روثعلا لجأ نم ةنيعم ةباقر كيلع

 ؟كئاMرقأل ةبس=لاب كيدل ةرفط/.ُّ-غ& دوجو ()عA اذام

ائ©ش فرع� الو .كناطرس [\ JُّLغH دجوي ھنأ وV طقف نآلا ھفرع� ام
ً

 ميلس5ب تمق اذyو .ھسفن عونلا نم ناطرسلاب كئا�رقأ ةباصإ لامتحا نع 

 ةدوجوم تاJLغتلا هذV نو~ت نأب لامتحا كانV نو~ي دقف ،كمسج ايالخ عيمج [\ تاJLغH دوجو ليلحتلا رzظأ نyو ،كيلع ضرع� امك مدلا ةنّيع

 كانVو .تامولعملا نم د+زم ��ع لوص`_ا لجأ نم يQارولا ناطرسلا تادايع ىدحإ ��إ كتلاحإ يرجتسف ،كلذك لا`_ا ناF نyو .كئا�رقأ ىدل

املع .كلذل رابتخا ءارجإ ةيفيكو كئا�رقأل ةبس¯لاب كلذ رطاخم نع تامولعم ��ع نJلصحت فوس
ً

 عيمج [\ دجوي تادايعلا نم عونلا اذV نأب 

 .مzعم لصاوتلاب نحن موقن نل ذإ ؛كلذب كئا�رقأ غيلبت نيد+رت تنك اذإ اميف رارقلا ةبحاص تنأو .د+وسلا [\ ةيعماb_ا تايفش5سملا

 

امئاد كنكمي
ً

اضيأ ھنكم+و ،كb_اع³ يذلا ناطرسلا ب©بط نم تامولعملا نم د+زملا ��ع [�صحت نأ 
ً

 تادايع ىدحإ ��إ باVذلل كدعاس³ نأ 

 [�صتت نأ عبطلاب كنكمي امك .مدلا ةنّيع ميلسH نيد+رت تنك اذإ ام يررقت نأ لبق تامولعملا نم د+زم ��ع لوص`_ا لجأ نم يQارولا ناطرسلا

امئاد
ً

 .كعم لصاوتلا نع ةلوؤسملا ةضرمملاب 

 

 اL·ساف ةيبطلا ةياعرلا ميلقإ [\ نJضيبملا ناطرسل ةيميلقإلا ةياعرلا ةيلمع ةعومجم


