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 التاريخ الجيني
 ال  نعم  . هل ستكونين في الخامسة والثالثين من عمرِك أو أكبر عندما يحين أوان وضعك لحملِك؟1

 المريضة و . هل سبق وأن أصيب أحد أفراد عائلتيكما بما يلي:2

 العائلة

 والد الطفل

 والعائلة

 ال نعم ال نعم أ. متالزمة داون 

 ال نعم ال نعم لسحائية النخاعية، انعدام الدماغ؟ب. السنسنة المشقوقة، القيلة ا

 ال نعم ال نعم ج. الناعور )الهيموفيليا(؟ )اضطراب نزفي( 

 ال نعم ال نعم د. خلل التنسج العضلي؟ 

 ال نعم ال نعم هـ. التليف الكيسي؟ 

 ال نعم ال نعم و. تراقص هنتغتون؟ 

 ال نعم ال نعم ِخلقي؟ز. هل أصيب طفل أو أحد أقربائك الوثيقين بعيب  

 ال نعم ال نعم ح. هل أصيب طفل أو أحد أقربائك الوثيقين بقصور إدراكي؟ 

 ال نعم ال نعم ( الهش؟xإن كانت اإلجابة بنعم، فهل خضع هذا الشخص الختبارات متالزمة الصبغي إكس )     

 ال نعم ال نعم ط. مرض أو خلة الخاليا المنجلية؟ 

 ال نعم ال نعم أو يوناني، أو شرق أوسطي، أو آسيوي؟ ي. من أصل إيطالي، 

 ال نعم ال نعم تشخيص أنيميا البحر المتوسط )فقر دم كولي(؟    

 ال نعم ال نعم ك. هل يمكنك أنِت أو شريكِك تتبع التاريخ إلى اليهود اإلشكناز في أوروبا الشرقية؟ 

 ال نعم ال نعم تشخيص مرض تاي ساكس/الكشف عنه؟     

 ال نعم ال نعم ل. أي مشكالت موروثة في الصبغيات/الجينات؟ 

 ال نعم ال نعم م. عيوب خلقية سابقة في نسل أم المولود أو أبوه؟ 

 ال نعم ال نعم ن. هل هناك تاريخ من الزواج أو العالقات بين أفراد العائلة؟ 

 ال نعم ال نعم س. هل هناك تاريخ من وفيات الُرضع؟ )مثل: متالزمة الوفاة المفاجئة للرضع( 

 ال نعم ال نعم ف. هل هناك تاريخ عائلي من السكري )أي أحد أقرباء الدرجة األولى(؟ 

: أم المريض، أو   عمة المولود، أو جدة المريض، إلخ(: إن كانت اإلجابة بنعم على أي من ذلك، فيرجى سرد أفراد العائلة والصلة )مثالا
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