ُﻣﺮﺳﻞ إﱃ:

BAYLOR GENETICS
2450 HOLCOMBE BLVD.
GRAND BLVD. RECEIVING DOCK
HOUSTON, TX 77021-2024

TEL
1.800.411.4363
FAX
713.798.2787

CONNECT
HELP@BAYLORGENETICS.COM

ﻤﻧودج تسلسل اإلكسومات الشامل للمستلفت
االسم األخﺮﻴ للمستلف

االسم األول للمستلف

MI

/

/
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املعلومات واملوافقة عىل الفحص
سوف يشتمل أمر الفحص رقم  1530باإلضافة إىل تحليل تسلسل األكسونات للمستلفت كﺎﻤ هو موضح أدناه أيضً ا عىل تحليل مستقل للكشف عن عمليات الحذف والتكرار باإلضافة إىل فحص الكشف عن ديسومي ". BMGL.com -تحت عالمة التبويب "فحص
أونيبارينتال ) (UPDوحالة غياب تغاير الزيجوت ) .(AOHملعرفة املزيد عن هذا االختبار يرجى زيارة موقعنا عرب االنرتنت ،كود الفحص  8665تحليل نسق مايكروي الصبغي ). ) HR + SNPالشامل
سوف يشتمل أمر الفحص رقم  1531باإلضافة إىل تحليل األكسونات للمستلفت كﺎﻤ هو موضح أدناه أيضً ا عىل تحليل مستقل للحمض النووي امليتوكندري .ملعرفة املزيد عن هذا الفحص يرجى
زيارة موقعنا اإللكرتوﻲﻧ ،كود الفحص  2055تحليل الحمض النووي امليتوكوندري الشامل بواسطة التسلسل املتوازي املكثف ) .(MitoNGSSMوهذا هو تقييم لجينوم امليتوكوندريا كامل
.لعمليات حذف وطفرات النقطة .والقيمة الحدية للكشف عن تحليل التسلسل املوازي الشامل لطفرات نقطة الحمض النووي امليتوكوندري الهيتﺮﻴوبالسمي هي نسبة  % 1.5تقري ًبا
.ﻤﺑعزل عن نتائج تحليل األكسونات للمستلفت خالل فرتة زمنية مدتها  50يو ًما
لقد نصحك طبيبك (أو نصح طفلك) بالخضوع لفحص وراﻲﺛ يُس َّمى فحص تسلسل اإلكسومات بالكامل (واملعروف باالختصار  .(WESويكمن الغرض من هذه الوثيقة يف تزويدك ﻤﺑعلومات
عن الفحص .يف حالة تحديد تغيﺮﻴ يف  ،mtDNAسوف يشﺮﻴ التقرير إىل توصيات للمتابعة املطلوبة .ولن يتم إجراء اختبار  Baylor Geneticsتلقائيا عىل عينة األمهات ،ويف حالة الرغبة يف ذلك ،اتصل بخدمات
.العمالء للحصول عىل املساعدة

وصف فحص تسلسل اإلكسونات الشامل
فحصا معقدًا للغاية تم تطويره حديثًا لتحديد التغﺮﻴات التي تحدث يف الحمض النووي لإلنسان والتي تتسبب يف املشكالت الطبية التي يعاﻲﻧ منها أو ترتبط بها
.يعد فحص تسلسل اإلكسومات بالكامل للمستلفت ً
يشﺮﻴ اإلكسوم إىل جزء من الجينوم البرشي الذي يحتوي عىل تسلسالت مهمة من الناحية الوظيفية للحمض النووي والتي توجه الجسم إىل إفراز الربوتينات األساسية له حتى يؤدي وظائفه عىل نحو صحيح .يشار إىل
هذه املناطق من الحمض النووي باسم اإلكسونات .من املعروف أن معظم األخطاء التي تحدث يف تسلسالت الحمض النووي التي تؤدي يفﺎﻤ بعد إىل اضطرابات جينية توجد يف اإلكسونات .عىل النقيض من
فحوصات التسلسل الحالية التي تحلل جي ًنا واحدًا أو مجموعات صغﺮﻴة من الجينات املرتبطة يف كل مرة ،فإن فحص تسلسل اإلكسومات بالكامل سيحلل املناطق املهمة املكونة من عرشات اآلالف من الجينات يف
وقت ٍ
ٍ
واحد .لهذا ،يعتقد أن تسلسل اإلكسوم ﻤﻳثل وسيلة فعالة لتحليل الحمض النووي للمريض بهدف اكتشاف السبب الجيني لألمراض أو اإلعاقات .عىل الرغم من ذلك ،من املحتمل أنه حتى وإن حدد تحليل
.تسلسل اإلكسومات بالكامل السبب الجيني األسايس لالضطراب يف عائلتك ،فإن هذه املعلومات قد ال تساعد يف التنبؤ ﻤﺑصﺮﻴ املرض أو تغيﺮﻴ اإلدارة الطبية أو معالجة املرض

دواعى إجراء الفحص
يتم اتخاذ قرار الخضوع لفحص تسلسل اإلكسونات بالكامل من قبلك ومن قبل طبيبك املعالج .بشكل عام ،يتم استخدام الفحص عندما يشﺮﻴ تاريخك الطبى ونتائج الفحص البدﻰﻧ بقوة إىل أن هناك
ملعقة صغﺮﻴة) من الدم الكامل .يجب أن تتوقع أن نتائج فحص تسلسل اإلكسونات بالكامل سوف ترسل  10 -سم مكعب (حواىل  - 1سببًا وراثيًا للمشكالت الطبية الخاصة بك .يتطلب الفحص 2 5
.إىل طبيبك املعالج ىف غضون  12أسبو ًعا

إعداد تقارير الفحص
عند مقارنة تسلسل اإلكسوم الخاص بك بالتسلسل املرجعى العادي ،من املتوقع أن يتم العثور عىل العديد من املتغﺮﻴات أو الفروق .واستنادا إىل املعلومات املتاحة ىف املنشورات الطبية أو ىف قواعد البيانات العلمية،
سوف نقرر ما إذا كان من املتوقع أن أيًا من هذه املتغﺮﻴات مسببة أو متعلقة بحالتك الطبية .سيتم إبالغ طبيبك املعالج بنتائج فحص تسلسل اإلكسونات بالكامل ىف جزئﻦﻴ وسوف يتلقى طبيبك نسخة من التقرير
املركز حول العينة الخاصة بك.
سوف يحتوى التقرير املركز عىل نتائج قد ترشح سبب املشكالت الطبية الحالية الخاصة بك .باإلضافة أنه قد يحتوى أيضً ا عىل معلومات ىف التصنيفات التالية:
القابلية للتدخل طبيًا
قد يحتوى التقرير املركز أيضً ا عىل معلومات عن الجينات واألمراض التى تعترب قابلة للتدخل طب ًيا ألن لها أهمية طبية واضحة وفورية لصحتك أو صحة أفراد العائلة سواء كانت متعلقة بأعراضكالحالية أم ال ،لقد
تشمل هذه املبادىء قاﻤﺋة من  :PMID(.املبادىء التوجيهية ألعداد التقارير لهذه األنواع من االستنتاجات القابلة للتدخل الطبى أو العرضية (  ACMG 23788249نرشت الكلية األمريكية لعلم الوراثة الطبية
الجينات  -التى قد يتم تحديثها دوريًا  -وتعترب هذه الجينات قابلة للتدخل طب ًيا ،ولذلك ينبغى أن تجرى املختربات أبحاث علﯩالطفرات املرضية ىف هذه الجينات وتقوم باالبالغ عنها .وفقا آلخر التحديثات ىف بيان
ولن يتم االبالغ ( )ACMGهناك خيار يتيح لك عدم تلقى معلومات عن الطفرات املرضية يف حالة تحديدها ىف الجينات املدرجة ىف بيان سياسة الكلية األمريكية لعلم الوراثة الطبية  )ACMG.net(،السياسة هذا
عنها سواء ىف التقرير املوسع أو املركز .باإلضافة إىل ذلك ،قد تحدد مختربات بايلور  -بتوجيه من املدير الطبى وغﺮﻴه من أعضاء هيئة التدريس  -جينات إضافية تطابق نفس املعايﺮﻴ والتى يتعﻦﻴ اعتبارها قابلة
ومع ذلك ،إذا كنت ال ترغب ىف تلقى النتائج اإلضافية للجينات القابلة للتدخل طب ًيا ،ﻤﻳكنك اختيار  )ACMG(.للتدخل طبي ،ولذلك يتعﻦﻴ اإلبالغ مثل الجينات املدرجة يف قاﻤﺋة الكلية األمريكية لعلم الوراثة الطبية
عىل موقعنا ( )FAQعدم تلقى هذه املعلومات ىف التقرير املركز .ومع ذلك ،ىف حال طلب التقرير املوسع سيتم تضمﻦﻴ هذه املعلومات ،ولكن لن يتم وصفها بأنها قابلة للتدخل طبيًا .راجع بنفسك األسئلة الشائعة
اإللكرتوﻰﻧ.
حالة الشخص الناقل وتاثﺮﻴ التنوع الجيني عىل االستجابة لالدوية
 )CFTR(،والتي تتضمن التليفات التكيسية  ACMG،أو  ACMGستتضمن حالة الناقل للحاالت الصبغية الجسدية املتنحية االضطرابات املرشحة لفحوص اإلنجاب من قبل الهيئات والجمعيات املتخصصة مثل
ومرض ينﺎﻤن  -بيك النوع أ ،وب  )FANCC(،ومجموعة أنيميا فانكوﻲﻧ يس  )ASPA(،ومرض كانافان  )HEXA(،ومرض تاي ساخس  )IKBKAP(،والخلل الوظيفي الوراﻲﺛ  )S allele, HBB(،واألنيميا املنجلية
املرتبط بعوامل وراثية) G6PD (G6PD* X .وفقر الدم االنحاليل الناتج عن قصور  I (GBA(،ومرض جوشﺮﻴ النوع  IV (MCOLN(،والداء الشحمي املخاطي  )BLM(، 1ومتالزمة بلووم )SMPD1(،
انظر أدناه ملعرفة الخيارات يفﺎﻤ يتعلق باستالم تصنيفات معينة من النتائج ىف التقرير املركز .باالضافة إىل التقرير املركز ،سوف يكون هناك تقري ًرا موس ًعا متا ًحا إذا قررت أنت وطبيبك
املعالج طلب ذلك.
سوف تكون لعينة املريض نتائج معينة يتم تأكيدها بواسطة طريقةة ثانية (تسمى بتسلسل سانجر) استنادًا إىل املبادىء التوجيهية التالية.
 .سوف تحصل الطفرات التى ثبت أو يحتمل أنها مسببة لألمراض واملتعلقة بالنمط الظاهري للمريض عىل فحص تسلسل سانجر للتاكد من وجود الطفرة.
 .واملتعلقة بالنمط الظاهري للمريض اذا ثبت كونها وراثة سائدة عىل فحص تسلسل سانجر للتاكد من وجود الطفرة عندما يتم الحصول عىل ( . )VUSسوف تحصل املتغﺮﻴات ذات األهمية اإلكلينيكية غﺮﻴ الواضحة
عينة أبوية واحدة عىل األقل.
 .سوف تحصل املتغﺮﻴات ذات األهمية اإلكلينيكية غﺮﻴ الواضحة املتعلقة بالوراثة املتنحية املعروفة مقرر عىل تأكيد تسلسل سانجر عندما يكون هناك نوعان من األليالت املتغﺮﻴة
عندما يتم استالم عينة أبوية واحدة عىل األقل.
Continued on next page
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املعلومات واملوافقة عىل الفحص
 .واملتعلقة بالنمط الظاهري للمريض اذا ثبت كونها وراثة كروموسوم  . VUSسوف تحصل الطفرات  Xيحدد جنس االنسان" عىل فحص تسلسل سانجر للتاكد" .
 .سوف تحصل التغﺮﻴات املرضية القابلة للتدخل الطبي والطفرات الجسدية املتنحية املوىص بها للفحص االنجاﻲﺑ عىل فحص تسلسل سانجر للتاكد.
 .توجد فحوصات تأكيدية خارج نطاق ما سبق ،وﻤﻳكن اجرائها باالعتﺎﻤد عىل قرارات املخترب.
ﻤﺑجرد استالم التقرير املركز ﻤﻳكن طلب التقرير املوسع (ال توجد رسوم إضافية) .قد يتضمن التقرير املوسع معلومات عن أمراض وجينات ال تتعلق بحالتك الحالية أو تلك التي قد تتطور
بعد سنوات عديده من اآلن ،أو ليس لها أي صلة معروفة باملرض ،وفقًا للمعرفة الحالية .املعلومات الواردة يف التقرير املوسع ال يتم تأكيدها بواسطة سانجر (إال إذا حدد املخترب أنها رضورية) .باملناقشة مع طبيبك املعالج ،ﻤﻳكن طلب
التقرير املوسع خالل  6أشهر بعد استالم التقرير املركز ،بدون أي رسوم إضافية .ﻤﻧوذج طلب التقرير املوسع متاح عيل موقعنا .يرجي أن تسمح
ب  4أسابيع للتقرير املوسع .ألن املعلومات الطبية تتقدم ،فمن املهم أن تعرف أن تفسﺮﻴ املتغﺮﻴات يستند إيل املعلومات املتاحة وقت الفحص وقد تتغﺮﻴ يف املستقبل.

استثناءات التقرير
لن يتضمن التقرير نتائج مرتبطة بالجينات املسببة ملتالزمات الخرف لدى البالغﻦﻴ التي ال يوجد وقاية أو عالج لها حاليًا .إذا كان املستلفت لديه ﻤﻧط ظاهري يشﺮﻴ بوضوح إىل مثل هذا االضطراب ،فنحن نويص
ﻤﺑتابعة الفحص املستهدف القائم عىل النمط الظاهري وليس عىل فحص تسلسل اإلكسومات بالكامل .عىل الرغم من هذا ،يرجى مالحظة أنه إذا كان املريض يعاﻲﻧ من عرض إكلينيﻲﻜ ﻤﻳكن أن يشﺮﻴ إىل مثل هذا
عنصا من عنارص
االضطراب أو يعاﻲﻧ من ﻤﻧط ظاهري عصبي مختلط ،فسوف يتضمن التقرير نتائج جينات لديها عالقة اليلية بالخرف .أو إذا كان الخرف ً
النمط الظاهري ،فسيتم اإلبالغ عن هذا األمر بالنسبة للمستلفت والوالدين.
نحن نتوقع اكتشاف املئات من املتغﺮﻴات عند مقارنة الحمض النووي بالتسلسل املرجعي ،ومعظمها غﺮﻴ مرتبط باملرض ،لهذا لن يتم تقديم بيانات خاصة بها .تكون بيانات التسلسل
يرجى زيارة موقعنا عىل الويب للحصول عىل مزيد من املعلومات بهذا الشأن WES. .متاحة للطلب ﻤﺑجرد إصدار تقرير فحص ( )WESاألصلية الناتجة عن فحص تسلسل اإلكسومات بالكامل

طلب عينات األبوين البيولوجيﻦﻴ
عينات األبوين البيولوجيﻦﻴ مطلوبة لتسهيل تفسﺮﻴ نتائج فحص تسلسل اإلكسوم الكامل للمستلفت (. )WESعىل عينات األبوين البيولوجيﻦﻴ .سيجري فحصنات ( )WESولن يتم إجراء فحص تسلسل اإلكسوم الكامل (.
األبوين البيولوجيﻦﻴ بأساليب أخري مستهدفة لبحث الطفرات يف الجينات التي من املرجح أن تكون مسببة ملرض (متعلق بدواعي فحص املريض) للتأكد طريقة توريث الجﻦﻴ ،وكشف حاالت الطفرات الجديدة إلخ.
وسيتم إجراء هذه الدراسات بدون أي رسوم إضافية .باإلضافة إيل ذلك ،سيتم أيضً ا اإلبالغ عن حالة الشخص الناقل يفﺎﻤ يتعلق بالفحص .سيتم فحص ﻤﻧط الوراثة اإلنجاﻲﺑ .ولن يصدر تقرير منفصل لألبوين .سيقرر
املخترب أي التغﺮﻴات التي تحتاج دراسات لألبوين وفقًا للمعايﺮﻴ التالية.
 .سيتم فحص عينات األبوين باستخدام تسلسل سانجر لتحديد طريقة توريث الجﻦﻴ يف املستلفت للجينات املتعلقة بالنمط الظاهري للمريض.
 .ومتعلق بالنمط الظاهري للمريض . VUS .لن تخضع عينات األبوين لفحص الجينات التى لها ﻤﻧط وراﻰﺛ جسدي متنحي والتى يحدد فيها تغيﺮﻴ واحد فقط ىف تسلسل
 .لن نقوم باإلبالغ عن بيانات األبوين للطفرات املسببة لألمراض والقابلة للتدخل طبيًا التى يتم تحديدها يف املستلفت (الطفل) .وإذا كان هذا الفحص مطلوبًا ،ﻤﻳكن إجراؤه ىف وقت الحق -
 .بدون أى رسوم إضافية  -ﻤﺑجرد إعطاء املوافقة إىل مقدم الخدمة إليك .وﻤﺑجرد استالم أمر الفحص ،سوف يستغرق األمر عدة أسابيع الستكﺎﻤل االختبار اإلضاىف.
 .سنقوم باإلبالغ عن بيانات األبوين لحالة الشخص الناقل املوىص بها للفحص اإلنجاﻰﺑ.
 .لن يتم تضمﻦﻴ معلومات الوراثة األبوية ألى من الجينات الواردة ىف التقرير املوسع.
 . ( .بالنسبة لألقارب البيولوجيﻦﻴ اآلخرين املقدمﻦﻴ ،سيتم إجراء تسلسل سانجر فقط للتغيﺮﻴات املتعلقة بالنمط الظاهري للمريض ،كﺎﻤ هو موصوف أعاله (البندان  1و 2
املخاطر واملضايقات املحتملة
من املمكن أن يكون لديك طفرة ىف جﻦﻴ وارد ىف فحص تسلسل اإلكسونات بالكامل ،لكن فحص تسلسل اإلكسونات بالكامل ﻢﻟ يكن قاد ًرا عىل الكشف عن الطفرة .وبالتايل،
(	)1
من املمكن أنك قد تكون متأث ًرا بواحدة من الحاالت التى تم فحصها عن طريق فحص تسلسل اإلكسونات بالكامل ،ولكن هذا الفحص ﻢﻟ يكشف الحالة.
ال يحلل فحص تسلسل اإلكسونات بالكامل  % 100من الجينات ىف الجينوم البرشى .فهناك بعض الجينات التى ال ﻤﻳكن تضمينها ىف الفحص ألسباب تقنية) .
()2
قد تكون النتائج غﺮﻴ واضحة أو تشﺮﻴ إىل الحاجة إىل مزيد من الفحوصات عىل أفراد آخرين من العائلة ،عادة الوالدين .ومن املحتمل أنه قد تظهر معلومات إضافية إىل النور أثناء
()3
هذه الدراسات بخصوص العالقات األرسية عيل سبيل املثال ،قد تشﺮﻴ البيانات إيل أن العالقات األرسية ليست كﺎﻤ ذكر ،مثل عدم األبوة (والد الشخص ليس هو والده البيولوجي)
إذا وقعت عيل ﻤﻧوذج املوافقة ،ولكن ﻢﻟ تعد ترغب يف فحص عينتك بواسطة تسلسل اإلكسونات بالكامل ،فيمكنك االتصال بطبيبك إللغاء الفحص .وإذا اكتمل الفحص ،لكن ﻢﻟ تتلق
()4
نتائج بعد ،ﻤﻳكنك ابالغ طبيبك أنك ﻢﻟ تعد ترغب يف الحصول عيل النتائج .ومع ذلك ،إذا سحبت موافقتك عيل الفحص بعد  5مسا ًءا يف يوم العمل التايل ليوم استالم املخترب العينة،
سوف تتحمل التكلفة الكاملة للفحص.
ﻤﻳن املحتمل ز نرش النتائج الرتاكمية عيل العديد من العينات يف املنشورات الطبية .ولن تتضمن هذه املنشورات أي معلومات من شأنها تحديد هويتك) .
()5
بسبب حقيقة تحليل العديد من الجينات والحاالت املختلفة ،هناك خطر بأنك سوف تتعرف عيل معلومات وراثية عن نفسك أو عن عائلتك ال تتعلق مبارشة بالسبب الذي تم طلب
()6
فحص تسلسل اإلكسونات بالكامل من أجله .قد تتعلق هذه املعلومات بأمراض لها أعراض قد تتطور يف املستقبل لديك أو ألي أعضاء آخرين من العائلة باإلضافة إيل حاالت
ليس لها عالج حاليًا .إذا كانت لديك مخاوف بشأن معرفة أمراض أخري غﺮﻴ مرتبطة باملشاكل الطبية الحالية الخاصة بك ،يرجي إخبار طبيبك وبالتايل لن تشمل النتائج
هذه املعلومات.
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/
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تاريخ ميالد املريض (شهر/يوم/سنة(

املعلومات واملوافقة عىل الفحص
يرجى قراءة الترصيحات املوضحة أدناه بعناية ثم وضع عالمة ىف الخانة املناسبة وقم بالتوقيع باألحرف األوىل.
للخيارين  1و  :2ىف حالة عدم تحديد أى من خانتى االختيار ،أو ﻢﻟ يتم توقيع النموذج ،سوف يتم تعيﻦﻴ قيمة املخترب االفرتاضية إىل ال/عدم اإلبالغ.
بالحروف األوىل .1

حالة الشخص الناقل للحاالت الجسدية املتنحية املوىص بها لفحص الشخص الناقل اإلنجاﻲﺑ
نعم ،يرجي اإلبالغ عن حالة الشخص الناقل .بوضع عالمة يف هذه الخانة ،فأنا أختار أن أتلقى معلومات بخصوص حالة الشخص الناقل.
ال ،يرجي عدم اإلبالغ عن حالة الشخص الناقل .بوضع عالمة يف هذه الخانة ،فأنا أختار أال أتلقى معلومات بخصوص حالة الشخص الناقل.

للخيار  ،2ويف حالة عدم تحديد أي اختيار ،أو ﻢﻟ يتم توقيع النموذج ،سوف يتم تعيﻦﻴ قيمة املخترب االفرتاضية إيل عدم اإلبالغ.
		

.2

القابلية للتدخل طب ًيا (  3خيارات)
نعم/الكل :يرجي اإلبالغ فقط عن الطفرات املسببة لألمراض يف الجينات املتضمنة يف بيان سياسة الكلية األمريكية لعلم الوراثة الطبية ( )ACMGباإلضافة إيل الجينات التي
نعم /فقط الكلية األمريكية لعلم الوراثة الطبية ( :)ACMGيرجي اإلبالغ فقط عن الطفرات املسببة لألمراض يف الجينات املتضمنة يف بيان سياسة الكلية األمريكية لعلم الوراثة الطبية
( )ACMGعرف بأنها ذات أهمية طبية واضحة وفورية عىل صحتك أو صحة أفراد األرسة).
ال :يرجي عدم اإلبالغ عن الطفرات املسببة لألمراض يف الجينات املتضمنة يف بيان سياسة الكلية األمريكية لعلم الوراثة الطبية ( )ACMGوعدم اإلبالغ عن معلومات الطفرات املسببة
لألمراض يف الجينات التى قد حددها مخترب  BAYLOR GENETICSبأنها قابلة للتدخل الطبى .لن يتم اإلبالغ عن معلومات الطفرات املسببة املتضمنة يف بيان سياسة الكلية األمريكية لعلم الوراثة الطبية
( )ACMGسواء ىف التقرير املركز أو التقرير املوسع .أختار عدم تلقي معلومات بخصوص النتائج القابلة للتدخل طب ًيا والتى حددها مخترب
تضمﻦﻴ هذه املعلومات ،ولكن لن يتم وصفها بأنها قابلة للتدخل الطبي.

للخيار  ،3يف حالة عدم تحديد أي من خانتى اإلختيار ،أو إذا ﻢﻟ يتم توقيع النموذج ،سوف يتم تعيﻦﻴ قيمة املخترب االفرتاضية إيل الخيار نعم.
		
		
		
		

.3

خيار السﺎﻤح باإلفصاح عن النتائج الجديدة.

قد نراجع دوريًا الحاالت القدﻤﻳة عندما يتم اكتشاف معلومات جديدة يفﺎﻤ يتعلق بأهمية التغيﺮﻴات ىف جﻦﻴ معﻦﻴ .إذا كان ﻤﻳكن إجراء التشخيص بهذه املعلومات ،سنقوم بإصدار تقرير محدث إىل
لك .الجدول الزمنى الحايل لهذه املراجعة هو كل الدوائية ،ولكنه عرضة للتغيﺮﻴ وال يتضمن مراجعة ( )WESالطبيب الذى طلب فحص تسلسل الجينوم الكامل
كاملة لجميع البيانات الخاصة بك.
نعم :يف حال اكتشاف معلومات جديدة ذات أهمية إكلينيكية ورﻤﺑا ﻢﻟ يسبق تضمينها ىف تقريري الخاص بتسلسل الجينوم الكامل ( ،)WESأود أن تصدر تقري ًرا محدث ًا
ال :يرجي عدم إصدار أى تقارير محدثة ىف حال اكتشاف معلومات جديدة ذات أهمية إكلينيكية ورﻤﺑا ﻢﻟ يسبق تضمينها ىف تقريري الخاص بتسلسل الجينوم الكامل (.)WES

للعينات املقدمة من والية نيويورك
االحتفاظ بالعينة :يجب أن يتم اتالف عينتي ىف نهاية عملية الفحص أو يفﺎﻤ ال يتجاوز  60يو ًما بعد استكﺎﻤل الفحص .ومع ذلك ،ﻤﺑوجب هذا أفوض املخترب باالحتفاظ بعينتي
(عيناﻲﺗ) فرتة أ`طول وفقا لسياسة االحتفاظ باملخترب لدراسات ضﺎﻤن جودة املخترب الداخلية وفحوصات البحوث املحتملة.
بالحروف األوىل

انظر الصفحة التالية لبيان املوافقة
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/

/

تاريخ ميالد املريض (شهر/يوم/سنة(

املعلومات واملوافقة عىل الفحص
بسبب الطبيعة املعقدة لفحص تسلسل اإلكسونات بالكامل من املستحسن أن تطلب العائالت االستشارة الجينية بالتزامن مع الفحص.
بسبب الطبيعة املعقدة لفحص تسلسل اإلكسونات بالكامل من املستحسن أن تطلب العائالت االستشارة الجينية بالتزامن مع الفحص.

أفوض ﻤﺑوجب هذا مختربات  Baylor Geneticsإلجراء الفحص الخاص ﻲﺑ (أو طفيل) من خالل فحص تسلسل اإلكسومات الثالﻲﺛ بالكامل كﺎﻤ يوىص الطبيب.

/
التوقيع

/

التاريخ (شهر/يوم/سنة)

االسم بخط واضح
درجة القرابة باملريض

/
اسم املريض

/

تاريخ ميالد املريض (شهر/يوم/سنة)

/
توقيع الطبيب/االستشاري

/

التاريخ (شهر/يوم/سنة)

ترصيح من الوالد/قريب آخر إلجراء فحص
إلجراء فحص جيني يل من اجل توضيح نتائج تسلسل اإلكسونات بعينة الدم الخاصة بطفيل كﺎﻤ هو موىص به من قبل الطبيب املعالج لطفيل .وأنا أفهم أن عينتي لن  Baylor Geneticsأفوض ﻤﺑوجب هذا مختربات
تتعرض لفحص تسلسل اإلكسونات املعالج ،لكن ﻤﺑوجب هذا سوف يتم فحصها بطريقة مستهدفة (تسلسل سانجر) .لن يتم إصدار تقرير منفصل لهذه البيانات.

/
التوقيع

/

التاريخ (شهر/يوم/سنة)

/
االسم بخط واضح

/

تاريخ ميالد األم (شهر /يوم/سنة)

/
توقيع األب

/

التاريخ (شهر /يوم/سنة)

/
االسم بخط واضح

/

تاريخ ميالد األب (شهر /يوم/سنة)

/
توقيع قريب آخر (أو ويل األمر/الويص القانوﻲﻧ) للعينة املقدمة

/

التاريخ (شهر/يوم/سنة)

/
االسم بخط واضح

/

تاريخ ميالد األب (شهر /يوم/سنة)

/
العالقة باملستلفت

/

تاريخ امليالد

انظر الصفحة التالية إلمكانية البحوث املحتملة
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تاريخ ميالد املريض (شهر/يوم/سنة(

دراسات اضافية-بحث علمي
قد توجد دراسات بحثية ﻤﻳكنك املشاركة فيها وقد تكون محل اهتﺎﻤمك .يرجى قراءة البيانات التالية بعناية وتحديد املربع املناسب .يف حالة تحديد الخيار "نعم"/إبالغ ،يرجى إكﺎﻤل
املعلومات اإلضافية املطلوبة .يرجى مالحظة أنه يف حالة عدم اختيار أي من املربعﻦﻴ ،فسيتم ضبط خيار املخترب االفرتايض عىل "ال"/عدم اإلبالغ.
نعم ،ﻤﻳكن ل  BAYLOR GENETICSمشاركة معلومات االتصال الخاصة ﻲﺑ مع الباحثﻦﻴ الذين يجرون دراسة بحثية معتمدة من هيئة املراجعة املؤسسية الطبية لكلية  BAYLORوﻤﻳكنني املشاركة

فيها .ال يوجد إلزام باملشاركة يف الدراسة يف حالة االتصال بك .لن يتم تقديم أي معلومات ،سوى معلومات االتصال أدناه ،للباحث.
بالحروف األوىل

.يجب إكﺎﻤل بيان املوافقة ومعلومات االتصال ،وإال فإننا لن نتمكن من الوصول إليك إلخبارك بهذه الفرص

بيان املوافقة
/
العالقة باملستلفت

/

التاريخ (شهر/يوم/سنة)

االسم بخط واضح
العالقة باملستلفت

/
اسم املستلفت

/

تاريخ ميالد املستلفت (شهر /يوم/سنة)

معلومات االتصال

التليفون

الربيد اإللكرتوﻲﻧ

التليفون البديل

العنوان

املدينة

األسلوب املفضل لالتصال

الربيد اإللكرتوﻲﻧ

الربيد

الدولة

الرمز الربيدي

التليفون

بالحروف األوىل
ال ،أنا ال أرغب يف االتصال ﻲﺑ بشأن املشاركة يف الدراسات البحثية.
نعم ،ﻤﻳكن ل  BAYLOR GENETICSاالتصال بطبيبي/طبيب طفيل الذي طلب إجراء فحص تسلسل اإلكسومات بالكامل للمستلفت ملناقشة الدراسات البحثية

التي ﻤﻳكنني/ﻤﻳكن لطفيل املشاركة فيها .ال يوجد إلزام باملشاركة يف الدراسة يف حالة االتصال بك .يف حالة اختيار "نعم" ،يرجى التأكد من إكﺎﻤل قسم
"بيان املوافقة" أعاله.

معلومات االتصال

اسم العائلة للطبيب املعالج

االسم األول للطبيب املعالج

التليفون #

الفاكس
املدينة

العنوان

الدولة

الرمز الربيدي

بالحروف األوىل
ال ،أنا ال أرغب يف االتصال بطبيبي/طبيب طفيل بشأن املشاركة يف الدراسات البحثية.

05.15.18

BAYLORGENETICS.COM

5 // 5

