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  متالزمةوطفلك 
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 جديدة أسرةلذي ال غنى عنه لكل المرجع المبسط ا

 ٢٠٠٤\١٤٢٥الطبعة الثانية 

 
 عبدالرحمن فائز السويد.تأليف د

 استشاري أمراض األطفال و الوراثة اإلآلينيكية
 مستشفى القوات المسلحة بالرياض

 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تنبية
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من آلذلك عليك أن تحفظ هذا الكتيب في مكان  و. شيء عن متالزمة داونأيتريد أن تسمع  ال أنكقد تشعر 

 .لترجع إليه متى ما سمحت الظروف
 

 :تنبية
 

 
بشكل مستمر و ال ) آطفلة أو طفل أو هو هي آضمائر(في هذا الكتاب استخدمنا ضمائر التأنيث و التذآير 

آما أن الكتاب ليس .هولة تغيير الضمير ليناسب آال الجنسينولذلك يمكن بس. معيناًايقصد به أن نحدد جنس
 . الضمائرهذهم أو لألب فقط و لذلك روعي التبديل في استخدام  لألهًافقط موج

 
 :تنبية

 
 

 .حقوق الطبع محفوظة. من دون إذن خطي من المؤلفبيعهو ا من هذه الكتيب أو طباعته االقتباس زال يجو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسالة إليِك
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 أختي الفاضلة 

 . السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

 .  به أعينكم وعافاه اهللا و أصلحه لكمقّرألكم بمولدآم الجديد وجعله من مواليد السعادة واهللا بارك  

علمنا بعد  .سـمي أمـل آنـت قـبل مـده فـي غرفتـي فـي المستشفى في حاله مشابهة لما تمرين به اآلن                         إ
أن صـحته ليسـت بالشـكل الـذي آـنا نـتوقع ،بعدها مررنا بفترات عسيرة إلى أن استعدنا                      دة ابنـنا فيصـل،    وال

 . بحمد اهللا توازننا وبدأنا نفكر بشكل أآثر واقعية

.. ) باألآتئابالخوف، الغضب، اإلحساس    ( لقـد مـررنا بجمـيع المـراحل التي يمر بها من يتلقى خبرًا لم يتوقعه                 
لقـد آنـت خائفة جدًا، خائفة من المجهول، آيف أربى فيصل آيف             . نـواع المشـاعر اإلنسـانية     باختصـار جمـيع أ    

آنـت أتألم وفى بعض األحيان ال أستطيع التحكم بانفعاالتي، آنت في            . اعتنـي بـه، مـدى تأثـيره علـى حياتـنا           
س متالطمة آانت أحاسي. نقـم بأي عمل خاطئ  مـتأآدة أنـنا لـم    ت هـذا، آنـ   لـنا  لمـاذا حـدث  أتسـاءل الـبداية   

 أعلم اآلن إن آل ذلك آان من شدة صدمة الخبر.وأفكار متضاربة
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 لماذا آانت   أتساءلبعض األحيان   . يرآض، يضحك، الكل يحبه   .  أشقائه ة، إنه يلعب مع بقي      اآلن فيصـل لقـد آـبر     
إن آثيرًا  عندما يبتسم فًا مميزًافيصل جعل لحياتنا طعم... آـل تلـك المشـاعر و األحاسيس االنفعالية الشديدة     

 . من مخاوفنا تتالشى

لقـد أخذنـا وقـتًا لـيس بالقلـيل حـتى استطعنا التحكم بمشاعرنا وانفعاالتنا، نعم آان علينا جميعًا أن نعبر هذا                       
ال أستطيع أن أقول أن تلك . الـبحر الكبـير مـن المشاعر، آل بطريقته حتى وصلنا إلى بر األمان و الرضا والقبول           

 وترابطنا مع بعضنا البعض استطعنا التغلب  يمساعدة زوج ب ولكن بدعائي ربى ثم      الفـترة آانـت مـرحله سهله      
 . على آثير من الصعاب

آنا نجلس نتحدث عن    .  أطفـال لديهـم متالزمة داون      يعـانون لقـد تعرفـت علـى مجموعـه مـن األمهـات الالتـي               
) أي شي   ( ندما نقدم شيئًا    أطفالـنا ونتـبادل األفكـار والخـبرات المتواضـعة، آانت أحاسيسنا يغمرها الغبطة ع              

 . لمساعدتهم

. ، نكثر اللعب و التحدث معه أعطيناه الكثير من وقتنا بكل سرورلفيصلآنـت أنا وزوجي نقوم ببرنامج تنشيطي    
 أنفسنا، لقد آانت علينا ننسىومع ذلك لم . نشـعر بالفـرح عـندما نـراه تدريجيًا يتقدم خطوة خطوة إلى األمام     

ان علينا أن نعيش حياتنا، نستمتع بما انعم اهللا به علينا من نعم، ونحمد اهللا الذي ال                مسـؤوليات أخـرى، نعم آ     
 . يحمد على مكروه سواه

النوم قليل، واألفكار آثيرة    . ربمـا المرحلة التي تمرين بها آلن هي أصعب المراحل، فالقلب يعتصر والذهن يتألم             
أنصحك بان تحصلي على    . مور في وضعها الصحيح   مشـتته، ولكـن عليك أن تحافظي على توازنك وتضعي األ           و

ليس آلنا يمر بجميع    .  بعـض الوقـت لرسم صوره وخطه للمستقبل        يثـم خـذ   . آـل المعلومـات التـي تحتاجيـن       
. أنصحك بتكوين صداقات جديدة مع بعض األمهات. المـراحل وقـد تكونيـن اآلن فـي مرحله أفضل مما آنت علية      

 ِك التوفـيق ولمولود  لـكِ ى عائلـتك، أتمـن  ة األطـباء والممرضـات وبقـي     أنـا مـتأآدة أنـك سـتجدين المسـاعدة مـن           
   .مزيد من الترابط والتفاهمال الكريمة الصغير الصحة و العافية ولعائلتِك

  

  فيصلأم أختك

 مقدمة
 

خـالل الحمـل يعـتري الوالدين الكثير من مشاعر الفرح و البهجة و تتخللها الكثير من اآلمال و الطموحات لطفل                     
 خططهم و تتلخبط و سيتفاجأونو بعـد أن يولد الطفل و لديه متالزمة داون تتبخر آثير من أمالهم و        .لمسـتقبل ا

ال شك أن أصعب المراحل التي سوف       .أو تطول مدتها  تنهار أعصابه و يدخلون في صدمة نفسية قد تقصر          و قـد    
و يزيد هذه .بعـد الوالدة مباشرة  هـي المـرحلة التـي تتـبع  التشـخيص و هـي فـي العـادة              ان  يمـر فـيها الوالـد     

وهي أيضا أصعب مرحلة    .المـرحلة صـعوبة آونهـا مـرحلة تكـون فـيها األم قـد أنهكها التعب من الحمل و الوالدة                    
 .تواجه الطبيب لكي يبلغهم بهذه األخبار الغير متوقعة و غير السارة

 
ن سبقوآم و واجهوا نفس المشاعر و     إن هـذا الكـتاب يعـتمد في آتابته على نقل مشاعر األمهات و اآلباء الذي               

 .الصعاب التي تمرون بها اآلن
 

 :األلم و الحرقة 
 

إذا استطعت أن تخرج  .خـبر أول مرة أن طفلك لديه متالزمة داون فمن غير الطبيعي ان ال تشعر بالحزن               عـندما تُ  
ليس .ل أفضلهـذه المشـاعر عـن طريق السماح لعينك بان تدمع،ستجد انك تستطيع أن تتأقلم بعد ذلك بشك          

 أن بكاء الزوجين مع بعضهما اهـناك عيـب أو حـرج مـن أن تبكـي فهـذا إحـدى الفطـر التي فطرنا اهللا عليها، آم          
و العكـس صحيح فمحاولة إنكار ما تشعر به قد يجعل األمر أصعب عليكما              .الـبعض يسـاعد علـى تجـاوز الحـزن           

 .من الناحية النفسية
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س بفقد عزيز أو ترثي على الطفل الذي آانت تحلم به فليس هناك             تحـتاج بعض األسر أن تمر بمرحلة اإلحسا       
آم و أ و تذآروا أن ما أصابكم لم يكن ليخطهغضاضـة من ذلك و لكن عليكم التذآر أن تضعوا آل شيء في محل          

 .ما أخطأآم لم يكن ليصيبكم
 

 :الغضب 
 الغضب  يكونو قد   . لنا هذا  لذي فعلناه ليحدث  اما  .قـد تسـأل بعـض األسـر مـن بـاب الغضـب لماذا حدث هذا لنا                 

هذه . آخر  شخص أي و زوجـته أو العكـس أو بيـن األسـرة و الطبيب المعالج أو بين األسرة و                    للـرجل مـن    موجـه 
 قد يكون أحدى أساليب حلها مناقشتها مع صديقك أو          أي شـخص يمـر بموقـف عصـيب و         تواجـه   المشـاعر قـد     

 .و أثق فيهترتاح إليه أو مع طبيب ) الدة أو األخ أو األختآالوالد أو الو(احد األقارب المهتمينعزيز عليك أو مع 
 

 :الصدمة النفسية 
إن هذا اإلحساس حماية تلقائية     .انـه أمـر طبيعـي أن تشـعر بتبلد اإلحساس بعد ا ن سماعك للخبر الغير سار                 

 .فسيةمن المخ لمنع وصول المزيد من األلم و الحزن لقلبك الذي قد ينفطر من شدة ما يعانيه من ضغوط ن
 :في هذه المرحلة قد تعتريك مشاعر نفسية مختلطة 

 أو تتذآر آل ما قيل لكالترآيز ال تستطيع  
 قد يعتريك إحساس أن آل ما يقال غير صحيح أو أنهم يتحدثون في أمور ال يمكن أن تكون صحيحة 
 بأو يعتريك الحزن و االآتتا 
 بالذهاب إلى عملكجد صعوبة في النوم و تضعف شهيتك لألآل أو ال تهتم تأو  
 . قد تحس انك في حلم آئيب أو آابوس فضيع 
  
 :الشعور بالذنب 

 فعل تإن هـذا الشعور أيضًا رد . لكـن الكثـير يحـس بشـيء مـن ذلـك      وقـد ال يحـس الجمـيع بالشـعور بالذنـب،            
 ماذا عمل و ما الذي قام به        ،طبيعـي و فطـري فـي اإلنسـان ففـي آثـير من األحيان ينظر اإلنسان إلى نفسه                  

الحقيقي و راء يعرف السبب لم ولكـن عليـنا أن نعـرف انـه مـن الناحية العلمية و الطبية      . األمـر له هـذا  حـدث   ف
و األشعة الصوتية و األشعة     )و يدخـل فـي ذلـك جميع المضادات الحيوية         (حـدوث مـتالزمة داون آمـا أن األدويـة         

 من التصرفات و العادات التي      السـينية العاديـة ليسـت هـي السبب في حدوث المرض آذلك الحال في الكثير               
 .يقوم بها الزوجين قبل أو خالل الحمل

إن اإلحســاس بالذنــب شــعور طبيعــي و علــى حســب الخــبرات مــن األســر التــي واجهــتها أمــور غــير مــتوقعة  
 .آمتالزمة داون فان هذا اإلحساس قد ال يختفي بالكامل و لكن بالتأآيد يقل مع مرور الوقت

 

 ما هي متالزمة داون
 
 الطفـل مـنذ الـوالدة و  أن المـرض آان لديه منذ         عـند المـرض    أي أن     ،يقـ تالزمة داون عـبارة عـن مـرض َخل        مـ 

و الصبغات هي عبارة عن     ).الكروموسومات( و هـو نـاتج عـن زيادة في عدد الصبغات          . التـي خلـق فـيها      ةاللحظـ 
و يحمل  .خلق اإلنسان  ل  عصـيات صـغيرة داخـل نـواة الخلـية ،تحمـل هـذه الصـبغات فـي داخلها تفاصيل آاملة                    

 تين صـبغه،و هذه الصبغات تأتي على شكل أزواج،فكل زوج فيه صبغ           ٤٦ -ذآـرًا آـان أو أنـثى      -الشـخص العـادي   
هـذه األزواج مـرقمة مـن واحـد إلـى أثنين و      ) . صـبغيه  ٤٦ زوج أو    ٢٣أي(

عطى رقمًا بل يسمى الزوج   ال يُ ) ٢٣الزوج( الـزوج األخير   اعشـريين، بيـنم   
من أمه والثالثة   ) ٢٣( اإلنسان نصف عدد الصبغات      يرث.المحـّدد للجنس  

 .والعشرون الباقية من أبيه
 

م أن مــتالزمة داون ١٩٥٩اآتشــف العــالم الفرنســي لــيجون فــي عــام  
أدت إلــى أن يكــون .٢١ناتجــة عــن زيــادة نســخة مــن آروموســوم رقــم  

 بدًال من   ًا آروموسـوم  ٤٧مجمـوع الكروموسـومات فـي الخلـية الواحـدة           
 .٤٦ي العدد الطبيع

 
و هــي .إن آلمــة مــتالزمة تعنــي مجموعــة مــن األعــراض أو العالمــات  

 في العضالت و   إرتخاءأي إذا وجـدت     "لـزم الشـيء   "مـأخوذة مـن آلمـة         
أن يوجد صغر " يلزم"تفلطـح فـي الوجه مع عيوب خلقية في القلب فانه    

و هذه األوصاف .فـي األذان و خـط و حيد في آف اليد و صغر في اليدين       
 إذا تكـررة فـي أآـثر مـن طفـل بـنفس أو قريبة من هذه                  آلهـا مجـتمعة   
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و المـتالزمة هـي في الحقيقة آلمة رديفه لكلمة   . بأنهـا مـتالزمة و أعطـي لهـا اسـم مخصـص       ةاألعـراض عـرف   
 ".حالة داون"أو " مرض داون"فنستطيع أن نقول تجاوزًا ".حالة"أو " مرض"

 طبيب و صف هذا المرض في عام       لي يعتبر او  هـي اسـم الطبيـب البريطانـي جـون داون و الذ            " داون"و آلمـة    
 .٢١ قبل مائة سنة من اآتشاف أن سببها هو زيادة في آروموسوم ام، تقريب١٨٦٦

 
تلقائي  تنتهي بَإْجهِاْض) الثالثي٢١آروموسوم  متالزمة(المصـابة بمـتالزمة داون     ألجـنة ا  مـن % ٧٥مـع أن  و 

من % ٨٠أن  آما. والدة ألطفال أحياء٨٠٠زمة داون لكل  انه يولد طفل لدية متالطبـي، إال  تدخـل   مـن دون أي 
مع أن احتمال والدة طفل  ، سنة٣٥يولـدون ألمهـات أعمارهـن ال تـتجاوز      األطفـال الذيـن لديهـم مـتالزمة داون    

يولدون  ) آانوا سليمين أو مصابين( معظم المواليد بزيادة عمر المرأة والسبب الن دادداون يـز  مصـاب بمـتالزمة  
 ! سنة٣٥مارهن اقل من  أعألمهات

 
لكن قد تتفاوت شدتها     ،و)تأخر عقلي او ذهني   ( إعاقات عقلية    يعانون من إن جمـيع الذين لديهم متالزمة داون        

ن إ قد يكون من الصعب  لالسفو. في المستوى المتوسط من الشدةمعظم األطفال مـع أن  .بيـن طفـل و آخـر     
 .دة أو في األشهر األولى من العمرلم يكن من المستحيل معرفة شدة اإلصابة عند الوال

 

  ما اسباب حدوث متالزمة داون
ن نقول لك انك لم تفعل أي شيء        حـ و لذلـك ن   .إن األسـباب الحقيقـية و راء حـدوث مـتالزمة داون غـير معـروفة               

بمقدورك منع  آما انه لم يكن. ًاآمـا أن المـرض لم يحدث بترآك أمرًا مهم  . المـرض   يمكـن أن يـؤدي إلـى هـذا    
تحدث متالزمة داون في جميع الشعوب  .ه حـتى ولـو توقـع األطـباء أنـه مـن الممكـن أن يصاب جنينك به       حدوثـ 
إلى زيادة الكروموسوم  إن ا ألسباب الحقيقية التي أدت. آـل الطـبقات االجتماعـية وفـي آـل بالد العالم      وفـي 
ء وال أي مرض قد تصاب به عالقة بين هذا المرض والغذا ليس هناك. غير معروف  عـند انقسـام الخلـية   ٢١رقـم  

فكلما . األم  هناك عالقة واحدة فقط ثبتت علميًا وهي ارتباط هذا المرض بعمر. بعد الحمل  األم أو األب قـبل أو 
 ٣٥ويزداد االحتمال بشكل شديد إذا تعدت المرأة  تقـدم بالمـرأة العمـر زاد احـتمال إصـابة الجنين بهذا المرض،     

 سنة ال ٣٥النساء األصغر من  ولكن هذا ال يعني أن).ي الملحق أخر الكتابراجع جدول نسب اإلصابة ف(سـنة  
 أعمارهن   المرض تكون أمهاتهمالذين لديهم هذاالحقيقة إن اغلب األطفال  بل في.يلدن أطفاال متالزمة داون

وإذا .ات من النساء الكبير ثرآ يلدن أ٣٥ سنة ويعزى ذلك إلى أن األمهات الالتي أعمارهن أقل من٣٥قـل مـن   أ
 .مصابًا فإن عدد األطفال المصابين للنساء الصغيرات أآثر  في أي وقت أن تلد طفًالةعرفنا أن المرأة معرض

بع انقسامات الخلية لنصل ادعوننا  نت.٢١لقـد ذآـرنا أن مـتالزمة داون ناتجة عن زيادة في عدد آروموسوم رقم      
. الرجل والحيوان المنوي عند  تكوين البويضة في المرأةنرجع إلى دعونا. إلـى المـرحلة التـي حدث فيها الزيادة   

ــل   ــي األص ــًا   -و بشــكل مبســط -ف ــة وأيض ــق البويض  تخل
طبيعية تحتوى على   خليهفي األصل منالحيوان المنوي 

 إلـى نصـفين لـتّكون      آروموسـوم وذلـك بانشـطارها   ٤٦
 ٢٣يكــون فــي آــل نصــف  . بويضــتين أو حيوانيــن منوييــن 

ولم تتوزع   االنقسام في هذافإذا حدث خلل .آروموسـوم 
بالتساوي بين الخليتين فحدث ان حصلت  الكروموسومات

 ٢٢ نســخه واألخــرى علــى ٢٤الخليتيــن علــى  إحــدى
الخلل لو فرضنا مثال أن هذا      . الباقـية حيـنها تبدأ المشكلة     

علمــًا إنــه مــن (فــي االنقســام حــدث فــي مبــيض المــرأة 
بويضات فأصبحت إحدى ال  ) الممكـن أن يحـدث فـي الرجل       

ثــم لقحــت هــذه البويضــة . ٢٣ آروموســوم بــدل ٢٤فــيها 
أصــبح )آروموســوم٢٣أي يحمــل (بحــيوان مــنوي طبيعــي 

 بدل العدد الطبيعي وهو ٤٧مجمـوع عـدد الكروموسومات    
٤٦. 

ــن آروموســوم      ــزائدة هــي م ــت النســخة ال ــإذا آان  ٢١ف
 آانت من آروموسوم    اارد، وإذ  سمي بمتالزمة إدو   ١٨ آانت من آروموسوم     اسـمي المرض بمتالزمة داون، وإذ     

ونتيجة لوجود  .هـذه أسـماء ألمـراض مختلفة نتيجة زيادة في عدد الكروموسومات            .  سـمي بمـتالزمة باتـاو      ١٣
آما ذآرنا  . الثالثي ٢١ فإن االسم األخر لمتالزمة داون هو متالزمة آروموسوم          ٢١ثـالث نسـخ مـن آروموسـوم         
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جل ولكن في حالة متالزمة داون وجد األطباء أن الزيادة تكون في فـإن لـزيادة قـد تحدث في بويضة المرأة أو الر           
 .من الحاالت والباقي في الحيوان المنوي من الرجل%٩٠البويضة في حوالي 

 وراثية داون متالزمة هل
ة ال يعتـبر مرضـًا وراثـيًا ينـتقل عـبر األجـيال، وفي اغلب األحيان ال تتكرر اإلصابة في العائلة الواحدة،و لكن إصاب                       

في آل مرة   % ٢إلى  % ١طفـل واحـد فـي  العائلـة يـزيد مـن احـتمال الـتكرار و لكـن هـذه النسبة تتراوح بين                          
ــل ــي المســتقبل    تحم ــرأة ف ــيها الم ــدد        . ف ــي ع ــادة ف ــيه زي ــون ف ــتالزمة داون ال يك ــن م ــادر م ــوع ن ــناك ن  ه

عبارة عن  (ألحيان يكون ناتج عن حمل  أحد الوالدين لكروموسوم مزدوج         االكروموسـومات،هذا الـنوع فـي بعـض         
ــبعض     ــها ال ــقين ببعض ــومين متالص ــر وموس ــي        ) آ ــابة ف ــرار اإلص ــتمال تك ــزيد نســبة اح ــنوع ت ــذا ال ــي ه فف

ان الطفل المصاب بهذا النوع من بمتالزمة داون عن         يسـتطيع الطبيـب بسـهولة أن يعـرف إذا مـا آـ             .المسـتقبل 
 ٤٧فالنوع المعتاد من متالزمة داون يكون فيه مجموع عدد الكروموسومات           . طـريق إجراء فحص للكروموسومات    

 إحـدى هـذه الكروموسومات عبارة عن آروموسومين متالصقين من إحداها   ٤٦والـنوع الـنادر يكـون فـيه العـدد           
 .٢١آروموسوم 

  أن طفلي لدية متالزمة داونماذا يعين
أن جمـيع األشـخاص الذيـن لديهم متالزمة داون يتشابهون في تقاسيم وجوههم و في بنية أجسامهم و لكن                    

وال شك أن آل طفل لديه متالزمة داون        .لـو دققـنا الـنظر لوجدنـا أن آـل هـناك فـروقات بالقدر الذي فيه تشابه                  
لك لو دققنا النظر لوجدنا أن هناك بعض الصفات موجودة في الطفل             و أقاربه و لذ    هيـأخذ بعـض األشـباه من أبوي       

يتسـاءل بعـض اآلبـاء إذا مـا آـان هـناك عالقـة بيـن عدد التقاسيم و األعراض التي توجد في الطفل و             .أو أبويـه  
و لكـن فــي الحقــيقة مـن المســتحيل التخميــن   .احـتمال أن تكــون هـناك شــدة فــي مسـتوى اإلعاقــة العقلــية   

 .لي لطفل في مراحل عمرة األولى و هذه األعراض ال يعول عليها أي شيءبالمستوى العق

الحرآية و العقلية و النطق و      (يـتأخر الطفـل الـذي لديـة مـتالزمة داون فـي اآتسـاب جمـيع المهـارات اإلنمائية                   
و فــي العــادة يجلــس الطفــل بعــد إآمالــه الســنة األولــى مــن العمــر و ال .مقارنــه بأقــرانه الطبيعييــن)التخاطــب

ولكن هناك فروقات في األوقات التي يكتسب فيها أطفال         . فـي السـنة الثالثة من العمر         االيسـتطيع المشـي     
فهناك من يجلس أو يمشى في وقت .مـتالزمة داون بيـن بعضـهم البعض آما هو الحال في األطفال الطبيعيين       

 .أبكر أو في وقت أآثر تأخرا

 ما هي األعراض الشائعة ملتالزمة داون

 يتحسن االرتخاء في العادة تتحسن    .في العضالت مقارنة باألطفال العاديين    )ليونة(ارتخاءحظيـن   قـد تال   
 .مع تقدم العمر مع أنها ال تختفي بشكل آامل

قـد يكـون وزن الطفـل عند الوالدة اقل من المعدل الطبيعي آذلك الشأن بنسبة لطول القامة و محيط          
 . صعوبات و مشاآل في الرضاعةت هناكاذا آانببطء ه آما أن الطفل يزيد وزن.الرأس

آما يكثر و   .صغيرتينفي آثير من األحيان يكون اتجاه طرف العين الخارجي إلى أعلى و فتحة العينين                
و قد تعطي إحساسا بان الطفل      .جود زائدة جلدية رقيقة تغطي جزء من زاوية العين القريبة من األنف           

 .بسبب و جود هذه الزائدة الجلديةلديه حول و لكن هذا الحول يكون حوال آاذبا 
قد يكون الجزء الخلفي من الرأس مسطحا و بذلك تضيق استدارة الرأس و فيصبح الرأس على شكل                  

 .مربع أآثر منه إلى دائرة
آما أن األصابع في العادة     . بعـض األطفـال لديهـم خـط واحـد فـي آـف اليد بدال من الخطوط المتعددة                   

ن األحيان تجدين أن األطباء يكثرون من النظر إلى آف اليد لنظر إلى             و في آثير م   . اقصـر من الطبيعي   
 . تلك الخطوط
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وهذا يعني انه في    . متالزمة داون  ألطفال  آذلك األمر بنسبة    .إن جمـيع األطفـال مخـتلفون عـن بعضـهم البعض           
بعض األحيان ولكن في .  متالزمة داون بعد الوالدة مباشرة   هبعـض األحيان يسهل التعرف على الطفل الذي لدي        

 إلــى أن تظهــر نــتائج فحــص الكروموســومات قــبل أن تــأآد االنــتظارو قــد يحــتاج الطبيــب .قــد يكــون األمــر صــعبًا
و لكـن الطبيـب الـذي لديـه خـبرة فـي آثـير مـن األحـيان يسـتطيع أن يجزم بحدوث المرض حتى في                           .المـرض 

 .الطفل الذي أعراض خفيفة أو غير واضحة

 يدكيف  سوف يكون املولود اجلد

سوف . سوف يحتاج إلى مساعدتك في آل شئ آما هو الحال في آل األطفال   . سـوف يكون آأي مولود آخر     
 ) مرتخية(قد يحدث له بعض النقص في صحته قد تكون عضالته  . يـأآل ، ويـنام ، ويحتاج غيار حفائظ باستمرار   

ته وأخواته باإلضافة إلى األشباه     سوف تالحظين أن فيه شبه من اخو      .ولكـن بالتأآـيد سـوف يكون طفًال محبوباً        
 .وهذا ليس غريبًا إذا تذآرتي إن الكروموسومات تأتي من الوالدين . األخرى المرتبطة بمتالزمة داون 

 هل سوف يكون لطفلي مشاكل صحية

 :االلتهابات 

و تكثر  . لعمراطفـال مـتالزمة داون عرضـة لكـثرة االلـتهابات خاصـة الرضع و االطفال الصغار في االعوام االولى ل                    
و مــع ان اآــثر هــذه االلــتهابات عــبارة عــن الــتهاب فــي الجهــاز التنفســي   .االلــتهابات فــي الجهــاز التنفســي 

و التي تكون في آثير  من االحيان التهابات فيروسية محدودية التأثير،ولكن ) آالـتهاب الوزتيـن و الحلق     (العلـوي 
لسـفلي آااللتهابات الرئوية و التي قد تستدعي        فـي بعـض االحـيان تكـون االلـتهابات فـي الجهـاز التنفسـي ا                

و قد تكثر ايضا التهابات االذن      .ادخـال الطفـل الـى المستشـفى و اعطائـة المضـادات الحـيوية عن طريق الوريد                 
الوسـطى خاصـة الـنوع المسـمى بـاالذن الصـمغية و التـي تسـتدعى المعالجة او المتابعة لمنع تأثيرها على                       

 . السمع و النطق

 :لرضاعةمشكالت  ا 

و قد ال تكون    .بعـض اطفـال مـتالزمة داون قـد ال تكـون لديهـم القوة و الكافية للمص في االيام االولى من العمر                      
و قــد تكــثر حــاالت الشــرقة او الغصــة .لديهــم التناســق الضــروري للمــص و الــبلع و التــنفس فــي نفــس الوقــت

و اذا آان طفلك ال     . الولى من العمر  فـي آثـير مـن االحـيان تتالشـى هـذه المشـاآل فـي االسابيع ا                 .بالحليـب 
 عن طريق إعطاءه إياهو  -يسـتطيع ان يرضـع مـن ثديـك فـي مباشـرة فعلـيك االسـتمرار فـي اسـتخراج حليـبك                      

 لكـي تحافظـي علـى ادرار ثديـك و لكـي تستطيعى ان ترضعيه من صدرك بعد ان                    -الرضـاعة او انـبوبة الـتغذية      
 .لطبيعية في الوقاية من آثير من االلتهاباتالرضاعة األهمية  نظرا و هذا آله.تتحسن صحتة

 :مشكالت القلب 

قد تكون بعض هذه العيوب خفيفة آاستمرار .مـن اطفـال مـتالزمة داون بعـيوب في القلب          % ٥٠يصـاب حوالـي     
ان اشهر عيوب القلب انشارًا بين      .توسـع االنـبوب الشـرياني و قـد تكـون شـديدة آالعـيوب المعقدة و المتعددة                 

داون هـي الفـتحة التـي بيـن البطينيـن و و بين االذينين او آالهما معا و التي تسمى بالقناة                      اطفـال مـتالزمة     
 .البطينية و االذينية

و اذا شك الطبيب    .فحـص قلـب طفلـك مـن اول االمور التي يقوم بها طبيب االطفال آفحص روتيني بعد الوالدة                  
 و اشعة الصدر للتأآد من سالمة القلب و         فـي امـر ما  فانه سوف يقوم باجراء بعض الفحوصات آتخطيط القلب             

قد ال يمكن   .قـد يطلـب طبيب االطفال استشارة طبيب القلب ليكشف على الطفل و يقوم بعمل اشعة صوتية                  
اآتشـاف بعض الحاالت خاصة اذا آان الطفل صغير الحجم و لذلك في العادة يتابع الطبيب جميع االطفال و يتم                    

 .فحصهم بشكل دوري



 عبدالرمحن السويد.د         داون و متالزمةطفلك

                                                     
8

سر التي لديها اطفال     فقـد يكـون مناسـبا ان تقابلي بعض األ          هفلـك لديـه عيـب خلقـي فـي قلـب           اذا وجـد ان ط    
 . اطلبي من طبيبك المساعدة في هذا االمر اذا احببت.لديهم متالزمة داون و يعانون من مشاآل في القلب

  هل سوف يتعلم طفلي
ف يأخذ وقت أطول ليتعلم، لذلك عليك  سوه ولكنبإذن اهللا،نعــم سـوف يـتعلم طفلـك آمـا يتعلم بقية األطفال            

سـوف يتعلم المشي عندما يكون عمره عامين بإذن اهللا سوف يعتمد على نفسه في اللبس واألآل                 . بالصـبر   
عندما يتم عامه  . أصدقاؤه و اهتماماته الخاصة بهواسـتخدام الحمام عندما يتم عامه الخامس سوف يكون له   

وينقلب ويأآل قطعه البسكويت بيده ، وسـوف يحاول إن         . هي األلعاب بيد  طو التقا يكون بقدرته الجلوس    سـ األول  
عـندما يـتم عامـه الثاني سوف يبداء يحاول تعلم اللبس وخلع المالبس ، وسوف            .يـنطق أول آلمـه مامـا وبابـا          

يحـاول الشـخبطه بـالقلم ، والـنظر إلـى الصـور وتقليـب الصـفحات ، سـوف يشـرب بالكأس ، ويأآل بالمعلقة ،                           
 . يكون آبقية األطفال يقلد ما يراه أو يعمله اآلخرون سوف

آمـا انهـم ال    .األطفـال المصـابون بمـتالزمة داون يـأخذون وقـت أطـول الآتسـاب المهـارات مقارنـه بإقـرانهم           إن
 قـد يكون هناك فرق في تحصيلهم . التـي يمكـن أن يكتسـبها مـن هـم فـي سـنهم        يكتسـبون آـل المهـارات   

أآدت أن بعض  بعض األبحاث. ن هـذه الفـروق بالـتدخل المـبكر وتدريـب الطفـل      العلمـي ولكـن يمكـن تقلـيل مـ     
لهم التدريب والتعليم في وقت  األطفـال المصـابون بمـتالزمة داون يكتسـبون المهـارات بشـكل أسـرع إذا قـدم        

ين تحصدين أالمشوق سوف تالحظين الفرق وتبد تدريـب والتنشـيط المـبكر إضـافة إلى الحنان والجو    المـبكر فب 
 .ائج الوقت الذي تمضينه مع طفلكنت

 كيفية تأثري الطفل اجلديد على االسرة
 

 ًاو لكن ال تقلقي آثير    .مـتالزمة داون إلى الحاجة إلى بعض التأقلم داخل االسرة         بدي والدة طفـل جديـد       ؤقـد يـ   
ك آما  عليك اعطاء الجميع اهتمام   .العـادة تـأخذ مجـراها الطبيعي من دون تكلف          مـن  هـذا االمـر ،فـاالمور فـي          

حاولي ان ال تصطنعي    .الجميع يحتاج للرعاية و الحنان آما هو الحال لطفلك الجديد         . فـي السابق   يـن آنـت تفعل  
و في نفس الوقت ال تتظاهري بانك قوية و غير          . مع نفسك و مع الغير     ةآوني صريح .المشاعر و تداري عواطفك   

ال تكون على النقيضين اما تجاهل      ،الصحيح  فقط ضعي االمور في موضعها      .مكـترثة الن ابنك لديه متالزمة داون      
 .فقط آوني آما يجب ان تكوني فيه.او مبالغة

 

 كيف  ابلغ اسريت و اقاريب
 إخبار االخوان و االخوات 

 آلما آان مستواهم و انجازاتهم      أطفالكآلمـا آنـت ايجابية بتجاه       .ان االطفـال يسـتلهمون االمـور مـن والديهـم          
 و هو االخـوات فـي اقـرب فرصـة بـان طفلـك الجديـد قـد يكون بطيئا في تعلم             مـن المهـم ابـالغ االخـوان         .اعلـى 

 سوف يستطيع ان يعمل الكثير من       النهاية للمهـارات و انـه قـد يحـتاج المـزيد مـن الرعاية و لكنه في                   هاآتسـاب 
 .  بإذن اهللاالمور التي يعملها أقرانه

من المعروف ان   .ى حياة بقية االبناء و البنات     ن و جود الطفل الجديد سوف  يؤثر سلبا عل         أ ب ينيجـب أن ال تشعر    
آما ان ان طفال متالزمة داون في العادة يحبون .اطفـال متالزمة داون يندمجون بشكل طبيعي مع بقية االسرة       

ت الطفل ال يحسون بالحرج عند مقابلة اآما ان االبحاث آشفت ان اخوان و اخو .المـرح و العب و االختالط بالغير      
تشـعر الكثـير مـن االسـر و بخاصة الوالدين و بقيت االبناء بتعاطفهم مع آل             .و بقـية االصـدقاء    اخوهـم القـاربهم     

ذلـك ألنهـم يعـرفون مـدى الحـنان الذي يحتاجة هؤالء االشخاص و مدى االحترام                  طفـل او بـالغ لديـة اعاقـة  و          
 .الذي يجب ان يحصلوا عليه
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 نشاطات ي و تغيريو علـيك ان ال تضـيق     .ت طفلـك فـي روتيـن الحـياة اليومـية باسـرع وقـ              يحاولـي ان تشـرآ    
ال تمنعي .تكم العائليةاآونوا طبيعيين استمروا في طلعاتكم الخلوية و زيار    .األسـرة بسـبب و جود طفلك الجديد       

من .احـد مـن زيـارتكم و زيـارتك الحـد اعـتقادا ان ذلـك قـد يـؤذي الطفـل او يـزيد من االلتهابات الرئوية او الزآام                         
لتي تقوم بذلك زيادة الشحن النفسي و المشاآل العائلية ،فلذلك حاولي ان تكونوا آما المالحـظ على االسر ا  

 .يجب ان تكونوا

 :إخبار الجد و الجدة 

ال شـك ان والديـك سـوف يمـرون بـنفس المشـاعر و االحاسـيس التـي مررتم بها و مع االفرق في انهم قد ال                           
و لكن حاول ان تشرآيهم في آل امور طفلك .زوجكينشـغلوا برعاية الطفل بشكل مباشر آما هو الحال بك و ب      

 .طفلك بشكل اآبر لكي يتعرفوا على قدر المستطاع

  إخبار االصدقاء  

 وقد تكون   عقالنية غيربعض االصدقاء و الزمالء قد يعلق او يذآر امورا          . في اقرب فرصة    علـيك القـيام بذلـك ايضاً      
ا آانت صورتك في اذهانهم صورة االب او االم التي انهـم فقـط عـرفوا آـيف يتعاملون معك لم      .جارحـة و مخجلـة    

 نقيصـه  و ال يعـرفون آـيف يعـبروا عـن مشـاعرهم عـندم يعرفون ان لديك طفل         أيآـامل و لـيس فـيه        " دائمـا "
آلما آان حديثك ايجابيا عن طفلك آلما استشفى  هؤالء االصدقاء و الزمالء عالجا لمشاعرهم      .بمـتالزمة داون  

 .حوك بهاالتي قد يكونوا قد جر

فـي المقـابل هـناك الكثـير مـن االصـدقاء و الزمالء الذين يكونوا اآثر من معين و معاون لكل ما قد تحتاجينه فال                
 .تخسر هؤالء الذين قد يكونون هم العون بعد اهللا 

 

 هل سوف يؤثر الطفل اجلديد على حيايت الزوجية
ضاد ا تزيدها هذه المشاآل قوة و رسوخ و تع        هسرفأ. مشكلة أي فعلها لحدوث    ةهـناك نوعـان من االسر في رد       

و هذا يعتمد على وضع االسرة و استقرارها        . تـزيدها هـذه المشـاآل المـزيد مـن التشـذرم و التخاصم              هو اسـر  
و ال شك انه    .فاالسـرة المـتفاهمة ال يـزيدها و جود طفل لديه متالزمة داون اال رسوخا                .قـبل حـدوث المشـكلة     

 أن  م الزوج و الزوجة عليك    أيهافلذلك  .تفـان االحـزان و الهمـوم آلمـا وزعـت نقصـ             زادت   تآمـا االفـراح اذا توزعـ      
يزيد آل واحد منكما    يصح أن   تعلمـوا ان الطفـل هـو طفلكمـا و ان آلـيكما يحمـل ثقـل العـناية بهـذا الطفـل فال                         

ل  آل و احد منكما ان يخفف الحم    ىو عل . بكـثرة المشـاآل و االخـتالف في رعاية الطفل          هالحمـل علـى صـاحب     
 .و اهللا معكما.عن االخر

 كيف احصل على املزيد من املعلومات
عليك طرح االسئلة المتعلقة بالنواحي الطبية الى الطبيب الذي         طبيب العناية االولية    /طبيـب االطفال   

 .تثق فيه مباشرة
اخصـائية الـتغذية مـع طبيب االطفال تساعدك في تجاوز الكثير من مشاآل التغذية         :اخصـائية الـنغذية    
 .لتي قد تواجهكا
االخصائية النفسية تساعدك في التأقلم و التجاوز الكثير من المصاعب النفسية           :االخصـائية النفسـية    

آما ان لالخصائية النفسية دور في مساعدتك في        .التـي قد تواجهك او تواجه اسرتك و طفلك الجديد         
االختبارات النفسية لتحديد   دور في إجراء     لها   آما أن .حـل المشكالت السلوآية التي قد تواجة طفلك       

 .قدرات طفلك الفقلية  في المستقبل
يوجــد فــي بعــض المستشــفيات و المراآــز اخصــائية تهــتم بتنمــية مهــارات :اخصــايية التعلــيم الخــاص 

آما ان  .االطفـال و قـد تسـاعدك فـي البحـث عـن المدرسة او المرآز المناسب لطفل لكي يلتحق به                    
 .امج التدخل المبكر و الذي اثبتت فائدتها في تنمية المهاراتبعض االخصائيات تعد و تشرف على بر



 عبدالرمحن السويد.د         داون و متالزمةطفلك

                                                     
10

 قـد تكـون االخصـائية االجتماعية هي حلقة الوصل بينك و بين االستفادة من                :االخصـائية االجتماعـية    
 .الخدمات االجتماعية الموجودة في المجتمع لهؤالء االطفال

 اسسست لرعاية و تأهيل هؤالء االطفال       هذه الجمعية :الجمعـية الخيرية السعودية للتربية و التأهيل       
او حي  ٠١٤٦١٦٦٩٩حي العليا الرياض    :العنوان اإلدارة   .و لديهـا خطـط طموحـة لـرعاية جمـيع األعمـار            

 السعودية.١٣٢٧٧. ب. ص١١٤٩٣ العنوان البريدي الرياض ٠١٤٦١٣٤٥٧ فاآس ٠١٤٤١٢٠٢٩المعذر 
 بـرعاية هذه الفئة و لقد اسست        جمعـية النهضـة مـن اول الجمعـيات التـي اهتمـت            :جمعـية النهضـة    

مدرسـة فـي الحـي الدبلماسـي فـي مديـنة الـرياض و هـي مـن المدارس الرائدة في هذا المجال و            
 فاآس  ٠١٤٨٢٣٧٥٥ أو   ٠١٤٨٨٧٢١٨العنوان  . سنة ١٢تقـبل جمـيع االعمـار مـنذ الـوالدة الـى فوق ال             

 ٤زجاني مبنى العنوان البريدي الرياض حي السفارات شارع أبو الوفاء البو .٤٨٢٣٧٥٥

 قصص من احلياة
 حياة ام 

 لم يكن   :طفل بمتالزمة داون  االتي لهن   تقـول احدى االمهات     
ت منهمكه في رعايتها و     نلقد آ .رعايتي البنتي باالمر السهل   

آنت احرص ان   .  آانـت ال تغيـب عن ناظري       و.شـئونها مـراعاة   
احملهـا مـربوطة الى جسمي      حـتى أنـي     تكـون قريـبة منـي       

اش فهـي تذهب معي الى آل مكان تحس         بحـامل مـن القمـ     
و .توازنها الحرآي باهـتزازات مشـي فـيزيدها اطمئـنانا و يعـزز            

عـندما اجلـس اضـعها فـي آرسـيها المتحرك فاهزها برتابه و              
لقد .آنا جميعا نتلذذ بكل ما نعمله     .اآـثر الحديث اليها  و الغناء      

آنـت احـرص على آسر الرتابة التي قد تعترين او تعريها عند             
ــتهارعا ــرآها فــي مكــان واحــد طــوال   . ي احــرص علــى ان ال ات

 على مفرش ناعم و احيانا خشن لكي تشعر         اأضجعه. الوقت
ــير   .بالفــرق عــند مالمســته لجســدها   ــبها عــند تغ آنــت اداع

لقد بدأت  . مالبسـها و ادغدغها و اضحك معها بشكل مستمر        
اهــتم و حــاول ان انمــي معلوماتــي عــن رعايــة االطفــال ذوي 

بــدأت اســأل عــن آيفــية اختــيار اللعــبة  .لخاصــة االحتــياجات ا
 .المناسبة لها

 تأقلم أم 

عـندما اخـبرنا مـن نحب و نعز  ان طفلنا الذي آنا ننتظر و نأمل لدية متالزمة داون آنا نعلم انهم سوف يتأثرون                         
 .و قد يحزنون و لذلك حرصنا على ان نبلغهم الخبر بلطف لكي نهون عليهم االمر

 معانات ام 

لقد آان االطباء و االقارب     .نا و زوجي في محنة آبيرة و حزن شديد و صدمة نفسية ال يعلمها اال اهللا               لقـد آنت ا   
لقد آان من ما ساعدنا في التأقل هو زيارتنا للجمعية الخاصة باطفال متالزمة داون و لقائنا                .و االصـدقاء بجانبنا     

 .الزمة داون اآثر تشائما مما هو في الواقعلقد آان تصورنا عن مت.بتلك الطفلة ذات التسع سنوات و اسرتها

 األجداد 

لقـد ذآرتنـي إحـدى زميالتـي إننـي عندما أخبرتها أن ابنتي الكبيرة ولدت طفلتها األولى و لديها متالزمة داون                    
 سنه أقول أن ما قلته آان حقيقي        ١١و بعد   .قلـت لها أن حياتي سوف تتغير و لن تكون آما آانت في السابق             

بشـكل السـلبي لـذي آنـت أتوقعـه و لكـن بمـدى مسـتوى الخـبرة العمـيقة و الراسـخة التي               و لكـن و لـيس       
 .جدة بدر.تنمو أمام ناظريالتي اآتسبتها بمتابعتي لحفيدتي 
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يحتاجه حفيدي خالد مقارنة ببقية     الذي   من المساعدة    بـالكم الكبير  إننـي أحـس بـبعض األسـى عـندما أفكـر             
 و لذلك فانا    هاآتسـب تلـك الفكـرة أو تلـك الحرآة التي اآتسبها غير            أحفـادي و لكـن شـيئا فشـيئا أالحـظ انـه              

 .جد خالد. فخورة بحفيدي آفخري ببقية أحفادي

 األبناء 

عـندما ولـدت أختـي الصـغيرة قـال لـي أبي و أمي إنها سوف تكون بعض الشيء مختلفة و إنها قد تحتاج إلى                          
فت أنها تستطيع الكثير من األمور آما أني احرص         لقد اآتش .المسـاعدة لـتعلم األشـياء أآـثر من ما احتاجه أنا           

  سنة٢١حنان .أني أحبها آثيرًا.على أن تخرج معي للعب مع أصحابي

لقد قالت لي أختي التي تكبرني أنني آنت اعمل         .آـان أخـي يسـتأثر بكـل شيء، بُلعبي و آتبي و حاجياتي             
  سنوات٩سالم !.اعتقد أن علي أن اصبر علية بعض الشيء.مثله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالحق

   األمحسب سن   نسبة احتمال والدة طفل بمتالزمة داون لمجموع المواليد األحياء :الملحق األول

 ) صفحة متالزمة داونموقع الوراثة الطبيةتجدها في (الرسومات البيانية و المعلومات الرئيسية:الثانيالملحق 

 )في آتيب منفصل( و متالزمة داون القلب الخلقيةأمراض : الثالثالملحق

   األمحسب سن   نسبة احتمال والدة طفل بمتالزمة داون لمجموع المواليد األحياء :الملحق األول

نسبة احتمال والدة طفل بمتالزمة  )سنوات (  عمر األم 
  داون لمجموع المواليد األحياء

١٢٥٠ / ١ ١٩- ١٥ 

١٤٠٠ / ١  ٢٤- ٢٠ 

١١٠٠ / ١ ٢٩- ٢٥ 
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٩٠٠ / ١ ٣١- ٣٠ 
٧٥٠ / ١  ٣٢ 
٦٢٥ / ١  ٣٣ 
٥٠٠ / ١  ٣٤ 
٣٥٠ / ١  ٣٥ 
٢٧٥ / ١  ٣٦ 
٢٢٥ / ١  ٣٧ 
١٧٥ / ١  ٣٨  
١٤٠ / ١ ٣٩ 
١٠٠ / ١ ٤٠  
٨٥ / ١  ٤١  
٦٥ / ١  ٤٢  
٥٠ / ١  ٤٣  
٤٠ / ١  ٤٤  
  ٢٥ / ١  و أآثر٤٥

 


