تالز ُ
مة داون
ُم ِ
ً
ً
التطو ُر الجسدي والعقلي
جسدية وعقلية .وقد يكون
إعاقة
متالزم ُة داون ھي اضطرابٌ جيني يسبب
ُّ
لدى المصابين بمتالزمة داون أبطأ منه لدى األشخاص العاديين.
ً
نسبة إلى الطبيب البريطاني جون النغدون داون الذي كان َّأو َل
وقد حملت متالزم ُة داون ھذا االسم
من وصفھا في عام .1866
ال يمكن شفا ُء متالزمة داون .لكن ھناك كثي ٌر من األشخاص المصابين بھذه المتالزمة ممن يتم َّكنون
من عيش حيا ٍة سعيد ٍة منتجة.
يتناول ھذا الملخص متالزم َة داون .وھو يستعرض أعراضھا وأسبابھا الوراثية وتشخيصھا
ومعالجتھا أيضا ً.

ما ھي ُمتال ِزمة داون؟

ٌ
حالة طبية يولد الطف ُل المصاب بھا
متالزمة داون ھي
ُ
وھو يحمل صبغيا ٍ
ت زائدة .والصبغيات ھي مواد
جينية في خاليا الجسم.
إن في كل خلي ٍة بشرية ً
ستة وأربعين صبغيا ً .تحدد
الجينات على الصبغيات كيفية تش ُّكل الجسم ونموه .إن
ً
نسخة
األشخاص المصابين بمتالزمة داون يملكون
إضافية من الصبغي رقم .21
إنَّ الصبغي اإلضافي  21في األطفال المصابين
تطور الجسم
بمتالزمة داون يسبب حدوث تغيُّرات في ُّ
والدماغ .وھذا ما يؤ ِّدي إلى مشكال ٍ
ت عقلي ٍة وجسدية
لدى الطفل.

ً
نسخة إضافية من الصبغي رقم 21

ٌ
ٌ
ٌ
ناتجة عن وجود
صحية أخرى
مشكالت
يكون لدى األشخاص المصابين بمتالزمة داون عاد ًة
ُ
المشكالت على ما يلي:
الصبغي اإلضافي .وقد تشتمل ھذه
• عيب والدي في القلب.
• مشكالت عينية.
إن برنامج المفسر مخصص ألغراض تثقيفية فقط وإن المعلومات الواردة فيه ھي معلومات عامة وليست
نصائح طبية .ال تغني محتويات البرنامج عن اإلرشادات والنصائح الطبية.
إستشر طبيبك لإلجابة عن أسئلتك المتعلقة بحاالت مرضية أو عالج معين خاص بك.
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•
•
•
•

مشكالت السمع.
مشكالت معويَّة.
مشكالت في الھيكل العظمي.
مشكالت ال َّدرق.

ٌ
أمثلة مح َّددة على المشكالت الصحية الشائعة التي
وھناك
تصيب مرضى متالزمة داون .ومن بينھا:
• السَّاد.
• الداء البطني.
َ
الخ َرف.
•
• انقطاع النفس النومي.
السَّا ُّد ھو غشاوة تصيب عدسات العينين .وھذا ما يسبب
ش الرؤية وعدم القدرة على الرؤية الجيدة في الليل،
ُّ
تشو َ
ً
إضافة إلى رؤية األلوان باھتة.
يصيب الداء البطني األمعا َء الدقيقة بحيث تصبح غير قادر ٍة على امتصاص المواد المغذية من
نحو جيد .وھذا ما ينتج عن الحساسية تجاه الغلوتين ،وھو بروتين موجود في القمح
الطعام على ٍ
وال َّشيلَم والشعير.
ٌ
إن َ
نحو
الخ َرف
حالة تصيب الدماغ .وقد يكون الشخص المصاب بالخرف عاجزاً عن التفكير على ٍ
جيد يسمح له بأداء النشاطات الطبيعية .وقد يفقد الشخصُ المصاب َ
بالخ ِرف قدر َته على حل
المشكالت أو على التحكم بانفعاالته ومشاعره .ومن الممكن أيضا ً أن يكون للخرف أث ٌر سلبي على
الذاكرة.
انقطا ُع النفس النومي ھو اضطرابٌ شائ ٌع يتوقف فيه التنفس أو يصبح شديد الضحالة خالل نوم
ثوان إلى عشرين ثانية عاد ًة ،أو أكثر .ومن الممكن أن
المريض .ويستمرُّ انقطاع التنفس من عشر
ٍ
تحدث ھذه التوقفات من عشرين إلى ثالثين مرة في الساعة الواحدة ،أو أكثر من ذلك.
ً
خمسة وخمسين عاما ً تقريبا ً .لكن كثير منھم يعيشون
يكون العم ُر المتو َّقع لمرضى متالزمة داون
حتى يبلغون الستين أو السبعين من العمر.

األعراض

ٌ
ٌ
ٌ
وعقلية مشتركة تجمع بين األشخاص المصابين بمتالزمة داون .لكن أعراض
جسدية
سمات
ھناك
التطو َر العقلي
أعراض خفيف ٍة إلى
متالزمة داون يمكن أن تتراوح من
ُّ
أعراض شديدة .كما أنَّ
ٍ
ٍ
والجسدي لدى مرضى متالزمة داون يكون أبطأ مما نجده لدى األشخاص الطبيعيين.
إن برنامج المفسر مخصص ألغراض تثقيفية فقط وإن المعلومات الواردة فيه ھي معلومات عامة وليست
نصائح طبية .ال تغني محتويات البرنامج عن اإلرشادات والنصائح الطبية.
إستشر طبيبك لإلجابة عن أسئلتك المتعلقة بحاالت مرضية أو عالج معين خاص بك.
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تسبِّب متالزم ُة داون مظھراً جسديا ً مميزاً للمريض .ومن العالمات الجسدية الشائعة لمتالزمة داون:
• شكل غريب لألذنين.
• خط عميق في راحة اليد.
َّ
مسطح مع ميل العينين قليالً إلى األعلى.
• وجه
• لسان ضخم.
• رقبة قصيرة.
ٌ
ٌ
جسدية أخرى لمتالزمة داون ،ومنھا:
عالمات
ھناك
• ضعف البنية العضلية.
• صغر حجم اليدين والساقين.
• يكون أصبع الخنصر صغيرا و أحيانا ً منحنيا قليالً في اتجاه اإلبھام.
الملونة من العين.
• بقع بيضاء على األجزاء
َّ
إن متالزمة داون تسبِّب بطء نمو األطفال .وغالبا ً ما يكون األطفا ُل المصابين بمتالزمة داون أقصر
من األطفال اآلخرين في السن نفسه .كما أنَّ األطفا َل المصابين بھذه المتالزمة يبلغون عالمات النمو
الرئيسية المعروفة ،من قبيل الجلوس أو الزحف،
في سنٍّ مضاعفة بالمقارنة مع سن بلوغھا من قبل
األطفال الطبيعيين.
تكون لدى األشخاص المصابين بمتالزمة داون
ٌ
تطورية فكرية خفيفة أو معتدلة .وقد
عاد ًة
إعاقات ُّ
َّ
يتأخر لديھم الكالم أيضا ً .ومن الممكن أن يكون
والتطو ُر الحركي ھو
تطورھم الحركي بطيئا ً.
ُّ
القدرة على التحكم بحركة العضالت.

األسباب

سبب متالزمة داون ،فإن علينا أن نفھم
ح َّتى نفھ َم
َ
كيفية عمل الجينات؛ ألنَّ متالزمة داون اضطرابٌ جيني.
الجسم ببناء بعض المواد .ولدى كل إنسان آالف من ھذه
إن الجينات ھي المسؤولة عن قيام
ِ
الجينات .إن جيناتنا ھي ما تمنحنا مظھرنا وھي ما ِّ
يؤثر في صحتنا أيضا ً.
إن الجينات موجودةٌ على الصبغيَّات .ولدى كل إنسان ثالثة وعشرون زوجا ً من ھذه الصبغيات.
وھذا يعني أنَّ لدى كل إنسان ً
ستة وأربعين صبغيا ً.

إن برنامج المفسر مخصص ألغراض تثقيفية فقط وإن المعلومات الواردة فيه ھي معلومات عامة وليست
نصائح طبية .ال تغني محتويات البرنامج عن اإلرشادات والنصائح الطبية.
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عندما يُولد الطفل ،فإنَّ كل زوج من أزواج الصبغيات لديه يكون نصفه آتيا ً من أبيه والنصف اآلخر
ٌ
ٌ
ثالثة وعشرون صبغيا ً من نطفة
ثالثة وعشرون صبغيا ً من بيضة األم ،ويأتي
آتيا ً من أمه .يأتي
األب.
تنجم متالزم ُة داون عن وجود صبغي زائد .وھذا الصبغي الزائد ھو الصبغي رقم  .21ھذا يعني
أنَّ الطفل المصاب بھذه المتالزمة يكون لديه ثالثة صبغيات برقم  21بدالً من اثنين فقط .و ُتدعى
النسخ الثالث من الصبغي رقم  21باسم َتثلُّث الصبغي .21
يكون لدى الشخص المصاب بمتالزمة داون سبعة وأربعون صبغيا ً بدالً من ست ٍة وأربعين .إن ھذا
الصبغي الزائد ھو المسؤول عن العالمات الجسدية وعن المشكالت األخرى التي تصيب المريض.

فحص ما قبل الوالدة
يزداد احتما ُل والدة طفل مصاب بمتالزمة داون كلما تقدمت
تخضع المرأة
المرأة في السن .ويوصي كثي ٌر من األطباء بأن
َ
ً
خمسة وثالثين عاما ً إلى فحص ما قبل الوالدة
التي تتجاوز
للتحرِّ ي عن إمكانية والدة طفل مصاب بمتالزمة داون .وھذا ما
يسمح لألسرة باالستعداد من أجل االحتياجات الخاصة للطفل.
ومن الممكن إجراء اختبارات خالل الحمل من أجل معرفة ما إذا
كان الطفل معرَّ ضا ً أكثر لخطر اإلصابة بمتالزمة داون.
خالل األشھر الثالثة األولى من الحمل ،يمكن إجرا ُء فحصين من
أجل متالزمة داون .يستخدم الفحصُ األول األمواج فوق
الصوتية من أجل التحري عن المشكالت .وأ َّما الفحصُ الثاني
فيعتمد على اختبارات الدم.
تختار بعض النساء أحيانا ً االنتظار مزيداً من
من الممكن أن
َ
الوقت قبل إجراء الفحص .وقد يكون الفحص في ھذه الحالة أكثر
دقة.
إذا أشارت الفحوصُ واالختبارات إلى أنَّ الطفل معرَّ ضٌ كثيراً
لإلصابة بمتالزمة داون ،فمن الممكن إجراء اختبارات تشخيصية
خالل الحمل من أجل التأكد من ذلك .وھناك ثالث ُة اختبارات
تشخيصية متعلقة بمتالزمة داون يمكن إجراؤھا خالل الحمل:
• َبزل ال َّسلَى أو السائل األمنيوسي المحيط بالجنين.
• أخذ عيِّنة من الزغابات المشيمية.
• أخذ عيِّنة من الدم السُّرِّ ي عن طريق الجلد.

إن برنامج المفسر مخصص ألغراض تثقيفية فقط وإن المعلومات الواردة فيه ھي معلومات عامة وليست
نصائح طبية .ال تغني محتويات البرنامج عن اإلرشادات والنصائح الطبية.
إستشر طبيبك لإلجابة عن أسئلتك المتعلقة بحاالت مرضية أو عالج معين خاص بك.
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يجرى اختبا ُر " َبزل ال َّسلَى أو السائل األمنيوسي المحيط بالجنين" بعد األسبوع الخامس عشر من
َ
الحمل .ويجري ذلك بإدخال إبرة في رحم األم ألخذ عيِّنة من السائل السلووي )األمينوسي( .إن ھذا
السائل يحيط بالجنين خالل الحمل .وبعد ذلك يجري تحليل العيِّنة لمعرفة ما إذا كان الطفل مصابا ً
بمتالزمة داون.
يجري اختبار "أخذ عينة من الزغابات المشيمية" ) (CVSعن طريق أخذ بعض الخاليا من
المشيمة .والمشيمة ھي العضو الذي يحيط بالجنين ويزوده بالمواد المغذية .يجري تحليل ھذه الخاليا
لمعرفة ما إذا كان الطفل مصابا ً بمتالزمة داون .يتم إجراء ھذا االختبار في الفترة الممتدة من
األسبوع التاسع إلى األسبوع الرابع عشر من الحمل.
يستخدم اختبار " أخذ عيِّنة من الدم السُّرِّ ي عن طريق الجلد" دما ً مأخوذاً من الحبل السُّرِّ ي إلجراء
الفحص المتعلِّق بمتالزمة داون .ويجري ھذا االختبار بعد األسبوع الثامن عشر من الحمل إذا كانت
نتائج االختبارات األخرى غير واضحة.
إن ھذه االختبارات الثالثة المستخدمة من أجل تشخيص متالزمة داون خالل الحمل تحمل معھا
خطر اإلجھاض .ولذلك ،الب َّد من استشارة الطبيب فيما يخص المخاطر المحتملة لھذه االختبارات
َ
إذا كانت المرأة الحامل تفكر في إجرائھا.

التشخيص بعد الوالدة
بعد الوالدة ،يمكن أن يجري التشخيصُ األول لمتالزمة داون من خالل مظھر الطفل الجسدي .كما
يمكن أيضا ً إجراء فحص للدم لتأكيد ما إذا كان الطفل مصابا ً بھذه المتالزمة.
من العالمات الجسدية الشائعة المميزة لمتالزمة داون:
• شكل غريب لألذنين.
• خط عميق في راحة اليد.
َّ
مسطح مع ميل العينين قليالً إلى األعلى.
• وجه
• لسان ضخم.
• رقبة قصيرة.

المعالجة
إنَّ شفاء متالزمة داون أم ٌر مستحيل .لكن مرضى كثيرين يتمكنون ،بفعل
المعالجة المبكرة ،من عيش حياة سعيدة منتجة.
غالبا ً ما تشتمل معالج ُة متالزمة داون على المعالجة الكالمية اللغوية،
والمعالجة المھنية ،والتمارين الرياضية من أجل تطوير المھارات الحركية.

إن برنامج المفسر مخصص ألغراض تثقيفية فقط وإن المعلومات الواردة فيه ھي معلومات عامة وليست
نصائح طبية .ال تغني محتويات البرنامج عن اإلرشادات والنصائح الطبية.
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خالل المعالجة الكالمية اللغوية ،يعمل الطبيب المتخصص في المعالجة الكالمية اللغوية مع
المريض من أجل مساعدته على إصدار أصوات معينة .إن ھذه المعالجة تساعد المريض على
الكالم والفھم والقراءة والكتابة .تفيد المعالج ُة المھنية لمساعدة
المرضى في تعلم االھتمام بأنفسھم .وھي تركز على النشاطات اليومية
وعلى تطوير الثقة بالنفس حتى يتمكن مريض متالزمة داون من أن
يكون مستقالً.
إن التمارين الرياضية الرامية إلى تطوير المھارات الحركية قادرةٌ
على المساعدة في تقوية أداء العضالت .وھذا ما يمكن أن يؤ ِّدي أيضا ً
إلى تحسُّن ضبط العضالت لدى األشخاص المصابين بمتالزمة داون.
يمكن مساعدة األطفال المصابين بمتالزمة داون من خالل التعليم
الخاص .كثير من األطفال يمكنھم االندماج بشكل جيد ضمن الفصول
المدرسية النظامية.
تشتمل معالجة متالزمة داون أيضا ً على الرعاية الطبية من أجل
ُ
المعالجات على
المشكالت الصحية الشائعة لدى األشخاص المصابين بھذه المتالزمة .وتعتمد ھذه
حالة المريض الطبية .الب َّد من استشارة الطبيب من أجل مزي ٍد من المعلومات.

الخالصة

ً
متالزم ُة داون ھي اضطرابٌ جيني يسبب أعراضا ً
التطو ُر الجسدي
جسدية وعقلية .عاد ًة ما يكون
ُّ
والعقلي لدى الطفل المصاب بمتالزمة داون أبطأ مما ھو عند األطفال غير المصابين بھذه
المتالزمة.
ً
ثالثة وعشرين
توجد الجينات على الصبغيات .ولدى كل إنسان
زوجا ً من ھذه الصبغيات .وھذا يعني أن لدى كل شخص ً
ستة
وأربعين صبغيا ً .تنتج متالزمة داون عن وجود صبغي
إضافي .ويحمل ھذا الصبغي اإلضافي الرقم .21
ٌ
اختبارات كثيرة من أجل الكشف عن متالزمة داون.
ھناك
وھي متوفرة خالل فترة الحمل .إذا أظھرت ھذه االختبارات
أن ھناك خطراً مرتفعا ً لوالدة طفل مصاب بمتالزمة داون،
فمن الممكن إجراء االختبارات التشخيصية خالل الحمل .وبعد والدة الطفل ،يمكن إجراء فحص للدم
من أجل تأكيد وجود اإلصابة.
من الممكن أن تشتم َل معالج ُة متالزمة داون على المعالجة الكالمية اللغوية ،والمعالجة المھنية،
والتمارين الرياضية الرامية إلى تطوير المھارات الحركية .و قد يكون من الضروري التحاق الطفل
بفصول تعليمية خاصة والمعالجة من أجل بعض الحاالت الصحية المرتبطة بمتالزمة داون .ال
يمكن شفا ُء متالزمة داون .لكن المعالجة المبكرة تساعد كثيراً من المرضى في عيش حيا ٍة سعيد ٍة
منتجة.
إن برنامج المفسر مخصص ألغراض تثقيفية فقط وإن المعلومات الواردة فيه ھي معلومات عامة وليست
نصائح طبية .ال تغني محتويات البرنامج عن اإلرشادات والنصائح الطبية.
إستشر طبيبك لإلجابة عن أسئلتك المتعلقة بحاالت مرضية أو عالج معين خاص بك.
)(www.mufasser.com
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