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 داون سندروم

 عقب اختالل ژنتیکی ترینمتداول این ناهنجاری .است کروموزومی اختالل ترینمطرح 21تریزومی یا داون سندروم

 دختران و پسران در آن بروز احتمال رود. این مسئله مادرزادی است وبه شمار می متوسط سطح ذهنی ماندگی

 داون سندروم مورد یک احتمال جهان، اسرسر در شده متولد نوزاد ۷۰۰ اند که از هرباشد. محققان دریافتهمی برابر

 4۰های باالی تواند در این امر سهیم باشد، ولی با توجه به آمار محققان، زایمانعوامل مختلفی می .دارد وجود

های ترین حالت در زایماندهد. این آمار در پایینبرابر افزایش می 12سال آمار ابتال به این بیماری را در نوزادان تا 

 افتد.سال به نسبت یک به هزار اتفاق می 3۰زیر 

 مبتالکروموزوم دارند. نوزادان  46کروموزوم از پدر و در مجموع  23کروموزوم از مادر و  23نوزادان عادی  معموال

به  سلولی تقسیم درایرادی  که دهدرخ می زمانیبیشتر دارند. این اتفاق  خاص کروموزوم یک داون سندروم به

 مختل را کودک رشد و منفی گذاشته تاثیر دنب اعضای تمام بر تواندمی اضافی کروموزوم این وجودوجود آید. 

 یادگیری دراغلب  و داشته یخاص فیزیکی هایویژگی ،شوندمی متولد سندروم این با که کودکانی بنابراین .کند

 یکودکان بیشتر سازی مناسب،به دلیل پیشرفت علمی و فرهنگ امروزهدهند. البته هایی را از خود نشان میناتوانی

 اجتماعی و خانوادگی زندگی دربه خوبی  و اشتهد بخشیرضایت و سالم زندگی باشند،می داون سندروم دارایکه 

 .کنندمی مشارکت خود

 

 داون موسندر عالیم

 شناختی رشد در تنوع و خاص سالمتی مشکالت مشخص، جسمی هایویژگی اغلب موسندر این به مبتال افراد

 هایتوانایی و ظاهری هایویژگی ،داون سندروم به مبتال افراد تمام که کننداغلب مردم به اشتباه فکر  شاید .دارند

 ،دهدمی قرار تاثیر تحت را فرد ذهنی و فیزیکی نظر از داون سندروم که این وجود بااما باید بدانند  دارند. یکسانی

کند. شایان ذکر است اگر بروز می خاص هایبا ویژگی فرد هر در و نیست یکسان همه این افراد روی آن اثر ولی

 طرفی از و باشند داشته عاطفی روابط و کرده پیدا کار توانندمی باشد، این افراد خفیف و مالیم داون سندروم اثر

 از مراقبت برایدر حالت شدت یافته این سندروم، این افراد  اما. بگذرانند مستقل صورت به را خود عمر تربیش

 هستند. دیگران کمک مندنیاز همیشه خود

 هایچین مورب، درزهای با باال به رو چشمانتوان به مواردی همچون این سندروم می جسمی هایویژگیاز 

صاف،  بینی پلکوتاه،  گردن و قدکم،  ایماهیچه عنبیه، انقباض روی سفید هایلکه ،داخلی هایگوشه در پوستی

 انگشت و پا شست انگشت بین زیاد فضایدهان،  از آمده بیرون زباندست،  کف وسط در عمیق و تکی خطوط

 ، اشاره کرد.داخل سمت به دست پنجم انگشت انحنایدوم و 

 ممکناین کودکان  .رسندمی رشد مهم مراحل به خود کودکان هم سن از پس اغلب موسندر این به مبتال کودکان

 کودکان، این درهمچنین  .باشند داشته درمانی گفتار به نیاز بهبود بیان کلمات برای حتی و کرده باز زبان دیر است

داون  سندروم به مبتالیان از نیمی حدودمتاسفانه . بیفتند تعویق به است ممکن هم ظریف حرکتی هایمهارت
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 لوسمیتنفسی، شنوایی، آلزایمر،  مشکالتباشند. مشکالت دیگری همچون می نیز قلب مادرزادی نقص دارای

 های آنابتال شانسخورد. با این حال، ها بیشتر به چشم میدر آن تیروئید اختالالتصرع و  بیماریکودکی،  دوران

 . است کمتر سرطان انواع بیشتر واختالالت شبکیه  ها،سرخرگ گرفتگی به

 

  داون تشخیص سندروم
توان از ها وجود دارد، میبرای مادرانی با سنین باال که احتمال تولد کودکان مبتال به سندروم داون برای آن

 زند،می تخمین را داون سندروم وجود احتمال گریغربال هایتست استفاده کرد. تشخیصیو  گریغربال هایتست

 ترین ایناز معروف .کندمی مشخص را نجنی سالمتی وضعیت قطعی طور به تشخیصی هایتست از برخی اما

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می هاآزمایش

 .گیرندمی اندازه را جنین گردن پشت چین سونوگرافی از طریق تی: ان سونوی -

 .شودمی گیریاندازه مادر خون در مختلف مواد آن مقدار از طریق: چهارگانه یا گانهسه هایآزمایش -

 چهارگانه گریغربال نتایج با را بارداری اول ماهه سه گریغربال و خون هایآزمایش نتایج: ترکیبی آزمایش -

 .کنندمی ترکیب را دوم ماهه سه

 تحلیل و تجزیه را به وسیله آزمایش خون مادر خون در موجود جنین DNAآن  : از طریقDNA  آزمایش -

 .کنندمی

 ترکیب خون آزمایش نتایج با را دقیق سونوگرافی یک آن پزشکان از طریق: ژنتیکی فراصوت آزمایش -

 .کنندمی

 سندروم وجودممکن است  هاتست اینولی باید بدانید که  است. تشخیص برای ارزان و باصرفه راه یک گریغربال

حل قابل برویم، زیرا راه تشخیصی هایآزمایش. پس باید به سراغ کنندن مشخص قطعی طور به را جنین در داون

البته ناگفته نماند  د،ندهمی انجام رحم درون را آزمایشات اینان، متخصص معموال .اعتمادی برای این کار هستند

 هایآزمایش هایی ازنمونه .ددهمی افزایش را زودرس زایمان و جنینی آسیب جنین، سقط خطر که این کار

 :از عبارتند تشخیصی

 جهت را شکم یا رحم دهانه طریق از اینمونه ،سوزن از استفاده با پزشک: جفتی پرزهای از برداری نمونه -

 .کندمی جدا تحلیل و تجزیه

 بررسی جهت شکم طریق از را جنین دور آمنیوتیک مایع از مقداری سوزن از استفاده باپزشک : آمنیوسنتز -

 .دکنمی خارج

 بندناف از خون مقداری شکم طریق از سوزن کردن وارد با پزشک: بندناف خون زیرپوستی بردارینمونه -

 .کندمی خارج بیشتر بررسی جهترا 
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 داون سندروم به مبتالیان از مراقبت
 از رفتارهایی در اغلب مواقع این کودکان. هستند متنوعی بسیار رفتارهای دارایمبتال به سندروم داون  کودکان

 احتمال شایان ذکر است که  .دهندبروز می خود از لجبازی را و سرسختی پرخاشگری، گیری،گوشه افسردگی، قبیل

 نسبت اما کمتر، ذهنی توانکم کودکان سایر به نسبت داون سندروم کودکان در رفتاری و روانی اختالالت به ابتال

 تشدید در والدین نادرست برخورد و خانواده ناامن محیط که این نکته حایز اهمیت است. است بیشتر عادی افراد به

 ای الزم است.ویژه توجه افراد این رفتاری مشکالت اصالح در بنابراین ،خواهد بود موثر آنها رفتاری مشکالت

 

 داون كاردرماني سندرم

 داون سندرم با افراد اساسی و ایپایه هایمهارت توسعه بر که است بخشیتوان مهم هایشاخه از یکی کاردرمانی

 هایمهارتمانند  هاییآموزش داون سندرم به مبتال افراد به مرحله هر در کاردرمانمتخصص . است متمرکز

 و بازی هایمهارت، حرکتی-ادراکی و حرکتی-حسی هایمهارت، مدرسه تکالیف با مرتبط هایمهارت، خودیاری

 دهد.را ارایه می ایحرفه و ایحرفهپیش بخشیتوان با مرتبط هایمهارتو  فراغت اوقات

 مادر با نوزاد عاطفی روابط بهبودو  حرکتی رشد سیر آسان کردن به معطوف کاردرمانی خدمات نوزادی دوراندر 

 شود.می دیگران و

 توسعه خودیاری، هایمهارت بهبودو  ظریف حرکتی هایمهارت رشدسازی آسان دبستانیپیش و نوپایی دوراندر 

 .است کاردرمانی نظر مورد هایاولویت از شخصی استقالل به نیل و ادراکی هایمهارت

 مربوط خودیاری هایمهارت تسهیل کالس، در نیاز مورد ظریف حرکتی هایمهارت سازیآسان دبستان دوراندر 

 بهبود و شناختی هایمهارت بهبود حرکتی،-ادراکی هایمهارت بهبود حسی، یکپارچگی بهبود خانه، و مدرسه به

 .است داون سندرم به مبتال کودکان در کاردرمانی هایاولویت از تمرکز و توجه

 و سالم روابط برقراری توانایی اجتماعی، هایمسئولیت پذیرش در توانایی بزرگسالی و مدرسه از بعد سنین در

 از کار با مرتبط ظریف حرکتی هایمهارت توسعه و ایحرفه و ایحرفهپیش هایمهارت توسعه دیگران، با سودمند

 .است داون سندرم با افراد با کاردرمانی هایاولویت

-حسی حرکتی،-ادراکی رویکردهای از نیاز حسب بر داون سندرم به مبتال افراد به کمک برای کاردرمانی متخصص

 هایروش سایر و درمانی رفتار هنردرمانی، درمانی، بازی عصبی، تکامل و رشد حسی، یکپارچگی شناختی، حرکتی،

 .گیردمی بهره بخشیتوان در معمول

 

 داون سندرومسخن آخر در رابطه با 
 آموزش با را افراد این زندگی کیفیت توانمی اما ،است نشده کشف بیماری این برای درمانی تاکنون کهاین با

 هایدرمان و گفتاردرمانی فیزیوتراپی، شامل اغلب درمان هایبرنامه. داد افزایش آموزیعلم و زندگی هایمهارت

 هایبرنامه و هاکالس ،بنیادها و مدارس از بسیاری. است آموزشی هایفرصت و زندگی مهارت هایکالس ای،حرفه
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 هایروش از برخیالزم به ذکر است که  .دهندمی هارای داون موسندر به مبتال بزرگساالن و کودکان برای را ایویژه

 و جسمی نظر از هم است ممکن درمانی هایروش این از مواردی اما ،دارند را داون سندروم درمان ادعای درمانی،

 توصیه با و گیرد قرار سنجش مورد باید طرحی هر ارزش. باشد مضر انکودک این برای حتی روانی، نظر از هم

 اگر. باشد روشن زمانی بازه و مشخص اهداف باید درمانی، یبرنامه هرگونه اتخاذ درصورت. شود انجام متخصص

متخصص و انتخاب روش  در نتیجه استفاده از یک .شود متوقف باید درمان نشد، حاصل نظر مورد هایپیشرفت

تر و ها را به سوی یک زندگی سالمتواند در رشد رفتاری این افراد تاثیرگذار بوده و آنمناسب برای این کار می

 تر راهنمایی کند.شاداب

 


