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ضعسندرم داون  ست که در آن کودک با  یتیو ضاف کیا سخه ا رو  نیاز ا -شود  یمتولد م 21از کروموزوم  ین

 عیشا سندروم داون شود. یم یو ذهن یدر رشد جسم یباعث ناتواناختالل  نیاست. ا 21 یزومیآن، تر گرینام د

 ریمعموالً باعث ستتتا نیدر کودکان استتتت. هم ن یریادگی یها یو علت ناتوان یکیژنت یاختالل کروموزوم نیتر

 .شودیم یو گوارش یاز جمله اختالالت قلب یپزشک یهایناهنجار

حال، افراد  نیتوانند طول عمر را کاهش دهند. با ا یم نیها مادام العمر هستتتتند و هم ن تیاز معلول یاریبستتت

و  یپزشتتک ریاخ یهاشتترفتیداشتتته باشتتند. پ یبخشتت تیستتالم و رضتتا یتوانند زندگ یمبتال به ستتندرم داون م

 یرا برا یادیز یهافرصت شان،یهاادهاز افراد مبتال به سندرم داون و خانو یو نهاد یفرهنگ یهاتیحما نیهم ن

ن مقاله برای آگاهی شتتما از ستتندرم داون توستت  تیم ای .کندیفراهم م یماریب نیا یهاکمک به غلبه بر چالش

 تهیه شده است. آزمایشگاه نیکو تهرانخونگیری در منزل 

 شود؟ یسندرم داون م جادیباعث ا عواملیچه 

ژن ها در کروموزوم  نیکنند. ا یخود را به فرزندان خود منتقل م یژن ها نیمثل، هر دو والد دیتمام موارد تول در

سلول ها یشوند. زمان یها حمل م شد م یکه  سلول  ینوزاد ر ست هر   افتیجفت کروموزوم در 23کنند، قرار ا

 از کروموزوم ها از پدر هستند. یمیو ن راز کروموزوم ها از ماد یمیکروموزوم است. ن 46کند که در مجموع 

دو  یبه جا تیشتتود. نوزاد در نها یجدا نم یاز کروموزوم ها به درستتت یکیکودکان مبتال به ستتندرم داون،  در

 اختالالتی در یکروموزوم اضاف نیکند. ا یم افتیدر 21از کروموزوم  یاضاف ینسخه جزئ کی اینسخه، سه نسخه 

 کند. یم جادیا یکیزیف یها یژگیرشد مغز و و

با سندرم داون نوزاد  1متحده،  االتینوزاد در ا 700(، از هر NDSS)امریکاسندرم داون  یگزارش انجمن مل طبق

 متحده است. االتیدر ا یکیاختالل ژنت نیتر عیشا سندروم داونشود.  یمتولد م

 انواع سندرم داون

 سه نوع سندرم داون وجود دارد:

 21 یزومیتر

ست که  یمعن نیبه ا 21 یزومیتر ضاف کیا سخه ا سلول وجود دارد. ا 21از کروموزوم  ین  نیتر عیشا نیدر هر 

 شکل سندرم داون است.
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 سمیموزائ

متولد شود. افراد مبتال به  شیهاسلولاز  یدر برخ یبا کروموزوم اضاف یکه کودک افتدیاتفاق م یزمان سمیموزائ

 دارند. یعالئم کمتر 21 یزومینسبت به افراد مبتال به تر کییسندرم داون موزا

 ییجابجا

سندرم داون، کودکان فق   نیا در ضاف کینوع از  سمت ا کروموزوم  46را دارند. در مجموع  21از کروموزوم  یق

 است. 21از کروموزوم  یقطعه اضاف کی یاز آنها دارا یکیحال،  نیوجود دارد. با ا

 ست؟یسندرم داون چ عالئم

 دارند، از جمله: یهنگام تولد، نوزادان مبتال به سندرم داون معموالً عالئم مشخص در

 صورت یصاف 

 کوچک یو گوش ها سر 

 کوتاه گردن 

 برآمده زبان 

 هستند لیکه به سمت باال ما یچشمان 

 معمول ریبا شکل غ ییها گوش 

 فیضع یعضالن تون 

 یرشد م یماریب نای بدون کودک از کندتر اما شود، متولدتواند با اندازه متوس   یمبتال به سندرم داون م نوزاد

 کند.

در  رتأخی. استتتتا متوستت   فیدارند، اما اغلب خف یرشتتد یاز ناتوان یمبتال به ستتندرم داون معموالً درجات افراد

 را داشته باشد: ریز مشکالتباشد که کودک ممکن است  یمعن نیممکن است به ا یو اجتماع یرشد ذهن

 یتکانش رفتار 

 فیضع قضاوت 

 توجه کوتاه بازه 

 کند یریادگی تیقابل 
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 باشد: ریممکن است شامل موارد ز کهاغلب با سندرم داون همراه است.  برخی بیماریها

 

 قلب یمادرزاد نقص 

 ییدست دادن شنوا از 

 فیضع بینایی 

 دیمروار آب  

 یلگن، مانند دررفتگ مشکالت 

 خون سرطان 

 مزمن بوستی 

 خواب )قطع تنفس در هنگام خواب( آپنه 

 و حافظه( یعقل )مشکالت فکر زوال 

 دیروئیت یکار کم  

 یچاق 

 شود یم دنیباعث مشکالت جو که دنداندیر هنگام  شیرو 

 یزندگ یدر مراحل بعد مریآلزا یماریب 

سندرم داون ن افراد ست با عفونت ها شتریب زیمبتال به  ستند. آنها ممکن ا س یدر معرض عفونت ه عفونت  ،یتنف

 دست و پنجه نرم کنند. یپوست یو عفونت ها یدستگاه ادرار یها

 است؟ یارثسندروم داون یک بیماری  ایآ

 نیرشد جن هیدر مراحل اول یسلول میاشتباه در تقس لیبه دل سندروم داون. ستین یاوقات، سندرم داون ارث اغلب

 شود. یم جادیا

 برای سندرم داون چیست؟ خطر عوامل

ستند. عوامل خطر عبارتند  یبرا یشتریدر معرض خطر ب نیاز والد یبرخ سندرم داون ه شتن فرزند مبتال به  دا

 از:
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سن مادر باال سندرم داون با افزا ایبه دن یشانس زنان برا :رفتن   ابد،ی یم شیافزا ،سن شیآوردن فرزند مبتال به 

 35با سندرم داون در زنان پس از  ینادرست کروموزوم را دارند. خطر باردار میبزرگتر خطر تقس یتخمک ها رایز

 رایز ند،یآ یم ایسال به دن 35 ریندرم داون از زنان زس هحال، اکثر کودکان مبتال ب نی. با اابدی یم شیافزا یسالگ

 دارند. یشتریب اریزنان جوان تر نوزادان بس

که خود  ینیفرزند مبتال به ستندروم داون دارند و والد کیکه  ینیوالد :فرزند مبتال به ستندرم داون کی داشتتن

شتن فرزند د یبرا یشتریدارند در معرض خطر ب یی کروموزومجابجا مشاور  کیبا سندرم داون هستند.  یگریدا

 کنند. یابیکمک کند تا خطر داشتن فرزند دوم مبتال به سندرم داون را ارز نیتواند به والد یم کیژنت

 :یسندرم داون در دوران باردار یغربالگر

 شود.  یارائه م یدوران باردار یاز مراقبت ها یسندرم داون به عنوان بخش یغربالگر

 ماهه اول سه

ها نستتبت به تستتت نیجستتتجو کند. ا نیداون را در جن ستتندرومتواند  یخون م شیو آزما یستتونوگراف یبایارز

شد،  جیدارند. اگر نتا ینرخ مثبت کاذب باالتر شوند،یانجام م یباردار یکه در مراحل بعد ییهاشیآزما نرمال نبا

 کند. توصیه ار وسنتزیآمن ،یپزشک ممکن است بعد از هفته پانزدهم باردار

 ماهه دوم سه

در مغز و نخاع  صینقا ریستتندرم داون و ستتا ییتواند به شتتناستتا ی( مQMS) آزمایش کوآد مارکرو  یستتونوگراف

 شود. یانجام م یباردار 20تا  15 یهفته ها نیب شیآزما نیکمک کند. ا

 قبل از تولد یاضاف شاتیآزما

ممکن است  نهایکند. ا زیتجو جنینسندرم داون در  صیتشخ یرا برا یشتریب یهاشیاست پزشک آزما ممکن

 باشد: ریشامل موارد ز

 نیکند. ا یرا بررستتت کودک یتا تعداد کروموزوم ها ردیگ یم کیوتیآمن عیاز ما یپزشتتتک نمونه ا :وستتتنتزیآمن

 شود. یهفته انجام م 15معموال بعد از  شیآزما
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سلول ها :(CVS) یونیکور یاز پرزها یبردار نمونه  نیجن یکروموزوم ها لیو تحل هیتجز یجفت را برا یپزشک 

ست  نیشود. ا یانجام م یهفته نهم تا چهاردهم باردار نیب شیآزما نی. اردیگ یم سق  جن یمت  نیتواند خطر 

 !درصد. 1دهد، اما تنها کمتر از  شیرا افزا

و آن را از نظر نقص  ردیگ یپزشک از بند ناف خون م :کوردوسنتز( ای PUBSناف از راه پوست ) از بند خونگیری

 نیاست، بنابرا شتریب نیشود. خطر سق  جن یانجام م یکند. بعد از هفته هجدهم باردار یم یبررس یکروموزوم

 نامشخص باشند. شاتیآزما ریشود که سا یانجام م یتنها در صورت

دهند  یم حیرا انجام ندهند. آنها ترج شتتاتیآزما نیدهند ا یم حیترج نیخطر ستتق  جن لیاز زنان به دل یبرخ

 را از دست بدهند. یحاملگ نکهیبا سندرم داون داشته باشند تا ا یفرزند

 در بدو تولد شاتیآزما

 را انجام خواهد داد: ریبدو تولد، پزشک موارد ز در

 کودک  یکیزیف نهیمعا 

 دهد درخواست میرا  پیوتایبه نام کار یخون شیسندرم داون، آزما دییتا یبرا 

 درمان سندرم داون

وجود دارد که  یو آموزش یتیحما یاز برنامه ها یگسترده ا فیسندرم داون وجود ندارد، اما ط یبرا یدرمان چیه

 آنها کمک کند.  یتواند به افراد مبتال و خانواده ها یم

ستای شود.  یشروع م یموجود با مداخالت در دوران نوزاد یها برنامه ارتقای برخی مهارتها این برنامه ها در را

 انجام میشوند که شامل موارد زیر هستند:

 یحس یها مهارت 

 یاجتماع یمهارتها 

 یاریخود یها مهارت 

 یحرکت یها مهارت 

 یشناخت یها ییو توانا زبان 
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شتدن  یدر مدرسته امکان اجتماع لیکودک مبتال به ستندرم داون استت، تحصت یاز زندگ یبخش مهم مدرسته

 یمهم زندگ یکند تا مهارت ها یکند و به دانش آموزان مبتال به ستتتندرم داون کمک م یم همارزشتتتمند را فرا

 کنند. جادیخود را ا

 با سندرم داون یزندگ

، 1960استتت. در ستتال  افتهیبهبود  یریبه طور چشتتمگ ریاخ یعمر افراد مبتال به ستتندرم داون در دهه ها طول

افراد  یبرا یبه زندگ دی. امروزه امدیدیخود را نم یسالگ 10اغلب تولد  آمد،یم ایکه با سندرم داون به دن ینوزاد

 ده است.رسی سال 60 تا 50 بهمبتال به سندرم داون به طور متوس  

دارند. اگرچه  ارزشمندتریتر و  یطوالن یزندگ یگریاز هر زمان د شیمبتال به سندرم داون در حال حاضر ب افراد

توانند بر آن موانع غلبه  یمنحصتتتر به فرد روبرو شتتتوند، اما م یاز چالش ها یموعه اتوانند با مج یآنها اغلب م

صا یقو یتیشبکه حما کی جادیکنند. ا شرفتیکرده و پ ص ستان برا ناز متخ  تیموفق یبا تجربه و خانواده و دو

 مهم است. اریآنها بس یافراد مبتال به سندرم داون و خانواده ها
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