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الكـويـت  دولـة  الدائم  ومقرها  العرب،  الصحة  وزراء  مجلس  تتبع  عربية  منظمة 
وتهدف إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.
ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات في 

املجاالت الصحية والطبية.
العلوم  في مجاالت  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  وتشجيع حركة  دعم  ــ 

الصحية.
الطبية  املعلومات  لبنية  األساسية  واألدوات  واملطبوعات  الدوريات  إصدار  ــ 

العربية في الوطن العربي.
قاعدة  وإنشاء  وتنظيمه  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  تجميع  ــ 

معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.
ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم 
الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع الخطط 
املتكاملة واملرنة للتأليف والترجمة في املجاالت الطبية شاملة املصطلحات واملطبوعات 
املعلومات  لبنية  الضرورية  واملسوحات  واألدلة  واملوسوعات  والقواميس،  األساسية 
األساسية  املعلومات  وتقديم خدمات  الطبية  املناهج  إعداد  العربية، فضاًل عن  الطبية 

لإلنتاج الفكري الطبي العربي.

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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ــ ج ــ

ُتعرَّف اإلعاقة العقلية بأنها: "َعَرض ينجم عن اضطرابات تصيب الجهاز العصبي املركزي، 
داون من  وُتعد متالزمة  أو غير معروفة".  بآفات مرضية معروفة،  نتيجة إصابته  املخ  وخاصة 
أكثر اإلعاقات وضوحًا بني كل اإلعاقات العقلية األخرى، ويتم تشخيصها بعد الوالدة مباشرة 
اعتمــادًا على املظاهر الجسمية، ويتبعها عادة فحص لتأكيد الحالة، وُتعرف بالتثلُّث الصبغي 
)الكروموسومي( 21، وكون متالزمة داون اضطرابًا وراثيًا فإنه من املمكن اكتشافه قبل الوالدة.

املتأخرين  على مظاهر  يعتمد  الذي  السـريري  التصنيف  داون ضمن  متالزمة  وتندرج 
فئة منهم، خاصة وأن أصحاب  لكل  الخارجي  الجسمي  املظهر  إلى تجانس  ذهنيًا، إضافة 
بالخلية  الكروموسومات  عدد  في  خلل  نتيجة  واضحة  جسمية  سمات  لديهم  داون  متالزمة 
بة، وقـد وصفهــم العـالم "داون" بأنهم: "أطفال يولدون بمالمح واضحة أهمها: األعني  املُخصَّ
املرفوعة، والرأس املستدير صغير الحجم نسبيًا، واأليدي القصيرة، إضافة لبعض املالمح 
الخاصة بهم، ويكون نموهم الحركي بطيئًا، حيث يتطور إلى صورة من صور التأخر العقلي".

وَضْعف  اإلدراكية،  العمليات  وبطء  وتأخر  ْعف،  بالضَّ البصرية  قدراتهم  تتسم  كما 
املراكز العصبية باملخ املسؤولة عن االنتباه فهم أقل بكثير من األطفال العاديني، لذلك تظهر 
عليهم أعراض اضطرابات االنتباه، كما أنهم يعانون صعوبات في عمليات التواصل الُلغوي 
واالجتماعي، وتحدث متالزمة داون في كل املجتمعات والطبقات؛ نتيجة عدة عوامل وأسباب، 
ومع أن بعض الدراسات أثبتت دور تلك العوامل، إال أن السبب الرئيسي في حدوث هذا الخلل 
ما يزال غير واضح، ومن َثمَّ لم ُيكتشف عالج له، لكن مع تقدم الطب أصبح بإمكان هذه الفئة 
العيش كاألشخاص العاديني، أي: يكونون مستقلني ومندمجني في املجتمع، حيث يمكن تحسني 

مهاراتهم وتعليمهم بعض األشغال اليدوية واملهنية البسيطة.

ويحتاج األطفال املصابون بمتالزمة داون إلى رعاية خاصة؛ ألنهم يعانون ضعفًا أكثر 
من غيرهم في النمو الحركي، والتآزر العضلي، وقوة العضالت إلى أن يبلغوا سن السادسة. 
كما أنهم يعانون تأخرًا ذهنيًا؛ لذا فإن نسبة ذكائهم تكون منخفضة، ومع تقدمهم في العمر 

تتراجع لديهم الوظيفة العقلية واملعرفية.

املقدمة



ــ هـ ــ

القلب  عيوب  يعانون  من  وبخاصة  داون،  متالزمة  ألصحاب  مضاعفات  تحدث  وقد 
الِخلْقية، وفقدان السمع، وَضْعف النظر الشديد، وإعتام عدسة العني، وسرطان الدم، وانقطاع 
النَّفس في أثناء النوم، وقصور الغدة الدرقية، والَخَرف املبكر، وتأخر نمو األسنان، مما يترتب 
التنفسي،  صعوبة املضغ، ومرض ألزهايمر، والتهابات الجهاز  عليه حدوث مشكالت مثل: 
البولية، والتهابات الجلد، وهي مشكالت تختلف من طفل آلخر، ولكنها  والتهابات املسالك 

سمات تصاحب املصابني بمتالزمة داون.

عقليًا وجسديًا،  الطفل  تطــور  فــي  التأخر  وراثية، تسبب  داون حالة  وتعتبر متالزمة 
أو  بيئية،  ناتجة عن عوامل  أنها  وتختلف في شدتها من طفل آلخر، وال يوجد دليـل علــى 
ع  ممارسات قبل الحمل، أو خالله ومع عدم وجود عالج لها، إال أن التدخل املبكر مع الرُّضَّ
نوعية حياتهم، ألن كل مصاب  فرقًا في تحسني  ُيحِدث  أن  يمكن  يعانونها  الذين  واألطفال 
تتطلب  لتطوير اإلمكانات، كما  الفردية  العالج على االحتياجات  يختلف عن اآلخر، ويعتمد 
كل مرحلة من حياة املصاب بها خدمات مختلفة، ويختلف كل مصاب عن اآلخر، فاملصابون 

بمتالزمة داون قادرون على التعّلم عند وجود الدوافع والحوافز.

الكتاب  هذا  لتأليف  الصحية  العلوم  وترجمة  لتأليف  العربي  املركز  اختيار  جاء  وقد 
)متالزمة داون(؛ نظرًا ألهمية موضوعه الذي يثير كثيرًا من التساؤالت في أذهان عديٍد من 
يتضمن خمسة  الذي  الكتاب  هذا  في  عنها  أجبنا  قد  نكون  أن  نأمل  والتي  واملهتمني  اآلباء 
بينما  داون،  متالزمة  عن  وخلفية  تاريخية  مقدمة  منها  األول  الفصل  يتناول  حيث  فصول، 
يستعرض الفصل الثاني األسباب الوراثية املباشرة ملتالزمة داون، ثم يوضح الفصل الثالث 
فحوص التحرِّي ملتالزمة داون قبل الحمل وأثناءه، ثم يتناول الفصل الرابع أعراض متالزمة 
داون ومضاعفاتها في مرحلة الطفولة، وُيختتم الكتاب بفصله الخامس بالحديث عن أعراض 

متالزمة داون ومضاعفاتها بعد مرحلة الطفولة )املراهقون والبالغون(.

نأمل أن يفيد هذا الكتاب قرَّاء سلسلة الثقافة الصحية، وأن يكون قد استوفى بالشرح 
كل ما تطرق إليه من معلومات عن متالزمة داون. 

األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم
األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

ــ د ــ

وهلل ولــي التوفيق،،



ــ هـ ــ

• د. أحمد عدنان العقيل	
ــ  كويتي الجنسية ــ مواليد عام 1977م.

ــ حاصل على درجة البكالوريس فــي الطب والجراحــة ــ كليــة الطب ــ جامعــة الكويت ــ 
عام 2003م.

ــ حاصل على البورد األملاني في علم الوراثة الطبية ــ عام 2013م.

ــ يعمــل حاليــًا اختصاصــي أول أمــراض وراثيــة ــ قسـم األطفال ــ مستشفى األحمدي 
الجديد ــ شركة نفط الكويت ــ دولة الكويت. 

املؤلف في سطور
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الفصل األول
مقدمة تاريخية وخلفية عن متالزمة داون

الخلية؛  انقسام  في  خلل  نتيجة  يحدث  جينيًا  وراثيًا  عيبًا  داون  متالزمة  ُتعد 
الكروموســومــات  أحـد  فــي  الجزئــي  أو  الكلــي،  النســخ  زيادة  إلــى  يــؤدي  ممـا 
)املـــادة الوراثيــة( وهـو الكروموسوم "21"، وُيعــرف علميــًا بتثلث الكروموســوم" 
Trisomy 21( ،"21(، حيث ُيولد الطفل بمجموعة واضحة من الصفات الجسمانية 
أهمها: ِقَصر القامة، والتأخر الذهني، وغيرهـا مـن الصفــات واألعراض التــي تجتمــع 
معاً بطريقة غير عشوائية عند املصابني بهذه املتالزمة، وتحدث متالزمة داون نتيجة 
االنقسام  أثناء  بسبب خلل في  الكروموسوم"21"  من  )إضافية(  ثالثة  وجود نسخة 
الخلوي وخاصة انقسام البويضات، كما تتفاوت في شدتها بني املصابني بها، وُتعد 
ملتالزمة  املبكر  االكتشاف  أن  كما  شيوعاً،  الكروموسومات  اضطرابات  أكثـــر  مــن 
داون والتدخالت العالجية املبكرة يمكن أن يحسنا من نوعية حياة األطفال والبالغني 
املصابني بتلك املتالزمة بدرجة كبيرة، ومن َثمَّ تحفيزهم ومساعدتهم على عيش حياة 

طبيعية.

متى تم اكتشاف متالزمة داون ؟

ملعرفة مختلف تفاصيل متالزمة داون، من املهم أن نعرف الخلفية التاريخية لهذه 
املتالزمة، وملاذا ُسميت بهذا االسم؟ وَمْنْ أول من شرح أعراضها؟ وكيف تم اكتشاف 

الخلل الوراثي لها، ومتى حدث ذلك؟.  

أعراضها،  شرح  ألول شخص  نسبة  االسم  بهذا  داون  متالزمة  ُسميت  بدايًة 
وهو الدكتور جون داون )Dr. John Down( في عام 1862م، ثم وصفها مرة أخرى 
أطلق  وقد  عنها،  الشهير  تقريره  نشر  عندما  التفصيل  من  بشيء  1866م  عام  في 
عليها في البداية اسم املتالزمة املنغولية )Mangloid Syndrome( ملالحظته الصفات 
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صورة توضح أول تقرير نشره الدكتور جون داون عن املتالزمة.

هنا  املثير  ومن  املنغولي،  الِعرق  من  واألشخاص  املصابني  بني  املشتركة  واألعراض 
أن الدكتور داون شرح املتالزمة بوجود مالمح منغولية للطفل بغض النظر عن ِعرقية 
األبوين حتى وإن كانا أوروبيني، أو من األفارقة، فطفل املتالزمة يحمل مالمح منغولية 

مميزة، ومتشابهة فيما بينه وبني أقرانه املصابني بهذه املتالزمة.
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ولكن لم يتم معرفة الخلل الكروموسومي في متالزمة داون حتى تم تطوير تقنية 
الفحص الكروموسومي في خمسينيات القرن املاضي، ومع تقنية الفحص الكروموسومي 
في  أو  الكروموسومات،  عدد  في  تحدث  التي  التغييــرات  معرفة  املمكن  من  أصبح 
 )Jérôme Lejeune( شكلها، وهذا ما مكَّن العالم الفرنسي البروفيسور جيروم ليجني
عام 1959م من معرفة أن متالزمــة داون تنتــج عــن وجــود كروموســوم إضافي، 
21، حيث ُسمي املرض  الكـروموسوم اإلضافي هو كروموسوم  وعرف بعد ذلك أن 

بتثلث كروموسوم 21، أي : ُيولد الطفل بخلل في الكروموسومات وعددها.

الدكتور جون داون.

البروفيسور جيروم ليجني أثناء عمله.
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وفي عام 1961م قررت مجموعة من علماء الوراثة بمؤتمر دولي تغيير ُمسمى 
 )WHO( متالزمة الطفل املنغولي إلى متالزمة داون، ومنعت منظمة الصحة العاملية
استخدام املصطـلــح رسمّيـًا عــام 1965م بعـد طلب قدمه منــدوب عـن املنغوليـني، 

واليابانيـني، والصينيني. 

ملخص ملا جاء في هذا الفصل

معلومات مختصرةالنقاط

•ماهية متالزمة داون عيب وراثي فـي الكرومــوســومات يجعـل 	
الطفــل يحمــل بعض الصفات الجسمية  
والتأخر  القامة،  قصـر  أهمها:  الواضحة 

الذهني. 
• تحدث نتيجــــة وجـــود نســـخة ثــالثــــة 	

في  بســبب خــلل   21 الكروموسوم  مــن 
انقسام  خاصة  الخلــوي  االنقسام  أثناء 

البويضات.
• تسمى أيضًا "تثلث الكروموسوم 21".	

•متى تم اكتشافها؟ اكتشفها الدكتور جون داون عام 1862 م.	
• اسم 	 إلى  نسبة  داون  متـــالزمــة  ُسميت 

مكتشفها.
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الفصل الثاني
 األسباب الوراثية املباشرة ملتالزمة داون

تحدث متالزمة داون نتيجة حدوث انقسام خلوي غير طبيعي يتعلق بالكروموســوم 
" 21"؛ مما ينتج عنه وجود مادة جينية إضافية من الكروموسوم "21" )ثالث نسخ من 
الكروموسوم "21" بداًل من نسختني كاملعتاد(، وتكون هذه النسخة اإلضافية مسؤولة 

عن السمات الجسمانية املميزة، ومشكالت النمو املتعلقة بمتالزمة داون.

ما أسباب حدوث متالزمة داون ؟ 
قبل اإلجابة عن هذا السؤال الجوهري، ال بد أوالً من فهم طبيعة الكروموسومات 
من  23 زوجاً  في الخاليا البشريــة، حيث تحتــوي الخاليـــا البشريــة عــادة علـى 

الكروموسومات، ويأتـي كروموسوم واحد في كل زوج من األب واآلخر مـن األم.

شكل يوضح النمط الكروموسومي في الخاليا البشرية الذكرية الطبيعية
وعددها )23( زوجًا من الكروموسومات.



- 6 -

الجنسية  )الخاليا  البويضات  )Germline cells( وهي  التناسلية  الخاليا  في 
 )Sperms( الذكرية(  التناسلية  )الخاليا  املنوية  والحيوانات   ،)Oocytes( األنثوية( 
تنقسم  إلى خليتني ناضجتني  الخاليا األم  التناسلية من  الخاليا  تنقسم هذه  عندما 
الكروموسات إلى قسمني متسـاويني أي: من 23 زوجًا مـن الكروموسـومات )املجموع 
46( إلى 23 كروموسومًا فرديًا على مرحلتني، ويسّمى هذا النـوع مــن االنقـســام 
ألنه  االختزالي؛  االنقسام  أو   )Meiosis or Meiotic division( امليوزي  باالنقسام 
يختزل عدد الكروموسومات إلى النصف، ويحدث للخاليا التناسلية كما ُذكر سابقًا. 

شكل يوضح االنقسام امليوزي للخاليا التناسلية ]الذكرية )أ(، واألنثوية )ب([.

خلية 
نظيفة

ن الحيوانات املنوية تكوُّ

الخلية النطفية 
األولية زوجية 
الكروموسومات

أرومة النطفة أحادية
الكروموسومات 

االنقسام 
II امليوزي

االنقسام 
I امليوزي

أ

الخلية البيضية 
األولية زوجية 
الكروموسومات

االنقسام 
I امليوزي

الجسم
القطبي 

األول
االنقسام 
II امليوزي

األجسام القطبية الثانية

الخلية 
البيضية 
الثانوية

ن البويضات تكوُّ

البويضة 
الناضجة أحادية 
الكروموسومات 

ب

لكن قد يحدث خلل في أثناء االنقسام امليوزي  في أيٍّ  من مرحلتيه، مما يؤدي 
إلى وجود كرومـوسـوم زائد مثل: الكرومـوسوم"21" في إحدى البويضات الناضجة، 
ومن هنا يصبح العدد الكلي للكروموسومات 24 بدالً من 23، وينتج عن ذلك وجود 
هذه  إخصاب  تم  فإذا  بالبويضة،   "21" الكروموسوم  من  )زائدة(  إضافية  نسخة 
البويضة ذات الـ 24 كروموسومًا بحيوان منوي يحتوي على 23 كروموسومًا يصبح 
العدد الكلي للكروموسومات 47، ويكون بذلك العدد الكلي للكــروموســوم "21" ثالث 

الخلية
النطفية
الثانوية
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نسخ، وينتج عن ذلك متالزمة داون، ويسّمى هذا النوع »بتثلث الكروموسوم"21"« 
)Trisomy 21(، وهذا يحدث في حوالي 95 % من حاالت متالزمة داون ، وُيعتبر كذلك 

طفــرًة كروموسوميـة )خلاًل جديدًا( عند الجنني املصاب موجودة عند اآلباء، ومن َثمَّ 
ال حاجة للفحص الكروموسومي لألبوين.

شكل يوضح وجود نسخة إضافية من الكروموسوم"21".

ولكن ماذا عن نسبة 5 % املتبقية من حاالت داون وما أسبابها؟ يوجد نوعان 
آخران من الخلل الكروموسومي الذي يؤدي أيضاً إلى حدوث متالزمة داون وهما: 
متــالزمة داون بالتبادل الكروموسومي )Robertsonian Translocation(، ومتالزمة 

.)Mosaic Down( داون الفسيفسائية
وهناك حوالي 4 % من حاالت متالزمة داون تحدث نتيجة التبادل الكروموسومي 
الذي ينتج عن انتقال الكـروموسوم"21"، ويلتصـق بكروموسوم آخر على سبيل املثال: 
ولكنه  تقريباً،  كامالً  الكروموسوم"21"  يكون  الحالة  هذه  وفي  كروموسـوم"14"، 
ومع أنهما كروموسومان ملتصقان،   )"14" )كروموسوم  آخر  بكروموسوم  ملتصق 
إال أنه يتم حسابهما كروموسوم واحد؛ ومن َثمَّ تكون هناك نسختان معتادتــان مــن 
الكروموسوم "21" إلى جانب مواد وراثية إضافية من الكروموسوم نفســه مرتبطـة 
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أيـــة  مــع  يتبادل كروموسوم"21"  وقد  الكـرومـوسـوم"14".  مثل  آخر  بكروموسوم 
أيـة  وأيضاً  و"15"(  و"14"   "13" )كروموسوم   D كـرومـوســومات  مـن  مجموعة 
مجموعة من كروموسومات G )كروموسوم "21" و"22"(. والجدير بالذكر أن التبادل 
الكروموسومي قد يكون طفرًة كروموســوميــة )خـلاًل جديدًا( عند الجنني املصاب غير 
موجودة عند اآلباء، ومن َثمَّ ال حاجة للفحص الكروموسومي لألبوين، ويكون ذلك عند 
الـ 50 % األخرى فيكون أحد األبوين  50 % تقريباً من حاالت هذه املجموعة، أما 
حاماًل الكروموسوم التبادلي، ومن هنا يجب عمل الفحص الكروموسومي لكال األبوين.

شكل يوضح حالة انتقال كروموسوم رقم"21" ليلتصق بالكروموسوم رقم"14"
)حاالت متالزمة داون الناتجة عن التبادل الكروموسومي(.

يبقـى لدينا حوالــي 1 % مــن حــاالت داون تكــون ناتجــة عـن متالزمة داون 
»الفسيفسائية«، وفي هذا الشكل النادر من متالزمة داون يكون لدى الطفل املصاب 
بعض الخاليا فقط التي تحتوي على نسخ ثالثة من كروموسوم"21" )47 كروموسومًا(، 
بينما تحمل الخاليا األخرى العدد الطبيعي للكروموسومات )46 كروموسومًا( تمامًا 
كمزيج فسيفسائي؛ وذلك نتيجة حدوث »طفرة« كروموسومية في أثناء انقسام الخلية 

بشكل غير طبيعي بعد التخصيب؛ لذلك ال حاجة للفحص الكروموسومي لألبوين.

ما عوامل الخطر إلنجاب طفل مصاب بمتالزمة داون ؟
• تزداد فرص إنجاب املرأة لطفل مصاب بمتالزمة 	 ر سن اإلنجاب عند األم:  تأخُّ

أكثر  تكون  العمر  هذا  في  املرأة  بويضـات  ألن  وهـذا  العمـر؛  تقـدم  مـع  داون 
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ُعرضة لحدوث خلل في أثناء االنقسام امليوزي الذي تم شرحه سابقاً، كما تزداد 
خطورة الحمل بطفل مصاب بمتالزمة داون بعد سن 35 عاماً، ومع ذلك فإن معظم 
األطفال املصابني بمتالزمة داون يولدون ألمهات دون سن الـ 35، وهذا ألن املرأة  

في هذا العمر يكون لديها عدد أطفال أكثر.

• كما تم شرحه 	 يكون أحد الوالدين حامالً التبادل الكروموسومي ملتالزمة داون: 
ســابقاً، وهناك حــوالي 4 % مــن حـــاالت متالزمــة داون تحدث نتيجة للتبـادل 
الكروموسومي، ونصف هذه املجموعـة يكــون أحــد األبويــن حاماًل هذا التبادل 

الكروموسومي الذي يمكن أن ينتقل إلى الجنني كالتالي:

ــ إذا كان أحد األبوين حاماًل التبادل الكروموسومي بني كروموسوم"21" وأحد 
كروموسومات املجموعة D ) "13" أو"14" أو"15"( تكون نسبة الخطورة 
حوالي 15 % لوالدة جنني مصاب بمتالزمة داون في حالة إذا كانت األم 
التبادل  هذا  األب حاماًل  كان  إذا  أما  الكروموسومي،  التبادل  هذا  حاملة 

الكروموسومي تكون نسبة الخطورة حوالي 5 %.

كروموسوم"21"  بني  الكروموسومي  التبادل  حاماًل  األبوين  أحد  كان  إذا  ــ 
وكروموسوم"21" آخر فإن نسبة الخطورة هي 100 % تقريباً.

رسم بياني يوضح النسبة املئوية لخطر اإلصابة بمتالزمة داون في املواليد 
األحياء تبعًا لعمر األم .

عمر األم )بالسنوات(

)%
ء )

حيا
األ

يد 
وال

 امل
في

ن 
او

ة د
زم

تال
بم

بة 
صا

اإل
طر 

خ
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والشذوذ  داون  بمتالزمة  اإلصابـــة  خطـــر  معـــدالت  الجــــدول:  يوضــح 
)خلل( الكروموسومي في الوالدات الحية تبعًا لعمر األم عند الوالدة 

خطر حدوث خلل 
كروموسومي

خطر اإلصابة بمتالزمة 
داون

عمر األم عند الوالدة
)األعوام(

526/1 1667/1 20

476/1 1200/1 25

385/1 952/1 30

192/1 378/1 35

66/1 106/1 40

21/1 30/1 45

ولكن ماذا عن نسبة الخطر للمجموعة الرئيسية من متالزمة داون وهي 
بتثلث الكروموسوم"21" إذا كان لديهم طفل مصاب بمتالزمة داون سابقًا؟ 
باختصار شديد تكون نسبة التكرار ضئيلة وهي حوالي 1 %، أما إذا كان عمر 
األم 35 عامًا أو أكثر، فإن نسبة التكرار تكون هي نسبة الخطر بالنسبة لعمر األم 

مضافاً إليها 1 %.

نسبة تكرار والدة طفل مصاب بمتالزمة داون = نسبة الخطر تبعًا لعمر األم + 1 % 

على سبيل املثال: إذا كان عمر األم مثالً 35 عامًا وعندها طفل مصاب بمتالزمة 
داون، فإن نسبة تكرار والدة طفل آخر مصاب هي: ]0.5 % )نسبة الخطر لعمر 35 

عامًا( + 1 % = 1.5 %[.
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ملخص ملا جاء في هذا الفصل 

األسباب الوراثية ملتالزمة داون
• متالزمة داون هي حالة وراثية، تحدث نتيجة خلل في انقسام الخاليا، مما 	

االنقسام  )خالل  الكروموسوم"21"  في  إضافية  نسخة  وجود  إلى  يؤدي 
امليوزي(، فيصبح عدد الكروموسومات في خاليا الطفل املصاب بمتالزمة 

داون "47" كروموسومًا بداًل من "46" كروموسومًا. 
• أنواع متالزمة داون	

 %  95 نحو  النوع  هذا  ويشكل  الكروموسوم"21"،  بتثلُّث  داون  متالزمة  ــ 
بداًل من   "21" ثالثة كروموسومات  الطفل  لدى  يكون  الحاالت، حيث  من 

كروموسومني.
يصبح  عندما  النوع  هذا  يحدث  الكروموسومي،  بالتبادل  داون  متالزمة  ــ 
الكروموسوم"21" متصـاًل، أو ملتصقًا بكروموسـوم آخر قبل الحمل أو 
الكروموسوم"21"،  املعتادتان من  النسختان  األطفال  لدى  وتكون  خالله، 
إضافة إلى مادة وراثية إضافية من الكروموسوم"21" متصلة بكروموسوم 
آخر )13 أو"14" و"15"( أو )"21" و"22"( ويشكل هذا النوع 4 % 

من الحاالت.
الطفل  لدى  ويكون  الحدوث،  نادر  النوع  هذا  الفسيفسائية،  داون  متالزمة  ــ 
اآلخر  وبعضها  في بعض خالياه،  الكروموسوم"21"  نسخة إضافية من 
ُيعد طبيعيًا بالنسبة لعدد الكروموسومات، وفي هذا النوع يحدث انقسام 
غير طبيعي للخاليا بعد اإلخصاب، ويشكل هذا النوع 1 % من الحاالت.         

• متالزمة داون هي اضطراب أو خلل وراثي ال يمكن منعه، ولكن يمكن اكتشافه 	
قبل الوالدة. 
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الفصل الثالث
ي ملتالزمة داون فحوص التحرِّ

قبل احلمل وأثناءه

هل هناك إجراءات احترازية للحد من تكرار والدة طفل مصاب بمتالزمة داون ؟
الكروموسومي  الخلل  نوع  معرفة  من  أوالً  البد  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  قبل 

املُسبِّب لإلصابة بمتالزمة داون، فإذا كان الخلل ناتجًا عن :
• التثلُّث الكروموسومي أو الفسيفسائي، فنسبة التكرار قليلة، ومن ثم توجد حاجة 	

للوقاية في الحمل القادم.
• فيجب 	  :"14" والكروموســوم   "21" الكروموسوم  بني  الكروموسومي  التبادل 

الفحـص الوراثي )املسح الجيني( لألبوين أواًل، فـإذا كان أحــد األبويــن حامـالً 
التبادل الكروموسومي حينئٍذ يتم اتخاذ إجراءات الوقاية في الحمل القادم.

ما الفحوص التشخيصية للكشف املبكر عن احتمالية والدة طفل مصاب 
بمتالزمة داون إذا كان أحد األبوين حاماًل التبادل الكروموسومي؟

يكون ذلك عن طريق:

• 	 (Pre-implantation genetic قبــل االنغــراس  مــا  الوراثــي  الفحــص  تقنيــة 
:diagnosis; PGD)

تقوم هذه التقنيــة على فكرة بسيطة وهي استخدام أحد أنواع التلقيح الصناعي 
 i(Intra-Cytoplasmic البويضـة«  وهــو »الحقـن املجهـري للحيـوان املنـوي داخـل 
Sperm Injection)i أو ما ُيعرف اختصــاراً بـالــ (ICSI)، وبعــد اإلخصـاب تبــدأ 
البويضة املخصبة باالنقسام عن طريق مضاعفة عددها من خلية واحدة إلى اثنتني ثم 
أربع، ومن ثم إلى ثماني خاليا في حوالي اليوم الثالث بعد اإلخصاب، وعند مرحلة 
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تكوُّن ثماني خاليا »للجنني املتكوَّن« يتم استخراج خلية واحدة بمساعدة املجهر، ومن 
ثم يتم استخالص الكروموسومات منها، وبعد ذلك يتم فحص الكروموسومات، فإذا 
ُوِجد الخلل الكروموسومي للتبادل الكروموسومي في خاليا الجنني املتكّون؛ فمعنى 
ذلك أن »الجنني املتكوَّن« مصاب، ونتيجة لذلك ال ُيغرس في رحم األم، وعلى الجانب 
اآلخر إذا أثبت الفحص الكروموسومي عدم وجود التبادل الكروموسومي، فمعنى ذلك 
َثمَّ ُيغرس في رحم األم، وفي كلتا الحالتني هناك  سليم، ومن  أن »الجنني املتكوَّن« 

وقاية من املرض الوراثي.

باإلمكان اختصار ما تم شرحه بهذه املعادلة:

ماذا عن الفحوص في أثناء الحمل؟ وهل هناك فحوص تكشف عن متالزمة 
داون أثناءه؟ وما مدى دقتها وسهولتها؟

الجنني  إصابة  عن  الكشف  تتيح  التي  االختبارات  من  أساسيان  نوعان  يوجد 
بمتالزمة داون خالل فترة الحمل، وهما: اختبارات التحرِّي، واالختبارات التشخيصية.

شكل يوضح الفكرة العامة لتقنية الفحص الوراثي ما قبل االنغراس.

الفحص الوراثي ما قبل االنغراس = الحقن املجهري للحيوان املنوي داخل 
البويضة + الفحص الوراثي املطلوب. 

في حالة وجود خلل وراثي ، فذلك 
ن مصاب؛  يعني أن الجنني املتكوَّ

ومن ثم ال ُيغرس في رحم األم.

استخالص الحمض النووي 
ن  من الجنني املتكوَّ

الحقن املجهري للحيوان 
املنوي داخل البويضة

يتم عمل الفحص الوراثي 

في حالة عدم وجود خلل وراثي ، فذلك يعني 
ن سليم، ومن ثم ُيغرس في  أن الجنني املتكوَّ

رحم األم وتقر عينا األبوين بطفل سليم.



- 15 -

:)Screening tests( اختبارات التحرِّي
وهي اختبارات آمنة وبسيطة، ولكنَّ نتيجتها غير قاطعة بمعنى أنها تعطي مؤشرًا 

باحتمالية اإلصابة بمتالزمة داون دون أن تؤكدها، وتشمل هذه االختبارات ما يلي :
 A ُتجـرى فحوص الدم لقياس مستويات كلٍّ من بروتني البالزما ــ فحوص الدم: 
  ،(Pregnanay - associatcd plasma protien-A;PAPP-A) بالحمل  املرتبط 
املشــيميــة  التناسـليــة  الغــدد  موجهــة  باســم  املعــروف  الحمـل  وهــرمون 
ـ بيتا (Human chorionic gonadotropin; b-HCG)، وفــي حــال  البشريةـ 
لدى  مشكلة  وجود  احتمالية  إلى  ذلك  يشير  طبيعية  غير  مستوياتهما  كانت 
الحمل،  أشهر  من  األول  الثلث  خالل  الفحص  هذا  عمل  وباإلمكان  الجنني، 
وهناك الفحص الثالثي الذي ُيجرى خالل الثلث الثاني من الحمل، ويتكون من 
فحص مستويات ثالثة هرمونات هي: هرمون اإلستريول (Estriol)، واإلنهيبني 
(Inhibin)، والبروتني الجنيني ألفا (AFP)، ودقـــة الفحصــني حوالـي 85 % 

بالتزامن مع الفحص بفائق الصوت )السونار( لشفافية الرقبة.
ــ الفحص بفائق الصوت )السونار( لشفافية الرقبة (Nuchal translucency): يتم 
فحص الجزء الخلفي من رقبة الجنني داخل الرحم باستخدام فائق الصوت، 
وفي حال وجود تشّوه أو اضطراب، قد تتجّمع السوائل بشكل غير طبيعي في 

هذا الجزء منها.

شكل يوضح الفحص بالسونار لشفافية الرقبة.

غير طبيعيطبيعي
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 :(Non-invasive prenatal test ;NIPT) ــ االختبار غير الغزوّي في أثناء الحمل
النووي من خاليا الجنني  تكمن فكرة هذا الفحص في استخالص الحمض 
املنتشرة في مجرى دم األم، ويمكن إجراء هذا االختبار في األسبوع العاشر 
على  يعتمد  أّنه  السابقة  االختبارات  عن  االختبار  هذا  يميز  وما  الحمل،  من 
الحصول على الحمض النووى للجنني مباشرة عكس اختبارات الدم السابقة 
التي تقيس هرمونات وبروتينات قد يشير اختاللها في دم األم إلى احتمالية 
مرتفعة  االختبار  هذا  دقة  فإّن  لذلك  ونتيجة  داون،  بمتالزمة  الجنني  إصابة 
وتصل إلى 95 % في الكشف عن متالزمة داون في حال التمّكن من الحصول 

على عينة كافية من الحمض النووي للجنني عبر عينة دم األم. 

شكل يوضح االختبار غير الغزوي في أثناء الحمل.

الجنني

املشيمة

مجرى دم األم املادة الوراثية
)الحمض النووي للجنني(

املادة الوراثية
)الحمض النووي لألم(

يتم تحليل عينة من دم األم بحثًا عن دليل على 
الحمض  من  مفقودة  أو  إضافية،  ُنسخ  وجود 

النووي للجنني

االختبار غير الغزوي في أثناء الحمل، وهو 
اختبـار يمكن إجـــراؤه بدءًا مــن األســـبوع 

العاشر تقريبًا من الحمل
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:)Diagnostic tests( االختبارات التشخيصية
يتوفر نوعان أساسيان من االختبارات التشخيصية املؤكِّدة لإلصابة بمتالزمة 
 ،(Chorionic villus samplinc; CVS) فحص عينة من خاليا املشيمة  داون وهما: 
وفحص السائل األمنيوسـي )بــزل السـائــل السلــوي( (Amniocentesis)، ويمكــن 
إجراؤهما إذا أشارت اختبارات التقصي، أو التحرِّي السابق ذكرها إلى احتمالية 

إصابة الجنني بمتالزمة داون.
ــ فحص عينــة مــن املشيـمــة (Chorionic villus samplinc; CVS) : ويتم ذلك 
عن طريق أخذ عينة من املشيمة بمساعدة السونار، ومن ثم استخالص خاليا 
الجنني لفحصها والكشـف عــن ما إذا كان الجنني مصابًا بمتالزمة داون، 
ويمكن إجراء هذا االختبار بدءًا من األسبوع العاشر من الحمل مع دقة كبيرة 
(98-99 %)، ولكن هناك احتمال أن يؤدي الفحص إلى  بالنتائج تصل من 

اإلجهاض بنسبة خطورة 1 %.   

شكل يوضح فحص عينة من املشيمة وكذلك السائل األمنيوسي
)بزل السائل السلوي(.

إدخال أنبوب الشــفط 
عبـــر عنــق الرحــم 
الســـتخـراج عينـــة
مـــن املــــشــــيـمـــة

)الزغابات املشيمية(

الجنني
املشيمة

الرحم

بزل السائل السلوي

الجنني
املشيمة
الرحم

فحص عينة من املشيمة

الرصد بالسونار

 عنق الرحم

خاليا الجنني

االختبارات املعملية

خاليا الجنني

بعد عدة
أسابيع

طرد مركزي

الزغابات
املشيمائية

فحص النمط الكروموسومي

الرصد 
بالسونار

 عنق الرحم

 السائل السلوي

إدخال إبرة عبــر البطن 
الستخراج  السائل 

األمنيوسي )السلوي(

بعد عدة
ساعات
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ملخص ملا جاء في هذا الفصل

•إجراءات الوقاية من متالزمة داون قبل الحمل إذا كان الخلل يعود للتثلث الكروموسومي، 	
أو الفسيفسائي، فقد تكون نسبة التكرار 

قليلة.

• إذا كان الخلل يعود للتبادل الكروموسومي	
     بين الكروموسوم "21" والكروموسوم"14" 
فيجب الفحص الوراثي لألبوين، وتحديد 
أيهما حامل لهذا الخلل، مع اتخاذ إجراءات 

الوقاية في الحمل القادم. 

• يجب إجراء اختبارات التحرِّي حتى وإن 	
كانت غير قاطعة.

• هنـــاك فحــــوص تشخيصية قبل الوالدة 	
لتشخيص اإلصابة بمتالزمة داون، منها:

ــ أخذ عينـــة مـــن المشــيمة، وتكون خالل 
األسبوع (10-12) من الحمل.

ــ فحـص الســائل األمنيوسي، ويكون خالل 
األسبوع (15-18) من الحمل.

ــ فحص السائل األمنيوسي (Amniocentesis):  ويتم ذلك عن طريق سحب عينة 
من السائل األمنيوسي بمساعدة السونار، ومن َثمَّ استخالص خاليا الجنني 
لفحصها والكشف عن ما إذا كان الجنني مصابًا بمتالزمة داون، وهناك دقة 
كبيرة بالنتائج تصل من (98-99 %) مع احتمال حدوث إجهاض أقل بكثير 
هذا  إجراء  يمكن  ولكن  املشيمة،  مـن خاليــا  عينــة  فحــص  باختبار  مقارنة 

االختبار في األسبوع الـ 13 من الحمل على أقرب تقدير.   
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الفصل الرابع
 أعراض متالزمة داون ومضاعفاتها

فـي مرحلة الطفولة

تظهر لدى املصابني بمتالزمة داون أعراض واضحة للعيان منـذ الوالدة، وهي:

• 	.)Microcephaly( ِصَغر محيط الرأس

• ح الجزء الخلفي 	 تغيُّر في مالمح الوجه )Facial dysmorphism(: عبارة عن تسطُّ
للجمجمة )Brachycephaly(، وِصَغر األذنــني )Microtia(، والجفـون املرفوعة 
ألعــلـى )شــقوق جفنيـــة( )Upward slanting palpebral fissures(، والوجــه 
 )Protruded tongue( البــارز  واللســان   ،i)Midfacial hypoplasia(i ح  املسـطَّ

.)Short neck( وكذلك الرقبة القصيرة

• 	.)Hypotonia( رخاوة عضالت الجسم

• نقص النمو )Growth retardation(: هناك نقص بالوزن، وِقَصر بالطول.	

• 	.)Single palmar crease( وجود تجعيد واحد بالكفني

ويتم  أعاله،  املذكورة  األعراض  ظهور  عند  داون  بمتالزمة  اإلصابة  في  ُيشتبه 
التأكد من ذلك االشتباه  عن طريق فحص الكروموسومات كما تم ذكره سابقًا.

جلـستان  هنـاك  تكـون  عادة  داون  بمتالزمة  الطفل  تشخيص  من  التأكد  وبعد 
إرشاديتان: واحدة لإلرشاد الوراثي، وأخرى للتعريف بمختلف املضاعفات املعروفة 
ملتالزمة داون، وهي عبارة عن: قصور الغدة الدرقية، وتشوهات ِخلْقية بالقلب، والجهاز 
الهضمي، والعمود الفقري، وِقَصر القامة، والسمنة، والتهابات األذن، ومشكالت في 
حاستي السمع والبصر، واإلصابة باألمراض السرطانية، وهذا ما سيتم تناوله بشيء 

من التفصيل في الصفحات التالية.
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درجة الذكاء عند أطفال متالزمة داون 
يتراوح بني الخفيف بمعـدل  تأخــرًا ذهنــيًا  يعاني معظم أطفال متالزمة داون 
)50-70(، واملتوسط )35-50(، وقد أدى فهم األطباء العميق ملتالزمة داون،  )IQ( ذكاء
والفحص الدوري لهرمون الغدة الدرقية إلى وضع برنامج التدخل املبكر الذي يساعد 
بشكل أساسي على تحسني معدل الذكاء، وتحسني املهارات املختلفة عند أطفال هذه 

املتالزمة.

اء عند أطفال متالزمة داون  أمراض الغدد الصمَّ
تنتشر اإلصابة بقصور الغدة الدرقية بمعدالت عالية بني األطفال املصابني بمتالزمة 
داون، ولذلك يجب إجراء الفحص الدوري ملستويات هرمون الغدة الدرقية سنوّيًا لدى 

شكل يوضح مالمح متالزمة داون وأعراضها.

ــ جفون مرفوعة ألعلى
ــ ثنيات ملتحمة

ــ بقـع بروشفيلد.

ــ خلل تنـسج غضاريف 
األذن.

ــ لســان كبيــــر مجعــد 
وبارز.

ــ أيٍد قصيرة ومسطحة 
مع تجعيد واضح مميز.

ــ اإلصابة بابيضاض 
الدم اللمفاوي الحاد.

ــ وجـود مسـافة واسعة 
بني إصبع القدم األولى 

والثانية. 

ــ فشل النمو، تخلف عقلي.

ــ أمراض القلب الِخْلقية.

ــ تضخم القولون.
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البالغني املصابني بمتالزمة داون كل ستة أشهر على أقل تقدير، وُتعد السمنة أيضاً 
مشكلة شائعة الحدوث لدى أطفال متالزمة داون، وال بد من معالجتها تحت إشراف 
طبيب متخصص في أمراض الغدد الصماء جنباً إلى جنب مع اختصاصي التغذية 

بحيث يتم وضع نظام غذائي متوازن.

األمراض العصبية عند أطفال متالزمة داون
من األعراض الشائعة والتي تنتشر بني جميع أطفال متالزمة داون هي رخاوة 
العضالت مع  لديهم، وتختفي رخاوة  تأخر املشي  ُتعد من أسباب  العضالت، وهي 
الوقـت وال تؤثر على عضالت الجسم، بل باإلمكان عالجها بنجاح تام وتتم معالجتها 
بسهولة من خالل العالج الطبيعي الذي هو جزء من برنامج التدخل املبكر ألطفال هذه 

املتالزمة.
ومن الشائع أيضاً لدى أطفال متالزمة داون وجود عيب في العمود الفقري ما بني 
)Atlanto-Axial Instability(؛  الفهقة-املحور(  فقرة  )تقلقل  والثانية  األولى  الفقرتني 
لذلك يجب إجراء أشعة على العمود الفقري لتقييم أّي َضْعف واضح ما بني هاتني 

الفقرتني.

أمراض الجهاز الهضمي عند أطفال متالزمة داون 
فـــي بعـض األطفـــال  الهضمــي  للجهاز  الِخلْقيــة  التـشــوهــات  قـــد تحـدث 
املصابني بمتالزمة داون بصـــورة أكثــر شيوعاً، فعلـى سبيل املثال قد تحدث عيوب 
املريء مثل: رتـق املـريء )Esophageal atresia(، واألمعاء من مثل: داء هيرشسبرونج 
مثل:  الهضمية،  باملشكالت  اإلصابة  خطر  يزداد  وقد   .)Hirschprung disease(
انسداد الجهاز الهضمي، وقد تحتاج بعضها إلى تدخل جراحي، ومن الجدير بالذكر 
أيضاً أن نوضح أن االرتجاع املَِعدي املريئي شائع الحدوث لدى أطفال متالزمة داون.

أمراض الجهاز السمعي والبصري عند أطفال داون
ُيعتبر الَحَول )Strabismus( بدرجاته املختلفة شائعاً عند أطفال هذه املتالزمة؛ 
مما يستدعي فحص العينني لدى طبيب العيون خالل األشهر األولى من عمر الطفل 

املصاب بمتالزمة داون على أبعد تقدير.
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األذن  التهاب  قابلية حدوث  نتيجة  داون  أطفال متالزمة  السمع عند  يتأثر  وقد 
الوسطى )انصباب األذن الوسطى( )Middle ear effusion( لديهم والذي قد يؤدي 
إلى ترسب السوائل فيها؛ لذلك كان لزامًا إجراء فحص للسمع خالل األشهر األولى 

أيضاً من عمر الطفل املصاب بمتالزمة داون على أبعد تقدير.

األورام عند أطفال متالزمة داون

أضعــاف بشــكل عــام كما  بـ )10-5(  ُتعـــد سرطـــانات الدم أكثــر شــيوعًا 
هو الحال مــع أقرانهم في سـن مماثلــة خاصــة ابيضـاض الدم اللمفــاوي الحـاد 
i(Acute lymphoblastic leukemia; ALL)i، وابيضاض الدم )أرومة النواء( الحاد 

 .i(Acute megakaryoblastic leukemia ;AMKL)i

تسع  بعمر  عادة  داون  متالزمة  أطفال  عند  الحاد  اللمفاوي  الدم  ويحدث سرطان 
سنوات، ويتم االشتباه به عندما يكون تعداد كريات الدم البيض 50000 لكل ميكرولتر من 
 )Complete blood count; CBC( الدم؛ لذلك ُيعد الفحص الدوري لتعداد الدم الشامل

أمرًا أساسيًا لهم. 

 (Acute megakaryoblastic الحاد وبالنسبة البيضاض الدم )أرومة النواء( 
(leukemia AMKL، فيسبق ظهور هذا النوع من السرطان مرض تكاثر نخاع الدم 

العابر )Transient myeloproliferative disease ;TMD( حيث نجد أن 10 % من 
الذين يعانون مرض تكاثر نخاع الدم العابر من أطفال متالزمة داون يتطور املرض 
عندهم إلى سرطان ابيضاض الدم الحاد، ومرة أخرى ُيعد الفحص الدوري لتعداد 

الدم الشامل ألطفال متالزمة داون أمرًا أساسيًا. 
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ملخص ملا جاء في هذا الفصل

الفحوص واملتابعةالجهاز أو العضو املراد متابعته

•الغدد الصماء ومستوى 	 الدرقية  للغدة  الدورية  املتابعة 
سكر الدم كل ستة أشهر على أقل تقدير.  

• عمل فحص صورة الدم )CBC( بصورة 	
دورية. 

•القلب عمل سونار للقلب بعد الوالدة كمرجع.	
• يتم عمل سونار للقلب بصورة دورية تحت 	

إشراف طبي في حال وجود عيب ِخلْقي 
بالقلب.

•الجهاز العصبي عمل أشعة على العمود الفقري، لتقييم أّي 	
األولى  الفقرتني  بني  ما  يظهر  قد  َضْعف 
 )Atlanto-Axial Instability( والثانية 

بني عمر )3-5( سنوات.
• العالج الطبيعي ملعالجة رخاوة العضالت.	

•السمع والبصر فحص العينني عند عمر ستة أشهر عند 	
طبيب العيون، ثم سنوّيًا على أقل تقدير.

• وجوب إجراء فحص السمع عند عمر ستة 	
أشهر عند طبيب متخصص بالسمعيات، 

ثم سنويًا على أقل تقدير.
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الفصل اخلامس
أعراض متالزمة داون ومضاعفاتها

بعد مرحلة الطفولة

تناولت دراسات عديدة محكمة متالزمة داون في أثناء مرحلتي املراهقة والبلوغ 
عديدًا  هناك  أن  املعروف  من  أصبح  حيث  األخيرة،  الثالثة  العقود  مدى  على  وذلك 
من املضاعفات املحتملة التي قد تحدث لألفراد البالغني الذين يعانون متالزمة داون 
خــالل مرحلـــة البلوغ تكــون فـي الواقع نادرة أثناء الطفولة، فعلى سبيل املثال: قد 
تحدث املضاعفات القلبية عند أطفال متالزمة داون، وتكون مختلفة تماماً عند البالغني 
املصابني بها، وذلك يــؤدي حتمًا إلــى ضــرورة اتباع نهج جديد بإرشادات خاصة 

للمراهقني والبالغني املصابني بهذه املتالزمة.  

 (Down Syndrome ونتيجة لذلك، تبنت مجموعة املصالح الطبية ملتالزمة داون
Medical Interest Group; DSMIG)i مجموعـة من اإلرشادات الطبية لتغطية مختلف 

املضاعفات املحتملة للمراهقني والبالغني املصابني بها، وعادة ما تشمل أمراض القلب 
والعيون،  الصماء  والغدد  التنفسي،  والجهاز  الهضمي،  والجهاز  الدموية،  واألوعية 
والسمع، وكذلك جوانب أخرى من أجل الحصول على أفضل النتائج املمكنة للمراهقني 

والبالغني املصابني بمتالزمة داون. 

أمـراض املناعــة الذاتيــة والغـدد الصمـاء عنــد املراهقــني
 والبالغني املصابني بمتالزمة داون 

قـد يعاني األفراد املصـابــون بمتالزمـة داون مجموعة مــن املضاعفـــات مثل:  
االضطرابات الهضمية، وداء الســكري، وقصـور الغـدة الدرقيـة التي تكون بمعدالت 

أعلى لدى البالغني املصابني بها. 
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فقصـور عمـل الغـدة الدرقيـة هــو األكثـر شيوعاً لدى املصابني بمتالزمة داون 
من املراهقــني والبالغــني، حيث تشــير التقديرات إلى أن قصور الغدة الدرقية يحدث 
لـ)10-40 %( من جميع املرضى الذين يعانون متالزمة داون، وحيث إنه من الصعب 
سريرياً الكشف عنه مبكراً، فيجب فحص مستويات هرمون الغدة الدرقية سنويًا عند 
البالغني املصابني بمتالزمة داون على أقل تقدير، بل إنه من األفضل الفحص كل ستة 

أشهر.  
قد يواجه البالغون الذين يعانون متالزمة داون مخاطر متزايدة ملرض االضطرابات 
 (Celiac disease) )الهضمية كمرض حســاســية القمح )داء سيلياك أو الداء البطني
 (DSMIG) من  الحالية  التوصيات  وتتضمن  وقت،  أي  في  يحدث  أن  يمكن  الذي 
السؤال عما إذا كان املريض يعاني اإلسهال املفرط، أو الغثيان، أو انتفاخ البطن، أو 
الخمول الذي ال يكون نتيجة التهابات بكتيرية، أو ڤيروسية، خاصة إذا كانت الشكوك 
الشامل  الدم  تعداد  أو  الدم  صورة  فحص  عمل  أوالً  فيجب  مرتفعة،  املرض  حول 
ناقلة الجلوتامني  الدم، وبـعد ذلك يتم فحص األجسام املضادة إلنزيم  لتقييــم فقــر 
(Antiendomysial and/or antitissue transglutaminase antibody)، وبعد ذلك 

يتم تحويل املريض إلى اختصاصي بالجهاز الهضمي. 
أكثر  من   (Diabetes mellitus-Type  1) السكري  داء  من  األول  النوع  ُيعد 
املشكالت الصحية شيوعاً لدى أطفال متالزمة داون؛ ونتيجة لذلك يكون أيضاً شائعاً 
عند البالغني املصابني بهذه املتالزمة، لذلك يجب أن يكون األطباء وذوو املرضى املصابني 
بهذه املتالزمة على دراية بزيادة خطر اإلصابة بالنوع الثاني من داء السكري. ومع 
انعدام وجود توصيات محددة، إال أنه يجب فحص نسبة الجلوكوز في الدم بانتظام 
يكون  كالسباحة  الرياضي  النشاط  أن  بالذكر  الجدير  ومن  تقدير،  أقل  على  سنوّياً 
مفيدًا للمراهقني والبالغني املصابني بمتالزمة داون، خاصة ممن يعانون السمنة، وداء 

السكري بنوعيه األول والثاني.
الصحية  واملشكالت  األعراض  أكثر  من  أيضاً  هي  العظام  هشاشة  ُتعد  كما 
البالغني من املصابني بمتالزمة داون؛ لذلك ُينصح بمكمالت الكالسيوم  عند  شيوعاً 
جنباً إلى جنب مع ڤيتامني D، ولكن تحت إشراف طبي، وبعد عمل الفحوص الالزمة.

أمراض القلب عند املراهقني والبالغني املصابني بمتالزمة داون
متالزمة  أطفال  عند  الشائعة  األعراض  من  القلب  تشوهات عضلة  لكون  نظرًا 
داون من مثل: عيب الحاجز البطيني (Ventricular septal defect; VSD)، وارتخاء 
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صمامات القلب، وخاصة الصمام التاجي الذي يحدث باملراحل األخيرة من مرحلة 
املراهقة لديهم، وكذلك عند البالغني. ُينصح باستشارة طبيب القلب عند نهاية مرحلة 
املراهقة، وعمل سونار للقلب مع التركيز على فحص صمامات القلب، وُينصح باملتابعة 
املنتظمة مرة كل سنتني على أقل تقدير إذا كانت الصمامات سليمة. وإذا كان هناك 
ارتخاء بأّي صمام للقلب تكون املتابعة حسب كل حالة على حدٍة، وكذلك من األفضل 
عمل  بأّي  القيام  قبل  القلب  أمراض  في  متخصص  طبيب  استشارة  على  الحصول 

جراحي كجراحات األسنان.

األمـــراض العصبيـــة عنــد املراهقــني والبالغــني املصابــني
 بمتالزمة داون

هناك أمراض عصبية مختلفة تكون أكثر شيوعاً عند البالغني املصابني بمتالزمة 
 ،(Dementia and Alzaheimer) الَخَرف، أو فقدان الذاكرة املزمن داون من مثل: 
وليس ذلك فحسب، فقد يكون مثالً فقدان الذاكرة املزمن (Dementia) بسبب خمول 
 (Urinary Incontinence) الغدة الدرقية لفترة طويلة من دون معالجتها، وسلس البول
نتيجة لتضييق العمود الفقري (Spinal Stenosis)؛ لذلك يجب أوالً تقييم األعراض 
العصبية بحرص شديد حتى تتم معالجة األعراض التي لها عالج كاملثالني املذكورين. 
والجدير بالذكر أيضًا أن الَخَرف، أو فقدان الذاكرة املزمن من أكثر األمراض شيوعاً 
ملرض  تشـخيص  إجــراء  قبــل  ذلك،  ومع  داون،  بمتـالزمة  املصابـني  البالغني  عند 
قصور الغدة  ألزهايمر، من الحكمة استبعاد التشخيصات التفريقية األخـرى، مثل: 
لتقييم أّي َضْعف بـني  للعمود الفقري  الدرقية، واالكتئاب، ويجب أيضًا عمـل أشعة 
الفقرتــني األولـــى والثانيـــة (Atlanto-Axial Instability)، خـاصــة لألشــخاص 
ممـارســي الريــاضـة واملقبلـني علـى البطوالت الرياضيــة كاأللعــاب األوملبيــة لذوي 

االحتياجات الخاصة )ذوي الهمم(.

األمــراض النفســية عنــد املراهقـــني والبالغـــني املصابــني
 بمتالزمة داون

تحدث اضطرابات نفسية من مثل: االكتئاب (Depression)، والوسواس القهري   
 (Conduct disorder) واضطراب السلوك ، (Obsessive-compulsive disorder)
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بشكل أكثر شيوعاً عند املراهقني والبالغني املصابني بمتالزمة داون، ومن املهم هنا أن 
يتم التمييز بني فقدان الذاكرة املزمن واالكتئاب. 

 i(Dementia Screen for داون  ملتالزمة  املزمن  الذاكرة  فقدان  مقياس  وُيعد 
Down Syndrome; DSDS)i من أكثــر املقاييس املستخدمة واملعتمــدة للتمييز بني 

ُمعَتمد  نفســي  بحاجــة الختصاصــي  ولكنهـا  واالكتئـاب،  املزمــن  الذاكــرة  فقـدان 
املصابني  البالغـني  تحويـــل  يجـب  لذلك  الســتخدامه؛   (Licensed psychologist)
بمتالزمة داون الذين تبدأ األعراض النفسية في الظهور لديهم إلى مختصي الصحة 

النفسية مبكراً؛ حتى يتسنى لهم الحصول على أفضل النتائج املمكنة.

األمــراض التنفســية عنــد املراهقـــني والبالغـــني املصابــني
بمتالزمة داون

يحدث انقطاع النَّفس اللحظي في أثناء النوم (Sleep apnea) عند حوالي 50 % 
من البالغني املصابني بمتالزمة داون. ويمكن أن يظهر كتغيير في السلوك مثل: زيادة 
التوتر، والنعاس في أثناء النهار، أو األعراض النفسية كاالكتئاب؛ لذلك يجب مراجعة 

طبيب متخصص فــي الجهــاز التنفسي إذا تكرر ظهور هذه األعراض. 

أمــراض السمع والبصر عنــد املراهقـني والبالغـني املصابني
بمتالزمة داون

والقرنية   (Cataracts) الكتاراكت(  األبيض؛  )املاء  العني  عدسة  إعتام  ُيعتبر 
املخروطية (Keratoconus)  من املشكالت الصحية الشائعة لدى املراهقني والبالغني 
املصابني بمتالزمة داون والتي تزيد بحوالي أربعة أضعاف عن عامة البالغني؛ لذلك 

من الضروري فحص العينني عند طبيب العيون سنوّياً على أقل تقدير.

وبـالنســــبة للســمع عنـد البالغــني املصـابـني بمتـالزمــة داون نجــد أن أكثــر 
من حــوالي 50 % قــد يعانـــون ضعفــًا ســمعيًا بســبب َضْعــف عصــب السـمع 
Sensory-neural hearing loss، وجدير بالذكر أن َضْعف السمع يمكن أن يحدث 

في أّي عمر؛ لذلك يجب إجراء فحص للسمع مرة كل سنتني على أقل تقدير.
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األورام عند البالغني املصابني بمتالزمة داون
ُيعد سرطان الدم من أكثر املشكالت الصحية شيوعاً عند أطفال متالزمة داون، 
ُينصح  ال  لذلك  ؛  ملحوظ  بشكل  اإلصابة  خطر  ينخفض   20 الـ  بعد سن  ذلك  ومع 
حالياً بالفحص الدوري للمرضى البالغني، ولكن ُلوحظ ارتفاع معدل انتشار سرطان 
الخصية عند البالغني املصابني بمتالزمة داون مقارنة بأقرانهم )غير املصابني(؛ لذلك 
مفيدًا لالكتشاف املبكر  قد يكون إجراء اختبارات الخصية بشكل دوري )كل سنة( 

لهذا النوع من السرطان.

البالغني  عند  شيوعاً  أكثر  يكون  السرطان  مرض  من  آخر  نوع  أّي  يوجد  وال 
املصابني بمتالزمة داون مقارنة بأقرانهم في نفس السن. لذلك ُينصح بإجراء تصوير 
الثـــدي باألشـعة (Mammorgraphy)،  ومنظــار القــولـون (Colonoscopy) بشـكل 
دوري بالطريقـــة والفترة الزمنية نفسها كما هو الحال مع أقرانهم في سن مماثلة، 
وإذا كان املرضى غير قادرين على تحّمل التصوير الشعاعي للثدي، فإنه يتم اقتراح 

الفحص بفائق الصوت للثدي سنويًا كبديل.

ملخص ملا جاء في هذا الفصل

الجهاز أو العضو املراد 
متابعته

التوصيات والفحوص

•املناعة الذاتية والغدد الصماء املتابعة الدورية للغدة الدرقية، ومستوى سكر الدم سنوّياً 	
على أقل تقدير، ومن األفضل الفحص كل ستة أشهر.

• الدم، 	 فقر  لتقييم   (CBC) الدم  صورة  فحص  عمل 
ناقلة  إلنزيم  املضادة  األجســام  فحــص  يتم  ذلك  وبعد 
الجلوتامني، كما يتم تحويل املريض إلى طبيب متخصص 
في الجهاز الهضمي فــي حالــة اشـتباه اإلصابة بمرض 

حساسية القمح )الداء البطني(.
• الفحص الدوري لهشاشة العظام.	
• ُيعد النشاط الرياضي كالسباحة أساسيًا ومفيدًا جداً.	
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الجهاز أو العضو املراد 
متابعته

التوصيات والفحوص

•القلب على 	 سنتني  كل  مرة  القلب  طبيب  مع  الدورية  املتابعة 
أقل تقدير لالكتشاف املبكر الرتخاء صمامات القلب، 

وخاصة الصمام التاجي.
• جراحي 	 عمل  بأي  القيام  قبل  القلب  طبيب  استشارة 

كجراحات األسنان في حالة وجود ارتخاء بأّي صمام 
للقلب.

•الجهاز العصبي املتابعة الدورية تحت إشراف طبي حتى يتم أوالً تقييم 	
األعراض العصبية بحرص شديد لكي ُتعالَج األعراض 

التي لها عالج. 
• من األفضل عمل أشعة على العمود الفقري لتقييم أّي 	

.iَضْعف بني الفقرتني األولى والثانية

•األمراض النفسية تتم مالحظة 	 عندما  املختص  النفسي  الطبيب  مراجعة 
االكتئــاب، والـوســواس  أعــراض نفســية مـن مثـل : 

الـقهري، واضطراب السلوك.
• 	 (DSDS) مقياس فقدان الذاكرة املزمن ملتالزمة داون

من أكثر املقاييس املعتمدة للبالغني املصابني بها.

•الجهاز التنفسي الجهاز 	 أمراض  في  متخصص  طبيب  مراجعة  يجب 
اللحظي  النفس  انقطاع  أعراض  ظهرت  إذا  التنفسي 

في أثناء النوم.

•السمع والبصر فحص العينني عند طبيب العيون سنوياً على أقل تقدير.	
• وجوب إجراء فحص للسمع مرة كل سنتني على أقل 	

تقدير.

تابع/ ملخص ملا جاء في هذا الفصل
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توفير الدعاية والدعم
إن تربية طفل مصاب بمتالزمة داون هو بحد ذاته تحدٍّ صعب، لكن مع التطور 
الهائل في الطب، أصبح هناك فهم عميق ملختلف جوانب هذه املتالزمة، ومن َثّم تكون 
هناك عادًة نتائج جيدة من أطفال متالزمة داون عند االهتمام بهم، ويجب على األهل 
أن يعطوا ألنفسهم بعض الوقت للراحة، وإن احتاجوا مساعدة فعليهم أال يترددوا في 

طلبها.

إن تبادل األحاديث والتجارب مع ُأسر ُأخرى لديهم طفل مصاب بمتالزمة داون 
من شأنه أن يشكل عامالً مساعداً في العالج؛ لذلك يمكن االستفسار من الطبيب، أو 
من مؤسسة صحية عن مجموعات الدعم ألهالي األطفال الذين يعانون هذه املتالزمة.

ويمكن لألهل واملقربني اتِّباع بعض النصائح واإلرشادات التالية ملساعدة 
طفل متالزمة داون ودعمه: 

• املصاب 	 الطفل  لرعاية  املخصص  الطبي  الفريق  مع  الدورية  املتابعة 
بمتالزمة داون حتى يتسنى الكشف املبكر عن أّي مضاعفات من مثل: 

قصور الغدة الدرقية وعالجها بالسرعة املمكنة.

• على 	 يحتوي  قد  الذي  داون  ملتالزمة  املبكر  التدخل  لبرنامج  االنضمام 
العالج الطبيعي، وعالج التخاطب، والعالج الوظيفي.

• بتقديم 	 االكتفاء  تجّنب  مع  ما  بشيء  القيام  كيفية  الطفل  تعليم  محاولة 
التعليمات له.

• التحدث مع طفل متالزمة داون بوضوح وهدوء حتى يتمكن من التعلم 	
بشكل أفضل، إضافةً إلى مدحه عندما يتعلم شيئاً جديداً. 

• تخصيص بعض الوقت لقراءة الكتب واللعب معه. 	

• معاملة طفل هذه املتالزمة مثل أي طفل آخر في عمره مع استخدام لغة 	
مناسبة عند التخاطب معه.
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• غذائي 	 نظام  وجود  مع  كالسباحة  الرياضة  ملمارسة  الدائم  التشجيع 
صحي متوازن.

• إيجاد روتني يومي للطفل املصاب حتى يشعر بمزيد من االستقرار مثل: 	
ضبط وقت محدد لالستيقاظ، وتناول الوجبات. 

• تشجيع الطفل على االستقاللية ودعمه؛ لكي يصبح قادراً على أداء مهام 	
عديدة، مثل: كيفية االعتناء بنفسه، وارتداء املالبس.

• التعّرف على الخيارات التعليمية املناسبة للطفل املصاب، وذلك من خالل 	
أو كليهما،  حضوره لفصول دراسية اعتيادية، أو فصول تعليمية خاصة 
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)سرطان القولون واملستقيم(

البكتيريا واحلياة

)nCoV-2019( فيـروس كـورونـا املســتجد

تطبيق التقنية الرقمية والذكاء االصطناعي في  

)COVID-19( 19- مكافحة جائحة كوفيد
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اجلديد في لقاحات كورونا

التصلُّب العصبي املتعدد

مشكالت مرحلة الطفولة

الساعة البيولوجية ومنظومة احلياة



The Arab Center for Authorship and Translation of Health Science 
(ACMLS) is an Arab regional organization established in 1980 and 
derived from the Council of Arab Ministers of Public Health, the Arab 
League and its permanent headquarters is in Kuwait.

ACMLS has the following objectives:
- Provision of scientific & practical methods for teaching the 

medical sciences in the Arab World.
- Exchange of knowledge, sciences, information and researches 

between Arab and other cultures in all medical health fields.
- Promotion & encouragement of authorship and translation in 

Arabic language in the fields of health sciences.
- The issuing of periodicals, medical literature and the main tools 

for building the Arabic medical information infrastructure.
- Surveying, collecting, organizing of Arabic medical literature to 

build a current bibliographic data base.
- Translation of medical researches into Arabic Language.
- Building of Arabic medical curricula to serve medical and science 

Institutions and Colleges.

ACMLS consists of a board of trustees supervising ACMLS 
general secretariate and its four main departments. ACMLS is concerned 
with preparing integrated plans for Arab authorship & translation 
in medical fields, such as directories, encyclopeadias, dictionaries, 
essential surveys, aimed at building the Arab medical information 
infrastructure.

ACMLS is responsible for disseminating the main information 
services for the Arab medical literature.

 ARAB CENTER FOR AUTHORSHIP AND  TRANSLATION
OF HEALTH SCIENCE g



     COPYRIGHT - 2021
ARAB CENTER FOR AUTHORSHIP AND TRANSLATION OF 
HEALTH SCIENCE
ISBN: 978-9921-700-98-5

All Rights Reserved, No part of this publication may be reproduced, 
stored in a retrieval system, or transmitted in any form, or by any 
means; electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without 
the prior written permission of the publisher.
 

ARAB CENTER FOR AUTHORSHIP AND TRANSLATION OF 
HEALTH SCIENCE 

(ACMLS - KUWAIT )

P.O. Box 5225, Safat 13053, Kuwait

Tel. : + ( 965 ) 25338610/25338611
Fax. : + ( 965 ) 25338618

E-Mail: acmls@acmls.org
http:// www.acmls.org

Printed and Bound in the State of Kuwait.

©



Down Syndrome

Dr. Ahmed A. Al-Aqeel

By

Revised by

Arab Center for Authorship and Translation of Health Science

ARAB CENTER FOR AUTHORSHIP AND
TRANSLATION OF HEALTH SCIENCE -  KUWAITg 

Health Education Series




	المقدمة
	المؤلف في سطور
	الفصل الأول
	الفصل الثاني
	الفصل الثالث
	الفصل الرابع
	الفصل الخامس
	المراجع



