
 
 

 سندروم داون:

 21ها و وجود یک کروموزوم که حاصل تقسیم غیر طبیعی سلولیک اختالل ژنتیکی است  21سندروم داون یا تریزومی 

ترین اختالل کروموزومی و سندروم شایعشود. این اضافی است که باعث کم توانی ذهنی مادام العمر و تاخیر رشد می

تواند به افزایش کیفیت زندگی کودکان های یادگیری کودکان است. درک بهتر این سندروم میژنتیکی و علت اصلی ناتوانی

 مبتال و نحوه زندگی آنها در آینده کمک کند.

 کودکان مبتال دارای ظاهر مشخصی هستند که شامل:

 سر کوچک -

 صورت گرد -

 کوتاهگردن  -

 های کوچکگوش -

 بینی تخت و کوچک -

 های بادامی و کشیدهچشم -

 تون عضالنی و ضعیف -

 انگشتان کوتاه -

 Brushfield های کوچک و سفید رنگ بر روی عنبیه به نام لکه -

 قد کوتاه -

 تک شیار عمیق کف دست -

 فاصله بیش از حد معمول بین انگشت شست پا و انگشتان کناری -

 علت بروز سندروم داون:

 رود:از سه راه ژنتیکی زیر علت بروز سندروم داون به شمار مییکی 

شود. در این حالت کودک سه ایجاد می 21درصد موارد بروز سندروم داون توسط تریزومی  95: حدود 21الف( تریزومی 

 دهد.ها رخ میدارد که به دلیل تقسیم غیر طبیعی سلول 21سخه از کروموزوم ن

 21های خود یک کروموزوم در این شکل نادر از سندروم داون کودکان مبتال در برخی از سلولب( موزائیک سندروم داون: 

 اضافی دارند که این امر به دلیل تقسیم سلولی غیر طبیعی پس از لقاح ایجاد شده است.



 
 

های دیگر زومبر روی کرومو 21دهد که بخشی از کروموزوم ج( سندروم داون ناشی از جا به جایی: این شکل زمانی رخ می

هم  21هستند اما مقداری از مواد ژنتیکی کروموزوم  21یابد. این کودکان معموال دارای دو نسخه از کروموزوم انتقال می

 در قطعه انتقال پیدا کرده نیز وجود دارد.

 داون نقشی ندارند. عوامل رفتاری و زیست محیطی در بروز سندروم 

  درصد و  3جنین انتقال پیدا کند. اگر پدر حامل باشد احتمال ابتالی جنین سندروم داون ممکن است از والد به

 درصد است. 15تا  10اگر مادر حامل باشد احتمال ابتالی جنین 

 ریسک فاکتورها:

رسد و می 100در  1سالگی این احتمال به  40است و در  350در  1سالگی مادر احتمال ابتالی جنین  35سن مادر: در 

 است. 30در  1احتمال ابتالی جنین سالگی  45در 

 رساند.درصد می 1سابقه داشتن یک کودک مبتال به سندروم داون: داشتن یک کودک مبتال شانس ابتالی جنین را به 

 عوارض:

 تواند آیند که این مشکالت قلبی میحدود نیمی از کودکان مبتال به سندروم داون با نارسایی قلبی به دنیا می

 ات باشند و در شیرخواری نیاز به انجام عمل جراحی داشته باشد.تهدید کننده حی

 های عفونی از جمله ذات از آنجا که کودکان مبتال دچار اختالل در سیستم ایمنی هستند احتمال بروز بیماری

 یابد.الریه افزایش می

 .بروز دمانس یا آلزایمر در مبتالیان به سندروم داون بیشتر است 

 اد مبتال به این سندروم بیشتر است.چاقی در جمعیت افر 

  ،مشکالت دیگر مانند انسداد دستگاه گوارش، مشکالت تیروئید، یائسگی زودرس، عفونت گوش، کاهش شنوایی

 شود.مشکالت عضالنی و اسکلتی نیز در افراد مبتال بیشتر مشاهده می مشکالت پوستی، پسوریازیس،

  یابد.سال افزایش می 60سندروم داون تا امروزه امید به زندگی در بیماران مبتال به 

 تشخیص و غربالگری سندروم داون:

دو  این آزمایش در بارداری با انجام آزمایش دابل مارکر آغاز میش   ود.  13تا  11در هفته غربالگری جنین  هایآزمایش   

سونوگرافی به نامGHCβ eFre  وA-PPAP  شاخص خونی شاخص  سی  yTranslucenc lNucha  یاTN  و یک  برر

لگری جنین غدیگر آزم  ایش   .ش   ودمی نج  ام می 22ت  ا  14ه  ای در هفت  هرب  ا ش   ود و چه  ار ش    اخص ا

تستهایی مانند سندروم داون در صورت شک به وجود  .دکنرا بررسی می  A -nInhibi  وPAF، GHCβ،  3uE یخون

 نمونه برداری از پرزهای جفتی و آمنیوسنتز توصیه میشود.



 
 

تواند فرد مبتال به سندرم داون می جلوگیری کند.نوزادان سندرم داون از متولد  توجه به غربالگری در دوران بارداری میتواند

های توانند مهارتانگیزه، می زدن را بیاموزند، اما با کمیرفتن و حرفهای معمولی بازمان بیشتر از جمله راهبسیاری از کار

های روزانه توانند تحصیالت عالیه داشته باشند و از عهده کارمهم زندگی را کسب و به مدرسه بروند که در بعضی موارد می

 .خود بر بیایند و کمتر به دیگران وابسته باشند
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