
                                 متالزمة داون دراسة مرجعیة عن

DOWNE SYNDROME   

  أطروحة حلقة بحث وتصمیم تجارب 

  مقدم من 

  آمنھ عودة محمد الھذلي 

٤٢٥٠١٢٥٠    

  

  شادیة حسن محمد  \د.أ:إشراف 

  أستاذة الطفیلیات 

  

  كلیة العلوم  –قسم األحیاء 

  جامعة الطائف 

  ھـ١٤٢٩ -ھـ ١٤٢٨اني الفصل الدراسي الث
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  } اْلَحِكیُم اْلَعِزیُز ُھَو ِإالَّ ِإَلـَھ َال َیَشاُء َكْیَف اَألْرَحاِم ِفي ُیَصوُِّرُكْم الَِّذي ُھَو{قال اهللا عز وجل

  ٦عمران آل
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  داءــــــــــــــــاإله

   وتلبية احتياجاتهموتلبية احتياجاتهموتلبية احتياجاتهم، ، ، إلى من جاهدت وسأبقى أجهاد إلحقاق حقوقهم إلى من جاهدت وسأبقى أجهاد إلحقاق حقوقهم إلى من جاهدت وسأبقى أجهاد إلحقاق حقوقهم 

   أخواتي أخواتي أخواتي ..... ..... ..... أخوتي أخوتي أخوتي ...............صغاريصغاريصغاري

      من ذوي اإلعاقة من ذوي اإلعاقة من ذوي اإلعاقة 

   إلى شموع القلب إلى شموع القلب إلى شموع القلب 

   أخواتي أخواتي أخواتي إخوتي وإخوتي وإخوتي و، ، ، والدتي العزيزةوالدتي العزيزةوالدتي العزيزة، ، ، الغالي الغالي الغالي    والديوالديوالدي، ، ، جدتي الحبيبةجدتي الحبيبةجدتي الحبيبة

   إلى فرحة العائلة والحفيدة األولى إلى فرحة العائلة والحفيدة األولى إلى فرحة العائلة والحفيدة األولى 

   لُجينلُجينلُجين

   إلى رفيقات الدرب إلى رفيقات الدرب إلى رفيقات الدرب 

   وضحى وضحى وضحى    ،،،   حنانحنانحنان   ،،،سمرسمرسمر

      ..................أوراقيأوراقيأوراقي) ) ) ةةة(((إلى كل من تصفحت أناملهإلى كل من تصفحت أناملهإلى كل من تصفحت أنامله

   شهر شهر شهر أهديكم غنيمة جهاد أربعة أأهديكم غنيمة جهاد أربعة أأهديكم غنيمة جهاد أربعة أ

                  ...بنا وينصرنا بهم بنا وينصرنا بهم بنا وينصرنا بهم     أن ينصر ذوي اإلعاقة  أن ينصر ذوي اإلعاقة  أن ينصر ذوي اإلعاقة وأسأل اهللاوأسأل اهللاوأسأل اهللا

   

 أ
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  شكر وتقدير
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  الصةـــــــــــالخ

فھي  ،س لھا  جنسیة أو ھویة ما یمكننا قولھ أن متالزمة داون من أكثر اإلعاقات الذھنیة تزایدًا ولی

ن تقدیر عدد الحاالت في المملكة العربیة السعودیة ویمك،في كل المجتمعات وفي كل الطبقات تحدث 

وھي بالتأكید لیست مصیرًا محتومًا أو رجسًا من عمل . ألف حالھ )  ٠٠٠,٢٠ -٠٠٠,١٧(مابین

لعوامل وبالرغم أن بعض الدراسات أثبتت دور بعض ا، ولكنھا نتیجة لعوامل ومسببات ، الشیطان 

وبالتالي لم یكتشف ، إال أن السبب الرئیسي في حدوث ھذا الخلل في الكروموسومات ال یزال مجھوًال

وذلك ، وقد لوحظ وجود اھتمام بفئة متالزمة داون في  المملكة العربیة السعودیة .عالج لھذا الخلل 

) دسكا (متالزمة داون متمثًال بإنشاء مراكز وجمعیات لرعایة ھذه الفئة مثل الجمعیة الخیریة ل

زع على أھالي األشخاص ذوي متالزمة داون أوضحت ومن خالل االستبیان الذي ُو .بالریاض 

وتعد أمراض القلب لذوي ،ذوي متالزمة داون مصابون بمشاكل في القلب أجوبتھ  أن بعض أشخاص

كما ، مشاكل بالتحدیدحتى مسببات ھذه الوال یعرف ، متالزمة داون أخطر من التي تكون لدى العادیین 

ومشاكل في الجھاز الھضمي ،وعیوب َخلقیة في العامود الفقري ، أن لدیھم مشاكل في السمع والبصر 

كما أنھ مع تقدم الطب  أصبح بإمكان ھذه الفئة بفضل من اهللا العیش ألعمار كبیره ،والجھاز التنفسي 

على رفض مسمى منغولي أو مغولي  واتفق أھالي متالزمة داون باإلجماع،  كاألشخاص العادیین 

كما أن جمیع األھالي ال ، لھم وبعضھم وافق على استبدال االسم منغولي أو مغولي بمتالزمة داون 

وھذا یدل على الوعي ، یقومون بإخفاء المصاب عن األنظار وال یخجلون من مواجھة المجتمع بھ

البعض اتفق على أن الزواج حق من حقوق كما وجدنا أن ، الثقافي الذي وصل إلیھ أھالي ھذه الفئة 

ھذه الفئة وأن التعقیم لھم  یعتبر تعدى لحقوق واحتیاجات الشخص  باألخص إن أبدى الشخص رغبتھ 

  .                                                                                            في اإلنجاب والزواج 

                                                        

 ج
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  محتویات البحث

  الموضوع                                                                                  رقم الصفحة

  أ                                                                                                                  اإلھداء

  شكر وتقدیر                                                                                                           ب

  الخالصة                                                                                                              ج

  محتویات البحث                                                                                                      د

  فھرس األشكال                                                                                                      ھـ

  ز                                                                                            فھرس الجداول          

  المقدمة الباب األول

 ١     المقدمة                                                                                                  

  ٢                                                                                 المقدمة العامة             ١-١

                                   ٣                                                                     أھداف البحث                          ٢-١

  األدبیات الباب الثاني

          ٤                                                                                       األدبیات                -٢

                                                                                    

  ٤مدخل تعریفي                                                                                              ١-٢
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  الموضوع                                                                            رقم الصفحة  

 ٤                                                   داون                                   تاریخ متالزمة  ٢-٢    

  ٦           الخصائص الجسمیة                                                                              ٣-٢    

 ١٠                                                      الخصائص العقلیة                                 ٤-٢

                              ١٠الخصائص النمائیة                                                                                      ٥-٢

 ١٣                                                                         أسباب حدوث متالزمة داون  ٦-٢

    ١٥    نسب حدوث متالزمة داون عالمیًا ومحلیًا                                                       ٧-٢

  ١٦أنواع متالزمة داون                                                                                     ٨-٢

                                                   ١٨                                   ) الثالثي  ٢١الكروموسوم (أطفال متالزمة داون الفرق بین  ٩-٢

  وأطفال متالزمة داون المتعدد الخالیا  

  ١٩                                                                              داون متالزمة تشخیص ١٠-٢

                          ٢٠                                                 داون متالزمة لذوي  الصحیة المشكالت بعض ١١-٢

         

 ٢١                                     داون متالزمة ذوي ألشخاص المتوقع االفتراضي العمر ١٢-٢

  ٢١                                                                                 داون متالزمة عالج ١٣-٢

 ٢٢                                                                                       ومسبباتھا الوفاة ١٤-٢

  ٢٣                                                                البلوغ لدى الذكور                     ١٥-٢

 ٢٤البلوغ لدى اإلناث                                                                                     ١٦-٢
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 الصفحةرقم                    الموضوع                                                  

 ٢٤                                                                                                  التأھیل ١٧-٢

                                    ٢٥                                                               تثقیف برنامج تطبیق تعمیم مشروع ١٨-٢

                                                                   ) تاج بور( الخاصة االحتیاجات ذوي األطفال أمھات

  السعودیة العربیة المملكة في

       ٢٦                                                                       داون متالزمة وذوي الزواج ١٩-٢

   ٢٦                                                                                           التعقیم قضیة ٢٠-٢

 ٢٧                                                                                                   الدمج ٢١-٢

 ٢٨                                                                             واأللقاب التوسیم قضیة ٢٢ -٢

                                                                            داون لمتالزمة العالمي الیوم ٢٣-٢

 األدوات والطریقة الباب الثالث                                      

 ٣٠                                                                                  والطریقة  األدوات -٣

 ٣٠          األدوات                                                                                         ١-٣

 ٣٠                                                             الطریقة                                       ٢-٣

  النتائج والمناقشة  الباب الرابع

         ٣٢                                                                   النتائج والمناقشة  -٤

 ٣٢                                                                                          االستبیان        ١-٤
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  الموضوع                                                                            رقم الصفحة 

  الخاتمة والتوصیات الباب الخامس

 ٧٣                                                                                     الخاتمة والتوصیات  -٥

  ٧٣                                                                                                  الخاتمة ١- ٥ 

  ٧٣                                                                                              التوصیات  ٢-٥

  المراجع  الباب السادس                                      

  ٧٥                                                                                                   المراجع  -٦

        ٧٥                                                                                        المراجع العربیة  ١-٦

    ٧٦                                                                        المراجع األجنبیة  ٢-٦

 ٧٧                                                                                    المواقع اإللكترونیة  ٣-٦

  الملحقاتالباب السابع 

  ٧٨                                                                                  تاریخ متالزمة داون) ١(ملحق 

  ٧٩                                                                داون لمتالزمة الجسمیة الخصائص) ٢( ملحق

  ٨٠                     داون متالزمة بكروموسومات مقارنھ طبیعيال الشخص كروموسومات) ٣( ملحق

  ٨١                                                                     والمنتقل الثالثي داون متالزمة)  ٤( ملحق

  ٨٢                                                            )Mosaic(متالزمة داون الفسیفسائي )  ٥(ملحق 
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  رقم الصفحة                                                                       الموضوع      

  ٨٣                                     داون متالزمة ذوي وكالھما* أندریا* من* بول* زواج)  ٦( ملحق

  ٨٤                                               التسمیة وسبب داون لمتالزمة العالمي الیوم شعار)  ٧(ملحق

 ٨٥االستبیان                                                                                                 ) ٨(ملحق
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  فھرس األشكال

  الصفحة  العنوان  الشكل
  ٤٠  .متالزمة داونجنس المصاب  ب  )١(شكل 
  ٤١  .عمر المصاب بمتالزمة داون  )٢(شكل
 ٤٢  .نوع متالزمة داون لدى المصاب  )٣(شكل 
 ٤٣  .اكتشاف اإلصابة بمتالزمة داون   )٤(شكل
  ٤٤  .تناول األم أدویة أثناء فترة الحمل   )٥(شكل
أثناء ) X-Rays(تعرضت األم ألشعة سینیة   )٦(شكل

  .فترة الحمل 
٤٥ 

 ٤٦  .نت األم ُتعاني من مرض أثناء فترة الحمل كا  )٧(شكل
كانت األم ُتعاني من سوء تغذیة أثناء فترة   )٨(شكل

  .الحمل 
٤٧ 

كانت األم تقوم بفحوصات دوریة أثناء فترة   )٩(شكل
  .الحمل

٤٨ 

  ٤٩  .األب من أقارب األم   )١٠(شكل
 ٥٠  .أنجبت األم طفل آخر ُمصاب بمتالزمة داون   )١١(شكل
ُسجلت إصابة بنفس المتالزمة  في تاریخ عائلة   )١٢(شكل

  .األب 
٥١  

ُسجلت إصابة بنفس المتالزمة في تاریخ عائلة   )١٣(شكل
  .األم

٥٢ 

  ٥٣  .صاحب متالزمة داون إعاقة أخرى    )١٤(شكل
ُیعاني المصاب من آالم بالرقبة وعدم تحریكھا   )١٥(شكل

  .حركة تامة أو میالن الرأس 
  

٥٤ 

المصاب من مشكالت في السمع أو  ُیعاني  )١٦(شكل
  .البصر 

٥٥  

  .ُیعاني المصاب من مشكالت في القلب   )١٧(شكل
  

٥٦  

یُعاني المصاب من مشكالت في الجھاز   )١٨(شكل
  .الھضمي 

٥٧  

  ٥٨  ُیعاني المصاب من مشكالت في الجھاز التنفسي   )١٩(شكل
  ٥٩  .ُیعاني المصاب من أمراض ٌأخرى   )٢٠(شكل
  ٦٠  .تعلیم األب  مستوى  )٢١(شكل
  ٦١  .مستوى تعلیم األم   )٢٢(شكل
  ٦٢  ُعرض الطفل لألطباء عند مالحظة صفاتھ بعد  الوالدة   )٢٣(شكل 
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 الصفحة   العنوان  الشكل
 ٦٣  . ُسجل المصاب بمراكز لتأھیلھ وتعلیمة وتطویره  )٢٤(شكل
  )٢٥(شكل

  
مازال المصاب ُیعرض على األطباء   

  .واألخصائیین 
٦٤  

  ٦٥  .ٌیخفى المصاب عن األنظار   )٢٦(شكل
تمییز المصاب في المعاملة واالھتمام عن بقیة   )٢٧(شكل

  .أفراد العائلة 
٦٦  

تواجھون صعوبة في التعامل والعنایة                 )٢٨(شكل
  .مع المصاب 

٦٧ 

  ٦٨  .دمجھم في المدارس العادیة   )٢٩(شكل
  ".وليالمغ"أو "بالمنغولي "وصف المصاب   )٣٠(شكل

  
٦٩ 

أو " منغولي"وصف الحالة بمتالزمة داون بدًال من   )٣١(شكل
  "مغولي "

٧٠  

الزواج حق من حقوق متالزمة داون ویجب أن   )٣٢(شكل 
  .ُیتاح لھم 

  

٧١  

منع األشخاص ذوي متالزمة داون من التناسل   )٣٣(شكل 
  ).التعقیم (واإلنجاب 

٧٢  
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  فھرس الجداول

  ةالصفح  العنوان  الجدول

معدل اكتساب األطفال ذوي متالزمة داون   )١(رقم 

  .بعض المھارات مقارنة باألطفال العادیین
١١ 

العالقة بین سن األم وإنجاب طفل مصاب   )٢(رقم 

  . بمتالزمة داون
١٤ 
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  األول الباب

  المقدمة
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 المقدمة -١

  :المقدمة العامة ١-١

النھار، تذكرة ألولي القلوب  ىغفار، مكور اللیل علار،العزیز الالحمد هللا الواحد القھ     

 َفَسوَّاَك َخَلَقَك الَِّذي*اْلَكِریِم ِبَربَِّك َغرََّك َما اْلِإنَساُن َأیَُّھا َیا{القائل في محكم تنزیلھ ،واألبصار

خلق عربًا وعجمًا والصالة والسالم على أشرف ال، ٨-٥االنفطار }َركََّبَك َشاء مَّا ُصوَرٍة َأيِّ ِفي*َفَعَدَلَك

  :وبعد..............المبعوث رحمة للعالمین محمد صلى اهللا علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ،

فقد ذكرھا القدماء المصریون منذ ، تعتبر اإلعاقة الذھنیة من الظواھر المألوفة على مر العصور     

                                                                                                     .المیالد سنة قبل ١٥٠٠

المقصود باإلعاقة الذھنیة  ھي نقص درجة ذكاء الشخص  عن المعدل الطبیعي أو ھي عدم اكتمال و

ومع البیئة ، مما یؤدي إلى عدم قدرتھ على التكیف مع نفسھ ، نمو الجھاز العصبي لدى الشخص 

وإصابة األم والجنین ببعض ،أھمھا األمراض الوراثیة ، قة الذھنیة عدة أسباب ولإلعا .المحیطة بھ 

أو األشعة ، أو إصابتھا بمرض السكر ،وسوء تغذیة األم،كالحصبة األلمانیة ، األمراض أثناء الحمل 

األشخاص المعوقین ذھنیًا من أكثر وُیعد . وغیر ذلك من األسباب ، والحمل في سن متأخرة ، السینیة

فنجدھم یساقون إلى الموت عند القبائل الھمجیة في ، قب التاریخیة الممتدةات اإلعاقة معاناة خالل الُحفئ

وكانوا ، وقد وصفوا في الحضارة اإلغریقیة والرومانیة بأن بھم مس من الشیطان ، العصور القدیمة 

لى حالھم بعض طرأ ع، وفي العصر النصراني .غراض التسلیة واإلضحاك والسخریةیستخدمونھم أل

وأما في العصر اإلسالمي . حیث أصبح ُیعطف علیھم ویقدم لھم المأوى والمالبس والطعام ، التحسن 

  ).٢٠٠١،الملق(وقدم لھم ما یناسبھم كغیرھم ، فقد تحسن وضعھم جذریًا إذ أمر اإلسالم برعایتھم 
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فأنشأت المراكز والمعاھد لتعلیمھم  ، وقد أولت المملكة العربیة السعودیة فئات اإلعاقة الذھنیة  اھتمامھا 

وعقدت العدید من المؤتمرات لإلشادة بھم وبحقوقھم إلى غیر ذلك من الخدمات التي قدمتھا ، وتأھیلھم 

إن اهللا تعالى ال یقدس [ومن منطلق قول رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  .وال زالت تقدمھا تجاه ھذه الفئة 

عقدنا العزم أن نكون من ضمن المساھمین في إعطاء فئة اإلعاقة الذھنیة   ,]منھم حقھ الضعیف أمة ال یعطون

فقد تم اختیارھا لنسلط ، وبما أن متالزمة داون أكثر حاالت اإلعاقة الذھنیة تزایدًا في العالم ، حقھا

ولیعلم . علیھا الضوء في ھذا البحث وسوف نحاول قدر المستطاع إعطاء ھذه الفئة الغالیة حقھا  

واكتفینا فیھ من ، خافت ُینور  لنا طریق حقوقھم  جمیع أن ما سنذكره في ھذا البحث ما ھو إال ضوٌءال

  یوصلنا للصواب وأننا لم نتھاون بجھد ، عجزًا في ضیق وقت وُندرة المراجع ،القالدة ما أحاط بالعنق 

.                                                                                                               ال عیب فیھ وعالجّل من ........ لكن إن تجد عیبًا فسد الخلل                            

  .وصلى اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم                              
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  :أھداف البحث  ٢- ١

تمامنا بفئة متالزمة داون وخطوة أولى من خطوات السعي في إحقاق تعبیر فعلي عن مدى اھ  •

 . قد تكون منسیة في مجتمعنا اإلسالمي حق ھذه الفئة وغیرھا من الفئات التي

 .توعیة المجتمع بماھیة متالزمة داون وما یمیزھا عن اإلعاقات الذھنیة األخرى   •

مة وأسباب انتشارھا المتزاید في محاولة جادة منا في البحث عن أسباب حدوث ھذه المتالز •

 .  العالم 

 التثقیف بأھم المشاكل الصحیة التي تعاني منھا فئة متالزمة داون على وجھ الخصوص •

تمیز ھذه الفئة عن غیرھا  التيوتسلیط الضوء على  بعض القضایا والخصائص والممیزات 

  .من فئات اإلعاقة الذھنیة 

ي یعیشھا الشخص من فئة متالزمة داون ضمن أسرتھ الظروف األسریة والبیئیة التمعرفة  •

 .   بھ وبحقوقھإلى مدى اھتمام ومعرفة  األسرة  باإلضافةحالیًا 
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  الثاني الباب

  األدبیات
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   :األدبیات - ٢

  :مدخل تعریفي ١- ٢

 ٍن واحدتمعة في آتشیر كلمة متالزمة إلى مجموعة من العالمات والخصائص التي تظھر مج          

  ).٢٠٠١،الملق(

  الذي كان أول من شخص ھذه Langdon Down وكلمة داون نسبة إلى الطبیب اإلنجلیزي 

المتالزمة من خالل عملھ في أحد المؤسسات الخاصة برعایة المعوقین بالوالیات المتحدة األمریكیة  

  ).٢٠٠١،إبراھیم وآخرون (

یؤدي وجود خلل في المخ والجھاز ) وسومي كروم(عبارة عن شذوذ صبغي : ومتالزمة داون ھي 

یؤدي ھذا  كما،ینتج عنھ عوق ذھني واضطراب في مھارات الجسم اإلدراكیة والحركیة ،العصبي 

وھي لیست ). ٢٠٠١،الملق ( وب خلقیة في أعضاء ووظائف الجسمالشذوذ إلى ظھور مالمح وعی

  ).  ٢٠٠٥،أبو النصر (مرضًا بل عرضًا یولد بھ الطفل 

ث نتیجة خلل في وظیفة جھاز من أجھزة الجسم أو نتیجة لإلصابة الیحُد، الشذوذ الصبغي وھذا 

تقدیر من اهللا تعالى یحدث أثناء  بل ھو، كما أنھ لیس بالضرورة أن یكون حالة وراثیة ،بمرض معین 

فل یھم طوعلیة فإن أي زوجین بدون تمییز معرضین ألن یولد لد.انقسام الخلیة عند بدایة تكوین الجنین

  .ذو متالزمة داون 

  )١،ملحق ( :تاریخ متالزمة داون ٢- ٢

ھل وجدت حاالت متالزمة داون مع اإلنسان منذ : ربما یتبادر إلى ذھن القارئ سؤال مفاده      

یجزم بعض  !؟فقط الحدیثة شأت ووجدت في العصورلحظات وجوده األولى ؟أم أنھا حالة طارئة ن

  :بما یلي مستدلین ن منذ العقود الماضیة الباحثین بوجود متالزمة داو
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                    األولمیة التي نحتت إبان الحضارة ،لصغیرة مشابھة المالمح الوجھیة للتماثیل ا •

) (Olmec  ونلمالمح األشخاص ذوي متالزمة دا،سنة ٣٠٠قبل حوالي.  

مالمح ة لالتي رسمت خالل القرون الماضی، مشابھة مالمح بعض الصور الزیتیة  •

  .داون متالزمة ذوي األشخاص

 ،لعمیق للصور الزیتیة والفحص ا، لكن التمحیص الدقیق للتماثیل الصغیرة  

                  سىفمثًال الصور الزیتیة لمادونا وھي تحمل عی. ال یسمح بتشخیص واضح لمتالزمة داون 

 ، ثل مالمح األشخاص ذوي متالزمة داونبمالمح تما) علیھ السالم (تــُصور عیسى ، )  السالم علیھ(

ال یمكن أن یكون لدیھ حالة ، وھو من أولي العزم من الرسل ) علیھ السالم(مع العلم قطعیًا بأن عیسى 

تحت عنوان  ،كما أننا لو تعاملنا على ھذا األساس فأمعنا النظر في الصورة الزیتیة . متالزمة داون 

على طفل نجدھا تحتوي ، " Lady Cockburn and her Childrenالسیدة كوكبورن وأبنائھا"

لكن ذلك الطفل أصبح  ،متالزمة داون  الموجودة لدى األشخاص ذوي ةیحمل نفس الخصائص الوجھی

وال ، األسطول البریطاني أمیرال)  Sir George Cockburn( فیما بعد السیر جورج كوكبورن

وأول وصف یمكن التسلیم بأنھ لشخص  .ن یمكن أن یكون مع ذلك من األشخاص ذوي متالزمة داو

وبعده في عام ، م ١٨٣٨في عام  Esquirel (Jean(ل قام بھ جین إیسكویرو، من ذوي متالزمة داون 

یعتقد أنھا  بوصف مریض یحمل سمات ، )Edouard Seguin(م قام إدواردو سیكوین ١٨٤٦

 "Furfuraceous Idiocyة البالھة الُنخالّی" وسمى ھذه الحالة ،متالزمة داون  يذ لمریض

بنشر .  Langdon Downالنجدون داون  قام الطبیب البریطاني م ١٨٦٦وفي عام  ).٢٠٠١،الملق(

الوقت  ومن ذلك،یتشابھون في الصفات الخلقیة الممیزة  حیث قام بوصف مجموعة من األطفال، بحثھ 

ن عینیھ  وھي تسمیة علیھا وإن سماھا البعض بالطفل المنغولي لمیال)داون(بمتالزمة سمیت الحالة

  ). ٢٠٠٤،الشربیني(تحفظات 
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  )٢،ملحق(:لخصائص الجسمیة ا ٣- ٢

متالزمة  لكن َّ ھناك نمط سائد لذوي،مما الشك فیھ أن كل طفل یأخذ بعض الشبھ من أبویھ وأقاربھ 

ي فنالحظ أن ذو.  تمیزھم عن غیرھم من الفئات التي، داون في التكوین الجسمي والمظھر العام

مع أن ھناك فروقات فیما ،متالزمة داون یتشابھون فیما بینھم في تقاسیم وجوھھم وفي بنیة أجسامھم 

وأكدت ،أن ھذه الخصائص تظھر في خمسة وعشرین عرضًا حددتھ منظمة الصحة العالمیة و .بینھم 

  .)٢٠٠١،إبراھیم  وآخرون(  على أن توافر عشرة أعراض منھا یكفي لتصنیف الطفل ضمن ھذه الفئة

  :الرأسالجمجمة و ١-٣-٢

  .الرأس صغیر ومحیط الرأس أقل من الحجم الطبیعي  •

  .تأخر انغالق الیافوخ األمامي والخلفي وقد یبقى مفتوح حتى عمر السنتین •

 :الوجھ ٢-٣- ٢

نقص نمو وتكوین عظام الوجنتین والفك مع انخفاض قاعدة األنف تعطي الوجھ الشكل  •

 .المسطح الممیز 

  : فاألن٣-٣- ٢

 .صغر حجم األنف  •

 .انخفاض قاعدتھ  •

 .)٢٠٠٢،الصبي( فتحات األنف صغیرة •
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  :العیون٤-٣- ٢

 .منسحبة إلى األعلى والخارج  •

 .وجود ثنیة جلدیة تغطي زاویة العین  •

موقع ( صفراء وھي ال تؤثر على الرؤیة وفي البعض نقط  نقط بیضاء في حدقة العین •

 .)١،الكتروني 

  :الفم٥-٣- ٢

  .مصغر حجم الف •

 .) بسبب كبر حجمھ(روج اللسان خ •

 .) ٢٠٠٢،الصبي(تشقق اللسان  •

  :األسنان٦-٣- ٢

  . تنمو متأخرة وقد تبدو مشوھة •

 .صغیرة  •

 .ینمو الضرس الثالث  غالبًا ال •

 :األذنان٧-٣-٢

  .صغیرتان  •

 .) ٢٠٠٤،الشربیني (تقل تجاعید صیوانھا فیظھر بسیطًا أو مشوھًا  •
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  :األعضاء التناسلیة  ٨-٣- ٢

  .التطور  ضعیفةقد تكون  التناسلیة عضاءاأل •

% ٥٠في الذكور زیادة العیوب في الجھاز التناسلي مثل عدم نزول الخصیة أو الخصیتین  •

 %.٢٧ أو كون كیس الخصیة فارغا

  ).٢٠٠٢،الصبي(في اإلناث احتمال ھبوط في حجم المبیض وتركیبھ  •

  :الرقبة ٩ -٣- ٢

  .رقبة عریضة وقصیرة •

 .العمر ویختفي مع تقدم في الخلف  جلد طرى وسائبوجود  •

    :الشعر١٠ -٣- ٢

 .ومسترسًال غالبًا ما یكون الشعر ناعمًا •

 :الصدر١١-٣- ٢

 .صدر قمعي •

 .تغیرات ناتجة عن احتمال إصابة القلب •

  :الرئة  ١٢ -٣- ٢

 . بعض الحاالت توجد بھا عدم اكتمال نمو •

 . وجود عیب بالقلب احتمالیة االلتھاب الرئوي خاصة عند •
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  :البطن١٣ -٣- ٢

 .)شالكر( ضعف في عضالت البطن وبروز •

 . )ویحتاج إلى عملیة(رةبعض الحاالت توجد بھا فتاء في الُس •

  :الجلد١٤ -٣- ٢

 .البرودة فاتح وقد یكون بھ نقط حمراء خاصة في •

 .والوجھ خشونة بالجلد •

  :األطراف١٥ -٣- ٢

 .والقدمین صغر حجم األیدي •

 .الصغیر قصر في األصابع وانحناء في اإلصبع •

 .بالید بالعرض% ٥٠وجود خط في  •

 .األول والثاني قصر في أصابع األرجل ووجود مسافة بین •

 .تفلطح بالقدمین •

 موقع() بعض الحاالت عند الوالدة في(خلع في أحد المفاصل وخاصة القدمین •

 .)١،يالكترون

أكثر مما یغلب علیھ الحلقات المعروفة عند )L(علیھا شكل الحرف ت یغلب بصماال •

 ).٢٠٠٤،الشربیني(األسویاء
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  : الخصائص العقلیة    ٤- ٢

 ٧- ٥غالبیة الحاالت تكون ضمن فئة متوسطي اإلعاقة العقلیة ویتراوح العمر العقلي للغالبیة بین      

).  Kumar et al, 2003( ٥٠إلى  ٢٥ویتفاوت معامل الذكاء من ). ٢،موقع الكتروني (سنوات

ویمكن تصنیف ذوي متالزمة داون ضمن اإلعاقة العقلیة البسیطة والتي تتراوح نسبة ذكائھا مابین 

  ).٢٠٠٦،الروسان ( ٧٠- ٥٥

المخ أیضًا تكون سلیمة أن مخ أطفال متالزمة داون یكون سلیم ولیس تالف وخالیا : الجدیر بالذكر و

في معظم الحاالت، ولكن األعصاب التي تحمل المعلومات من خلیة عصبیة إلى أخرى تكون ردیئة 

                                          ).١،موقع الكتروني (العزل وال تحمل الرسالة بالسرعة التي تحمل بھا األعصاب عند الطفل العادي 

  :ة الخصائص النمائی٥- ٢

نتیجة لحالة التخلف عند المصاب بأعراض داون فإن مراحل نمو المظاھر النمائیة لدیة تكون       

  ).  ٢٠٠١، وآخرون،إبراھیم (أبطأ كثیرًا إذا ما قورنت بمثیالتھا عند أقرانھم من األطفال العادیین 

   :خصائص النمو الجسمي  ١-٥- ٢

والعرقیة ، مة داون ألسباب منھا العوامل الوراثیةیختلف معدل النمو الجسمي لذوي متالز      

فیتوقع أن یكون الطفل الذي یعاني من مشكالت في التغذیة . ووجود شذوذ خلقي ، واألداء الھرموني ،

أقل وزنًا وأضعف ،والبلع باإلضافة إلى صعوبة القضم والمضغ باألسنان ) الرضاعة(كصعوبة المص 

.                  طویلین یتوقع أن یكون أطول من المعدل المعروف لذوي الحالةوكذلك الطفل ذو الوالدین ال،صحة 

وعمومًا فإن معدل الطول الذي یمكن توقعھ للشخص البالغ من ذوي متالزمة داون یتراوح تقریبًا مابین 

بًا أما األنثى البالغة من ذوات متالزمة داون فیتوقع أن یتراوح طولھا تقری، سم  ١٦٢,٥سم إلى  ١٤٠

  .)٢٠٠١،الملق( سم  ١٣٢,٥ إلى  سم ٥٧,٥مابین 
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  :خصائص نمو المھارات الحركیة ٢-٥- ٢

وتحتاج إلى ، فإنھا تنمو ببطء ، وفیما یتعلق بنمو المھارات الحركیة لألطفال ذوي متالزمة داون      

ي األطفال ذو اكتسابیبین معدل ) ١(تدخل مبكر حتى تنمو على الوجھ المطلوب والجدول رقم 

  .حركیة مقارنة بأقرانھم العادیین متالزمة داون لبعض المھارات ال

                      باألطفال العادیین مقارنةمعدل اكتساب األطفال ذوي متالزمة داون بعض المھارات )  ١(جدول رقم 

  األطفال العادیین             األطفال ذوي متالزمة داون     المھارة الحركیة 

  مدى الشھور   متوسط الشھور  مدى الشھور  متوسط الشھور

  ٣ - ,٥  ١  ٣ -١,٥  ٢  االبتسام

االنقالب من شق 

  آلخر

١٠ -٢  ٥    ١٢-٢   ٦  

   ٩ -٥  ٧     ١٨-٦  ٩  الجلوس 

  ١١ -٦  ٨   ٢١-٧  ١١  الزحف 

  ١٣ -٧  ١٠  ٢٥ -٨  ١٣  الحبو 

  ١٦ -٨  ١١   ٣٢- ١٠  ١٠  الوقوف 

  ١٨ -٨  ١٣   ٤٥- ١٢  ٢٠   المشي

  ١٤ -٦  ١٠  ٣٠-٩  ١٤  النطق بكلمات 

  ٣٢ - ١٤  ٢١    ٤٦- ١٨  ٢٤  النطق بجمل 

  ).      ٢٠٠١،الملق(                                                                                                  
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  :نمو  اللغویة  الخصائص  ٣ -٥- ٢

أن لغة  ولكن لوحظ لدیھم، لیس ھناك مشاكل لغویة خاصة لدى األطفال المصابین بمتالزمة داون      

أما لغة التعبیر ،ولغة الفھم ھي القدرة على فھم وإدراك ما یقال لھم ، الفھم لدیھم أعلى من لغة التعبیر 

وفي لغة التعبیر لوحظ أنھ یسھل علیھم ، فھي القدرة على التعبیر عن أنفسھم بالكالم أو الحركة 

مات لتكوین جملة صحیحة من اكتساب مفردات جدیدة أكثر من استطاعتھم ربط ھذه المفردات والكل

 كما یعاني البعض منھم من صعوبة ترتیب الكلمات في الجملة الواحدة وبشكل صحیح، ناحیة القواعد 

وكثیر من  ).٢٠٠٢،الصبي (أو لدیھم صعوبة في إخراج الكلمة أو النطق بالكلمة بشكل واضح 

أي كلمات رئیسیة ( غرافیة قصیرةلفاظ تلالمراھقین والبالغین المصابون بمتالزمة داون محصور في أ

) أنا ذھبت للسباحة في اللیلة الماضیة مع أبي ( بدًال من ) ذھب یسبح بابا ( مثل ) ولیست وظیفیة 

  ) .٢،موقع الكتروني (
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  :حدوث متالزمة داون  أسباب  ٦- ٢

ي أو البویضة قبل أثناء تكوین الحیوان المنو في حالة متالزمة داون یحصل انقسام خاطئ للخلیة    

الصبغات حد البویضات أو الحیوانات المنویة زیادة في عدد فیكون في أ. تلقیح و تخلق الجنین حدوث ال

مما ینتج ،أو أثناء فترة الحمل عند تكون الجنین ،صبغة  ٢٤ إلى صبغة ٢٣من العدد الطبیعي و ھو 

رقم الصبغي إضافي ھو  بغي ص وذلك بوجود،  ٤٦بدًال من  صبغي ٤٧عن ذلك خلیة جدیدة تحمل 

كل خالیا جسمھ اإلضافي في االنقسام إلى خالیا مماثلة حتى تصبح  صبغيثم تبدأ الخلیة الحاملة لل، ٢١

وجمیع األبحاث والدراسات التي ُأجریت لمعرفة . )٣،ملحق )(٢٠٠١،الملق( صبغ ٤٧محتویة على 

نذكر ).٢٠٠٢،الصبي (حتماالت غیر المؤكدةوكان ھناك مجال لال، األسباب لم تعطي سببًا معینًا لذلك 

  :منھا 

  :األم  عامل السن لدى١-٦- ٢

فقد وجد أن نسبة اإلصابة بمتالزمة داون تزداد بزیادة ، یزداد احتمال حدوث الحالة بزیادة سن األم 

اءة ھذا كف وتقل. والتفسیر الممكن لآلن أن ھناك  معدل كفاءة للجھاز التناسلي لألنثى . عمر األم طردیًا 

ولكن عوامل متعددة قد ،سنًا ولیس معنى ھذا أن اإلصابة ال تأتي ألم أصغر ، الجھاز بازدیاد العمر

 .)٢٠٠٤،الشربیني(متكررة أو األعمارألسباب طارئة منفي أي عمرالتناسلي  تؤثرعلى كفاءة الجھاز

  .  ونألم وإنجاب طفل مصاب بمتالزمة دایوضح العالقة بین عمر ا) ٢(والجدول رقم 
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  .)٤،موقع الكتروني(اب بمتالزمة داون یوضح العالقة بین سن األم وإنجاب طفل مص)٢(جدول 

  

  

  

  

  

  :عامل السن لدى األب  ٢-٦- ٢

لھ تأثیرات  في  أن األب في سن متقدم إلى جانب األم في سن متقدمأوضحت بعض الدراسات      

 ١٩٨٣حالة من متالزمة داون  في الفترة من  ٣٤١٩حدوث متالزمة داون وذلك عندما قاموا بدراسة 

المصابین بمتالزمة داون  الذین یولدون ألبوین في م فقد وجد  زیادة ھائلة في عدد األطفال  ١٩٩٧إلى 

  ).Fisch et al ,2003(سنة  ١٥فأكثر  خالل  ٣٥سن 

       ):أم األم (عامل السن لدى الجدة  ٣-٦- ٢

 ٦٩حیث تم دراسة ،للجدة لھ تأثیر لحدوث متالزمة داون  أن السن المتقدمأشارت بعض الدراسات 

د موالید متالزمة داون  ألمھات صغار السن أكثر من عدد حالة من متالزمة داون ووجدوا أن عد

                               أن األمھات الصغیرات في السن و، % ٣,٩١الموالید ألمھات كبیرات في السن بنسبة 

وبذلك فإن عمر األب واألم أقل أثرًا من ،  فوق سنة فما  ٣٠سنة ولدن ألمھاتھن في عمر  ٢٩-١٨من 

  .)Malini,Ramachandra,2006(ر الجدة لألم تأثیر عم

 المخاطر عند الوالدة  عمر األم

  ١٣٠٠ أصلمن  ١  سنة ٢٤ إلى ١٥من  

 ١١٠٠ أصلمن  ١  سنھ ٢٩ إلى ٢٥من  

 ٣٥٠ أصلمن  ١  سنة ٣٥ 

 ١٠٠ أصلمن  ١  سنة ٤٠ 

 ٢٥ أصلمن  ١  )وما فوق( ٤٥ 
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  :نسب حدوث متالزمة داون  عالمیًا ومحلیًا  ٧-٢ 

تقریبًا : أجریت مؤخرًا في الوالیات المتحدة األمریكیة إلى أنھ  التيشیر اإلحصائیات ُت      

          مولود حي      ٠٠٠,١إلى  ٨٠٠في كل  ١أو حوالي ، طفل یولد بمتالزمة داون كل سنة ٠٠٠,٤

عائلة في الوالیات المتحدة األمریكیة مصابة بمتالزمة  ٣٦٠, ٠٠٠من  وأكثر ).٥،الكتروني موقع(

 ). ٧،موقع الكتروني (مولود حي  ٥٤٦و في أیرلندا تحدث في واحد كل  )٦،الكتروني موقع(داون

لكل  ١د بنسبة فھي تتواج عاقة الذھنیة ھر الشائعة في مجال اإللظوامتالزمة داون من ا وأعراض

وتشكل حوالي .)٢٠٠١،وآخرون  إبراھیم(من اإلناث  ٢٣٣٠لكل  ١ من الذكور في مقابل ١٣٥٠

على  ٠٠٠,٠٠٠,٢وأكثر من  ).٢٠٠٦،وسانالّر(حاالت اإلعاقة العقلیة المتوسطة والشدیدة  من%١٠

ـ  ٢٠٠٤( ھـ ١٤٢٥في عام  السعودیة وعلى مستوى المملكة العربیة ).٢٠٠١،الملق(نطاق العالم 

انتشار  وفي دراسة عن نسبة).٨،الكتروني موقع(داون في المملكة طفل  ١٠٠٠، ولد )م ٢٠٠٥

ملك خالد الجامعي مولودا حّیًا في مستشفى ال ٥٥٤حیث بلغت نسبة انتشاره :متالزمة داون في الریاض

المملكة عدد الحاالت في ویمكن تقدیر  ).Niazi et al,1995( م ١٩٩١عام  إلىم ١٩٨٢من عام 

                                                                                                                             ). ٢٠٠١،الملق (ألف حالة  ٠٠٠,٢٠- ٠٠٠,١٧مابین 

ن ھي أكثر عرضة إلنجاب أنجبت طفًال لدیھ متالزمة داو التيوتشیر بعض الدراسات إلى أن األم 

  ).٢٠٠٥،أبو النصر(اإلعاقة ذاتھا طفل آخر لدیھ 
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   :أنواع متالزمة داون  ٨- ٢

  %٩٥ حدوثھونسبة  ،)٢٠٠١،الملق( (Trisomy21)٢١رقم  الصبغي: التثلث

  .)٢٠٠٥،الخراز ، .عسیري(

      %٤ونسبة حدوثھ،)٢٠٠١،الملق()Translocation()المنتقل(نتقاليالتحول اال

   ).٤،ملحق (  .)٢٠٠٥،الخراز ، .عسیري(

  % ١ حدوثھونسبة  ،) ٢٠٠١،الملق( )Mosaic( )الفسیفسائي(المتعدد الخالیا 

  .)٢٠٠٥،الخراز ، .عسیري(

  .٢١الصبغي رقم : التثلث ١-٨- ٢

لكن یحدث ،عادیة  األبوینمن  النطفة والبویضة، النوعتالزمة داون تكون من ھذا معظم حاالت م     

 ٢٤نطفة تحوي  أو بویضة إماینتج عنھ فتكوین الحیوان المنوي أو البویضة   للخلیة أثناء خاطئ انقسام

یحدث ھذا  أو عند بدایة تكوین الجنین. )٩، يالكترون موقع(كروموسوم ٣٢كروموسوم بدًال من 

دین یحمالن والسؤال الذي یطرح نفسھ ھو كیف نشأ ھذا الصبغي الزائد في الخلیة مادام الوال.  االنقسام

، للخلیة ممكن أن یحصل في واحد من ثالثة مواضع  الخاطئ االنقسامصبغیات عادیة ؟ الجواب أن 

 ٨٠- ٧٠مابین  حدوثھالثاني البویضة  ویقدر ، % ٣٠-٢٠بنسبة  حدوثھاألول الحیوان المنوي  ویقدر 

في الخلیة  االنقسامآلیة  ویعتقد أن. الثالث في مرحلة انقسام الخلیة األولى بعد عملیة اإلخصاب ، % 

  ).٢٠٠١،الملق (متساوي في المواضع الثالثة 

وعندھا تكون فرصة . ٤٦كروموسوم بدًال من   ٤٧وتحمل كل خلیھ  انقسامھاوتتابع خالیا الجنین  

       ). ٩،موقع الكتروني ( ١٠٠- ١أنجاب طفل آخر مصاب بمتالزمة داون 
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  : )المنتقل(التحول االنتقالي  ٢-٨- ٢

 ) الصبغاتالجینات التي تقوم على ( الوراثیةمادة یحدث إعادة ترتیب لل ،  الحالةفي  ھذه            

من الصبغي الحادي  الجینیةمن المواد  إضافیةیتم استبدالھ بنسخة  وموسوماتالكربعض من  إنحتى 

، ولكن ) الصبغاتمن  زوجًا ٢٣في  ٤٦( زال طبیعيیال  للكروموسومات اإلجماليالعدد  .والعشرین

یأتي  الوراثیةوفي بعض األحیان خارج نطاق المادة . نسخ من الصبغي الحادي والعشرین  ٣ھناك 

، ) ٢١( وموسوماتبالكر  فقط من جزء من الذراع الطویلة من كروموسوم الحادي والعشرین ویلتصق

 أنالتي یمكن  الكروموسومات و ).١٠،ي موقع الكترون( ٢١ الصبغیةوھذا ما یسمى انتقال  الصیغة 

وفرصة إنجاب طفل آخر یحمل متالزمة داون .٢٢،  ٢١،  ١٥،  ١٤،  ١٣ھي   االنتقالتشارك في 

في حالة إذا كان أحد األبوین یحمل صبغي منقول واحد من % ٤من ١تكون بنسبة  االنتقالنتیجة 

  .)٩، موقع الكتروني ( ٢١الزوج 

  )٥،ملحق( : )الفسیفسائي (المتعدد الخالیا ٣-٨- ٢

موقع (الخالیا في وقت مبكر جدًا في الحیاة الجنینیة  انقسامیحدث خطأ في  ، الحالةفي ھذه      

 تنشأ من  التيفإذا حدث ذلك فإن جمیع الخالیا  الكروموسوماتفتختل عندھا عدد ). ١١،الكتروني 

وكل ما ینتج من انقسامات من تلك   اتوموسومالكرتحمل نفس عدد الكروموسومات الخلیة مختلة عدد 

ھي نتیجة األصل من خلیة واحدة بخط  التيویطلق على جمیع الخالیا ، الخلیة مرجعة إلى الخلیة األم 

وعندما .الخ ، خط خلیة المخ ، خط خلیة الدم ، خط خلیة الجلد، فعلى سبیل المثال   Cell Lineالخلیة 

 Mosaicى عندھا أنھ متعدد الخالیا أو فسیفسائي میس یخلق لشخص ما أكثر من نوع من الخالیا

نوعان العادة یكون لدیة في ) لفسیفسائي ا(فطفل متالزمة داون متعدد الخالیا ) . ١٢،موقع الكتروني (

) ٢١الزائد ھو نسخة ثالثة م كروموسوم  الكروموسوم(كروموسومًا  ٤٧نوع یحمل ، من الخالیا 

واختیرت كلمة فسیفساء كترجمة حرفیة ). أي خالیا طبیعیة ( سومًاكرومو ٤٦والخالیا األخرى تحمل 
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تستخدم في العادة لتزیین  التيالفسیفساء كما تعرف ھذه المادة ،   Mosaicللكلمة اإلنجلیزیة موزیك 

أشكالھا ھو الذي وتعدد ، تخدامھا في منطقة الشام ویكثر اس، وزخرفة المشغوالت الحرفیة الخشبیة 

وفرصة إنجاب طفل آخر یحمل نفس النوع من ).٢٠٠٤،الشربیني (الخاص بھا  یعطیھا التمیز

                                                                                                                           ).  ٩، موقع الكتروني (المتالزمة نادرًا وال توجد أرقام دقیقة عن ھذا 

  :  طـُرق حدوث تعدد الخالیا ١-٣-٨- ٢

  :ھناك  طریقتین مختلفتین یحدث بھا تعدد الخالیا      

إحدى  تفقد االنقساماتولكن أثناء  ٢١قحة بھا ثالث نسخ من كروموسوم الالأن  :الطریقة األولى

) ١٢، موقع الكتروني(روموسوم ك ٤٦فیھا  وموسوماتالكرالخالیا والنسخة الزائدة فأصبح عدد 

فأصبح الشخص في النھایة لدیة نوعان من الخالیا نوع فیھ العدد ،ونتج من ھذه الخلیة عدة خالیا .

  ).٢٠٠٤،الشربیني (كروموسومًا  ٤٧والنوع اآلخر فیھ الطبیعي 

 االنقساماتولكن بعد  كروموسومًا ٤٦وھي عكس الطریقة األولى فاالقحة كان فیھا  :الطریقة الثانیة

 التيفالخالیا ) .  ٢١بزیادة نسخة أخرى من كروموسوم ( كروموسومًا ٤٧لخالیا فیھا أصبحت إحدى ا

 كروموسومًا ٤٧بینما األخرى یصبح بھا  كروموسومًا ٤٦نشأت من الخلیة األولى سوف یكون بھا 

                                                                                                                   .)٢٠٠٤،الشربیني(

وأطفال متالزمة داون ، ٢١الصبغي رقم : التثلث ال متالزمة داونالفرق بین أطف ٩-٢

  :المتعدد الخالیا  

في الوقت الحاضر لیس ھناك الكثیر من األبحاث حول التشابھات والفروق بین أطفال متالزمة          

 ٣٠وھناك مقارنة تمت بین .  الخالیاطفال متالزمة داون المتعدد وأ)٢١الصبغي رقم : التثلث(داون 

                                                               .الثالثي  ٢١طفًال من نوع  ٣٠طفًال متعدد الخالیا و
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لكن .  الثالثي ٢١نقطة من معدل أطفال  ١٢فوجد أن معدل الذكاء ألطفال متعددي الخالیا أعلى بــــ 

وقد یعكس ھذا ، من بعض األطفال متعدد الخالیا  الثالثي كانت نتائجھم أعلى ٢١بعضًا من أطفال 

بیعیة فبشكل عام كلما زادت نسبة الخالیا الط، غیر الطبیعیة   نسبة الخالیا الطبیعیة من الخالیا األخرى

  ).٢٠٠٤، الشربیني (   ءزادت معھ نسبة معدل الذكا

  :مة داون تشخیص متالز ١٠-٢

    :قبل الوالدة ١- ١٠- ٢

وذلك من ، باإلمكان تشخیص حاالت متالزمة داون قبل الوالدة في ظل التطور العلمي أصبح        

  :خالل عدة طرق ولعل أكثر ھذا الطرق انتشارًا واستخدامًا

ویتم ، خل الرحم الذي یحیط بالجنین دا ): Amniocentesis(فحص السائل األمیني   * 

  .عشر أسبوعًا األولى من الحمل  ثنىخالل اإلفحصھ 

ویتم فحصھ  ): GVS(Chorionic Villus Sampling((فحص الغشاء المشیمي  * 

  .خالل التسع أسابیع األولى من الحمل 

ویتم فحصھ  : )Fetoprotein-Maternal Alpha(اختبار تحلیل البروتین بالدم * 

  .عشر أسبوعًا األولى من الحمل الستةخالل 

ویتم  ):Ultrasound Examinations(الفحص بواسطة األشعة فوق الصوتیة* 

  ).١٣،موقع الكتروني (فحصھ في أي وقت خالل فترة الحمل 

  

١٩ 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  :الفحوصات التشخیصیة قبل الوالدة  مخاطر* *

السالفة الذكر أو عن جزء منھا بعض المخاطر  الوالدةقد ینجم عن الفحوصات التشخیصیة قبل          

لذلك ُینصح أال ، مثل االلتھابات أو اإلجھاض في بعض المرات ، المرأة الحامل وعلى الجنین  على

   :یجریھا األطباء إال في الحاالت التالیة 

 . عامًا فأكثر ٣٥إذا كان عمر األم الحامل  -

 .عامًا فأكثر  ٤٥إذا بلغ عمر األب   -

  ).٢٠٠١،لملقا(دین طفل ذو متالزمة داون إذا سبق أن أنجب للوال -

  :بعد الوالدة ٢- ١٠- ٢

ویكون ذلك من خالل طبیب األطفال بحیث یقوم بفحص الطفل من حیث الشكل الخارجي       

وعند متابعة طبیب األطفال أیضًا لمظاھر تطور النمو الطبیعیة الجسمیة والحركیة ، والجسمي لھ 

  ).١٣، موقع الكتروني (والعقلیة لذلك الطفل 

  : لذوي متالزمة داون   المشكالت الصحیةبعض  ١١- ٢     

 بمشاكل صحیة )بسیط أو متوسط وأحیانًا شدید (ترتبط متالزمة داون باإلضافة إلى العوق الذھني       

  :مختلفة منھا 

 .من الحاالت% ١٥-١٠عیوب خلقیة في العمود الفقري بالرقبة في حوالي  •

 ).٢٠٠١،الملق(الت من الحا% ١٢اضطرابات في الجھاز الھضمي في حوالي  •

 ب عبارة عن فتحات أو فتحة واحدة   من األطفال بتشوھات خلقیة في القل%  ٥٠یولد  •
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  . )٢٠٠٥،أبو النصر(  واإلبصارمشكالت في السمع  •

 .  مشكالت متكررة في الجھاز التنفسي •

 ).٢٠٠٢،الصبي(نقص في ھرمون الغدة الدرقیة  •

  .)٢٠٠٥،رنصالو أب(ارة المستشفیات بصفة متكررة زی إلىو حيالطفل إلى تدخل طبي أو جرا ویحتاج

  :المتوقع ألشخاص ذوي متالزمة داون  االفتراضيالعمر  ١٢- ٢

لكن قد تبین جلیًا خطأ المعلومات من ، ال توجد معلومات یمكن االعتماد علیھا في ھذا الجانب         

اآلن  الحالةأصبح األشخاص ذوي إذ ،أن العمر المتوقع لذوي متالزمة داون ھو حوالي تسع سنوات 

وأن واحد من كل ، یعیشون لفترة أطول مما كان یتوقع سابقًا وارتفع معدل العمر إلى خمسین سنة 

والسبب في ذلك بعد اهللا سبحانھ . عشرة أشخاص من الحالة یتوقع أن یبلغ عمره إلى سبعین عامًا 

اعھم األسریة واالجتماعیة لتصل عند كثیر ھو تطور العنایة والرعایة الطبیة  وتحسن أوض –وتعالى 

   ).٢٠٠١،الملق (كما أن البعض منھم قد تجاوز ھذا السن  . منھم إلى مابین األربعین والستین 

الطفل المصاب بأعراض داون خالیًا من بعض أمراض القلب الخلقیة أو غیرھا من  كلما كانو 

  ).٢٠٠١، وآخرونإبراھیم (  تقدمھ في العمر تزداد مع الحیاةاألمراض األخرى فإن فرصة بقائھ في 

  : عالج متالزمة داون ١٣- ٢

ال یوجد في الوقت الحالي عالج لألشخاص المصابین بـ متالزمة داون ، وذلك بسبب عدم القدرة      

لھا، ویكون ذلك بعدة  على تغییر الصبغة الوراثیة، لكن یمكن التخفیف من المشكالت التي یتعرض

  :منھا  طرق
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 الكتشافذلك ووفیر الرعایة الصحیة الجیدة للطفل المصاب بـ متالزمة داون ، ت •

التي یتعرض لھا فور حدوثھا ، ومحاولة الحد من إصابتھ بالعدوى المتكررة،  األمراض

 . بإعطائھ التطعیمات المھمةمثًال 

كما كبیرة ،  اإلعاقةیعلم الطفل في مدارس خاصة إذا كانت درجة : التعلیم و التدریب  •

 .في المدارس العادیة إذا كان مستواه الذھني في حدود المتوسط االندماجیمكن لھ 

 ا الرعایة الكافیة منذ البدایةإعادة التأھیل لألطفال الذین لم ینالو  •

التمارین الریاضیة لتقویة عضالتھم وتحسین معنویاتھم، باإلضافة ألنواع مختلفة من  •

 .العالج الطبیعي و العالج المھني

منذ لحظة التشخیص، فمن المھم مساندة الوالدین قدر اإلمكان، وال بد أن تبدأ ھذه المساندة   •

مساعدة الوالدین على فھم حقیقة الموقف ومساعدتھم على تحمل الصدمة ، ویفید في ًا جد

فال لدیھم نفس األجر عنده، كما أن التحدث مع أمھات أط واحتسابذلك التذكیر باهللا ، 

 المشاعر المؤلمة وامتصاصفي تقبل الموقف  ًا كثیرالمشكلة یفید 

ل في أعمال مختلفة توفیر فرص العمل للبالغین المصابین بـ متالزمة داون ، ویمكنھم العم •

 بعد التدریب

قل ، الصبغي لتحدید النا باالنتقالینصح بإجراء الفحص الصبغي لوالدي الطفل المصاب  •

 .)١٤،الكتروني  موقع(في المستقبلجینات وبالتالي فحص ال
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  :الوفاة ومسبباتھا ١٤- ٢

وقد لوحظ  في الماضي أن وفیات األطفال المصابین ، مدى حیاة وموت اإلنسان بید اهللا عز وجل  

ولكن مع تطور ، بمتالزمة داون تحدث في عمر مبكر والقلیل منھم یصل إلى مرحلة الشیخوخة 

ومع ، مكن زیادة األعمار لھؤالء األطفال بإذن اهللا أ، الرعایة الصحیة وعالج المسببات في وقت مبكر 

 .ذلك فمازال لدى ھؤالء األطفال نسبة وفیات أعلى من أقرانھم في نفس المرحلة العمریة 

  :ومن أھمھا ، وبعضھا غیر معروف ،  أما عن أسباب الوفیات متعددة 

 .عیوب القلب الخلقیة  •

 .عیوب الجھاز التنفسي وأمراضھ  •

 .بات البكتیریة والفیروسیة تكرار االلتھا •

 ایمروھو مایسمى بمرض الزھ، اإلصابة بفقدان الذاكرة والشیخوخة المبكرة  •

Alzhaimer  ).٢٠٠٣،الصبي.(  

  :البلوغ لدى الذكور  ١٥- ٢

حالھ ولكن أثبتت الدراسات ،  ینجبون كان االعتقاد السائد أن الرجال المصابون بمتالزمة داون ال       

وعند إجراء الفحوص وجد أن ھرمون الذكورة طبیعي ، وإن كان نادر الحدوث  ،بح أبًا فردیة منھم أص

أما عن العالمات الثانویة ، ذكر حتى مع زیادة العیوب في الجھاز التناسلي لل،  األصحاء  مثل أقرانھم

  .األصحاءفإنھا تظھر في وقتھا الطبیعي مثل أقرانھم ) الشعر، الصوت (للبلوغ 

  

  

٢٣ 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  :وغ لدى اإلناث البل ١٦- ٢

 وتكون العالمات الجنسیة ، الفتاة المصابة بمتالزمة داون عادة ما تأتیھا العادة الشھریة مثل أقرانھا      

  .مع احتمال وجود اضطرابات ھرمونیة جنسیة ، األولیة والثانویة طبیعیة في شكلھا ووقت ظھورھا 

، الصبي(أنجبنالفتیات المصابات بمتالزمة داون وقد حملن و أثبتت الدراسات وجود مجموعة من و

  %). ٥٠احتمال (متالزمة داون أو طفل لدیة %) ٥٠احتمال (ویمكن أن تلد طفل سلیم).٢٠٠٣

  :التأھیل ١٧- ٢

ھو التعریف الذي وضعھ  )(Rehabilitation من أكثر التعاریف شیوعًا إلى معنى التأھیل     

كامل  )متالزمة داون(ستعادة الشخص ذو وھو ا م١٩٤٢ي أمیركا سنة المجلس الوطني للتأھیل ف

قدرتھ على االستفادة من قدراتھ الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة والمھنیة واإلفادة االقتصادیة بالقدر الذي 

  .یستطیع 

ید تھدف إلى أن یستف التيفھي تلك العملیة المنظمة   Rehabilitation processأما عملیة التأھیل 

، أكبر قدر ممكن من القدرة على العمل ، وینمي جسمیًا أو عقلیًا أو حسیًا ) ذو متالزمة داون (الشخص 

   .الجتماعیة والشخصیة واالقتصادیةوقضاء حیاة مفیدة من النواحي ا

  ینقسم التأھیل إلى أنواع عدیدة منھا :أنواع التأھیل  ١- ١٧-٢

 .لتأھیل الطبي ا •

 .فسي الن\التأھیل االجتماعي  •

 .التأھیل األكادیمي  •

 ).٢٠٠٠،عبید .(التأھیل المھني  •
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األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة  أمھاتمشروع تعمیم تطبیق برنامج تثقیف ١٨- ٢

  .في المملكة العربیة السعودیة )  بور تاج(

د ھو مشروع تعلیمي للتدخل المبكر یطبق على األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة من المیال          

ویطبق ، والتعامل معھ ، ویقوم المشروع بتدریب األم على كیفیة تعلیم طفلھا ، سنوات  ٦وحتى سن 

ألنھ أكثر مالئمة للطفل وبیئتھ ویقوم ھذا البرنامج على ، البرنامج على األم والطفل داخل منزل األسرة 

  .زیارة المدربة لألم والطفل مرة في األسبوع لمدة ساعة وربع 

  :داف  البرنامج أھ١-١٨- ٢ 

 ).المنزل (تقدیم برنامج التأھیل المبكر داخل بیئة الطفل المألوفة  •

 .االكتشاف المبكر لإلعاقة  •

 .إشراك األھل المباشرة في العملیة التدریبیة والتعلیمیة لطفلھم  •

تزوید األم بالتدریب المستمر فیما یتعلق بالوسائل الضروریة لرعایة طفلھا وطرق  •

 .مثل لھذه الوسائل االستخدام األ

إلى  إضافةوالثقافة المحلیة متضمنة مواضیع في التربیة الخاصة ،تقدیم مناھج تتالءم  •

 .المؤثرات الحسیة والجسمیة والعنایة بالنفس 

تطبیق الخطوات العلمیة للبرنامج دون إرباك ترتیبات الحیاة الیومیة لألسرة مع المحافظة  •

 .على مستوى المھنیة المتخصصة 

دید نقاط الضعف والقوة لمجيء الطفل بھدف تصمیم برنامج خاص بھ مبنیًا على تح •

  ).٢٠٠٦،المعایطة(المعرفة الحالیة لقدراتھ بالتعاون مع األم 
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  )٦،ملحق( :الزواج وذوي متالزمة داون  ١٩- ٢

 دائمة ومستمرة عالقاتة داون قادرون على تشكیل الحقیقة تثبت أن البالغین من ذوي متالزم     

و ال یختلف الشبان ذوي متالزمة داون عن غیرھم فیما  ).١٢،موقع  الكتروني (تؤدي إلى الزواج 

مثلھم مثل عامة ، فقد تكون لدیھم رغبة جنسیة عالیة أو منخفضة ، یخص األمور الجنسیة 

نھم ال وعلینا أن ال ننسى أ،و بعضھم قد تزوج فعًال لكن األمر لیس بھذه البساطة ). ٢٠٠١،الملق(الناس

  ).٢٠٠٣،العریض (یمكنھم أن یعیشوا مستقلین تمامًا أو أن یتحملوا مسؤولیة تكوین أسرة  

  : قضیة التعقیم  ٢٠- ٢

یقصد بمصطلح التعقیم ھنا ھو منع األشخاص ذوي متالزمة داون ذكورًا كانوا أم إناثًا منعًا تامًا      

عملیة جراحیة أو استخدام عقاقیر تؤدي إلى سواء كان ذلك عن طریق إجراء ، من التناسل واإلنجاب 

  .ھذا الغرض

عمت معظم دول أوربا وأمریكا  تقضي بالتعقیم اإلجباري ،وقد شھد بدایة القرن الماضي حركة دؤوبة 

أو حجبھم ، لكل األشخاص ذو العوق الذھني  ومن یماثلھم من فئات ذوي االحتیاجات الخاصة األخرى 

وذلك بھدف تحسین النسل ، تحول دون اختالطھم بالمجتمع ، ن خاصة إذا قضى األمر ذلك في أماك

مما حدا بكثیر من تلك الدول إلى شرع قوانین تنص على التعقیم اإلجباري للفئات سالفة . البشري 

عنى وتنادي بضرورة موافقة الشخص الم ،ثم ظھرت حركة تدعو إلى وقف التعقیم اإلجباري . الذكر 

، أن ظھرت قوانین في العقد السابع والثامن من القرن الماضي ، ان نتیجة ذلك على عملیة التعقیم فك

أو الحصول على ، إن كان أھًال لھذه الموافقة ، ص على موافقة الشخص المعني على عملیة التعقیم تُن

  .ص على عدم أھلیتھ  ومنح شخص آخر حق الموافقة بالنیابة عنھ قرار من المحكمة یُن
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ن في إطار البحث والتقنین قضیة تعقیم األشخاص ذو العوق الذھني أو غیرھم في ولم تطرح حتى اآل

تقوم على مقاصد  التيحظ أن الشریعة اإلسالمیة ولكن یجب أن نال، المجتمعات العربیة واإلسالمیة 

تحدد شروطًا فقھیة للزواج ولكثیر من األنشطة ومنھا ، حمایة الدین والنفس والعقل والمال والنسل 

  ).٢٠٠١،الملق (بلوغ والعقل وغیرھا من الشروط ال

  :الدمج  ٢١- ٢

تدریب والعمل مع أقرانھم الدمج عبارة عن إتاحة الفرصة لذوي االحتیاجات الخاصة بالتعلیم وال     

                          معینات المساعدة إذا لزم األمرمع إمكانیة إمدادھم بالوسائل وال صحاءاأل

فإن لھ ، عن سالح ذو حدین فكما أن لھ إیجابیات كثیرة  عبارةوھو   ).٢٠٠٥،راز الخ، عسیري (

  .ما یعارضھا و، لھا ما یساندھا  ،بعض السلبیات أیضًا وھو قضیة جدلیة 

  :الدمج على ذوي االحتیاجات الخاصة  فوائد ١- ٢١- ٢

تكوین  ،المستوى األكادیمي تحسین في،تطور التفاعل االجتماعي،زیادة الثقة بالنفس ،زیادة الدفاعیة 

 .األصدقاء 

  :مرغوب على الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة ال غیرانعكاسھ ٢- ٢١- ٢

  .)١٥،ي موقع الكترون(االنطواء،الخوف من المدرسة ،العدوان ،الفشل ،اإلحباط 
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  :قضیة التوسیم واأللقاب  ٢٢-٢

على شخص أو مجموعھ من " ھ مدلول ل"ھو إطالق مسمى معین ، واأللقاب  التوسیمبالمراد      

  .األشخاص 

ذوي متالزمة داون  األشخاصیسمى بھا  التيویجدر بنا في ھذا المقام أن نتناول أحد التسمیات السلبیة 

)  John Langdon Down(وُیعد  العالم جون النجدون داون . ومشتقاتھ " المنغولي"وھو لقب ، 

بسبب تأثره كغیره من بعض علماء ، م ١٨٦٦ي عام على الحالة ف المنغوليأول من أطلق اسم 

حیث ،  )  Darwin(لدارون "   Origin of Species األنواعأصل  "منتصف القرن التاسع بكتاب 

تجعل ذویھا  لھم شبھ إلى حٍد  التيكان یؤمن بأن الحالة ترجع إلى نوع من السالالت العرقیة البدائیة و 

  . ما بالمنغولیین 

لما لھا من مضمون ، ومن ثم التسمیة العرقیة تبعًا لذلك خطأ ، بخطأ نظریة دارون والكل یعلم   

بذلك االسم لیس مجرد وصف غیر ، لة اواألھم من ذلك أن تسمیة ذوي الح، وأثر سلبي ، عنصري 

ة الذي قبل كل شيء إنسانًا قادرًا على التعلم الوإنما إھانة شنیعة للشخص ذو الح ،صحیح فحسب 

ولقد قامت دولة منغولیا . )٢٠٠١،الملق (إذا تیسرت لھ  األسباب الُمعینة ، مع المجتمع  والتفاعل

ومن السبعینات المیالدیة أصبح ، الموجودة وسط آسیا بالشكوى لدى األمم المتحدة ضد ھذه التسمیة 

  )٢٠٠٢،الصبي(جمیع أنحاء العالم  في" أطفال متالزمة داون "یطلق علیھم 
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  )٧،ملحق( :العالمي لمتالزمة داون الیوم  ٢٣- ٢

مارس كیوم عالمي لمتالزمة داون بھدف زیادة الوعي العالم لھذه  ٢١لقد تم رسمیًا إشھار یوم      

لتوافقھ رقمیًا مع الكروموسوم  رقم  ٢١وقد اختیر التاریخ . الفئة ودمجھم مع أقرانھم في المجتمعات 

وھو الشھر الثالث من العام فیرمز إلى التثلیث الذي یحدث  أما شھر مارس. والذي یوجد فیھ الخلل  ٢١

  ).١٦،موقع الكتروني (،في الكر موسوم
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  الثالث الباب

  والطریقة األدوات
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  :األدوات وطریقة العمل  - ٣

  :األدوات  ١- ٣

  .ھاتف ، برید الكتروني،ارامكس ، صندوق برید ، فاكس ، ) ٨ملحق ،مرفق (استبیانات  ١-١-٣

  :الطریقة ٢- ٣

  توزیع االستبیان  ١-٢- ٣

وذلك بإرسالھا ، ذوي متالزمة داون  ھاليعلى عدد من أ) ٨،ملحق (ستبیان ا) ٦٠(تم توزیع      

بالبرید االلكتروني لبعض  وإرسالھا، ) دسكا (بالفاكس للجمعیة الخیریة لمتالزمة داون بالریاض 

، سؤال) ٣٣(وھذه االستبیانات مكونة من ، ) الوراثة الطبیة(دى إلى نشرھا في منت باإلضافة،  األھالي

سؤال یتم اإلجابة علیھا بنعم أوال أو ال اعلم في حال لو كانت الجمعیة ) ١٧(و،سؤال منوع )  ٦(منھا 

 )٥(و، أحیانًا  أوال  أوسؤال یتم فیھا اإلجابة بنعم ) ٥(اإلجابة على األسئلة و  تتولىس التيالخیریة ھي 

  .وتم اإلجابة على جمیع األسئلة ، ل یتم فیھا بنعم أو ال أو ال یھم سؤا

  :تجمیع االستبیانات  ٢-٢- ٣

استبیان )  ٥٠(وتم الحصول على ، یقارب  الشھر  تم تجمیع االستبیانات واستغرق تجمیعھا ما     

  .كمجموع نھائي 
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  :لالستبیان التحلیل اإلحصائي  ٣-٢-٣

الواردة في االستبیان عن طریق إیجاد النسبة المئویة لكل سؤال وتمثیلھا في رسم  تم تحلیل البیانات     

  .بیاني ومن ثم مناقشة النتائج وربطھا بالدراسات السابقة 

  .ویتم إیجاد النسبة المئویة عن طریق المعادلة التالیة 

  ١٠٠ *  عدد األشخاص المؤیدین أو المعارضین=  النسبة المئویة لكل سؤال 

  العدد الكلي                                                 
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  الرابع الباب

  والمناقشة النتائج
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  :النتائج والمناقشة  -٤ 

  :االستبیان ١- ٤

لقد تم ھذا البحث بناءًا على استبیان ألھالي ذوي متالزمة داون وبعد اإلجابة على االستبیان      

  .ج ووضعھا في رسوم بیانیة واضحة واستخالص النتائ

براھیم وآخرون إ( وقد أشار، لعدد اإلناث فقد وجد من خالل  االستبیان أن عدد الذكور مساوي

من  ٢٣٣٠لكل  ١ من الذكور في مقابل ١٣٥٠لكل  ١بنسبة  أن متالزمة داون تحدث  ) ٢٠٠١،

شكل (ت الموزع علیھا االستبیان  ومن الممكن أن یكون سبب ھذا التعارض لقلة عدد الحاال،  اإلناث

١.(  

تتراوح % ٨٥سنة و  ٢١-١١من المصابین بمتالزمة داون تتراوح أعمارھم من % ١٠ووجد أنھ 

سنة  وھذا یتفق مع ما  ٣٠- ٢٢تتراوح أعمارھم من % ٥بینما نجد أن ، سنوات فأقل  ١٠أعمارھم من 

أ المعلومات من أن العمر المتوقع لذوي قد تبین جلیًا خط حیث أوضح أنھ ) ٢٠٠١،الملق(أشار إلیھ 

  ).٢شكل (  متالزمة داون ھو حوالي تسع سنوات

من األشخاص مصابون بمتالزمة داون من نوع التثلث % ٤٠وقد أوضحت أجوبة االستبیان  أن 

حیث أشار ) ٩،موقع الكتروني (وھذا یتفق مع ما ذكره  ) (Trisomy21 ٢١الصبغي لكروموسوم 

مصابون بمتالزمة % ٤و،   ) (Trisomy21نوع تالزمة داون تكون من حاالت ممعظم إلى  أن  

وال یوجد حاالت  مصابة بمتالزمة داون  من نوع المنتقل ،    )Mosaic(داون من نوع الفسیفسائي

)Translocation(   ، من األھالي یجھلون نوع  متالزمة داون المصاب  بھا ابنھم %  ٥٦بینما

  ).٣شكل (
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وھذا یدل أن ، من األمھات یكتشفن إصابة طفلھن بمتالزمة داون بعد الوالدة مباشرة % ٨٨ووجد  أن 

الصفات الجسمیة لذوي متالزمة داون تكون واضحة جدًا بعد الوالدة مباشرة  وھذا یتفق مع ما أشار 

ن ولك، حیث نّوه أنھ لوحظ أن معظم الصفات الجسدیة موجودة منذ الوالدة  ) ٢٠٠٢،الصبي (إلیھ 

في % ٤و، یكتشفن ذلك أثناء فترة الحمل % ٦بینما ، البعض منھا یتغیر مع األیام بالزیادة أو النقصان 

في یكتشفن ذلك في أكثر من ثالث أشھر بعد الوالدة % ٢و، الثالث األشھر األولى بعد الوالدة 

  ).٤شكل(

األمھات مؤیدات وتناولن من % ٤٢بینما . من األمھات تناولھن أدویة أثناء فترة الحمل% ٥٨عارض 

أدویة مختلفة منھا األسبرین  والمضادات الحیویة واألنسولین  وأدویة الربو وأدویة تثبیت الحمل 

وتشكل المضادات الحیویة أكبر نسبة من األدویة التي تناولنھا األمھات أثناء ، والھرمونات الجنسیة 

التي  قد تؤدي إلى تلف الخالیا الدماغیة للجنین من  األدویة ،  وھذا یجعلنا نشیر بأنھ . فترة الحمل 

ولكن لیس بالضرورة ) ٢٠٠٦،الروسان (األسبرین وبعض المضادات الحیویة والھرمونات  الجنسیة ،

على وجھ التحدید وھذا یتوافق مع ما أشار إلیھ ) حالة متالزمة داون( أن تسبب خلل الكروموسومات  

ومع ذلك یجب .  الزمة داون لیس نتیجة تناول األم ألدویةحیث أوضح أن حدوث مت) ٢٠٠٢،الصبي (

  ).٥شكل % (٥٨و% ٤٢أن نذكر أنھ ال یوجد فرق كبیر في النسبة بین 

من األمھات % ١٤بینما ، من األمھات تعرضھن  ألشعة سینیة أثناء فترة الحمل% ٨٦كما عارض   

، وھذا ما یجعلنا نشیر  بأنھ، مل مؤیدات وتعرضن  ألشعة سینیة في الثالث األشھر األولى من الح

یعتبر تعرض األم الحامل لألشعة السینیة وخاصة في الثالث األشھر األولى من الحمل من العوامل 

  ).٦شكل) (٢٠٠٦،الروسان (التى تسبب تلف الخالیا الدماغیة للجنین 
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یتوافق مع أشار إلیھ من األمھات لم یُكنَّ یعانین من أمراض أثناء فترة الحمل وھذا % ٧٠و نجد أن 

، حیث ذكر أن  حدوث متالزمة داون لیس لھ عالقة بالمرض  أثناء فترة الحمل ) ٢٠٠٢،الصبي (

من األمھات ُكنَّ یعانین من أمراض مختلفة أثناء فترة الحمل منھا السكر والضغط وفقر % ٣٠بینما 

كبر نسبة من األمراض التي ویشكل مرض السكر أ. الدم ودائمة األنفلونزا ونشاط الغدة الدرقیة 

وھذا یجعلنا نشیر إلى  الدراسة التي تمت في المملكة العربیة ، تعرضن لھا األمھات أثناء فترة الحمل 

حیث تم فحص جمیع حاالت الحمل لمرض السكر وجمیع حاالت متالزمة ،  السعودیة في اإلحساء 

ن أمھات مرضى السكر عند مقارنتھا ووجد أن  معدل متالزمة داون كان أعلى في األطفال م، داون

  ).٧شكل ) (Narchi and Kulaylata,1997(مع األمھات غیر مصابات بمرض السكر 

وھذا یتفق مع ما أشار ،من األمھات لم یُكن یعانین من سوء تغذیة أثناء فترة الحمل % ٩٢كما نجد أن 

من % ٨بینما ، الغذاء حیث قال أن حدوث متالزمة داون لیس لھ عالقة ب) ٢٠٠٢،الصبي(إلیھ 

.                                                     األمھات ُكن یعانین من سوء تغذیة أثناء فترة الحمل 

والجدیر بالذكر أنھ قد  ُأشیر إلى  أن استخدام  إضافات غذائیة أثناء الحمل في الشھر األول یبدوا أن 

ذكرت الدراسة أن ھذه اإلضافات عبارة عن جرعات من وقد ، لھا أثر وقائي ضد متالزمة داون 

وفي دراسة أخرى ُتبین أن حمض الفولیك ، ) Czeizel and Puhó,2005(حمض الفولیك والحدید 

  ).٨شكل ( ).2006et al Meijer,(لھ دور في الوقایة من عیوب القلب الخلقیة في متالزمة داون 

بینما ، من بفحوصات دوریة أثناء فترة الحمل من األمھات حریصات وُكن یق%  ٨٦نالحظ  أن  

  ).٩شكل(من األمھات لم یقمن بفحوصات دوریة أثناء فترة الحمل %  ١٤

من حاالت متالزمة داون األب من أقارب األم وھذا ال یتفق % ٧٢وقد أوضحت أجوبة االستبیان أن  

بة الرحم ال تؤثر في قرا حیث أشارت أن) Sayee and Thomas,1998(مع ما أشیر في الدراسة 

  ).١٠شكل (من الحاالت األب لیس من أقارب األم % ٢٨بینما ، اإلصابة بمتالزمة داون 
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من األمھات لم ینجبن طفل آخر مصاب بنفس المتالزمة وھذه النسبة متفقة  مع ما أشار إلیھ  % ١٠٠

  ).١١شكل (فقط  % ١من الحاالت نسبة التكرار فیھا ھي % ٩٨حیث أوضح أن ) ٢٠٠٢،الصبي(

لم تسجل لھا % ٧٦بینما ،من الحاالت قد سجلت لھا إصابة في تاریخ عائلة األم % ٢٤و نجد أن 

  ).١٢شكل (إصابة في تاریخ عائلة األم 

لم تسجل لھا إصابة في % ٧٨بینما ، من الحاالت قد سجلت لھا إصابة في تاریخ عائلة األب %  ٢٢و  

  ).١٣شكل (تاریخ عائلة األب 

نجد أن نسبة اإلصابة في تاریخ عائلة األم تفوق نسبة اإلصابة ) ١٣و ١٢(النسب في الشكلین  وبمقارنة

  .في تاریخ عائلة األب 

من الحاالت مصابة بإعاقة % ٢بینما ، من حاالت متالزمة داون لم یصاحبھا إعاقة أخرى % ٩٨ 

دھا نطلق على الشخص وھذا یجعلنا نعتقد أنھ قد یصاحب متالزمة داون إعاقة أخرى وعن، أخرى 

حیث ُعرف  األشخاص متعددوا ،) ٢٠٠٥، الخراز ، عسیري(متعدد اإلعاقات كما أشار إلیھا 

  ).١٤شكل(اإلعاقات بأنھم األشخاص الذین یعانون من أكثر من إعاقة كالشلل مع تخلف عقلي 

، الن الرأس من الحاالت یعانون من آالم بالرقبة وعدم تحریكھا حركة تامة أو می% ١٦و نجد أن 

من الحاالت یعانون % ١٥- ١٠حیث قال أن ) ٢٠٠١،الملق(وھذه النسبة توافق بالتقریب مع ما ذكره 

  ).١٥شكل (ال یعانون من ذلك% ٨٤بینما . من عیوب خلقیة بالعمود الفقري بالرقبة 

ما ذكره من المصابین بمتالزمة داون یعانون من مشاكل في السمع وھذا یتوافق مع % ١٠كما نجد أن 

یعانون من % ١٤و، یعانون من نقص السمع العصبي% ١٠- ٤حیث قال أن ) ٢٠٠٢،الصبي(

من الحاالت % ٥٠بینما ، یعانون من مشكالت في السمع والبصر معًا % ٢٦و، مشكالت في البصر 

  ).١٦شكل ( ال تعاني من أي مشكالت في السمع أو البصر أو في كالھما
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عانون من مشكالت في القلب وھذه النسبة تتوافق مع ما أشار إلیھ من حاالت متالزمة داون ی% ٥٠ 

من % ٤٠حیث قال أن ) ٢٠٠١،الملق(وتتفق أیضًا بالتقارب مع ما أشار إلیھ ) ٢٠٠٥،أبو النصر (

من الحاالت ال یعانون من أي مشاكل في % ٥٠بینما ، الحاالت یولدون بخلل أو تشوھات في القلب 

  ).١٧شكل (القلب 

ن الحاالت یعانون من مشاكل في الجھاز الھضمي وھذا النسبة توافق بالتقارب مع ما اشار م% ١٠و 

، من الحاالت یعانون من عیوب خلقیة في األمعاء والمعدة % ١٢حیث قال أن ) ٢٠٠١،الملق(إلیھ  

  ).١٨شكل (ال یعانون من ذلك % ٩٠بینما 

وھذا یتفق  مع ما أشار إلیھ  من الحاالت یعانون من مشاكل في الجھاز التنفسي % ٣٠و 

، حیث أوضح أنھ ھناك مشكالت متكررة في الجھاز التنفسي لفئة متالزمة داون ) ٢٠٠٢،الصبي(

  ).١٩شكل (من الحاالت ال یعانون من مشكالت في الجھاز التنفسي %  ٧٠بینما 

أخرى  ال یعانون من مشكالت% ٨٠بینما ، من الحاالت یعانون من مشاكل صحیة  أخرى % ٢٠و 

  ).٢٠شكل (

% ٢٤و، مستوى تعلیمھم ثانوي % ٣٠و،من اآلباء مستوى تعلیمھم جامعي فأعلى % ٤٤وُلِحظ أن 

  ).٢١شكل (من اآلباء ُأمیین % ٢بینما ، مستوى تعلیمھم متوسط فأقل 

، مستوى تعلیمھن  ثانوي% ٣٠و، من األمھات مستوى تعلیمھن جامعي فأعلى % ٢٨كما ُلِحظ  أن 

  ).٢٢شكل (من األمھات ُأمیات % ١٢بینما ،ى تعلیمھن متوسط فأقل مستو%  ٣٠و

على أن  الطفل ُعرض على األطباء بعد الوالدة مباشرة             %  ١٠٠واتفق باإلجماع بنسبة 

  ).٢٣شكل (
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من الحاالت قد ُسجلت في مراكز مختلفة  للتأھیل والتعلیم منھا الجمعیة الخیریة لمتالزمة % ٩٠و 

وجمعیة النھضة بالریاض ومركز فریق التأھیل الدولي ومركز الریاض ) د سكا(الریاض داون ب

لم ُتسجل بالمراكز % ١٠بینما ، التخصصي ومركز التأھیل الشامل بالطائف ومركز العون بجده 

  ).٢٤شكل (

 من الحاالت أحیانًا% ١٠من الحاالت مازالت ُتعرض على األطباء واألخصائیین  و %  ٨٠و نجد أن 

من الحاالت ال ُتعرض على األطباء واألخصائیین % ١٠بینما ، ُتعرض على األطباء واألخصائیین 

  ).٢٥شكل (

فكلما كان الوالدین متعلمین كلما كانت األم ، نجد أن تعلیم األب واألم یلعب دورًا مھمًا ، و مما سبق 

ھتمامھم بعرض المصاب وكلما زادت نسبة ا،حریصة وتقوم بفحوصات دوریة أثناء فترة الحمل 

وكلما زادت فرصة إلحاق المصاب بمراكز ، لألطباء واألخصائیین  بعد مالحظھ صفاتھ بعد الوالدة  

لتأھیلھ وتطویره وأیضًا كلما زادت تبعًا لتعلیم الوالدین المداومة في عرض المصاب على األطباء 

وھذا ال ، ة مبكرًا قبل تطورھا  الكتشاف ومعالجة المشاكل الصحیة المصاحبة للحالواألخصائیین 

  .یعني بالطبع أن نھمش دور األمیین 

  ).٢٦شكل(أن ذوي المصاب ال یخفونھ عن األنظار % ١٠٠كما أتفق باإلجماع   بنسبة 

أحیانًا ما ُیمیز فیھا % ٣٠بینما ، من الحاالت یتم تمیز المصاب فیھا بزیادة االھتمام والرعایة % ٣٠و

من الحاالت ال یمیز فیھا المصاب عن بقیة أفراد % ٤٠بینما ، ام والرعایة المصاب بزیادة االھتم

  ).٢٧شكل (العائلة 

من الحاالت أسرھم ال % ٤٠و ، من الحاالت ُأسرھم تواجھ صعوبة في التعامل والعنایة بھم % ١٠و 

صعوبة في  تواجھأحیانًا  من الحاالت أسرھم % ٥٠بینما ، تواجھ صعوبة في التعامل والعنایة  بھم 

  ).٢٨شكل (التعامل والعنایة بھم 
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من األھالي ال یؤیدون % ٤٠بینما ، من األھالي تؤید دمجھم في المدارس العادیة % ٦٠ونجد أن  

أن الدمج سالح ذو حدین فكما أن ) ١٥،موقع (دمجھم في المدارس العادیة وھذا یتفق مع ما أشار إلیھ 

  ).٢٩شكل(وما یعارضھا ، لھا من یساندھا ، قضیة جدلیة لھ إیجابیات فإن لھ سلبیات أیضًا وھو 

، أشار إلى أنھ ینبغي أن یتم تعلیم كل األطفال ذوي اإلعاقات ) ٢٠٠١، الملق (والجدیر بالذكر أن  

  وذلك لسببین ، مع تقدیم الدعم المناسب لھم ، ضمن المدارس العادیة 

، قبلوا في عالم الطفولة االعتیادي لھم الحق في أن ی، اعتبارھم أطفال في المقام األول  •

وذلك لتحقیق كل مظاھر المصلحة والفائدة المعرفیة والعاطفیة ، والمألوف بمجتمعھم 

 .  واالجتماعیة والنمائیة

بغض النظر عن اللون والعقیدة ، ویتعلموا إجالل كل منھم لآلخر ، لكي ینمو األطفال معًا  •

یب األحكام المسبقة التي تحط من قیمة الحیاة وبذا سوف تغ، والمقدرات أو اإلعاقات ، 

 .لدى األشخاص ذوي اإلعاقة 

من أھالي الحاالت على الرفض رفضًا باتًا بأن ُیوصف أوُیدعى  % ١٠٠وأتفق بالجماع بنسبة  

حیث بین أن المنغولي )  ٢٠٠١،الملق (المصاب بالمغولي أو المنغولي وھذا یتفق مع ما أشار إلیھ  

وإیھانھ  شنیعة للشخص ذو الحالة الذي قبل ، وأثر سلبي ، میات لھا مضمون عنصري وما شابھھا تس

  ).٣٠شكل (كل شيء إنسانًا قادرًا على التعلم  

من أھالي ذوي متالزمة داون یؤیدون أن توصف الحالة بمتالزمة داون بدًال من % ٩٠ونجد أن 

حیث ذكر أنھ من السبعینیات أصبح ) ٢٠٠٢،الصبي (وھذا یتفق مع ما أشار إلیھ ،منغولي أو مغولي 

في جمیع أنحاء العالم بعدما قامت دولة منغولیا بالشكوى لدى ) أطفال متالزمة داون (یطلق علیھم 

  ).٣١شكل (ال یؤیدون أن توصف بمتالزمة داون % ١٠بینما ،  األمم المتحدة ضد ھذه التسمیة
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ن الزواج حق من حقوق ھذه الفئة ویجب أن من األھالي  ذوي متالزمة داون أجمعت أ% ٩٠ونجد أن 

حیث أوضح أنھ ال یختلف الشبان ذوي ) ٢٠٠١، الملق (وھذا یتفق مع ما أشار إلیة ، یتاح لھم 

فقد تكون لدیھم رغبة جنسیة عالیة أو منخفضة ، متالزمة داون عن غیرھم فیما یخص األمور الجنسیة 

  ).٣٢شكل (عارضون ذلك كانوا ی% ١٠بینما ،  الناس مثلھم مثل عامة ، 

ال یؤیدون منع فئات متالزمة داون من التناسل  من األھالي % ٨٠وقد بینت أجوبة االستبیان  أن 

وھذا یتفق مع ما أشار إلیھ ، یؤیدون التعقیم% ١٠بینما ، ال یھمھم األمر % ١٠و، ) التعقیم (واإلنجاب 

أشار إلي أن قضیة التعقیم قضیة ) ٢٠٠١، الملق(والجدیر بالذكر أن  ).٣٣شكل )  (٢٠٠١، الملق(

ھل في التعقیم مصلحة : ینبغي قبل اللجوء إلیھا طرح بعض التساؤالت في االعتبار وھي ، حساسة 

كبیرة وفائدة ترجى بالنسبة  للشخص؟ ھل یوجد بدیل أفضل لعملیة التعقیم ؟ ھل الشخص قادر من 

ل جنسیًا ؟ ھل تم تجربة موانع اإلنجاب ص فّعاجاب األطفال ؟ ھل یعد الشخالناحیة الجسمیة على إن

أو ھل ھناك مبررات طبیة لعدم استخدامھا ؟ ھل الطریقة المقترحة للتعقیم ھي ، األخرى ) الحمل(

  .أدنى وأقل طرق التدخل المتاحة ؟ وأخیرًا ھل ینجم عنھا خطر على حیاة الشخص أو صحتھ ؟
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  . جنس المصاب  بمتالزمة داون ) ١(شكل                               
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  .عمر المصاب بمتالزمة داون  ) ٢(شكل 
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  . نوع متالزمة داون لدى المصاب) ٣(شكل 
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  .اكتشاف اإلصابة بمتالزمة داون ) ٤(شكل
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  .تناولت األم أدویة أثناء فترة الحمل ) ٥(شكل 
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  .أثناء فترة الحمل ) X-Rays(تعرضت األم ألشعة سینیة ) ٦(شكل 
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  .كانت األم ُتعاني من مرض أثناء فترة الحمل ) ٧(شكل 
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  .كانت األم ُتعاني من سوء تغذیة أثناء فترة الحمل ) ٨(شكل 
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  .ة أثناء فترة الحمل كانت األم تقوم  بفحوصات دوری) ٩(شكل 
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  .األب من أقارب األم ) ١٠(شكل 
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  .أنجبت األم طفل آخر ُمصاب بمتالزمة داون ) ١١(شكل 
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  .متالزمة  في تاریخ عائلة األب ُسجلت إصابة بنفس ال) ١٢(شكل 
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  .ُسجلت إصابة بنفس المتالزمة في تاریخ عائلة األم ) ١٣(شكل 
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  .صاحب متالزمة داون إعاقة أخرى  ) ١٤(شكل 
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  .ُیعاني المصاب من آالم بالرقبة وعدم تحریكھا حركة تامة أو میالن الرأس ) ١٥(شكل 
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  .ُیعاني المصاب من مشكالت في السمع أو البصر ) ١٦(شكل 
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  .قلب ُیعاني المصاب  من  مشكالت في ال) ١٧(شكل 
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  .یُعاني المصاب من مشكالت في الجھاز الھضمي ) ١٨(شكل 
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  .ُیعاني المصاب من مشكالت في الجھاز التنفسي ) ١٩(شكل 
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  .ُیعاني المصاب من أمراض ٌأخرى ) ٢٠(شكل 
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  .مستوى تعلیم األب ) ٢١(شكل 
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  .مستوى تعلیم األم ) ٢٢(شكل 
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  .مالحظة صفاتھ بعد الوالدة  ُعرض الطفل لألطباء عند) ٢٣(شكل 
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  .ُسجل المصاب بمراكز لتأھیلھ وتعلیمة وتطویره ) ٢٤(شكل 
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  .مازال المصاب ُیعرض على األطباء واألخصائیین ) ٢٥(شكل 
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  .ٌیخفى المصاب عن األنظار ) ٢٦(شكل 
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  .تمییز المصاب في المعاملة واالھتمام عن بقیة أفراد العائلة ) ٢٧(شكل 
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  .تواجھون صعوبة في التعامل والعنایة مع المصاب ) ٢٨(شكل 
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  .دمجھم في المدارس العادیة ) ٢٩(شكل 
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  ".المغولي"أو "بالمنغولي "وصف المصاب ) ٣٠(شكل         
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  "   مغولي "أو " منغولي"داون بدًال من  وصف الحالة بمتالزمة)  ٣١(شكل         
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  .الزواج حق من حقوق متالزمة داون ویجب أن ُیتاح لھم ) ٣٢(شكل            
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  ).التعقیم ( منع األشخاص ذوي متالزمة داون من التناسل واإلنجاب) ٣٣(شكل     
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  الخامس الباب

  والتوصیات الخاتمة
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  :الخاتمة والتوصیات  - ٥

  :الخاتمة ١- ٥

ولنا في ، یجب علینا كأفراد في مجتمع إسالمي تقبل ھذه الفئة  وتغیر النظرة السلبیة تجاھھا وأخیرًا 

وعضالت الجسم ، اللسان عضلة  غالبًا ما تسبق عمل كل العضالت  وھي أن. ذلك فلسفة خاصة 

فالعین عندما تحتقر یكون قد سبقھا  اللسان  ، لفعل سابق من اللسان ، غالبًا حركتھا ما ھي إال ردة فعل

وال نستبعد أن ، و الید عندما تمتد وتضرب یكون قد سبقھا لساٌن تطاول أو افتن ،وتحدث باستھزاء

خ والقنابل التي ُتقذف في فلسطین والعراق واآلن في  لبنان ویكون ضحایاھا أطفال ھذه الصواری

بل  ;وال نقول  ذلك ألننا من تالمذة قسم األحیاء(وشیوخ ونساء كان المسبب لھا لسان ُمحرض وُمفتن 

ذا إ{حیث قال علیھ أشرف الصالة والسالم ) -محمد صلى اهللا علیھ وسلم-ألننا تالمذة ُمعلم الحیاة 

ننشدك اهللا فينا ، إنك إذا استقمت : ، وتقول  اللسان أصبح ابن آدم فإن األعضاء كلها تكفر

  :لذلك  نوصي بالتالي  }اعوججت اعوججنا استقمنا ، وإن

  :التوصیات ٢- ٥

فاهللا جلت ،وأن ُنحِكم اللسان بالعقل ، وأبلغھا وصفًا ،أن نختار من األلفاظ أسماھا وألطفھا   •

بھ أمام رب العباد ویوم  فما الذي سوف نحتجُّ، تان واألسنانالشف، ن حارسینقدرتھ جعل للسا

إن العبد  {     قال علیة الصالة والسالم!! یارب إنھا زلُة لسان عاٌر أن نقول !! الحساب ؟؟

لقي لها باالً ، يرفع اهللا بها درجات ، وإن العبد ليتكلم من رضوان اهللا ، الي ليتكلم بالكلمة

  .}من سخط اهللا ، ال يلقي لها باالً ، يهوي بها في جهنم بالكلمة
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الصبر واالحتساب ، یستوجب على الوالدین في حال رزقوا بمولود مصاب بمتالزمة داون •

  .واإلیمان بقضاء اهللا وقدره 

 .تطبیق برنامج التدخل المبكر  •

تكسبھ الكثیر  یجب على األسرة إتاحة الفرصة للطفل على المواجھة للمواقف المختلفة التي •

والبد من اصطحابھ إلى السوق لزیارة المتاجر والمعارض ، من الخبرات المعرفیة والعلمیة 

ألن ھذه المواقف  تزیده ثقة وطمأنینة ، والقیام بعملیة الشراء بنفسھ وغیرھا من المعامالت ، 

 .وتجعلھ على احتكاك باآلخرین ، وتفجر مخزونھ اإلبداعي 

 .في المدارس العادیة وفق ضوابط مرسومة وسلیمة  تطبیق برنامج الدمج  •

تبنى وتشجیع كافة األعمال واإلنجازات التي من شأنھا خدمة ھذه فئة متالزمة داون وغیرھا  •

 .واالختراعات وما إلى ذلك ، كالبحوث العلمیة ، من الفئات 

 .كافة حقوقھم  اإلعاقة إصدار القوانین واألنظمة التي تضمن لذوي •

اصة بأنواعھا سواًء وبات الصارمة لكل من ُیسيء معاملة فئات االحتیاجات الخإصدار العق •

أبًا أو ، وتطبیقھا على المسيء أیًا كان،أو التحرش الجنسي وما إلى ذلك بالضرب أو اإلیھانھ 

 .ًا معلم

 .تدریب الكوادر وتأھیل المتخصصین لتعلیم وتدریب ھذه الفئة  •

ونعنى بالتنقیب ، ھذه الفئات وتنمیتھ وتطویره وتوظیفھ التنقیب عن المخزون اإلبداعي لدى  •

 .أي البحث الجاد المتواصل دون ملل أو كلل 
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  :المراجع  - ٦

  :المراجع العربیة  ١- ٦

بحوث ، م٢٠٠١. محمد ، النحاس.عبد الرحمن ، سلیمان.سعاد،بسیوني. فیولیت فؤاد ، إبراھیم  .١

 .١٩-١٧،القاھرة  ،مكتبة زھراء الشرق ، سیكولوجیة اإلعاقة ودراسات في 

مجموعة ،اإلعاقة العقلیة المفھوم واألنواع وبرامج الرعایة ،م  ٢٠٠٥. مدحت ،أبو النصر .٢

 .١٥٩-١٥٥،القاھرة ، النیل العربیة 

،          عمان ،دار الفكر ،سیكولوجیة األطفال غیر العادیین ،  م٢٠٠٦. فاروق ، الروسان  .٣

١٤٠، ١١٣-١١٢ . 

دار الفكر ،طفل خاص بین اإلعاقات والمتالزمات ، م  ٢٠٠٤.زكریا أحمد ، الشربیني  .٤

 . ٢٤٣-٢٣٥،العربي

 . ٤٧-٢، دار الزھراء،متالزمة داون ، م ٢٠٠٢. عبد اهللا محمد ،الصبي .٥

 . ٢٧١، الحرف العربي  ،الوراثة مالھا وما علیھا ، م٢٠٠٣.شیخھ سالم ، العریض .٦

عمان ،دار الحامد للنشر والتوزیع ،م التأھیل المجتمعي  ٢٠٠٦. داود محمود ، المعایطة  .٧

،٢٢٧-٢٢٥. 

- ١٧،الریاض،مطابع بورصة ،متالزمة داون ، م  ٢٠٠١. سعود عیسى  ناصر ، الملق  .٨

٢٨٥- ٢٥٥، ١٦٤. 

 .    ٢١- ١٥، عمان ،دار صفاء ،تأھیل المعاقین ، م ٢٠٠٠.  ماجدة السید ، عبید  .٩

، التربیة الخاصة ،م ٢٠٠٥. أمجد عبد الفتاح ،الخراز ،حمد عبد الرحمن  خالد م، عسیري.١٠

             .٩٦-  ٦٨، ٤، الطائف 
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  :المراجع األجنبیة  ٢- ٦

1) Czeizel AE, Puhó E. 2005, Maternal use of nutritional supplements during 

the first month of pregnancy and decreased risk of Down's syndrome: case-

control study , Nutrition, 21,698-704, discussion 774.                                     

2) Fisch H, Hyun G, Golden R, Hensle TW, Olsson CA, Liberson GL.2003, 

The influence of paternal age on down syndrome, J Urol, 169,2275-8. 

3)Kumar, V.Cotran,R.S.and Robbins,S.L.2003, Robbins Basic 

Pathology,Saunders,7th (edition),230.                                                                 

4) Malini SS, Ramachandra NB.2006, Influence of advanced age of maternal 

grandmothers on Down syndrome, BMC Med Genet, 14,7-4.                                                                         

5)Meijer WM, Werler MM, Louik C,Hernandez-Diaz S, de Jong-Van den 

Berg LT, Mitchell AA. 2006, Can folic acid protect against congenital heart 

defects in Down syndrome?, Birth Defects Res A Clin Mol Teratol, 76,714-7.                                                                                                                             

6) Narchi H, Kulaylat N.1997,High incidence of Down's syndrome in infants 

of diabetic mothers, Arch Dis Child,77,242-4.                                        

7)Niazi MA ,al-Mazyad AS ,al-Husain MA ,al-Mofada SM,al-Zamil 

FA,Khashoggi TV,al-Eissa YA.1995,Down's syndrome in Saudi Arabia: in 

cadence and cytogenetic ,Hum Hered,45, 65-9.                                                  

8) Sayee R, Thomas IM. 1998, Consanguinity;non-disjunction; parental age 

and Down's syndrome, J Indian Med Assoc, 96, 335-7. 
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   :مواقع إلكترونیة 

1. (http://b-dss.org/Down/main). 

2. (  http://www.angelfire.com/alt/upsyndrome/Facts.htm). 

3. (http://www.hayatnafs.com/iterabat_nafsia/down's-syndrome.htm).  

4. (http://www.lpch.org/DiseaseHealthInfo/HealthLibrary/genetics/downs.

html ).   

5. (http://www.kidsource.com/NICHCY/downs.html#contents). 

6. (http://www.alaskadownsyndrome.ak.org/). 

7.  (http://www.irishhealth.com/index.html?level=4&con=64). 

8. (http://www.q8ds.com/modules.php?name=News&file=print&sid=102). 

9. (http://www.intellectualdisability.info/diagnosis/genetics_ds.htm). 

10. (http://www.medicineonline.com/articles/D/1/Down-Syndrome.html). 

11. (http://www.dsav.asn.au/Information/aboutDS.html). 

12. (http://www.ds-health.com/mosaic.htm). 

13. (http://www.riyadhrehab.com.sa/). 

14. (http://www.6abib.com/a-953.htm). 

15. (http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=51&to

pic_id=715). 

16. (http://www.dsca.org.sa/Catsubmenudetail.aspx?id=10). 

17. (http://images.google.com.eg/images?hl=ar&resnum=0&q=Down%20syndrome&u

m=1&ie=UTF-8&sa=N& 
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  .تاریخ متالزمة داون ) ١(ملحق 

        

    اللوحة التي ُر ِسمت  للسیدة مریم                        التماثیل التي ُنحتت في الحضارة األولمیة              

)                               علیھ السالم (والمسیح                                                                                                 

                                                                                                 

                               

لبریطاني النجدون داون الطبیب ا     Edouard Seguin إدواردو سیكوین        سیدة كوكبورن وأبنائھاال
Langdon Down                                                                                                                                                                       

  

  

   مجموعة من األطفال یتشابھون في الصفات الخلقیة الممیزة                                

  ).١٧،موقع الكتروني(                                                  
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  .الخصائص الجسمیة لمتالزمة داون ) ٢(ملحق 

    

  األنف ،البصمة ، األطراف،الشعر، الوجھ                               

          

  العین                                     الجمجمة وعظام الفك ، األذن ،اللسان         

                   

  األعضا٣ التناسلیة ، فتاء الُسرة ،البطن                   مقارنھ بالجسم الطبیعي ،العنق ،الظھر،الصدر 

.              خلع في المفصل  .                       األسنان
  ).١٧،موقع الكتروني (
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  .متالزمة داونكروموسومات الشخص الطبیعي مقارنھ بكروموسومات ) ٣(ملحق       

  
  كروموسومات طبیعیة لذكر

  

  كرموسومات متالزمة داون

  )١٧،موقع الكتروني (
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  .متالزمة داون الثالثي والمنتقل )  ٤(لحق م

                               
                كروموسوم                      ٤٦الطفل طبیعي                                                      

  

  Translocation                            المنتقل  )                  (Trisomy21الثالثي  ٢١كروموسوم      

  ).١٧،موقع الكتروني (
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  )Mosaic(متالزمة داون الفسیفسائي  ) ٥(ملحق 

  

    مشغوالت الفسیفساء    أثناء وبعد الحمل                                :الطریقة األولى 

  

  بعد الحمل:الطریقة الثانیة 

  ).١٧،موقع الكتروني (
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  .وكالھما ذوي متالزمة داون  *ندریاأ* من *بول*زواج  ) ٦(ملحق 

  
  أندریا &             بول                                        

  ).١٧،موقع الكتروني (
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  .لمي لمتالزمة داون وسبب التسمیة شعار الیوم العا)  ٧(ملحق

  

  
  .شعار الیوم العالمي لمتالزمة داون                            

  

  

  سبب اختیار التاریخ                                        

  ).١٧،موقع الكتروني (
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  :االستبیان) ٨(ملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

  :وبعد.....كاتھالسالم علیكم ورحمة اهللا وبر
  قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم  

   (1)]منھم حقھ الضعیف إن اهللا تعالى ال یقدس أمة ال یعطون[

) متالزمة داون (یخدم فئة ، مشروع تخرجي أن یكونمن منطلق ھذا الحدیث الشریف جاءت فكرة 
إعطاء ھذه الفئة حقھا من وكي نكون من ضمن المساھمین في ، وبحقوقھم ، عرف المجتمع بماھیتھموُی

منكم اإلجابة على ھذا االستبیان بكل مصداقیة وشفافیة وذلك  أتمنى،كل النواحي قدر المستطاع  
                                                                            .بوضع إشارة على االختیار الذي ترونھ مناسب 

  .وجزآكم اهللا خیر الجزاء ،كم حسن تجاوبكمشاكره لكم تعاونكم ومقدرة ل

 -----------------------------------------------------------------------------  

 ھو جنس  الشخص ذو متالزمة داون ؟                   ما -١
  .أنثى .                             ذكر  
 

        كم عمر الشخص ذو متالزمة داون  ؟          -٢
  .                                           سنة ٢١- ١١من .            سنوات فأقل١٠من  

                                                       . سنة ٣٠سنة                أكثر من  ٣٠-٢٢من       

 ؟ لدى المصاب  ما نوع متالزمة داون -٣
     ).                                               ٢١(المنتقل الصبغي ) .           ٢١(ثالثي الصبغات  
  .    ال أعلم              )Mosaic(الفسیفسائي 

  متى تم اكتشاف اإلصابة بمتالزمة داون؟                 -٤

                                                                                                                             .  بعد الوالدة مباشرة  .                   أثناء فترة الحمل     

  .الث أشھرفي أكثر من ث   .      في الثالث األشھر األولى     

  ھل كانت األم تتناول أدویة أثناء فترة الحمل ؟             -٥

  ---------------------------- ما اسم الدواء؟.   نعم      

  .ال أعلم .                             ال    

  

٨٥  
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                                                             أثناء فترة الحمل ؟  )  X- Rays (السینیة ھل تعرضت األم لألشعة -٦

  ------------------ في شھر كم تعرضت لألشعة؟ . نعم          

  .ال أعلم  .                                ال         

  ؟       ھل كانت األم تـُعاني من مرض أثناء فترة الحمل  -٧

  ------------------- ما اسم المرض ؟ .      نعم          

  .ال اعلم                                .ال          

 ھل كانت األم ُتعاني من سوء تغذیة أثناء فترة الحمل ؟-٨

  .                            نعم 
                    

  .ال أعلم          .                     ال  

 ھل كانت األم تقوم بفحوصات دوریة أثناء فترة الحمل ؟-٩

  .نعم 

  .ال أعلم .                            ال            

 ؟ م من أقارب األ بھل األ- ١٠

  .نعم          

  .           ال أعلم .                               ال         

  بنفس المتالزمة ؟   مصابًاآخر  طفًالت األم ھل أنجب - ١١

  .        نعم 
  .ال أعلم .                              ال

 جلت إصابة بنفس المتالزمة في تاریخ عائلة األب ؟ھل ُس- ١٢

  .                    نعم   
 .ال أعلم.                               ال  

 المتالزمة في تاریخ عائلة األم ؟جلت إصابة بنفس ھل ُس- ١٣

  .نعم 
  .ال أعلم .                              ال
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  ھل صاحب متالزمة داون إعاقة أخرى ؟- ١٤

                                 --------------------- نوع أو اسم اإلعاقة ؟.         نعم           

  .ال أعلم               .                    ال         

  ھل یعاني المصاب من آالم بالرقبة وعدم تحریكھا حركة تامة أو میالن الرأس ألحد الجانبین ؟ - ١٥

  .نعم          

  .أحیانًا .                                ال          

  البصر ؟ وأھل ُیعاني المصاب من مشكالت في السمع - ١٦

        .نعم           

                            .              ال أعلم  .                                 ال          

 ؟ھل ُیعاني  المصاب من مشاكل في القلب - ١٧

  .نعم
  .ال أعلم .                              ال

 ؟ اب من مشكالت في الجھاز الھضمي عاني المصھل ُی  - ١٨

   .   نعم
  .ال اعلم.                               ال 

  ھل ُیعاني المصاب من مشكالت في الجھاز التنفسي ؟ - ١٩

  .نعم            

  ال                                ال اعلم             

  ھل ُیعاني المصاب من أمراض أخرى؟ - ٢٠

  -------- ---- ما اسم المرض؟.               نعم          

  .ال أعلم.                               ال         

  مستوى تعلیم األب ؟ما ھو  - ٢١

  .ثانوي .              جامعي فأعلى          

          ).غیر متعلم(أُ مي   .               متوسط فأقل         

            

٨٧  
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 ستوى تعلیم األم ؟ا ھو مم- ٢٢

  .       ثانوي .              جامعي فأعلى          

  )غیر متعلمة (أُ مِّي    .            متوسط فأقل          

 ھل ُعرض الطفل لألطباء عند مالحظة صفاتھ بعد الوالدة ؟- ٢٣

  .                    نعم    
  .ال أعلم .                                ال   

  بمراكز لتأھیلھ وتعلیمھ وتطویره ؟ ھل ُسجل المصاب- ٢٤

  -------------------------- ما اسم المركز .                 نعم          

                                                           .ال أعلم .                                 ال          

  اء واألخصائیین ؟ھل مازال المصاب ُیعرض على األطب- ٢٥

  .                                    نعم           

  .أحیانًا .                                 ال          

  المصاب عن األنظار ؟ ٌیخفىھل - ٢٦

           .نعم          

  .أحیانًا .                                ال          

 ؟ بقیة أفراد العائلة عن  واالھتمامیز المصاب في المعاملة ھل یتم تمی - ٢٧

  .نعم   
  .أحیانًا.                               ال    

  ------------- في حالة اإلجابة بـــنعم أو أحیانًا ما نوع التمییز من حیث الزیادة أو النقص ؟

 ھل تواجھون صعوبة في العنایة والتعامل مع المصاب ؟- ٢٨

  .نعم         

  أحیان.                                 ال         

 ھل تؤیدون فكرة دمجھم في المدارس العادیة ؟- ٢٩

  .  نعم         

  .ال یھـُم.                             ال        

٨٨  
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 ؟  "المغولي" أو" بالمنغولي" المصاب تؤیدون أن ُیوصفھل - ٣٠

                                .        نعم    
  .ال یھـُم.                         ال    

 ؟ "المغولي " أو" المنغولي"ؤیدون أن ُتوصف الحالة بمتالزمة داون بدًال من ھل ت- ٣١

  .نعم 
  .ال یُھم .                         ال

  ون ویجب أن ُیتاح لھم؟ھل ترون أن الزواج حق من حقوق األشخاص  ذوي متالزمة دا- ٣٢

  .نعم  
  .ال یھـُم.                       ال  

  ؟) التعقیم(ھل تؤیدون منع األشخاص ذوي متالزمة داون منعًا تامًا من التناسل واإلنجاب - ٣٣

  .نعم
  
                                                            .                                                      ال یـُھم.                        ال 

  
  

  .كل الشكر والتقدیر لُجھدكم المبذول: وفي الختام 
وأن یجعل أعمالنا خالصة ،وأن یرزقنا الصدق في القول والعمل ،داعیة اهللا أن ینفعنا بما كتبنا

  .                 معین وصلى اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أج.لوجھھ الكریم 
                                                                                                             

                                                                                                              
                                                                                                                             الباحثة 
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