
مشکالت پزشکی و طبی کودکان مبتال به سندرم داون

ــود. در  ــده می ش ــاد دی ــودکان زی ــن ک ــم در ای ــت ه ــزرگ و یبوس ــدن رودۀ ب ــزرگ ش ب
ــه  ــد. هرگون ــدا می کن ــی پی ــر طبیع ــت غی ــزرگ حال ــن رودۀ ب ــمت پایی ــز قس ــواردی نی م
انســداد روده ای در قســمت بــاب المعــده موجــب می شــود کــه بچــه در همــان اولیــن غذایی 
)آب یــا شــیر( کــه می خــورد، دچــار حالــت تهــوع شــده، اســتفراغ کنــد. انســداد روده ای در 
ــتفراغ از روز  ــود. اس ــزرگ ش ــوزاد ب ــکم ن ــه ش ــود ک ــبب می ش ــک س ــمت رودۀ باری قس
ــوزاد  ــه مــرگ ســریع ن ــن ناهنجاری هــا ممکــن اســت ب ــا دوم شــروع می گــردد. ای اول ی
تریزومیــک در روزهــای اول زندگــی منجــر شــود .گاهــی قســمتی از روده ســلول عصبــی 
ــت  ــان را دریاف ــع درم ــر بموق ــه اگ ــد. ک ــدید دارن ــت های ش ــودکان یبوس ــن ک ــداردو ای ن
نکننــد زندگــی کــودک تهدیــد خواهــد شــد. کــه بطــور معمــول بــا جراحــی، قابــل درمــان 

اســت. 
* مشکالت تنفسی در کودکان مبتال به سندرم داون 

ــای  ــی از عفونت ه ــتند. بعض ــی هس ــای تنفس ــت ه ــرای عفون ــر ب ــودکان در خط ــن ک ای
تنفســی بــا ســرفه های ضعیــف کــه ناشــی از تــون عضالنــی پاییــن ایــن کــودکان اســت 
ــا  ــون ریه ه ــان خ ــالل در جری ــه اخت ــر ب ــه منج ــی ک ــکالت قلب ــردد. مش ــاد می گ ایج
ــذا  ــت غ ــد. برگش ــی باش ــت تنفس ــکالت عفون ــری از مش ــت دیگ ــد عل ــود می توان می ش
ــی در تنفــس در  ــه ریه هــا و ضعــف سیســتم ایمنــی. آپنــه خــواب، توقــف زمان از معــده ب
طــی خــواب، کــه گاهــی در کــودکان مبتــال بــه ســندرم داون هــم دیــده می شــود از جملــه 
مشــکالت تنفســی در ایــن کــودکان اســت. آپنــه خــواب اغلــب در اثــر آدنوئیــد یــا بــزرگ 
شــدن لوزه هــا، کــه بــرای دهــان کــودک بــزرگ هســتند، ایجــاد می شــوند. عالئــم آپنــه 
در خــواب شــامل: بیقــراری، تنفــس از بینــی، خــر و پــف کــردن. از آنجایــی کــه ممکــن 
اســت مغــز کــودک اکســیژن کــم دریافــت نمایــد، ایــن مشــکالت می توانــد جــدی باشــد. 

ــد باشــد. ــا ادنوئی ــوزه ی ــد شــامل برداشــتن ل درمــان می توان
* مشکالت ارتوپدیک 

کــودکان مبتــال بــه ســندرم داون بخاطــر تــون عضالنــی پاییــن و یــا شــل بــودن رباطهــا 
ــد. ایــن مشــکالت شــامل اســکولیوز  ــه می کنن و عضــالت مشــکالت ارتوپدیــک را تجرب
)انحــراف طرفــی ســتون فقــرات(، در رفتگــی مفصــل، عــدم ثبــات در مفصــل هیــپ و زانــو، 
ضعــف در مــچ پاهــا، مشــکالتی بــا پاهــا ماننــد چرخــش پــا و پــای صــاف اســت. بعضــی از 
ایــن شــرایط ممکــن اســت عالئــم خاصــی ایجــاد نکنــد و بعضــی از آنهــا نیــاز بــه جراحــی 
ارتوپدیــک پیــدا نمایــد.  بیشــتر از 20درصــد کــودکان ســندرم داونضعــف یــا عــدم ثبــات 
ــن شــرایط تشــخیص داده نشــود  ــر ای ــد. اگ ــردن را دارن ــه گ ــرات در ناحی در ســتون فق
ــرگ  ــا م ــی ی ــه فلج ــر ب ــه منج ــود ک ــی بش ــاب نخاع ــه طن ــیب ب ــث آس ــد باع می توان
خواهــد شــد. مهــم اســت کــه کــودک مبتــال بــه ســندرم داون از ایــن نظــر غربالگــری 
ــه مقــدار بی ثباتــی و فاصلــه ای کــه بیــن مهــره هــا وجــود دارد  گــردد. درمــان بســته ب

ــد. ــدا می کن ــان جراحــی پی ــه درم ــاز ب ــد. اگــر شــدید باشــد نی ــر می کن تغیی

* مشکالت بینایی و  شنیداری 
ــد،  ــداری را دارن ــی از مشــکالت دی ــندرم داون انواع ــا س ــودکان ب 70 درصــد ک
ــی  ــم )لوچ ــراف چش ــی، انح ــک بین ــی، نزدی ــامل دوربین ــکالت ش ــن مش ای
ــودن  ــدود ب ــد و مس ــم،آب مرواری ــی چشم(،آستیگماتیس ــم(،آمبلیوپی )تنبل چش
ــخیص داده  ــریع تش ــر س ــکالت اگ ــن مش ــام ای ــد. تم ــکی می باش ــاری اش مج
شــوند قابــل درمــان هســتند. تمامــی کــودکان نــه فقــط کــودکان ســندرم داون 

ــی شــوند. ــی ارزیاب ــد از نظــر بینای ــاز دارن نی
ــد.  ــه می کنن ــنیداری را تجرب ــکالت ش ــندرم داون مش ــودکان س ــد ک 60 درص
رشــد گفتــار بســتگی بــه شــنوایی داره بنابرایــن مهــم اســت کــه کــودک ارزیابــی 
ــخیص  ــا تش ــود. ب ــخیص داده بش ــنیداری دارد تش ــکالت ش ــر مش ــود و اگ بش
ســریع مشــکالت شــنیداری در کــودک مبتــال بــه ســندرم داون، ایــن کــودکان 

قــادر خواهنــد بــود بشــنوند. 
ــرای بررســی مشــکالت طبــی و چــک کــردن  ــد خــود را ب ــز فرزن والدیــن عزی

ــد.  ــن مربوطــه ببری ــزد متخصصی ن

ویژه آموزش خانواده 
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ــری )از  ــودک دیگ ــر ک ــد ه ــد مانن ــندرم داون می توانن ــه س ــال ب ــودکان مبت ک
نظــر طبــی( ســالمت باشــند، گاهــی نیــز بعضــی از ایــن کــودکان مشــکالت 
ــی از  ــودکان بعض ــن ک ــی از ای ــد؛ در بعض ــه می کنن ــی را تجرب ــکی و طب پزش
ــی و  ــان داروی ــری و درم ــه پیگی ــاز ب ــد و نی ــدی می باش ــکالت ج ــن مش ای
جراحــی پیــدا می کنــد. بــا پیشــرفت علــم پزشــکی بســیاری از ایــن بیماری هــا 
قابــل درمــان هســتند و کــودک مبتــال بــه ســندرم داون شــما می توانــد بــدون 

مشــکل پزشــکی و طبــی و بــه ســالمت رشــد نمایــد. 
کــودکان مبتــال بــه ســندرم داون در خطــر ابتــال بــه مشــکالت طبــی بســیاری 
هســتند. ایــن مشــکالت ذاتــی شــامل نارســایی مــادرزادی قلبــی، خطــر ابتــال 
بــه عفونت هــا، مشــکالت تنفســی، مشــکالت روده ای، و لوســمی دوران کودکی 
می باشــند. همــه کــودکان مبتــال بــه ســندرم داون ایــن مشــکالت را نخواهنــد 
داشــت امــا در صــورت ابتــال، بیشــتر ایــن مشــکالت قابــل درمــان 

. هستند
* نارسایی مادرزاد قلب 

نارســایی مــادرزادی قلــب یکــی از مشــکالت قلبــی اســت کــه در زمــان تولــد 
مشــاهده می شــود. بیــن 30 تــا 45 درصــد کــودکان مبتــال بــه ســندرم داون بــا 
نارســایی قلبــی متولــد می شــوند. ایــن نارســایی از نارســایی خفیــف کــه ممکــن 
اســت بــا گذشــت زمــان از بیــن بــرود تــا نارســایی شــدیدی کــه نیــاز بــه درمــان 

جراحــی پیــدا می کنــد، متفــاوت اســت. 
ســاختمان قلــب در آن دســته از کــودکان ســندرم داون کــه دچــار ناراحتیقلبی انــد، 
ــی از ناهنجاری هــا  ــواع مختلف ــی از رشــد کامــل برخــوردار نیســت. ان ــه دالیل ب
در ســاختمان قلــب کــودکان ســندرم داون مشــاهده می شــود، امــا دو نوعآنیعنــی 
بیماریکوشــیندرحدود36 در صــد مــوارد و بیمــاری کــه اختــالل در ارتبــاط بیــن 
دو بطــن اســتدرحدود36 درصــد مــوارد، بیشــتر دیــده می شــود. بهنظرمتخصصــا

نمربوطه،دراکثرموارد،بیندوطرفقلــب )دهلیزهــای راســت و چــپ( اینکــودکان، یک 
فاصلــه یــا شــکاف وجــود دارد کــه در شــرایط طبیعــی حائلــی آنــرا می پوشــاند .

ــوده  ــاد باشــد، عملکــرد قلــب بســیار ضعیــف ب ــی زی ــه خیل ــن فاصل اگــر ای
خواهدبــود.  غیرفعــال  و  بی حوصلــه  و  بی حــال  العــاده  فــوق  کــودک 
تشــخیص وجــود چنیــن نارســایی قلبــی در بعضــی از نــوزادان ســندرم داون 
ــه درمواقعــی  ــدور اســت. البت ــد توســط متخصــص مق ــد از تول ــه بع بالفاصل
کــه نارســایی قلبــی کــودکان بســیار جزئــی و انــدک اســت، مشــاهده شــده 
کــه نارســایی مزبــور بــه مــرور بهتــر شــده یــا تأثیرچندانــی بــر رشد،ســالمت 
عمومــی و فعالیت هــای کــودک نــدارد. اگــر بــه هنــگام تولــد یــا در روزهــای 
اول زندگــی کــودک، بــا معاینــه کاملــی کــه از او بــه عمــل می آیــد، معلــوم 
شــود کــودک مطلقــا« نارســایی قلبــی ندارد،دیگرجــای هیــچ گونــه نگرانــی 
نخواهــد بــود .و در صــورت ابتــال کــودک درمانهــای دارویــی و در صــورت 

شــدت زیــاد جراحــی انجــام خواهــد گرفــت.
* مشکالت غده تیروئید 

بیشترین مشکل غدد در کودکان سندرم داون مربوط به غده تیروئید است. 
غده تیرویید بزرگترین غده در بدن است. هورمونهایی را ترشح می کند که 

متابولیسم بدن، نرخ ضربان قلب را و رشد را تنظیم می کند. 
ــودکان  ــد در ک ــه تیروئی ــوط ب ــکالت مرب ــوع مش ــایع ترین ن ــترین و ش بیش
ســندرم داون و در جمعیــت عمومــی، کــم کاری تیروئیــد اســت. کــه تیروئیــد 
ــدازه کافــی هورمــون تولیــد نمی کنــد. مشــکالت کــم کاری تیروئیــد  ــه ان ب
اگــر بموقــع مــورد درمــان قــرار نگیرد،می توانــد مشــکالت جــدی ایجــاد کند. 
کــه در ابتــدای تولــد مــورد معاینــه قــرار می گیــرد و در ســالهای بعــد از تولــد 
بایــد اطمینــان حاصــل شــود کــه تیروئیــد درســت کار می کنــد. عــدم درمــان 
کــم کاری تیروئیــد می توانــد بــه صــورت رشــد آهســته، مشــکالت پوســتی، 
ــالالت  ــری، اخت ــکالت یادگی ــواب، مش ــکالت خ ــی، مش ــالالت خون اخت
ــا  ــه راحتــی و ب هیجانــی خــود را نشــان دهــد. خوشــبختان ایــن بیمــاری ب

هزینــه کــم قابــل درمــان اســت. 
عمومــا در کــودکان مبتــال بــه اختــالالت ژنتیکــی مخصوصــا ســندرم داون 
اســت کنــد بــودن رشــد اتفــاق می افتــد. اگــر فرزندتــان مراحــل رشــدی را 
طــی نمی کنــد و یــا تاخیــر دارد ممکــن اســت عالمتــی از مشــکالت غــددی 

ماننــد کــم کاری تیروئیــد باشــد. 

* مشکالت پوستی 
نــوزادان مبتــال بــه ســندرم داون پوســت بســیار نرمــی دارنــد امــا همانطــور 
ــای  ــردد. اگزم ــت می گ ــک و زمخ ــا خش ــت آنه ــد پوس ــد می کنن ــه رش ک
ــن کــودکان اســت. کــه پوســت  اتوپیــک از مشــکالت شــایع پوســت در ای
ــا  ــتها ی ــا، دس ــا، پاه ــته شــدن گونه ه ــته پوس ــز، پوس ــودک خشــک، قرم ک
ــده می شــود. ایــن مشــکل پوســتی در 10 درصــد تمامــی کــودکان  ــه دی تن
ــه آن در ســندروم داون بیشــتر اســت.  ــال ب ــال ابت ــا احتم ــده می شــود ام دی
ــن  ــرد. ای ــرل ک ــوان آن را کنت ــا می ت ــدارد ام ــود ن ــداری وج ــان پای درم
ــا  ــون ی ــدون صاب ــز کننده هــای ب ــا مرطــوب کننده هــا و تمی ــد ب پوســت بای
بــا صابــون کــم مراقبــت شــود. مــوارد شــدیدتر بایــد توســط متخــص پوســت 
مــورد مــداوا قــرار گیرنــد. مــواردی نیــز گــزارش شــده اســت کــه بــا تغییــر 
ــکل  ــرفت مش ــادی از پیش ــد زی ــا ح ــوان ت ــودک می ت ــی ک ــم غذای در رژی

پوســتی فــوق پیشــگیری کــرد. 
طاســی منطقــه ای بیمــاری اتوایمیــون اســت. ایــن بیمــاری محــدود اســت 
ــود  ــه آن وج ــال ب ــال ابت ــندرم داون احتم ــه س ــال ب ــراد مبت ــتر اف و در بیش
ــروی  ــا طاســی منطقه ای ــل ی دارد. کــه ممکــن اســت بصــورت طاســی کام
ســطح ســر دیــده شــود. اکثــر کــودکان مبتــال، طاســی های کوچکــی دارنــد 
و ممکــن اســت بعــد از یکســال بــدون درمــان از بیــن برونــد. امــا در مــواردی 
کــه طاســی بزرگتــر باشــد بــا مراجعــه بــه متخصــص پوســت و مــو تــا حــد 

زیــادی بــا درمانهــای پزشــکی و دارویــی قابــل درمــان اســت. 
* مشکالت گوارشی در کودکان مبتال به سندرم داون 

مشــکالت مربــوط بــه سیســتم گوارشــی در ایــن کــودکان بــه دو صــورت وجــود 
دارد: 1( بدشــکلی هــای آناتومیکــی: که ســاختار ارگان بدشــکل و نابهنجار اســت. 
2( اختــالالت در عملکــرد روده هــا: کــه روده هــا درســت کار نمی کننــد.  در حدود 
4 درصــد نــوزادان ســندرم داون، بــا رشــد ناکامــل روده هــا متولــد می شــوند، بــه 
گونــه ای کــه بعضــی از قســمت های رودۀ کوچــک در دورۀ جنینــی رشــد کافــی 
ــی  ــا تنگ ــدودکردن ی ــد . ایننقص هامی تواندبامس ــرده، بهطورناقصباقیمی مان نک
پیلــور یــا بــاب المعــده یــا مقعــد یا آنچــه بیشــتر متداول اســت، انســداد قســمتی 

از روده بــزرگ در پاییــن شــکم مشــخص گــردد. 

ایــن اطالعــات تنها جهــت افزایــش آگاهــی والدین می باشــد، 
ضرورتــا تمــام کــودکان ایــن مشــکالت را ندارنــد امــا بــه علت 
ریســک بــاالی ابتــال بــه ایــن مشــکالت بررســی و معاینــات 

توســط متخصصیــن مربوطــه انجــام خواهــد گرفــت.


