ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﻣﺎدرزاد آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ وﻓﺎﻧﮋاد | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳۰ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۵
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺪودا  150ﻫﺰار ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺎدرزادی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ ﺧﻔﯿﻒ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺎن ﺷﺎن اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﻫﺎی ﻣﺎدرزادی ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻋﻤﺪه دﻟﯿﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺳﺎل اول
زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺖ.
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺎدرزاد ﺷﺎﯾﻊ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻋﻤﺪﺗﺎ دﻻﯾﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ دارد اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﻞ

ﮔﯿﺮی ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از آن ﻫﺎ ﻫﻨﻮز اﺻﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه .در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﺪی از اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.

ﻧﻘﺺ ﻣﺎدرزاد ﻗﻠﺐ

در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺗﺎﻗﭽﻪ ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺷﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ،ﺧﻮن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮل ارﺳﺎل ﺧﻮن ﺑﻪ رﯾﻪ ﯾﺎ ﺷﺶ ﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻏﻨﯽ از اﮐﺴﯿﮋن ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ
ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺴﯿﮋن اش درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه را از ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻫﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻗﻠﺐ ﻧﻮزاد ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،او ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻣﺎدرزاد ﻗﻠﺐ ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﻧﻮع ﻧﻘﺺ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻔﺮه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در دﯾﻮاره ﻗﻠﺐ ،ﺗﭙﺶ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻗﻠﺐ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ
درﯾﭽﻪ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﻧﺴﺒﺖ داد.
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از  25ﻫﺰار ﮐﻮدک ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری
ﺧﻔﯿﻒ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ دارد .ﻫﻨﻮز ﭘﺰﺷﮑﺎن و
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری
روی ﻧﻘﺺ ﻣﺎدرزاد ﻗﻠﺐ دارد .اﺑﺘﻼی ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺳﺮﺧﺠﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﺺ در ﻗﻠﺐ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﮐﻮدک ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮن در ﺑﺪن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﯿﻦ ورزش .رﻧﮓ
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮزادﻫﺎ ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﺎت ﯾﺎ آﺑﯽ رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺻﻼ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﻠﺐ را ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻘﺪر ﺧﻔﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻫﺎ
ﻧﺸﻮد.
ﻃﯽ  40ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ.

اﮐﺜﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎدرزاد ﻗﻠﺒﯽ اﻣﺮوزه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ،ﻣﺼﺮف دارو و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮاردادن ﭘﯿﺲ ﻣﯿﮑﺮ ﺣﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ،ﺗﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻣﺮوزه

اﮐﺜﺮ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از دو ﺳﺎﻟﮕﯽ زﯾﺮ ﺗﯿﻎ ﻣﯽ روﻧﺪ.

ﭘﺎﭼﻨﺒﺮی

ﭘﺎﭼﻨﺒﺮی ﯾﺎ ﮐﻼب ﻓﻮت ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﺪﺷﮑﻠﯽ ﻣﺎدرزادی در ﭘﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ

ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮش ﺧﯿﻢ و ﺑﺪ ﺧﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﭘﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دو ﭘﺎ را ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ،در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎی
ﺟﻬﺖ داری دارد .اﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ  90درﺟﻪ ﻗﻮزک ﭘﺎ ،روﺑﺮوی

ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﻤﻼ ﻗﺎدر ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺪودا  5ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .دﻟﯿﻞ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ

اﻣﺎ ﭘﺴﺮﻫﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ،ﺟﺎﯾﮕﯿﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ ﮐﻮدک در رﺣﻢ ﻣﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی

ﻧﺎدرﺳﺖ ﭘﺎﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﺮوزی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﻮاﻟﯽ ﻫﻔﺘﻪ دﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن در دوران ﺑﺎرداری و ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و وراﺛﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ،ﭘﺎﭼﻨﺒﺮی آزار دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و دردی در ﻧﻮزاد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ وی ﺑﺨﻮاﻫﺪ راه ﺑﺮود ﯾﺎ روی ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری درﻣﺎن ﻧﺸﻮد ،در آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺸﺎدﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯿﺎن دو ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪون
درﻣﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﻮدک ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
درﻣﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ،ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪه آل اﺳﺖ.

ﻋﻤﺪﺗﺎ  3ﺗﺎ  6ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻫﺎ ﺗﻐﺮ روﯾﻪ داده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺳﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ ،ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺣﻮاﻟﯽ  6ﻣﺎﻫﮕﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﭼﻨﺒﺮی ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎزﮔﺮدد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﮏ-آپ ﻫﺎی ﻣﺪاوم ﻃﯽ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل اول زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻨﺪروم داون

ﺳﻨﺪروم داون ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل ژﻧﺘﯿﮑﯽ در دوران ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮐﻮدک
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ،ﻣﻐﺰ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ و ذﻫﻨﯽ ﮐﻮدک را ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ

دﻫﺪ .اﻓﺮاد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺧﺘﻼل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﻮاع ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻘﺺ در ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻗﻠﺐ را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻠﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی آن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم اﺿﺎﻓﻪ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﺪن اﺳﺖ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻫﺮ ﻫﺰار ﮐﻮدک ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ درﮔﯿﺮ ﺳﻨﺪروم داون ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﻘﻂ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺣﺪودا  350ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺳﻨﺪروم داون دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  35ﺳﺎل
دارﻧﺪ ،رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺳﻨﺪروم داون ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻤﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ژﻧﺘﯿﮑﯽ ،ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذﻫﻨﯽ را در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﺪه اﻓﺮاد ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺧﻔﯿﻔﯽ دارﻧﺪ و درﺻﺪ
ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ .دﻫﺎن ،ﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻮش

ﻫﺎ اﮐﺜﺮا ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺷﯿﺐ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮدن ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺮﺧﯽ
دﺳﺖ ﻫﺎ ﯾﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﺮﺑﻪ ای دارﻧﺪ .ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﺪروم داون ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺳﺨﻦ
وری ،راه رﻓﺘﻦ و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺪﮐﯽ دﯾﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻨﯿﻦ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﯿﭻ راه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺪروم داون وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ژﻧﺘﯿﮑﯽ را در ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻠﻮل ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺻﻼح ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی وﯾﮋه ،اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ
ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن
دارﻧﺪ و ﮐﺴﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ ازدواج ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی

ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی واژه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪن و دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻐﺰ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻋﻀﻼت را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از درﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی را ﺗﺎ ﺣﺪودی

درﻣﺎن ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﺮک ﻫﺎی ﺧﻔﯿﻒ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی ﺷﺪه اﻧﺪ ،از ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذﻫﻨﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی دﺷﻮار و ﺣﺘﯽ
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ،ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ  2ﺗﺎ  3ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ،از ﻫﺮ ﻫﺰار ﮐﻮدک ﺑﺎﻻ  3ﺳﺎل ،دو ﻧﻔﺮ دﭼﺎر ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺣﺪودا
 500ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻫﻢ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﻫﻨﻮز ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ دﻗﯿﻖ ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی ﭼﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در 70
درﺻﺪ ﻣﻮارد ،آﺳﯿﺐ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی دوران ﺑﺎرداری و

ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﺧﺠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری روی ﮐﻮدک ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد.
ﻧﻮزاداﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ وزﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  2اﻟﯽ  1.5ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم دارﻧﺪ 30 ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﻬﺖ
ﺑﺮوز ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی را دارﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  10درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ای ﺑﺮای ﺷﺎن ﭘﯿﺶ آﯾﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ،در ﺗﮑﺎن ﻫﺎی ﺳﺎده ،راه رﻓﺘﻦ ،ﺧﺰﯾﺪن و ﺣﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻫﺎ ﻋﻀﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ای دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻫﺎ را
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن در راه رﻓﺘﻦ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ،
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ﯾﺎ آب دﻫﺎن ﺧﻮد را ﻗﻮرت ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺣﻔﻆ
ﺗﻌﺎدل ﻫﻨﮕﺎم راه رﻓﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور
زﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺷﺎن را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺑﯿﻤﺎری آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﯿﺮون زدﮔﯽ ﻧﺨﺎع

اﺳﭙﯿﻨﺎ ﺑﯿﻔﯿﺪا ﯾﺎ ﻣﻬﺮه ﺷﮑﺎف ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﯿﺮون زدﮔﯽ ﻧﺨﺎع ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﻦ ﮐﻤﺮ اﻣﺘﺪاد دارد.
ﻧﺨﺎع در روز ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎرداری ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و رﺷﺪ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ از ﻓﺮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺣﻔﺮه ای ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺒﺐ
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻏﺪه ای ﺑﺰرگ در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﮐﻤﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و اﻋﺼﺎب ﻣﺤﯿﻄﯽ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ از ﻫﺮ  2000ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﻬﺮه ﺷﮑﺎف دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﺪارد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺤﯿﻄﯽ و ژﻧﺘﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﯿﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎر رواج دارد و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺎن آﺳﯿﺎﯾﯽ
ﻫﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ-آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ دﯾﺎﺑﺖ دارﻧﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮی

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون زدﮔﯽ ﻧﺨﺎع دارﻧﺪ.
ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ .ﻣﻬﺮه ﺷﮑﺎف ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻋﻮارض ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺲ ﮐﺮد .ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺮه
ﺷﮑﺎف ﭘﻨﻬﺎن ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻧﻮع دوم ﮐﻪ ﻣﻨﻨﮕﻮﺳﻞ ﻧﺎم دارد ،ﻧﺎدرﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻬﺮه ﺷﮑﺎف ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﺨﺸﯽ
ﮐﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻣﻬﺮه ﺑﯿﺮون ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﺮم
ﺳﻮم ﮐﻪ ﻣﯿﻠﻮﻣﻨﻨﮕﻮﺳﻞ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺖ .در ﮐﯿﺴﺖ ﻧﻮع ﺳﻮم ،ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی اﻋﺼﺎب ﺟﺮﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و اداﻣﻪ ﻧﺨﺎع در آن وﺟﻮد دارد .ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،ﻓﺮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه ای ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺸﮑﻞ در ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺎﻧﻪ و روده ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
درﻣﺎن آن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﯾﻠﭽﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻬﺮه ﺷﮑﺎف ،درﻣﺎن آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﻮاع ﻋﻤﻞ ﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻬﺮه ﺷﮑﺎف ،ﻃﯽ ﻫﻤﺎن  48ﺳﺎﻋﺖ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن،
ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻻزم اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺗﺎ  70درﺻﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻘﺺ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺼﺒﯽ در
ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداری ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﺎردار ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ،
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎرداری ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﺑﯿﺎ و آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ در ﻗﺮص ﻫﺎی

ﻣﻮﻟﺘﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد.

ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺧﻮن و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺑﺎرداری ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﮑﻼت را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و ﻣﺎﻧﻊ

ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻬﺮه ﺷﮑﺎف ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

