
20 

 

  

دليل المعلومات هذا ليس بديالً عن المشورة الطبية الشخصية. يجب على العائالت استشارة طبيب مؤهل طبيًا في 

جميع األمور المتعلقة بالتشخيص الجيني واإلدارة والصحة. تعتبر المعلومات المتعلقة بالتغيرات الجينية مجاًًل 

سريع الحركة للغاية ، وبينما يُعتقد أن المعلومات الواردة في هذا الدليل هي أفضل ما هو متاح في وقت النشر ، 

قصارى جهده لمواكبة المعلومات المتغيرة ومراجعة األدلة  euqinUفقد تتغير بعض الحقائق ًلحقًا. يبذل  

عالمة الورالة     AuuU SlavotquUk الدكتورةومراجعتها   euqinUالمنشورة حسب الحاجة. قام بتجميعها 

    euqinUالمتحدة، و المستشاري الطبي ل  السريرية ، جامعة كالياورةيا ، سان فراةسيسجو ، الوًليات

 ، nat unltau ،hSa  BM nM nM DhP atBالبروفيسور  

 . 9002أستاذ علم الورالة التناسلية ، جامعة وارويك ، المملجة المتحدة  

 تحديث   
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Elmakky, Gny’s aud St TBomas’ NuS Trnst Donudatqou, Loudou, eK qu 9093 (PA) 

 
، لندن ،  Gny's aud St TBomas NuS Donudatqou Trnst تمت ترجمة هذا الدليل والتحقق منه من قبل الدكتور محمد وفيق والدكتورة أميرة المجي ، 

  9093المملجة المتحدة في عام 
 

  
 Unique 2023 ©رشنلا قوقحا

 الدعم والمعلومات

 6660116مجموعة خيرية لدعم اضطرابات الجروموسومات النادرة رقم 
  3610663مسجلة في إةجلترا وويلز برقم 

harU PBromosomU MqsordUr Snpport Gronp, 
TBU StablUs, Statqou hoad WUst, OxtUd, SnrrUy hu8 2EE, euqtUd Kqugdom 
TUl: +66(0)6883 793331 
qufo@rarUaBromo.org I www.rarUaBromo.org 
  

 للروابط العائلية والمعلومات والدعم .  euqinUاةضم إلى  
  
 euqinU   .هي مؤسسة خيرية بدون تمويل حجومي ، قائمة بالجامل على التبرعات والمنح

 إذا استطعت ، يرجى التبرع عبر موقعنا على اإلةترةت على 
www.rarechromo.org/donate    

 رجاء ساعدةا لنساعدك !
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 المصادر والمراجع
 2تشرح هذه النشرة بعض الصاات المتشابهة بين األشخاص المصابين بالتثلث الصبغي 

الاسياسائي. تم الحصول على المعلومات جزئيًا من األبحاث  الطبية المنشورة: ةذكر المؤلف 
األول وتاريخ النشر لجل بحث للسماح لك بالبحث عن الملخصات أو المقاًلت األصلية على 

 )Bttp: 11www.uab.ulm.uqB. gov 1 pnbmUd(اإلةترةت في   
. عندما تمت مراجعة euqinUتم الحصول على معلومات إضافية من قاعدة بياةات يووةيك  

 66أسرة مع التشخيص ، تصل أعمارهم إلى  10  يووةيك، كان لدى  9066النص في عام 
 6-9003استبياةًا تاصيليًا في  euqinUعاًما. أكملت أربع عشرة أسرة من أعضاء 

  

( هي حالة ورالية ةادرة ةاتجة عن وجود كروموسوم إضافيي فيي T2nالاسياسائي ) 2التثلث الصبغي
بعض خاليا الجسم. مثل معظم اضطرابات الجروموسومات األخرى ، هذا يجعل مشاكيل الينيميو أكيثير 
احتماًل. على الرغم من ذلك ، يمجن أن تختلف تأليرات اضطراب الجروموسومات كثيًرا بين األفراد ، 
وهذا ينطبق بشجل خاص على األشخاص الذين يعاةون من شجل فسياسائي من اًلضطراب ، حيييث ًل 

 تحتوي جميع الخاليا على ةاس الجروموسوم أو المحتوى الجيني
تتجون الجروموسومات من الحمض النووي. وهي هياكل في ةواة خاليا الجسم تحمل المعلومات الجينية 
المعروفة باسم الجينات. تأتي الجروموسومات عادة في أزواج ، ويرث أحد الجروميوسيوميات مين كيل 

من األكبر إلى األصغر  ، باإلضافية إليى    99إلى   6زوج من األب واآلخر من األم. هم مرقمون من 
 ،  Yو  Xالجروموسومات الجنسية  

 كروموسوًما في المجموع .   61مما يجعلهم  
كروموسيوًميا 67إضافي ، مما يجعل إجمالي العدد  2في التثلث الصبغي الاسياسائي  يوجد كروموسوم 

كيروميوسيوًميا ، ميع  61، في بعض خاليا الجسم.  تحتوي الخاليا المتبقية على اليعيدد اليميعيتياد وهيو 
 في كل خلية 2ةسختين من الجروموسوم 
 التشخيص: النمط النووي

عندما يتم إخبارك عن اضطراب الجروموسوم لدى طالك ، غالبًا ما يتم إعطاؤك النمط النووي. هذه 
عادة ما يبدو النمط النووي   2طريقة لوصف شجل الجروموسومات. في التثلث الصبغي الاسياسائي 

  شيئًا كالتالي:
 

 YX [51]،ا74[ / 11] 9،ا+ااYX،ا74
 /هناك ةوعان من الخاليا المختلاة ، ماصولة بـ 

 في ةوع  الخلية األول :
 ةوع  الخلية هذا عدد الجروموسومات في الخاليا في          74

 XY  , للذكورXX الجروموسومات الجنسية لإلةاث     YX    
 2يوجد كروموسوم إضافي        9+
 إضافي بها كروموسوم 63تم فحصها ،  - 83+  63 -خلية  600من بين [      11]

 في ةوع   الخلية الثاةي:
 61ةوع  الخلية هذا هو عدد الجروموسومات في الخاليا في         74

YX        على النحو الوارد أعاله 
 للجروموسومات لديها العدد الطبيعي 83خلية تم فحصها ،  600من بين [       51]

غالبًا ما يخبرك النمط النووي بنسب الخاليا التي تحتوي على الجروموسوم اإلضافي وبدوةه. ومع ذلك 
، ًل توجد صلة واضحة بين هذا المستوى من الاسياساء ودرجة تألر الارد. باإلضافة إلى ذلك ، تختلف 
مستويات الاسياساء عادةً في األةسجة المختلاة ، وبالتالي قد يختلف المستوى في الدم عن المستوى 

 الموجود في خاليا الدماغ وما إلى ذلك ، وبالتالي ًل يساعد في التنبؤ بالقدرات الصحية أو العقلية.

19 

 

تظهر فسياساء التثلث الصبغي بإحدى طريقتين. ألناء تجوين الحيواةات المنوية أو خاليا البويضة ، 
يحدث أحياةًا فشل في العملية الطبيعية التي يتم من خاللها فصل الجروموسومات. عندما تنقسم الخلية ، 

في هذه الحالة( في اًلةاصال ، تارًكا الخلية مع كروموسوم إضافي.  2ياشل كروموسوم واحد )الرقم 
عدم اًلةاصال  يُعرف هذا الاشل في الاصل تقنيًا باسم   

، بدًلً من  2ن يؤدي عدم اًلةاصال إلى حدوث تثلث صبغي ، أو لالث ةسخ من الجروموسوم  .
 ةسختين عاديتي.

 

إضافي قد تجون ةاجحة جزئيًا  2محاولة ًلحقة لتصحيح الخطأ عن طريق إزالة كروموسوم  
إضافي ،   2، مما يؤدي الى ةوعين مستقلين من الخاليا ،  أحدهما يحتوي على كروموسوم 
طبيعي) .  2واآلخر يحتوي على كروموسوم إضافي محذوف( وبالتالي  عدد كروموسوم 

 تسمى عملية التصحيح هذه تصحيح التثلث الصبغي أو إةقاذ التثلث الصبغي .
 

يمجن أن تظهر فسياساء التثلث الصبغي أيًضا بعد الحمل عندما تنقسم البويضة المخصبة 
في الاصل بشجل صحيح )غير  2وتتجالر. في أحد األقسام ، تاشل ةسختان من الجروموسوم 

مناصلين( وتتلقى خلية جديدة ةسخة لاةية من الجروموسوم بينما تترك الخلية الشريجة لها 
كروموسوًما واحدًا. عادةً ما يتالشى  ةوع  الخلية الذي يجون فيه  كروموسوم واحد ، لجن 

كروموسوًما يستمر في اًلةقسام والتجالر جنبًا إلى جنب مع  67ةوع  الخلية الذي يحتوي على 
 كروموسوًما. 61الخاليا التي تحتوي على 
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 ماذا حصل هذا؟
ليست   T2nأسباب اضطرابات الجروموسومات مثل   

جن هناك يماهومة تماًما بعد ، لجن من المعروف أةه لم 
الحمل أو ألناء الحمل قد سببه، وأيًضا    شيء فعلتيه قبل

 لم يجن هناك أي شيء يمجنك فعله لمنعه .
بشجل عام ، من المرجح أن تنجب األمهات األكبر سنًا  

أطااًًل لديهم كروموسومات إضافية معينة )تثلث الصبغي( 
وقد يجون هذا صحيًحا بالنسبة ألمهات األطاال المصابين 

. ومع ذلك ، فإن (SaBquzUl 9006(   2بالتثلث الصبغي 
.ًل T2nمعظم األمهات الالئي لديهن طال مصاب بـ  

 يجبرن أكثر من األمهات األخريات.
 

لإلجابة على سؤال "لماذا حدث هذا؟" الخطوة األولى هي 
فحص كروموسومات الوالدين. في معظم األزواج ، 
يتضح أن كال الوالدين يمتلجان كروموسومات طبيعية 

وفي هذه الحالة من غير المرجح أن يحدث التثلث 
 الصبغي مرة أخرى .

في عدد قليل من العائالت ، وجد أن أحد الوالدين لديه 
. يُعرف هذا "باًلةعجاس" ،  حيث يناصل جزء من 2إعادة ترتيب هيجلي لجروموسوم واحد 

درجة ويعيد إدخال ةاسه في الجروموسوم. يحتوي الجزء المقلوب على    680، ويدور 2الجروموسوم 
النقطة التي يلتقي فيها الذراعين الطويل والقصير )السنترومير( ويُعرف تقنيًا باسم اًلةقالب 

المحيطي . لقد تم اقتراح أن وجود هذا النوع من اًلةعجاس قد يجعل إةجاب طال مصاب باسياساء 
 أكثر احتماًًل ولجن هذا غير مؤكد. 2التثلث الصبغي 

)Wqllatt 6229 AAruold 6223 AStqpoltUv 9003(   

 كيف حدث هذا؟

 خمساسون تامعا ألختا قكبحى
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 T2nما مدى ةدرة    
ةادر بالتأكيد ، لجن ًل أحد يعرف بالضبط   الاسياسائي 2 التثلث الصبغي

عدد مرات حدوله. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بعض األشخاص قد 
يتألرون بشجل طايف بحيث ًل يتم تشخيصهم أبدًا. عندما تمت كتابة هذه 

 2 شخًصا مصابين بالتثلث الصبغي 10 النشرة ، تم وصف أكثر من
الطبية ، لجن من شبه المؤكد أةهم مجرد غيض   اًلبحاث الاسياسائي في

من فيض. يبدو أن عدد اإلةاث أكبر من عدد الذكور: من بين الحاًلت 
فردًا  10 الطبية ، لاللة أرباع من اإلةاث ، ومن بين  األبحاث الواردة في

لديها  61 ، الاسياسائي 2 التي لديها تثلث الصبغي euqinU  من عائلة
 .ابنة مصابة والنا عشر ابنًا

 
أحد تثلث الصبغي  T2nبالمقارةة مع الجروموسومات األخرى ، يعتبر 

الاسياسائي األكثر شيوًعا. في مجموعة كبيرة تم تحديدها بواسطة بزل 
في المائة من التثلث الصبغي  67السائل األمنيوسي ، اشتملت ةسبة 

خامس أكثر تثلث  T2n، مما يجعل  2الاسياسائي على الجروموسوم 
 ).euqinU؛ usn 6227صبغي شيوًعا )

 
 2ما يمجن لعلماء الورالة وأطباء األطاال إخبارك بشأن  التثلث الصبغي 
الاسياسائي  يعتمد بشجل كبير على الحاًلت المنشورة باإلضافة إلى ما 

من األشخاص المصابين بالتثلث  2هو معروف عن الجروموسوم 
إضافي في كل خلية في الجسم(  2الجامل )كروموسوم  2الصبغي 

واألشخاص الذين لديهم مواد إضافية  من جزء من الجروموسوم  
   2) 2)ازدواجية للجروموسوم 

 
للجروموسومات ذراعان ، أحدهما قصير )في الجزء العلوي في الرسم 
البياةي على اليمين( وذراع طويل )في األسال(. هناك أوجه تشابه بين 

 ازدواجيةوأولئك الذين لديهم  2األفراد الذين لديهم فسياساء تثلث الصبغي 
. بعض األفراد لديهم كروموسوم إضافي 2 للجروموسومللذراع القصير 

يتجون من ةسختين من الذراع القصيرة ، مما يعطي أربع ةسخ من الذراع 
 tUtrasomy 2pالقصيرة في المجموع. لديهم متالزمة تعرف باسم 

 2ولديهم أيًضا أوجه تشابه مع األفراد المصابين بالتثلث الصبغي 
 الاسياسائي. 

 
 
 

 

 

 

 9 قكحومنسنما

ذراع قصير   
(p) 

)i ذراع طويل )  
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 الصاات الرئيسية 
الاسياسائي أن  2يمجن لألفراد المصابين بالتثلث الصبغي 

يختلاوا كثيًرا عن بعضهم البعض. معظمهم يعاةون من 
تأخر في النمو ولجن القليل منهم ًل يعاةي من ذلك. يواجه 

الجثيرون بعض الصعوبات في التعلم ، ولجن تختلف الدرجة 
و عدد قليل  ًل يواجه هذه الصعوبات. يختلف ةمط أي 

عيوب خلقية أيًضا من فرد إلى آخر. توضح القائمة أدةاه 
السمات األكثر شيوًعا التي تم العثور عليها في مجموعات 

الاسياسائي. من  2األشخاص المصابين بالتثلث الصبغي 
شبه المؤكد أن األطاال والرضع سيجوةون مختلاين عن 
المجموعة العامة. قد يتألرون ببعض النواحي ولجن ليس 
 بطرق أخرى وقد تجون التأليرات طاياة أو أكثر وضوًحا.

 
 مظهر وجه مشابه

 اةخااض الوزن عند الوًلدة
 ةمو بطيء وقصر القامة

 تأخر النمو
 درجة من صعوبة التعلم

 سقف الام قد ينقسم )مشقوق( أو مرتاع وضيق
أمراض القلب ، و األكثر شيوًعا هو وجود لقب بين غرفتي 

 القلب الساليتين
 قد تتشجل اليدين والقدمين بشجل غير عادي : 

ـ في بعض األحيان ، يولد األطاال باعوجاج في القدم أو 
 بنعل مقوس في القدم ، يُعرف باسم "القدم السالية الهزازة   
  قد تجون األصابع مثنية أو متداخلة                               
 تشوهات طاياة في الجهاز التناسلي ، خاصة عند األوًلد

 التشوهات الهيجلية للدماغ
 عيوب كلوية

حركة محدودة  للمااصل يمجن خلع المااصل بسهولة ، 
 وخاصة الوركين

 عيون صغيرة  وعيوب في الرؤية
 قد تجون الاجوات بين عظام الجمجمة واسعة  عند الوًلدة

 
(LUwaudowskq 6277A SauaBUz 6289A 

KamqukUr 6283A LUvy 6282A Stoll 6223A 
Tarauq 6226A Aruold 6223A Lqudor 6223A 

WooldrqdgU 6223A Pautú 6221A SauUto 6228A 
SaBquzUl 9006A Garard-hlaulnUt 9009A 
norava 9009A PBUu 9003A hrnus 9066A 

euqinU) 
 
 
 
 

 سوةاا14

 سون تا1
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 الاسياسائي ألناء الحمل؟ 2كيف يتم اكتشاف وتشخيص  التثلث الصبغي 
في  euqinUقبل الوًلدة أو بعدها. تم تشخيص عضو واحد من  2يمجن تشخيص  التثلث الصبغي

 محتمل. اتخاذ قرارمنتصف سن المراهقة. لجن التشخيص ألناء الحمل  يترك للوالدين صعوبة 
قد تأتي العالمات األولى التي تشير إلى تألر الحمل باضطراب في الجروموسومات من اًلختبارات 

الروتينية خالل الحمل . قد يُظهر فحص  دم  األم في بداية الحمل مستوى مرتاعًا من ألاا فيتوبروتين  
أو قد يتم تشخيص بعض الخلل  من خالل الاحص المبجر للحمل بالموجات الاوق صوتية . ومع ذلك ، 

 يمجن أن تعطي اختبارات الاحص هذه ةتائج طبيعية.
لتشخيص اضطراب الجروموسومات ، من الضروري فحص مادة الجروموسوم من الحمل والجنين. 

أو عن  63-66عادة ما يتم ذلك عن طريق أخذ عينة من خاليا المشيمة  في بداية الحمل في األسبوع 
طريق بزل السائل األمنيوسي  في منتصف الحمل. يعد تشخيص الاسياساء الجروموسومية مثل التثلث 

الاسياسائي أمًرا صعبًا للغاية ويتطلب أكثر من دراسة واحدة للجروموسومات غالبًا مع  2الصبغي 
فترات اةتظار أليام أو حتى أسابيع بين النتائج. للمساعدة في تحديد آلار الجروموسوم اإلضافي على 
طالك ، سيتم أيًضا تقديم فحوصات بالموجات فوق الصوتية ماصلة ، يتم إجراؤها بشجل  دقيق في 

مركز صحة الجنين . سيصل فريق طب الجنين الذي يعتني بك إلى استنتاجات   بناًء على هذه 
الاحوصات ودراسات الجروموسوم وسيقدم الدعم في المهمة الصعبة للغاية المتمثلة في اتخاذ قرار 

 بشأن الحمل بناء علي النتائج .
 

 )(PVSأخذ عينات من خاليا المشيمة  
تؤخذ من المشيمة النامية ، من خالل إبرة دقيقة تمر عبر البطن وجدار الرحم أو من     PVS:عينات 

 خالل قسطرة تمر عبر عنق الرحم .
الجامل أو الغير  2إضافيًا في كل خلية تم فحصها ) التثلث الصبغي  2كروموسوم   PVSقد يُظهر  

(. ستُعرض عليك عادةً فحوصات 2الاسياسائي( أو في بعض الخاليا )التثلث الصبغي الاسياسائي 
خلقية.  من المحتمل  عيوببالموجات فوق الصوتية ماصلة للتحقق من ةمو الطال والبحث عن أي 

 أيًضا أن يُنصح بإجراء مزيد من دراسة الجروموسومات عن طريق بزل السائل األمنيوسي.
 

 فحص السائل األمنيوسي
إلجراء بزل السائل األمنيوسي ،  يتم تمرير إبرة مجوفة في الجيس المحيط بالجنين ويتم سحب كمية 

 صغيرة من السائل األمنيوسي  . يحتوي السائل األمنيوسي على الخاليا التي يارزها الجنين .
في السائل األمنيوسي ، فقد ًل يتألر الطال ،  2إذا لم يتم العثور على خاليا مصابة بالتثلث الصبغي 

 لجن هذا غير مضمون وسيُعرض عليك المزيد من اًلختبارات والاحوصات .
إضافي ، فسيتم  2إذا كاةت جميع الخاليا الموجودة في السائل األمنيوسي تحتوي على كروموسوم 

 تقديم فحوصات بالموجات  فوق الصوتية للمساعدة في تحديد كياية تألر طالك .
في السائل األمنيوسي جنبًا إلى جنب مع الخاليا ذات  2إذا تم العثور على بعض خاليا التثلث الصبغي 

األطاال قد ًل يتألر بالتثلث  عدد قليل من  التركيب الصبغي الطبيعي ، فإن الوضع يجون صعبًا.
اإلضافي في  2الاسياسائي حتى عندما توجد الخاليا    التي تحتوي على الجروموسوم  2الصبغي 

 اآلخرين يتألرون بطرق لاةوية فقط . دو أن األطاالبالسائل األمنيوسي وي
ستساعد فحوصات الموجات فوق الصوتية التاصيلية في جعل الموقف أكثر وضوًحا ، ولجن قد يقترح 
فريق طب الجنين إما تجرار بزل السائل األمنيوسي  أو بزل الحبل السري . في هذا اإلجراء ، الذي 
يقدمه عدد قليل من المراكز المتخصصة ، يتم تمرير إبرة دقيقة عبر البطن وجدار الرحم إلى الحبل 
 2السري ويتم سحب كمية صغيرة من دم الطال. العثور على الخاليا التي تحتوي على الجروموسوم 

اإلضافي في دم الطال سيُظهر  اةه مصاب ، ولجن هذا لن يجون بالضرورة مايدًا في تحديد  مدي 
 2اصابة او تالر اجهزة الجسم المختلاة. في بعض األحيان ًل توجد خاليا تحتوي على الجروموسوم 

اإلضافي في مجرى دم الطال. لسوء الحظ ، هذا ليس ضماةًا بأن الطال ًل يتألر حيث يمجن العثور 
 على الخاليا التي تحتوي على الجروموسوم اإلضافي في أجزاء أخرى من الجسم .

 

(Sherer 1992; Merino 1993; Saura 1995; Stipoljev 2003; Kosaki 2006) 
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 التوقعات
 

الاسياسائي.  2 مصاب بالتثلث الصبغي  ما هو متوقع لطال  عادة ما يجون األطباء حذرين بشأن
 الطبية أشارت إلى أن العديد من األطاال بحاثفي األ  األولىويرجع ذلك جزئيًا إلى أن التقارير 
 طبيعية( لم  كحومنسنماتالمصابين بالتثلث الصبغي 2 الجامل )أي ًل توجد خاليا ذات صبغيات1
خبرة   باقدان euqinU   من  يعيشون بعد عامهم األول. ولجن هذه ةظرة قاتمة للغاية .علي الرغم 
من   همست عائالت طااًل  (غالبًا ما يجون طااًل ضعياًا وصغير الحجم) ، على األقل سبعة اعضاء 
  T2nمصابين الغين ، أكبرهم 66 عاًما. يجاد يجون من المؤكد أن هناك أيًضا كبار السن  بال

بقدر ما يتعلق األمر بالطال أو الرضيع ، فإن طبيب األطاال هو األفضل لإلجابة على السؤال حول 
 العمر المتوقع ألةه سيعرف  مدى تألير اًلضطراب على أي أعضاء رئيسية ، مثل القلب أو الدماغ .

 مهارات العناية الشخصية والعيش المستقل
 

الاسياسائي على طالك  2سيحدد الوقت مدى تألير التثلث الصبغي 
وبمجرد أن تعرف ذلك ، ربما بحلول الوقت الذي يبدأ فيه طالك 

المدرسة وبالتأكيد عن طريق اًلةتقال إلى المدرسة الثاةوية ، سيجون 
 لديك فجرة أوضح عن توقعاتهم كشخص بالغ .

أةه بصاة عامة ، تعاون األطاال في ارتداء  euqinUتظهر سجالت 
المالبس واًلغتسال و تنظيف اًلسنان من سن ابتدائية مبجرة وأحياةًا قبل 

  ذلك.
" لورين تحتاج فقط إلى المساعدة في ارتداء الجوارب واألحذية. تطابق  

مالبسها برباط شعرها !! تغسل وتجاف ةاسها بل إةها تحب أن تغسل 
 شعرها. إةها تحب تنظيف أسناةها لجني أساعدها.

 سنوات 6 -  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Lauren has been an inspiration and has overcome her diffi-

culties with determination. 

   Lauren was found to have trisomy 9 mosaicism when she 

Everything the doctors said she would be she is not! She is 

so much more! I am grateful and fortunate to have her as 

a daughter. I am proud to say she has a rare chromosome 

سوةا14 سوةا15   سوةا13    

سوةا17   
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 هل سيجون الحمل مختلاًا؟

ينمو معظم األطاال ببطء في الرحم وقد يجون تشخيص تأخر النمو داخل الرحم هو أول عالمة على 
وجود مشجلة. قد تجون مستويات السائل األمنيوسي أيًضا غير معتادة ، مع وجود القليل جدًا من 

لالث مرات اكثر من اًلمنيوسي او الجثير منها. تحدث قلة السائل )  اًلمنيوسي السائل قلة(السوائل 
ًلحظت بعض األمهات ةشاًطا أقل للجنين ، لجن في حاًلت أخرى لم يجن   .اًلمنيوسي  زيادة السائل

الطبية إلى أن الوًلدة عادة ما تجون حول أو قبل األوان  اًلبحاثهناك اي مشجلة في الحمل. . تشير
 . أسبوًعا 60 و 31 بقليل ، مع وصول األطاال بين

euqinUتشير سجالت  أسبوًعا  37إلى أن طااًل واحدًا على األقل من بين كل خمسة يولد مبجًرا ، قبل  
، كما تم وصف الوًلدة في األسبوع الثاللين. النمو البطيء في الرحم يعني أن األطاال عادة ما 

 3.939إلى  6.316يجوةون صغار الحجم بالنسبة للسن. تراوح وزن الوًلدة في مجموعة واحدة من 
أوةصة(. 9أرطال  7 -أرطال  3كجم )  

)Stoll 6223A Tarauq 6226A Aruold 6223A WooldrqdgU 6223A Pautn 6221A dU 
havUl 9006A SaBquzUl 9006A StqpoltUv 9003A hrnus 9066A euqinU).   

 المظهر 
 T2nقد تجد أن طالك يشبه قليالً األطاال اآلخرين الذين يعاةون من  

 

سون تاا7 سون تا4 3 سون ت  سون تاا1     

سون تاوانصفاا3 سون تاا4   سون تاا1  سوةا15   سون تاا10     

سون تا10 سوةا13    سوةا14   سوةا17      
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مالمح وجه غير عادية ، عادة ما   T2nفي بعض األحيان ، يجون لدى األطاال الذين يعاةون من 
تتضمن عيوب ةمو منتصف الوجه. قد ًل يجون األةف قد تطور بشجل كامل. ةحن لدينا عضو لم 
يتطور اةاه على اإلطالق ، وهي صاة موصوفة أيًضا في اًلبحاث الطبية. يمجن أن تحدث الشاة 
األرةبية أيًضا. تعتبر البقع غير المنتظمة للجلد ذي األلوان المختلاة اكتشافًا شائعًا لدى األشخاص 

المصابين بحاًلت كروموسوم الاسياساء. قد تحدث أيًضا معدًلت ةمو غير متساوية على كل جاةب 
 من الجسم ، لذلك قد تجون األطراف على جاةب واحد من الجسم قصيرة وقد يبدو الوجه غير متمالل.

(Wqlsou 6283A KamqukUr 6283A Aruold 6223A WooldrqdgU 6223A SauUto 
6228A dU havUl 9006A Garard-hlaulnUt 9009A euqinU). 

 النمو
 

يبدأ األطاال عادة في حياتهم صغيري  البنية ويظلون  قصار 
، عادة ما يجون اكتساب الوزن  euqinUالقامة. من خبرة 

بطيئًا ويظل األطاال أقصر بالنسبة ألعمارهم ، على الرغم 
من أن البعض يستعيد النمو بشجل طبيعي ولديهم طول 

متوسط. هناك القليل من المعلومات عن اًلطوال التي يصل 
عاًما  67إليها البالغون ، ولجن صبيًا واحدًا يبلغ من العمر 

"( ، مما يجعله ضمن أقل لاللة في 6" 3سم ) 613كان 
 Wqllatt 6229Aالمائة من السجان من حيث الطول. )

norava 9009 AeuqinU  ( 
 
 

” بمجرد أن تغذت  ابنتنا على حليب الثدي المسحوب ، 
في البداية عن طريق األةبوب لم بالزجاجة  ،ةمت  

أشهر  3بسرعة. واصلت تناول األطعمة في عمر 
 وةصف. لديها اآلن شهية صحية للغاية وتحب الطبخ 

 

  التغذية

الاسياسائي  2تقريبًا ًل توجد معلومات منشورة عن الرضاعة عند األطاال المصابين بالتثلث الصبغي 
٪ من األطاال يعاةون من صعوبات في التغذية .80، على الرغم من أن إحدى الدراسات وجدت أن   

   ،euqinU  المعلومات هنا تأتي من تجارب أفراد 
عادة ما يعاةي األطاال من مجموعة من صعوبات التغذية، مما جعل التغذية المشجلة األكثر اتساقًا  
التي يواجهها اآلباء . كل عائلة اجابت على أسئلة دراستنا أشارت عن صعوبات في التغذية وكاةت 

، كان معظم األطاال قادرين على تناول كميات  3أو 6كبيرة في بعض العائالت. ولجن ، بحلول سن 
 صغيرة من مجموعة متنوعة من األطعمة بما في ذلك الااكهة والخضروات و البيتزا.         

كان لدى العديد من األطاال في البداية ارتخاء  في عضالت الام والوجه ، مما تسبب في ضعف 
مصهم. يعاةي بعض األطاال أيًضا من مشاكل في إغالق الشااه وصعوبات في تنسيق المص مع 

البلع  .  يضاف إلى مشاكل بعض األطاال والرضع وجود سقف الام العالي و األطاال الذين يعاةون 
 من شق في سقف الام  سيحتاجون إلى دعم متخصص في التغذية .

مشجلة أخرى بالنسبة لبعض األطاال هي اًلرتجاع المعدي المريئي ، حيث يعود الطعام عبر ممر 
فردًا  39وتسعة من  euqinUالطعام. يحدث اًلرتجاع المعدي المريئي بشجل شائع بين عائالت 

 .في المائة( يعاةون من اًللتهاب الرئوي التناسي الناجم عن استنشاق الطعام 98مصابًا )
 
يمجن أن تشجل الرضاعة الطبيعية تحديًا حقيقيًا ألن األطاال قد ًل يجتسبون وزةًا مطمئنًا. قد يؤدي 
إعطاء حليب الثدي من زجاجة مع حلمة مالئمة إلى تسهيل عملية المص ، كما أن إعطاء المجمالت 

في زيادة الوزن . بعض األطاال الذين  حليب عالي السعرات الحرارية ان يساعدللالغذائية يسمح 
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 ألسنان  
عادة ما يتعطل ةمو األسنان عند األطاال الذين يعاةون من اضطرابات الجروموسومات وهذا صحيح 
بشجل خاص عندما يتعلق األمر بتجوين هياكل خط الوسط للوجه. قد تجون العناية باألسنان صعبة ، 

وبما أن األسنان المؤلمة يمجن أن تمنع الطال من األكل ، فمن المهم الحصول على عالج فوري. فقدت 
إحدى األطاال الموصوفة في اًلبحاث الطبية جميع أسناةها األمامية البالغة بسبب تسوس األسنان 
euqinUالشديد. احتاج لاللة أطاال في   إلى عالج أسنان مجثف ، واحتاج النان منهم إلى قلع عدة  
أسنان ، بينما خضع طال واحد إلزالة مجموعة كاملة من األسنان اللبنية. خضع طال آخر للعالج 

 بالالورايد ألةه كان لديه مينا رقيقة بشجل غير طبيعي على األضراس األمامية .
(Morava 2002; Unique).  
 

    البصر 
 2تتألر العيون بشجل شائع عند األطاال المصابين بالتثلث الصبغي 
الاسياسائي. عادة ما تجون العيون صغيرة وقد يتألر أيًضا العصب 

البصري الذي يربط العين بالمخ . هناك مجموعة متنوعة من 
التأليرات المحتملة ، بما في ذلك القرةيات الغائمة )الجزء األمامي من 
مقلة العين ، وعادة ما تجون شاافة( والعيوب التنموية  لالجزاءالداخلية 

للعين. هذا يعني أن مشاكل الرؤية شائعة ويمجن للعائالت أن تتوقع 
 فحوصات منتظمة .

  
٪( عن 17( 69أبلغت لماةي عائالت من أصل  ، euqinU ضمن

 اضطراب بصري ، مع مشاكل تتراوح من ضعف البصر
المخي  حيث ًل ياسر المخ  ما تراه العين بشجل صحيح ، إلى مشاكل أقل خطورة بما في ذلك الحول  

، الغمش )تاضيل عين على األخرى( وبُعد البصر. كان أحد األطاال يعاةي من تدلي الجاون ؛ اآلخر 
في المائة( يعاةون من  69ًل يرمش بعين واحدة ولديه قناة دمعية ماقودة. تم تسجيل أربعة أطاال )

سنوات قبل 60ضعف البصر أو المجاوفين أو يمجنهم رؤية الضوء فقط. كان عمر أحد األعضاء 
 اكتشاف فقدان الرؤية في إحدى العينين وضعف البصر في األخرى .

(Ginsburg 1989; Wooldridge 1995; Unique).  
 

   السمع 
في المائة( من درجة من ضعف السمع. قد يجون هذا عابًرا  93، يعاةي لماةية أطاال )euqinUضمن 

، لجن لاللة أطاال يعاةون من إعاقة كافية تجعلم يحتاجون أجهزة سمعية. األذن الصمغية شائعة وقد تم 
 في المائة( 63تركيب أةابيب سمعية لدى أربعة أطاال )
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   العظام والهيجل العظمي 
سيتم فحص طالك أو رضيعك بعناية بحثًا عن أي عظام متجوةة بشجل غير عادي. شوهدت العديد من 

الخلقية المختلاة ، معظمها ليس له أهمية كبيرة ، مثل الزوج الثالث عشر اإلضافي من الضلوع  عيوبال
أو عظام الترقوة الصغيرة أو عظام الاخذ القصيرة. في بعض األحيان ، قد يجون هناك عظمة ماقودة ؛ 
وقد ظهر هذا في الساعد واليد. في بعض األحيان ، قد تنمو العظام على جاةبي الجسم بوتيرة مختلاة ، 

لديه ةتوء عظمي على العمود الاقري .                                                                           بحيث تجون إحدى الساقين أقصر من األخرى. طال واحد
(Qazi 1977; Ginsburg 1989; Tarani 1994; Stipoljev 2003; Unique) 

  العمود الاقري 
في بعض األطاال ، قد يجون للعمود الاقري منحنى بشجل ملحوظ. عندما يجون المنحنى  جاةبيًا ، 
يُعرف هذا بالجنف ؛ منحنى أمامي يسمى حداب. قد يجون  أحد األسباب الجامنة وراء زيادة اةحناء 

العمود الاقري هو ارتخاء  العضالت . في حين أن الدرجة الخاياة من اًلةحناء قد ًل تحتاج إلى عالج 
، يمجن معالجة المنحنى األكثر وضوًحا بالدعم أو الدعامة وفي الحاًلت الشديدة ، يمجن إدخال 

، أبلغت ست أسر من  euqinUالدعامات جراحيًا للحااظ على العمود الاقري مستقيماً. في مجموعة 
في المائة( عن اةحناء في العمود الاقري ، ولجن من بين هؤًلء ، احتاج أربعة أطاال  62( 39أصل 

 إلى المتابعة فقط  بدًلً من العالج.  
(Arnold 1995; Lindor 1995; Wooldridge 1995; Morava 2002; Unique)  

 ةوبات الصرع 
الاسياسائي ومن خبرة  2النوبات ليست شائعة عند األطاال المصابين بالتثلث الصبغي  euqinU لم  

في المائة(. عند تقديم المعلومات ، قالت العائالت إن األدوية  63-60تؤلر إًل على أقلية من األطاال )
المضادة للصرع أبقتهم تحت السيطرة ولم يجن هناك ارتباط واضح بين التشوهات الهيجلية للمخ 

  والنوبات.
(Tarani 1994; Wooldridge 1995; Unique) 

  اضطرابات الجهاز الهضمي 
قد ًل يتطور الجهاز الهضمي بشجل صحيح. في أحد األطاال ، ظهر مرض التهاب األمعاء )داء 

كرون( في مرحلة الطاولة ، في وقت أبجر بجثير من المعتاد. كان أحد األعضاء مصابًا بالتهاب اًللني 
 عشر )التهاب الجزء األول من األمعاء الدقيقة( ، ولذلك تم وصاه لنظام غذائي خاٍل من األلبان.

(Levy 1989; Wooldridge 1995; Unique) 

  التهابات الجهاز التناسي 
يبدو أن السعال وةزًلت البرد والتهابات الصدر شائعة 
ةسبيًا عند األطاال الذين يعاةون من اضطرابات 

. في بعض 2الجروموسومات ، بما في ذلك التثلث الصبغي 
األطاال قد يجون سببها أو تااقمها استنشاق الطعام النابع من 
اًلرتجاع المعدي المريئي ، وفي هذه الحالة قد يساعد 

ِّاات لغذاء الطال. تم وصف  تجزئة الرئة  عيوبإضافة الُمجث 
، لجن من غير المعروف ما إذا كان هذا يزيد من 

 المشجالت .
(Wooldridge 1995; Saura 1995; Unique) 

"يعاةي ابني من ةزًلت البرد والسعال المتجررة مع 
التهابات الجهاز التناسي المستمرة ويحتاج إلى أكسجين 

إضافي ألكثر من عام. وقد ساعدته النصائح بشأن الصرف 
واللوزتين. اللحمية  الوضعي وإيقاع الصدر وتم إزالة

بحلول سن الخامسة ، ًل تزال العدوى مستمرة ولجنها أقل 
  حدة .

 سون تاا5 
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يرضعون من الثدي بنجاح ولجن هذا غير ممجن للجميع. يمجن التعامل مع  T2n يعاةون من
اًلرتجاع  بوضع األطاال إلى أماكنهم بعناية وإعطائهم وجبات صغيرة فقط ، ولجن من خبرة 

euqinU   ِّاات  تضاف الى طعامهم باإلضافة إلى األدوية ، يحتاج العديد من األطاال إلى ُمجث 
 الموصوفة لتقليل إةتاج حمض المعدة. 

عادة ما يجون اًلةتقال إلى األطعمة الصلبة متأخًرا ويحتاج معظم األطاال إلى أطعمة صلبة مهروسة 
أو مقطعة إلى أجزاء صغيرة الحجم لاترة أطول بجثير من األطاال العاديين حيث كاةت الصعوبات 

 طويلة األمد في المضغ ، وخاصة اللحوم ، شائعة جدًا. 
أفادت جميع العائالت التي تلقت دعًما من قبل فريق التغذية أو معالج النطق واللغة أو المعالج المهني 

 أةه كان مايدًا
يمجن تغذية الطال الذي ًل يستطيع تلبية احتياجاته الغذائية عن طريق اةبوبة  أو إجراء فتحة  معدية ،  

، تم التعامل مع   euqinUحيث يتم وضع أةبوب للسماح بالتغذية مباشرة إلى المعدة  . من خبرة 
معظم صعوبات تغذية األطاال دون التغذية باألةبوب.  يمجن السيطرة على اًلرتجاع المعدي المريئي 

 الحاد من خالل إجراء جراحي يعرف باسم تثنية القاع.
يمجن بعض األطاال الذين عاةوا من صعوبات في التغذية على المدى الطويل  ان يجون لهم مواقف 

 سلبية تجاه الطعام ويمجن مساعدتهم من خالل اًلةضمام إلى برةامج التغذية السلوكية .
يمجن أن يجون األطاال المصابون باضطرابات الجروموسومات عرضة لمشاكل األسنان ويجب أن 
يخضعوا لاحوصات أسنان منتظمة. في طال يعاةي من ألم أسنان غير مشخص ، تحسن المضغ بعد 

 .عالج األسنان المجثف
 (LUvy 6282A hrnus 9066A euqinU).  

"كاةت بطيئة جدًا كطال رضيع وهي تأكل اآلن وجبات صغيرة جدًا وًل تحب مضغ اللحم. 
 عام 11السن   -تتناول البيتزا والنقاةق بنجاح هاءل! 

 

 

 التعلم والتعليم
 

ةطاق القدرة على التعلم واسع للغاية ، ويتراوح من 
، تم قياسه في سن  691طال واحد بمعدل ذكاء 

الثاةية ، إلى اآلخرين الذين يعاةون من تأخر طايف 
فقط ، لآلخرين الذين يعاةون من صعوبات تعلم 

   النان ، euqinUعضًوا في  68شديدة. من بين 
لديهم صعوبة ليس لديهم إعاقة في التعلم ، أربعة 

  متوسطة ، سبعةلديهم صعوبة النان     ،  خاياة
لديهم اعاقة شديدة ،و لاللة  درجة الصعوبة غير 

، حصلت فتاة   euqinUمعروفة. ضمن  افراد 
واحدة ليس لديها صعوبات في التعلم على النطاق 

الجامل ًلمتحاةات  ةهاية المدرسة في العمر 
 الطبيعي . 

 euqinU) ASauUto 6228 ;Drydmau 6286(  
 

 

 
 

  
 

 ستاسون ت
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 تعطي اللقطات التي يمجنك قراءتها هنا تلميًحا لما كان يحققه بعض األطاال في أعمار معينة . 
 

عاًما تعاةي من صعوبات خاياة إلى متوسطة كاةت تعمل عاطاياً وتربويًا في  66فتاة تبلغ من العمر 
سنوات. كان بإمجاةها كتابة اسمها وكلمات بسيطة وكاةت تتقدم في كتابة الجمل. كاةت  7إلى  1سن 

تملي على شخص بالغ لم ةسخت النص الناتج. يمجنها التسوق بمجموعة متنوعة من العمالت 
المعدةية. لقد فهمت التعليمات المعقدة ولجنها احتاجت إلى تجرارها. بدأت تعليمها في حضاةة عادية في 
مجموعة صغيرة جدًا واةتقلت إلى مدرسة ابتدائية لألطاال الذين يعاةون من صعوبات تعلم متوسطة 

 حيث كاةت الوتيرة البطيئة تناسبها جيدًا
 

سنوات يعاةي من صعوبات تعلم شديدة التحق بحضاةة عادية ودور حضاةة  3طال يبلغ من العمر 
لألطاال الذين يعاةون من صعوبات تعلم شديدة. استخدم الصور إلظهار خياراته في النشاط ، واختيار 
الجتب والنظر إليها مع شخص بالغ. اةضم إلى عدد القوافي واألغاةي. كان يحرز تقدًما جيدًا في الارز 
والمطابقة ويمجنه فرز األشياء حسب الوظياة واًلرتباط. كان يرسم  ويصبح أكثر تركيًزا على أةشطة 

 الرمل والماء والعجين
 

سنوات تعرف الحروف وأشجالها وألواةها ، ويمجنها اتباع التعليمات وتنشيط  6طالة تبلغ من العمر 
   والعجس من عشرة إلى واحد 91األلعاب الميجاةيجية. يمجنها العد إلى 

   

 الجالم والتواصل
عندهم   أو الذين تم وصاهم في األبحاث  الطبية كان  euqinUمعظم األطاال المعروفين لدى 

بعض التأخر في الجالم. في النهاية ، اكتسب بعض األطاال ما يجاي من الجالم أو الجلمات للتعبير عن 
احتياجاتهم ، لجن هذا لم يجن ممجنًا للجميع. عادة ، كان األطاال والرضع اجتماعيين وهذا شجع على 
مجموعة متنوعة غنية من التواصل غير اللاظي. عادة ما يتواصل األطاال في البداية باًلبتسامات 

والشاشات التي تعمل باللمس  والضوضاء الصوتية واإليماءات ويتقدمون ًلستخدام الصور واألشياء
 وةظام التوقيع قبل ظهور الجلمات. بشجل عام كان الاهم أفضل من قدرتهم على اًلستجابة بالجلمات .

 

 

 

 

 

 

 
تنأمانايبلغانامنا قعمحا

ثالثاسون ت:ا)يسار(امعا
 كحومنسنماتاطبيعيةا؛

)يمين(امعاا قتثلثا
  قفيسفسائيا9 قصبغيا
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المخية. في عدد صغير جدًا من األطاال ، يظل هذا التقسيم غير مجتمل ، مما يؤدي إلى ظهور ةمط  
من الخلل التركيبي   الذي  يشمل الوجه أيًضا في بعض األحيان. تُعرف الحالة باسم  

 .)BoloprosUuaUpBaly(هولوبروسينجياالي 
 قد يجون العالج ممجنًا إلصالح عيوب الشاة العليا أو األةف .

، كاةت التأليرات على الدماغ متنوعة: أبلغت عائلتان عن استسقاء  euqinUضمن مجموعة أفراد 
الرأس )السوائل الزائدة داخل الدماغ(. أبلغت لالث عائالت عن فقدان أةسجة المخ ، في طالين 

ن النخاع )عملية النضج لعزل األلياف التي تربط الخاليا العصبية في الدماغ( ،  مصابين بتأخر تجوِّ
أخرى مثل الجسم الثاني الرقيق )العصابة من األلياف العصبية عيوب خلقيةوفي أخرى باًلقتران مع  

 التي تربط ةصاي الدماغ(. في طال واحد كان الجسم الثاني ماقودًا.
(Kaminker 1985; Herranz 1987; Tarani 1994; Lindor 1995; Wooldridge 

1995; Gérard-Blanluet 2002; Murru 2002; Unique). 
 

 المااصل 
تعتبر المااصل الرخوة التي تنخلع بسهولة شائعة عند األطاال المصابين بالتثلث 

وأكثر من ةصف األطاال المصابين بهذا اًلضطراب  2الصبغي الاسياسائي 
أسرة  66، ذكرت  euqinUيولدون بخلع في الوركين أو المرفقين. في تجربة  

، ذكرت لماةية  9003في المائة( هذا ، وفي استطالع  عام  66(   39من أصل
في المائة(. من هذه  17أسرة مااصل متحركة بشجل غير عادي ) 69من أصل 

العائالت ، ُولد أربعة أطاال مصابين بخلع في الوركين واحتاجوا إلى قضاء 
أشهر في دعامة أو جبيرة أو جص ، واحتاج لاللة منهم إلى الجراحة. احتاج 
خمسة أطاال أيًضا إلى دعامات أو أحذية لتقويم العظام لدعم كاحليهم ألناء 
المشي. تم تشخيص إصابة إحدى الاتيات بخلل التنسج النمائي في الورك في سن 

 . العاشرة
إذا ُولد األطاال بأصابع متداخلة أو متيبسة أو مااصل متقلصة )اعوجاج  

المااصل( ، فقد يتم تقويمها من خالل تمارين الشد السلبية أو العالج الطبيعي 
المنتظم أو التجبير أو الجراحة إذا لزم األمر. كان لدى أحد األطاال ذراع متيبس 

 بشجل خايف يحتاج إلى التمرين إلبقائه مستقيماً .
(Arnold 1995; Unique). 
 

  مشاكل الجلى والمسالك البولية 
قد يخضع طالك  لاحص باًلشعه  للجلى والمسالك البولية للتحقق من وجود أي صاات  غير عادية 

وبدء أي عالج ضروري. تم وصف مجموعة متنوعة من الصاات  غير العادية مثل الجلى الجيسية ، 
حيث تتشجل األكياس المملوءة بالسوائل في الجلى ، عادةً ألناء حياة الجنين . قد ًل يتداخل الجيس 

اًلةارادي مع الوظياة ما لم يجن كبيًرا ولجن األكياس المتعددة قد تمنع الجلى المصابة من العمل. يمجن 
إزالة الجلية متعددة الجيسات إذا تسببت في عدم الراحة. مشجلة أخرى محتملة هي  تضخم الجلى ، 

والذي يوجد له العديد من األسباب ، بما في ذلك اةسداد في تصريف البول ، وارتداد البول من المثاةة 
، والحالب المزدوج الممتد من الجلى إلى المثاةة ، والجلى الجيسية غير العاملة. ؛ يعتمد عالج تضخم  
الجلية على السبب. لجن المشاكل تحدث لدى أقلية فقط من األطاال ، بحيث يجون لدى معظمهم جهاز 

 ، كان هناك طاالن فقط مصابان بعيب كلوي. euqinUكلوي وبولي سليم. في مجموعة  
كان لدى لاللة أطاال واحدة أو النتان من "الجلى المزدوجة" حيث تتشجل الجلى في ةسختين ، وكان .

 لدى طال آخر كلية مشوهة
(Wooldridge 1995; Schinzel 2001; Bruns 2011; Unique).  
 
 
 

 سنة 66 
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 مخاوفاطبية
 )سقف الام )الحنك 

الاسياسائي مع شق في سقف الام  2من حين آلخر ، يولد األطاال المصابون من التثلث الصبغي 
)الحنك المشقوق(. في قليل  من األحيان ، يجون الحنك سليًما ولجن يوجد إغالق ضعيف ألةسجة 

الحنك الرخو في الجزء الخلاي من الام )قصور البلعوم( أو الحنك المقوس المرتاع للغاية ، مما يجعل 
التغذية صعبة. ةادًرا ما يجون هناك شق في الشاة العليا. يمجن إصالح أي اةشقاق عن طريق عملية 
جراحية وفي غضون ذلك سيتم تقديم المساعدة والدعم لطالك في التغذية. للحصول على معلومات 

 عملية ، اتصل بالجمعية الوطنية لشق الشاة والحنك 
(Wilroy 1985;Ginsburg 1989; Levy 1989; Khoury-Collado 2004; Bruns 2011; 

Unique).  
 

  أمراض القلب 
الاسياسائي في األبحاث الطبية  2تم وصف العديد من األطاال الذين يعاةون من التثلث الصبغي 

قلبية وألن هذا اًلرتباط معروف جيدًا ، يمجن لألطاال الحصول  مشجلة المنشورة أةهمم  يعاةون من 
طال واحد  -على فحص  شامل للقلب. هذا ًل يعني أن جميع األطاال سوف يجون عندهم  مشجلة  قلبية 

على األقل من بين كل لاللة أطاال وربما ًل يعاةي أكثر من ذلك. كل أمراض القلب المجتشاة كاةت 
 موجودة عند الوًلدة. لم يتطور أي منها في وقت ًلحق في مرحلة الطاولة .

كاةت المشاكل األكثر شيوًعا هي وجود لقب بين غرف القلب السالية أو العلوية )عيب الحاجز  
البطيني ، عيب الحاجز األذيني( ؛ القناة الشرياةية المستمرة )القناة التي تاتح ألناء حياة الجنين للسماح 

للدم بتجاوز الرئتين تاشل في اًلةغالق كما هو متوقع في وقت قريب من الوًلدة( ووضع الجاةب 
األيمن للقلب. تم اإلبالغ أيًضا عن متالزمة القلب األيسر ةاقص التنسج )تخلف الجاةب األيسر من 

 القلب( .
 36 - 60139، كان هناك عدد أقل من أمراض القلب الخطيرة ) euqinUفي مجموعة األطاال في   

في المائة من المجموع( يعاةون من خلل  69في المائة(. من بين هؤًلء ، كان أربعة أطاال فقط )
يحتاج إلى تصحيح بالجراحة. من بين هؤًلء طاالن مصابان برباعية فالو )وهي حالة معقدة تجون 

فيها المخاوف الرئيسية هي أن الشريان الرئوي الذي ينقل الدم إلى الرئتين له مدخل ضيق بشجل غير 
عادي وهناك لقب بين البطينين ، و هم غرف الضخ في القلب( ؛ طال لديه لقب كبير بين الحجرات 

 على جاةبي القلب واآلخر يعاةي من خلل إبشتاين ، وهو خلل في الجاةب األيمن من القلب .
(Arnold 1995; Wooldridge 1995; Saneto 1998; Schinzel 2001; Bruns 2011; 

Unique).  
 

  األعضاء التناسلية والجهاز التناسلي 
عادة ما يولد األوًلد بتشوهات بسيطة في األعضاء التناسلية  euqinUفي األبحاث  الطبية ومن خبرة 

، خاصة الخصيتين المعلقة و / أو المبال التحتاةي ، حيث يجون الاتحة الموجودة في ةهاية القضيب 
عادة في الجاةب السالي. إذا لزم األمر ، يمجن تصحيح كلتا الحالتين من خالل عملية جراحية. قد يجون 

 القضيب صغيًرا أيًضا. كاةت المشجالت أقل شيوًعا عند الاتيات .
(Arnold 1995; Wooldridge 1995; Unique). 
 

 لمخ  والجهاز العصبي المركزي 
قد يتم تقديم فحص لطالك للتحقق من كياية تجوين المخ . هذا ألن بعض األطاال المصابين بالتثلث 

لديهم بنية دماغية غير عادية. قد يجون هناك تضخم في البطينين داخل الدماغ  2الصبغي الايساسائي 
مع السوائل الزائدة. تم العثور على عدد قليل من األطاال لديهم ةمط معين من الخلل المعروفة باسم 
متالزمة داةدي ووكر. في معظم الحاًلت ، ليس من الضروري أو من الممجن معالجة أي تشوهات 
موجودة في الدماغ ، ولجن في حالة وجود كمية متزايدة من السائل النخاعي الذي يمجن تصرياه ، 

 يمجن إدخال تحويلة.
ألناء التطور الجنيني ، ينقسم المخ األمامي إلى الجاةبين األيمن واأليسر المعروفين باسم ةصاي الجرة 
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 لقطات لما حققه األطاال المختلاون في مختلف األعمار:
عاًما لديها ماردات واسعة وتستخدم  66فتاة تبلغ من العمر 

جمل طويلة ومعقدة. بدأت تتحدث في الثالثة من 
عمرها وفهمت أكثر بجثير مما تستطيع أن تتصل به. 

ومع ذلك ، كان حديثها غالبًا غير واضح وعندما 
تشعر باإلحباط أو اًلةزعاج كاةت تتلعثم. أظهر 
تقييمها الرسمي أةها تواصلت بنجاح وقدمت 

 المعلومات ذات الصلة ولجن التحدث قد يجون مجهدًا
أعوام يتواصل عن طريق التوقيع  60طال يبلغ من العمر 

والدفع والسحب واإليماءات واألصوات الصوتية 
 واستخدام ةظام تبادل الصور

سنوات توقيعات وإيماءات  3استخدم طال يبلغ من العمر 
وصور فوتوغرافية. لقد أصدر أصواتًا واستجاب 

 لتوجيهات بسيطة 
سنوات والذي بدأ الحديث في الثاةية  6طال بالغ من العمر 

كلمات. على الرغم  1إلى  6كان يستخدم جمل من 
من أةها فهمت تماًما ما ُطلب منها ، إًل أن تعبيرها 

"اريد بدًلً من قول   ،كان محدودًا. على سبيل المثال 
، لم اةي سأريك هنا   " ، كاةت تقول  قطعة بسجوت 

اصطحب الشخص البالغ إلى الثالجة أو حجرة المؤن 
 بسجوتوقول 

طال يبلغ من العمر عامين وةصف ةشأ في منزل لنائي 
اللغة ياهم أكثر مما يمجنه التعبير عنه ولجن يمجنه 

التعبير بجمل من كلمتين إلى لالث كلمات عن طريق 
لغة اًلشارة، باإلضافة إلى إصدار أصوات صوتية 

 وقول بضع كلمات والدفع والسحب واإلشارة
 

"لم تتحدث هاةا بعد ، ولجن عندما تشعر بالحماس ، فإةها  
ترفرف بذراعيها وتستخدم الجثير من اإلشارة بالعين واللمس 

ـ لجذب اةتباهنا. إةها تضحك كثيًرا ... ويمجنها أن تبجي ... 
 سنوات 4السن 

 التنقل والنشاط
يتأخر األطاال بشجل عام في الجلوس والمشي ولجن من واقع 
خبرتنا حقق معظمهم في ةهاية المطاف معالم الحركة هذه. 

كاةت هناك اختالفات ملحوظة بين األفراد: كان متوسط العمر 
شهًرا ، وفي المتوسط  67الذي جلس فيه األطاال دون دعم 

يمجنهم المشي بأيديهم أو بدعم من إطار أو ألاث أو جدران أو 
شهًرا. بحلول سن الخامسة ، يمجن  36قضبان بحلول 

 للجثيرين المشي بشجل مستقل لمسافات قصيرة .
يبدو أن األطاال الذين جلسوا مبجًرا ةسبيًا يمشون مبجًرا 
أيًضا. زحف أقلية صغيرة فقط ، في المتوسط حول عيد 
أو ميالدهم الثاةي. كان اآلخرون يتلوىون على ظهورهم ، 
يتدحرجون من أسال ، أو يتدحرجون أو ينزلقون على 

 )euqinUA228SauUto 6األرض. )
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يعاةي العديد من األطاال من ةقص التوترالعضلي    وهو  
 ارتخاء عضلي يجعل الجلوس والمشي أكثر صعوبة..

الاسياسائي هي أيًضا المااصل  2السمة الشائعة للتثلث الصبغي 
المخلوعة ، وخاصة الوركين ، والتي تتطلب عادةً درجة معينة 
من التثبيت في الحزام أو الجبيرة أو الجبس في مرحلة الطاولة. 

قد تجون المااصل األخرى صلبة أو مرةة بشجل غير عادي 
 euqinUوتحتاج إلى دعم. ُولد أربعة أطاال في مجموعة 

باعوجاج في القدم  ولاللة أطاال آخرين لديهم أوضاع أخرى 
غير عادية للقدم )مسطحة ، مقلوبة للخارج( جعلت المشي 

صعبًا. كان ًلحد اًلطاال أقدام سالية هزازة ، حيث ينحني ةعل 
 القدم إلى الخارج.

كان من الشائع أيًضا اةحناء العمود الاقري  أو  دوران الرقبة 
 بحيث يتم تثبيت الرأس على جاةب واحد .

  
من المحتمل أن يجون العالج الطبيعي  وتقييم دعامات المااصل 
وإطارات الوقوف والمشي مهمين. بمجرد المشي ، قد يستايد 

األطاال جيدًا من األحذية الداعمة لتقويم العظام مثل أحذية بيدرو 
 ، وبعض األطاال الذين يسقطون كثيًرا يحتاجون إلى خوذة واقية 

 
على الرغم من هذه التحديات المبجرة ، واصل بعض 
 66األطاال اإلةجازات الرياضية. شاب يبلغ من العمر 

متر. استمتع آخرون  600عاًما يحمل شهادة سباحة 
سنوات  6بالرقص وركوب الخيل. كان طال يبلغ من العمر 

يتسلق ويركض ويقاز. صعدت الدرج بماردها في الثالثة 
من عمرها وأتقنت دراجة لاللية العجالت في سن الرابعة 
رغم أةها وجدت صعوبة في المناورة. لم تستطع السباحة 
بعد ، لجنها أحبت الماء وطات في سترة ةجاة. كاةت قد 

بدأت صاًا للجمباز وجربت كل شيء بأقل قدر من 
 المساعدة ولجنها كاةت أبطأ قليالً من األطاال اآلخرين. 
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كاةت مااصل الجاحل الضعياة وسوء التنسيق سببًا في حدوث 
  العديد من السقوط والصدمات

أعوام وةصف كان  يمجنه المشي حوالي ةصف ميل  3عند  
ممسًجا بيد أو عدة أمتار بشجل مستقل. يمجنه دفع ةاسه لمسافة 

  قصيرة في الماء بشرائط ذراع وحلقة سباحة

لديها صعوبة في الحركات البعيدة عن المركز وتناوب حركات 
  األطراف ، لذا فإن الجري صعب
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  السلوك

 إةها محبة ، ومبتسمة دائًما ، ولديها حس دعابة كبير. ""  

  
لم ةتمجن من تمييز أي ةمط لابت في مظاهر فسياساء التثلث  

الاسياسائي على سلوك الطال. بشجل عام ، يبدو أن  2الصبغي 
السلوك يتماشى مع قدرة الطال على التعلم وتوصيل احتياجاتهم 
ومشاعرهم. كثيرا ما علق آباء األطاال الصغار بأن طالهم كان 

حنون وسعيد وهادئ. قد يحدث سلوك مؤلم مثل عض اليد أو المضغ 
عندما يجون الطال محبًطا وقلصت المحاوًلت الخيالية لاهم وتلبية 
احتياجات الطال  . يمجن لإلحباط أن يجعل سلوك األطاال األكبر 

 سنًا صعبًا ولجن ةوبات الغضب لم تجن
ميزة ملحوظة. كان هناك طاالن يعاةيان من فرط النشاط وكان لدى 
طالين آخرين تشخيص رسمي لتشتت اًلةتباه. لم يتم تشخيص أي من 

كان  ،األطاال المعروفين لدينا باضطراب طيف التوحد وبشجل عام 
األطاال متواصلين اجتماعيين جيدين. أظهر أحد األطاال قلقًا 

اجتماعيًا شديدًا بعيدًا عن لمنزل .طال اخر اظهر بعض السلوكيات 
والحركات المجررة ، مثل ضرب الرأس وارتداء خوذة واقي ، و 
آخر كان لديه خوف غير منطقي من الصنابير ومجااات الهواء 

 .الساخن
   

لقد  مألتنا  جميعًا من الحب والثقة الجاملة التي تمتلجها بالنسبة لنا " 
  ولجن أيًضا في القدرة التي يمجننا من خاللها تقديم ةاس الشيء لها

 
 3 -"ًل توجد مشاكل سلوكية على اإلطالق. هادئ جدا ، حلو جدا   

 سنوات
  
صغيرة كاةت لورين غير والقة من ةاسها  عندما كاةت طالة "

واستغرق األمر وقتًا طويالً حتى تبدأ في التحدث. في الرابعة من 
عمرها ، كاةت تتحدث بشغف في مجموعات صغيرة ولجن ليس في 
مجموعات كبيرة. إةها متيقظة ومالحظة للغاية وتتبع التوجيهات. 

ستقول اآلن مرحبًا للناس ولجن ًل مزيد من التواصل إًل إذا كاةوا من 
 سنوات 4 - العائلة 

 

 أي اضطرابات  في النوم؟
أشار الى عدم وجود  euqinUاًلستطالع  الذي قامت به 

مشاكل في النوم مرتبطة بالسلوك. ومع ذلك ، أصيب لاللة أطاال 
باةقطاع التناس ألناء النوم )توقف التناس ألناء النوم(. هذا مذكور 

أيًضا في تقرير بحثي لطال يبلغ من العمر عامين. في أحد األطاال ، 
أدت إزالة اللوزتين واللحمية إلى حل المشجلة ، ولجن احتاج طال 

واحد إلى جهاز )الضغط اإليجابي المستمر للممرات الهوائية( إلبقائه 
 )euqinU Lqudor 6223Aمؤكسًجا ألناء الليل. )
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