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 المصادر والمراجع
 9تشرح هذه النشرة بعض الصفات المتشابهة بين األشخاص المصابين بالتثلث الصبغي 

الفسيفسائي. تم الحصول على المعلومات جزئيًا من األبحاث  الطبية المنشورة: نذكر المؤلف 
األول وتاريخ النشر لكل بحث للسماح لك بالبحث عن الملخصات أو المقاالت األصلية على 

 (bmm u //ooocn.pcn.tcn.bc .ww /  :ptth)اإلنترنت في   
. عندما تمت مراجعة euqinUتم الحصول على معلومات إضافية من قاعدة بيانات يوونيك  

 44أسرة مع التشخيص ، تصل أعمارهم إلى  01  يوونيك، كان لدى  1122النص في عام 
 4-1112استبيانًا تفصيليًا في  euqinUعاًما. أكملت أربع عشرة أسرة من أعضاء 

  

( هي حالة وراثية نادرة ناتجة عن وجود كروموسوم إضافيي فيي T9Mالفسيفسائي ) 9التثلث الصبغي
بعض خاليا الجسم. مثل معظم اضطرابات الكروموسومات األخرى ، هذا يجعل مشاكيل الينيميو أكيثير 
احتماال. على الرغم من ذلك ، يمكن أن تختلف تأثيرات اضطراب الكروموسومات كثيًرا بين األفراد ، 
وهذا ينطبق بشكل خاص على األشخاص الذين يعانون من شكل فسيفسائي من االضطراب ، حيييث ال 

 تحتوي جميع الخاليا على نفس الكروموسوم أو المحتوى الجيني
تتكون الكروموسومات من الحمض النووي. وهي هياكل في نواة خاليا الجسم تحمل المعلومات الجينية 
المعروفة باسم الجينات. تأتي الكروموسومات عادة في أزواج ، ويرث أحد الكروميوسيوميات مين كيل 

من األكبر إلى األصغر  ، باإلضافية إليى    11إلى   2زوج من األب واآلخر من األم. هم مرقمون من 
 ،  Yو  Xالكروموسومات الجنسية  

 كروموسوًما في المجموع .   40مما يجعلهم  
كروموسيوًميا 44إضافي ، مما يجعل إجمالي العدد  9في التثلث الصبغي الفسيفسائي  يوجد كروموسوم 

كيروميوسيوًميا ، ميع  40، في بعض خاليا الجسم.  تحتوي الخاليا المتبقية على اليعيدد اليميعيتياد وهيو 
 في كل خلية 9نسختين من الكروموسوم 
 التشخيص: النمط النووي

عندما يتم إخبارك عن اضطراب الكروموسوم لدى طفلك ، غالبًا ما يتم إعطاؤك النمط النووي. هذه 
عادة ما يبدو النمط النووي   9طريقة لوصف شكل الكروموسومات. في التثلث الصبغي الفسيفسائي 

  شيئًا كالتالي:
 

74 ،YX  + ،9 [51 / ]74 ،YX [51] 
 /هناك نوعان من الخاليا المختلفة ، مفصولة بـ 

 في نوع  الخلية األول :
 نوع  الخلية هذا عدد الكروموسومات في الخاليا في          74

 XY  , للذكورXX الكروموسومات الجنسية لإلناث     YX    
 9يوجد كروموسوم إضافي        9+
 إضافي بها كروموسوم 21تم فحصها ،  - 51+  21 -خلية  211من بين [      51]

 في نوع   الخلية الثاني:
 40نوع  الخلية هذا هو عدد الكروموسومات في الخاليا في         74

YX        على النحو الوارد أعاله 
 للكروموسومات لديها العدد الطبيعي 51خلية تم فحصها ،  211من بين [       51]

غالبًا ما يخبرك النمط النووي بنسب الخاليا التي تحتوي على الكروموسوم اإلضافي وبدونه. ومع ذلك 
، ال توجد صلة واضحة بين هذا المستوى من الفسيفساء ودرجة تأثر الفرد. باإلضافة إلى ذلك ، تختلف 
مستويات الفسيفساء عادةً في األنسجة المختلفة ، وبالتالي قد يختلف المستوى في الدم عن المستوى 

 الموجود في خاليا الدماغ وما إلى ذلك ، وبالتالي ال يساعد في التنبؤ بالقدرات الصحية أو العقلية.
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 T9Mما مدى ندرة    
نادر بالتأكيد ، لكن ال أحد يعرت بالضبط   الفسيفسائي 9 التثلث الصبغي

عدد مرات حدوثه. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بعض األشخاص قد 
يتأثرون بشكل طفيف بحيث ال يتم تشخيصهم أبدًا. عندما تمت كتابة هذه 

 9 شخًصا مصابين بالتثلث الصبغي 01 النشرة ، تم وصف أكثر من
الطبية ، لكن من شبه المؤكد أنهم مجرد غيض   االبحاث الفسيفسائي في

من فيض. يبدو أن عدد اإلناث أكبر من عدد الذكور: من بين الحاالت 
فردًا  01 الطبية ، ثالثة أرباع من اإلناث ، ومن بين  األبحاث الواردة في

لديها  40 ، الفسيفسائي 9 التي لديها تثلث الصبغي euqinU  من عائلة
 cابنة مصابة واثنا عشر ابنًا

 
أحد تثلث الصبغي  T9Mبالمقارنة مع الكروموسومات األخرى ، يعتبر 

الفسيفسائي األكثر شيوًعا. في مجموعة كبيرة تم تحديدها بواسطة بزل 
في المائة من التثلث الصبغي  24السائل األمنيوسي ، اشتملت نسبة 

خامس أكثر تثلث  T9M، مما يجعل  9الفسيفسائي على الكروموسوم 
 (en.i:tc؛ 2994 :79صبغي شيوًعا )

 
 9ما يمكن لعلماء الوراثة وأطباء األطفال إخبارك بشأن  التثلث الصبغي 
الفسيفسائي  يعتمد بشكل كبير على الحاالت المنشورة باإلضافة إلى ما 

من األشخاص المصابين بالتثلث  9هو معروت عن الكروموسوم 
إضافي في كل خلية في الجسم(  9الكامل )كروموسوم  9الصبغي 

واألشخاص الذين لديهم مواد إضافية  من جزء من الكروموسوم  
   9( 9)ازدواجية للكروموسوم 

 
للكروموسومات ذراعان ، أحدهما قصير )في الجزء العلوي في الرسم 
البياني على اليمين( وذراع طويل )في األسفل(. هناك أوجه تشابه بين 

 ازدواجيةوأولئك الذين لديهم  9األفراد الذين لديهم فسيفساء تثلث الصبغي 
. بعض األفراد لديهم كروموسوم إضافي 9 للكروموسومللذراع القصير 

يتكون من نسختين من الذراع القصيرة ، مما يعطي أربع نسخ من الذراع 
  mtmym9wtr 9القصيرة في المجموع. لديهم متالزمة تعرت باسم 

 9ولديهم أيًضا أوجه تشابه مع األفراد المصابين بالتثلث الصبغي 
 الفسيفسائي. 

 
 
 

 

 

 

 9الكروموسوم 

ذراع قصير   
) ( 

(i ذراع طويل )  
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 الصفات الرئيسية 
الفسيفسائي أن  9يمكن لألفراد المصابين بالتثلث الصبغي 

يختلفوا كثيًرا عن بعضهم البعض. معظمهم يعانون من 
تأخر في النمو ولكن القليل منهم ال يعاني من ذلك. يواجه 

الكثيرون بعض الصعوبات في التعلم ، ولكن تختلف الدرجة 
و عدد قليل  ال يواجه هذه الصعوبات. يختلف نمط أي 

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

الفسيفسائي. من  9األشخاص المصابين بالتثلث الصبغي 
شبه المؤكد أن األطفال والرضع سيكونون مختلفين عن 
المجموعة العامة. قد يتأثرون ببعض النواحي ولكن ليس 
 بطرق أخرى وقد تكون التأثيرات طفيفة أو أكثر وضوًحا.

 
 مظهر وجه مشابه

 انخفاض الوزن عند الوالدة
 نمو بطيء وقصر القامة

 تأخر النمو
 درجة من صعوبة التعلم

 سقف الفم قد ينقسم )مشقوق( أو مرتفع وضيق
أمراض القلب ، و األكثر شيوًعا هو وجود ثقب بين غرفتي 

 القلب السفليتين
 قد تتشكل اليدين والقدمين بشكل غير عادي : 

ـ في بعض األحيان ، يولد األطفال باعوجاج في القدم أو 
 بنعل مقوس في القدم ، يُعرت باسم "القدم السفلية الهزازة   
  قد تكون األصابع مثنية أو متداخلة                               
 تشوهات طفيفة في الجهاز التناسلي ، خاصة عند األوالد

 التشوهات الهيكلية للدماغ
 عيوب كلوية

حركة محدودة  للمفاصل يمكن خلع المفاصل بسهولة ، 
 وخاصة الوركين

 عيون صغيرة  وعيوب في الرؤية
 قد تكون الفجوات بين عظام الجمجمة واسعة  عند الوالدة

 
)Ltomnhwo9k. 2944; Smn.btz 2951; 

Kmt.nkty 2951; Ltwr 2959; Smw.. 2992; 
Tmymn. 2994; Aynw.h 2991; L.nhwy 2991; 

Www.hy.h.t 2991; Cmnmú 2990; Smntmw 2995; 
S.b.nzt. 1112; Géymyh-B.mn.:tm 1111; 
Mwymwm 1111; Cbtn 1112; By:n9 1122; 

euqinU( 
 
 
 
 

 سنة  54

 سنوات 1
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 هل سيكون الحمل مختلفًا؟

ينمو معظم األطفال ببطء في الرحم وقد يكون تشخيص تأخر النمو داخل الرحم هو أول عالمة على 
وجود مشكلة. قد تكون مستويات السائل األمنيوسي أيًضا غير معتادة ، مع وجود القليل جدًا من 

ثالث مرات اكثر من االمنيوسي او الكثير منها. تحدث قلة السائل (  االمنيوسي السائل قلة)السوائل 
الحظت بعض األمهات نشاًطا أقل للجنين ، لكن في حاالت أخرى لم يكن   cاالمنيوسي  زيادة السائل

الطبية إلى أن الوالدة عادة ما تكون حول أو قبل األوان  االبحاثهناك اي مشكلة في الحمل. . تشير
 c أسبوًعا 41 و 20 بقليل ، مع وصول األطفال بين

en.i:tتشير سجالت  أسبوًعا  24إلى أن طفاًل واحدًا على األقل من بين كل خمسة يولد مبكًرا ، قبل  
، كما تم وصف الوالدة في األسبوع الثالثين. النمو البطيء في الرحم يعني أن األطفال عادة ما 

 2c121إلى  2c202يكونون صغار الحجم بالنسبة للسن. تراوح وزن الوالدة في مجموعة واحدة من 
أونصة(. 1أرطال  4 -أرطال  2كجم )  

)Smw.. 2992; Tmymn. 2994; Aynw.h 2991; Www.hy.h.t 2991; Cmnm: 2990; ht 
Rmwt. 1112; S.b.nzt. 1112; Sm. w.jtw 1112; By:n9 1122; euqinU(c   

 المظهر 
 T9Mقد تجد أن طفلك يشبه قليالً األطفال اآلخرين الذين يعانون من  

 

سنوات  7 سنوات 4 3 سنوات  سنوات  1     

سنوات و نصف  3 سنوات  4   سنوات  1  سنة 55   سنوات  51     

سنوات 51 سنة 53    سنة 54   سنة 57      
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مالمح وجه غير عادية ، عادة ما   T9Mفي بعض األحيان ، يكون لدى األطفال الذين يعانون من 
تتضمن عيوب نمو منتصف الوجه. قد ال يكون األنف قد تطور بشكل كامل. نحن لدينا عضو لم 
يتطور انفه على اإلطالق ، وهي صفة موصوفة أيًضا في االبحاث الطبية. يمكن أن تحدث الشفة 
األرنبية أيًضا. تعتبر البقع غير المنتظمة للجلد ذي األلوان المختلفة اكتشافًا شائعًا لدى األشخاص 

المصابين بحاالت كروموسوم الفسيفساء. قد تحدث أيًضا معدالت نمو غير متساوية على كل جانب 
 من الجسم ، لذلك قد تكون األطرات على جانب واحد من الجسم قصيرة وقد يبدو الوجه غير متماثل.

)W..9wn 2952; Kmt.nkty 2951; Aynw.h 2991; Www.hy.h.t 2991; Smntmw 
2995; ht Rmwt. 1112; Géymyh-B.mn.:tm 1111; euqinU(c 

 النمو
 

يبدأ األطفال عادة في حياتهم صغيري  البنية ويظلون  قصار 
، عادة ما يكون اكتساب الوزن  en.i:tالقامة. من خبرة 

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

متوسط. هناك القليل من المعلومات عن االطوال التي يصل 
عاًما  24إليها البالغون ، ولكن صبيًا واحدًا يبلغ من العمر 

"( ، مما يجعله ضمن أقل ثالثة في 4" 1سم ) 202كان 
 ;W...mmm 2991المائة من السكان من حيث الطول. )

Mwymwm 1111 ;euqinU  ) 
 
 

” بمجرد أن تغذت  ابنتنا على حليب الثدي المسحوب ، 
في البداية عن طريق األنبوب ثم بالزجاجة  ،نمت  

أشهر  2بسرعة. واصلت تناول األطعمة في عمر 
 ونصف. لديها اآلن شهية صحية للغاية وتحب الطبخ 

 

  التغذية

الفسيفسائي  9تقريبًا ال توجد معلومات منشورة عن الرضاعة عند األطفال المصابين بالتثلث الصبغي 
٪ من األطفال يعانون من صعوبات في التغذية .51، على الرغم من أن إحدى الدراسات وجدت أن   

   ،en.i:t  المعلومات هنا تأتي من تجارب أفراد 
عادة ما يعاني األطفال من مجموعة من صعوبات التغذية، مما جعل التغذية المشكلة األكثر اتساقًا  
التي يواجهها اآلباء . كل عائلة اجابت على أسئلة دراستنا أشارت عن صعوبات في التغذية وكانت 

، كان معظم األطفال قادرين على تناول كميات  1أو 4كبيرة في بعض العائالت. ولكن ، بحلول سن 
 صغيرة من مجموعة متنوعة من األطعمة بما في ذلك الفاكهة والخضروات و البيتزا.         

كان لدى العديد من األطفال في البداية ارتخاء  في عضالت الفم والوجه ، مما تسبب في ضعف 
مصهم. يعاني بعض األطفال أيًضا من مشاكل في إغالق الشفاه وصعوبات في تنسيق المص مع 

البلع  .  يضات إلى مشاكل بعض األطفال والرضع وجود سقف الفم العالي و األطفال الذين يعانون 
 من شق في سقف الفم  سيحتاجون إلى دعم متخصص في التغذية .

مشكلة أخرى بالنسبة لبعض األطفال هي االرتجاع المعدي المريئي ، حيث يعود الطعام عبر ممر 
فردًا  21وتسعة من  en.i:tالطعام. يحدث االرتجاع المعدي المريئي بشكل شائع بين عائالت 

 cفي المائة( يعانون من االلتهاب الرئوي التنفسي الناجم عن استنشاق الطعام 15مصابًا )
 
يمكن أن تشكل الرضاعة الطبيعية تحديًا حقيقيًا ألن األطفال قد ال يكتسبون وزنًا مطمئنًا. قد يؤدي 
إعطاء حليب الثدي من زجاجة مع حلمة مالئمة إلى تسهيل عملية المص ، كما أن إعطاء المكمالت 

في زيادة الوزن . بعض األطفال الذين  حليب عالي السعرات الحرارية ان يساعدللالغذائية يسمح 
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يرضعون من الثدي بنجاح ولكن هذا غير ممكن للجميع. يمكن التعامل مع  T9M يعانون من
االرتجاع  بوضع األطفال إلى أماكنهم بعناية وإعطائهم وجبات صغيرة فقط ، ولكن من خبرة 

en.i:t   ِّفات  تضات الى طعامهم باإلضافة إلى األدوية ، يحتاج العديد من األطفال إلى ُمكث 
 الموصوفة لتقليل إنتاج حمض المعدة. 

عادة ما يكون االنتقال إلى األطعمة الصلبة متأخًرا ويحتاج معظم األطفال إلى أطعمة صلبة مهروسة 
أو مقطعة إلى أجزاء صغيرة الحجم لفترة أطول بكثير من األطفال العاديين حيث كانت 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 

 أنه كان مفيدًا
يمكن تغذية الطفل الذي ال يستطيع تلبية احتياجاته الغذائية عن طريق انبوبة  أو إجراء فتحة  معدية ،  

، تم التعامل مع   en.i:tحيث يتم وضع أنبوب للسماح بالتغذية مباشرة إلى المعدة  . من خبرة 
معظم صعوبات تغذية األطفال دون التغذية باألنبوب.  يمكن السيطرة على االرتجاع المعدي المريئي 

 الحاد من خالل إجراء جراحي يعرت باسم تثنية القاع.
يمكن بعض األطفال الذين عانوا من صعوبات في التغذية على المدى الطويل  ان يكون لهم مواقف 

 سلبية تجاه الطعام ويمكن مساعدتهم من خالل االنضمام إلى برنامج التغذية السلوكية .
يمكن أن يكون األطفال المصابون باضطرابات الكروموسومات عرضة لمشاكل األسنان ويجب أن 
يخضعوا لفحوصات أسنان منتظمة. في طفل يعاني من ألم أسنان غير مشخص ، تحسن المضغ بعد 

 cعالج األسنان المكثف
 )Ltwr 2959; By:n9 1122; euqinU(c  

"كانت بطيئة جدًا كطفل رضيع وهي تأكل اآلن وجبات صغيرة جدًا وال تحب مضغ اللحم. 
 عام 11السن   -تتناول البيتزا والنقانق بنجاح هاءل! 

 

 

 التعلم والتعليم
 

نطاق القدرة على التعلم واسع للغاية ، ويتراوح من 
، تم قياسه في سن  210طفل واحد بمعدل ذكاء 

الثانية ، إلى اآلخرين الذين يعانون من تأخر طفيف 
فقط ، لآلخرين الذين يعانون من صعوبات تعلم 

   اثنان ، en.i:tعضًوا في  25شديدة. من بين 
لديهم صعوبة ليس لديهم إعاقة في التعلم ، أربعة 

  متوسطة ، سبعةلديهم صعوبة اثنان     ،  خفيفة
لديهم اعاقة شديدة ،و ثالثة  درجة الصعوبة غير 

، حصلت فتاة   en.i:tمعروفة. ضمن  افراد 
واحدة ليس لديها صعوبات في التعلم على النطاق 

الكامل المتحانات  نهاية المدرسة في العمر 
 الطبيعي . 

 en.i:t( ;Smntmw 2995 ;1yrhtmn 2952)  
 

 

 
 

  
 

 ست سنوات
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 تعطي اللقطات التي يمكنك قراءتها هنا تلميًحا لما كان يحققه بعض األطفال في أعمار معينة . 
 

عاًما تعاني من صعوبات خفيفة إلى متوسطة كانت تعمل عاطفياً وتربويًا في  22فتاة تبلغ من العمر 
سنوات. كان بإمكانها كتابة اسمها وكلمات بسيطة وكانت تتقدم في كتابة الجمل. كانت  4إلى  0سن 

تملي على شخص بالغ ثم نسخت النص الناتج. يمكنها التسوق بمجموعة متنوعة من العمالت 
المعدنية. لقد فهمت التعليمات المعقدة ولكنها احتاجت إلى تكرارها. بدأت تعليمها في حضانة عادية في 
مجموعة صغيرة جدًا وانتقلت إلى مدرسة ابتدائية لألطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم متوسطة 

 حيث كانت الوتيرة البطيئة تناسبها جيدًا
 

سنوات يعاني من صعوبات تعلم شديدة التحق بحضانة عادية ودور حضانة  1طفل يبلغ من العمر 
لألطفال الذين يعانون من صعوبات تعلم شديدة. استخدم الصور إلظهار خياراته في النشاط ، واختيار 
الكتب والنظر إليها مع شخص بالغ. انضم إلى عدد القوافي واألغاني. كان يحرز تقدًما جيدًا في الفرز 
والمطابقة ويمكنه فرز األشياء حسب الوظيفة واالرتباط. كان يرسم  ويصبح أكثر تركيًزا على أنشطة 

 الرمل والماء والعجين
 

سنوات تعرت الحروت وأشكالها وألوانها ، ويمكنها اتباع التعليمات وتنشيط  4طفلة تبلغ من العمر 
   والعكس من عشرة إلى واحد 10األلعاب الميكانيكية. يمكنها العد إلى 

   

 الكالم والتواصل
عندهم   أو الذين تم وصفهم في األبحاث  الطبية كان  en.i:tمعظم األطفال المعروفين لدى 

بعض التأخر في الكالم. في النهاية ، اكتسب بعض األطفال ما يكفي من الكالم أو الكلمات للتعبير عن 
احتياجاتهم ، لكن هذا لم يكن ممكنًا للجميع. عادة ، كان األطفال والرضع اجتماعيين وهذا شجع على 
مجموعة متنوعة غنية من التواصل غير اللفظي. عادة ما يتواصل األطفال في البداية باالبتسامات 

والشاشات التي تعمل باللمس  والضوضاء الصوتية واإليماءات ويتقدمون الستخدام الصور واألشياء
 ونظام التوقيع قبل ظهور الكلمات. بشكل عام كان الفهم أفضل من قدرتهم على االستجابة بالكلمات .

 

 

 

 

 

 

 
توأمان يبلغان من العمر 

ثالث سنوات: )يسار( مع 
 كروموسومات طبيعية ؛

)يمين( مع  التثلث 
 الفيسفسائي 9الصبغي 

  



9 

 

 لقطات لما حققه األطفال المختلفون في مختلف األعمار:
عاًما لديها مفردات واسعة وتستخدم  22فتاة تبلغ من العمر 

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

ومع ذلك ، كان حديثها غالبًا غير واضح وعندما 
تشعر باإلحباط أو االنزعاج كانت تتلعثم. أظهر 
تقييمها الرسمي أنها تواصلت بنجاح وقدمت 

 المعلومات ذات الصلة ولكن التحدث قد يكون مجهدًا
أعوام يتواصل عن طريق التوقيع  21طفل يبلغ من العمر 

والدفع والسحب واإليماءات واألصوات الصوتية 
 واستخدام نظام تبادل الصور

سنوات توقيعات وإيماءات  1استخدم طفل يبلغ من العمر 
وصور فوتوغرافية. لقد أصدر أصواتًا واستجاب 

 لتوجيهات بسيطة 
سنوات والذي بدأ الحديث في الثانية  4طفل بالغ من العمر 

كلمات. على الرغم  0إلى  4كان يستخدم جمل من 
من أنها فهمت تماًما ما ُطلب منها ، إال أن تعبيرها 

"اريد بدالً من قول   ،كان محدودًا. على سبيل المثال 
، ثم اني سأريك هنا   " ، كانت تقول  قطعة بسكوت 

اصطحب الشخص البالغ إلى الثالجة أو حجرة المؤن 
 بسكوتوقول 

طفل يبلغ من العمر عامين ونصف نشأ في منزل ثنائي 
اللغة يفهم أكثر مما يمكنه التعبير عنه ولكن يمكنه 

التعبير بجمل من كلمتين إلى ثالث كلمات عن طريق 
لغة االشارة، باإلضافة إلى إصدار أصوات صوتية 

 وقول بضع كلمات والدفع والسحب واإلشارة
 

"لم تتحدث هانا بعد ، ولكن عندما تشعر بالحماس ، فإنها  
ترفرت بذراعيها وتستخدم الكثير من اإلشارة بالعين واللمس 

ـ لجذب انتباهنا. إنها تضحك كثيًرا ... ويمكنها أن تبكي ... 
 سنوات 4السن 

 التنقل والنشاط
يتأخر األطفال بشكل عام في الجلوس والمشي ولكن من واقع 
خبرتنا حقق معظمهم في نهاية المطات معالم الحركة هذه. 

كانت هناك اختالفات ملحوظة بين األفراد: كان متوسط العمر 
شهًرا ، وفي المتوسط  24الذي جلس فيه األطفال دون دعم 

يمكنهم المشي بأيديهم أو بدعم من إطار أو أثاث أو جدران أو 
شهًرا. بحلول سن الخامسة ، يمكن  22قضبان بحلول 

 للكثيرين المشي بشكل مستقل لمسافات قصيرة .
يبدو أن األطفال الذين جلسوا مبكًرا نسبيًا يمشون مبكًرا 
أيًضا. زحف أقلية صغيرة فقط ، في المتوسط حول عيد 
أو ميالدهم الثاني. كان اآلخرون يتلوىون على ظهورهم ، 
يتدحرجون من أسفل ، أو يتدحرجون أو ينزلقون على 

 (en.i:t;995Smntmw 2األرض. )

 

سنوات  5  

سنوات و نصف  3  

 3 سنوات

سنوات  55  
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يعاني العديد من األطفال من نقص التوترالعضلي    وهو  
 ارتخاء عضلي يجعل الجلوس والمشي أكثر صعوبة..

الفسيفسائي هي أيًضا المفاصل  9السمة الشائعة للتثلث الصبغي 
المخلوعة ، وخاصة الوركين ، والتي تتطلب عادةً درجة معينة 
من التثبيت في الحزام أو الجبيرة أو الجبس في مرحلة الطفولة. 

قد تكون المفاصل األخرى صلبة أو مرنة بشكل غير عادي 
 en.i:tوتحتاج إلى دعم. ُولد أربعة أطفال في مجموعة 

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

صعبًا. كان الحد االطفال أقدام سفلية هزازة ، حيث ينحني نعل 
 القدم إلى الخارج.

كان من الشائع أيًضا انحناء العمود الفقري  أو  دوران الرقبة 
 بحيث يتم تثبيت الرأس على جانب واحد .

  
من المحتمل أن يكون العالج الطبيعي  وتقييم دعامات المفاصل 
وإطارات الوقوت والمشي مهمين. بمجرد المشي ، قد يستفيد 

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

 
على الرغم من هذه التحديات المبكرة ، واصل بعض 
 22األطفال اإلنجازات الرياضية. شاب يبلغ من العمر 

متر. استمتع آخرون  411عاًما يحمل شهادة سباحة 
سنوات  4بالرقص وركوب الخيل. كان طفل يبلغ من العمر 

يتسلق ويركض ويقفز. صعدت الدرج بمفردها في الثالثة 
من عمرها وأتقنت دراجة ثالثية العجالت في سن الرابعة 
رغم أنها وجدت صعوبة في المناورة. لم تستطع السباحة 
بعد ، لكنها أحبت الماء وطفت في سترة نجاة. كانت قد 

بدأت صفًا للجمباز وجربت كل شيء بأقل قدر من 
 المساعدة ولكنها كانت أبطأ قليالً من األطفال اآلخرين. 

 
 
 
 

سنوات  1  

 

سنوات  51  

سنوات  55  

كانت مفاصل الكاحل الضعيفة وسوء التنسيق سببًا في حدوث 
  العديد من السقوط والصدمات

أعوام ونصف كان  يمكنه المشي حوالي نصف ميل  1عند  
ممسًكا بيد أو عدة أمتار بشكل مستقل. يمكنه دفع نفسه لمسافة 

  قصيرة في الماء بشرائط ذراع وحلقة سباحة

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

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

  
لم نتمكن من تمييز أي نمط ثابت في مظاهر فسيفساء التثلث  

الفسيفسائي على سلوك الطفل. بشكل عام ، يبدو أن  9الصبغي 
السلوك يتماشى مع قدرة الطفل على التعلم وتوصيل احتياجاتهم 
ومشاعرهم. كثيرا ما علق آباء األطفال الصغار بأن طفلهم كان 

حنون وسعيد وهادئ. قد يحدث سلوك مؤلم مثل عض اليد أو المضغ 
عندما يكون الطفل محبًطا وقلصت المحاوالت الخيالية لفهم وتلبية 
احتياجات الطفل  . يمكن لإلحباط أن يجعل سلوك األطفال األكبر 

 سنًا صعبًا ولكن نوبات الغضب لم تكن
ميزة ملحوظة. كان هناك طفالن يعانيان من فرط النشاط وكان لدى 
طفلين آخرين تشخيص رسمي لتشتت االنتباه. لم يتم تشخيص أي من 

كان  ،األطفال المعروفين لدينا باضطراب طيف التوحد وبشكل عام 
األطفال متواصلين اجتماعيين جيدين. أظهر أحد األطفال قلقًا 

اجتماعيًا شديدًا بعيدًا عن لمنزل .طفل اخر اظهر بعض السلوكيات 
والحركات المكررة ، مثل ضرب الرأس وارتداء خوذة واقي ، و 
آخر كان لديه خوت غير منطقي من الصنابير ومجففات الهواء 

 cالساخن
   

لقد  مألتنا  جميعًا من الحب والثقة الكاملة التي تمتلكها بالنسبة لنا " 
  ولكن أيًضا في القدرة التي يمكننا من خاللها تقديم نفس الشيء لها

 
 1 -"ال توجد مشاكل سلوكية على اإلطالق. هادئ جدا ، حلو جدا   

 سنوات
  
صغيرة كانت لورين غير واثقة من نفسها  عندما كانت طفلة "

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

ستقول اآلن مرحبًا للناس ولكن ال مزيد من التواصل إال إذا كانوا من 
 سنوات 4 - العائلة 

 

 أي اضطرابات  في النوم؟
أشار الى عدم وجود  en.i:tاالستطالع  الذي قامت به 

مشاكل في النوم مرتبطة بالسلوك. ومع ذلك ، أصيب ثالثة أطفال 
بانقطاع التنفس أثناء النوم )توقف التنفس أثناء النوم(. هذا مذكور 

أيًضا في تقرير بحثي لطفل يبلغ من العمر عامين. في أحد األطفال ، 
أدت إزالة اللوزتين واللحمية إلى حل المشكلة ، ولكن احتاج طفل 

واحد إلى جهاز )الضغط اإليجابي المستمر للممرات الهوائية( إلبقائه 
 (;euqinU L.nhwy 2991مؤكسًجا أثناء الليل. )

 
 

 3 سنوات

سنوات و نصف  3  

سنوات 4   
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 مخاوف طبية
 )سقف الفم )الحنك 

الفسيفسائي مع شق في سقف الفم  9من حين آلخر ، يولد األطفال المصابون من التثلث الصبغي 
)الحنك المشقوق(. في قليل  من األحيان ، يكون الحنك سليًما ولكن يوجد إغالق ضعيف ألنسجة 

الحنك الرخو في الجزء الخلفي من الفم )قصور البلعوم( أو الحنك المقوس المرتفع للغاية ، مما يجعل 
التغذية صعبة. نادًرا ما يكون هناك شق في الشفة العليا. يمكن إصالح أي انشقاق عن طريق عملية 
جراحية وفي غضون ذلك سيتم تقديم المساعدة والدعم لطفلك في التغذية. للحصول على معلومات 

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

Unique).  
 

  أمراض القلب 
الفسيفسائي في األبحاث الطبية  9تم وصف العديد من األطفال الذين يعانون من التثلث الصبغي 

قلبية وألن هذا االرتباط معروت جيدًا ، يمكن لألطفال الحصول  مشكلة المنشورة أنهمم  يعانون من 
طفل واحد  -على فحص  شامل للقلب. هذا ال يعني أن جميع األطفال سوت يكون عندهم  مشكلة  قلبية 

على األقل من بين كل ثالثة أطفال وربما ال يعاني أكثر من ذلك. كل أمراض القلب المكتشفة كانت 
 موجودة عند الوالدة. لم يتطور أي منها في وقت الحق في مرحلة الطفولة .

كانت المشاكل األكثر شيوًعا هي وجود ثقب بين غرت القلب السفلية أو العلوية )عيب الحاجز  
البطيني ، عيب الحاجز األذيني( ؛ القناة الشريانية المستمرة )القناة التي تفتح أثناء حياة الجنين للسماح 

للدم بتجاوز الرئتين تفشل في االنغالق كما هو متوقع في وقت قريب من الوالدة( ووضع الجانب 
األيمن للقلب. تم اإلبالغ أيًضا عن متالزمة القلب األيسر ناقص التنسج )تخلف الجانب األيسر من 

 القلب( .
 22 - 21/21، كان هناك عدد أقل من أمراض القلب الخطيرة ) en.i:tفي مجموعة األطفال في   

في المائة من المجموع( يعانون من خلل  21في المائة(. من بين هؤالء ، كان أربعة أطفال فقط )
يحتاج إلى تصحيح بالجراحة. من بين هؤالء طفالن مصابان برباعية فالو )وهي حالة معقدة تكون 

فيها المخاوت الرئيسية هي أن الشريان الرئوي الذي ينقل الدم إلى الرئتين له مدخل ضيق بشكل غير 
عادي وهناك ثقب بين البطينين ، و هم غرت الضخ في القلب( ؛ طفل لديه ثقب كبير بين الحجرات 

 على جانبي القلب واآلخر يعاني من خلل إبشتاين ، وهو خلل في الجانب األيمن من القلب .
(Arnold 1995; Wooldridge 1995; Saneto 1998; Schinzel 2001; Bruns 2011; 

Unique).  
 

  األعضاء التناسلية والجهاز التناسلي 
عادة ما يولد األوالد بتشوهات بسيطة في األعضاء التناسلية  en.i:tفي األبحاث  الطبية ومن خبرة 

، خاصة الخصيتين المعلقة و / أو المبال التحتاني ، حيث يكون الفتحة الموجودة في نهاية القضيب 
عادة في الجانب السفلي. إذا لزم األمر ، يمكن تصحيح كلتا الحالتين من خالل عملية جراحية. قد يكون 

 القضيب صغيًرا أيًضا. كانت المشكالت أقل شيوًعا عند الفتيات .
(Arnold 1995; Wooldridge 1995; Unique). 
 

 لمخ  والجهاز العصبي المركزي 
قد يتم تقديم فحص لطفلك للتحقق من كيفية تكوين المخ . هذا ألن بعض األطفال المصابين بالتثلث 

لديهم بنية دماغية غير عادية. قد يكون هناك تضخم في البطينين داخل الدماغ  9الصبغي الفيسفسائي 
مع السوائل الزائدة. تم العثور على عدد قليل من األطفال لديهم نمط معين من الخلل المعروفة باسم 
متالزمة داندي ووكر. في معظم الحاالت ، ليس من الضروري أو من الممكن معالجة أي تشوهات 
موجودة في الدماغ ، ولكن في حالة وجود كمية متزايدة من السائل النخاعي الذي يمكن تصريفه ، 

 يمكن إدخال تحويلة.
أثناء التطور الجنيني ، ينقسم المخ األمامي إلى الجانبين األيمن واأليسر المعروفين باسم نصفي الكرة 
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المخية. في عدد صغير جدًا من األطفال ، يظل هذا التقسيم غير مكتمل ، مما يؤدي إلى ظهور نمط  
من الخلل التركيبي   الذي  يشمل الوجه أيًضا في بعض األحيان. تُعرت الحالة باسم  

 c(bw.w yw9tn.t bm.r)هولوبروسينكيفالي 
 قد يكون العالج ممكنًا إلصالح عيوب الشفة العليا أو األنف .

، كانت التأثيرات على الدماغ متنوعة: أبلغت عائلتان عن استسقاء  en.i:tضمن مجموعة أفراد 
الرأس )السوائل الزائدة داخل الدماغ(. أبلغت ثالث عائالت عن فقدان أنسجة المخ ، في طفلين 

ن النخاع )عملية النضج لعزل األليات التي تربط الخاليا العصبية في الدماغ( ،  مصابين بتأخر تكوِّ
أخرى مثل الجسم الثفني الرقيق )العصابة من األليات العصبية عيوب خلقيةوفي أخرى باالقتران مع  

 التي تربط نصفي الدماغ(. في طفل واحد كان الجسم الثفني مفقودًا.
(Kaminker 1985; Herranz 1987; Tarani 1994; Lindor 1995; Wooldridge 

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

 المفاصل 
تعتبر المفاصل الرخوة التي تنخلع بسهولة شائعة عند األطفال المصابين بالتثلث 

وأكثر من نصف األطفال المصابين بهذا االضطراب  9الصبغي الفسيفسائي 
أسرة  24، ذكرت  en.i:tيولدون بخلع في الوركين أو المرفقين. في تجربة  

، ذكرت ثمانية  1112في المائة( هذا ، وفي استطالع  عام  44)   21من أصل
في المائة(. من هذه  04أسرة مفاصل متحركة بشكل غير عادي ) 21من أصل 

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

 c العاشرة
إذا ُولد األطفال بأصابع متداخلة أو متيبسة أو مفاصل متقلصة )اعوجاج  

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

 بشكل خفيف يحتاج إلى التمرين إلبقائه مستقيماً .
(Arnold 1995; Unique). 
 

  مشاكل الكلى والمسالك البولية 
قد يخضع طفلك  لفحص باالشعه  للكلى والمسالك البولية للتحقق من وجود أي صفات  غير عادية 

وبدء أي عالج ضروري. تم وصف مجموعة متنوعة من الصفات  غير العادية مثل الكلى الكيسية ، 
حيث تتشكل األكياس المملوءة بالسوائل في الكلى ، عادةً أثناء حياة الجنين . قد ال يتداخل الكيس 

االنفرادي مع الوظيفة ما لم يكن كبيًرا ولكن األكياس المتعددة قد تمنع الكلى المصابة من العمل. يمكن 
إزالة الكلية متعددة الكيسات إذا تسببت في عدم الراحة. مشكلة أخرى محتملة هي  تضخم الكلى ، 

والذي يوجد له العديد من األسباب ، بما في ذلك انسداد في تصريف البول ، وارتداد البول من المثانة 
، والحالب المزدوج الممتد من الكلى إلى المثانة ، والكلى الكيسية غير العاملة. ؛ يعتمد عالج تضخم  
الكلية على السبب. لكن المشاكل تحدث لدى أقلية فقط من األطفال ، بحيث يكون لدى معظمهم جهاز 

 ، كان هناك طفالن فقط مصابان بعيب كلوي. en.i:tكلوي وبولي سليم. في مجموعة  
c كان لدى ثالثة أطفال واحدة أو اثنتان من "الكلى المزدوجة" حيث تتشكل الكلى في نسختين ، وكان

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

 سنة 22 
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   العظام والهيكل العظمي 
سيتم فحص طفلك أو رضيعك بعناية بحثًا عن أي عظام متكونة بشكل غير عادي. شوهدت العديد من 

الخلقية المختلفة ، معظمها ليس له أهمية كبيرة ، مثل الزوج الثالث عشر اإلضافي من الضلوع  عيوبال
أو عظام الترقوة الصغيرة أو عظام الفخذ القصيرة. في بعض األحيان ، قد يكون هناك عظمة مفقودة ؛ 
وقد ظهر هذا في الساعد واليد. في بعض األحيان ، قد تنمو العظام على جانبي الجسم بوتيرة مختلفة ، 

لديه نتوء عظمي على العمود الفقري .                                                                           بحيث تكون إحدى الساقين أقصر من األخرى. طفل واحد
(Qazi 1977; Ginsburg 1989; Tarani 1994; Stipoljev 2003; Unique) 

  العمود الفقري 
في بعض األطفال ، قد يكون للعمود الفقري منحنى بشكل ملحوظ. عندما يكون المنحنى  جانبيًا ، 
يُعرت هذا بالجنف ؛ منحنى أمامي يسمى حداب. قد يكون  أحد األسباب الكامنة وراء زيادة انحناء 

العمود الفقري هو ارتخاء  العضالت . في حين أن الدرجة الخفيفة من االنحناء قد ال تحتاج إلى عالج 
، يمكن معالجة المنحنى األكثر وضوًحا بالدعم أو الدعامة وفي الحاالت الشديدة ، يمكن إدخال 

، أبلغت ست أسر من  en.i:tالدعامات جراحيًا للحفاظ على العمود الفقري مستقيماً. في مجموعة 
في المائة( عن انحناء في العمود الفقري ، ولكن من بين هؤالء ، احتاج أربعة أطفال  29) 21أصل 

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

 نوبات الصرع 
الفسيفسائي ومن خبرة  9النوبات ليست شائعة عند األطفال المصابين بالتثلث الصبغي  en.i:t لم  

في المائة(. عند تقديم المعلومات ، قالت العائالت إن األدوية  21-21تؤثر إال على أقلية من األطفال )
المضادة للصرع أبقتهم تحت السيطرة ولم يكن هناك ارتباط واضح بين التشوهات الهيكلية للمخ 

  والنوبات.
(Tarani 1994; Wooldridge 1995; Unique) 

  اضطرابات الجهاز الهضمي 
قد ال يتطور الجهاز الهضمي بشكل صحيح. في أحد األطفال ، ظهر مرض التهاب األمعاء )داء 

كرون( في مرحلة الطفولة ، في وقت أبكر بكثير من المعتاد. كان أحد األعضاء مصابًا بالتهاب االثني 
 عشر )التهاب الجزء األول من األمعاء الدقيقة( ، ولذلك تم وصفه لنظام غذائي خاٍل من األلبان.

(Levy 1989; Wooldridge 1995; Unique) 

  التهابات الجهاز التنفسي 
يبدو أن السعال ونزالت البرد والتهابات الصدر شائعة 
نسبيًا عند األطفال الذين يعانون من اضطرابات 

. في بعض 9الكروموسومات ، بما في ذلك التثلث الصبغي 
األطفال قد يكون سببها أو تفاقمها استنشاق الطعام النابع من 
االرتجاع المعدي المريئي ، وفي هذه الحالة قد يساعد 

ِّفات لغذاء الطفل. تم وصف  تجزئة الرئة  عيوبإضافة الُمكث 
، لكن من غير المعروت ما إذا كان هذا يزيد من 

 المشكالت .
(Wooldridge 1995; Saura 1995; Unique) 

"يعاني ابني من نزالت البرد والسعال المتكررة مع 
التهابات الجهاز التنفسي المستمرة ويحتاج إلى أكسجين 

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

بحلول سن الخامسة ، ال تزال العدوى مستمرة ولكنها أقل 
  حدة .

 سنوات  5 
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 ألسنان  
عادة ما يتعطل نمو األسنان عند األطفال الذين يعانون من اضطرابات الكروموسومات وهذا صحيح 
بشكل خاص عندما يتعلق األمر بتكوين هياكل خط الوسط للوجه. قد تكون العناية باألسنان صعبة ، 

وبما أن األسنان المؤلمة يمكن أن تمنع الطفل من األكل ، فمن المهم الحصول على عالج فوري. فقدت 
إحدى األطفال الموصوفة في االبحاث الطبية جميع أسنانها األمامية البالغة بسبب تسوس األسنان 
en.i:tالشديد. احتاج ثالثة أطفال في   إلى عالج أسنان مكثف ، واحتاج اثنان منهم إلى قلع عدة  
أسنان ، بينما خضع طفل واحد إلزالة مجموعة كاملة من األسنان اللبنية. خضع طفل آخر للعالج 

 بالفلورايد ألنه كان لديه مينا رقيقة بشكل غير طبيعي على األضراس األمامية .
(Morava 2002; Unique).  
 

    البصر 
 9تتأثر العيون بشكل شائع عند األطفال المصابين بالتثلث الصبغي 
الفسيفسائي. عادة ما تكون العيون صغيرة وقد يتأثر أيًضا العصب 

البصري الذي يربط العين بالمخ . هناك مجموعة متنوعة من 
التأثيرات المحتملة ، بما في ذلك القرنيات الغائمة )الجزء األمامي من 
مقلة العين ، وعادة ما تكون شفافة( والعيوب التنموية  لالجزاءالداخلية 

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

  
٪( عن 04) 21أبلغت ثماني عائالت من أصل  ، en.i:t ضمن

 اضطراب بصري ، مع مشاكل تتراوح من ضعف البصر
المخي  حيث ال يفسر المخ  ما تراه العين بشكل صحيح ، إلى مشاكل أقل خطورة بما في ذلك الحول  

، الغمش )تفضيل عين على األخرى( وبُعد البصر. كان أحد األطفال يعاني من تدلي الجفون ؛ اآلخر 
في المائة( يعانون من  21ال يرمش بعين واحدة ولديه قناة دمعية مفقودة. تم تسجيل أربعة أطفال )

سنوات قبل 21ضعف البصر أو المكفوفين أو يمكنهم رؤية الضوء فقط. كان عمر أحد األعضاء 
 اكتشات فقدان الرؤية في إحدى العينين وضعف البصر في األخرى .

(Ginsburg 1989; Wooldridge 1995; Unique).  
 

   السمع 
في المائة( من درجة من ضعف السمع. قد يكون هذا عابًرا  11، يعاني ثمانية أطفال )en.i:tضمن 

، لكن ثالثة أطفال يعانون من إعاقة كافية تجعلم يحتاجون أجهزة سمعية. األذن الصمغية شائعة وقد تم 
 في المائة( 22تركيب أنابيب سمعية لدى أربعة أطفال )
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 التوقعات
 

الفسيفسائي.  9 مصاب بالتثلث الصبغي  ما هو متوقع لطفل  عادة ما يكون األطباء حذرين بشأن
 الطبية أشارت إلى أن العديد من األطفال بحاثفي األ  األولىويرجع ذلك جزئيًا إلى أن التقارير 
 طبيعية( لم  كروموسوماتالمصابين بالتثلث الصبغي 9 الكامل )أي ال توجد خاليا ذات صبغيات/
خبرة   بفقدان en.i:t   من  يعيشون بعد عامهم األول. ولكن هذه نظرة قاتمة للغاية .علي الرغم 
من   همست عائالت طفاًل  (غالبًا ما يكون طفاًل ضعيفًا وصغير الحجم) ، على األقل سبعة اعضاء 
  T9Mمصابين الغين ، أكبرهم 44 عاًما. يكاد يكون من المؤكد أن هناك أيًضا كبار السن  بال

بقدر ما يتعلق األمر بالطفل أو الرضيع ، فإن طبيب األطفال هو األفضل لإلجابة على السؤال حول 
 العمر المتوقع ألنه سيعرت  مدى تأثير االضطراب على أي أعضاء رئيسية ، مثل القلب أو الدماغ .

 مهارات العناية الشخصية والعيش المستقل
 

الفسيفسائي على طفلك  9سيحدد الوقت مدى تأثير التثلث الصبغي 
وبمجرد أن تعرت ذلك ، ربما بحلول الوقت الذي يبدأ فيه طفلك 

المدرسة وبالتأكيد عن طريق االنتقال إلى المدرسة الثانوية ، سيكون 
 لديك فكرة أوضح عن توقعاتهم كشخص بالغ .

أنه بصفة عامة ، تعاون األطفال في ارتداء  en.i:tتظهر سجالت 
المالبس واالغتسال و تنظيف االسنان من سن ابتدائية مبكرة وأحيانًا قبل 

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

مالبسها برباط شعرها !! تغسل وتجفف نفسها بل إنها تحب أن تغسل 
 شعرها. إنها تحب تنظيف أسنانها لكني أساعدها.

 سنوات 4 -  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

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 
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 الفسيفسائي أثناء الحمل؟ 9كيف يتم اكتشات وتشخيص  التثلث الصبغي 
في  en.i:tقبل الوالدة أو بعدها. تم تشخيص عضو واحد من  9يمكن تشخيص  التثلث الصبغي

 محتمل. اتخاذ قرارمنتصف سن المراهقة. لكن التشخيص أثناء الحمل  يترك للوالدين صعوبة 
قد تأتي العالمات األولى التي تشير إلى تأثر الحمل باضطراب في الكروموسومات من االختبارات 

الروتينية خالل الحمل . قد يُظهر فحص  دم  األم في بداية الحمل مستوى مرتفعًا من ألفا فيتوبروتين  
أو قد يتم تشخيص بعض الخلل  من خالل الفحص المبكر للحمل بالموجات الفوق صوتية . ومع ذلك ، 

 يمكن أن تعطي اختبارات الفحص هذه نتائج طبيعية.
لتشخيص اضطراب الكروموسومات ، من الضروري فحص مادة الكروموسوم من الحمل والجنين. 

أو عن  22-22عادة ما يتم ذلك عن طريق أخذ عينة من خاليا المشيمة  في بداية الحمل في األسبوع 
طريق بزل السائل األمنيوسي  في منتصف الحمل. يعد تشخيص الفسيفساء الكروموسومية مثل التثلث 

الفسيفسائي أمًرا صعبًا للغاية ويتطلب أكثر من دراسة واحدة للكروموسومات غالبًا مع  9الصبغي 
فترات انتظار أليام أو حتى أسابيع بين النتائج. للمساعدة في تحديد آثار الكروموسوم اإلضافي على 
طفلك ، سيتم أيًضا تقديم فحوصات بالموجات فوق الصوتية مفصلة ، يتم إجراؤها بشكل  دقيق في 

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

 بشأن الحمل بناء علي النتائج .
 

 ()CVSأخذ عينات من خاليا المشيمة  
تؤخذ من المشيمة النامية ، من خالل إبرة دقيقة تمر عبر البطن وجدار الرحم أو من     uCVSعينات 

 خالل قسطرة تمر عبر عنق الرحم .
الكامل أو الغير  9إضافيًا في كل خلية تم فحصها ) التثلث الصبغي  9كروموسوم   CVSقد يُظهر  

(. ستُعرض عليك عادةً فحوصات 9الفسيفسائي( أو في بعض الخاليا )التثلث الصبغي الفسيفسائي 
خلقية.  من المحتمل  عيوببالموجات فوق الصوتية مفصلة للتحقق من نمو الطفل والبحث عن أي 

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

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

 صغيرة من السائل األمنيوسي  . يحتوي السائل األمنيوسي على الخاليا التي يفرزها الجنين .
في السائل األمنيوسي ، فقد ال يتأثر الطفل ،  9إذا لم يتم العثور على خاليا مصابة بالتثلث الصبغي 

 لكن هذا غير مضمون وسيُعرض عليك المزيد من االختبارات والفحوصات .
إضافي ، فسيتم  9إذا كانت جميع الخاليا الموجودة في السائل األمنيوسي تحتوي على كروموسوم 

 تقديم فحوصات بالموجات  فوق الصوتية للمساعدة في تحديد كيفية تأثر طفلك .
في السائل األمنيوسي جنبًا إلى جنب مع الخاليا ذات  9إذا تم العثور على بعض خاليا التثلث الصبغي 

األطفال قد ال يتأثر بالتثلث  عدد قليل من  التركيب الصبغي الطبيعي ، فإن الوضع يكون صعبًا.
اإلضافي في  9الفسيفسائي حتى عندما توجد الخاليا    التي تحتوي على الكروموسوم  9الصبغي 

 اآلخرين يتأثرون بطرق ثانوية فقط . دو أن األطفالبالسائل األمنيوسي وي
ستساعد فحوصات الموجات فوق الصوتية التفصيلية في جعل الموقف أكثر وضوًحا ، ولكن قد يقترح 
فريق طب الجنين إما تكرار 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 
 9السري ويتم سحب كمية صغيرة من دم الطفل. العثور على الخاليا التي تحتوي على الكروموسوم 

اإلضافي في دم الطفل سيُظهر  انه مصاب ، ولكن هذا لن يكون بالضرورة مفيدًا في تحديد  مدي 
 9اصابة او تاثر اجهزة الجسم المختلفة. في بعض األحيان ال توجد خاليا تحتوي على الكروموسوم 

اإلضافي في مجرى دم الطفل. لسوء الحظ ، هذا ليس ضمانًا بأن الطفل ال يتأثر حيث يمكن العثور 
 على الخاليا التي تحتوي على الكروموسوم اإلضافي في أجزاء أخرى من الجسم .

 

(Sherer 1992; Merino 1993; Saura 1995; Stipoljev 2003; Kosaki 2006) 
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 ماذا حصل هذا؟
ليست   T9Mأسباب اضطرابات الكروموسومات مثل   

كن هناك يمفهومة تماًما بعد ، لكن من المعروت أنه لم 
الحمل أو أثناء الحمل قد سببه، وأيًضا    شيء فعلتيه قبل

 لم يكن هناك أي شيء يمكنك فعله لمنعه .
بشكل عام ، من المرجح أن تنجب األمهات األكبر سنًا  

أطفااًل لديهم كروموسومات إضافية معينة )تثلث الصبغي( 
وقد يكون هذا صحيًحا بالنسبة ألمهات األطفال المصابين 

. ومع ذلك ، فإن )S.b.nzt. 1112)   9بالتثلث الصبغي 
.ال T9Mمعظم األمهات الالئي لديهن طفل مصاب بـ  

 يكبرن أكثر من األمهات األخريات.
 

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

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

في عدد قليل من العائالت ، وجد أن أحد الوالدين لديه 
. يُعرت هذا "باالنعكاس" ،  حيث ينفصل جزء من 9إعادة ترتيب هيكلي لكروموسوم واحد 

درجة ويعيد إدخال نفسه في الكروموسوم. يحتوي الجزء المقلوب على    251، ويدور 9الكروموسوم 
النقطة التي يلتقي فيها الذراعين الطويل والقصير )السنترومير( ويُعرت تقنيًا باسم االنقالب 

المحيطي . لقد تم اقتراح أن وجود هذا النوع من االنعكاس قد يجعل إنجاب طفل مصاب بفسيفساء 
 أكثر احتمااًل ولكن هذا غير مؤكد. 9التثلث الصبغي 

(W...mmm 2991 ;Aynw.h 2991 ;Sm. w.jtw 1112)   

 كيف حدث هذا؟

 خمس سنوات مع األخت الكبرى

 

9 9 9 
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تظهر فسيفساء التثلث الصبغي بإحدى طريقتين. أثناء تكوين الحيوانات المنوية أو خاليا البويضة ، 
يحدث أحيانًا فشل في العملية الطبيعية التي يتم من خاللها فصل الكروموسومات. عندما تنقسم الخلية ، 

في هذه الحالة( في االنفصال ، تارًكا الخلية مع كروموسوم إضافي.  9يفشل كروموسوم واحد )الرقم 
عدم االنفصال  يُعرت هذا الفشل في الفصل تقنيًا باسم   

c  بدالً من  9ن يؤدي عدم االنفصال إلى حدوث تثلث صبغي ، أو ثالث نسخ من الكروموسوم ،
 نسختين عاديتي.

 

إضافي قد تكون ناجحة جزئيًا  9محاولة الحقة لتصحيح الخطأ عن طريق إزالة كروموسوم  
إضافي ،   9، مما يؤدي الى نوعين مستقلين من الخاليا ،  أحدهما يحتوي على كروموسوم 
طبيعي) .  9واآلخر يحتوي على كروموسوم إضافي محذوت( وبالتالي  عدد كروموسوم 

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

يمكن أن تظهر فسيفساء التثلث الصبغي أيًضا بعد الحمل عندما تنقسم البويضة المخصبة 
في الفصل بشكل صحيح )غير  9وتتكاثر. في أحد األقسام ، تفشل نسختان من الكروموسوم 

منفصلين( وتتلقى خلية جديدة نسخة ثانية من الكروموسوم بينما تترك الخلية الشريكة لها 
كروموسوًما واحدًا. عادةً ما يتالشى  نوع  الخلية الذي يكون فيه  كروموسوم واحد ، لكن 

كروموسوًما يستمر في االنقسام والتكاثر جنبًا إلى جنب مع  44نوع  الخلية الذي يحتوي على 
 كروموسوًما. 40الخاليا التي تحتوي على 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
  
  

 سبع سنوات  
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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 مجااًل 

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  en.i:tفقد تتغير بعض الحقائق الحقًا. يبذل  

عالمة الوراثة     Annt S.mwwm.ntk الدكتورةومراجعتها   en.i:tالمنشورة حسب الحاجة. قام بتجميعها 

    en.i:tالمتحدة، و المستشاري الطبي ل  السريرية ، جامعة كاليفورنيا ، سان فرانسيسكو ، الواليات

 ، Mmj 7:.mén ،BS.  bM MM MM 1RC mmbالبروفيسور  

 c 1119أستاذ علم الوراثة التناسلية ، جامعة وارويك ، المملكة المتحدة  

 تحديث   

 0/1122  

 Unique 2155 © رشول النقر  
 
Tb.9 .:.ht om9 mymn9.mmth mnh wty.f.th pr My Mwbmttth Wmf.k mnh My At.ym 
E.tmkkr, G:r’9 mnh Sm Tbwtm9’ N7S Ty:9m 1w:nhmm.wn, Lwnhwn, eK .n 1112 )CA( 

 
، لندن ،  G:r'9 mnh Sm Tbwtm9 N7S 1w:nhmm.wn Ty:9m تمت ترجمة هذا الدليل والتحقق منه من قبل الدكتور محمد وفيق والدكتورة أميرة المكي ، 

  1112المملكة المتحدة في عام 
 

  
 Unique 2123 ©رشول النقر 
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