
 تعددت �ص��ور الحتفال بعي��دي )الربيع والأم( 
اللذي��ن يتزامنان يف اليوم نف�ص��ه واأ�صبح هناك 
اهتم��ام كب��ر بهم��ا، وي�صتع��د املخت�ص��ون يف 
جم��ال �صن��ع وتن�صي��ق الهداي��ا للمنا�صب��ة قبل 
موعده��ا �ص��واء يف املح��ال او �صفح��ات مواقع 
التوا�صل الجتماعي )الفي�س بوك( لتي�صر المر 
على املحتفلني، فيقول با�صم حيدر �صاحب حمل 
لبي��ع الهداي��ا " ازداد معدل الحتف��ال مبختلف 
املنا�صب��ات بع��د الع��ام 2003 نتيج��ة لتح�صن 
الو�ص��ع املادي والتوا�صل م��ع العامل والطالع 
على م��ا و�صل الي��ه". وعن اأك��ر الب�صائع التي 
تالق��ي رواج��ا وا�صعا يب��ني حيدر "ه��ي الورود 
والقل��وب والك�ص�ص��وارات املختلف��ة والكارتات 
املج�صم��ة بر�ص��وم خمتلفة ولوح��ات فنية متثل 

الأم". 
وت�صي��ف هال��ة حمم��د امل�صوؤول��ة ع��ن جتهي��ز 
الهداي��ا ع��ر �صفحته��ا يف الفي�س ب��وك "تتولد 
عن��دي افكار كل عام ل�صنع هداي��ا عيد الأم من 
ال��ورد واللوؤل��وؤ ،وه��ذا العام يتمي��ز باحلفر على 
اخل�ص��ب ا�صم الأم او كتابات له��ا معنى وباألوان 
خمتلفة، ف�صال عن �صناديق جميلة تزين بالورد 
او ال�صكولته وغرها الكثر من الأفكار".  نادية 

لبي��ب فرح��ت مبفاج��اأة اأولدها الت��ي اعتادت 
عليه��ا �صنويا منهم، فتقول" اأحب هذه املنا�صبة 
كث��را فه��ي تذك��رين بتعب��ي وجه��دي اللذي��ن 
بذلتهم��ا معهم وب��داأت اح�صدهم��ا مبحبتهم يل 
وا�صع��ادي مب�صاعره��م النبيلة، فه��م حري�صون 

بالحتفال معي رغم م�صاغلهم". 
وت�صاطرها الراأي اميان �صليم بالقول:

"ان عي��د الأم من العياد املميزة التي ت�صتحق 
الحتف��اء بها ، فهي ال�صديق��ة واحلبيبة وال�صند 
وال�صمع��ة التي تنر طريقن��ا، وتزامن عيدها مع 
اعي��اد الربيع ون��وروز خر دليل عل��ى عطائها، 
لذل��ك ف��اأن اأقل �ص��يء يقدم ل��الأم ه��و الحرتام 
ظ��روف  م��ن  معاناته��ا  ظ��ل  ويف  والتقدي��ر، 
وا�صطراب��ات، لبد م��ن اأن نرفه عنه��ا بالقليل، 
ونتذكره��ا باأب�ص��ط �ص��يء حتى ل��و كان رمزيا، 

فهي ت�صتحق كل احلب"
 الأم بداية الربيع

تتزام��ن ذك��رى عيد ن��وروز مع عي��د الأم والذي 
ي��روي لن��ا اأ�صب��اب الحتف��ال به يف ه��ذا اليوم 
الدكت��ور امل��وؤرخ عل��ي الن�صم��ي: "ان الحتفال 
بعيده��ا نه��ج ق��دمي من��ذ احل�ص��ارة ال�صومري��ة 
والبابلي��ة، اذ كانت كثر م��ن التماثيل تعر عن 

الأم )الأم تعن��ي الجناب( ولذل��ك فان الأم بنت 
الله".

كان  الم  بعي��د  اأن"الحتف��ال  اىل  وا�ص��ار 
�صابق��ا يت��م يف الول م��ن ني�صان، فه��و يف تلك 
احل�ص��ارات �ص��يء مقد���س، وتغ��ر بع��د الث��ورة 
ال�صناعية اىل التاريخ املتعارف عليه حاليا يف 
21 اذار باعتب��ار ان �صهر اذار هو بداية الربيع 
وربطوا ب��ني الم والربيع، فالأم ه��ي امل�صوؤولة 
ع��ن ال��ولدة ويف الربي��ع ي�صه��د ولدة الزهار 

وال�صجار وكل �صيء".
 مفاهيم �صامية

وت��رى ا�صتاذة علم النف���س والجتماع الدكتورة 
اأ�صواق عبد احل�صن عبد:

"حتم��ل الأم معنى القدا�ص��ة وترتبط بجملة من 
املفاهي��م ال�صامي��ة، ل��دى كل �صع��وب الر���س، 
ولع��ل اأكر من �صع��ب من �صعوب الع��امل و�صلت 
درج��ة تقدي�ص��ه لالأم اىل العب��ادة، وعندما نلقي 
ال�ص��وء عل��ى الحتف��ال بعي��د الأم جن��د اأن لكل 
�صع��ب م��ن ال�صع��وب اأ�صلوب��ه ال��ذي يختلف عن 
اآخ��ره، فالرجنتني حتتفل بعي��د الأم يوم الأحد 
الث��اين من اكتوب��ر ت�رشي��ن الول، ويف الرنويج 
حتتفل يوم الحد الث��اين من فراير �صباط، ويف 
فرن�ص��ا يتم الحتفال بعيد الم كعيد ال�رشة يوم 
الح��د الخر م��ن مايو اي��ار، ومن هن��ا يت�صح 
ان الحتف��ال بعيد الم، هو نت��اج ثقافة عاملية 
متاأ�صل��ة اجل��ذور يف احل�ص��ارات الن�صانية من 
الق��دم، اىل جانب الدي��ان ال�صماوية التي كانت 
وتقدي�صه��ا  الأم  اح��رتام  اىل  دافع��ة  مبجمله��ا 
والعم��ل عل��ى  ار�صائه��ا". وتوؤك��د عب��د احل�صن 
عب��د" احتفالن��ا بيوم معني وخا�س ل��الأم ياأتي 
يف ظ��ل ح�ص��ارة ان�صاني��ة اأخذته��ا املادي��ات 
وم�صاغ��ل احلي��اة، ومل يع��د ي��رى الآب��اء الأبناء 
ال يف اي��ام مع��دودة م��ن ال�صن��ة، وا�صب��ح الكل 
ل��ه التزامات��ه وم�صوؤوليات��ه، ه��ذا الي��وم ياأت��ي 
لك��ي يعر من خالل��ه البناء لالمه��ات ب�صورة 
خا�صة واملجتم��ع كله ب�صورة عام��ة بحفاوته 
واحرتامه وتقدي��ره للدور الذي تقوم به الأم من 
ت�صحي��ات، ومع ذلك فان البلدان العربية ومنها 
العراق ل يكاد يذكر احتفال عيد الأم ال ب�صيغته 
الروتوكولية من غر وجود م�صاركة اجتماعية 
وا�صعة، اذ يعد الحتفال بهكذا منا�صبة نوعا من 
ان��واع الرتف، ال��ذي مل تعتد عليه امل��راأة وحتى 
البن��اء يف جمتمعن��ا، ق��د يك��ون جمتمعنا اكر 
طاعة ل��الم واكر تقدي�ص��ا لن الق�صية مرتبطة 
باأوام��ر ديني��ة �صارم��ة تع��د م��ن يغ�ص��ب الأم 
عا�صيا وعاق��ا ومذنبا، ومع ذلك فان الحتفال 
به��ذا الي��وم ق��د يك��ون خط��وة جي��دة لتمت��ني 
العالق��ات الجتماعية ، وتوعي��ة افراد املجتمع 
اىل معاناة �رشيحة المهات، وبالذات ما يتعلق 

بعقوق البناء، والتعنيف بحقهن ".
 اأهداف اجتماعية 

واو�ص��ح ا�صت��اذ عل��م الجتماع الدكت��ور حممد 
عب��د احل�صن: " عيد نوروز، لي���س عيداً لالحتفال 

واللتق��اط فيما بني جمموعة م��ن الفراد، بقدر 
م��ا ميثل جمموعة كبرة من الدللت والهداف 
والرم��وز، الت��ي تعمل عمله��ا وتفع��ل فعلها يف 
حي��اة النا�س وت�صهم يف تعزي��ز جمموعة كبرة 
م��ن الهداف الجتماعية والثقافية وال�صيا�صية، 
وهن��اك بع���س القيم والفكار الت��ي تتعلق بعيد 
ن��وروز الذي ميث��ل ال���رشاع الزيل مابني قوى 
اخل��ر وق��وى ال���رش، والق�ص��ة التي ت��دور حول 
ن��وروز وال��ذي ا�صتط��اع بطله��ا ازاح��ة الظل��م 
واحلي��ف عن ابناء �صعبه وا�صتطاع ان ي�صتنه�س 
م�ص��ادر القوة فيه��م بعد ان طال ظل��م  بحقهم. 
كم��ا ان مل��ك ال���رش ال��ذي كان ميثل��ه )املل��ك 
ال�صوري ال�صحاك( يعيد نف�صه يف كل ع�رش من 
الع�ص��ور ويف كل حقب��ة زمنية فه��ذا ال�صحاك، 
كان يقت��ل الطف��ال وتتغ��ذى عليه��م الفاع��ي 

املرتبطة  بج�صمه".
 الألوان البهية

ويوؤك��د مدي��ر ق�صم الت�صمي��م يف ال��دار العراقية 
لالأزي��اء امل�صم��م العامل��ي مي��الد حام��د: "ان 
ال��زي الرتاثي الكردي يحم��ل يف طياته التنوع، 
فالأل��وان التي ميتاز به��ا والزرك�صة م�صتمدتان 
م��ن الطبيع��ة اخلالب��ة الت��ي متتاز به��ا مناطق 

اقلي��م كرد�صتان وق��راه، اإذ عك�س فنان��و الإقليم 
بيئته��م اخل���رشاء واألوانه��ا البهية عل��ى زيهم، 
وميت��از اي�صا بكون��ه ف�صفا�صا وه��ذا مينح من 
يرتدي��ه �صهول��ة باحلركة والتنق��ل يف اجلبال"، 
ويذك��ر ان "الزياء الكردية باهظ��ة الثمن لأنها 
م�صنوعة من اأقم�صة فاخرة وحماطة بالزخارف 
والإك�ص�ص��وارات والأحج��ار الكرمي��ة، ف�صال عن 
�رشورة وجود احللي الذهبية املرافقة للمالب�س، 

وهذه �صناعة يدوية لذا فهي مكلفة".
 النار رمز النور

 النائب الول لأمني عام احتاد الدباء والكتاب 
العراقيني ح�صني  اجلاف بني:

"ان الحتف��ال بي��وم 21 اذار ال��ذي يع��د بداية 
لل�صن��ة الكردية يرتبط بحادث��ة تاريخية قدمية، 
عندم��ا �ص��ار الكرد بقي��ادة البط��ل كاوه احلداد، 
منتف�صني على حكم الطاغية املدعو)ال�صحاك(، 
ف��كان طاغية يحكم املنطق��ة الكردية واطرافها 
باحلدي��د والن��ار، وم��ن �ص��دة ظلم��ه للطبق��ات 
الفق��رة م��ن الفالح��ني وم��ن املعدم��ني ابتاله 
اهلل كما تقول ال�صط��ورة مبر�س يف الكتفني، اذ 
نبتت عليهما اثنتان من الفاعي، فقال له طبيبه 
اخلا���س ان ه��ذه الفاع��ي �صتلدغه م��ا مل يذبح 

يوميا �صاب��ني كرديني وي�صتخرج م��ن راأ�صيهما 
امل��خ ليك��ون غ��ذاًء لالفاع��ي، وكان نتيجة هذا 
املر���س ذبح الع�رشات من ال�صب��اب الكرد انقاذا 
حلي��اة ال�صح��اك م��ن  ل��دغ الفاع��ي".  وتابع 
اجل��اف ان "العق��الء من خ��ارج نط��اق ال�صلطة 
تو�صلوا اىل حل بتمرير اثنني من ال�صباب يوميا 
ام��ام ال�صح��اك واقتياده��م اىل امل�صل��خ، لك��ن 
ي�صتعا�س عنهما بذبح اخلراف، واخفاء ال�صباب 
يف الوادي حتى جتم��ع مئات ال�صباب بعيدا عن 
عيني ال�صح��اك، وبقي احلال عل��ى ما هو عليه 
حت��ى ابلغ كاوه احلداد وه��و رجل ميتاز بالقوة 
ه��وؤلء ال�صباب باأنه �صيق��وم بثورة مع جمموعة 
من اتباعه والدخول اىل ق�رش ال�صحاك وا�صعال 
الن��ران ايذان��ًا بب��دء الث��ورة وا�صع��ارا لل�صباب 
يف  وم�صاندته��م  للق��دوم  ال��وادي  يف  الك��ردي 
الق�صاء على احلاكم الظامل وما تبقى من حر�صه 
وجن��وده، وكان ذل��ك يف 21 اذار، وم��ن حينها 
يحتف��ل الكرد يف مثل هذا الي��وم بذكرى الثورة 
عل��ى الظلم، وان الن��ار يف منطقة كرد�صتان لها 
ن��وع من العتبار والعتزاز، فهي ل تقدر لذاتها 
وتعبد كما ي�صاع، وامنا يحرتمونها كونها رمزا 

للدفء والنور".

 
 وق��د لحظ اأن الأطف��ال امل�صابني ي�صبهون بع�صهم 
البع���س يف مالمح الوجه وخ�صو�صا يف العني التي 
متت��د اإىل اأعلى والتي ت�صبه اجلن���س الأ�صفر، فاأطلق 
عليه��م ا�صم "املنغولي��ني" ن�صب��ة اإىل منغوليا، وظل 
ه��ذا ال�صم �صائع��ا اإىل عام 1967 م بع��د اأن ا�صتقر 
منظ��ور العلماء اإىل اأنه ناجت عن خطاأ يف ال�صبغيات 
chromosomal abnormality ول عالق��ة 
ل��ه باجلن�س الأ�صف��ر، ومنذ ذلك الوق��ت وهو يعرف 

مبتالزمة داون.
 وقد كان العامل الفرن�صي ليجون Lejeune هو اأول 
من اكت�ص��ف اأن �صبب هذه املتالزمة هو وجود ثالث 
ن�صخ من ال�صبغ رقم )21( عند الذين ي�صابون بهذه 
املتالزم��ة بدل من ن�صختني عند الأطفال الطبيعيني 
وكان ذل��ك �صن��ة 1959م. وه��ذه امل��ادة الوراثي��ة 
الإ�صافي��ة تغ��ر م��ن تناغ��م اجل�صم املت��وازن بدقة 
مما ين�صاأ عن��ه درجات متفاوتة من الإعاقة العقلية 
والختالل اجل�صدي��ة. وت�صمى ه��ذه املتالزمة اأي�صا 
بالتثل��ث ال�صبغي trisomy، وهى حتدث بن�صبة 1 
ل��كل 800 �صخ���س طبيعي رغم اأن اأك��ر من ن�صف 
حالت احلمل امل�صابة بتثلث ال�صبغي رقم )21( ل 
ت�صتم��ر ويحدث لها اإجها�س، اأما الذين يولدون فاإن 
حوايل ثلثه��م ميوتون خالل الع��ام الأول، والن�صف 
ميوتون عند و�صولهم 4 �صنوات، اأما الن�صبة املتبقية 
فتك��ون اأعماره��م اأق��ل م��ن مع��دلت الأعم��ار يف 
الأ�صخا�س الطبيعيني. اأ�صباب الوفاة ب�صبب متالزمة 
داون تكون العي��وب اخللقية بالقلب هي اأهم اأ�صباب 
الوف��اة، وق��د توجد عيوب خلقية اأخ��رى مثل ان�صداد 
امل��ريء esophageal atresia �صواء مع وجود 
 with نا�ص��ور بينه وب��ني الق�صب��ة الهوائي��ة اأم ل
 or without transesophageal )TE(
 Hirschsprung fistula، ومر�س هر�ص��رج 
disease والذي تكون فيه حركة الأمعاء الغليظة 
معدومة اأو �صعيفة، والن�ص��داد اخللقي لالإثنى ع�رش 
ك��رات  اأن �رشط��ان  duodenal atresia، كم��ا 
الدم البي�صاء leukemia ي�صاهم اأي�صا يف اإحداث 
ن�صبة م��ن الوفيات عند امل�صاب��ني مبتالزمة داون، 
اأم��ا الوفي��ات يف الأعم��ار املتقدم��ة ن�صبي��ا فتكون 

ب�صبب ال�صيخوخة املبكرة . اأنواع متالزمة داون
توجد ثالثة اأنواع من متالزمة داون: 

التثل��ث احل��ادي والع�رشي��ن Trisomy 21: وفيه 
يتك��رر ال�صبغ��ي 21 ث��الث م��رات بدل م��ن مرتني 
ليك��ون عدد ال�صبغي��ات 47 بدل من 46 �صبغي يف 
كل خلي��ة )كما ه��و مبني بال�صكل الأعل��ى( ، وي�صكل 

ه��ذا الن��وع الن�صب��ة الأعل��ى من جمم��وع امل�صابني 
به��ذه املتالزمة حيث تبلغ ن�صبة الإ�صابة به حوايل 

%95 من حالت متالزمة داون.
وفي��ه   :Translocation ال�صبغ��ي  النتق��ال   
ينف�ص��ل ال�صبغ��ي رق��م 21 و يلت�ص��ق ب�صبغي اآخر 
وي�ص��كل ه��ذا الن��وع ح��وايل 4 باملائة م��ن حالت 

متالزمة داون.
 النوع الف�صيف�صائي Mosaicism: ويف هذا النوع 
يوج��د نوعني من اخلاليا يف ج�ص��م الطفل امل�صاب، 
بع�صها يحتوى على الع��دد الطبيعي من ال�صبغيات 
اأي 46 والبع���س الآخر يحت��وى على العدد املوجود 
يف متالزم��ة داون اأي 47 �صبغي، وميثل هذا النوع 

حوايل 1 باملائة من امل�صابني مبتالزمة داون .
 معدلت حدوث متالزمة داون

ي��زداد مع��دل اإ�صابة الأطف��ال مبتالزم��ة داون من 
ن��وع التثل��ث ال�صبغي كلم��ا كان عم��ر الأم احلامل 
اأكر، فن�صبة الأطفال امل�صابني لأمهات اإىل �صن 30 
�صن��ة تكون 1 طفل م�صاب ل��كل 900 طفل طبيعي، 
بينم��ا تك��ون الن�صب��ة 1 طفل م�صاب ل��كل 40 طفل 
طبيع��ي عندم��ا يك��ون عم��ر الأمه��ات احلوامل 44 

�صن��ة، كم��ا يزي��د احتمال تك��رار الإ�صاب��ة بن�صبة 1 
باملائة عن��د اإ�صابة طفل واحد لأمهات اإىل �صن 30 
�صنة، اأما بالن�صبة لالأمهات فوق 35 �صنة ففي حالة 
اإ�صابة طفل واحد فاإن ن�صبة خطر تكرار الإ�صابة يف 

الأطفال املواليد لهم ت�صل اإىل 4 باملائة.
 اأعرا�س وعالمات متالزمة داون

من اأهم الأعرا�س:
وجود قيئ ب�صبب ان�صداد الأمعاء.

 عدم خروج براز.
 وجود اأعرا���س مر�صية خا�صة بال�صم��ع والإب�صار 
والنم��و.  تاأخ��ر الإدراك واحلرك��ة واللغ��ة ويك��ون 
معام��ل الذكاء اأقل من املعدل مع فقدان القدرة على 
التكي��ف مع زي��ادة خماطر الإ�صاب��ة بخلل للقدرات 
العقلي��ة dementia م��ن النوع ال��ذي يحدث عند 
مر�صىالزهامي��ر، كما يعانى البع���س وخا�صة بعد 
�ص��ن البلوغ م��ن الكتئ��اب اأو القلق.  يك��ون ال�صلوك 
مت�ص��م بالعفوي��ة الطبيعية، ويك��ون الطفل مبتهج و 

لطيف و يت�صم بال�صر و الحتمال.
Infa nتظهر عند بع�س الأطفال ال�صغار تقل�صات  
tile spasms، بينما حتدث عند البع�س من الأكر 

�صن��ا ت�صنجات tonicnclonic seizures.  عدم 
انتظام �رشب��ات القل��ب Arrhythmia وحدوث 

نوبات اإغماء اأو خفقان اأو اأمل بال�صدر.
sleep a n    اأعرا���س توق��ف التنف�س اأثناء الن��وم
nea مث��ل ال�صخر snoring وع��دم الراحة اأثناء 
الن��وم و �صعوب��ة ال�صتيق��اظ و النعا���س النهاري و 

تغر بالت�رشفات و امل�صاكل باملدر�صة.
 وم��ع اأن الأطف��ال امل�صابني مبتالزم��ة داون تكون 
له��م �صف��ات ج�صماني��ة و عقلي��ة ممي��زة للمر���س 
و�صائع��ة بينه��م اإل اأن اإ�صابتهم ق��د تكون خفيفة اأو 
معتدل��ة اأو �صدي��دة، ويف العادة ف��اإن النمو اجل�صمي 
والعقل��ي عن��د الأطف��ال امل�صابني مبتالزم��ة داون 

يكون اأبطاأ عنه عند الأطفال الطبيعيني.
 واأه��م العالمات اجل�صمانية ه��ي: الراأ�س من املمكن 
micr n  اأن يك��ون اأ�صغ��ر م��ن احلج��م الطبيع��ي
cephaly كما يكون �صكله غر عادى حيث يكون 
م�صط��ح م��ن اخلل��ف flat occiput وم��ن الأمام، 
حي��ث يب��دو الوجه م�صط��ح اأي�ص��ا.  عالم��ات العني 
ومنه��ا وج��ود عيوب انك�ص��ار ال�ص��وء و وجود مياه 
ان�ص��داد  هن��اك  يك��ون  وق��د   cataracts بي�ص��اء 

بالقن��اة الدمعية و مي��ل العينني اإىل اأعل��ى و الركن 
الداخل��ي للعني تكون به ثني��ة م�صتديرة باجللد بدل 
م��ن كونه ح��ادا وقد توجد نقط بي�ص��اء على قزحية 
الع��ني.  ت�صطح الأنف و �صغر حجمه و بروز الل�صان، 
ويك��ون العنق ق�صر وعري���س ويكون �صكل الأذنني 
غ��ر طبيع��ي وقد يحدث فق��دان بال�صم��ع كما تكون 
الأ�صن��ان غ��ر طبيعي��ة و يكون �صق��ف احللق مرتفع 
واأك��ر تقو���س.  �صع��ف وارتخ��اء يف الع�ص��الت و 
اأربط��ة املفا�ص��ل ولذل��ك يكون ثنى و م��د املفا�صل 
زائ��د ع��ن الطبيع��ي.  ق���رش الأط��راف كم��ا تك��ون 
اليدي��ن ق�صرت��ني وعري�صت��ني والأ�صاب��ع ق�صرة 
ويك��ون براح��ة الي��د يف الغال��ب خ��ط واح��د عميق. 
النم��و حي��ث ل ي�ص��ل امل�ص��اب مبتالزم��ة  تاأخ��ر 
داون اإىل مع��دلت الطول عند الأف��راد العاديني.  قد 
يوج��د جفاف اجللد.  قد توجد عي��وب خلقية بالقلب 
وه��ى توجد عن��د حوايل 50 باملائ��ة من امل�صابني 
مبتالزم��ة داون وغالب��ا ما ت�صبب الوف��اة يف العام 
الأول م��ن العم��ر.  ق��د توجد عي��وب خلقي��ة بالقناة 
اله�صمي��ة مث��ل الن�ص��داد اخللقي للم��ريء اأو الإثنى 
ع���رش.  قد توج��د عيوب خلقي��ة بالكل��ى اأو قد توجد 
خ�صي��ة معلق��ة cryptorchidism.  ق��د يوج��د 
Hypothyroi n  نق�س يف اإف��راز الغدة الدرقية
ism اأو مر���س ال�صكر.  ق��د توجد �صمنة عند الذين 
تع��دوا �ص��ن البل��وغ كما ي�ص��اب بع�صه��م باملر�س 
اجل��ويف Celiac disease وال��ذي ي�صب��ب اإم�صاك 
وانتف��اخ بالبط��ن وغره م��ن الأعرا�س عن��د تناول 
اأطعم��ة بها مادة اجللوت��ني.  ال�صيخوخ��ة املبكرة و 
حت��ول ال�صع��ر اإىل اللون الرم��ادي مبك��را.  قد يوجد 
نق�س باملناع��ة حيث تكون فر�صة اإ�صابة املر�صى 
مبتالزم��ة داون 12 �صعف فر�صة الإ�صابة لغرهم 
  .pneumonia باأمرا�س مث��ل اللتهاب الرئ��وي
 leukemia ق��د يوجد �رشطان كرات الدم البي�صاء
حي��ث اأن اإ�صاب��ة مر�صى متالزم��ة داون تكون 55 
�صع��ف اإ�صابة غرهم من الأف��راد الطبيعيني خالل 
اخلم�س �صن��وات الأوىل من العمر.  فحو�س متالزمة 
داون وت�صم��ل:  الفح���س باأ�صعة �ص��دى ال�صوت قبل 
ال��ولدة Prenatal echography وال��ذي ق��د 
يت��م ع��ن طريق��ه الت�صخي���س املبكر خ��الل الثالث 
�صه��ور الثاني��ة اأو الثالث �صهور الأخ��رة من احلمل 
.   �صح��ب ال�صائ��ل الأمنيو�ص��ي املحي��ط باجلنني عن 
طريق اجلدار البطني ل��الأم بغر�س فح�صه ودرا�صته 
اجلن��ني  �صبغي��ات  حتلي��ل    .amniocentesis
فحو���س   .fetal chromosome analysis
الأ�صع��ة على الراأ�س والتي تظهر ا�صتواء عظام الراأ�س 

من الأمام واخللف.
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