ﺳﻨﺪروم ﺟﻨﯿﻦ اﻟﮑﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﭼﻪ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺳﻨﺪروم ﺟﻨﯿﻦ اﻟﮑﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟
ﺳﻨﺪروم ﺟﻨﯿﻦ اﻟﮑﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻐﺰ و ﺟﺴﻢ ﺟﻨﯿﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر در دوران ﺑﺎرداری اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ژﻧﺘﯿﮏ در آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰی
ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻨﺪروم ﺟﻨﯿﻦ اﻟﮑﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﺎدر ،در ﻃﻮل ﺑﺎرداری ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻟﮑﻞ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت در ﺟﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف
اﻟﮑﻞ ،در ﺳﻪ ﻣﺎه اول ﺑﺎرداری اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻟﮑﻞ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺟﻨﯿﻦ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و
از رﺳﯿﺪن اﮐﺴﯿﮋن و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت،
ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ در ﭘﺪران ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻧﻮزاد ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد.

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﺪروم ﺟﻨﯿﻦ اﻟﮑﻠﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻨﯿﻦ اﻟﮑﻠﯽ ،در ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮوز
اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮی و رﻓﺘﺎری در ﻓﺮد ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻨﺪروم ﺟﻨﯿﻦ
اﻟﮑﻠﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺧﻔﯿﻒ ﯾﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮوز
ﮐﻨﺪ .ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺪروم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ،ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ
و ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری در ﻓﺮد ﺷﻮد.
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر ،ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻣﻌﺮض دود ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻮدن در
ﻣﺎدر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼﺋﻢ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺳﻨﺪروم در ﻧﻮزاد ،ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و
رواﻧﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۱ـ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
• ﺳﺮ ﮐﻮﭼﮏ ،ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻗﺪ ،وزن ﮐﻢ
• ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻋﻀﺎی ﺻﻮرت )ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺮﺑﺎﻻ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد ﺑﯿﻦ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ،ﻟﺐﻫﺎی ﻧﺎزک
و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ(
• اﺧﺘﻼل ﻣﺎدرزادی در ﻗﻠﺐ ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺷﻨﻮاﯾﯽ
۲ـ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ
• ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﻤﺮﮐﺰ
• ﻫﻮش ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذﻫﻨﯽ
• اﺧﺘﻼﻻت ﮔﻔﺘﺎری و زﺑﺎن
• اﺧﺘﻼل ﺣﺎﻓﻈﻪ
• ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری
• ﺻﺮع /ﺗﺸﻨﺞ
• ﺗﮑﺎﻧﺸﮕﺮی
• اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
• ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب در ﺗﻬﺮان ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻼﺋﻢ را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰی ﮐﺎﻫﺶ داد.

درﻣﺎن ﺳﻨﺪرم ﺟﻨﯿﻦ اﻟﮑﻠﯽ

ﺑﺮای ﺳﻨﺪروم ﺟﻨﯿﻦ اﻟﮑﻠﯽ ﻫﯿﭻ درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻓﺮد ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻋﻮارض
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری درﮔﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺟﻨﯿﻦ اﻟﮑﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﻐﺰی ،در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﭘﺰﺷﮑﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﮋه و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﮋه ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﺑﺨﺶ رﻓﺘﺎری و ﻣﻐﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از:
•
•
•
•
•

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی دﯾﺪاری و ﺷﻨﯿﺪاری و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻼﺋﻢ
ﻣﺸﺎوره ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﻮدک

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﻨﺪرم ﺟﻨﯿﻦ اﻟﮑﻠﯽ
ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ در دوران ﺑﺎرداری ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﻨﺪروم ﺟﻨﯿﻦ اﻟﮑﻠﯽ در ﺟﻨﯿﻦ
ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد .ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺣﺘﯽ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اول ﺑﺎرداری ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک
اﺳﺖ .اﯾﻦ دوران ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ،ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی در
ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺑﺎرداری دارﯾﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

دو ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﻮﯾﺪ اﺳﻤﯿﺖ ) (David smithو ﮐﻨﺖ ﺟﻮﻧﺰ ) ، (Kenneth Jonesدر
ﺳﺎل  ۱۹۳۷و در داﻧﺸﮕﺎه واﺷﻨﮕﺘﻦ  ،ﺑﺮای ﻧﻘﺺﻫﺎی ﻣﺎدرزادی و ﺗﺎﺧﯿﺮات رﺷﺪی اﻟﮕﻮﯾﯽ
ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدران آنﻫﺎ در ﻃﻮل
ﺑﺎرداری اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﭼﻬﺮهای ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎفﺑﻮدن
ﻧﺎﺣﯿﻪی زﯾﺮﺑﯿﻨﯽ ،ﮐﻢ ﺑﺎز ﺷﺪن ﭼﺸﻢﻫﺎ و ﻟﺐ ﺑﺎﻻی ﻧﺎزک .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آنﻫﺎ از ﻋﯿﻮب ﻣﻐﺰی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻐﺰ و ﺗﺎﺧﯿﺮات رﺷﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻮﻧﺰ و اﺳﻤﯿﺖ اﻟﮕﻮی
اﯾﻦ ﻧﻘﺺ را ﺳﻨﺪرم ﺟﻨﯿﻨﯽ اﻟﮑﻞ ﯾﺎ  FASﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ FSA .ﻣﺨﻔﻒ )(fetal alcohol syndrome
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ رﺣﻢ در ﻣﻌﺮض اﻟﮑﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی در ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض
اﻟﮑﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ) (FASﯾﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺪروم ﺟﻨﯿﻦ اﻟﮑﻞ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺪرم
ﺟﻨﯿﻦ اﻟﮑﻠﯽ ) (FASو ) (ARNDﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ARND .ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ )alcohol-related neurodevelopmental
 (disorderﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ در ﺑﺎرداری ،ﭼﮕﻮﻧﻪ روی ﺟﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد؟
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﺑﺎردار اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻟﮑﻞ از ﺟﻔﺖ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﯿﻦ را
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ )ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد( .در اﺛﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض اﻟﮑﻞ در
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪی اول ﺑﺎرداری ،ﻧﻘﺺﻫﺎی ﭼﻬﺮهای راﯾﺞ در ﺳﻨﺪروم ﺟﻨﯿﻦ اﻟﮑﻠﯽ ) (FASﺑﺮوز
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺮه در ﺣﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﻞ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ در
ﻃﻮل ﺑﺎرداری ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  FASﻣﯽﺷﻮد .زﯾﺮا در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺑﺎرداری ،ﻣﻐﺰ
در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

