
















9سندرم داون

ويكـم  بيستكروموزوم 

ايـن  . گوينـد نيـز مـي  

در شخص به وجـود  

شود كه ممكن اسـت بـه   

تصادفي اسـت و زمـاني ارثـي بـه     

سـندرم داون  مبـتال بـه اخـتالل   

كه ،ارثي تلقي كرد

1. Syndrome Down
2. Threesome

سندرم داون. 1بخش 

»9«
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1سندرم داون

♦

كروموزوم سندرم داون اختاللي است ژنتيكي كه در آن همه 

نيـز مـي  2ميوتايي شده كه به آن تريزو يا قسمتي از آن سه

در شخص به وجـود  جسمي مشخصي را هايكه تغييراختالل ضمن اين

شود كه ممكن اسـت بـه   را در مغز كودك باعث ميهاييلآورد اختالمي

.ماندگي ذهني ختم شودعقب

تصادفي اسـت و زمـاني ارثـي بـه     كامال21ًمي وشكال مختلف تريزاّ

مبـتال بـه اخـتالل   ،نيزخود ،آيد كه مادر كودكحساب مي

ارثي تلقي كردتوان از انواع سندرم داون را ميبعضيبه ندرت. باشد

.دك موارد مشابهي ديده شواده كوددر خانو

1. Syndrome Down

سندرم داون اختاللي است ژنتيكي كه در آن همه 

و يا قسمتي از آن سه

اختالل ضمن اين

مي

عقب

حساب مي

باشد

در خانو



بـراي اولـين بـار ايـن     

كل خاطر شـ به 

شـناس  ژن،وندون دا

وي . علـل ژنتيكـي ايـن بيمـاري را كشـف كـرد      

46جـاي  بـه كرومـوزوم 

هـا در تقسـيم بـه جـاي    

دانست كـه كـدام   

آلماني از دانشگاه توبينكن توانسته بودند تريزومـي  

سال قبـل را كـه در   

در جنـگ جهـاني دوم   

به طور معمول، هر كودك در زمان لقـاح اطالعـات ژنتيكـي خـود را بـه      

كرومـوزوم  23كروموزوم از مادر و 

46به جاي بروز سندرم داون، كودك

اين ماده اضافه ژنتيكي موجب 

1. John Landon  Down 
3. Jerome Lejeune

توانبخشي كودكان سندرم داون10

تاريخچه
بـراي اولـين بـار ايـن     1866در سال 1دون داونشناس انگليسي لنعصب

به ديگر جدا نموده وهايتها و معلوليسندرم را از بيماري

. صورت آنها آنان را منگل ناميد

دون دامـرگ لنـ  سـال بعـد از   63يعنـي  1950در سال

علـل ژنتيكـي ايـن بيمـاري را كشـف كـرد      فرانسوي به نام لويـون 

كرومـوزوم 47،دريافت كـه در اشـخاص بـا سـندرم داون    

هـا در تقسـيم بـه جـاي    كرومـوزوم يعني يكي از ؛م وجود داردوموزو

دانست كـه كـدام   او در آغاز نمي. اندشده) زومييتر(تاييسه،دوبله شدن

.تايي استسهكروموزوم 

آلماني از دانشگاه توبينكن توانسته بودند تريزومـي  2هايشناسزيست

سال قبـل را كـه در   2550ساله از حدود 20تا 18را در اسكلت زني 21

در جنـگ جهـاني دوم   .كشف شده بود پيدا كنند3هايمشهر تاوبر بيشف

.بردندها افراد مبتال به سندرم داون را از بين مينازي

21مي وعلل تريز
به طور معمول، هر كودك در زمان لقـاح اطالعـات ژنتيكـي خـود را بـه      

كروموزوم از مادر و 23(از والدين 4كروموزوم46وسيله 

بروز سندرم داون، كودكمورداما در ؛بردبه ارث مي)از پدر

اين ماده اضافه ژنتيكي موجب . كنددريافت ميكروموزوم47كروموزوم، 

. شودخير در رشد جسماني و عقالني كودك مي

John Landon  Down 2. Biologist
Jerome Lejeune 4. Chromosome

10

تاريخچه
عصب

سندرم را از بيماري

صورت آنها آنان را منگل ناميد

فرانسوي به نام لويـون 

دريافت كـه در اشـخاص بـا سـندرم داون    

كر

دوبله شدن

كروموزوم 

21

شهر تاوبر بيشف

نازي

علل تريز
به طور معمول، هر كودك در زمان لقـاح اطالعـات ژنتيكـي خـود را بـه      

وسيله 

از پدر

كروموزوم، 

خير در رشد جسماني و عقالني كودك ميأت
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از مـادران بـاالي   

تحقيقات پزشكي جديد ثابت كـرده  

سـال  35درصد كودكان مبتال به سندرم داون از زنـاني زيـر   

اند، البته باال رفتن سن مـادر شـانس ابـتال بـه ايـن سـندرم را       

شناسـي و توانبخشـي   

آورده شده است و عالقمنـدان را  

مطلبي كه بايد به آن اضافه شـود و از  

نـه مـاه بعـد از حادثـه     

3/0چرنوبيل درصد كودكان با سندرم داون به دنيا آمده در اين منطقـه از  

سندرم داون. 1بخش 

از مـادران بـاالي   اين اخـتالل  شد بيشتر مبتاليان به تا مدتها تصور مي

تحقيقات پزشكي جديد ثابت كـرده  اند، اما آمار وسال به وجود آمده35

درصد كودكان مبتال به سندرم داون از زنـاني زيـر   80كه است

اند، البته باال رفتن سن مـادر شـانس ابـتال بـه ايـن سـندرم را       متولد شده

.دهد اما مهمترين دليل بروز آن نيستافزايش مي

شناسـي و توانبخشـي   رواناي بـر مقدمـه در كتـاب 21مي وعلل تريز

آورده شده است و عالقمنـدان را  به صورت مفصلداونكودكان سندرم

مطلبي كه بايد به آن اضافه شـود و از  . دهمبه اين كتاب ارزنده ارجاع مي

نـه مـاه بعـد از حادثـه     يادي هم برخوردار است اين اسـت كـه  اهميت ز

چرنوبيل درصد كودكان با سندرم داون به دنيا آمده در اين منطقـه از  

.يير پيدا كرددرصد تغ2/1درصد به 

35

است

متولد شده

افزايش مي

كودكان سندرم

به اين كتاب ارزنده ارجاع مي

اهميت ز

چرنوبيل درصد كودكان با سندرم داون به دنيا آمده در اين منطقـه از  

درصد به 



صـد كودكـان سـندرم داون را تشـكيل    

47,XY+21 ــام تم

حـدود سـه تـا چهـار     

كرومـوزوم  در اين نـوع قسـمتي از   

.شودمتصل مي

ــوع   ــا دو درصــد ســندرم داون ن ــك ت ي

تــايي بــودن تمــامي 

ها به صورت سـه  

در) فـر در دنيـا  

هسـتند ولـي يـك    

است يك نوزاد مبـتال بـه سـندرم داون    

.پسرها بيشتر از دخترها هستند

، در كه يك مـادر كـودكي بـا نشـانگان داون بـه دنيـا بيـاورد       

توانبخشي كودكان سندرم داون12

21ميوشكال مختلف تريز
.تشخيص داده شده است21مي وچهار نوع تريز

صـد كودكـان سـندرم داون را تشـكيل    در95آزاد كـه   21ريزومي ت

ــي ــدم ــوع . دهن ــن ن ــا XX+21,47در اي XY,47ب

.تايي هستندسهكروموزومهايسلول

حـدود سـه تـا چهـار     ي يا ترانس لوكاسيون كـه  كروموزومجابجايي 

در اين نـوع قسـمتي از   . شوددرصد مبتاليان را شامل مي

متصل مي) 22، 15، 14، 13معموالً(ديگري كروموزوم به 21

ــك يموزا ــي وتريز–ي ــوع  ، 21م ــا دو درصــد ســندرم داون ن ــك ت ي

تــايي بــودن تمــامي عــالوه بــر ســهدر ايــن نــوع.موزاييــك هســتند

ها به صورت سـه  ي از سلولفزمان رديهم21كروموزوم هاي سلول

.تايي نيز وجود دارند

فـر در دنيـا  كمتر از صـد ن (خيلي نادر است 21پارتيل تريزومي

هسـتند ولـي يـك    46ها بـه طـور معمـول    كروموزومتعداد اين نوع

.دوبله است21كروموزومقسمت از يك 

شيوع 
است يك نوزاد مبـتال بـه سـندرم داون    نوزاد ممكن 800الي 500از هر 

پسرها بيشتر از دخترها هستند) 2006سال ،500در آلمان يك به (.باشد

كه يك مـادر كـودكي بـا نشـانگان داون بـه دنيـا بيـاورد       احتمال اين

.نشان داده شده است1جدول 

1جدول 
احتمال بروز اختاللسن مادر

يك دهم درصد25
سه دهم درصد35
يك درصد40
نه درصد48

12

شكال مختلف تريزاَ
چهار نوع تريز

شيوع 
از هر 

باشد

احتمال اين

جدول 

جدول 
سن مادر

25
35
40
48
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آينـد  دنيـا مـي  ه 

در آماري كه در مركـز ملـي   

در 2003ژنتيك سندرم داون انگلستان بـه ثبـت رسـيده اسـت در سـال      

هـر ) درصـد 8/

داراي مـورد يكـي از دوقلوهـا    

نـه  يك جفت از دوقلوها غيرهمسان و 

روي )1384(در تحقيقي كه توسط خانم ساحل همتي و همكارانشان

انـد، آمـار چيـز    

تـوان بـه   و آزمايش خون مادر در زمان بارداري مي

رشـدي جنـين و   

تـوان بـه احتمـال    

تـوان  رشـدي كـه مـي   

مشكالت قلب، كـوچكي 

احتمال بروز اختالل
درصد
درصد
درصد

. نامـه علمـي توانبخشـي   

2. Ultrasonography

سندرم داون. 1بخش 

ـ  ه در دوقلوها و چندقلوهايي كه از مادران با سن باال ب

در آماري كه در مركـز ملـي   . احتمال مبتاليان به سندرم داون بيشتر است

ژنتيك سندرم داون انگلستان بـه ثبـت رسـيده اسـت در سـال      

/11(مورد 29اند دنيا آمدهه دوقلويي كه ب244مجموع از 

مـورد يكـي از دوقلوهـا    21و درانـد دو مبتال به سندرم داون بوده

يك جفت از دوقلوها غيرهمسان و (اندودهباختالل به سندروم داون 

.)قلو ثبت شده استمورد سه

در تحقيقي كه توسط خانم ساحل همتي و همكارانشان

انـد، آمـار چيـز    مادران ايراني داراي كودكان سندرم داون بـه عمـل آورده  

.1دهدديگري را نشان مي

تشخيص
تشخيص قبل از تولد-

و آزمايش خون مادر در زمان بارداري مي2طريق سونوگرافي

رشـدي جنـين و   هـاي از مقايسـه اخـتالل  . اختالل در رشد جنين پي برد

تـوان بـه احتمـال    وجـود دارد مـي  21كه در نوزاد تريزومي هايياختالل

رشـدي كـه مـي   هـاي لاختال. برددر جنين پي 21وجود تريزومي 

مشكالت قلب، كـوچكي :زد عبارتند ازسن را در جنين حدنشانگان داو

2جدول 

احتمال بروز اختاللسن ماردان
درصد27سال30مادران با سن زير 

درصد40سال30-34مادران با سن
درصد31سال35مادران با سن باالي 

نامـه علمـي توانبخشـي   فصل. بار خانوادگي و مشكالت سندرم داون). 1384. (همتي، ساحل
.21-23، ص 6دوره 

Ultrasonography

احتمال مبتاليان به سندرم داون بيشتر است

ژنتيك سندرم داون انگلستان بـه ثبـت رسـيده اسـت در سـال      

مجموع از 

دو مبتال به سندرم داون بوده

اختالل به سندروم داون 

مورد سه

مادران ايراني داراي كودكان سندرم داون بـه عمـل آورده  

ديگري را نشان مي

تشخيص
1-
از

اختالل در رشد جنين پي برد

اختالل

وجود تريزومي 

نشانگان داو

جدول 

سن ماردان
مادران با سن زير 

مادران با سن
مادران با سن باالي 

همتي، ساحل. 1
دوره 



كوتـاهي  ، ، كوتاهي فاصله چشمان

و، فاصله بين شصـت پـا و انگشـت    

، قوسي بودن انگشت كوچك دست به طـرف انگشـت   

مـايع  اصال21ًمي 

و )ددهـ ورت مـي 

نـام  هـاي لهاي مبتال به سندرم داون همه اخـتال 

تا سه اختالل هر جنين مبتال يك 

ها وجـود نـدارد و   

توانـد وجـود   هاي ذكـر شـده بـاال نمـي    

هـا وجـود  اي از ايـن نشـانه  

دهد كه تنها راه پي بردن بـه  

ي از طريـق بنـد نـاف    

2008اي كـه در سـال   

كرومـوزوم  خون مادر به وجـود  

آيند عاليم ظـاهري مختلفـي را   

را م داونبروز سـندر 

توانبخشي كودكان سندرم داون14

، كوتاهي فاصله چشمان)درصد كوچكتر از نرمال3حدود (سر

و، فاصله بين شصـت پـا و انگشـت    ها، كوتاهي استخوان بازاستخوان ران

، قوسي بودن انگشت كوچك دست به طـرف انگشـت   دوم، كوتاهي بيني

مي وجنين با تريز(روده، زيادي مايع رحم نامزدي، انسداد 

ـ يا كمتر از كودكان عـادي  ودهدورت نميقرحم را  ورت مـي ق

.اختالل هورموني در خون مادر

هاي مبتال به سندرم داون همه اخـتال يك از جنيندر هيچ

هر جنين مبتال يك در معموالً. شودجا جمع نمييكبرده، 

ها وجـود نـدارد و   يك از اين نشانهگاهي نيز هيچشود ونامبرده پيدا مي

.آيدبه دنيا ميمبتال به سندرم داوننوزاد 

هاي ذكـر شـده بـاال نمـي    هيچ يك از نشانهدر حقيقت

اي از ايـن نشـانه  سندرم داون را ثابت كند، حتي اگر مجموعه

.داشته باشد

دهد كه تنها راه پي بردن بـه  مده تا امروز نشان ميتحقيقات به عمل آ

ي از طريـق بنـد نـاف    كرومـوزوم وجود سندرم داون در جنـين آزمـايش   

.باشد كه خالي از خطر نيستمي

اي كـه در سـال   رنيا در اطالعيهمحققين دانشگاه استانفورد كاليف

خون مادر به وجـود  DNAاز طريقاندنتشر كردند، توانسته

.ندبرهاي مادر پي باضافي در گلبول

تشخيص بعد از تولد -
آيند عاليم ظـاهري مختلفـي را   سندرم داون به دنيا ميدر كودكاني كه با 

بروز سـندر توان احتمال توان مشاهده كرد كه از روي آن ميمي

:ها عبارتند ازاين نشانه. مشخص كرد

14

سر

استخوان ران

دوم، كوتاهي بيني

نامزدي، انسداد 

رحم را 

اختالل هورموني در خون مادر

برده، 

نامبرده پيدا مي

نوزاد 

سندرم داون را ثابت كند، حتي اگر مجموعه

داشته باشد

وجود سندرم داون در جنـين آزمـايش   

مي

نتشر كردند، توانستهم

اضافي در گلبول

2-
در كودكاني كه با 

مي

مشخص كرد
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ي ميـان انگشـت   

شوند، كمتـر  شكال در مكيدن، زود خسته مي

زنند، اغلب ساكت و آرام هستند و سـر زبانشـان كمـي از دهـان     

:عبارتنـد از ) باشـند 

...

ـ     خير در أخير در رشـد حسـي و حركتـي، ت

اند از مدارس استثنايي عقـب  

مـدارس تقـويتي، مـدارس    

توانند با كمك، خوانـدن و نوشـتن را   

بـه  عـادي را  انـد مدرسـه  

صـنعت  در گيـري مهـارت   

انـد  اي از افراد مبتال به سندرم داون شناخته شـده 

اند وارد دانشگاه شوند و حتي دانشگاه را با موفقيت بـه پايـان   

عادي را تمام كرده و در شهر ماالكا رشته 

قبـل از آن در رشـته   

بـه عنـوان   ) 2006

1. Integration

سندرم داون. 1بخش 

ي ميـان انگشـت   مالج سر، چشمان بـادامي، چهـار انگشـتي، فاصـله    

شكال در مكيدن، زود خسته ميت پا و انگشتان مياني، اس

زنند، اغلب ساكت و آرام هستند و سـر زبانشـان كمـي از دهـان     جيغ مي

.بيرون است

باشـند مـي درمـان كـه اغلـب آنهـا قابـل     (عاليم داخلي 

، انسداد روده و)درصد از نوزادان60تا 40(تي قلبي ناراح

ـ :شاملهاي ديگرنشانه ـ    أت خير در رشـد حسـي و حركتـي، ت

.ماندگي ذهنيعقبگفتار و احتماالً

آموزش
اند از مدارس استثنايي عقـب  تا كنون كودكان سندرم داون در دنيا توانسته

مـدارس تقـويتي، مـدارس    هني، مدارس اخـتالالت يـادگيري،  ذماندگان 

توانند با كمك، خوانـدن و نوشـتن را   اكثر آنها مي. استفاده نمايند1مختلط

.بياموزند و در حد ابتدايي حساب كنند

انـد مدرسـه  توانستهمبتال به سندرم داوناي از افراد عده

گيـري مهـارت   بـا فرا اند و خيلي از آنها توانستهپايان برسانند

.وارد بازار كار شوند

اي از افراد مبتال به سندرم داون شناخته شـده در سرتاسر دنيا عده

اند وارد دانشگاه شوند و حتي دانشگاه را با موفقيت بـه پايـان   كه توانسته

:به عنوان مثال.برسانند

عادي را تمام كرده و در شهر ماالكا رشته مدرسهاسپانيايي2پابلو پيند-

قبـل از آن در رشـته   . به پايان رسانده است2004را در سال شناسيروان

2006(آموزش ابتدايي تحصيل نموده است و در حال حاضر 

2. Pablo Pineda

سش

جيغ مي

بيرون است

ناراح

گفتار و احتماالً

آموزش
تا كنون كودكان سندرم داون در دنيا توانسته

ماندگان 

مختلط

بياموزند و در حد ابتدايي حساب كنند

پايان برسانند

وارد بازار كار شوند

كه توانسته

برسانند

1-

روان

آموزش ابتدايي تحصيل نموده است و در حال حاضر 



ي شـهر  عره اجتمـا 

انشگاه دخترانـه كاگوشـيما   

رشـته زبـان فرانسـه و    

انگليسي را در دانشگاه شيگاكوكن با موفقيت به پايان رساند و هم اكنـون  

در رشـته ادبيـات   

انـد در المپيـاد   توانسـته 

دست آورده و چند مدال طال و 

1. Aya Iwamoto

توانبخشي كودكان سندرم داون16

ره اجتمـا اهايي كه كـودك اسـتثنايي دارنـد در اد   مشاور خانواده

.ماالكا مشغول به كار است

انشگاه دخترانـه كاگوشـيما   در د1998ژاپني متولد سال 1آيا ايواموتو-

رشـته زبـان فرانسـه و    وي بعـداً . رشته ادبيات انگليسي را به پايان رساند

انگليسي را در دانشگاه شيگاكوكن با موفقيت به پايان رساند و هم اكنـون  

.هاي كودكان مشغول به كار استبه عنوان مترجم كتاب

در رشـته ادبيـات   تهـران  در دانشگاه الزهـرا مهتاب ميثم ايران نيز در-

.2مشغول به تحصيل استفارسي 

توانسـته سـندرم داون ايـران  كانونين جوانان چنهم

دست آورده و چند مدال طال و ه هاي شاياني بالملل معلولين موفقيتبين

.نقره با خود به ايران بياورند

نقل قول از كانون سندرم داون ايران

16

مشاور خانواده

ماالكا مشغول به كار است

2-

رشته ادبيات انگليسي را به پايان رساند

انگليسي را در دانشگاه شيگاكوكن با موفقيت به پايان رساند و هم اكنـون  

به عنوان مترجم كتاب

3-

فارسي 

بين

نقره با خود به ايران بياورند

نقل قول از كانون سندرم داون ايران. 2
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سندرم داون بـه  

نـان تـيم ملـي فوتبـال بـانوان      

يواخيم هرمن لـوگر هنرپيشـه هـاي سـريال تلويزيـوني      

.مارس در دنيا روز سندرم داون  ناميده شده است

سـمبل  ،و ماه مارس، ماه سـوم سـال مسـيحي   

سندرم داون. 1بخش 

سندرم داون بـه  افراد موفق مبتال به آلمان 2005در هفته سندرم داون 

:شرح زير معرفي شدند

فليسيتاس وول هنر پيشه سريالهاي تلويزيوني برلين 

، كارگردان فيلم و سينماكريستوف  شلينگن سيف

Tatort، هنرپيشه سريال اولريكه فولكرتز

نـان تـيم ملـي فوتبـال بـانوان      سيلكه روتنبرگ قهرماپيا ووندرليش و

آلمان

يواخيم هرمن لـوگر هنرپيشـه هـاي سـريال تلويزيـوني      فيشر وايرنه

Lindenstrasseمعروف آلمان 

مارس در دنيا روز سندرم داون  ناميده شده است21روز 

و ماه مارس، ماه سـوم سـال مسـيحي   21مي وسمبل تريز21

.21تايي بودن كروموزوم سه

شرح زير معرفي شدند

سه



:1091-1098 (

هـاي اخـتالل سـندرم داون را در يـك آزمايشـگاه روي مـوش       

البتـه  . اند با تزريق دو نوع پروتئين به مـوش مـادر از بـين ببرنـد    

اخـتالل  تواند به زودي راه حلي بـراي حـل  ايـن   

. رسد

هاي مغز اين آزمايش به دنبال آزمايشي بود كه دانشمندان روي سلول

ها را يك بار از مغز انسان مبتال بـه سـندرم   

بار از مغز انسـان سـالم و آنهـا را بـا مـواد شـيميايي آغشـته        

NAPوSAL از

قسـمتي اين دو پروتئين معموالً

كننـد رساندن غذايي مغز را تقويـت مـي  

توانبخشي كودكان سندرم داون18

آخرين تحقيقات
:Current Pharmaceutical Design )2007;13در نشريه 

:چنين آمده است

هـاي اخـتالل سـندرم داون را در يـك آزمايشـگاه روي مـوش       نشانه

اند با تزريق دو نوع پروتئين به مـوش مـادر از بـين ببرنـد    توانسته

تواند به زودي راه حلي بـراي حـل  ايـن   نتايج اين آزمايش نمي

رسدحل نهايي مشكل به نظر ميبيني يافتن راهباشد و پيش

Obstetrics & Gynecology)2008;112:1242-1251(

اين آزمايش به دنبال آزمايشي بود كه دانشمندان روي سلول

ها را يك بار از مغز انسان مبتال بـه سـندرم   سلول. انسان انجام داده بودند

بار از مغز انسـان سـالم و آنهـا را بـا مـواد شـيميايي آغشـته        داون و يك 

NAPمحققين توانسـتند بـا تزريـق دو نـوع پـروتئين     . نمودند

اين دو پروتئين معموالً. هاي مغزي جلوگيري نمايندمرگ سلول

رساندن غذايي مغز را تقويـت مـي  هاي كه رگGilaهاي از سلول

.شوندساخته مي

18

آخرين تحقيقات
در نشريه 

چنين آمده است

توانسته

نتايج اين آزمايش نمي

باشد و پيش

Gynecology

انسان انجام داده بودند

داون و يك 

نمودند

مرگ سلول

از سلول

ساخته مي
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SAL  مقـدار  بـه

سسـه سـالمت   

را واداشـت تـا ايـن آزمـايش را روي     

21مي وتريزاين آزمايش روي يك موش

دوران بارداري موش 

نوزاد موش در روزهاي 

هاي سندرم داون در آنها از بين 

محققين به خبرنگارها گفتند كه عواقب اين معالجه بايد بيشـتر مـورد   

تحقيق و آزمايش قرار گيرد و قبل از آزمايش روي انسان بايد عواقب آن 

1. National Institutes

سندرم داون. 1بخش 

SALو NAPدر مبتاليان به سندرم داون اين دو پـروتئين  

.شوندتوليد ميكمي

Current Pharmaceutical 2007(

ؤمازCatherineSpongتحقيقـي اين اطالعات گروه 

را واداشـت تـا ايـن آزمـايش را روي     )Bethesda)USAدر شـهر  1ملي

اين آزمايش روي يك موش. ها با موفقيت انجام دهندموش

دوران بارداري موش (جنين 8-12موش مادر در روزهاي .انجام گرديد

نوزاد موش در روزهاي . دريافت كردSALو NAPسرم ) روز است21

هاي سندرم داون در آنها از بين مورد آزمايش قرار گرفته و نشانه21تا 

.رفته بود

محققين به خبرنگارها گفتند كه عواقب اين معالجه بايد بيشـتر مـورد   

تحقيق و آزمايش قرار گيرد و قبل از آزمايش روي انسان بايد عواقب آن 

.گيردمورد تحقيق قرار 

Institutes of Health

كمي

)harmaceutical 2007

ملي

موش

انجام گرديد

21

تا 5

رفته بود

تحقيق و آزمايش قرار گيرد و قبل از آزمايش روي انسان بايد عواقب آن 

مورد تحقيق قرار 


