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در قسمت سيزدهم با تعريف کم تواني ذهني و طبقه بندي آن آشنا شديد  .بر اين اساس  ،با توجه به بهره
هوشي کودک مي توان او را در گونه هاي مختلف کم توانان ذهني قرار داد و از همين نقطه کار درمان و
توانبخشي او را آغاز نمود .کم تواني ذهني از شيوع نسبتأ بااليي در جهان برخوردار است .آنچه از برآوردهاي
سازمان ملل و سازمان بهداشت جهاني بهداشت ،ارائه شده است  ،حاکي از ابتال حدود  3درصد از مردم جهان به
اين عارضه است .هر چند گزارش کشورهاي مختلف درصد پائين تري ( )0/5-0/7درصد از جمعيت کشورها را
شامل مي شود ولي انجمن آمريكايي عقب ماندگي ذهني که از جمله معتبرترين مراکز دنيا در اين زمينه است ،
هم معتقد است قريب  2تا  3درصد از جمعيت دنيا را اين گونه افراد تشكيل مي دهند.
علل متفاوتي باعث ايجاد کم تواني ذهني مي شوند ،شناخت و آگاهي از اين علل براي خانواده ها و بويژه زوج
هاي جوان مي تواند در پيشگيري از ابتالء فرزندشان بسيار مهم باشد .بويژه در مورد علل ژنتيكي که درصد
عمده از اين افراد بدليل اين موارد بويژه بدنبال ازدواج فاميلي به عارضه کم تواني ذهني مبتال مي شوند .علل
ايجادکننده کم تواني ذهني در سه گروه علل پيش از زايمان  ،علل جين زايمان و علل بعد از زايمان تقسيم مي
شوند.
مهمترين دسته از علل قبل از زايمان را علل ژنتيكي مرتبط با مسائل کروموزومي تشكيل مي دهند ،اين گونه
موارد که معموأل بشكل بارزي در چهره و اندامهاي فرد مبتال نمايانگر است از شايعترين علل کم تواني ذهني
هستند .سندرم داون (منگوليسم)  ،سندرم  Xشكننده ،جابجايي کروموزومي …) از جمله اين موارد هستند.
در زمينه مسائل ژنتيكي  ،برخي موارد نيز وجود دارند که مستقيمأ به ناهنجاريهاي کروموزومي مربوط نمي
باشند  ،بلكه عليرغم داشتن جنبه ژنتيكي و مادرزادي  ،به گونه اي از اختالالت متابوليكي مرتبط مي شوند از
اين موارد مي توان به فنيل کتونوريا و گاالکتوزومي اشاره کرد.
برخي بيماريهاي مادر در دوران بارداري تأثير فراواني بر روي جنين خواهد گذارد و در بسياري موارد منجر به
ايجاد عوارض مختلف براي نوزاد مي گردد ..بيماريهايي همچون سرخجه  ،توکسوپالسموزيس  ،آنمي و … از
جمله اين موارد هستند .همينطور ابتال مادر به سوء تغذيه در اين دوران تأثير جبران ناپذيري بر نوزاد خواهد

داشت .برخي علل در اين دوران بواسطه عدم دقت و رعايت برخي مسائل ايجاد مي شوند .کشيدن سيگار ،
اعتياد به مواد مخدر يا الكل  ،استفاده از دارو (بدون تجويز پزشك)  ،قرار گرفتن در معرض اشعه  Xو نيز در
معرض ضربه قرار گرفتن مي تواند به کم تواني ذهني کودک منجر شود .پيشگيري از اين گونه عوامل هر چند به
ظاهر ساده و پيش پا افتاده است ولي در عمل  ،معموأل با بي دقتي و عدم توجه همراه است .از جمله ديگر
عوامل در اين دوران سن مادر در دوران بارداري مي باشد که بويژه در مورد سندرم داون (منگوليسم) بسيار مهم
است .باال رفتن سن مادر خطر ابتالء نوزاد به سندرم داون را بشدت افزايش مي دهد .چنانچه خطر ابتالء نوزاد
در مادري  20ساله يك به  0500باشد در مادر  30ساله به يك به ازاي  0200و در مورد مادر  00ساله به يك
به ازاي هر  70مورد تولد مي رسد و براي مادر  05ساله به يك به ازاي  25افزايش مي يابد.
برخي عوامل ايجاد کننده کم تواني ذهني به مواردي مربوط مي شوند که در حين زايمان براي نوزاد رخ مي
دهند .تولد به صورت نارس يا همراه با کم وزني مي تواند يكي از اين داليل باشد .در برخي موارد نيز کمبود
اکسيژن به هنگام تولد رخ مي دهد که در مورد افراد مبتال به فلج مغزي جزء شايع ترين علت هاست و در مورد
کودکان کم توان ذهني نيز از علل مهم به شمار مي رود .گاهي اوقات در هنگام زايمان  ،برخي ضربه هاي
مكانيكي که منجر به خونريزي داخل جمجمه مي شود مي تواند باعث کم تواني ذهني شود .در مورد علل حين
زايمان خوشبختانه با توجه به اينكه درمان حاضر بيشتر زايمانها در مراکز بهداشتي درماني انجام مي شود تا
حدودي از ميزان عوارض حاصله کاسته شده است .ليكن در نقاطي که زايمانها هنوز به صورت سنتي انجام مي
شود  ،متأسفانه مواردي که منجر به کم تواني ذهني مي شود فراوانند .الزم است هم کادر پزشكي و هم خانواده
ها در اين گونه موارد دقت الزم را بخرج دهند تا از عوارض حاصله کاسته و پيشگيري شود.

