
დაუნის 
სინდრომი

დაუნის სინდრომი ყველაზე გავრცელებული 
ქრომოსომული დარღვევაა, რომელიც განპირობე-
ბულია 21-ე ქრომოსომათა წყვილზე დამატებითი 
ქრომოსომის არსებობით. 
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დაუნის სინდრომის მქონე პირებს 46-ის ნაცვლად 
47 ქრომოსომა აქვთ, რაც განაპირობებს გარ-
კვეულ ცვლილებებს როგორც ინტელექტუა-
ლურ, ასევე ფიზიკურ მახასიათებლებში.

ყოველ 800 ახალშობილში 1 იბადება აღნიშ-
ნული მდგომარეობით. 
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ფიზიკური მახასიათებლებია:

ბრტყელი სახე

ცხვირის მოკლე, 
ბრტყელი ძგიდე

მოკლე კიდურები

რკალისებური 
თვალის ჭრილი

დაბლა განლაგებული 
ყურის ნიჟარები

მოკლე, განიერი 
ხელები, ხელისგულზე 
ერთი ღარით

მეხუთე თითზე ერთი 
მოსახრელი სახსარი 
2-ის ნაცვლად

პატარა პირი და პირის 
ზომასთან შედარებით 
დიდი ენა

განიერი ტერფი მოკლე თითებით, 
დიდი დაშორება პირველ და 
დანარჩენ თითებს შორის

მოკლე კისერი

შედარებით პატარა 
ზომის თავი

ნაოჭი თვალის 
შიდა კუთხეში

დაბალი კუნთური ტონუსი



ბავშვები დაუნის სინდრომით უმეტესად ძალიან 
ცნობისმოყვარენი, კომუნიკაბელლურები, მეგობ-
რულნი და მგრძნობიარენი არიან.

დაუნის სინდორმის მქონე პირები საჭიროებენ 
ჯანმრთელობის პერიოდულ მონიტორინგს, საგან-
მანათლებლო პროგრამებში აქტიურ ჩართვასა და 
ყოველდღიური ცხოვრებისთვის საჭირო უნარ-
ჩვევების დასწავლას.

  რეკომენდაციები
⦁ სპეციფიკური ინსტრუქციები, კონკრეტული 

მაგალითებით

⦁ მითითებების დანაწევრება 1-2 მოქმედებიან 
აქტივობებად  (ნაცვლად მითითებისა „ჭამე“, უნდა 
ვუთხრათ: „აიღე კოვზი, გადმოიღე საჭმელი 
თეფშზე, მიიტანე საჭმელი პირთან“.)

⦁ კომუნიკაციის წარმართვა ნელი ტემპით

⦁ კითხვის დასმის შემდეგ მინიმუმ 8-წამიანი პაუზის 
გაკეთება 

⦁ მეტი დროის მიცემა დავალების დასრულებისთვის 
(ვიდრე ტიპური განვითარების თანატოლებს)

⦁ ახალი ინფორმაციის სწავლებისას ისეთი 
აქტივობების გამოყენება, რომელიც მოიცავს 
სმენას, მხედველობას, შეხებას და სხვა 
შეგრძნებებს (მულტიმოდალური მიდგომა) 

⦁ ერთიდაიგივე უნარების სწავლება სხვადასხვა 
სიტუაციაში (მაგალითად, თუ ბავშვს ვასწავლით           

ბავშვების უმეტესობა აღნიშნულ უნარებს მინიმა-
ლური დახმარებით ეუფლება. დაუნის სინდრომის 
მქონე პირებს კი უნარ-ჩვევების დასასწავლად 
მეტი დრო და მხარდაჭერა ესაჭიროებათ.
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▸ თვითდახმარების 
უნარ-ჩვევები: ჭამა, 
ჩაცმა, ტუალეტით 
სარგებლობა

▸ სახლის მოვლის უნარ-
ები: საწოლის გასწო-
რება, ოთახის დასუფ-
თავება, საკვების მომზა-
დება, ყიდვის უნარი

▸ ფუნქციური კითხვის 
უნარები: მაღაზიის, 
აფთიაქის, ქუჩის დასახ-
ელების, ძირითადი 
საგზაო ნიშნების ცნობა

▸ ფულთან ურთერთობა: 
ფულის ერთეულების 
ცნობა, ხურდის გამოთ-
ვლა

▸ სოციუმში ცხოვრების 
უნარები: ქუჩაზე გადას-
ვლა, საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტით სარგებ-
ლობა, რაიმე საქმიანო-
ბით დაკავება

   თასმის შეკვრას, აღნიშნული ქცევა სხვადასხვა 
ფორმის, ფერის ფეხსაცმელზე  და სხვადასხვა 
გარემოში უნდა დავასწავლოთ.)

⦁ დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის საჭირო 
უნარების სწავლება

ბავშვებს დაუნის სინდრომით ხშირად აქვთ ინტელ-
ექტუალური განვითარების დარღვევა სხვადასხვა 
ხარისხით. ასევე, შენელებულია მათი განვითარების 
ტემპი. 

დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები იწყებენ დაჯდ-
ომას, დგომას, სიარულსა და მეტყველებას უფრო 
გვიან, ვიდრე მათი ტიპური განვითარების თანატო-
ლები. 

დაუნის სინდრომის მქონე პირები ავლენენ შეფერ-
ხებას დასწავლის, კოგნიტური, მოტორული თუ 
სოციალურ-ემოციური განვითარების კუთხით. 

ჯანმრთელობის შესაძლო თანმხლები 
პრობლემები:

გულის 
თანდაყოლილი 

მანკი

ჰიპოთირეოზი
(ფარისებრი ჯირკვ-

ლის ფუნქციის
დაქვეითება)

ცელიაკია
(გლუტეინის

მიუღებლობა)

რესპირატორული 
ინფექციებისადმი 

მიდრეკილება 

სმენისა და 
მხედველობის 
სირთულეები

ქცევისა და 
ემოციური სფეროს 

პრობლემები

საჭმლის 
მომნელებელი 

სისტემის დისფუნქცია

გარდამავალი 
ლეიკემია


