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 عقب ماندگی ذهنی

Mental Retardation 
 

 بنیاد ژنتیک استان تهران

 

 :عقب ماندگی ذهنی
  ػولكشد َّؿی  اختاللػقت هبًذگی  رٌّی ًَػی 

  فشد دس اًدبم  تَاًبیی  ػذم  هٌدش ثِ اػت کِ 

 گشدد. هی  صًذگی  ػبدی  ّبی َلیتئهؼ

ػقت هبًذگی رٌّی اختاللی اػت ثِ تؼشیف دیگش  

کِ ثب ػولكشد َّؿی صیش حذ طجیؼی ٍ اختالل دس 

هٌظَس اص  هْبستْبی اًطجبقی هـخق هی گشدد.

هْبستْبی اًطجبقی اًدبم کبسّبی اػت کِ دس ّش 

 فشد اًتظبس هی سٍد .ػي خبف ثِ طَس هؼوَل اص 

کاَص کارائی در ًوبی کلی ػجبست اػت اص 

هثل یبدگیشی,  َای ًَضمىذاوٍَمٍ اوًاع کار

حبفظِ کَتبُ هذت, اػتفبدُ اص هفبّین ٍ حل 

هـكل. گبّی یک ػولكشد هثل صثبى ثیـتش اص ثقیِ 

 هختل هیـَد

تاخیر ثِ ػٌَاى یک قبًَى کلی اگش کَدک دچبس 

خیلی دیشتش اص صهبى   اػت هثالدر رضذ تکاملی 

هَسد اًتظبس هیٌـیٌذ ٍ یب تكلن اغبص هیكٌذ ٍ غیشُ  

 .ؿذ مطکًک بٍ عقب ماوذگی رَىیهیتَاى 

 
 

ًـبًی: تْشاى، اکجبتبى، خیبثبى ًفیؼی، سٍثشٍی ٍسصؿگبُ 
20، ٍاحذ 5ساُ آّي، ػبختوبى ػبیِ، طجقِ  

 44695664تلفي 
 44695663فكغ 

پؼت الكتشًٍیک: 

gnetic.foundation@gmail.com 
 

در   ًَضی  استاوذارد ضریب  آزمًن  یك

 سه مىاسب میتًاوذ ضریب ًَضی کًدک 

 گیری ومایذ.را اوذازٌ 

دس ثؼیبسی اص هَاسد ػقت هبًذگی ّب، خلَكب دس 

ػقت هبًذگی  دس  هَسد ػقت هبًذگی ّبی  خفیف،

د فشد ثِ هذسػِ قبثل ٍ اغلت تب صهبى ٍسٍثذٍ تَلذ 

 تـخیق ًیؼت.

ٍاػطِ ضؼف دس یبدگیشی خلَكب ػوَهب کَدک ثِ 

دسٍع رٌّی ًظیش سیبضیبت ٍ یب ثیؾ فؼبلی ٍ غیشُ 

 ثِ پضؿک هؼشفی هیـَد.

« کَدک اػتثٌبیی » ثٌبثشایي آًچِ کِ هب اكطالحبً 

از وظر هی گَئین ثذیي هؼٌبػت کِ کَدک 

ثویضاى  ًَضی ي جسمی ي رياوی ي اجتماعی

قبثل تَخْی ًؼجت ثِ دیگش ّوؼبالى خَد 

ًحَ هطلَة ِ هی ثبؿذ ٍ ًوی تَاًذ ث متفايت

حذاکثش اػتفبدُ اص ثشًبهِ ّبی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ 

 . ػبدی ثجشد
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 انواع

هبًذگی رٌّی ثش اػبع هیضاى ثْشُ َّؿی، ػقت 
ٍخَد داسد. خذٍل صیش  اص خفیف تب ثؼیبس ؿذیذ

ّبی هشثَط ثِ ػقت هبًذگی رٌّی سا  ثٌذی تقؼین

 :دّذ ثب تَخِ ثِ ًَع ٍ هْبست هَسد ًظش ًـبى هی

بُرٌ  وًع مُارت مًرد اوتظار

 ًَش

 70تب  50 خفیف پزیش آهَصؽ

 50تب  35 هتَػط پزیش ثبال تشثیت

 35تب  25 ؿذیذ پزیش پبییي تشثیت

ایضٍلِ، ًیبصهٌذ ًگْذاسی 
 دس هؤػؼِ 

ثؼیبس 
 ؿذیذ

کوتش اص 
25 

 

 

 

 سبب شناسی عقب ماندگی ذهنی
 عًامل قبل از تًلذ  : 

اختالالت کشٍهَصٍهی ) ًظیش ػٌذسم داٍى ٍ یب 
ػٌذسم فشاطایل ایكغ ٍ هٌگَلیؼن( طًی ) هثل 

یب ػٌذسم ایكغ ؿكٌٌذُ( ٍ هتبثَلیؼن ) کن 

کبسی غذُ تیشٍییذ ٍ یب ثیوبسی فٌیل کتًََسیب 
 دس كَست ػذم هؼبلدِ(

ػفًَت ّبی سحوی ٍ اثتالی ثِ ثیوبسی 

  ػشخچِ ٍ تَکؼَپالػوَص

 عًامل حیه تًلذ 

 هثل صایوبى هـكل ٍ خًَشیضی خودوِ  
 .اؿكبالت تٌفؼی حیي صایوبى

 ًامل پس از تًلذع  

 ، ضشثبت ؿذیذ ثِ خودِ کَدک
 یشقبى 

 ػفًَتْبی دٍساى ًَصادی ّوشاُ تت ٍ تـٌح
 یذ کن کبسی تیشٍئ 

 هؼوَیتْب
 فقش تغزیٍِ  ػَاهل هحیطی اختوبػی

 ًبپبیذاسی خبًَادُ
  اختوبػی –اقتلبدی  ثذٍضؼیت 

 هحشٍهیت ّبی فشٌّگی 
 کػَءسفتبس ثب کَدٍ اػتشػْبی هكشس 

 

 

 پیشگیری

ٍ ٌَّص داسٍ  عقب ماوذگی رَىی درمان وذارد

ٍ یب دسهبى خبكی کِ ثتَاًذ ػقت هبًذگی رٌّی سا 
دسهبى ًوبیذ ٍ یب حتی دس پیـشفت ایي اختالل 

بُتریه  لزاهَثش ثبؿذ ثِ ثبصاس هؼشفی ًـذُ اػت 

 . استراٌ کىترل آن جلًگیری از بريز آن 

اص ظَْس ػَاهل  ثِ ّویي دلیل خلَگیشی 
دبدکٌٌذُ ػقت هبًذگی رٌّی ثخلَف ػَاهل ای

 :، اّویت ٍیظُ ای داسًذًظیش هَاسد ریل قجل اص تَلذ

  ثب تَخِ ثِ ایٌكِ اصدٍاخْبی فبهیلیپشّیض اص :

ّبی اسثی دس  هَاسد ػقت هبًذگی اغلت

پشّیض اص اى  .اصدٍاخْبی فبهیلی دیذُ ؿذُ اػت

 ٍ یب حذاقل هـبٍسُ طًتیک  تَكیِ هیگشدد. 

  ثب ػبلگی 35اص حبهلگی ثؼذ اص ػٌیي پشّیض :

تَخِ ثی ایٌكِ خطش داؿتي فشصًذ ثب ػٌذسم 

ػبلگی  35داٍى  دس  ثبسداسی ّبی ثؼذ اص 

افضایؾ هی یبثذ پشّیض اص ثبسداسی ٍ دس كَست 

توبیل ثِ ثبسداسی  غشثبلگشی ٍ اًدبم اصهبیـبت 

 الصم تَكیِ اکیذ هیگشدد.

 ضشثِ ثِ  لكلاص اؿؼِ، داسٍ، ا هبدس ثبسداس پشّیض ،

 ؿكن ٍخلَگیشی ٍ کٌتشل ًوَدى ػفًَت ٍ... 

 ِهَاسد ثیوبسی، هثل هَقغ دس ی دسهبًی ثِ هذاخل

 کبسی تیشٍئیذ )ّیپَتیشٍئیذی( کن
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 ژنتیک و عقب ماندگی ذهنی:

   ثبالتشیي آهبس ػقت هبًذگی رٌّی دس ّش
خبهؼِ ای اص خولِ ایشاى هشثَط ثِ 
هجتالیبى ثِ ػٌذسم داٍى )هٌگَلیؼن(  

 اػت. 

 
 

  ى هجتالیبى ثِ ػٌذسم ایكغ آپغ اص
 (Fragile X syndrome) ؿكٌٌذُ 

ثبالتشیي تؼذاد ػقت هبًذگی رٌّی  سا   
  دس خبهؼِ داسًذ.

 

 
 

 
 

 

  هبًذگی  ًَع ػقت 450تبکٌَى ثیؾ اص

طًی ثب ٍساثت هٌذلی ؿٌبختِ  رٌّی تک
ؿذُ اػت کِ دػتِ ثضسگی اص اًْب دس 

 اصدٍاخْبی فبهیلی خَد سا ثشٍص هیذٌّذ.

 

 مشاوره ژنتیک:  

هبًذگی رٌّی ٍ  ؿٌبػبیی ػقتهـبٍسُ طًتیک ثب 

ػَاهل دخیل دس آى، تؼییي ًَع ٍ ػلت آى دس فشد، 

اسائِ ساّكبسّب هحبػجِ سیؼک تكشاس ثش حؼت ػلت 

هیتَاًذ دس پیـگیشی   داؿتي  ّبی هفیذ، ٍ تَكیِ

 ثؼیبس هَثش ثبؿذ. هبًذگی رٌّی ػقت فشصًذ ثب 

تشیي ثخؾ هـبٍسُ طًتیک،  اٍلیي قذم ٍ هْن

در هبًذگی رٌّی ٍ  تـخیق ًَع ٍ ػلت ػقت

مًارد ارثی تعییه وحًٌ يراثت با تًجٍ بٍ 

 اػت.  وامٍ ضجرٌ

اص خطش هجتال ؿذى ثِ خْت خلَگیشی ثطَس هثبل 
ػقت هبًذگی رٌّی دس خٌیي ثَاػطِ ػَاهل ریل  

هـبٍس هیتَاًذ هبدس ثبسداس سا ساٌّوبیی الصم ًوبیذ:
  

 
تشیي صهبى ثشای  ثبسداسی خطشًبک 12تب  8ثیي ّفتِ 

اثش اؿؼِ ثِ هغض دس حبل سؿذ خٌیي اػت ٍ ثؼذ اص آى 
 یبثذ. دسكذ کبّؾ هی 75خطش 

 50ثب کٌتشل دیبثت هبدس، خطش ًبٌّدبسی خٌیي 
 یبثذ کبّؾ هیدسكذ 

ثِ تَکؼَپالػوَص ثب  دس كَست اثتالی صى ثبسداس
ص احتوبل ٍ ؿذت دسگیشی ا هی تَاى دسهبى ثوَقغ
 .خٌیي کبػت

تلقیح ٍاکؼي ػشخدِ ثِ دختشاى ٍ صًبى غیشثبسداس 
غیشایوي ٍ پیـگیشی اص ثبسداسی تب ػِ هبُ پغ اص 

تَاى اص خطش اثتالی خٌیي ثِ  ٍاکؼي، هیتلقیح 
 ػشخدِ هبدسصادی کبػت.

ّبیی کِ ثِ ػلت ثبسداسی دس ػٌیي  دس هَسد خبًن
تَخِ  ثِ دلیل افضایؾ قبثل) اًذ ثبال هشاخؼِ کشدُ

ؿیَع ػٌذسٍم داٍى کِ ثبسصتشیي ػالهت آى، ػقت 
اص آًْب ثیَپؼی پشصّبی خٌیٌی  ( هبًذگی رٌّی اػت
آیذ ٍ کبسیَتبیپ خٌیي تْیِ  ل هییب آهٌیَػٌتض ثِ ػو

 ؿَد.  هی
اگش کبسیَتبیپ خٌیي طجیؼی ثبؿذ، ثِ هبدس اطویٌبى 

ّبی کلی اًدبم خَاّذ ؿذ.  ؿَد ٍ تَكیِ دادُ هی
اگش غیشطجیؼی ثبؿذ، تَضیحبت الصم ثِ ٍالذیي دادُ 

ؿًَذ ٍ ثشحؼت قبًَى ٍ توبیالت  ٍ اسخبع هی
 ؿَد. ٍالذیي اقذاهبت ثؼذی اًدبم هی
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دس هَاسدی کِ ثب سػن ؿدشُ اسثی ثَدى ػقت 

هبًذگی رٌّی هحشص گشدد  اگش ًحَُ تَاسث ػقت 

هبًذگی رٌّی اص ًَع غبلت غیش خٌؼی ثبؿذ ٍ یكی 

 50اص ٍالذیي ػقت هبًذُ رٌّی ثبؿذ دس ّش ثبسداسی 

 دسكذ سیؼک هجتال ثَدى خٌیي هیجبؿذ.

 

 
 اگش ًحَُ تَاسث ػقت هبًذگی رٌّی اص ًَع هغلَة
غیش خٌؼی ثبؿذ ٍ یكی اص ٍالذیي ػبلن ٍلی ًبقل 

دسكذ  25طى هؼیَة ثبؿذ ثبؿذ دس ّش ثبسداسی 
 سیؼک هجتال ثَدى خٌیي هیجبؿذ.

 
 

 
 

 

 
 

دس كَستی کِ اصدٍاج فبهیلی كَست هیگیشد ٍ 
هبًذگی رٌّی دس فبهیل ٍخَد ًذاؿتِ  ػبثقِ ػقت

ثبؿذ، طجق ثشآٍسدّبی کلی کِ ثشای اثتال ثِ 
تَاى تخویي صد کِ  طًتیک ٍخَد داسد، هی ثیوبسی

 2 / 5خطش اثتالی فشصًذاى ثِ ًبتَاًی رٌّی طًتیكی 

 .ّبی غیش فبهیلی اػت ثشاثش اصدٍاج
 

 دسكذ طًْبی هـتشک ثیي خَیـبًٍذاى
 ثشحؼت دسخِ خَیـبًٍذی

 ثؼتگبى ّب اؿتشاک طى

 : خَاّش ٍ ثشادسّب1دسخِ  دسكذ 50
 ٍالذیي ٍ فشصًذاى

 : خَاّش ٍ ثشادس ًبتٌی2دسخِ  دسكذ 25

 ًَُ، پذسثضسگ ٍ هبدسثضسگ
 خَاّشصادُ ٍ دایی ٍ هـبثِ ّب

 : دختشػوِ ٍ پؼشدایی3دسخِ  دسكذ 5/12

 ٍ هـبثِ ّب
 ػوِ ًبتٌی ٍ ثشادسصادُ ٍ هـبثِ ّب

: پؼشػوَ ٍ ًَُ ػوَ ٍ 4دسخِ  دسكذ 25/6

 هـبثِ ّب

 : ًَُ ػوَّب ٍ هـبثِ ّب5دسخِ  دسكذ 12/3

 :نتیجه

شوتیك جُت پیطگیری ي  اوجام مطايرٌ

خاوًادٌ ي مطايرٌ فردی در جُت  مطايرٌ

محذيد کردن تأثیرات عقب ماوذگی رَىی 

ضريرت دارد . استفادٌ از ريضُای تًصیٍ 

ضذٌ تًسط افراد متخصص در تقًیت ي 

حفظ کارآیی عملی ایه افراد می تًاوذ 

باعث افسایص اعتماد بٍ وفس ي سازگاری 

استرسُای معمًل زوذگی مىاسب تر با 

 .افراد عقب ماوذٌ رَىی گردد

 
 


