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رت-ﺳﯾﻧدرم
اطﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾرﺑﯾﻣﺎری ،ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ )ﺳﺎﺑﻘﮫ( ،ﺗﺷﺧﯾص و ﻋﻠل و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﮐﺎﻧون ھﺎی
)ﻣراﺟﻊ( ﺗﻣﺎس راه اﻧدازی وﺣﻣﺎﯾت و ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ.
رت  -ﺳﯾﻧدرم ﭼﮫ اﺳت؟
رت ﺳﯾﻧدرم دراﺛر دﮔرﮔوﻧﯽ آﻧﯽ ژﻧﯾﺗﮑﯽ )وراﺛﺗﯽ( ﻧوع از اﺧﺗﻼل رﺷدی ﺑوده ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﻧﺎﺗواﻧﯽ
ﺷدﯾد ذھﻧﯽ و ﺟﺳﻣﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد .ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری )ﻣرﯾﺿﯽ( ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻧﮭﺎ دﺧﺗران ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺷوﻧد و
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺳﺎل  1966ﭘروﻓﯾﺳور دﮐﺗر اﻧدرﯾس رت آﻧرا ﺗﺷرﯾﺢ ﮐرد.
ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن )اطﻔﺎل( و ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری درﻋﻼﯾم ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ )ﮐﻠﯾﻧﮑﯽ( ﺷﺎن ،ﺧﺻوﺻﺎ در
ﺣرﮐت ھﺎی ﮐﻠﯾﺷﮫ ای دﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﺣرﮐت ﻓﺷﺎر آوری ،ﺣرﮐت ﺷﺳﺗﺷو ،ﺣرﮐت ورز دان )ﺑﺎھم آﻣﯾﺧﺗن(
از ﺧود ﻋﻼﯾم ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد.
.

ﺑﻌد از دوران ﺑﺎرداری )ﺣﺎﻣﻠﮫ داری( ﻋﺎدی ﻋﻼﯾﻣﯽ ﭼﺷﻣﮕﯾری در اﺑﺗدا ﻣﺷﺎھده ﻧﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻌد از
ﯾﮏ ﻣدت ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺟﺳﻣﯽ ،ﮐﺎھش رﺷد ﺳر ،از دﺳت دادن ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﮐﺳب ﺷده و
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﮔوﻧﮫ ﺗواﻧﻣﻧدی ﺗﻣﺎس اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن اﺧﺗﻼل ﭼﺷﻣﮕﯾر درﭘﯾﺷرﻓت زﺑﺎن ﻧﻣودار ﻣﯽ ﮔردد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﮐودﮐﺎن راه رﻓﺗن را ﯾﺎد ﻧﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و اﮔر ﯾﺎد ھم ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺣدود .ﻋوارض
ﺿﻣﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻧﺑﯽ ،ﺗﮑﻠﯾف ھﺎی ﭼون اﺳﮑوﻟﯾوز)ﮐژ ﭘﺷﺗﯽ ﯾﺎ ﮐژی ﺳﺗون ﻓﻘرات ( ،ﺑﯾﻣﺎری ﺻرع
)ﻣﯾرﮔﯽ( و ﺗﮑﻠﯾف را ﺑﺎ ﺧود ھﻣراه دارد.
ﭼﮕوﻧﮫ رت  -ﺳﻧدرم رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧد؟
رت – ﺳﻧدرم ﻣﻌﻣوﻟﯽ در ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﻌد از ﯾﮏ ﻣدت ﭘﯾﺷرﻓﺗﯽ ﻋﻣدﺗﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده
رﺷد ﺑﯾﺷﺗری ﺻورت ﻧﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﯾﮏ ﺗوﻗف در رﺷد ﻧﻣودار ﻣﯽ ﮔردد ،طورﯾﮑﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن
ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣوﺟود وﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﻣﺎﺣول از ﺑﯾن ﻣﯾرود.
ﺑﯾن ﻣﺎه ھﺎی  6و  18زﻧدﮔﯽ در وھﻠﮫ ی ﻧﺧﺳت ﭘﯾﺷرﻓت ﺗدرﯾﺟﯽ ﺧﯾﻠﯽ آھﺳﺗﮫ ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﻣﻼ روﻧد
رﺷد ﺑﮫ رﮐود ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﮔردد .ﮐودک ﻧو ﭘﺎه )ﺧورد( ﻋﻼﻗﮫ ﮐﻣﺗر ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﭼﺷﻣﯽ دارد و ﻋﻼﻗﮫ ﺧود
را ﺑﮫ اﺳﺑﺎب ﺑﺎزی از دﺳت ﻣﯽ دھد .در ﮐﺳب ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺣرﮐﺗﯽ ﭼون ﻧﺷﺳﺗن ،ﺧزﯾدن ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾدن
ﻣﻣﮑن ﺗﺄﺧﯾر ﺑﮫ وﺟود آﯾد .اﯾن ﺣﺎﻟت ﮐﮫ ﻣرﺣﻠﮫ اﺑﺗداﯾﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﻧد ﻣﺎه و ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ
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ﺳﺎل طول ﺑﮑﺷد.
ﻣرﺣﻠﮫ دوم در ﺳن ﺑﯾن ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﻧﻣودار ﻣﯽ ﮔردد .ﯾﮏ ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﻋﻣوﻣﯽ در رﺷد واﺿﺣﺎ
ﭘدﯾدار ﻣﯽ ﺷود :دﺧﺗران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری در وﻗت ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ﺗواﻧﻣﻧدی زﺑﺎﻧﯽ و ﮐﺎرارآﯾﯽ اﻧﮕﺷﺗﯽ و
-2دﺳﺗﯽ ﻗﺑﻼ ﮐﺳب ﺷده را از دﺳت ﻣﯽ دھﻧد .رﺷد ﺳر آھﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .دﺧﺗران ﻣﻐﺷوش و ﺳر درﮔم
ﺷده ،ﮔرﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻧد و ﺑﺎ ﺣرﮐﺎت ﮐﻠﯾﺷﮫ ای دﺳت ﺷروع ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرﺧﯽ از دﺧﺗران
ﻋﻼﯾم ﺧود درﻣﺎﻧدﮔﯽ )اوﺗﯾﺳم( را ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ،ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎرآﺳﯾب ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد.
ﺑﻌد از ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ رﺷدﻋﻘب ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوم ﻣﻌﻣوﻻ در ﺳن ھﺎی  2و  ۱۰زﻧدﮔﯽ ﺷروع ﻣﯽ ﺷود
ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل دوام ﻣﯽ ﮐﻧد .در اﯾن ﻣدت ﯾﮏ ﻧوع ﺛﺑﺎت ﻧﺳﺑﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد .ﮐودﮐﺎن دوﺑﺎره
ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎ را ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ وﯾژه ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺑود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﻣﺎﺣول
دوﺑﺎره ﻋﻼﻗﮫ ﺷﺎن زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود .ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎی ﺣرﮐﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﺑﻖ ھﻣﭼﻧﺎن ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد ﻣﺣدود ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،اﻏﻠﺑﺎ ﺗﮑﻠﯾف ھﺎی ﺗﺷﻧﺞ ﺻرع )ﻣﯾرﮔﯽ( ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ده ﺳﺎﻟﮕﯽ از »ﻣرﺣﻠﮫ – رت« آﺧر ﺳﺧن زده ﻣﯽ ﺷود .در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ اﺧﺗﻼل ھﺎی ﺣرﮐﺗﯽ و
دﺷواری ارﺗوﭘدی )اﺳﺗﺧوان( رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش  -ﺑﮫ وﯾژه ﺗﮑﻠﯾف ﺳﮑوﻟﯾوز )ﮐژی ﺳﺗون ﻓﻘرات( از ھﻣﮫ
ﺑﯾﺷﺗر ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗر ﻧﻣودار ﻣﯽ ﮔردد .ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،ارﺗﺑﺎطﯽ و دﺳﺗﯽ ﻣﺣﻔوظ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و
ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﮐﺎھش ﻧﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد .اﻧﺗظﺎر ﻋﻣر طوﻻﻧﯽ ﺑرای دﺧﺗران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری )رت ﺳﻧدرم(
اﻟﺑﺗﮫ در اﺻل ﻣﺣدود ﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،اﮔرﭼﮫ اﻓزاﯾش ﻣرگ وﻣﯾر اﻧدک ﺑﻠﻧد وﺟود دارد.
ﭼﮕوﻧﮫ رت -ﺳﻧدرم ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ ﺷود؟
ﺗﺷﺧﯾص ﺑﯾﻣﺎری رت-ﺳﻧدرم ﺑﻧﺎﺑر اﯾن واﻗﻌﯾت ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد دﺷوار ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻋﻼﯾﻣﯽ ﺗوﺿﯾﺢ
داده ﺷده ذﯾل ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺗﻔﺎوت ظﺎھر ﻣﯽ ﺷوﻧد .درﭘﮭﻠوی ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ ﺗﻌرﯾف
ﺷده ﺳﺎﯾر اﺧﺗﻼﻻت و ﻋﻼﯾم ھﻣراه ،ﻧﺷﺎن دھﻧده ی رت – ﺳﻧدرم و ﺗﺂﺛﯾر ﮔذار ﺑر ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن )اطﻔﺎل(
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺗﺷﺧﯾص ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ )ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ(
•
•
•
•
•

رﺷد ﺗﺎ ﺣد ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎدﻋﺎدی در ﻣدت  6ﺗﺎ  18ﻣﺎه اول
دور ﯾﺎ ﺑزرﮔﯽ ﻋﺎدی ﺳر در وﻗت ﺗوﻟد
اﻏﻠﺑﺎ ﮐﺎھش رﺷد ﺑزرﮔﯽ ﺳر ﺑﯾن ﺳﺎل ھﺎی اول ﺗﺎ ﭼﮭﺎرم زﻧدﮔﯽ
از دﺳت دادن ﻣوﻗﺗﯽ ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺗﻣﺎس اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
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•
•
•
•

اﺧﺗﻼل در رﺷد زﺑﺎﻧﯽ و ﺗواﻧﻣﻧدی ارﺗﺑﺎطﯽ ،ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﺂﺧﯾر ذھﻧﯽ )رواﻧﯽ( ﺑﺎ درﺟﺎت
ﻣﺧﺗﻠف
از دﺳت دادن ﮐﺎرآراﯾﯽ دﺳﺗﯽ ﻣﻔﯾد در ﺑﯾن ﺳﺎل ھﺎی أول و ﭼﮭﺎرم زﻧدﮔﯽ
ﺣرﮐﺎت ﮐﻠﯾﺷﮫ ی دﺳت :ﺣرﮐﺎت ﺷﺳﺗﺷو ،ﺣرﮐﺎت ورز دادن )ﻣﺎﻧﻧد ﺧﻣﯾر ﮐردن( ،ﺣرﮐﺎت
زﻧﻧده ﯾﺎ ﺿرب زدن ،ﺣرﮐﺎت ﮐﻧدن ﯾﺎ ﮐش ﮐردن
اﺧﺗﻼل در طرز راه رﻓﺗن

-3ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﯾﺎ ﺿﻣﻧﯽ ﻣﻌﻣول
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اﻧزوا ﯾﺎ دور ﺟﺳﺗن
ظﺎھرا ﻋدم ﻋﻼﻗﮫ ﺑﺎ ﻣﺣﯾط ﻣﺎﺣول و ﻣردم دور و ﭘﯾش
ژﻏژغ )ﺳﺎﯾﯾدن( دﻧدان ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ طﺑﯽ »ﺑروﮐﺳﯾﺳم(
ﺣﻣﻠﮫ ھﺎی ﺧﻧده ﯾﺎ ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾدن ھﺎ
ﺣرﮐﺎت ﮐﻠﯾﺷﮫ ای و ھﻣراه ﺑﺎ ﺣرﮐﺎت ﻧﺎﻣوزون )اﭘراﮐﺳﯽ(
ﺑﯾﻣﺎری ﺻرع )ﻣﯾرﮔﯽ( ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف
ﮐژی ﺳﺗون ﻓﻘرات ﯾﺎ ﻣﮭره ھﺎی ﮐﻣر )ﺳﮑوﻟﯾوز(
اﺧﺗﻼﻻت راه رﻓﺗن )اﺗﺎﮐﺳﯽ(
ﻣﺷﮑﻼت ﮔوارﺷﯽ )ھﺎﺿﻣﮫ(
دوره ھﺎی ﺗﻧﻔس ﺷﺗﺎب زده و ﻋﻣﯾﻖ ،ﻣﮑث در ﺗﻧﻔس ،ﺑﻠﻊ ھوا ،ﺗﻧﻔس ﻧﺎﻣﻧظم
ﺗرﺷﺢ ﺑزاق )ﻟﻌﺎب دھن ﯾﺎ ﺗف(
اﺧﺗﻼل ﺧواب
ﮐوﺗﺎھﯽ ﻗد ،ﭘﺎه ھﺎی ﮐوﭼﮏ
ﻋدم ﮔردش ﺧون ﺑﮫ اﻧدام ھﺎی اﻧﺗﮭﺎﯾﯽ ﺑدن ھﻣراه ﺑﺎ ﺳردی وﮐﺑودی ﭘﺎه ھﺎ و ﺳﺎق ھﺎ

ﺗﺷﺧﯾص ژﻧﺗﯾﮑﯽ
از ﺳﺎل  1999ﺑﮫ اﯾن طرف ﺗﺷﺧﯾص رت-ﺳﻧدرم ﺑﺎ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ژﻧﺗﯾﮑﯽ )وراﺛﺗﯽ( ﺗﺄﯾﯾد ﺷده اﺳت .در
ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ داﺷﺗن دوره ﻣﻌﻣول ﮐﮫ در ﻓوق ذﮐر ﺷد ،ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح » رت-ﺳﻧدرم ﮐﻼﺳﯾﮏ« اﯾن
آزﻣﺎﯾش از  80ﺗﺎ  85در ﺻد ﻣﺛﺑت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن در دﺧﺗران ) اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﻧدرت در ﭘﺳران( ﮐﮫ
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ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻓوق را ﻧدارد و ﯾﺎ ھﻣﮫ ی آﻧﮭﺎ را ﻧﮫ دارﻧد ،ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ اﺷﮑﺎل ﺧﺻوﺻﯾﺎت
ﻏﯾرﻣﻌﻣول و ﺣﺎﻣل ھﺎی ﺑدون ﻋﻼﯾم را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣود.
ﭼﮫ ﭼﯾز ﺑﺎﻋث رت -ﺳﻧدرم ﻣﯽ ﺷود؟
ژن )ﻋﺎﻣل ﻧﺎﻗل ﺻﻔﺎت ارﺛﯽ( ﻣﺳﺋول رت -ﺳﻧدرم  MECP2ﻧﺎم دارد .در اﮐﺛر ﮐودﮐﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﺎ رت-
ﺳﻧدرم اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات در ژن آﻧﮭﺎ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﺷود .ژن  MECP2ﻣﺳﺋوﻟﯾت رھﺑری و ﮐﻧﺗرل ﺑﺳﯾﺎری از ژن
ھﺎی دﯾﮕر را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد .ﻣﮭم اﺳت داﻧﺳﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺗﺷﺧﯾص رت -ﺳﻧدرم در ﻗدم اول ﺑﮫ ﮐﻣﮏ
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ )ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ( ﺻورت ﮔﯾرد .در ﮐودﮐﺎن ﮐﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﺗﺛﺑﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﻣﯽ
ﺗوان آﻧﮭﺎ را ﺗﺣت ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ و آزﻣﺎﯾش ژﻧﺗﯾﮑﯽ  MECP2ﻗرار داد .در ﺻورت ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾری در آﻧﮭﺎ ﭘﯾدا
ﺷد ،ﺗﺷﺧﯾص ﯾﻘﯾﻧﯽ اﺳت .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﭘﯾدا ﻧﮫ ﺷد ،ﺑﺎ آﻧﮭم ﻣﻣﮑن رت-ﺳﻧدرم ﻣوﺟود
ﺑﺎﺷد.

-4آﯾﺎ رت -ﺳﻧدرم ﻗﺎﺑل درﻣﺎن )ﻋﻼج( اﺳت؟
ﺗﺎ ﮐﻧون ھﯾﺞ اﻣﮑﺎن درﻣﺎن داروﯾﯽ )دوا( ﺑرای درﻣﺎن )ﻋﻼج( رت-ﺳﻧدرم وﺟود ﻧدارد.اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎری
از ﺗداﺑﯾری درﻣﺎﻧﯽ ﭼون ﻓﯾزوﺗراﭘﯽ )ﺟﯾﻣﻧﺎﺳﺗﯾﮏ ﺑدﻧﯽ( ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ،اﺳپ ﺳواری ،ﮐﺎر درﻣﺎﻧﯽ
)اﯾﮕوﺗراﭘﯽ( و ﮔﻔﺗﺎر درﻣﺎﻧﯽ )ﻟوﮔوﭘدی( ﻣﯽ ﺗوان ﺗﺎ ﺣدود ﮐﯾﻔﯾت زﻧدﮔﯽ دﺧﺗران و زﻧﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن
ﺑﯾﻣﺎری را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷﯾد .ﻣﺧﺻوﺻﺎ روش )ﻣﺗدود( » ارﺗﺑﺎطﺎت ﺣﻣﺎﯾت ﺷده« در اﯾن راﺳﺗﺎ ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد
ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری رت-ﺳﻧدرم ارﺗﺑﺎط ﻗﺎﯾم ﻧﻣود .اﻟﺑﺗﮫ ھر درﻣﺎن ﺑرای ھر
ﺷﺧص ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت .ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑﯾش از ﺣد در درﻣﺎن ﺑﺎﯾد در اﻧﺗﺧﺎب ﺷﮑل درﻣﺎن
ھﻣﯾﺷﮫ اﺣﺗﯾﺎج و ﻧﯾﺎز ﻓردی را ﻣدﻧظر ﮔرﻓت.
آﯾﺎ ﺧطر ﻣﺑﺗﻼ ﺷدن ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری در ﺑﺎروری )ﺣﺎﻣﻠﮫ داری( ﺑﻌدی اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد؟
ﺑر اﺳﺎس داﻧﺳﺗﻧﯽ ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺧطر ﺗﮑرار ﮐﻣﺗر از  0,5در ﺻد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑر ﻣوارد ﮐﻣﺗر ﺧواھر ﯾﺎ
ﺑرادر ﺑﺎ آزﻣﺎﯾش ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﺗﺻدﯾﻖ ﺷده ،ﯾﮏ اﺣﺗﻣﺎل ﺣد اﻗل ﻏﯾردﻗﯾﻖ ﺗﻌرﯾف ﺷده ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺑﻌدی
ﻋﯾن واﻟدﯾن وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺑﺗﻼ ﺷوﻧد .،در ﺻورت ﻟزوم ﺗﺷﺧﯾص ﻗﺑل ازﺗوﻟد اﻣﮑﺎن
ﭘذﯾر اﺳت .ﺑﺎ آﻧﮭم اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺑﺑﺎﯾد ﺑطوراﻧﻔرادی و ﻣﻔﺻل در ﭼوﮐﺎت ﯾﮏ ﻣﺷوره ژﻧﺗﯾﮑﯽ ﻣورد ﺑﺣث
ﻗرار ﮔﯾرد.
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اطﻼﻋﺎت )ﻣﻌﻠوﻣﺎت( و راھﻧﻣﺎی ھﺎی ﻣﮭم دﯾﮕر
 - Rett.deوﯾب ﺳﺎﯾت »ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﺎدران و ﭘدران )واﻟدﯾن(«
وﯾب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ  www.rett.deاﻣﮑﺎﻧﺎت اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺷﺎﯾﻊ )ﺗﺎزه( و ھﻣﺟﺎﻧﺑﮫ را اراﺋﮫ ﻣﯽ دارد :اﯾن
اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ طور ﺟدی روی ﻋﻠل ،ﺗﺷﺧﯾص و اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ رت-ﺳﻧدرم ﺑﺣث ﻧﻣوده ،راﺟﻊ ﺑﮫ
ﺗﺣوﻻت ﺟدﯾد در اﻧﺟﻣن ﮔزارش ﻣﯽ دھﻧد ،در ﺑﺧش ﻣﺷﺎوره ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻓردی و ﻋﻠﻣﯽ ﺟدﯾد و داﻧﺳﺗﻧﯽ
ھﺎ را اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﮐﺗﺎب راھﻧﻣﺎی رت-ﺳﻧدرم
در ﮐﺗﺎب راھﻧﻣﺎی رت-ﺳﻧدرم ﮐﺎﺗﯽ ھﺎﻧﺗر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﻟﮫ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﻣﯽ در ﺑﺎره ی ﺗﺻوﯾراﯾن
ﺑﯾﻣﺎری ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻋﺎطﻔﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ روزﻣره ی ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻣﺗﺂﺛر از اﯾن ﺑﯾﻣﺎری را
ﺗﺄﻟﯾف و ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣوده اﺳت .اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﯾﺷﺗر از  700ﺻﻔﺣﮫ ای ﯾﮏ ﺗرﮐﯾب از ﮔزارﺷﮭﺎی
ﺗﺟﺎرب ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﭻ آزﻣﺎﯾش ھﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺷﮭور ﺑﯾﻣﺎری رت-ﺳﻧدرم را ارﺋﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
اﯾن ﮐﺗﺎب ﻋﻼوه ﺑرآن راھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎی ارزﺷﻣﻧد ﺑرای ھﻣﮫ ﺣﺎﻻت زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده داری ﯾﮏ دﺧﺗر
ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری رت-ﺳﻧدرم را ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دارد .اﯾن ﮐﺗﺎب را ﻣﯽ ﺗوان از طرﯾﻖ »ﮐﻣﮏ ﭘدر وﻣﺎدر
)واﻟدﯾن(« ) (info@rett.deو ﯾﺎ در ﮐﺗﺎﺑﻔروﺷﯽ ﺑدﺳت آورد.
-5ﻣﺟﻠﮫ اﻋﺿﺎ »رﺗﻠﻧد«
اﯾن ﻣﺟﻠﮫ ﯾﮏ ﻧﺷرﯾﮫ اﻧﺟﻣن  Rett Deutschland e.V.ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ھر ﺷﻣﺎره آن ﮔزارش ھﺎی
ﺗﺟﺎرب ﺷﺧﺻﯽ ﻧﺷر ﻣﯽ ﺷود ،ﺑر ﻣوﺿوﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ )طﺑﯽ( ،درﻣﺎﻧﯽ )ﻣﻌﺎﻟﺟوی(  ،ﺣﻘوﻗﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد و راﺟﻊ ﺑﮫ ﻗرار ھﺎی )ﺗرﻣﯾن( آﯾﻧده ،ﺗﺣوﻻت و اﺧﺑﺎر ﺟدﯾد و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
اﻧﺟﻣن آﮔﺎھﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻋﺿو ﺷوﯾد
ﻣﺎ از ﭘدر و ﻣﺎدر )واﻟدﯾن( ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐودک ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ رت ﺳﻧدرم دارد ،ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ دﻋوت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم ﺗﺎ
ﻋﺿوﯾت اﻧﺟﻣن  Rett Deutschland e.V. Elternhilfeرا ﺑدﺳت آورﻧد .ﻣﺎ ﺑﺎھم ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ و
ﻧﯾﺎز ھﺎی ﻣﺎﻧرا ﺷرﯾﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾم ،در ھﻣﮫ ﻣوارد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔوش داده و ﻣﺷوره ﻣﯽ دھﯾم .ﺑﮫ ﻋﻧوان
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ﻋﺿو اﻧﺟﻣن از ﺷﻣﺎ در ھﻣﮫ ﺟﻠﺳﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﺷﻣﺎ و ﯾﺎ )درﺻورت درﺧواﺳت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎطﻖ
دﯾﮕر( و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ دﻋوت ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﭼﻧﺎن از ﻧﻘش ﻓﻌﺎل ﺷﻣﺎ اﺳﺗﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽ
ﺑﻌﻣل ﻣﯽ آﯾد .ﻣﺟﻠﮫ اﻋﺿﺎ  RettLandﻣﺎ را ﺷﻣﺎ ﺳﺎل دو ﺑﺎر درﯾﺎﻓت ﻣﯽ دارﯾد.
ﻋﺿوﯾت ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎ از  45ﯾورو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺑرای ﭘدر و ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻣﺟرد از  30ﯾورو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ در ﺳﺎل
اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت.
ﻋﺿو ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺷوﯾد
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐودک ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری رت -ﺳﻧدرم ھم ﻧدارﯾد ،وﻟﯽ ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﯾد ﻣﺎ را ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﯾد،
ﻣﺎ ازﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺿو ﭘﺷﺗﯾﺎن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ﻣﻧﺣﯾث ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻋﺿو از ﺷﻣﺎ ،در ﺻورت
ﻋﻼﻗﻣﻧدی ،در ھﻣﮫ ﺟﻠﺳﺎت ﻣﻧطﻘﮥ ﺷﻣﺎ و ﺟﻠﺳﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ دﻋوت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺎ از ﻧﻘش ﻓﻌﺎل
ﺷﻣﺎ در اﯾن راﺳﺗﺎ ﺧوش ﻣﯽ ﺷوﯾم.
ﺑﺎ ﭘرداﺧت ﺳﺎﻻﻧﮫ از  20ﯾورو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺷﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﻋﺿوﯾت را ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﯾد و ھم در ﺑدل ﯾﮏ
ھزﯾﻧﮫ اﺿﺎﻓﯽ  12ﯾورو ﻣﺟﻠﮫ ی اﻋﺿﺎ  RettLandرا درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
اﻋﺎﻧﮫ و ﺣﻣﺎﯾت
ﻣﺎ وظﯾﻔﮫ اﺻﻠﯽ ﺧود را ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ اﯾن ﻣﯽ داﻧﯾم ﮐﮫ ﻣردم رت-ﺳﻧدرم را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد ،از ﭘروژه ھﺎی
ﭘژوھﺷﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﮐودﮐﺎن ،ﭘدران و ﻣﺎدران )واﻟدﯾن( ﻣﺗﺂﺛر از اﯾن ﺑﯾﻣﺎری را ﺑﮫ اﺳرع وﻗت
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم.
در اﯾن راﺳﺗﺎ ﻣﺎ  ،ﺑطور ﻧﻣوﻧﮫ ،ﺑرای ﭘزﺷﮑﺎن اطﻔﺎل ﺑﺻورت ﻣﻧظم ﮐﻣﭘﯾن ھﺎی اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ را
طرح رﯾزی ﻣﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم و ﺟﻠﺳﺎت آﻣوزﺷﯽ ﭼﻧد روزه را ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧدان درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
-6ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﻋﺿو اﻧﺟﻣن را ﮐﮫ از اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺗﺂﺛر اﻧد ،ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ھﺎی ھﻣﺟﺎﻧﺑﮫ در ﻣوارد
ﭼون ﻣراﺟﻊ ﺗﻣﺎس ،اﻣﮑﺎﻧﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ دﺷواری ھﺎی روزﻣره زﻧدﮔﯽ
ﭘرﺳﺗﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
در وب ﺳﺎﯾت ﻣﺎ  rett.deﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﻣﻔﺻﻠﺗر دﯾﮕر ،ﻓرم ھﺎی ﺛﺑت ﻧﺎم ﻣرﺑوطﮫ و
اﻋﻼﻣﯾﮫ ﺣﻔﺎظت از داده ھﺎی ﻣﺎرا درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
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وظﺎﯾف اﻧﺟﻣن Rett Deutschland E.V.
ﺑﮫ اﺑﺗﮑﺎر ﭘروﻓﯾﺳور دﮐﺗر ﻓوﻟﮑر ھﺎﻧﯾﻔﻠد در ﺳﺎل  1987ﺑﺧش ﮐﻣﮏ ﺑﮫ واﻟدﯾن ) (Elternhilfeدر
ﮔوﺗﯾﻧﮕن ﺗﺄﺳﯾس ﺷد .ھدف او ﮔردھم آوری واﻟدﯾن ﺑود ﮐﮫ ﮐودﮐﺎن ﺷﺎن ﻧﺎﺗواﻧﯽ )ﻣﻌﻠوﻟﯾت( ﯾﮑﺳﺎن
داﺷﺗﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺑﯾش از  1700ﻋﺿو ﺑﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ  700ﮐودک و ﺑزرﮔﺳﺎل ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ رت-ﺳﻧدرم در
ﺑﺧش »ﮐﻣﮏ ﺑﮫ واﻟدﯾن« ﺷﻣوﻟﯾت دارﻧد .ﺑﺧش »ﮐﻣﮏ ﺑﮫ واﻟدﯾن« ﺑﮫ ﻣﺻﯾﺑت دﯾده ھﺎ و ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧدان
در ﻣورد رت-ﺳﻧدرم ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﺋﮫ ﻣﯽ دارد و ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺑﺎدﻟﮫ ﺗﺟﺎرب را ﺑﯾن واﻟدﯾن
ﺗروﯾﺞ ﻣﯽ دھد .ﯾﮏ ﺟﻧﺑﮫ ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﺗﺎ ﺑرﺿد اﻧزوا ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎ را ﺑﻌد از ﺗﺷﺧﯾص ﺗﮭدﯾد ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ،ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻧﻣود.
ﺧﺎﻧم ﺑﯾرﮔﯾت ﻟورک ﮐﮫ ﻣﺎدر ﯾﮏ دﺧﺗر ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ رت-ﺳﻧدرم اﺳت ،ﺑﮫ ﻋﻧوان اوﻟﯾن ﻣﺳﺋول ﻣرﺑوطﮫ
در دﻓﺗر ﻣﺎ در وﯾﺗن در ﺧدﻣت ﻗرار دارد.
ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﺷوره ﺑﮫ واﻟدﯾن ،ﭘزﺷﮑﺎن ،آﻣوزﮔﺎران ،درﻣﺎﻧﮕران ،و ھﻣﮫ ی آﻧﮭﺎی ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ روزﻣره
ﺑﺎ رت-ﺳﻧدرم ﺳروﮐﺎر دارﻧد
وﺳﺎطت در ﺗﻣﺎس ھﺎ ﺑﯾن واﻟدﯾن ﻣﺗﺄﺛر ﺷده
ﻧﺷﺳت ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﺎ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ھﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ
اطﻼﻋﺎت آﺧرھﻔﺗﮫ ﺑرای ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﯾﻣﺎری ﺷﺎن ﺗﺷﺧﯾص ﺷده اﺳت
دﯾد و ﺑﺎزدﯾد در آﺧر ھﻔﺗﮫ ﺑﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺷﺎﻣل در ﯾﮏ ﮔروپ ﻣﻧطﻘﮫ ای و در اﻧﺟﻣن ھﺎی
ﻣﺣﻠﯽ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد )ﻋرﺿﮫ( ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑﯾﺷﺗر
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد )ﻋرﺿﮫ( ﺑرای اوﻗﺎت ﻓراﻏت ﺗﻌطﯾﻼﺗﯽ
ﮔروه ﮐﺎری « ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ رت ﺳﻧدرم»
ﺣﺿور ﺑﺧش «ﮐﻣﮏ واﻟدﯾن» در ﮐﻧﮕره ھﺎ ،ھﻣﺎﯾش ھﺎ و ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﺎ
ﺗروﯾﺞ اطﻼﻋﺎت در ﻣورد رت -ﺳﻧدرم
ﮐﻣﮏ و ﺣﻣﺎﯾت ﭘروژه ی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﭘروﻓﯾﺳور اﺷﺗوارت ﮐوب ،ادﯾﻧﺑورگ
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ﺷﺧص ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻓدرال
 .1رﺋﯾس ﮔﺎﺑرﯾﻠﮫ ﮐﯾﺳﻠرg.kessler@rett.de ،
 .2رﺋﯾس ﮐرﯾﺳﺗﯾﻧﮫ راﯾﺗر – ﻣﯾﺗﺳﻠرreiter-metzler@rett.de ،
ﺧزاﻧﮫ دار – ﺳﺗﯾﻠﯾﺎﻧوس ﺑروﺳﻧﺑﺦs.brusenbach@rett.de ،
ﺷﺧص ﺗﻣﺎس ﺑﺎ واﻟدﯾن
ﺑﯾرﮔﯾت ﻟورک
Stockumer Straße 3, 58453 Witten
T 02302 – 962 56 60 F 02302 - 962 56 69 info@rett.de

ﺷﺧص ﺗﻣﺎس ﺑرای اﻣور ﺗﺟﺎری
ﮐﺎﺗﯾﺎ ﻣﯾﺷﺎرﯾن
Gaswerkstraße 13, 52525 Heinsberg
T 02452 – 180 99 90 - F 02452 - 180 99 99
k.mischarin@rett.de

در داﺧل ﺑﺧش ﮐﻣﮏ واﻟدﯾن ) (Elternhilfeﮔروه ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای اﯾﺟﺎد ﺷده اﻧد .آﻧﮭﺎ از ﻧزدﯾﮑﯽ
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ اﻋﺿﺎ ﺟﮭت ﭘرﺳﺗﺎری ﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل از طرﯾﻖ ھﻣﺎﯾش ھﺎی
اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و دﯾدوﺑﺎزدﯾد ھﺎی ﺧﺎﻧوادﮔﯽ – و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﮐﺎر ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧدی در ﺧود ﺳﺎﺣﮫ
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺗﺎن ﯾﮏ ﮔروه و ﺷﺧص ﺗﻣﺎس را در اﯾن ﺳﺎﯾت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد:
https://www.rett.de/de/Anlaufstellen

ﻣﺷﺎور ﭘزﺷﮑﯽ )طﺑﯽ(:
Prof. Dr. med. Bernd Wilken wilken@klinikum-kassel.de
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Leslie Malton

:ﺳﻔﯾر

Erdal Keser :ﺣﺎﻣﯽ
ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ
Vereinskonto:
IBAN DE56 5209 0000 0042 2178 08
BIC GENODE51 KS1
Forschungskonto:
IBAN DE34 5209 0000 0042 2178 16
BIC GENODE51 KS1

 ﻣﺎ ﺑﮫ اﺳرع وﻗت ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم. ﻟطﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد،در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺳؤاﻟﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
.ﺷﺧص ﺗﻣﺎس را در زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺧود ﺷﻣﺎ واﺳطﮫ ﺷوﯾم
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