
Zespół Downa



Zespół Downa to zespół wad wrodzonych, wywołany nieprawidłową
liczbą chromosomów. Charakteryzujący się m.in.

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub średnim
oraz cechami dysmorfii, czyli zmian w wyglądzie. Oprócz tego w

przebiegu choroby występuje szereg zaburzeń w budowie i
funkcjonowaniu organizmu. Osoby dotknięte zespołem Downa mają
charakterystyczne fałdy nad powiekami, które sprawiają, że można
je łatwo rozpoznać. Choroba zawdzięcza swoją nazwę odkrywcy -

lekarz John Langdon Down zidentyfikował ją w 1862 roku. 



Przyczyny
Zespół Downa jest trisomią 21 pary chromosomów. Oznacza to, że przy 21parze

jest dodatkowy, trzeci chromosom lub jego fragment.
 

Zespół Downa jest dość częstą chorobą genetyczną występuje z częstotliwością
wahająca się od 1:800 do 1:1000 żywych urodzeń.

 
Do tej pory nie udało się określić żadnych czynników fizycznych wpływających na

zwiększenie ryzyka wystąpienia zespołu Downa. Wykryto natomiast korelację
między wiekiem matki a prawdopodobieństwem urodzenia dziecka z trisomią 21.
pary. Warto wspomnieć, że u kobiet po 30. roku życia ryzyko urodzenia dziecka z

zespołem Downa jest niemal dwukrotnie większe niż u kobiet mających 20 lat.





Większość osób kojarzy zespół Downa z upośledzeniem umysłowym i
charakterystycznym wyglądem, jednak to tylko część objawów, które

możemy zaobserwować u osób dotkniętych zespołem Downa. U
wszystkich chorych występuje również wrodzony niedobór odporności, co

znacznie podnosi częstotliwość występowania różnego rodzaju infekcji.
Chorzy wykazują również wiotkość mięśni, co sprawia, że często nie

domykają ust i wystawiają język.

Objawy



    powieki są skośne ustawione w górę;
    zmarszczki nakątne;
    krótki grzbiet nosa;

    jasne plamki na tęczówce oka;
    małe hypoplastyczne małżowiny uszu;

    zwężony przewód słuchowy zewnętrzny;
    krótkie dłonie;

    spory odstęp pomiędzy paluchem i drugim palcem u stóp (obustronnie);
    bruzda sandałowa na podeszwie;

    przebieg linii głównej na dłoniach w sposób poprzeczny.

Zewnętrzne cechy wskazujące na zespół Downa najbardziej widoczne są na
twarzy:

 



Rodzaje
Wyróżniamy trzy rodzaje zespołu Downa, z punktu widzenia rozpoznania

cytogenetycznego.
 

1. Prosta trisomia chromosomu 21 - wszystkie komórki znajdujące się w
organizmie zawierają dodatkowy chromosom 21.

 
2. Trisomia 21 mozaikowa - w tym przypadku tylko część komórek

znajdujących się w organizmie zawiera dodatkowy chromosom 21, a
pozostałe mają prawidłowy kariotyp.

 
3. Trisomia 21 translokacyjna - chromosom 21 jest połączonym z innym

chromosomem. 



Zespół Downa jest nieuleczalny. Często konieczne jest
stosowanie zabiegów niwelujących objawy choroby - na
przykład chirurgiczna korekcja wad serca. Oprócz tego

stosuje się terapie podnoszące jakość życia chorych.

Leczenie



Musimy pamiętać, że dzieci z zespołem Downa
potrzebują tego samego, co ich zdrowi rówieśnicy -
miłości, opieki, wsparcia. Te czynniki sprawiają, iż
ludziom dotkniętych schorzeniem łatwiej jest się

rozwijać.
 

 Wiąże się to z dużym poświęceniem fizycznym i
psychicznym ze strony opiekunów, którzy muszą

zapawnić dziecku odpowiednią troskę i stymulację, by
mogły one osiągać rozwój umysłowy oraz fizyczny.

Wszystkie dzieci potrzebują troski



Wszyscy jesteśmy indywidualnościami
 Dzieci z zespołem Downa w kwestii indywidualności

charakteru nie różnią się niczym od swoich zdrowych
rówieśników. Wbrew wszystkim stereotypom, ludzie

z trisomią 21 nie muszą być spokojni, muzykalni.
Zdarzają się jednostki pewne siebie, towarzyskie,

lubiące i uprawiające sport, a także nieśmiałe, skryte.
 
 
 

Okazuje się, że osoby chore na zespół Downa są
takie, jak my.
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