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Mit: Nigdy zespół Downa nie może być wyleczony 

Prawda:  
Badania nad zespołem Downa są olbrzymim krokiem naprzód poprzez 
zidentyfikowanie genów znajdujących się na chromosomie 21, które powodują 
cechy charakterystyczne dla ZD. Naukowcy wierzą obecnie, że możliwe będzie 
polepszanie, korygowanie albo zapobieganie problemom związanym z ZD w 
przyszłości.” NATIONAL DOWN SYNDROME SOCIETY USA 2005 
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DZIECKO Z ZESPOŁEM DOWNA, 

MOŻE NAUCZYĆ SIĘ TEGO CO INNE 
DZIECI…tylko wolniej część 1 
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ZESPÓŁ DOWNA jest całościowym zaburzeniem 
obejmującym kaskadę patologii wynikających z 
błędu genetycznego trisomii pełnej lub 
częściowej 21 chromosomu, prowadzącym do 
wcześniejszej, zakodowanej genetycznie, śmierci 
osoby z tą wadą i progresywnym pogorszeniem 
się jakości życia będącym efektem zaburzeń i 
stanów chorobowych, wpływających na funkcje 
poznawcze, komunikację, sprawność ruchową i 
możliwość prowadzenia samodzielnego życia. 
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TRISOMIA 21 

(zespół Downa) 

225 genów 

59 pseudogenów  
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CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA FENOTYP 

http://www.zespoldowna.info/jeszcze-o-trisomii-czesciowej-21-
chromosomu-czyli-co-mowia-delecje.html 

http://www.zespoldowna.info/ekspresja-genow-jako-czynnik-
ksztaltujacy-stany-chorobowe-w-zespole-downa.html 

http://www.zespoldowna.info/ekspresja-genow-wplywa-na-poziom-iq-w-
zespole-downa-czyli-jak-genetyka-warunkuje-iq-w-zespole-downa.html 
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Źródło:  http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120210133245.htm :  
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KAŻDA Z OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA MA 
MOZAIKOWĄ POSTAĆ  TRISOMII 21 

12 

17 

29 
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SUPLEMENTY JASIA 
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LEKI JASIA 

1.Cerebrolizyna 
2.Fluoksetyna 
3.Melatonina 
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RÓŻNICE ANATOMICZNE: 
1.Mózdżek o 30% mniejszy 
2.Istota biała o 16% mniejsza 
3.Istota szara o 18% mniejsza 
4.Hipokamp jest mniejszy o 25-30% 

http://www.zespoldowna.info/janek-pod-lupa-czyli-bilans-po-90-miesiacach-
zycia-mozdzek-rownowaga.html 
 
http://www.zespoldowna.info/janek-pod-lupa-czyli-bilans-po-90-
miesiacach-zycia-istota-biala.html 

http://www.zespoldowna.info/janek-pod-lupa-czyli-bilans-po-
90-miesiacach-zycia-hipokamp.html 
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MÓŻDŻEK O 30% MNIEJSZY 

http://pl.wikipedia.org 
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• 1.“Pomimo tego, że wiedzieliśmy od lat o tym, że móżdżek osób z 
ZD jest nieproporcjonalnie skurczony, chcieliśmy dowiedzieć się jak 
on funkcjonuje na poziomie operacyjnym. Dowiedzieliśmy się, że 
ludzie z ZD mają zmniejszony i to znacznie refleks na czynniki 
optokinetyczne i westybularne niż osoby typowe. W konsekwencji, 
w momencie, kiedy jadą rowerem lub uprawiają sport rzeczy, które 
się pojawiają wtedy, mogą być nieprecyzyjne i zniekształcone.” 
ALBERTO COSTA 

• 2.“Ludzie z ZD mają ograniczoną motorykę”. ALBERTO COSTA 
• 3.“Później chodzą, często mają zaburzoną równowagę i bardzo 

niskie napięci mięśni oraz olbrzymie trudności z utrzymaniem 
postawy.” ALBERTO COSTA 

• http://www.zespoldowna.info/zmiany-w-mozdzku-powodem-
slabszej-motoryki-u-dzieci-z-zd.html 
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ISTOTA BIAŁA 16 % MNIEJ 
„Patrząc na jej rolę to decyduje ona o jakości przekazywanych 

impulsów. Istota biała w istocie jest skupiskiem wypustek 
neuronów, które znajdują się w istocie szarej, ale swoje końcówki 
takie jak dendryty, aksony mają właśnie w istocie białej. Stąd jest 
ona niezwykle istotna dla funkcjonowania człowieka.” 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_szara 
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• 1.”…W obu przypadkach mamy do czynienia, ze wskazaniem 
istotnie mniejszego poziomu substancji białej w ZD, co powoduje 
problemy z koncentracją, komunikacją, koordynacją, ze snem i 
nastrojem.” http://www.zespoldowna.info/substancja-biala-a-
funkcje-poznawcze.html 

• 2.”…Z badań dzieci w wieku 5 – 18 lat wynika również, że lepsze 
rozwinięcie istoty białej koreluje z wyższym ilorazem inteligencji.” 
http://neuroskoki.pl/rola-istoty-bialej-w-uczeniu-sie-i-chorobach-
umyslowych/ 

• 3.”…ze zmianami w istocie białej mózgu wiążą się początki 
upośledzenia funkcji poznawczych. Osoby z takimi zmianami 
osiągały niższe wyniki w testach neuropsychologicznych 
dotyczących pamięci i zdolności skupienia uwagi niż osoby bez 
zmian w istocie białej mózgu” 
http://www.udarmozgu.pl/dla_lekarzy/progress-zmiany.html 
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ISTOTA SZARA 18 % MNIEJ 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_szara 
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• 1.Istota szara razem z istotą białą determinuje 
rozwój człowieka. 

• 2.Liczba neuronów w istocie szarej powoduje 
zmianę sprawności funkcjonowania człowieka 

• 3. Mniejsza objętość substancji szarej, to 
gorsze funkcjonowanie człowieka 
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• OŚRODEK BROKI 

http://www.eszkola-wielkopolska.pl/eszkola/projekty/liceum1-
chodziez/serce_a_rozum_zwyczaje_godowe/ksiega-gosci/ 
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• w grupie osób z zespołem Downa widoczna jest mniejsza 
liczba połączeń wewnętrznych i pomiędzy płatem 
czołowym a ciemieniowym … W szczególnie istotny sposób 
dotknięty jest tym problemem płat czołowy w miejscu 
obejmującym Ośrodek Broki. 

• Z badań wynikają istotne zmiany w ilości substancji białej w 
mózgu, w regionach odpowiedzialnych za “produkcję słów”, 
takich jak Ośrodek Broki 

• Ośrodek Broki związany jest z “produkcją słów” i z 
rozumieniem języka. “Pacjenci ze zmianami w obszarze 
ośrodka Broki wykazują agramatyczną produkcję mowy jak i 
niezdolność do użycia syntaktycznych informacji w celu 
zdeterminowania znaczenia zdania” 
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• Uszkodzenie Ośrodka Broki prowadzi do: 

• -niemożliwości “produkowania” płynnego słów 

• -braku gramatycznej poprawności budowanej 
wypowiedzi 

• -utratę poznanych słów i ich znaczenia 

• -ograniczenie rozumienia usłyszanych i 
wypowiadanych słów 

• -ograniczenie w rozumieniu emocji drugiej osoby. 
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• HIPOKAMP JEST MNIEJSZY O 25-30% 
Hipokamp (łac. hippocampus, dawna nazwa: Róg Amona Cornu 

Ammonis) – element układu limbicznego odpowiedzialny głównie 
za pamięć; nieduża struktura umieszczona w płacie skroniowym 
kory mózgowej kresomózgowia. Hipokamp odgrywa ważną rolę w 
przenoszeniu (konsolidacji) informacji z pamięci krótkotrwałej do 
pamięci długotrwałej oraz orientacji przestrzennej. Stwierdzono 
doświadczalnie, że uszkodzenie hipokampu w znacznym stopniu 
upośledza u zwierząt zdolności uczenia się. Człowiek i inne ssaki 
posiadają dwa hipokampy, po jednym na każdą połowę mózgu. 
WIKIPEDIA.ORG 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_limbiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pami%C4%99%C4%87
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ZŁA SYNCHRONIZACJA 

• 1.Brakuje w ZD istotnej koordynacji połączeń między częściami 
mózgu. 

• 2.Brakuje w ZD koordynacji i połączeń między komórkami 

• 3.Brakuje aktywności komórek, przez brak precyzyjnego 
przekazywania komunikatów. 

• 4.ZD uważa się jako najbardziej istotny problem w tym temacie, 
prowadzący do głębokiego obniżenia poziomu IQ tytułem braku 
synchronizacji pracy mózgu 
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PAMIĘĆ ROBOCZA 

• centralny system wykonawczy – pełni on trzy główne funkcje: na bieżąco 
przetwarza informacje, nadzoruje to przetwarzanie oraz koordynuje pracę 
podległych mu buforów pamięci  

• pętla artykulacyjno-fonologiczna – składa się z dwóch mechanizmów: 
biernego (fonologicznego) odpowiedzialnego za krótkotrwałe 
przechowywanie informacji fonologicznych oraz czynnego 
(artykulacyjnego) odpowiedzialnego za bieżące przetwarzanie informacji 
fonologicznych  

•  szkicownik wzrokowo-przestrzenny – składa się z dwóch mechanizmów: 
biernego magazynu wzrokowego odpowiedzialnego za krótkotrwałe 
przechowywanie informacji wizualnych oraz czynnego wewnętrznego 
"skryby" odpowiedzialnego za bieżące przetwarzanie informacji 
wizualnych 

•  bufor epizodyczny – jest odpowiedzialny za krótkotrwałe przechowywanie 
informacji zapisanych jednocześnie w kodzie werbalnym i wizualnym  
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• LTP 
DŁUGOTRWAŁE 
WZMOCNIENIE 
SYNAPTYCZNE 

 

 

http://www.zespoldowna.info/dlugotrwale-wzmocnienie-synaptyczne-
ltp-mechanizm.html 
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