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DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ 21 MART
Down Sendromu genetik-kromozomal kökenli zihinsel engelliliğin en önemli nedenidir. Tüm
dünyada ortalama olarak her 750 canlı yeni doğumun birinde Down sendromlu bir bebek dünyaya
gelmektedir. İnsan vücudundaki tüm hücrelerde 23 çift, toplamda 46 kromozom yer alır. Down
sendromunda ise, çift olması gereken 21 numaralı kromozomdan bir fazla kopya vardır. Sonuçta
vücuttaki hücrelerde 47 kromozom bulunmakta ve bu dengesizlik yaratmaktadır. Kesin oluşma
nedeni bilinmemekle beraber riski artıran en önemli faktörün ileri anne yaşı (35 yaş üstü) olduğu
düşünülmektedir. Bu nedenle tüm gebe kadınlara doğum öncesi belli haftalarda ultrason ve anne
kanından tarama testleri yapılmaktadır. Bu testlerde risk ortalamanın üstünde bulunmuşsa, başka
girişimlerle -amniosentez gibi- anne karnında tanı konulabilir. Günümüzde kadınların eğitim ve
çalışma hayatlarındaki aşamaları nedeniyle çocuk sahibi olma yaşları ileri yaşlara kaymasına
rağmen, gebelikte giderek artan erken tanı imkanlarının gelişmesi ile aradaki fark kapanmaktadır.
Down sendromlu bir bebekten, doğumundan sonraki muayenelerinde tipik yüz özellikleri ve başka
bazı işaretler ile tanıdan şüphe edilir. En sık görülen fiziksel özellikler; yukarıya doğru çekik gözler,
gözün iç yanında bir cilt katlantısı -üçüncü göz kapağı-, hafif dışarda duran dil, avuç içlerinde tek
bir enine çizgi, ayakta birinci ve ikinci parmaklar arasındaki mesafe normalden fazla olmasıdır.
Yenidoğan ve bebeklik dönemlerinde tipik görünüm dışında, en önemli bulgu kaslardaki
gevşekliktir. Şüphelenilen bebekten kan alınıp kromozom analizi yapılması gerekir.
Yenidoğan döneminde klinik tanının kesinleşmesi durumunda, aileye durum uygun bir biçimde
anlatılmalı, genetik danışmanlık hizmeti verilmelidir. Bu arada Down sendromlarında artmış oranda
bulunan bazı hayati organların da araştırılması gerekir. Bu araştırmalardan kalp anomalisi ve tiroid
bezin eksik çalışması durumu hemen diğerleri zaman içinde veya şikayetler çıktıkça kontrol
muayenelerinde yapılır. Kesin tanı ile ilgili ayrıntılı bilgi kromozom analizinin sonucu alındıktan
sonra genetik uzmanı tarafından verilmelidir. Hastaların çoğunda fazladan bir 21 nolu kromozom (3
adet) varken, az bir oranında ise daha farklı ve aile için daha önemli olabilecek kromozomlar
düzensizlikler görülür. Bunların varlığında anne baba kromozom analizleri kalıtım durumunu
kontrol etmek amacı ile istenir ve gereğinde farklı bir genetik danışma verilir.
Down Sendromu ile bağlantılı birçok hastalık ve problem vardır. Çocukların üçte birinde kalp
problemleri vardır. Birçoğunun da mide ve bağırsak, duyma ve görme problemleri vardır, bunun
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yanı sıra bağışıklık sisteminin ve tiroid hormonlarının az çalışma olasılığı da vardır. Bu tür
sorunlarda erken teşhis ve uygun tedavi Down Sendromlu çocukların hayat şartlarını pozitif olarak
etkilemektedir. Kısıtlayıcı hayati organ problemleri yoksa yaşam beklentileri normale yakındır.
Zihinsel engellik durumu genellikle çok ağır olmadığından Down sendromlu çocuklar, eğitimden
yarar görürler ve daha gecikmiş de olsa konuşmayı, yazmayı ve kendi bakımlarını yapmayı
öğrenirler, hatta basit mesleki becerileri kazanabilir ve müzik aleti çalabilirler. Aslında Down
sendromlu çocuklar zihinsel engelliliğin en kolay bakılabilen tipidir, fakat onları diğer çocuklarla
kıyaslamamak gerekir. Genelde uyumlu, taklit, resim ve müzik yeteneği olan, mutlu, arkadaş
canlısı çocuklardır. Bu çocuklar, doğumdan başlayarak mevcut potansiyellerini ortaya
çıkarabilmesini sağlayacak, onları hayata hazırlayacak özel desteğe gereksinim duyarlar. Ailelerin
ve bu çocuklarla ilgilenen uzmanların mümkün olan en erken zamanda bu desteği başlatmaları ve
devamını sağlamaları önemlidir. Bu nedene önce aile eğitimi ardından zihinsel engelli özel eğitimi
ve gereğinde fizik tedavi planlanmalıdır.
Birliğimize bağlı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Genetik
Bilim Dalı başta olmak üzere, Çocuk Psikiyatrisi ve Fizik Tedavisi tarafından Down Sendromlu
çocuklar ve ailelerine genetik danışma, klinik izlem, eğitim ve fizik tedavinin uygulanması ve
planlanması işlemleri organize edilmekte ve yürütülmektedir.
Ülkemizde tıbbi bakımın iyileşmesi, özel eğitim ve fiziksel rehabilitasyon kurumlarının
yaygınlaşması yanında, bu tedavi bedellerinin devletin sosyal güvenlik kurumları kapsamında
karşılanıyor olması nedeniyle bu çocuklar artık çok erken dönemde bu olanaklardan faydalanmaya
başlamışlardır. Bu tedavinin erken dönemde başlaması ile beraber, devamlılığını sağlamak ailelerin
ve biz hekimlerin görevidir. Sosyal hayatın içinde özgüvenli, gelecekte kendine bakabilecek
yetişkinler yetiştirmeyi hedeflediğimiz unutulmamalıdır.
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