
 

 

 

 

 

 

 

21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. 

Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa 

dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów. 

 

Przyczyny rozwoju zespołu Downa 

Zespół Downa jest chorobą genetyczną, która powstaje na skutek nadmiaru materiału 

genetycznego w postaci obecności dodatkowego, trzeciego chromosomu 21 lub jego części 

(trisomia 21). Przyczyny powstania zespołu Downa polegają na mutacjach genetycznych. 

Możemy wyróżnić trzy rodzaje trisomii 21. Pierwszy z nich spowodowany 

jest nondysjunkcją, czyli nieprawidłowym rozdziałem chromosomów już podczas podziału 

komórki. Po zapłodnieniu, powstała zygota posiada 47 zamiast 46 chromosomów. Kolejna, 

spowodowana jest przyłączeniem się fragmentu jednego chromosomu do innego i są to tak 

zwane translokacje. Najczęstsza z nich to translokacja Robertsonowska, polegająca na 

połączeniu się dodatkowego materiału chromosomu 21 z chromosomem najczęściej 14 

oraz 13 i 21. Ponadto, wyróżnić można także mozaikowy rodzaj zespołu Downa mający 

miejsce wtedy, gdy tylko część komórek w organizmie posiada dodatkowy chromosom 21, 

a reszta z nich należy do komórek prawidłowych. Może ona wystąpić u około 1-2% chorych, 

u których cechy charakterystyczne są mniej zauważalne, a dokładne rozpoznanie tego 

schorzenia może być utrudnione. Dodatkowo, na rozwój zespołu Downa wpływa także wiek 

matki. Uważa się, iż z wiekiem rośnie ryzyko rozwoju tej choroby, szczególnie powyżej 40. 

roku życia kobiety. Jedne z najnowszych badań nie wyklucza również wieku ojca, jako 

czynnika zwiększającego rozwój zespołu Downa. 

 

Diagnostyka zespołu Downa 

Zespół Downa można zdiagnozować już w czasie wczesnych etapów ciąży poprzez 

wykonanie odpowiednich badań prenatalnych. Dzięki nim można ocenić stan zdrowia 

dziecka, budowę jego ciała oraz prawidłowość rozwoju. Jednym z pierwszych badań jest 

USG genetyczne, które każda kobieta ciężarna powinna mieć wykonane pomiędzy 11. a 13. 

tygodniem ciąży. W przypadku podejrzenia zespołu Downa, lekarz zaleca zrobienie 

dodatkowych badań kariotypu płodu. 

 

Zeskanuj kod QR, żeby dowiedzieć się 

więcej na temat Zespołu Downa 

 

Informacje pobrano ze strony: 

https://lekarzebezkolejki.pl/blog/zespol-downa-trisomia-21-przyczyny-przebieg-i-leczenie/w-1330 

https://lekarzebezkolejki.pl/blog/jakie-badania-prenatalne-nalezy-wykonac/w-517
https://lekarzebezkolejki.pl/blog/zespol-downa-trisomia-21-przyczyny-przebieg-i-leczenie/w-1330


„Skarpeta nie do pary” 
Stwórz oryginalną i jedyną w swoim rodzaju skarpetkę nie do pary. 

 

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie projektu skarpety według 

własnego pomysłu (technika dowolna) na dostępnych szablonach – do 

wyboru dwa szablony – w strefie wspólnej. 

 
WAŻNE! Jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę konkursową. 

 

Kryteria oceny prac:  

• oryginalność pracy,  

• samodzielność wykonania,  

• pomysłowość,  

• technika i estetyka wykonania.  

 

Cele konkursu:  

• podnoszenie świadomości dzieci i dorosłych na temat Zespołu Downa,  

• rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez 

działania plastyczne w różnych technikach i formach, 

• prezentacja technik plastycznych oraz promocja młodych talentów. 

Termin składania prac: 21 marca 2022 rok 

 

Podpisane prace należy składać do 21 marca 2022 roku do specjalnie 

przygotowanej skrzynki, która znajduje się w strefie wspólnej (przedsionek).  

 
 

Zachęcamy do udziału w konkursie! 

mgr Sabina Szewczyk   

mgr Barbara Kiełbus-Szlufik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


