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DOWNOV SYNDRÓM  DÔSLEDKY ZVÝENEJ EXPRESIE GÉNOV 21.
CHROMOZÓMU NA FUNKCIU IMUNITNÉHO A NERVOVÉHO SYSTÉMU
USTROVÁ, M., ARÍKOVÁ, V.

DOWNS SYNDROME  THE IMPACT OF INCREASED EXPRESSION OF
GENES OF THE 21st CHROMOSOME ON THE FUNCTIONS OF IMMUNITY
AND NERVOUS SYSTEMS

Down syndrome (DS) is associated with mental retardation,
immune disorders and congenital heart diseases. Although it
is usually caused by the presence of an extra chromosome 21,
a subset of the diagnostic phenotypic features may be caused
by the presence of the band 21q22, called the Down syndrome region. Many proteins important for the immune and
nervous systems as CuZn-superoxide dismutase (SOD-1),
CD18  beta chain of LFA-1, interferon receptor, APP 
β are coded by chroamyloid precursor protein, protein S-100β
mosome 21. Overexpression of these molecules may contribute to the thymic derangement that results in anomalous maturation leading to functionally impaired T cells. Many factors have been shown to contribute to the immune deficiency
which results in high susceptibility to infections, high rate of
malignancies, and autoimmune phenomena in persons with
DS. The main disorders in the immune system include thymus abnormalities, changes in cell-mediated immunity, phagocytosis, antibodies-mediated immunity and a high prevalence of autoantibodies in persons with DS. Furthermore, the
duplication of chromosome 21 genes may generate most of
the pathological changes in the central nervous system. There is an increased prevalence of seizure disorders. Such widespread alterations in the cortical areas seem to account for
specific impairments observed in short-term and long-term
memory, language skills, and cognitive and learning processes. If all principles of optimal health care and adequate education were followed without exception for persons with DS,
then the quality of their life coved be improved significantly
and they woned be able to become productive citizens in the
society. (Tab. 5, Fig. 3, Ref. 42.)
Key words: Down syndrome, genes expression, immune system, nervous system.

Downov syndróm (DS) je asociovaný s mentálnou retardáciou, s poruchami imunity a s vrodenými srdcovými chybami. Aj keï sa obvykle za príèinu vzniku DS povauje prítomnos extra-chromozómu 21, pre diagnostiku a fenotypové èrty zodpovedá oblas 21q22 nazývaná Down syndrome
region. Viaceré bielkoviny dôleité pre imunitný a nervový
systém, ako Cu-Zn superoxiddismutáza (SOD-1), CD18 
beta reazec LFA-1, interferónové receptory, APP  proteíβ , sú kódované
nový prekurzor amyloidu, proteín S-100β
z chromozómu 21. Zvýená expresia týchto molekúl sa zúèastòuje na dezorganizácii týmusu a následne na anomálnom dozrievaní tymocytov s vedie k funkène porueným
lymfocytom T. Poruchy imunity sú príèinou zvýenej precitlivenosti na infekcie, zvýenom výskyte malignít a autoimunitných fenoménov. Hlavné zmeny v imunitnom systéme zahàòajú týmusové abnormality, zmeny v bunkami sprostredkovanej imunite, fagocytóze, protilátkami sprostredkovanej
imunite a zvýenej tvorbe autoprotilátok. Navye duplikácia génov 21. chromozómu môe vyvola väèinu patologických zmien v centrálnom nervovom systéme. Známy je vysoký výskyt záchvatových stavov. Mnohoraké zmeny v kortikálnej oblasti prejavujúce sa najmä úbytkom celkového
objemu populácie neurónov spôsobujú pecifické poruchy
pozorované v krátkej a dlhodobej pamäti, reèových cvièeniach, kognitívnych procesoch a v uèení. Keby sa u ¾udí
s DS dodriavali bez výnimky vetky princípy optimálnej
zdravotnícnej starostlivosti a adekvátneho vzdelávania,
mohla by sa významne zlepi ich kvalita ivota a boli by
schopní plni poslanie ako produktívni obèania spoloènosti.
(Tab. 5, obr. 3, lit. 42.)
K¾úèové slová: Downov syndróm, expresia génov, imunitný
systém, nervový systém.
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Aj keï anglický lekár J.L. Down opísal u roku 1866 deti s neskôr dokázanou chromozómovou aberáciou, na presnejiu charakteristiku fenotypu bolo treba poèka a do polovice 20. storoèia.
Po roku 1970 viacerí významní odborníci zaoberajúci sa problematikou Downovho syndrómu (DS) spoloèným úsilím poukázali
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Obr. 1. Fenotypová mapa chromozómu 21 pod¾a J.R. Korenberga.
Fig. 1. Phenotypic map of 21 chromosome by J.R. Korenberg.

na väèinu dysmorfických èàt a súèasne identifikovali miesta génov na dlhom ramene 21. chromozómu, ktorý zodpovedá za fenotypovú charakteristiku trizómie 21 (Pueschel, 1992).
Zhotovená fenotypová mapa Downovho syndrómu pomocou
molekulovej analýzy pecif ickej duplikácie dlhého ramena
21. chromozómu je stále predmetom bádania súèasných genetikov (Korenberg, 1990) (obr. 1).
Pod¾a fenotypových èàt trizómie 21 mono urèi klinickú diagnózu dieaa s Downovým syndrómom hneï po narodení, signifikantným potvrdením diagnózy je vak len cytogenetické vyetrenie. Pretoe fyzické èrty kadej ¾udskej bytosti sú dané irokou
kálou jeho vlastného genómu, budú aj u dieaa s Downovým
syndrómom urèité fyzické podobnosti s jeho biologickými rodiè-

mi, od ktorých získal gény. Diea vak bude ma aj rovnaké alebo
príbuzné èrty s ostatnými demi s Downovým syndrómom zapríèinené prítomnosou extragenetického materiálu nadbytoèného
chromozómu 21. Hoci patogenetické mechanizmy vedúce k dosia¾ známym fenotypovým prejavom pri Downovom syndróme sú
neznáme, je to prítomnos tretieho chromozómu 21, ktorý zodpovedá za zmenený vývin poèas embryogenézy a organogenézy. Informácie, akým spôsobom prídavný chromozóm 21 interferuje
s normálnymi vývinovými procesmi a aké truktúrne zmeny sa
vytvárajú u plodu, stále nie sú objasnené. Navye nepoznáme vysvetlenie, preèo niektoré deti s DS majú urèité abnormálne èrty
a iné nie. Niektoré deti s DS majú takmer vetky známe patognomické èrty charakterizujúce fenotyp trizómie 21, iné len niektoré.
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To isté platí aj pre zmeny a abnormality vnútorných orgánových
systémov: kardiovaskulárneho, nervového, gastrointestinálneho,
respiraèného, imunitného a hemopoetického (Pueschel, 1992).
Imunitný systém u ¾udí s Downovým syndrómom
Zvýená expresia génov nadpoèetného chromozómu 21 zasahuje do vývoja imunitných procesov u poèas prenatálneho obdobia. Dôsledkom je nezrelos imunitného a hemopoetického systému, ktorá sa prejavuje u u novorodencov s DS poruchou bunkami sprostredkovanej imunity vedúcej k èastým infekciám dýchacieho traktu, výskytom prechodnej myeloproliferatívnej poruchy
a èastejím výskytom leukémií (ustrová, 1992).
Pre fenotypové èrty Downovho syndrómu je pod¾a Epsteina
najdôleitejí distálny úsek q22 dlhého ramena chromozómu 21
(Epstein, 1986). Tento úsek sa nazýva oblasou pre Downov syndróm (Down Syndrome Region). Preto je pre diagnostiku z h¾adiska molekulárneho genetika rozhodujúca oblas 21q22.1
a 21q22.2. Prvým poznaným génom nachádzajúcim sa na tomto
úseku je SOD-1 gén pre superoxiddismutázu. Oznaèili ho molekulový marker pre Downov syndróm. Pre funkciu imunitného
systému je dôleité zistenie úèinku zvýenej expresie génov na
21. chromozóme pre α, β, γ interferónové receptory a β-reazec
adhezívnej molekuly LFA-1 (CD18) (Epstein a spol., 1987) (obr.
2).
Jedným z modelov na vysvetlenie patogenézy fenotypu DS je
trizómia 16 u myí (Ts16). Distálna èas myieho chromozómu
16 (MMU16) je homológna so irokou èasou dlhého ramena ¾udského chromozómu 21. Nali sa signifikantné paralely medzi myou trizómiou 16 a ¾udskou trizómiou 21, ako je hypoplázia týmusu, oneskorené dozrievanie tymocytov, vrodené choroby srdca
a zníený poèet neurónov a astrocytov v mozgu. Pri zaujímavej
túdii dôsledkov zvýenej aktivity SOD-1 u transgénnych myí po
zavedení ¾udských génov SOD-1 do myieho genómu pozorovali
Epstein a spol. pokodenie neurónov a astrocytov v mozgu a naruenie pochodov tvorby produktov kyslíkových radikálov. Obdobne ako u ¾udí s DS dochádza aj u myí s trizómiou 16 pri zvýenej aktivite SOD-1 k zmenám pri formovaní nervovosvalového
prenosu uvo¾òovaním neurotrasmiterov z buniek (Epstein a spol.,
1990) (obr. 3).
Architektonické zmeny týmusu u ¾udí s DS zasahujú kôru, ako
aj dreò. Medzi týmusové abnormality patrí jeho mení celkový
rozmer, chudobná kortikomedulárna diferenciácia, stenèená kôra,
zvýený poèet zväèených a kalcifikovaných Hassalových teliesok a zníená schopnos produkcie týmusových hormónových faktorov (Larocca a spol., 1988, Murphy a spol., 1990) (tab. 1).
Pokodenie týmusových epitélií má dôleitú úlohu pri vyzrievaní lymfocytov T. Cossarizza (1989) a spol. nenali u trizomických 1012-týdòových plodov fenotypovo a funkène naruené
fetálne tymocyty. Z toho vyplýva, e k pokodeniu dochádza a
v neskorom vývinovom tádiu.
Murphy a Epstein (1990) vo svojej práci uvádzajú, e nadmerná expresia génov 21. chromozómu (CD18-β reazec LFA-1,
α, β a γ interferónové receptory) zodpovedá za poruchu intratýmusového dozrievania. U nezrelé tymocyty majú exprimovaný
LFA-1, ktorý je nevyhnutný pre adhéziu ¾udských aktivovaných
tymocytov na týmusové epitelové bunky. LFA-1 má dôleitú úlohu pri interakcii lymfocytov T s inými antigén-prezentujúcimi
bunkami. Zvýená expresia receptorov pre interferón a molekuly

Obr. 2. Fyzikálna mapa chromozómu 21 pod¾a J.R. Korenberga. Fig.
2. Physical map of 21 chromosome by J.R. Korenberg.

Obr. 3. Porovnávacia mapa ¾udského chromozómu 21 (HSA 21) a myieho chromozómu 16 (MMV 16) modifikovaná pod¾a Epsteina (1986).
Fig. 3. Comparative maps of human chromosome 21 (HSA 21) and
mouse chromosome 16 (MMU) modified from Epstein (1986).

LFA-1 zvyuje citlivos DS buniek na interferón γ a posilòuje adhezívnu schopnos lymfoidných DS buniek v týmuse (Bierer a Burakoff, 1988).
Po narodení dieaa s DS sa nachádza v periférnej krvi normálne percentuálne zastúpenie lymfocytov T  CD2, CD3, CD4, (us-
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Tab. 1. Týmus u ¾udí s Downovým syndrómom a jeho abnormality.
Tab. 1. Thymus in subjects with Down syndrome, and its abnormalities.
 mení rozmer a stenèená kôra
smaller size and thinner cortex
 chudobná kortikomedulárna diferenciácia  porucha
intratýmusového dozrievania
poor corticomedullar diferentiation  failure
in intrathymic maturation
 zvýený poèet degenerovaných Hassalových teliesok
increased number of degenerative Hassal corpuscules
 nízka produkcia týmusových hormónov
low production of thymus hormones
Tab. 2. Imunitný systém u ¾udí s Downovým syndrómom.
Tab. 2. Immune system in persons with Down syndrome.
Systém
System

Zmeny/poruchy
Changes/Disorders

zachovaná funkcia
not impair function

Fagocytóza
Phagocytosis

chemotaxia
chemotaxis

ingescia
ingestion

mikrobicídna aktivita
microbicide activity
oxidatívny metabolizmus
oxidative metabolism
nadprodukcia SOD-1, CD18
receptorov pre IFN-α,
IFN-β a IFN-γ
overproduction of SOD-1
CD18, IFN-α, IFN-β R
and IFN-γ R
Bunkami sprostred- zvýený poèet CD8+
kovaná imunita
increased number of CD8+
Cell  mediated
immunity

CD2+,CD3+,CD4+

zvýený poèet CD4+,CD45R+
increased number of CD4+,
CD45R+
zníená LPA po stimulácii
PHA, Con A, PWM
increased LPA after PHA,
Con A, PWM stimulation
nízka produkcia IL-2, IFN
low production of IL-2,IFN

Protilátkami sproèasté deficiencie IgM
produkcia IgG,IgA
stredkovaná imunita frequent deficiencies of IgM production of IgG
IgA
Antibodies media- IgG2 a IgG4 deficiencie
ted immunity
Deficiencies of IgG2, IgG4
poruchy pecifickej
tvorby protilátok
impaired specific anti
bodies production
zvýená tvorba autoprotilátok  increased
autoantibodies production
LPA  Lymfoproliferatívna aktivita
Lymphoproliferative activity

trová, 1992). Razziudin a spol. (1990) opisujú zmeny v zastúpení
lymfocytov v zmysle zvýeného poètu lymfocytov nesúcich znaky
CD4+, CD45R+, a zníenia lymfocytov charakterizovaných znakmi CD4+, CDw29+. Zmenený pomer uvedených lymfocytov môe
zodpoveda za poruchy imunoregulaèných mechanizmov pri Downovom syndróme. Poèet lymfocytov charakterizovaný znakmi
CD8+, alebo CD57+, CD16-, CD57+ a CD8+, CD3+, CD56+ je
u väèích detí a dospelých jedincov s DS zvýený (Cossarizza
a spol., 1990, ustrová, 1992).
Napriek minimálnym zmenám v percentuálnom zastúpení lymfocytov T je významná ich funkèná nedostatoènos, ktorá sa zvýrazòuje vekom. Zníená je lymfoproliferatívna aktivita indukovaná mitogénom konkanavalínom A a pokeweed mitogénom, odpoveï na pecifické podnety po stimulácii antigénmi bakteriálneho pôvodu (Berger a spol., 1986), zníená je produkcia interleukínu
2 a interferónu-γ po indukcii mitogénmi a pecifickými bakteriálnymi antigénmi (Ugazio a spol., 1990). Produkcia imunoglobulínov G a A nie je poruená. U jedincov s opakovanými infekciami dýchacích ciest sú hladiny uvedených imunoglobulínov zvýené. Èastejí výskyt IgM deficiencií a IgG2, IgG4 selektívnych
deficiencií sme potvrdili aj pri naom sledovaní (ustrová, 1992)
(tab. 2).
Pri dlhodobej túdii sme pozorovali redukciu poètu polymorfonukleárov a monocytov zvýrazòujúcu sa vekom, zníenú chemotaxiu a mikrobicídnu aktivitu (ustrová, 1992). Zvýená expresia SOD-1 má dôleitú úlohu v patogenéze Downovho syndrómu. Aktivita SOD-1 je zvýená o 50 % a spôsobuje zvýenú
dismutáciu superoxidových aniónov na peroxid vodíka. Zvýená
hladina glutatiónperoxidázy (GSH-Px) je reakciou na zvýenú tvorbu peroxidov pomocou adaptaèných metabolických mechanizmov
(Keptová a spol., 1995).
Zmeny v centrálnom nervovom systéme
Zvýená expresia génov 21. chromozómu zasahuje aj do vývoja CNS ¾udí s Downovým syndrómom. Je ve¾mi dôleité, aby
sa odliovali zmeny v mozgu vzniknuté poèas fetálneho vývoja
a v prvých rokoch po narodení od tých, ktoré sa pozorujú neskôr
u dospelých jedincov s Downovým syndrómom, ktoré súvisia
s procesom starnutia. Z rozdielneho charakteru týchto zmien vyplýva, e nálezy zistené u ¾udí s DS a v post mortem túdiách
nemajú rovnakú relevantnú výpoveï v korelácii s neuropsychologickými zmenami a problémami v uèení (learning difficulties).
V celom kontexte vývinových cerebrálnych zmien ¾udí s DS
majú okrem genetického vplyvu ve¾mi dôleitú úlohu ïa¾ie faktory, ako je výiva, pohybová aktivita, výchova a vzdelávanie. Inteligencia neznamená vetko alebo niè. Napriek zníenej cerebrálnej kapacite môu ¾udia s DS i plnohodnotný ivot ako kadý
iný èlovek (Flórez, 1992).
Zmeny vo vývoji centrálneho nervového systému u ¾udí s DS
sú mnohoraké a zasahujú viaceré truktúry a funkcie. Medzi základné zmeny patrí:
 zníenie celkového objemu populácie neurónov,
 zmeny na subcelulárnej úrovni vrátane synaptických spojení,
 funkèné poruchy komunikácie na interneuronálnej úrovni (tab. 3).
Morfologické zmeny
Neuropatologické zmeny sa u novorodencov s DS nepozorujú hneï po narodení (Kemper, 1991). Hmotnos, ve¾kos a forma
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mozgu novorodencov má fyziologické rozmery. No vzápätí vo veku
35 mesiacov sa pozoruje skrátenie anteroposteriórneho priemeru, èo znamená zredukovanie frontálnej oblasti a splotenie okcipitálnej oblasti (Kemper, 1988, Wisniewski, 1990). Okcipitofrontálny obvod hlavy je po 3 mesiacoch ivota zmenený o 2 tandardné odchýlky (SD) (Cronk a Pueschel, 1984). Shapiro a spol.
(1989) opísali zmenenie intrakraniálnych objemov. V sekènom
materiáli ¾udí s DS naiel Wisniewski (1990) vyhladené horné temporálne gyry. Cerebrálne zmeny sa zvýrazòujú vekom a môu by
buï unilaterálne alebo bilaterálne (Zellweger, 1977). Postihujú asi
50 % ¾udí s DS a pod¾a Kempera (1988) sa nachádzajú v ¾avej
hemisfére dvakrát èastejie ako v pravej hemisfére. Wisniewski
a spol. (1990) opisujú morfologické zmeny aj v mozgovom kmeni a mozoèku, Gullotta a Rehder (1974) v corpus callosum
a v hippocampe (tab. 3).
Pod¾a Kempera (1988) je myelinizácia u novorodencov s DS
neporuená, no u po 3. mesiaci ivota sa nachádza u 22 % detí
oneskorenie myelinizaènej formácie. Wisniewski opísal zmeny
najmä na rozhraní frontálnych a temporálnych lalokov.
Vetky cerebrálne morfologické zmeny u ¾udí s DS sú ve¾mi
variabilné, a to nielen medzi jednotlivými jedincami, ale aj jednotlivými oblasami mozgu (Wisniewski, 1990).
Zníenie celkového objemu populácie neurónov demontruje
Oster a Grawitz (1990) aj v myom modeli ¾udskej trizómie 21 
myej trizómie 16.
Neurochemické zmeny
Vo väèine prác sa autori zaoberajú zmenami neurochemickej
aktivity u starích ¾udí s DS, pretoe súvisia s procesom starnutia
a Alzheimerovou chorobou. Hladina cholín-acetyl-transferázy je
u dospelých jedincov s Downovým syndrómom zníená (McCoy
a Enns, 1986), u detí nenali vak Kish a spol. (1989) zníenú
aktivitu. Treba poznamena, e chýbajú túdie zaoberajúce sa neurochemickým systémom DS v ranom veku (Flórez, 1992). U dospelých sa opisujú signifikantne zvýené hladiny noradrenalínu,
kyseliny 5-hydroxyindoloctovej a 5-hydroxytryptofánu v cerebrospinálnom moku (Schapiro a spol., 1987, Kiss a spol., 1989,
Flórez, 1992). Nie je objasnený vplyv zvýenej génovej dávky
SOD-1 na neurobiochemické procesy v CNS (Brooksbank a spol.,
1989). Pod¾a Korenbergerovej a spol. (1990) nie je gén pre superoxiddismutázu esenciálny pre expresiu mentálnej retardácie. Proteín S-100β je formou vápnik-viaúceho proteínu S-100 kódovaného z oblasti 21q22 chromozómu 21 (Allore a spol., 1978, Kato
a spol., 1990). Zatia¾ chýbajú dôkazy, no predpokladá sa, e nadbytok proteínu S-100β v mozgoch ¾udí s DS má dôleitú úlohu
pri jeho diferenciácii, vývine a mechanizmoch starnutia (Flórez,
1992).
Záchvatová aktivita a epilepsia
Asociácia medzi Downovým syndrómom a záchvatovou aktivitou je známa. Jej prevalencia u ¾udí s DS je pod¾a rôznych túdií
od 1 % (Kirman, 1951) do 13 % (Romano a spol., 1990). Pod¾a
najnovích prác Pueschela a spol. (1991) je prevalencia 8,1 %
a pod¾a Wisniewskeho a spol. (1991) 6,4 %. V prvom roku ivota detí s DS sa diagnostikujú prevane infantilné spazmy a febrilné kàèe, v detskom veku majú zaèiatky záchvatovej aktivity charakter tonicko-klonických kàèov, v dospelosti sa zväèa vyskytujú
jednoduché a komplexné parciálne kàèe. Pod¾a Stafstroma a spol.

Tab. 3. Cerebrálna patológia u detí s DS po 3. mesiaci ivota.
Tab. 3. Brain abnormalities in children with DS after 3 months.
Morfologické zmeny
Morphologic alterations

Mikroskopické zmeny
Microscopic changes

Skrátenie antero-posteriórneho
priemeru
Anterior-posterior diameter
becomes shorter

zníenie celkového objemu
populácie neurónov
reduction in total number of
neurons

Vyh¾adenie gyrov v superiortemporálnej oblasti
Narrowed superior-temporal
gyri

zmeny na subcelulárnej úrovni
vrátane synaptických spojov
abnormalities in subcellular
structures including the synapsis

Menie rozmery mozoèka, corpus
callosum, stredného mozgu
Smaller size of cerebellum,
corpus callosum, mezencephalon

poruchy funkènej komunikácie
interneuronálneho systému
alterations in the functional
communication of the
interneuronal system

Tab. 4. Záchvatové stavy u ¾udí s Downovým syndrómom pod¾a Pueschela a spol. (1991).
Tab. 4. Seizures in persons with Down syndrome by Pueschel et al.
(1991).
Typ záchvatov

Vek

Seizures type

Age
<1

Spolu Kontrola
záchvatov
Total Seizure Control

1-9 10-19 20-30

Infantilné spazmy
Infantile spasms

6

0

0

0

6

5/5

Febrilné kàèe
Febrile seizures

1

0

0

0

1

-

Tonicko-klonické
Tonic-clonic

0

2

2

3

7

4/6

Tonicko-klonické
s myokloniou
Tonic-clonic seizures
with myoclonus

3

0

0

2

5

3/4

Parciálne-jednoduché
Parcial-simple

0

1

0

2

3

2/3

Parciálne-komplexné
Parcial-complex

0

0

0

3

3

0/3

Spolu
Total

10

3

2

10

25

4/21

(1991) nie je záchvatová aktivita u jedincov s DS len dôsledkon
abnormálneho cerebrálneho vývoja, ale na jej vývoji sa zúèastòujú faktory, ako perinatálny respiraèný distres, hypoxia, choroby
srdca a èasté infekèné respiraèné ochorenia. Odlíi typ záchvatov
u detí  infantilné spazmy od tonicko-klonických kàèov je ve¾mi
dôleité z h¾adiska stratégie adekvátnej lieèby, napr. pri infantilných spazmoch lieèba kortikotropínom (tab. 4).
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Tab. 5. Korelácie medzi cerebrálnou patológiou a kognitívnymi funkciami pri DS.

Tab. 5. Correlation between brain pathology and cognitive behavior
in DS.

Pokodené truktúry CNS

Affected structures in CNS

Kognitívne funkcie

I. Pozornos, spontánna aktivita
Mezencefalon
Talamokortikálne vzahy

Nepozornos
Nedostatoèná diferenciácia
medzi novými a starými
podnetmi
akosti s udraním
pozornosti a dokonèením
konkrétnej úlohy
Zníená kapacita pre
samoinhibíciu
Zníená spontánna aktivita

Frontoparietálne kôrové
interakcie

II. Krátkodobá pamä: príjem a spracovanie informácií
Asociatívne senzorické oblasti
Prefrontálne oblasti

akosti so spracovaním
pecifických druhov
senzorických vstupov
a s utváraním následných výstupov

I. Attention, initiative
Mesencephalon
Thalamocortical interactions
Frontoparietal cortex
interactions

Kortikohipokampálne interakcie

Zníená schopnos uchovania
a vybavenia pamäti
Zníená schopnos niektorých
pamäových operácií

IV. Korelácie a analýzy
Prefrontálne oblasti
v obojsmerných interakciách s:
- inými kortikálnymi a subkortikálnymi truktúrami
- hipokampom

Poruenie:
- integrácie a interpretácie
informácií
- organizácie nových
a následných informácií
- vytvárania vnútorných
konceptov a programovania
- dosiahnutia radov
kognitívnych operácií
- spracovania abstraktného
myslenia a numerických operácií

Cerebrálna patológia a kognitívne funkcie u ¾udí s DS
Zmeny v truktúre CNS sa u ¾udí s DS premietajú do kognitívnych funkcií a správania sa. Pre jedincov s DS je typická diskrepancia medzi niím výkonom, ktorý podávajú v nároènejích
intelektových úlohách, a ich celkovo dobrou úrovòou sebaobsluhy v oblasti sociálneho správania, èasovej a miestnej orientácie
a hygienických návykov. Zmeny v cerebrálnej morfológii a v neurochemických reakciách sa zúèastòujú na zmenách v procesoch
uèenia a správania sa, v oblasti pozornosti, v oblasti uchovávania
a spracovania informácií krátkodobej pamäti, v oblasti dlhodobej
pamäti a integrácie spracovania informácii. Pod¾a Flóreza (1992)
(tab. 5) sa na zníenej schopnosti pozornosti a koncentrácie zúèastòujú zmeny v strednom mozgu, na neschopnosti rozliova
medzi novými a starými podnetmi sa zúèastòujú talamo-kortikálne oblasti a na zníenej kapacite samoinhibície a zníenej spontánnej aktivite pri hre fronto-parientálne kôrové oblasti. akosti
pri spracovaní pecifických druhov senzorických vstupov a pri

Distractibility
Poor differentiation between
old and new stimuli
Difficulty in maintaining
attention and pursuing
a specific task
Lessened capacity for
selfinhibition
Lessened initiative in
playing

II. Short-term memory: Penetration and processing of information
Associative sensory areas
Prefrontal lobes

III. Dlhodobá pamä
Hipokampus

Cognitive behavior

Difficulties in processing
specific types of sensory
inputs, and in organizing
output responses

III. Long-term memory
Hippocampus
Corticohippocampal interactions

Reduction in consolidation
and retrieval of memory
Reduction in declarative
types of memory

IV. Correlation and analysis
Prefrontal lobes in
bidirectional interactions with:
- other cortical and subcortical
structures
- hippocampus

Failure to:
- integrate and interpret
information
- organize new and deliberate
sequential information
- perform internal conceptualization and programming
- accomplish serial
cognitive operations
- elaborate abstract thicking
and numerical operations

vytváraní následných výstupov sú hlavným dôvodom nedostatoènej krátkodobej pamäti a premietajú sa z prídavných senzorických
a prefrontálnych oblastí. Zmeny v hipokampe a kortiko-hipokampálnych vzahoch sú príèinou poruenej dlhodobej pamäti. Prejavuje sa zníenou schopnosou uchovania a vybavenia pamäti a zníenou schopnosou deklaratívnych typov pamäti. V oblasti korelácie a analýzy sa u ¾udí s DS truktúrne zmeny v prefrontálnej
oblasti a hipokampe premietajú do neschopnosti integrova a interpretova informácie, neschopnosti organizova nové a vybavi
následné informácie, nedostatoènej schopnosti vytvárania konceptov a programovania, poruení spracovania viacerých kognitívnych
operácií a neschopnosti abstraktného myslenia a numerických
operácií (tab. 5).
Neuropatologické a neurochemické zmeny u ¾udí s DS sa zvýrazòujú v 4. dekáde a súvisia s vývíjajúcou sa demenciou Alzheimerovho typu. Najviac je poruená schopnos tvorby dlhodobej
pamäti (Haxby, 1989). Z batérie neuropsychologických testov in-
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formuje StanfordovaBinetova inteligenèná kála o úrovni inteligencie, okamitej pamäti, schopnosti uloi informácie do dlhodobej pamäti, o reèových funkciách, zrakovo-percepènej úrovni
a zrakovo-kombinaènej kontrukcii. Výrazný pokles mentálnej
schopnosti pozoroval Haxby u ¾udí s DS a súèasne s demenciou
Alzheimerovho typu.
Cerebrálna aktivita a reè
Reè a spôsob komunikácie sú ve¾mi èasto u ¾udí s DS poruené. Problémy s reèou sú u ¾udí s DS ove¾a výraznejie ako pri
mentálnej retardácii inej etiológie, aj keï s obdobnými kognitívnymi nedostatoènosami. Najèastejími poruchami reèového vývinu u detí s DS pod¾a Rondala (1995) sú:
 diskrepancia medzi reèovou produkciou, porozumením
a inými kognitívnymi schopnosami v neprospech produkcie,
 oneskorený vývin syntaxie (je bené, e deti s DS zaèínajú
tvori prvé jednoduché vety vo veku 5 rokov),
 iroká variabilita vývinového reèového profilu,
 výrazná nehomogénnos skupiny detí s DS z h¾adiska reèových schopností.
Na poruche vývinu reèi sa zúèastòujú aj iné faktory, ako je
porucha sluchu, zraku, svalová hypotónia a vrodené chyby reèových orgánov. Sluchové vnemy sú spomalené, oslabená je najmä
sluchovo-verbálna modalita a zníené je skóre sluchovej pamäti.
Sluch u detí s DS je poruený a v 6080 %. Zrakovo-motorické a zrakovo-vokálne modality nie sú poruené, tak ako nie je zníené ani skóre zrakovej pamäti (Pueschel a ustrová, 1996).
Záver
Genetická inbalancia spôsobená duplikáciou 21. chromozómu u jedincov s Downovým syndrómom zasahuje do vývinu centrálneho nervového a imunitného systému. truktúrne a funkèné
zmeny sa premietajú do patologických zmien oboch systémov.
V imunitnom systéme prevane so zvýenou incidenciou respiraèných a koných infekcií, autoimunitných procesov a malignít,
v centrálnom nervovom systéme s poruenou krátkodobou a dlhodobou pamäou, vyjadrovaním sa, kognitívnymi procesmi a uèením.
V oblasti porúch imunity sa v posledných dekádach urobilo
ve¾a v prevencii respiraèných a koných infekcií, a to rozírením
vakcinaèného programu, pouitím imunopreventívnej lieèby, správnou ivotosprávou, výivou, pohybovou aktivitou a pecifickou
nervovosvalovou stimuláciou pod¾a Castillo Moralesa (1991).
Komplexným prístupom terapeutov, lekárov, pedagógov a psychológov mono na základe najnovích výskumov z oblasti neurobiológie a genetiky vstupova u v ranom detstve pomocou rôznych stimulaèných mechanizmov do výchovy, vzdelávania a potencova procesy uèenia a k nepredvídaným schopnostiam, aj
napriek cerebrálnej patológii. Prístup ku kadému jedincovi s DS
je prísne individuálny a nemôe by ablónový vzh¾adom na ich
pecificitu, ich interpersonálnu variabilitu, ako aj východiskovú
dôleitos rodinného zázemia.
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