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Zespół delecji 1 p36 
Zespół delecji 1 p36 jest zaburzeniem chromosomalnym. Zaburzenie chromosomalne jest 
zmianą w liczbie lub strukturze chromosomów, wynikiem czego jest zestaw cech lub 
objawów. Osoby z zespołem delecji 1 p36 utraciły niewielką, lecz różnych rozmiarów, 
część materiału genetycznego w jednym ze swoich 46 chromosomów. 
 

Chromosomy złożone są z DNA. Są one strukturami w jądrach komórek ciała będącymi 
nośnikami informacji genetycznej (zwanej genami), które mówią organizmowi jak ma się 
rozwijać i funkcjonować. Chromosomy tworzą 23 pary, po jednym zestawie od każdego z 
rodziców, z których 22 pary są ponumerowane od 1 do 22 zależnie od rozmiaru – od 
największego do najmniejszego. Dodatkowo poza 44 chromosomami, każda osoba ma 
dodatkową parę, nazywaną chromosomami płci. Dziewczynki mają dwa chromosomy X 
(XX), zaś chłopcy chromosomy X i Y (XY). Każdy z chromosomów ma krótkie (p) ramię 
(pokazane u góry na poniższym diagramie) i długie (q) ramię (dolna część chromosomu). 
Chromosom 1 jest największym z chromosomów i zawiera około 8% całego DNA 
obecnego w komórkach. Dla prawidłowego rozwoju, chromosomy powinny zawierać 
odpowiednią ilość materiału genetycznego – nie za mało i nie za dużo. Osoby z zespołem 
delecji 1 p36 mają jeden nietknięty chromosom I, jednak w drugim brakuje niewielkiej 
części, co ma relatywnie przewidywalny wpływ na ich zdolność uczenia się i rozwój 
fizyczny. Większość klinicznych trudności jest prawdopodobnie wynikiem obecności tylko 
jednej kopii (zamiast zwykłych dwóch) genów. Jednakże inne geny dziecka i jego/jej 
osobowość również pomagają w przewidzeniu przyszłego rozwoju, potrzeb i osiągnięć. 
 

Przegląd 1 p36  
Chromosomy są niewidoczne gołym okiem, jednak jeśli je zabarwić i 
powiększyć pod mikroskopem, można zobaczyć, że każdy z nich 
tworzy określony wzór jasnych i ciemnych pasów. Patrząc w ten 
sposób na chromosomy dziecka, można dostrzec miejsce, w którym 
chromosom jest uszkodzony i zobaczyć, jakiego materiału brakuje. 
Ponieważ jednak ilość brakującego materiału jest zwykle niewielka, przy 
tak rutynowej analizie, geny dziecka mogą wyglądać całkiem normalnie. 
Jest to powód, dla którego część ludzi cierpiących na zespół delecji 1 
p36 nie została jeszcze zdiagnozowana. 
 

Zespół delecji 1 p36 został opisany po raz pierwszy pod koniec lat 90-
tych XX wieku, choć pierwszy przypadek dziecka z delecją 1 p36 
opublikowano już w 1981 roku. Przewiduje się, iż zaburzenie to dotyka 
jedno na 5000 noworodków, co sprawia, że zespół delecji 1 p36 jest 
jednym z najczęściej obserwowanych zespołów delecji 
chromosomalnej. Jeśli te szacowania są poprawne, każdego roku ponad 
900 dzieci rodzi się z tym zaburzeniem na terenie Wielkiej Brytanii i 
Stanów Zjednoczonych. Delecje 1 p36 występują we wszystkich 
grupach etnicznych. Większość raportów sugeruje, że częściej dotyka 
on dziewczynki niż chłopców – około 65% opisanych przypadków to 
dziewczynki. Rodziny Unique wydają się to potwierdzać: 73% dzieci z 
zespołem delecji 1 p36 to dziewczynki. Póki co nie jest jasne, dlaczego 
tak się dzieje (1, 2, 3, 4, U). 

ramię p  

ramię q 

Chromosom 1 

Proksymal
ne (bliższe) 
delecje 1 
p36 (zob. 
str. 15) 
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Dlaczego tak się stało? 
Oboje rodzice dziecka z delecją 1 p36 powinni przetestować swoje chromosomy, choć 90-
95 procent z nich będzie miało normalne chromosomy. Mówi się wtedy o tym, że ułamanie 
chromosomu pojawiło się znikąd (de novo). W pozostałych rodzinach zwykle jedno z 
rodziców ma zrównoważoną rearanżację własnych chromosomów, która została zaburzona, 
kiedy utworzone zostało jajeczko lub sperma. W obu przypadkach nie można było zrobić nic 
aby temu zapobiec, podobnie jak nie są znane czynniki środowiskowe, dietetyczne czy te 
związane ze stylem życia. Nie jest więc tak, że któreś z rodziców zrobiło przed lub w trakcie 
ciąży coś, co spowodowało delecję i podobnie, żadne z nich nie mogło temu zapobiec. 

Niewielka liczba osób posiada proksymalne przedziałowe delecje 1 p36, w których brakuje 
wewnętrznej część 1 p36 ale końcówka chromosomu (tzw. region krytyczny), a zatem i geny 
wspomniane wcześniej, są nadal obecne (patrz diagram poniżej). Ponieważ takie delecje są o 
wiele rzadsze od delecji obejmujących koniec chromosomu, istnieje na ten temat mniej 
opublikowanych raportów, jednak niedawne badania wskazują, że skutki takich delecji mogą 
mieć nieco inną charakterystykę. Hipotonia i opóźnienie w rozwoju są wciąż głównymi 
cechami, jak również podobny wygląd twarzy, jednak z bardziej łukowatymi (zamiast 
prostych) brwiami. Dodatkowo osoby z takimi delecjami mają hirsutyzm (nadmierne 
owłosienie) (11). 

Wraz z rozwojem technik 
molekularnych takich jak 
macierze-CGH i FISH w 
diagnostyce zespołu delecji 1 
p36, usunięte regiony będą 
coraz lepiej zdefiniowane, co 
niemal na pewno zaowocuje 
zwiększeniem 
zdiagnozowanej liczby osób. 
Sprawi to, że będziemy w 
stanie jeszcze lepiej poznać 
zespół delecji 1 p36. 

(A) Przykład całkowitej delecji. 
Brakuje obszaru zaznaczonego 
czerwoną ramką. Kariotyp w tym 
przypadku byłby oznaczony jako 
del(1)(p36.32)  

(B) Przykład proksymalnej delecji 
przedziałowej. Brakuje obszaru 
zaznaczonego czerwoną ramką. Kariotyp w 
tym przypadku oznaczony byłby jako del(1)
(p36.13p36.22). 
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Potencjalne geny zaangażowane w zespół delecji 1 p36 
Być może bardziej istotna od rozmiaru brakującego kawałka jest lokalizacja tej brakującej 
części w chromosomie. W większości przypadków brakuje części chromosomu 1, który 
został wykazany jako kluczowy region w większości charakterystyki zespołu delecji 1 p36 
(10). Próbowano powiązać części chromosomu 1 p36 z konkretnymi cechami syndromu 
delecji 1 p36 (10, 11). Okazało się to jednak niezwykle trudne jako że rozmiary delecji są tak 
różne. Koniec krótkiego ramienia chromosomu 1 (pas 1 p36.3, pokazany na diagramie 
poniżej) jest najczęściej brakującym fragmentem ale ponieważ jest on bardzo bogaty w geny, 
sprawia to, iż identyfikacja konkretnych genów odpowiadających za określone cechy jest 
bardzo trudna. Tym bardziej, że w przypadku niektórych cech zespołu delecji 1 p36 
wskazuje się na kilku kandydatów. 

36.33 
 
 
36.32 
 
 
36.31 

MMP23B 
SKI 

KCNAB2 

Chromosom 1 

Utrata genu KCNAB2 w chromosomie 
1 p36.1 jest uznawana za znaczący 
czynnik ryzyka epilepsji w zespole 
delecji 1 p36 (12). 
 
Późne zamknięcie się ciemiączka może 
być spowodowane utratą genu w 
regionie 1 p36 zwanego MMP23B, 
który odgrywa istotną rolę w łączeniu 
się szwów czaszki (spojeń pomiędzy 
kostnymi płytami głowy) u dzieci (13). 

Badania wskazują, że gen SK1 położony na końcu 1 p36.33 prawdopodobnie ma swój udział 
w rozszczepie podniebienia widocznym u niektórych ludzi z zespołem delecji 1 p36. W 
badaniach tych, genu tego brakowało u wszystkich osób z rozszczepem podniebienia. Mimo 
to, wiele osób, które nie posiada tego genu nie ma rozszczepionego podniebienia, co 
wskazuje na to, iż mogą tu odgrywać rolę także inne czynniki (14). 

36.13   HSPB7 
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Wyniki testu chromosomalnego 
Większość osób ma czystą delecję (bez zaangażowania innego chromosomu). Jednakże 
wśród członków Unique u 7 procent dzieci z zespołem delecji 1 p36 stwierdzono 
zaangażowanie dodatkowego chromosomu, zwykle powielenie materiału z innego 
chromosomu. 
 

Państwa genetyk lub doradca genetyczny będzie w stanie wyjaśnić, które części 
chromosomu Państwa dziecka są uszkodzone. Otrzymają Państwo zapewne również 
kariotyp swojego dziecka, który jest skróconą notacją budowy jego/jej chromosomów. W 
przypadku delecji 1 p36 kariotyp najpewniej będzie wyglądał jak jeden z poniższych 
przykładów: 
 

46,XY.ish del(1)(p36.3)de novo 
46  całkowita liczba chromosomów w komórkach Państwa dziecka 
XY  dwa chromosomy płciowe, XY męskie, XX żeńskie 
.ish  analiza przeprowadzona za pomocą FISH 
del  delecja, brakujący materiał 
(1)  delecja dotyczy chromosomu 1 
(p36.3)  chromosom jest uszkodzony w jednym miejscu, w pasie 1 p36.3, od tego 
  miejsca aż do końca, chromosomu brakuje. Jest to nazywane delecją  
  kompletną. Jeśli brakująca część chromosomu jest wewnętrzna względem 
  chromosomu, oba punkty krańcowe będą wyróżnione (np. p36.22p36.33) 
de novo chromosomy rodziców zostały sprawdzone i nie stwierdzono w nich delecji 
  1 p36. Delecja jest bardzo rzadko dziedziczona i jest pierwszym   
  przypadkiem w rodzinie tego dziecka. 
 
46,XX, arr cgh 1 p36.22p36.33(RP 1 1-5407->RP 1 1-874A1 1)x1 
46  całkowita liczba chromosomów w komórkach Państwa dziecka 
XX  dwa chromosomy płciowe, XY męskie, XX żeńskie 
arr cgh  analiza przeprowadzona za pomocą macierzy-CGH 
1 p36.22p36.33  
  chromosom 1 jest uszkodzony w dwóch miejscach – w pasie 1 p36.22 oraz 
  w pasie 1 p36.33 
(RP1 1-5407-> RP1 1-874A1 1)x1  
  określa część chromosomu, która obecna jest tylko w jednej kopii (zamiast 
  typowych dwóch). Brakujący obszar DNA rozciąga się między markerami 
  RP1 1-5407 i RP1 1-874A1 1. 

Źródła 
Do dziś opublikowano ponad 100 przypadków zespołu delecji 1 p36. Unique  skupia 

74 rodziny z dziećmi  w wieku od roku do 34 lat. Oprócz przypadków opisanych w 

literaturze medycznej, ten przegląd bazuje na informacjach z dwóch sondaży 

członków Unique przeprowadzonych w 2003 roku i w zimie 2007/2008, oznaczonych 
literą U. Artykuły z prasy medycznej oznaczone są cyframi. Mogą Państwo również 

otrzymać pełną listę tych publikacji z Unique. 
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Typowe cechy 
Efekty zespołu delecji 1 p36 różnią się między poszczególnymi osobami. W ostatnim czasie 
przeprowadzono dwa formalne badania dzieci z delecją 1 p36: jedno obejmujące grupę 60 
dzieci (5) i drugie obejmujące 134 dzieci (6). Wynika z nich, iż dzieci mogą nie przejawiać 
wszystkich z poniższych cech, jednak są to cechy najbardziej typowe: 
 

� Opóźnienie w rozwoju 

� Dzieci potrzebują pomocy w nauce. Zakres pomocy jest różny w zależności od dziecka, 
jednak dla większości korzystne jest uczęszczanie do szkoły specjalnej. 

� Hipotonia (wiotkość), szczególnie u niemowląt, która może pozostać 

� Problemy z karmieniem 

� Napady padaczkowe 

� Kardiomiopatia (choroba mięśnia sercowego) i pomniejsze defekty serca 

� Utrata słuchu i uszkodzenie wzroku 

� Duże ciemiączko przy urodzeniu, które wolno się zamyka 

� Szczególny wygląd twarzy 
 

Jak delecja 1 p36 może zmienić  zdolność uczenia się Państwa 
dziecka? 
Wszystkie zbadane do tej pory dzieci wykazują pewien stopień niepełnosprawności w  
uczeniu się, zwykle w stopniu umiarkowanym lub ciężkim. Sugeruje się, iż dzieci z 
najmniejszymi delecjami mają lekkie trudności. Członkowie Unique wydają  się tego nie 
potwierdzać, jednak dopóki nie przeprowadzi się najnowszych badań chromosomalnych 
potwierdzonych przynajmniej przez test FISH, nie możemy być tego pewni. 
Z obserwacji rodziców wynika, że najważniejszym pojedynczym czynnikiem, który ma 
wpływ na zdolność dziecka do uczenia się jest kontrola napadów padaczkowych. Badania 
wskazują, że bez kontroli napadów dzieci uwsteczniają się lub nie robią postępów. Obawy 
w związku z ospałością wywołaną lekami przeciwkonwulsyjnymi  sprawiły, że niektóre 
rodziny próbują opanować napady bez użycia środków farmakologicznych, jednak brak jest 
studiów, które potwierdziłyby efektywność tego podejścia (1, 7, U). 
 

Wielu rodziców zgłasza, iż zastosowanie muzyki, świateł, uczenia obrazkowego i książek, 
szczególnie dotykowych, należą do najbardziej efektywnych metod nauczania. Istotne są 
cierpliwość, powtarzanie, częste nagradzanie i zachęcanie. Niektóre dzieci odkryły, że 
komputery z ekranami dotykowymi są dla nich użyteczną pomocą w nauce. Inne uczą się 
rysowania prostych linii i kształtów, czytania i pisania. Rodzice zauważają, że wiele dzieci 
ma dobrą pamięć , szczególnie w odniesieniu do twarzy i miejsc (U). 
 

„Robercik potrafi rozpoznać liczby od 0 do 10 i proste kształty.” – 3 lata 
 

„Zosia ma świetną pamięć jeśli chodzi o literowanie. Zaczęła czytać na świetlicy w wieku 5 
lat. Teraz potrafi też pisać i uwielbia nowe słowa.” – 6 ½ roku 
 

„Bobhinn kocha muzykę i ma niesamowite wewnętrzne wyczucie pulsu/rytmu (co potrafi 
pokazać za pomocą ruchu jedynie prawym ramieniem.” – 10 ½ roku 
 

„Nie potrafi czytać, ale rozpoznaje około 15 słów. Kocha książki. Potrafi narysować prosty 
kwadrat, trójkąt i koło. Ma bardzo dobrą pamięć geograficzną.” – 20 lat 
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 Jakie są rokowania? 
Trudno przewidzieć długofalowe rokowania dla konkretnego dziecka. Póki co istnieje tylko 
jedno studium, w którym zbadano rozwój historii dzieci z zespołem delecji 1 p36 na 
przestrzeni 18 lat. Donosi ono o stopniowym nabieraniu umiejętności adaptacyjnych (kiedy 
to nieodpowiednie lub niekonstruktywne zachowanie zastępowane jest przez zachowanie 
konstruktywne), polepszaniu się kontaktów społecznych i nabierania zdolności 
koordynacyjnych i zręcznościowych. Poprawa w zdolnościach komunikacyjnych i 
zrozumienie na poziomie werbalnym jest często obserwowane, choć z doświadczenia 
Unique wynika, iż dzieci będą zwykle wymagały dożywotniej opieki i wsparcia medycznego 
oraz że osiągną jedynie ograniczoną niezależność. Doświadczenie rodziców wskazuje, że 
jedynie niewielki odsetek dzieci osiągnie dobrą kontrolę pęcherza i nauczy się korzystania z 
toalety. Wiele z nich jest w stanie pomóc w ubieraniu się poprzez włożenie ramion w 
rękawy, a niektóre nauczą się rozbierać, ale niemal wszystkie potrzebują opiekuna, aby się 
ubrać. Niektóre dzieci potrafią same szczotkować zęby i umyć ręce i twarz, choć większość 
potrzebuje z tym pomocy (5, U). 
 

„Laura wciąż nosi pieluchy na noc. Potrafi sama się ubrać, w różnym stopniu dokładnie ale 
nie potrafi założyć stanika i często jej buty są założone na złą stopę!” - 20 lat 

Co powoduje zespół delecji 1 p36 
Dzieci dziedziczą jedną kopię każdego z 23 chromosomów od każdego z rodziców, co daje 
ogółem 46 chromosomów w każdej komórce. W zespole delecji 1 p36 końcówka krótkiego 
ramienia w jednym z dwóch chromosomów 1 została utracona. Miejsce ułamania może się 
różnić od 1 p36.13 do 1 p36.33, więc rozmiar ubytku u ludzi jest również różny: delecja u 
niektórych ludzi jest dziesięciokrotnie większa niż u innych. Generalnie dzieci z większymi 
delecjami, u których brakuje więcej genów są zwykle poważniej dotknięte, choć brak jest 
bezpośredniej korelacji między genami i efektami. Rzeczywiście, jedno z badań nie znalazło 
powiązania między rozmiarem ubytku a liczbą objawów, jakie miało dziecko (6). Nawet 
dzieci z niewielką delecją mogą mieć większość objawów zespołu delecji 1 p36. Mimo to, 
niektóre z cech jak na przykład napady padaczkowe i odbiorcze upośledzenie słuchu wydają 
się potwierdzać, iż większe delecje powodują bardziej dotkliwe efekty (10). 

Dorastanie z zespołem delecji 1 p36  

2 lata 11 lat 20 lat 
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Uderzanie głową lub w głowę zdarza się rzadziej, a rodzice twierdzą, że może to mieć 
związek z wysokim progiem bólu u dziecka. Niektóre raporty mówią o dzieciach z zespołem 
delecji 1 p36 przejawiających zachowania autystyczne, choć wśród rodzin Unique było to 
rzadkie i tylko jedno z dzieci miało zdiagnozowany autyzm (1, 5, U). 
Wielu rodziców donosi, iż dzieci mające problemy behawioralne dobrze odpowiadają na 
zwykłą dyscyplinę taką jak ignorowanie niechcianego zachowania lub nagradzanie za pomocą 
przytulania i uwagi, kiedy zaprzestają tego zachowania. Inni rodzice wyjaśniają, że utrzymanie 
codziennej rutyny sprawia, że dziecko rozumie, co się dzieje i pozwala mu na to by czuć się 
bezpiecznie (U). 
 

„Shaunna jest cudowna! Nie prosi o nic poza byciem, kochaną i przytulaną” - 18 miesięcy 
„Amelka jest radosną małą dziewczynką, która jest bardzo silna i udowadnia wszystkim, że 
się mylą” - 2 lata 4 miesiące 
 

„Robercik jest kochający i przytulaśny. Każdy, kto go spotyka natychmiast go kocha. Jest 
ciepły, społeczny i sprawia, że wszyscy się śmieją” - 3 ½ roku 
 

„Zosia uwielbia muzykę każdego rodzaju, zabawę z psem i końmi. Ma duże wymagania. 
Będzie gryzła i w przeszłości bywała autoagresywna (uderzanie głową w łóżeczko). Jest 
generalnie dobrze odżywioną dziewczynką i rzadko płacze lub zawodzi. Może być niezdarna, 
kiedy jest zmęczona. Bywa niezwykle nieśmiała spotykając nowych ludzi i nie cierpi zmian. 
Bardzo lubi rutynę” - 3 lata 8 miesięcy 
 

„Mateusz jest zwykle bardzo radosny, ale potrzebuje mieć wokół równie radosną atmosferę. 
Kiedy się zasmuci, trudno go rozweselić” - 4 ½ roku 
 

„Zosia potrafi być arogancka i zanim potrafiła wyrazić siebie za pomocą języka bywała dość 
agresywna. Jest teraz o wiele bardziej radosna niż jako niemowlę czy brzdąc” - 6 ½ roku 
 

„Patryk uwielbia telewizję, gotowanie, koszenie trawnika i odkurzanie i od niedawna 
przytulanie. Jego zachowanie sprawia problemy, zwłaszcza poza domem i w samochodzie. 
Często odmawia zrobienia tego, o co się go prosi i reaguje agresywnie poprzez bicie, 
szczypanie i kopanie innych ludzi. Jest bardzo aktywny” - 10 lat 
„Holy jest bardzo dobrą dziewczynką i nie sprawia żadnych problemów swoim 
zachowaniem” - 11 lat 
 

„Magda potrafi być bardzo nieśmiała w stosunku do ludzi, których nie zna. Jej zachowanie 
potrafi być czasem trudne do opanowania, kiedy nie dostaje czego chce. Bywa również 
nadmiernie czuła” - 11 ½ roku 

Problemy ze spaniem 
Niektóre dzieci z zespołem delecji 1 p36 mają problemy ze spaniem. Najczęstsze jest 
wielokrotne budzenie się w ciągu nocy, choć większość dzieci zasypia ponownie sama. 
Niektóre jednak mają duże trudności z ułożeniem się i potrafią nie spać przez długi okres 
czasu w ciągu noc. Czasami stosuje się leki nasenne. Dzieci i dorośli, u których problemy ze 
spaniem są typowe, często drzemią w ciągu dnia. Nocne napady padaczkowe mogą również 
stanowić przyczynę zakłóceń nocnych (U). 
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Jak delecja 1 p36 może wpłynąć na umiejętność Państwa 
dziecka w komunikowaniu się 
Wśród rodzin Unique, dzieci uśmiechają się po raz pierwszy 
pomiędzy pierwszym a 15-tym miesiącem życia, średnio trochę 
po 4-tym miesiącu. Wiele dzieci z delecją 1 p36 ma dobre 
umiejętności w komunikowaniu swoich emocji używając mimiki 
twarzy, wydając dźwięki, poprzez gesty i ruch ciała jak również 
poprzez powtarzanie zachowań innych osób. Na przykład 
otwierając usta na pocałunek, otwierając ramiona do przytulania, 
obracając ciało, aby pokazać niezadowolenie, wskazując i 
gestykulując. Dzieci pokazują emocje poprzez śmiech, chichot, 
pisk, krzyk, jęk i płacz. 
 

Opóźnienie lub brak mowy występuje u 98% dzieci. Od około 
trzeciego roku życia niektóre opanowują system migowy, choć 
dla tych dotkniętych hipotonią może być to trudne. Niektóre 
dzieci używają kilku słów, a mniejszość może rozwinąć złożoną 
mowę. Terapia mowy i języka niesamowicie pomogła niektórym 
dzieciom. Troje z 25 dzieci w Unique uczestniczących w sondażu 
potrafi stworzyć proste 3-4 wyrazowe zdania. Dla wielu dzieci odbieranie języka jest 
znacząco lepsze niż ich umiejętność wyrażania siebie poprzez język – rozumieją o wiele 
więcej niż są w stanie wyrazić (6, 7, 8, U). 

3 lata 

„Chloe komunikuje się poprzez patrzenie i pociąganie 
przedmiotów w swoją stronę jeśli czegoś chce i odpychanie 
ich jeśli ma dość. Poprzez wytwarzanie dźwięku potrafi 
powiedzieć nam, że jest jej dobrze lub źle. Chichocze i 
popiskuje z radości, kiedy jest szczęśliwa.” – 4 lata 
 

„Helenka nie ma problemów w komunikowaniu swoich 
potrzeb, zachcianek i emocji, dzięki znajomości  języka 
migowego.” – 4 ½ roku 
 
 

„Magda potrafi wypowiadać zdania. Nie wszyscy potrafią ją 
zrozumieć i nawet my czasem, jako rodzice, mamy z tym 

problemy. Mimo to potrafi przekazać nam jasno czego chce. Czasami wciąż używa języka 
migowego.” – 11 ½ roku 

Jak delecja 1 p36 może wpłynąć na rozwój i zdolność poruszania 
się Państwa dziecka? 
Niemowlęta z zespołem delecji 1 p36 wykazują pewien charakterystyczny schemat rozwoju 
motorycznego. W drugim roku życia wiele z nich zaczyna się obracać, początkowo tylko na 
bok, ale w końcu również na brzuch. Spośród 18 niemowląt w Unique średni wiek, w 
którym obracanie się zaczęło to 13 miesięcy, a zakres to od 6 do 24 miesięcy. Dla 
większości niemowlaków obracanie się, wykręcanie i wiercenie pozostają ulubionymi 
sposobami poruszania się dotąd, dopóki nie staną się dostatecznie silne, aby siadać. Kontrola 
główki polepsza się w drugim i trzecim roku życia, a niektóre dzieci potrafią podciągnąć się, 
aby usiąść, jeśli je podeprzeć. Średnio, umiejętność samodzielnego siadania wśród dzieci w 
Unique to 24 miesiące i różni się od 9 miesięcy do 5 ½ roku. Większość niemowląt nigdy 
nie pełza, zamiast tego toczy się lub przesuwa na pupie. Mimo  

3 lata 
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Koordynacja ręka-oko i zręczność (zaawansowane umiejętności 
motoryczne) 
Zaawansowane umiejętności motoryczne są zwykle poważnie upośledzone, co sprawia, że 
utrzymanie przedmiotów takich jak zabawki, sztućce czy kubki jest bardzo trudne. 
Przełomowe osiągnięcia takie jak trzymanie kubka lub łyżki są zwykle opóźnione, a wiele 
dzieci potrzebuje specjalnych sztućców lub kubków. Starsze dzieci mogą mieć trudności z 
utrzymaniem pióra lub ołówka. Kiepskie zdolności motoryczne mogą również utrudnić 
opanowanie języka migowego. Rodzice wskazują na znaczącą poprawę tych zdolności dzięki 
rehabilitacji i zabawie. Niektóre z dzieci w Unique jednakże wydają się nie dotknięte tymi 
problemami, a ich zdolności motoryczne są bardzo dobre, co pozwala im na jedzenie 
palcami i inne czynności na równi z ich rówieśnikami i kolegami z klasy. 
 

„Amelka ma świetną koordynację ręki. Potrafi jeść palcami, używa łyżki i kubeczka” – 2 lata 
4 miesiące 

to pływanie jest nie tylko popularnym ćwiczeniem, ale ma również działanie terapeutyczne i 
wiele dzieci pływa lub rozpoczyna inne zajęcia (jak adaptowane zajęcia, np. adaptowana jazda 
konna) zanim nauczy się chodzić. Stanie i chodzenie są umiejętnościami, które dla dzieci z 
zespołem delecji 1 p36 stanowią trudne wyzwanie, często pomimo lat ćwiczeń i trenowania 
z balkonikami, chodzikami i używania pomocy ortopedycznych. Występuje również duża 

rozbieżność między wiekiem w jakim dzieci zaczynają 
chodzić – od roku i 5 miesięcy do 8 lat, średnio 3 lata i 10 
miesięcy. Dzieci często nadal potrzebują pomocy 
wchodząc po schodach, wchodząc do i wychodząc z 
wanny. Kiedy nauczą się już chodzić, niektóre z dzieci 
zaczynają biegać, wspinać się, tańczyć, a nawet jeździć na 
nartach. Mimo to chodzenie może okazać się dla 
niektórych niemożliwe. Niewielka liczba nigdy nie opanuje 
samodzielnego siadania i będzie wymagała specjalnego 
krzesełka. Wiotkość (słabe napięcie mięśni, hipotonia) jest 
przyczyną poważnego opóźnienia w rozwoju 
motorycznym i zwykle jest oczywista od urodzenia, 

dotyka 9 na 10 niemowląt, ale stopniowo zanika wraz z wiekiem i fizykoterapią. Kilka rodzin 
wspomina również o braku równowagi u swoich dzieci (5, U). 
 

„Chloe najbardziej uwielbia przebywać w basenie do hydromasażu” – 4 lata 
 

„Amy nauczyła się siadać kołysząc się tak długo aż była w stanie się wyprostować” – 10 lat 
 

4 lata 

Wygląd 
Dzieci z delecją 1 p36 mają charakterystyczny, choć subtelny 
wygląd twarzy. Zwykle jest to mała głowa (mikrocefalia), duże 
okrągłe czoło, mała szpiczasta broda, nisko osadzone uszy o 
nietypowym kształcie, głęboko osadzone oczy, proste brwi i 
płaska nasada nosa. 
 

Wzrost i karmienie 
Niektóre dzieci, choć nie wszystkie, są bardzo małe jak na swój 
wiek. Część niemowląt rodzi się krótka i rośnie powoli, stąd 
niewielki rozmiar jest uznawany za jedną z cech delecji 1 p36 (U). 

4 lataap 
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� Zaburzenia trawienia 
Problemy z trawieniem nie są uznawane jako jedno z powikłań zespołu delecji 1 p36, jednak 
u jednego z dzieci pojawiło się zwężenie odźwiernika (blokada przejścia z żołądka do jelit), 
które może zostać skorygowane operacyjne, a u inne ma chorobę Crohna (choroba zapalna 
jelit). Ponadto większość dzieci w Unique cierpi z powodu zatwardzeń (patrz Wzrost i 
karmienie) (U). 
 

� Ręce i nogi 
Niewielkie dłonie i stopy są typowe u dzieci z zespołem delecji 1 p36. Opisanych zostało 
również kilka innych anomalii związanych z dłońmi, w tym jedna lub obie dłonie z jednym 
zgięciem (zamiast typowych dwóch), palce u rąk lub/i nóg z jednym lub trzema zgięciami 
(zamiast typowych dwóch) i skrzywienie palców (klinodaktylia), najczęściej małego palca. 
Niektóre rodziny donoszą o zaciśniętych dłoniach u małych dzieci, które mogą być objawem 
problemów lub uszkodzeń neurologicznych. Codzienne ćwiczenia i gry zmysłowe okazały się 
skuteczne w otwarciu dłoni. Zostały również odnotowane nietypowe objawy dotyczące 
stóp. W tym płaskostopie, stopy końsko-szpotawe i zachodzące na siebie palce u stóp. 
Kilkoro dzieci nosi obuwie ortopedyczne, wkładki ortopedyczne lub szyny, które pomagają 
im radzić sobie z tymi problemami (5, U). 
 

� Rozszczep wargi lub podniebienia 
Rozszczepienie podniebienia lub wargi zostało odnotowane u 5 do 17 procent dzieci. 
Podobnie, 5 procent dzieci w Unique miało rozszczepienie wargi/podniebienia, co 
skorygowano chirurgicznie. Bardziej powszechne w sondażu Unique było wysokie 
rozszczepienie, które występowało u 32 procent dzieci. Wysokie rozszczepienie może 
utrudnić mowę i wydawanie dźwięków. 

Zachowanie 
Generalnie dzieci z delecją 1 p36 są spokojne i czułe. Są jednak tak samo podatne na 
frustrację jak inne dzieci z problemami komunikacyjnymi i ich wybuchy gniewu i agresji mogą 
być trudne do opanowania dla opiekunów. Problemy z zachowaniem odnotowano w tak 
wielu jak 50 procentach przypadków u dzieci, a dowody zgromadzone przez Unique wydają 
się potwierdzać te liczby (5, 8, U). 
 

Kłopoty z zachowaniem mają szeroką skalę. Niektóre dzieci są niezwykle nieśmiałe w 
nowych sytuacjach i mają trudności z nawiązaniem kontaktu wzrokowego, zwłaszcza z 
osobami, których nie znają. Inne z kolei bywają nazbyt czułe, także w stosunku do obcych 
(U). 
 

Dowody zgromadzone przez Unique wskazują, iż trudności zmysłowe mogą stanowić 
problem dla niektórych dzieci. Może to być obronność dotykowa, kiedy dziecko jest 
wrażliwe na dotyk (pewne dzieci źle znoszą dotykanie ich dłoni i/lub stóp oraz mycie lub 
czesanie włosów) oraz są wrażliwe na pewne tekstury. Terapia zajęciowa może być bardzo 
korzystna w przypadku dzieci z obronnością dotykową, a niektóre rodziny stosują masaż 
skóry za pomocą szczotki chirurgicznej (U). 
 

Niektóre dzieci przechodzą przez długie fazy żucia lub gryzienia własnych dłoni, rąk, 
nadgarstków, a nawet czasami innych ludzi zwłaszcza kiedy doświadczają bólu, zmęczenia, 
frustracji lub strachu, ale czasem bez oczywistej przyczyny. Może to być trudne do 
opanowania bez fizycznej interwencji, choć część rodziców odkryła, że zastosowanie szyn 
zakładanych na rękę może ograniczyć to zachowanie, podobnie jak korzystne może być 
przyczepienie do ubrania dziecka przedmiotu, który to może żuć.  
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 � Kręgosłup 
Dzieci naznaczone hipotonią są czasem narażone na powstanie wygięcia kręgosłupa takiego 
jak kifoza (skrzywienie w stronę grzbietową) lub skolioza (skrzywienie boczne). Literatura 
donosi, iż skolioza występuje u 16 procent dzieci, podczas gdy w sondażu Unique 30 
procent dzieci miało skrzywienie kręgosłupa. Niewielka liczba z nich wymagała operacji 
korygującej skrzywienie, a inne potrzebowały pomocy korekcyjnych takich jak gorsety 
ortopedyczne, specjalne krzesełka lub łóżka (specjalne łóżko oferujące możliwość podparcia 
kręgosłupa i utrzymujące dziecko w prawidłowej pozycji podczas snu). Fizjoterapia była 
również skuteczna w przypadku niektórych dzieci (4, 5, U). 
 

� Tarczyca 
Badania wskazują, że około jedno na pięcioro dzieci ma niski poziom hormonów tarczycy 
(niedoczynność) i potrzebuje terapii zastępczej tyroksyny. Sugeruje się również, że u 
wszystkich dzieci czynność tarczycy powinna być monitorowana. Z doświadczeń Unique 
wynika jednak, iż mimo, że wiele dzieci jest monitowanych pod kątem czynności tarczycy, 
tylko jedno z 25 objętych sondażem dzieci cierpiało na niedoczynność (5, 6, U). 
 

� Okolica genitaliów 
Odnotowano różnorodność zaburzeń płciowo-moczowych. Pomniejsze anomalie genitaliów 
są powszechne u dzieci z zaburzeniami chromosomalnymi i występują one głównie u 
chłopców. Zgodnie z jednym z raportów, kwestia ta dotyka 25 procent dzieci z zespołem 
delecji 1 p36 i dotyczy problemów takich jak niezstąpienie jąder (wnętrostwo) i 
nierozwinięcie moszny i genitaliów u chłopców. Z sondażu Unique wynika, iż 50 procent 
chłopców ma niewielkie genitalia, a u 38 procent nie doszło do zstąpienia jąder (co może 
zostać skorygowane za pomocą prostego zabiegu chirurgicznego). 
 

� Okres dojrzewania 
Istnieje bardzo niewiele raportów na temat nastolatków ale wydaje się, że dojrzewanie 
płciowe może rozpocząć się wcześnie tak u dziewcząt jak i chłopców. Inne raporty sugerują, 
iż dzieci nigdy nie będą w pełni dojrzałe seksualnie jako osoby dorosłe. Wśród rodzin 
Unique dojrzewanie wśród dziewcząt miało miejsce najczęściej między 9 a 11 rokiem życia 
(1, 5, 7, U). 
 

� Nerki 
Zaburzenia związane z nerkami zostały odnotowane u kilkorga z dzieci. Wśród członków 
Unique są to przede wszystkim refluks nerkowy, pojedyncza nerka, nagromadzenie wapnia 
w jednej z nerek i kamienie nerkowe (5, U). 
 

� Infekcje 
Dwie trzecie z dzieci w Unique mających delecję 1 p36 cierpi na powtarzające się infekcje, 
których zakres i rodzaj sugerują pewne upośledzenie układu odpornościowego. 14 dzieci ma 
powracające zapalenie płuc, a cztery przeszły zapalenie opon mózgowych. Infekcje dróg 
oddechowych, przeziębienia, choroby układu pokarmowego są powszechne i trwają zwykle 
dłużej niż u typowo rozwijających się dzieci. Mimo to większość rodzin twierdzi, że wraz z 
wiekiem (powyżej 4 lub 5 lat) dzieci stają się mniej podatne na infekcje i cieszą się generalnie 
dobrym zdrowiem (U). 
 

„W zimie ma nieustannie zasmarkany nos. Dużo czasu zajmuje mu uporanie się z infekcjami. 
Wraz z wiekiem staje się jednak silniejszy i wydaje się być zdrowszy” - 3 ½ roku 
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Problemy z karmieniem są powszechne u noworodków. Dwie trzecie niemowląt w jednym z 
badań miało zbyt słaby odruch ssania, aby zaspokoić swoje potrzeby żywieniowe lub miało 
trudności z koordynacją ssania i połykania. Badania połykania pokazały dysfunkcję u niemal 
trzech czwartych niemowląt, a problemy z przełykaniem i dławienie się oznaczają, że 
karmienie piersią lub butelką może zajmować długi czas (10). 14 z 25 matek zapytanych 
przez Unique próbowało karmienia piersią, jednak ze względu na napotkane trudności, 
jedynie 5 odniosło na tym polu sukces. Mimo to część rodziców karmiła swoje dzieci 
mlekiem z piesi za pomocą butelki lub łyżeczki. Niektórym dzieciom pomogło założenie 
tymczasowej rurki nosowo-gardłowej (rurka NG jest wprowadzona do gardła poprzez nos) 
lub rurki gastrostomijnej (rurka G pozwala na wprowadzanie pokarmu wprost do żołądka). 
Refluks żołądkowo-przełykowy (w którym pokarm cofa się w górę przewodu 
pokarmowego) i wymioty są częste wśród niemowląt i małych dzieci. Zgodnie z sondażem 
Unique, ponad 70 procent dzieci ma refluks. Utwardzacze pokarmu i dostępne na receptę 
leki zobojętniające kwas żołądkowy mogą pozwolić na kontrolę refluksu, jednakże niektórym 
dzieciom pomaga fundoplikacja, która jest metodą operacyjną mającą na celu poprawienie 
działania zastawki między żołądkiem a przełykiem (U). 
 

Wśród członków Unique, większość problemów z odżywaniem polepszyła się do końca 
drugiego roku życia u dzieci jedzących przetarte i pogniecione jedzenie, choć słabe ssanie i 
trudności z połykaniem wciąż stwarzały problemy z piciem (U). 
 

60 procent z przebadanych rodzin w Unique zgłosiło problemy z zatwardzeniami, niekiedy 
bardzo poważne. Oprócz zwykłych leków przeczyszczających dostępnych na receptę i bez 
nich, jedna rodzina odniosła sukces poprzez dodanie do jedzenia siemienia lnianego. Innym 
udało się wprowadzić zmiany diety polegające na zwiększeniu błonnika i spożywanych 
produktów pełnoziarnistych oraz ograniczeniu spożycia nabiału. Jedna rodzina wspomaga 
dietę swojego dziecka poprzez dodanie oleju mineralnego, a inna poprzez dzienne podanie 
łyżki stołowej oliwy z oliwek. Wszelkie zmiany dietetyczne powinny być jednak 
podejmowane przy wsparciu i pod kontrolą dietetyka (U). 
 

U niektórych dzieci natomiast (około 20 procent, zgodnie z sondażem Unique) rozwija się 
hiperfagia (abnormalny wzrost apetytu), która może być przyczyną otyłości (1, U). 
 

„Magda była zawsze w dolnych 10 centylach jeśli chodzi o jej wzrost i odkąd skończyła 4 
latka w górnych procentach wagowych” - 11 ½ roku 

Możliwe problemy medyczne 
Dzieci z zespołem delecji 1 p36 mają wiele uleczalnych problemów medycznych. Nieleczone, 
mogą one być dodatkowym źródłem trudności dla dziecka. 

� Serce 
Badania wskazują, iż problemy z sercem (kardiologiczne) występują u około 44 procent 
dzieci. Około 30 procent spośród problemów sercowych to kardiomiopatia, w której serce 
jest powiększone i nie pompuje tak mocno jak powinno, a około 70 procent to problemy z 
budową serca. Kardiomiopatia może wymagać leków, ale może też stopniowo poprawić się 
z czasem. W sondażu Unique, 54 procent dzieci miało schorzenia kardiologiczne. Większość 
z nich jest stosunkowo niewielka i poprawia się sama lub dzięki leczeniu nieoperacyjnemu. 
Najczęstszym problemem jest pozostałość prenatalnych struktur w sercu - przetrwały 
otwór owalny (patent foramen ovale, PFO) lub przetrwały przewód  
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tętniczy (patent ductus arteriosus, PDA). U około połowy dzieci 
w Unique mających PDA, defekt koryguje się sam w ciągu kilku 
miesięcy po urodzeniu. U pozostałych, PDA jest zamknięte 
poprzez ligację (otwarty kanał jest zamykany za pomocą szwów 
lub przecinany i kauteryzowany) lub przez kauteryzację 
kardiologiczną (wprowadzenie za pomocą cewnika spirali lub 
zatyczki, która blokuje przepływ krwi). Ubytek w przegrodzie 
międzyprzedsionkowej (atrial septal defect, ASD) i ubytek 
przegrody międzykomorowej (ventricular septal defect, VSD) są 
również powszechne, przy czym otwory te zwykle zamykają się 
same i nie wymagają interwencji chirurgicznej. Wśród rodzin 
Unique i w literaturze odnotowano również anomalię Ebsteina 
(zgłoszoną w przypadku dwójki dzieci w Unique) i tetralogię 
Fallota (u jednego dziecka w Unique) (5, 6, U). 

Tłumaczenie niektórych terminów 
Przetrwały otwór owalny Otwór pomiędzy dwiema górnymi komorami serca, który nie 
zamyka się tuż po urodzeniu jak powinien 
Przetrwały przewód tętniczy Nie zamknięcie się kanału między aortą a tętnicą płucną, 
która dostarcza krew do płuc 
Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej Jest to otwór w mięśniowej ścianie między 
dwiema napełniającymi się częściami serca (przedsionkami) 
Ubytek przegrody międzykomorowej Jest to otwór w ścianie między dwoma 
pompującymi komorami serca 
Anomalia Ebsteina Wrodzona wada serca dotykająca prawej strony serca. Zastawka 
trójdzielna kontrolująca przepływ krwi z górnej części serca (przedsionka) do dolnej 
(komory) jest umieszczona zbyt nisko. To sprawia, że przedsionek jest zbyt duży, a komora 
zbyt mała. Zastawka może przeciekać przez co krew, która powinna być w komorze spływa 
bezpośrednio do przedsionka. 
Tetrologia Fallota Charakteryzuje się dwoma głównymi problemami: tętnicą, która 
dostarcza krew do płuc mającą nietypowo małe wejście (stenoza płucna) oraz ubytkiem 
przegrody międzykomorowej 

� Słuch 
Ubytek słuchu dotyka około dwóch trzecich ludzi z zespołem delecji 1 p36. Waha się on od 
niewielkiej utraty na różnych częstotliwościach do ciężkiej na wszystkich częstotliwościach. 
Istnieją dowody, iż utrata słuchu jest wadą progresywną u niektórych dzieci, dlatego zaleca 
się coroczne badania słuchu. Ubytek słuchu może być odbiorczy (spowodowany 
uszkodzeniem ucha wewnętrznego lub nerwu słuchowego) lub przewodzeniowy (związany z 
funkcją ucha zewnętrznego i środkowego). Odbiorczy ubytek słuchu jest trwały i zwykle 
leczony z użyciem pomocy słuchowych lub w przypadku poważnej utraty słuchu implantów 
ślimakowych. Przewodzeniowy ubytek słuchu jest tymczasowy i wynika z nagromadzenia 
woskowiny lub płynu w uchu środkowym. Powstawanie czopów woskowinowych mija z 
wiekiem kiedy to przewody w uchu stają się szersze, dzięki czemu odpływ z ucha 
środkowego staje się lepszy. W międzyczasie wiele dzieci będzie potrzebowało rurek 
wentylacyjnych wprowadzanych do ucha. Istnieje również możliwość stosowania w tym 
czasie pomocy słuchowych. Wśród rodzin Unique, 8 z 14 dzieci cierpiało na 
przewodzeniowy ubytek słuchu (4, U). 

11 ½ roku 
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� Wzrok 
Problemy ze wzrokiem są bardzo powszechne i różnorodne. U około 80 procent dzieci 
stwierdzono jakiś rodzaj defektu wzrokowego. Problemy te mogą wynikać ze struktury lub 
funkcjonowania oczu, lub też mózgu przetwarzającego informacje pochodzące od oczu. W 
sondażu Unique najczęstszym problemem dotyczącym wzroku jest zez dotykający około 
połowę dzieci. Inne odnotowane problemy oczu to atrofia dysku optycznego, krótko- lub 
dalekowzroczność, oczopląs, nadwrażliwość na światło (światłofobia), katarakty i 
astygmatyzm. Okulary mogą pomóc skorygować te problemy, a w przypadku nadwrażliwości 
na światło szkła fotochromatyczne mogą okazać się niezastąpione. Poza problemami z okiem 
jako takim, wiele dzieci  cierpi na korowe upośledzenie wzroku, w którym systemy widzenia 
w mózgu nie rozumieją jednoznacznie lub błędnie interpretują to, co widzą oczy. Niezależnie 
od przyczyny upośledzenia wzroku, problemy z nim związane mogą być dotkliwe; jedno z 25 
dzieci w Unique jest zarejestrowane jako niedowidzące, a drugie jako niewidome. 
Dodatkowo niedawne raporty sugerują, że połowa do dwóch trzecich dzieci jest wzrokowo 
nieuważna i nie potrafi utrzymać wzroku w jednym punkcie lub podążać za ruchem (5, 6, U). 

Tłumaczenie niektórych terminów 
Atrofia dysku optycznego Dysk optyczny jest częścią nerwu optycznego, który znajduje 
się z tyłu gałki ocznej i przenosi informacje z siatkówki, filmu fotograficznego oka, do mózgu. 
W atrofii dysku optycznego jest on blady lub doszło w nim do pewnego rodzaju zmian 
degeneracyjnych 
Zez Strabizm lub leniwe oko. Nieprawidłowo ustawiona gałka oczna może patrzeć do 
środka, na zewnątrz, w górę lub w dół 
Amblyopia ograniczone widzenie (zwykle w leniwym oku). Ze względu na wiele możliwych 
przyczyn, mózg preferuje jedno z oczu ograniczając widzenie w drugim 
Oczopląs Szybki mimowolny ruch gałek ocznych 
Nadwrażliwość na światło / światłofobia Nadmierna wrażliwość lub nietolerancja na 
światło 
Astygmatyzm Rogówka (przezroczysta osłona tęczówki i źrenicy) jest nieprawidłowo 
zakrzywiona, efektem czego obiekty mogą wydawać się rozmazane. Czasami mózg może 
kompensować astygmatyzm, jednak jeśli jest on zbyt silny konieczne będzie użycie szkieł 
korekcyjnych 

� Napady padaczkowe 
Napady padaczkowe dotykają około połowy do trzech czwartych wszystkich dzieci. Zgodnie 
z sondażem Unique, napady po raz pierwszy pojawiają się między urodzeniem a trzecim 
rokiem życia (w literaturze medycznej pojawiają się one między czwartym dniem a 7. rokiem 
życia). Niektóre rodziny donoszą tylko o jednym lub dwóch napadach u dzieci, które nigdy 
nie wracają. U niektórych dzieci jednak są one niezwykle trudne do kontrolowania, 
niezależnie od podawanych leków. U dwóch rodzin w Unique napady przekształciły się w 
zespół Lennoxa-Gastauta, trudną w leczeniu nietypową formę epilepsji. Z pomocą 
neurologów, niektórzy rodzice próbowali u swoich dzieci alternatywnych sposobów takich 
jak dieta ketoniczna (bogata w tłuszcz, uboga w białko i węglowodany, stosowana wyłącznie 
pod nadzorem medycznym), suplementy witaminy B6 i leków homeopatycznych (5, 9, U). 


