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Unique wspomina o tablicach ogłoszeń i stronach internetowych innych organizacji, aby pomóc rodzinom 

poszukującym informacji. Nie oznacza to, że popieramy ich treść lub ponosimy za nią odpowiedzialność. 

Niniejszy przewodnik informacyjny nie zastępuje osobistej porady lekarskiej. Rodziny powinny konsultować 
się z wykwalifikowanym lekarzem we wszystkich sprawach związanych z diagnostyką genetyczną, 
zarządzaniem i zdrowiem. Informacje na temat zmian genetycznych to bardzo szybko zmieniająca się 
dziedzina i chociaż uważa się, że informacje zawarte w tym przewodniku są najlepsze z dostępnych w 
momencie publikacji, niektóre fakty mogą ulec zmianie w późniejszym czasie. Firma Unique dokłada wszelkich 
starań, aby na bieżąco śledzić zmieniające się informacje i w przeglądu 

 

Niniejsza broszura została po raz pierwszy opracowana przez Unique (PM) w 2009 roku i przejrzana przez dr 
Johna Barbera z Wessex Clinical Genetics Service oraz przez profesora Maja Hulténa, BSc, PhD, MD, 

FRCPath, profesora genetyki medycznej, University of Warwick, 2009. 

Główna rewizja została wykonana przez Unique (CA) i zrecenzowana przez Dr Fe García Santiago, Instytut 
Genetyki Medycznej i Molekularnej, Hospital Universitario La Paz, Madryt, Hiszpania oraz przez Dr Wendy 

Chung i Dr Haluk Kavus, Division of Molecular Genetics, Columbia University, Nowy Jork, USA,  

 

 

  

Grupa Wsparcia Rzadkich Zaburzeń Chromosomowych Numer organizacji charytatywnej 1110661 

Zarejestrowana w Anglii i Walii Numer firmy 5460413  

Grupa Wsparcia dla Rzadkich Zaburzeń Chromosomowych 

The Stables, Station Road West, Oxted, Surrey RH8 9EE, Zjednoczone Królestwo 

Tel: +44(0)1883 723356 

info@rarechromo.org I www.rarechromo.org  

Dołącz do Unique, aby uzyskać linki rodzinne, informacje i wsparcie. 

Unique jest organizacją charytatywną bez finansowania rządowego, istniejącą 
wyłącznie dzięki darowiznom i dotacjom. Jeśli możesz, prosimy o wpłatę darowizny 
za pośrednictwem naszej strony internetowej www.rarechromo.org/donate. Pomóż 

nam pomóc Tobie!    

Niniejsza ulotka została wydana dzięki wsparciu 

Fundacji Boshier-Hinton   
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Odwrócona duplikacja i delecja 8p 
Odwrócona duplikacja i delecja 8p, znana jako inv dup del 8p, jest rzadkim 
schorzeniem genetycznym, które występuje raz na 10 000-30 000 urodzeń. U osób 
z inv dup del 8p występuje zarówno dodatkowa kopia (duplikacja) części materiału 
genetycznego, który tworzy jeden z chromosomów organizmu - chromosom 8 – jak 

i brakująca kopia (delecja) innej części . 

Podobnie jak w przypadku innych zaburzeń chromosomowych, posiadanie zarówno 
dodatkowego jak i brakującego fragmentu materiału genetycznego może 
powodować wady wrodzone, wpływać na rozwój i zdolności intelektualne dziecka 
oraz być związane w różnym stopniu z szeregiem innych indywidualnych cech. 
Większość przypadków inv dup del 8p nie jest związana z żadnymi zagrażającymi 

życiu schorzeniami (García- Santiago 2015; Akkurt 2017). 

Wprowadzenie do chromosomów 
Nasze ciała składają się z bilionów komórek. Większość z tych komórek zawiera 
zestaw około 20 000 różnych genów, które noszą instrukcje mówiące ciału, jak ma 

się rozwijać, rosnąć i funkcjonować. 

Geny są przenoszone na strukturach zwanych 
chromosomami, które składają się ze złożonej 
substancji chemicznej zwanej DNA. 
Chromosomy (a więc i geny) zwykle występują 
w parach, przy czym jeden z każdej pary 
chromosomów jest dziedziczony od każdego z 

rodziców. 

Normalna komórka w organizmie ma 46 
chromosomy. Spośród 46 chromosomów, dwa 
są parą chromosomów płci: dwa X dla 
dziewczynki oraz X i Y dla chłopca. Pozostałe 44 
chromosomy są pogrupowane w 22 pary i są 
ponumerowane od 1 do 22, w przybliżeniu od 

największego do najmniejszego.  

Patrząc na chromosom 8 
Chromosomów nie można zobaczyć gołym okiem, ale jeśli zabarwisz je i 
powiększysz pod mikroskopem, możesz zobaczyć, że każdy z nich ma 
charakterystyczny wzór jasnych i ciemnych pasm. Wzór prążków dla chromosomu 

8 można zobaczyć na poniższym obrazku.  
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Grupy na Facebooku 
Społeczność Wsparcia Rodziców z Zaburzeniami Chromosomowymi 8p (644) - 

https://www.facebook.com/ grupy/8pterapii/ 

Zaburzenia chromosomu 8 (402) - https://www.facebook.com/

groups/717458371707183/?  

Zespół delecji/duplikacji 8p23.1. Rzadkie zaburzenie chromosomowe (473) - https:// 

 

Grupa badawcza ds. delecji/duplikacji 8p (283) - związana z projektem badawczym 

8p (w nawiasach liczba członków na sierpień 2019 r.) 
 

 
"Zaburzenia chromosomu 8 - Co to jest nieprawidłowość chromosomalna" 

 

"Inwersja Delecja Duplikacja Chromosomu 8p" (filmik przygotowany przez rodziny 
z okazji Dnia Chorób Rzadkich, który krótko wyjaśnia tę chorobę i pokazuje 

kilkoro dzieci z tą chorobą) 

https://www.youtube.com/watch?v=nzZEYlqYyA0 

"Czym są nieprawidłowości chromosomowe? Prosty, zrozumiały przewodnik dla 

rodzin" https://www.youtube.com/watch?v=aeAnKkqcPIs&t=20s 
 

 

https://patient.info - informacje o warunkach i zasadach leczenia 

https://www.nhs.uk/conditions/ - łatwe do zrozumienia objaśnienia warunków i 

procedur medycznych 

https://hannahmeandinvdupdel8p.com/ - blog mamy 8p i mówcy publicznego 

chromosom8.org 

 
https://www.project8p.org/ - Fundacja Projekt 8p jest organizacją non-profit 501(c)
(3), która działa na rzecz osób z chromosomem 8p i wszystkich osób związanych z 

tą chorobą. 
 

Książki 
"Chromosome Kids Like Me", Annette Fournier (książka dla dzieci autorstwa matki 
rodzica inv dup del); "Redefine Special" Melanie Gomez (duchowe dewocjonalia 
matki dorosłego inv dup del 8p); "Playing in the Mud" Annette Fournier 
(humorystyczny pamiętnik o życiu z dzieckiem specjalnej troski, autorstwa matki 

dziecka inv dup del 8p). 
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https://www.facebook.com/groups/717458371707183/?ref=br_rs
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https://www.youtube.com/watch?v=nWhxzaiNqjE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=nWhxzaiNqjE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=nzZEYlqYyA0
https://www.youtube.com/watch?v=aeAnKkqcPIs&t=20s
http://www.nhs.uk/conditions/
https://hannahmeandinvdupdel8p.com/
http://www.project8p.org/
https://www.youtube.com/watch?v=nWhxzaiNqjE&t=1s
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rozumieć, ale potem jest już łatwiej i będziesz miał 

tak wiele radości. Poznacie wspaniałych ludzi i nauczycie 
się wiele o sobie. Będzie kilka bardzo trudnych 
momentów i kilka trudnych decyzji; czasami będziecie 
popychani do granic możliwości, ale przejdziecie przez to i 
dzięki temu wasze zdolności radzenia sobie będą rosły. 
Czeka was długa droga, ale dobre chwile będą epickie, a 
sama radość, jaką odczuwacie, gdy osiągają kamienie 
milowe, jest nie do opisania. Pracuj ciężko, próbuj dalej, 
słuchaj rad i ignoruj niektóre z nich. One są twoje, a ty 

jesteś ich mistrzem, a co najważniejsze, czas w tej podróży płynie bardzo szybko. 
Upewnij się, że poświęcasz czas, aby się nimi cieszyć, ponieważ pod tym wszystkim, 

kiedy drzwi w domu są zamknięte, są one twoim dzieckiem i są doskonałe.  
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Każdy chromosom ma ramię krótkie (p) (od francuskiego petit - mały) i ramię 
długie (q). Pasma są numerowane na zewnątrz, począwszy od punktu, w którym 
spotykają się ramiona krótkie i długie (centromer (zaznaczony na żółto)). Niski 
numer, taki jak p12, znajduje się blisko centromeru. Materiał znajdujący się bliżej 
centromeru nazywany jest proksymalnym. Wyższa liczba, taka jak p23, która 
znajduje się dalej od centromeru i bliżej końca chromosomu, jest określana jako 
region dystalny. Termin cen jest używany do wskazania lokalizacji, która jest bardzo 
blisko centromeru, podczas gdy ter (od terminal) wskazuje lokalizację, która jest 

bardzo blisko końca ramienia p lub q. 

Zmiany chromosomalne 
Zmiany w strukturze chromosomów takie jak inv dup del 8p występują najczęściej 
podczas podziałów komórkowych, które prowadzą do powstania komórki jajowej 
lub plemnika. Podczas tego procesu każde ramię każdego z 46 chromosomów 
najpierw rozdziela się wzdłuż na dwie nitki, które są utrzymywane razem przy 
centromerze. Następnie chromosomy układają się w 23 pary, przy czym pary te leżą 
obok siebie, z wyjątkiem chromosomów płciowych X i Y, które łączą się ze sobą na 
jednym końcu. Segmenty DNA są następnie wymieniane w procesie znanym jako 
crossing-over (rekombinacja), a nici chromosomów są utrzymywane razem w 
punktach krzyżowania (znanych jako chiazmaty). Pary chromosomów "rozpoznają" 
się nawzajem, ponieważ są do siebie podobne. Jednak tam, gdzie DNA chromosomu 
powtarza się w niewielkich odstępach, powtórzenie może łączyć się w pary ze 
swoim partnerem na tym samym chromosomie, zamiast z powtórzeniem na innym 
chromosomie, i mogą wystąpić "błędy", prowadzące do powstania części 

chromosomu(s) zagubienie, powielenie i/lub zmiana układu. 

Takie rearanżacje chromosomalne jak ta dotycząca chromosomu 8p są stosunkowo 
częste ze względu na obecność dwóch klastrów genów receptorów węchowych 
(kopii genów zaangażowanych w odbieranie zapachu). Większość DNA, które 
tworzy chromosom 8p jest obecna jako unikalna sekwencja, ale obecność tych 
klastrów genów powoduje powstanie dwóch sekcji, w których sekwencja DNA jest 
powtarzana w bliskich odstępach czasu. Te powtarzające się sekwencje znajdują się 
w proksymalnej części 8p23.1 zwanej REPP oraz w bardziej dystalnej części 8p23.1 
zwanej REPD (patrz diagram na stronie 4) i mogą działać jako słabe punkty 
chromosomu, co oznacza, że istnieje większe prawdopodobieństwo jego złamania w 
tych miejscach. Obecność REPP i REPD oznacza również, że maszyneria 
replikacyjna jest bardziej podatna na "potknięcia" podczas produkcji plemnika lub 
komórki jajowej, co skutkuje skomplikowanymi rearanżacjami chromosomalnymi, 

takimi jak inv dup del 8p. 

Źródła 

Informacje zawarte w tej broszurze pochodzą z opublikowanej literatury medycznej oraz z 
informacji uzyskanych od członków Unique. Podano nazwiska autorów i daty publikacji 
artykułów w literaturze medycznej, aby umożliwić Ci wyszukiwanie streszczeń lub 
oryginalnych artykułów w Internecie w PubMed (http://www.ncbi.nlm. nih.gov/pubmed). Jeśli 

wypełniło szczegółową ankietę w roku 2017/18. Oprócz tego informacje zostały również 

zaczerpnięte z rekordów bazy danych innych członków, gdzie było to możliwe. 
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Osoby z inv dup del 8p mają jeden normalny chromosom 8. Drugi chromosom 8 
jednak przeszedł jedną z takich złożonych rearanżacji. W tej rearanżacji niewielki 
fragment wierzchołka chromosomu 8p jest usunięty, prawie zawsze od REPD do 
końca chromosomu 8p (pter) (czerwony fragment na poniższym schemacie), a 
stosunkowo duży fragment jest powielony (niebieski fragment na poniższym 
schemacie), zwykle rozciągający się od REPP w kierunku centromeru do 8p11, 
chociaż wielkość ta może się różnić (patrz Czy wielkość powielonego regionu może 
się różnić?). 
Dodatkowa zduplikowana część biegnie w kierunku przeciwnym do normalnego i 
dlatego jest określana jako odwrócona (w skrócie inv). Zobacz jak pasma w górnej 
niebieskiej części inv dup del(8) są lustrzanym odbiciem tych poniżej żółtego pasma. 
Zduplikowane segmenty są oddzielone przez większą część pasma 8p23.1, które nie 

jest ani zduplikowane ani usunięte (na żółto).   

Czy rozmiar zduplikowanego regionu może być różny? 
Tak. Rozmiar zduplikowanego (niebieskiego) fragmentu nie jest taki sam u 
wszystkich osób z inv dup del 8p. U niektórych może być on większy, a u 
niektórych mniejszy, w zależności od miejsca pęknięcia chromosomu w celu 

utworzenia chromosomu inv dup del 8. 

Diagram A (powyżej) ilustruje bardziej powszechną dużą formę duplikacji z 
punktem przerwania w paśmie 8p11.2. U niektórych osób jednak punkt przełamania 

A B 

In
fo

rm
acje

 ge
n
e
tyczn

e
 

49 

 

 Moja rada dla innych rodziców byłaby taka, aby zaakceptować 
fakt, że wasze dziecko jest wyjątkowe, a będąc takim, nie 
porównujcie jego zdolności lub ich braku z innymi dziećmi. 
Bądźcie tak silni, jak tylko możecie dla dobra swojego dziecka, 

ale nigdy nie wahajcie się prosić o pomoc i szukać jej.   

 Widzimy w naszym synu błogosławieństwo, ale z wiekiem 
jego Ograniczenia stały się dla nas jako rodziny bardzo dużym 
wyzwaniem. Czasami życie jest bardzo samotne i czuje się 
bardzo ograniczone. Istotne jest, aby zapewnić sobie wsparcie 
psychiczne i zadbać o swoje ciało fizycznie. Jeśli to możliwe, 

zbuduj dobry system wsparcia z przyjaciółmi i rodziną. Przede wszystkim jednak rób 

sobie przerwy.   

 Dzieci z inv dup del 8p piszą swoją własną księgę zasad i przeczą wszystkiemu, co 
kiedykolwiek o nich napisano. Są sprytne, inteligentne, zabawne i absolutnie urocze. 
Zawsze starają się być najlepszą wersją siebie, jaką tylko mogą być. Powiedziano 
nam, że według genetyków nigdy nie będzie chodzić ani mówić, ale udowodniła im, 

że się mylili!   

 Moja rada to dołączyć do grup wsparcia na Facebooku, aby dzielić się kamieniami 

milowymi z ludźmi, którzy rozumieją, jak wielkie są to kamienie milowe.   

 Diagnoza ta obejmuje ogromne spektrum, szczególnie jeśli dziecko zostało 
zdiagnozowane w młodym wieku. Nikt nie ma kryształowej kuli, która powie Ci, co 
Twoje dziecko będzie w stanie robić w przyszłości, czy to w perspektywie krótko-, 
średnio- czy długoterminowej. Postępuj zgodnie z radami, które sprawdzają się w 
twoim przypadku, np. umieszczenie dziecka w żłobku, aby dać mu szansę 
rozwinięcia umiejętności poprzez naśladowanie, ale wiedz również, że powiedzenie 
"to nie działa w naszym przypadku" jest również w porządku. Dla nas najważniejsze 
było upewnienie się, że nie ograniczamy świata naszego syna, zakładając, że nie 
może lub nie chce robić pewnych rzeczy, ale zamiast tego dajemy mu wszystkie 
możliwości rozwoju, jakie tylko możemy i akceptujemy pomoc również w tym 
zakresie. To może być wyczerpujące, więc pozwolenie profesjonalistom i innym 

agencjom na pomoc jest naprawdę ważne.   

 Uzyskaj dużo pomocy od rodziny: nie byliśmy dobrzy w proszeniu o pomoc przez 
pierwsze lata i doprowadziło to do tego, że czasami byliśmy zestresowani. Sugeruję 
również, aby zacząć stosować mindfulness. Polecam aplikację o 
nazwie 10% szczęścia autorstwa Dana Harrisa. Dużo 
porad/mądrości od czołowych postaci, które zajmują się 
mindfulness od wielu lat. Zaczęłam żyć bardziej w 
teraźniejszości, mniej w przeszłości i przyszłości. Tak jak nasza 
córka! Mamy wielkie szczęście, że mamy takie dziecko jak ona i 

wszystko jest możliwe!   

 Czasami jest to ciężka podróż, ale nigdy nie trać z oczu, że 
mają szansę na pełne i szczęśliwe życie, tylko na swoim 
poziomie. Wczesne lata są najtrudniejsze, ponieważ zaczynasz je 
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Co mówią rodziny... 
 Na początku trudno było przyzwyczaić się do 
nowej rutyny, ale z czasem stało się to po prostu 
naturalne. Trójka starszego rodzeństwa naszej córki 
uwielbia ją bezgranicznie: zawsze jej szukają, chcą się 
z nią bawić i bardzo się o nią troszczą. Jako jej mama 
zostałam zainspirowana do podjęcia nauki zawodu 
terapeuty zajęciowego po pracy z jednym z nich! Jako 
rodzina jesteśmy bardzo zżyci, regularnie razem 

wychodzimy i robimy to, co każda inna rodzina. 

Czasami pojawiają się dodatkowe wyzwania, ale znajdujemy sposoby na ich obejście, 
a nasza córka jest zawsze w pełni dołączone. Ma PA, którego używamy, aby dać jej 
odpocząć od nas, a nam trochę czasu z jej starszym rodzeństwem, aby je trochę 
rozpieścić. Uważamy, że jest to dla nich bardzo ważne. Fizycznie jest coraz trudniej 
i właśnie zamontowaliśmy podnośniki, żeby jej w tym pomóc. Mama i tata miewają 
bezsenne noce, ale dzielimy się tym zadaniem tak bardzo, jak to możliwe, aby dać 
nam obojgu chwilę wytchnienia. Przebywanie wśród innych rodzin jest wspaniałym 
źródłem informacji i wsparcia. W ten sposób poznaliśmy kilku fantastycznych 
przyjaciół. Zawsze warto przyłączyć się do lokalnych grup rodziców-opiekunów, a 

także do krajowych organizacji charytatywnych.  

 Weź to jeden dzień na raz, dbaj o siebie też, rozmawiaj otwarcie z innymi dziećmi 
o tym, jak się czują i co zauważają, oczekuj tego, co najlepsze od dziecka z 
zaburzeniem chromosomowym, bo zaskoczy cię wszystkim, co będzie w stanie 
zrobić. Stworzenie systemu komunikacji jest kluczowe. Żyj chwilą. Znajdź inne 
rodziny, z którymi możesz się połączyć (nie muszą mieć tej samej diagnozy). Dobrzy 
terapeuci są naprawdę ważni. Jeśli nie czujesz się z czymś dobrze, zasięgnij drugiej 
lub trzeciej opinii. Nie będziesz w stanie zrobić wszystkiego, co sugeruje każdy z 
nich. Rób to, co potrafisz najlepiej. Dołącz do grup internetowych i zadawaj pytania. 

Dowiedz się o zasobach. Wsparcie online może być bardzo pouczające. Będziesz 

Nigdy nie będę taka jak wszyscy, ale to nie musi być złe. Kocham naszą rodzinę 
taką, jaka jest, a nasza córka zmieniła mojego męża i mnie na lepsze i nauczyła mnie 
tak wiele o miłości. Jesteśmy lepszymi ludźmi, lepszymi rodzicami. Ona ma dary, 

które są tylko jej. Szukajcie darów swojego dziecka.   

 Twoje dziecko nauczy Cię tak wiele i chociaż diagnoza zmieni 
Twoją rodzinę, może zmienić Ciebie na lepsze. Staraj się nie 
myśleć o tym dalej niż sześć miesięcy naprzód, ponieważ po tym 
czasie wszystko staje się przytłaczające. Twoje dziecko nadal 
może mieć wspaniałe życie z niepełnosprawnością. Bądź delikatny 
dla siebie, akceptując diagnozę i poświęcaj czas sobie, kiedy tylko 

możesz.   
 Nasze dzieci mają swój własny harmonogram. Będą robić to, co 
będą robić, kiedy nadejdzie ich czas. Nie ma pośpiechu, nie ma 

zmian. Po prostu trzeba z tym iść.   
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znajduje się dalej w dół w kierunku centromeru, np. w paśmie 8p11.21 duplikacja 
jest nieco większa. Punkt przełamania może również znajdować się dalej, np. w 
paśmie p12 lub p21 (Diagram B), a duplikacja jest odpowiednio mniejsza, w różnym 

stopniu (na tym diagramie punkt przełamania znajduje się w paśmie 8p21.2). 

Uwaga: w całym przewodniku punkt przerwania będzie określany w nawiasach, np. 
inv dup del 8p (p11) odnosi się do duplikacji, w której punkt przerwania znajduje się 

w 8p11. 

punktem 
łamania w 8p11; 10 członków z punktem łamania w 8p12; 12 członków z punktem 

łamania w 8p21; i jeden członek z punktem łamania w 8p22. 

pojedynczą kopię łączącą zduplikowane regiony, co oznacza, że krytyczne geny w 

tym regionie są obecne w normalnej liczbie kopii.  

Czy rozmiar i lokalizacja powielania jest znacząca? 
Dokładne efekty pozyskiwania materiału z chromosomu zależą od wielu czynników, 
które dopiero zaczynamy rozumieć. Obejmują one: jak duża jest duplikacja, ile 
genów jest duplikowanych zawiera i co te geny robią. Ta sama zasada odnosi się do 

delecji. 

Efekty mogą nie być ograniczone do genów w obrębie zduplikowanego lub 
usuniętego fragmentu chromosomu, ponieważ geny te mogą oddziaływać z innymi 
genami na tym samym lub innych chromosomach. Na przykład, tak zwane "geny 
modyfikujące" zlokalizowane w całym genomie mogą wpływać na ekspresję innego 
genu (genów), który może odgrywać rolę w rozwoju danej cechy. Skumulowane 
efekty zmienności sekwencji DNA w całym genomie danej osoby oraz wpływ 
czynników środowiskowych (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) również 

będą miały wpływ. 

Z tych powodów nawet osoby z takimi samymi lub bardzo podobnymi duplikacjami 
i delecjami mogą wykazywać różnice w zakresie i nasileniu cech, w tym osoby z inv 
dup del 8p. Duplikacje i delecje powodujące wzmocnienie lub utratę grupy genów, 
które są zlokalizowane obok siebie, mogą prowadzić do wielu niepowiązanych ze 
sobą cech, przyczyniając się do szerokiego zakres cech obserwowanych dla danego 
rzadkiego zaburzenia chromosomowego. Podobnie, szczególna duplikacja/delecja 
może zaburzyć gen lub geny w sposób, w jaki podobna, ale nieco inna duplikacja/

W przypadku niektórych osób z inv dup del 8p, zgłaszany jest tylko dodatkowy 
zduplikowany materiał, a nie mała delecja. Może to wynikać z niepełnej diagnozy, 
być może jedynie na podstawie kariotypowania, gdzie chromosomy są badane pod 
mikroskopem. Duplikacja jest na tyle duża, że łatwo ją wykryć, ale zastosowana 
technika nie była wystarczająco czuła, aby wychwycić maleńką delecję. Uważa się 
jednak, że zdecydowana większość osób z odwróconymi duplikacjami 8p ma 
również małą delecję (Guo 1995). W 

z rozpoznaniem inv dup del 8p.  
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delecja nie zaburza, prowadząc do rozwoju specyficznej cechy (cech). 

Istnieją pewne dowody na związek między wielkością zduplikowanego regionu u 
osób z inv dup del 8p a zakresem i ciężkością niektórych cech, z sugestią, że osoby 
z większymi duplikacjami będą prawdopodobnie bardziej dotknięte chorobą, ale 
doświadczenia rodzin z Unique sugerują, że istnieje znaczne zróżnicowanie 

niezależnie od wielkości duplikacji (Hand 2010; García-Santiago 2015; Unique). 

Mozaika 
U nielicznych osób komórki zawierające materiał chromosomowy inv dup del 8p 
występują obok komórek z prawidłową liczbą i układem chromosomów lub z innym 
wariantem chromosomu 8, na przykład z samą terminalną delecją 8p. Taka sytuacja, 
zwana mozaicyzmem, powstaje zazwyczaj po 

 

Mozaicyzm jest rzadki, ale w przypadkach, gdy był opisywany w literaturze 
medycznej, wynik choroby był w niektórych przypadkach znacznie łagodniejszy. 
Proporcje komórek inv dup del 8p w różnych typach tkanek tworzących organizm 
mogą się różnić, co wpływa na wynik. Stopień mozaicyzmu nie jest łatwy do 
określenia, ponieważ tkanki, które mogą być szczególnie ważne dla rozwoju, takie 
jak mózg, nie mogą być łatwo zbadane, w przeciwieństwie do komórek krwi lub 
komórek w ślinie, które są zwykle używane do badań (Vermeesch 2003; Hand 

2010). 

Dlaczego tak się stało? Czy może się to powtórzyć? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zbadać chromosomy rodziców i 
dotkniętego chorobą dziecka. Pewne jest to, że jako ojciec lub matka nie zrobiliście 
nic, co mogłoby spowodować inv dup del 8p i nic, co moglibyście zrobić, aby temu 
zapobiec. Rearanżacje chromosomowe dotyczą dzieci ze wszystkich części świata i 
wszystkich typów środowisk. Zdarzają się one również naturalnie u roślin i 

zwierząt. To nie jest niczyja wina. 

Inv dup del 8p może wystąpić, gdy w chromosomach rodziców nie ma rearanżacji, a 
badania wykazały, że chromosomy rodziców są 

duplikacja i delecja 
wystąpiły jako nowe wydarzenie u dziecka. Podczas gdy przyczyna inv dup del 8p nie 
jest znana, prawie na pewno doszło do niej w wyniku wypadku podczas tworzenia 
plemników lub komórek jajowych. W takich przypadkach szanse na urodzenie 
kolejnego dotkniętego chorobą dziecka są zazwyczaj nie większe niż w przypadku 

innych osób w populacji (Ergun 2010; Unique). 

Uważa się, że obecność powtarzających się odcinków REPP i REPD DNA na 
chromosomie 8p, które są podstawą występowania rzadkich inv dup del 8p, jest 
również odpowiedzialna za niezwykle częstą inwersję 8p w populacji ogólnej, która 
występuje u 39% typowej populacji japońskiej i 26% Europejczyków i dotyczy tego 
samego segmentu 8p23.1, który nie ulega duplikacji ani delecji u osób z inv dup del 

8p. 

Nie ma to wpływu na ich zdrowie lub rozwój i nie ma powodu, dla którego powinni 

In
fo

rm
acje

 ge
n
e
tyczn

e
 

47 

 

Geny   
Istnieje wiele genów zlokalizowanych na chromosomie 8p, które mogą odgrywać 
rolę w cechach związanych z inv dup del 8p. Niektóre z tych genów kandydujących 
są wymienione poniżej. Chociaż zidentyfikowanie genu(ów) odpowiedzialnego za 
pewne cechy związane z inv dup del 8p jest cenne i może pomóc w kierowaniu 
przyszłymi badaniami, nie prowadzi bezpośrednio do natychmiastowej poprawy 
leczenia. Ponadto, nawet jeśli domniemany odpowiedzialny gen zostanie 
zduplikowany lub usunięty, nie zawsze oznacza to, że związana z nim cecha (cechy) 

będzie obecna; rolę odgrywają również inne czynniki genetyczne i środowiskowe.  

 STMN4  

Gen STMN4 w paśmie 8p21.2 jest zduplikowany w większości przypadków inv dup 
del 8p i może być związany z zachowaniem i zaburzeniami ze spektrum 

autystycznym (Ozgen 2009). 

 DPYSL2 

Gen DPYSL2 w paśmie 8p21.2 jest również zduplikowany w większości przypadków 
inv dup del 8p i może być związany z samookaleczaniem, ponieważ wiadomo, że 
pokrewny gen na chromosomie X jest związany z samookaleczaniem u dzieci z 

zespołem Lescha-Nyhana (Ozgen 2009). 

 NRG1 

Nadekspresja genu NRG1 (8p12) została zasugerowana jako możliwy gen 
kandydujący dla ciężkiej hipotonii, która jest często związana z inv dup del 8p 

(García-Santiago 2015). 

 Rodzina genów FGF  

Nadekspresja genów z rodziny FGF, np. FGF17 (8p21.3), FGF20 (8p22) i FGFR1 
(8p11), może odgrywać rolę w powstawaniu wad rozwojowych kończyn i 

dysmorficznych rysów twarzy (García-Santiago 2015). 

 CDMD1 

Gen CSMD1 w paśmie 8p23.2 (deleted in inv dup del 8p) związany jest z rozwojem 

ośrodkowego układu nerwowego (García-Santiago 2015). 
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 Nasza córka mieszka w domu z naszą rodziną. Właśnie 
skończył się jej plan EHC i przeszła do usług dla dorosłych. Musi 
być traktowana jak osoba dorosła; pomaga jej w tym 
indywidualny budżet i stwierdziliśmy, że pomocne jest dla niej 
poznanie jak największej liczby osób w społeczności, w której 
mieszka - w ten sposób jest o wiele bezpieczniejsza. Jej 
zachowanie jest dobre, chyba że jest przestraszona lub cierpi z 

powodu bólu. Lubi śpiewać, grać w teatrze, pływać i gotować.  
- inv dup del 8p (p11), 22 lata 

 Nasza córka ma 20 lat i mieszka z nami w domu. Jest 
szczęśliwa, gdy przebywa z rodziną i w towarzystwie innych 
ludzi; jest bardzo towarzyska, radosna, ujmująca i zabawna. Lubi 
jazdę na nartach, biwakowanie, zakupy, a kiedyś uwielbiała wychodzić na posiłki i 
obserwować ludzi. Szkolenie zawodowe lub doświadczenie zawodowe nie są dla 
niej odpowiednie, ponieważ jest bardziej niepełnosprawna niż większość. Widać u 
niej oznaki przedwczesnego starzenia się: pierwsze siwe włosy miała w wieku 8 lat i 
teraz jest bardzo siwa, jej skóra staje się cieńsza i wysuszona, a także nastąpił 
wyraźny regres w jej możliwościach fizycznych. Nigdy nie jest nieszczęśliwa, nawet 
gdy coś ją boli, stara się zaangażować. Dużo śpi: 12 godzin w nocy przez większość 

swojego życia! Życie ją wyczerpuje.  - inv dup del 8p (p12), 20 lat 

 W wieku 16 lat rozumie, że dorasta i chce być "niezależną kobietą". Wie, że jest 
niepełnosprawna i ma opiekunów. Jest z tego zadowolona i cieszy się, że ma 
młodego opiekuna, który pokazuje jej nastoletnie rzeczy, takie jak telefony i 
aplikacje. Ma kosmetyczkę, która robi jej makijaż i paznokcie, a ona uwielbia te 
sesje. Uwielbia wszystko, co dziewczęce, takie jak masaże i opalanie, i coraz bardziej 
wczuwa się w koncepcję ubrań. Uwielbia pływać i jest w tym bardzo dobra, a także 

jeździć na rowerze; nie może pedałować, więc używa przystosowanego roweru. 

Nie chce być taka sama jak inne nastolatki, ale zamiast tego lubi mieć sesje jeden na 
jeden z dziewczynami. Interesują ją chłopcy i ogląda na YouTube filmy z udziałem 
młodych mężczyzn (oczywiście pod nadzorem), ale hej, wszyscy mamy hormony. Ma 
dobre nastoletnie doświadczenia i staramy się, aby robiła nastoletnie rzeczy. Jeździ 
na rowerze i pływa i uwielbia to. Chodzi też na zakupy, ale cieszy się z tego tylko 
wtedy, gdy kupujemy rzeczy dla niej, ponieważ uwielbia zamieszanie związane z 
przymierzaniem rzeczy. Przebranie jej w przebieralni to ciężka praca, więc wysyłam 

z nią opiekunów, aby kupowali modne ubrania.  - inv dup del 8p (p21), 16 lat  

 Nasz syn ma 25 lat i właśnie jesteśmy w trakcie załatwiania mu mieszkania 
wspomaganego: bungalow z trzema innymi chłopcami. Nie mogę powiedzieć, że 
jestem gotowa na tę przeprowadzkę, ale oboje potrzebujemy życia. Na 21. urodziny 
kupiliśmy mu iPada, co było najlepszą rzeczą w życiu - świetnie na nim gra, jest 
bardzo szybki i potrafi uchwycić wszystko, co chce zobaczyć. Nadal nie mówi, nie 
ubiera się i nie rozbiera, ale potrafi sam się nakarmić. Nie przesypia nocy, wcześnie 
wstaje i jest bardzo wymagający. Zazwyczaj jest bardzo radosnym młodym 

człowiekiem, ale jego zachowanie może być trudne. Wciąż się uśmiechamy.  - inv 

dup del 8p (p21), 25 lat 
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o tym wiedzieć, chyba że mają dziecko z zaburzeniami chromosomowymi. 

Inwersja ta została znaleziona u wielu z niewielkiej liczby matek dzieci z inv dup del 
8p przebadanych pod tym kątem, w tym u kilku członków Unique (Giglio 2001; 
García-Santiago 2015; Unique; Dr Fe García Santiago, komunikacja osobista). 
Obecność tej wspólnej inwersji może być wykazana przez testy chromosomowe 
rodziców i oznacza, że teoretycznie, jeśli miałeś dziecko z inv dup del 8p, możesz 
być w grupie ryzyka posiadania kolejnego. Jednakże sekwencja zdarzeń, która 
prowadzi do rearanżacji chromosomu jest nadal niezwykle rzadka, nawet jeśli 
nieszkodliwa inwersja na chromosomie 8 jest powszechna. Należy pamiętać, że nie 
są znane żadne czynniki środowiskowe, dietetyczne lub związane ze stylem życia, 
które mogłyby spowodować te zmiany chromosomowe i żadne z rodziców nie jest 

za nie odpowiedzialne (Floridia 1996; Giglio 2001; Kostiner 2002; Shimokawa 2004; 

García-Santiago 2015). 

Diagnoza 
Podczas gdy niektóre przypadki inv dup del 8p zostały zdiagnozowane prenatalnie ze 
względu na objawy wykryte przez USG, w tym zbyt dużo płynu owodniowego 
(polihydramnios), powolny lub nieprawidłowy rozwój serca, strukturalne 
nieprawidłowości mózgu i stopa klubowa, większość otrzymała diagnozę po 

urodzeniu lub w dzieciństwie, zwykle w wyniku tzw. 

cechy "dysmorficzne" (nietypowe) lub opóźnienie w osiąganiu kamieni milowych 
rozwoju (de Die-Smulders 1995; Macmillin 2000; Soler 2003, Pramparo 

 

 Nasza córka miała prawie roczek, kiedy w końcu otrzymaliśmy wyniki. Nie 
zaproponowano nam go, ale ponieważ mieliśmy już córkę, wiedziałam, że nie 
rozwija się ona tak samo, na przykład nie osiąga swoich kamieni milowych w 
rozwoju. Lekarze zgodzili się przeprowadzić badanie krwi w wieku 9 miesięcy, kiedy 

miała operację naprawiającą rozszczep.  - inv dup del 8p (p11) 

 Zabraliśmy ją na badania w wieku czterech lat, kilka miesięcy po wystąpieniu 
napadów, wierząc, że są one związane z konkretnym zaburzeniem. Wcześniej nie 
przeprowadzaliśmy badań genetycznych, ale wiedzieliśmy, że nasza córka ma 

znaczne opóźnienia w rozwoju, zarówno fizycznym, jak i poznawczym.  - inv dup 

del 8p (p12) 

 Została przebadana w wieku 18 miesięcy z powodu globalnego opóźnienia 

rozwoju.  - inv dup del 8p (p21) 

 
W zależności od tego, jak dawno temu Twoje dziecko otrzymało diagnozę, wyniki 

testu prawdopodobnie będą wyglądały jak jeden z tych przykładów: 

znaleziono 
oczekiwaną liczbę chromosomów (46), a także chromosom X i Y, więc jest to 
chłopiec lub mężczyzna. Test wykorzystał technikę FISH (. ish) i wykazał brak DNA 
w chromosomie 8 (del(8)) 
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duplikację chromosomu 8. (p12p23) pokazuje pasma, które są 
zduplikowane; w tym przypadku mamy do czynienia z przyrostem segmentu 
chromosomu od pasma p12 do pasma p23, a duplikacja jest odwrócona (inv). dn 
oznacza, że chromosomy rodziców zostały sprawdzone, a ta zmiana 
chromosomowa jest nowym 

matce. 

zaobserwowano oczekiwaną liczbę chromosomów (46). Pokazuje on również, że 
znaleziono dwa chromosomy X, więc jest to dziewczynka lub kobieta. Inv dup(8) 
(p21.3p23.1) oznacza, że nastąpiła odwrócona duplikacja chromosomu 8p z 

(p23.1p23.2)). 

 

(190822_6735381)x1 Wynik ten wskazuje, że w analizie wykorzystano technologię 
mikromacierzy (arr). GRCh37 informuje, która wersja ludzkiego genomu została 
użyta do porównania (patrz Złożenia genomów (niebieska ramka)). Analiza wykazała 
dwie anomalie DNA. Jedna z nich dotyczy pasm od 8p23.1 do p11.22. Anomalia 
DNA jest identyfikowana przez numery par zasad (punkty, w których nastąpiła 
zmiana chromosomalna). W tym przykładzie anomalia DNA leży pomiędzy parami 
baz 12580132 i 39258953 (odejmując pierwszą liczbę 

dodatkowa kopia (x3; 
normalna liczba kopii to dwie), więc jest to duplikacja. Druga anomalia dotyczy 
pasm od 8p23.3 do p23.1 i DNA, 

). Brakuje jednej kopii (x1) (normalna liczba 

kopii to dwie), więc jest to delecja. 

mozaicyzmu, 
co oznacza, że różne komórki u tego osobnika mają różną liczbę lub układ 
chromosomów. To jest dziewczynka lub kobieta (XX). Przebadano dwadzieścia 
komórek. W ośmiu ([8]) komórkach  brak materiału (del) 

duplikację (dup) 
materiału z chromosomu 8 ((8)) obejmującą materiał od pasma p23 do p21.1. 
Dwanaście ([12]) komórek wykazało prawidłowy kariotyp dla a 

  

Najczęstsze cechy 
Każda osoba z inv dup del 8p jest wyjątkowa i będzie miała różne problemy 
rozwojowe i medyczne, ale najbardziej prawdopodobne cechy i/lub te, które są 

najbardziej prawdopodobne, aby zrobić różnicę w zdrowiu lub dziecka   

 Pewien stopień opóźnienia rozwojowego  

 Pewien stopień upośledzenia uczenia się 

 Opóźnienie mowy i języka lub brak mowy  

 Niskie napięcie mięśniowe (hipotonia)  

 Anomalie strukturalne mózgu  

 Choroba serca, która często ustępuje samoistnie  
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Okres dojrzewania może być trudnym czasem dla każdej 
rodziny. Informacje, które posiadamy na temat dojrzewania 
płciowego i inv dup del 8p są ograniczone, ale wśród rodzin 
Unique pięciu członków (w tym chłopcy i dziewczęta) 
rozpoczęło dojrzewanie płciowe w oczekiwanym wieku, 
dwie dziewczynki późno weszły w okres dojrzewania 
płciowego, a uważa się, że jedna dziewczynka przeszła 
przez okres dojrzewania płciowego wcześnie 
(przedwczesne dojrzewanie płciowe). Jedna dziewczynka w 
literaturze medycznej było również udokumentowane, że 
doświadczył przedwczesnego dojrzewania. Dla większości wydaje się, że 
dojrzewanie przebiegało zgodnie z oczekiwaniami, bez rzeczywistych powodów do 

niepokoju, chociaż wahania nastroju były powszechne (Guo 1995; Unique). 

 Jesteśmy teraz w środku okresu dojrzewania. Być może niektóre z jego zachowań 
były związane ze zmianami hormonalnymi, ale nie jesteśmy pewni. Okres 

dojrzewania nie wydawał się jeszcze zbyt trudny, ale czas pokaże.  - inv dup del 8p 

(p12), 13 lat  

 Na szczęście dojrzewanie trwa długo i jest nieregularne, co dało nam dużo czasu 
na trening. My (dom i szkoła) pracowaliśmy nad tym wspólnie. Ona ma 
cotygodniowe sesje Well Woman, podczas których wyjaśniane są jej wyzwania 
związane z jej ciałem. Ustaliliśmy konkretne procedury, na przykład ma ona 
specjalną torbę toaletową, która jest używana w tych okresach. Jest to wizualne 
przypomnienie dla wszystkich zainteresowanych, na wypadek gdyby komunikacja 
zawiodła. Radzi sobie dobrze, ale jej miesiączki są ciężkie i bolesne, więc chętnie 
przyjmuje leki jako środek ostrożności w pierwszych dniach. Radzi sobie naprawdę 

dobrze zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie.  - inv dup del 8p (p21), 16 lat  

Dorosłość i niezależność  

Dowody pochodzące z Unique i literatury medycznej są ograniczone, ale sugerują, że 
zdecydowana większość osób z inv dup del 8p będzie potrzebowała znacznego 
wsparcia przez całe życie, a niezależność będzie możliwa tylko w ograniczonym 
zakresie. Kontynencja jest raczej wyjątkiem niż regułą, a karmienie zwykle pozostaje 
pod nadzorem nawet wśród najstarszych dzieci. Nawet najstarsi ludzie w naszym 
gronie potrzebowali pełnego wsparcia 1:1 przy codziennych czynnościach życiowych 

i finansów. 

Trzech dorosłych członków Unique mieszkało w domu, choć jeden z nich był w 
trakcie przeprowadzki do mieszkania wspieranego. Członkowie ci mieli wiele zajęć, 
od śpiewu i robienia zakupów po uprawianie sportu. Chociaż doświadczenie 
zawodowe i szkolenie zawodowe nie były możliwe dla tych członków, przynajmniej 

jeden z nich lubił uczęszczać do ośrodka dziennego pobytu. 

Istnieją ograniczone dowody na to, że jeden z dorosłych członków może 

doświadczać niektórych oznak przedwczesnego starzenia się (Guo 1995; Unique). 

14 lat 
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grubych dziąsłach. 

Wysoki standard opieki stomatologicznej jest niezwykle ważny, aby zminimalizować 
szkody spowodowane próchnicą i erozją. Dzieci i dorośli mogą również korzystać 
ze specjalistycznych usług stomatologicznych w szpitalach - prace stomatologiczne 
były jednym z najczęstszych powodów przyjęcia do szpitala (Gorinati 1991; Mitchell 

1994; García-Santiago 2015;   

 Między jej zębami są ogromne przestrzenie i silne zgrzytanie, zwłaszcza gdy 
odczuwa ból. W wieku 20 lat nadal ma trzy zęby mleczne, ale nigdy nie miała 

.  - inv dup del 8p (p12), 20   

 Jej zęby są przebarwione od przyjmowanych leków i wymagają regularnego 

profesjonalnego czyszczenia.  - inv dup del 8p (p21), 8   

 Inne problemy medyczne (Unique członkowie) 

Hipoglikemia (niski poziom cukru we krwi): dwa przypadki (jeden związany z 

drgawkami) 

Zablokowane kanaliki łzowe: cztery przypadki 

Tracheomalacja i/lub laryngomalacja: dwa przypadki 

Niedobór krwi IgA: jeden przypadek  

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego: jeden przypadek  

Egzema: cztery przypadki 

Skóra bardzo wrażliwa: trzy przypadki 

Słabe krążenie: trzy przypadki (w tym jeden przypadek zespołu Raynauda) 

In
fo

rm
acje

 m
e
d
yczn

e
 

9 

 

 Trudności z karmieniem  

 Rozpoznawalny "wygląd" głowy i twarzy  
Cechy, które zazwyczaj nie są widoczne przy urodzeniu, ale mogą rozwinąć się w 

dzieciństwie, to m.in: 

 Skrzywienie kręgosłupa  

 Skurczone stawy, utrudniające poruszanie się  

Inne cechy 
Wiele innych cech zostało odnotowanych w literaturze medycznej i wśród 
członków Unique. Wiadomo, że niektóre z nich są ogólnie częstsze u dzieci z 
zaburzeniami chromosomowymi; inne mogą być w rzeczywistości niezwiązane z 
zaburzeniami chromosomowymi. Niemniej jednak, ponieważ wystąpiły one u innych 
osób z inv dup del 8p, możesz oczekiwać, że specjaliści pediatrzy Twojego dziecka 

będą na nie szczególnie wyczuleni. Należą do nich: 

 Wysokie/wypukłe podniebienie  

 Nietypowy rozwój zębów 

 Anomalie oczu  

 Anomalie rąk, nóg, dłoni lub stóp, w tym stopa koślawa (talipes)  

 Przepukliny w pachwinie lub pępku 

 Nietypowo ułożone jelita  

 Anomalie nerek, układu moczowego i pęcherza moczowego  

Złożenia genomów 
Projekt ludzkiego genomu, międzynarodowy wysiłek mający na celu 
sekwencjonowanie całego ludzkiego genomu i stworzenie mapy wszystkich jego 

genów, został ogłoszony jako zakończony w 2003 roku. 

Jednak w danych dotyczących sekwencji i mapowania było wiele luk, a naukowcy od 
tego czasu nieustannie pracują nad identyfikacją brakujących informacji. Gdy 
identyfikowane są nowe informacje o sekwencji, numery par zasad w każdym 
chromosomie zmieniają się nieznacznie, a co za tym idzie, numery poszczególnych 

genów i duplikacji mogą się przesuwać. 

Każda nowa wersja genomu jest często określana mianem "złożenia". Co kilka lat 
wydawane jest nowe zgromadzenie. Informacje genetyczne, które otrzymasz, będą 
oparte na zespole genomu ludzkiego (h) Genome Reference Consortium (GRC), 
który był najbardziej aktualny w momencie przeprowadzania testu. W związku z 
tym sekwencja DNA może być określana jako hg19 (human genome 19) (w 
raporcie genetycznym dziecka może być również określona jako GRCh37), która 
została opublikowana w 2009 roku, lub hg 18, która została opublikowana w 2006 
roku. Im niższy numer hg, tym wcześniejsze wydanie. Najnowszy zestaw nosi nazwę 

GRCh38/hg38 i został wydany w 2014 roku. 
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 Zwichnięte biodra lub biodra, które łatwo się przemieszczają  

 Wczesne zrastanie się płytek kostnych czaszki  

 Przedwczesne (wczesne) dojrzewanie płciowe  

 Eozynofilowe zapalenie przełyku  

 Zachowania autystyczne i nadpobudliwe 

 Nadmierne ślinienie się  

(Feldman 1993; de Die-Smulders 1995; Guo 1995; Tonk 2001; Fisch 2011; García-

Santiago 2015; Akkurt 2017; Unique) 

 
Podczas gdy wiele ciąż przebiegało bez komplikacji, około połowa członkiń Unique 
zgłosiła, że miała obawy podczas ciąży (w tym 16/30 członkiń, które odpowiedziały 

na to pytanie w ankiecie 2017/18). 

Najczęstsze były doniesienia o nietypowych wynikach badań ultrasonograficznych i 
zmniejszonym wzroście w łonie matki (wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrostu 
(IUGR)). Kilka matek powiedziało nam, że doświadczyły krwawienia podczas ciąży; 
inne zgłosiły, że ich dzieci nie poruszały się tak bardzo, jak oczekiwano (zmniejszona 
ruchliwość płodu). Kilka matek nosiło niezwykle dużą (polihydramnios) lub małą 
(oligohydramnios) ilość płynu owodniowego, a kilku członków zgłosiło pępowinę z 
tylko dwoma naczyniami krwionośnymi, zamiast zwyczajowych trzech. Było kilka 
przypadków wysokiego ciśnienia krwi lub stanu przedrzucawkowego. Jedna z matek 

Unique miała częściowe przerwanie ciąży (oddzielenie łożyska od ściany macicy).  

 Całkowicie normalna i zdrowa ciąża. Do 38 tygodnia miała przerwę, więc 

myślałem, że tam mogą być problemy, ale pod koniec się odwróciła.  - inv dup del 

8p (p11) 

 Skany przez całą ciążę wykazały] płyn w mózgu, zespół Dandy'ego Walkera 
(DWS), brak ciała modzelowatego, powiększone serce i hydrops fetalis. Czuliśmy 
się tak, jakby na każdym skanie znajdowali coś nowego. Byliśmy przygotowani na to, 
że nasza córka będzie wymagała założenia shuntu wkrótce po urodzeniu, ale kiedy 

się urodziła, nie miała płynu w mózgu ani żadnych oznak DWS.  - inv dup del 8p 

(p11) 

 Mało ruchów, mało płynu owodniowego, odwrócony przepływ rozkurczowy w 

pępowinie. Dziecko przestało rosnąć.  - inv dup del 8p (p21) 

 Nic niezwykłego w ciąży.  - inv dup del 8p (p21) 

ciąży, 
popadło w przedwczesny poród między 32 a 36 tygodniem. Kilka matek stwierdziło 
również, że ich poród postępował niezwykle szybko - w literaturze istnieje 

przypadek na poparcie tej tezy (Chen 2016). 

Cięcie cesarskie było konieczne przy porodzie jednej trzeciej dzieci (badanie 
2017/18), często z powodu wcześniejszej historii porodów przez cesarskie cięcie 
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 Eozynofilowe zapalenie przełyku  

dziecko miało rozpoznane eozynofilowe zapalenie przełyku (EO), chociaż w 
literaturze medycznej nie ma wzmianki o związku z inv dup del 8p. Przełyk 
(przewód pokarmowy) łączy jamę ustną z żołądkiem. Kiedy dochodzi do jego 
zapalenia, jest to znane jako zapalenie przełyku. Czasami zapalenie przełyku jest 
spowodowane przez szczególny rodzaj białych krwinek, zwanych eozynofilami, 
gromadzących się w dużych ilościach w wyściółce przełyku. Objawy różnią się w 
zależności od wieku i pokrywają się z objawami związanymi z refluksem żołądkowo-
przełykowym (GERD): dzieci mogą odmawiać jedzenia, mieć złe samopoczucie, 
wymiotować i nie przybierać na wadze zgodnie z oczekiwaniami; nastolatki mogą 
skarżyć się na ból brzucha lub klatki piersiowej, któremu towarzyszą wymioty; a 
dorośli mogą mieć trudności z połykaniem pokarmu i doświadczać uczucia utknięcia 
pokarmu w przewodzie pokarmowym. Zmiany w diecie i leczenie sterydami mogą 
być stosowane w celu kontrolowania stanu, ale mogą wymagać długotrwałego 
leczenia, aby zapobiec nawrotowi objawów. U nastolatków i dorosłych może być 

zalecany zabieg chirurgiczny w celu rozciągnięcia przełyku (Furuta 2015; Unique). 

 W wieku 9 lat u naszego syna zdiagnozowano EO. Zaczęło się mniej więcej dwa 
do trzech lat przed diagnozą, kiedy to raz na kilka tygodni wymiotował w nocy. Jego 
pediatra powiedział, że nie było to na tyle częste, aby miało znaczenie, ale potem 
stopniowo zdarzało się to coraz częściej, aż do momentu, kiedy mieliśmy regularnie 
zabierał go na ostry dyżur z nawracającymi wymiotami, które można było opanować 
jedynie lekami Ondansetron, z ograniczonym skutkiem, lub kroplówką. Po 
przeprowadzeniu endoskopii i biopsji zdiagnozowano EO, a następnie przepisano 
Lansoprazol (stosowany w leczeniu GERD), ale powtarzały się epizody, które 
doprowadziły do przyjęcia go do szpitala na pięć dni. Od tego czasu jest na diecie 
bez pszenicy, nabiału, jaj i soi i nie choruje. Ostatnie badanie wykazało, że jego 
przełyk się goi, a liczba eozynofilów zmniejsza się. W końcu przybiera na wadze i 
wydaje się dużo szczęśliwszy. W tym czasie jego nauka uległa spowolnieniu i 

zastanawiam się, czy istnieje związek z tym faktem.  - inv dup del 8p (p11), 11   

 Zęby  

Problemy stomatologiczne są bardzo częste u dzieci z zaburzeniami 
chromosomowymi, 

 

Najczęstszym schorzeniem, dotykającym około dwóch trzecich dzieci, było 
zgrzytanie zębami (bruksizm), które może prowadzić do przedwczesnego ścierania 
się szkliwa. Dwóch badaczy zauważyło brak lub bardzo małe zęby w górnej szczęce 
u dzieci z inv dup del 8p. Znalazło to odzwierciedlenie w serii Unique, gdzie mniej 
więcej jedna czwarta dzieci miała niezwykle małe zęby. Podobna liczba miała zęby 
mleczne, które pojawiły się późno, a czasem bardzo późno wypadały i były 
zastępowane przez zęby dorosłych. Niekiedy szkliwo było nienormalnie cienkie i 
słabe (hipoplazja szkliwa), a niektóre dzieci były podatne na próchnicę (caries). 
Pojedynczy rodzice donosili o ząbkach wtopionych, dodatkowych zębach, dużych 
zębach, wczesnym ząbkowaniu, dodatkowych kompletach dorosłych zębów i 
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8p (p12), 13 lat  

 Ma bardzo wysokie podniebienie i nie może przeżuwać pokarmu. Nie gryzie i 
połyka jedzenie w całości. Mieliśmy wiele przypadków zadławienia, zanim w pełni 
zrozumieliśmy problem. Teraz dajemy jej bardziej miękkie jedzenie i rozdrabniamy 
je. Obieramy jabłka i gruszki i siekamy je, ponieważ nie lubi gryźć i szybko się 

poddaje.  - inv dup del 8p (p21),13 lat  

 Drobne anomalie narządów płciowych  

Drobne anomalie narządów płciowych są czasami obserwowane u chłopców z inv 
dup del 8p, ale prawdopodobieństwo wystąpienia tych zaburzeń u dziewczynek jest 
znacznie mniejsze. W serii Unique pięciu chłopców urodziło się z niezstąpionymi 
jądrami (wnętrostwo). Jądra zaczynają schodzić z jamy brzusznej podczas życia 
płodowego i zazwyczaj są już w mosznie przed urodzeniem. U znacznej liczby 
chłopców bez nieprawidłowości chromosomowych podróż ta nie jest zakończona 
przed urodzeniem, ale zostaje zakończona w ciągu kilku następnych miesięcy. Jeśli 
zejście nie następuje, jądra mogą zostać sprowadzone w dół podczas operacji 
chirurgicznej (orchidopeksja) i zakotwiczone w mosznie. U dwóch chłopców 
stwierdzono wodniak (nagromadzenie wodnistego płynu w worku wokół jąder), 
który może wymagać drenażu. W literaturze medycznej i u jednego 
opisywano również małe narządy płciowe

drobnych anomalii można zaobserwować 
również u dzieci bez RCD i nie stanowią one większego problemu (Kleczkowska 

1987; Unique).  

 Hipersalacja i ślinienie się  

nadmierne wydzielanie śliny (hipersalivation) i/lub ślinienie się (sialorrhea) w 
większym lub mniejszym stopniu, co w jednym przypadku miało miejsce przed 
wystąpieniem napadu drgawek. Ślinienie się może wystąpić bez nadmiernego 
wydzielania śliny, jeśli występują trudności z utrzymaniem ust w pozycji zamkniętej 
lub nieodpowiedni mechanizm lub tempo połykania, co czasami ma miejsce w 
przypadku schorzeń neurologicznych, takich jak porażenie mózgowe i 
niepełnosprawność intelektualna. Dostępne są różne opcje leczenia, a w razie 
potrzeby mogą zostać przepisane leki, takie jak plastry z hioscyną, chociaż mogą 
wystąpić skutki uboczne. Niektórzy rodzice wspominali, że stopień ślinienia się 

poprawiał się z czasem (Unique). 

 Do około 10 roku życia doświadczała nadmiernego ślinienia się, ale to powoli 
ustało. Czasami ślini się po bokach ust, ale nie jest to już tak drastyczne jak 

wcześniej.  - inv dup del 8p (p21), 16 lat  

   

U niektórych dzieci stwierdzono przepukliny, które dotyczyły pachwiny (inguinal) i/
lub pępka (umbilicus). Odnotowano je również w literaturze medycznej. W razie 
potrzeby przepukliny mogą być korygowane chirurgicznie (Kleczkowska 1987; Goa 

1995; Unikat). 
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lub z powodu pozycjonowania, ale czasami z powodu komplikacji, takich jak stan 

przedrzucawkowy lub obawy z powodu IUGR. 

Noworodki 
Większość dzieci wykazywała pewne oznaki trudności po 
urodzeniu. 

i wiele z nich wymagało natychmiastowej, 
tymczasowej wentylacji; u czterech wystąpiły bezdechy 

(okresy zatrzymania oddechu, często podczas snu). 

Inne znaczące trudności dotyczyły czternastu dzieci, które 
miały żółtaczkę, która często była opisywana jako ciężka i wymagała fototerapii. 
Istnieje również doniesienie o chłopczyku z ciężką żółtaczką, która nie ustąpiła do 

czterech do sześciu miesięcy życia (Santiago 2014; Unique). 

Dwunastu rodziców z Unique opisało swoje nowonarodzone dzieci jako "niezwykle 

nieaktywne i spokojne", cecha, która może ostrzegać lekarzy o ukrytym  

Szczególnie często występowały również trudności z karmieniem (patrz Karmienie). 

 Żółtaczka była łagodna. Szybko pojawiły się problemy z oddychaniem, a po 

wystąpieniu bezdechu został zaintubowany w wieku 3 dni.  - inv dup del 8p (p11) 

 Lekka żółtaczka. Poza tym malutki, ale zdrowy.  - inv dup del 8p (p11) 

 Miał lekką żółtaczkę, która nie wymagała leczenia. Miałam poród naturalny, a jego 
punktacja w skali Apgar wynosiła 10 w 1 minucie i 5 minucie. Został umieszczony na 
oddziale noworodków specjalnej troski (SCBU), aby zapewnić mu ciepło, 
monitorować poziom cukru i upewnić się, że prawidłowo trawi. Spędził na oddziale 

prawie trzy dni, po czym wrócił do domu.  - inv dup del 8p (p11) 

 Nie był tak aktywny i wydawał się naprawdę spokojny i wyluzowany.  - inv dup 

del 8p (p11) 

 Kiedy się urodził, jego płacz był prawie niesłyszalny. Mama musiała trzymać go w 
kołysce tuż przy swoim łóżku, żeby go usłyszeć. Często obserwowała jego oddech i 

zauważyła, że przestawał oddychać, a potem łapał powietrze.  - inv dup del 8p 

(p12) 

 Żółtaczka była bardzo poważna. Przez prawie dwa tygodnie była w domu na 

aparatach świetlnych.  - inv dup del 8p (p21) 

Wzrost 
Większość dzieci ma normalną lub nieznacznie niską wagę urodzeniową. 

dzieci to te urodzone 

przedwcześnie. 

Trudności w karmieniu we wczesnych miesiącach mogą prowadzić do spowolnienia 
przyrostu masy ciała w 

rodzice opisali jako mające opóźnienie wzrostu, które zazwyczaj było 
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łagodne lub umiarkowane. Dzieci są często nieco krótkie i mają niedowagę w 
stosunku do swojego wzrostu; kilkoro dzieci jest wysokich i ma wagę powyżej 
średniej dla swojego wieku (Taylor 1977; Mitchell 1994; de Die-Smulders 1995; 

Masuda 2002; Vermeesch 2003; Hand 2010; Unique).  
 

Karmienie 
Wczesne trudności z karmieniem były niemal powszechne 

w  

Często trudności te były łagodne i przejściowe, ale 
czasami były długotrwałe, wymagały leczenia i mogły być 
poważne. Należy wcześnie reagować na obawy i 

specjalistycznej pomocy w zakresie karmienia. 

Wiele matek próbowało karmić piersią, ale zazwyczaj ich 
dziecko nie mogło zatrzasnąć się, było zbyt senne, szybko się męczyło, nie miało 
odruchu ssania lub nie potrafiło jeszcze skoordynować ssania, połykania i 
oddychania. Niektórym matkom udało się 

niemowląt z być karmionych przez 
sondę nosowo-żołądkową (NG), która jest wprowadzana przez nos do żołądka (w 

jednym przypadku po początkowym karmieniu przez sondę nosowo-żołądkową). 

Rurka ustno-żołądkowa (OG), gdzie rurka przechodzi z ust do żołądka), a sześcioro 
dzieci było przez pewien czas karmionych bezpośrednio do żołądka przez rurkę 
gastrostomijną. Jedno dziecko było karmione przez przycisk gastrojejunostomii (GJ) 
(rurka jest umieszczana w żołądku, tak jak w przypadku rurki gastrostomijnej, ale 
pokarm omija żołądek i przechodzi przez małą rurkę bezpośrednio do jelita 
cienkiego). Czasami karmienie przez rurkę było wymagane przez dłuższy okres 

czasu, a u kilkorga dzieci pozostało jako środek bardziej trwały. 

Większość dzieci karmiła z butelki, chociaż kilka dzieci z więzią językową (kiedy 
język jest przymocowany do dna jamy ustnej mostkiem z tkanki) lub 
rozszczepionym podniebieniem potrzebowało dostosowanego podajnika, np. 
podajnika Habermana, a przynajmniej jedno dziecko uznało, że łatwiej jest karmić 
piersią. Krztuszenie się, kaszel i plucie mogą sprawić, że nawet karmienie butelką 
będzie trudnym doświadczeniem. Zazwyczaj dzieci późno przestawiały się z butelki 
na kubek z miękką wylewką lub łyżeczkę, używając zagęszczonych płynów, a wiele z 

nich osiągnęło ten cel dopiero w połowie dzieciństwa. 

Wiele dzieci cierpiało z powodu refluksu, kiedy to pokarm często i na siłę powracał 
z żołądka w górę przewodu pokarmowego, co czasami było na tyle poważne, że 
uzasadniało rozpoznanie choroby refluksowej przełyku (GERD/GORD). Dzieci 
mogą być narażone na ryzyko wdychania płynów, pokarmu i śliny do dróg 
oddechowych lub płuc (aspiracja). U niektórych dzieci refluks był na tyle poważny, 
że zatrzymał przyrost masy ciała na wiele miesięcy. Istnieje wiele prostych 
sposobów kontrolowania refluksu, w tym układanie dziecka do karmienia w pozycji 
półpionowej i używanie łóżeczka z podwyższonym wezgłowiem; Twój lekarz może 
przepisać zagęszczacze pokarmu i leki, które pomogą pokarmowi pozostać na 
miejscu i przeciwdziałać wpływowi kwasowości na przewód pokarmowy. Jeśli to nie 
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"leniwe oko" (amblyopia), które może być konsekwencją stałego zeza w jednym 

oku. 

Inne problemy odnotowane w literaturze medycznej i przez rodziny Unique, 
obejmowały sześć dzieci Unique z oczopląsem (niekontrolowane ruchy gałek 

ocznych) i dwoje dzieci z zespołem Duane'a (problem z obracaniem oka). 

Zgłaszano również rzadkie przypadki kolobomy tęczówki, wady rozwojowej 
kolorowej części oka, która nadaje mu wygląd "dziurki od klucza"; mikroftalmii (oko 
jest nieprawidłowo małe); uszkodzenia nerwu wzrokowego; wad rozwojowych 
siatkówki z tyłu oka; zaćmy; ptozy (opadanie górnej powieki, przez co oko nie jest 
w pełni otwarte); oraz lagoftalmos (trudności z całkowitym zamknięciem powiek) 

(Guo 1995; García-Santiago 2015;  

 Ma korowe upośledzenie wzroku. Woli patrzeć na twarze niż na przedmioty, ma 
duże problemy z wizualną koncentracją na zadaniach i używa widzenia peryferyjnego 
do obserwowania ruchu. Najlepiej radzi sobie z podejściami wielozmysłowymi. 
Przez wiele lat stosowaliśmy plastry, co znacznie pomogło w egzotropii (rodzaj 
zeza). W wieku roku przeszła również operację mięśni oka. Teraz używa swoich 

oczu razem. Jej wzrok był ostatnio mierzony na widzenie .  - inv dup 

del 8p (p11), 7   

 Nosi okulary z odcieniem, aby pomóc w problemach sensorycznych i przeszedł 
operację na prawym oku z powodu amblyopii i zeza. Nie jest w stanie śledzić drogi 
poziomej po pewnym zakresie i nie jest w stanie podnieść oczu do góry powyżej 

pewnego stopnia.  - inv dup del 8p (p12), 13   

 Korowe uszkodzenie wzroku. Nie ma postrzegania głębi i przestrzeni trudności 
ze świadomością. Ma ograniczone szybkie ruchy gałek ocznych i nie może śledzić 

obiektów bez obracania głowy. Słabe widzenie.  - inv dup del 8p (p21), 16   

 Słabo widzi na jedno oko, lekka zeza i krótkowzroczność w prawym oku oraz 
astygmatyzm w lewym oku. Nosi okulary. W wieku prawie czterech lat lewe oko 

było zaklejane przez godzinę dziennie. W wieku 5 lat nie jest już zaklejane.  - inv 

dup del 8p (p21)  

 Podniebienie  

Wysokie/wyniosłe podniebienie było powszechne wśród osób z inv dup del 8p; 

bardzo rzadko dzieci miały rozszczep wargi lub podniebienia. Anomalie 

podniebienia, szczególnie rozszczepy, mogą powodować trudności w karmieniu, 

słuchaniu, ząbkowaniu i produkcji mowy. Naprawa chirurgiczna, oprócz pomocy 

estetycznej, łagodzi te problemy, a nawet może je całkowicie wyeliminować (García-

Santiago 2015; Unique). 

 Ma podwójny języczek, co może wskazywać, że ma rozszczep podniebienia, który 
jest pokryty skórą. Ma stałe problemy z karmieniem i jest niewerbalna. Brak 

operacji.  - inv dup del 8p (p11), 5 lat  

 Ma bardzo wysokie podniebienie, które wpływa na jego jedzenie. Ortodonta 

planuje poprawić podniebienie za pomocą aparatu ortodontycznego.  - inv dup del 
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bardzo bolesne i osłabiające. leczenie 

antybiotykami i/lub zakładanie opasek uszu  

Ponieważ dzieci są narażone na opóźnienia w rozwoju 
mowy, obawy rodziców dotyczące słuchu powinny być 
wcześnie rozpatrzone, a terapia domowa lub szkolna 

zapewniona. 

 Przed upływem trzech lat miała problemy ze słuchem z 
powodu płynu w uszach, które wymagały założenia rurki 
tympanostomijnej (grommet) w obu uszach. Po leczeniu 

słuch w normie.  - inv dup del 8p (p11), 7 lat  

 Miała założone rurki w wieku roku z powodu 
chronicznego zapalenia ucha. Ma umiarkowanie-ciężki 
ubytek słuchu w lewym uchu i nosi aparat słuchowy w tym 
uchu oraz umiarkowany-lekki ubytek słuchu w prawym uchu. 
Uważa się, że brakuje jej komórek rzęsatych w ślimaku i w 

ciągu najbliższych kilku lat będzie potrzebowała wzmocnienia w obu uszach.  - inv 

dup del 8p (p11), 3 lata  

 W wieku 12 miesięcy miała poważną infekcję ucha. W wieku czterech lat nie 
zdała testu słuchu w szkole, więc zostanie zbadana przez laryngologa, aby 
prawidłowo ocenić jej słuch. W wieku pięciu lat nadal ma problemy z uszami, nawet 

po założeniu rurki.  - inv dup del 8p (p21)  

 Ma pewne ubytki słuchu, z których część może być spowodowana klejem w uchu, 
oraz trwały ubytek słuchu w lewym uchu. W prawym uchu ma założone gromety, a 

w lewym nosi aparat słuchowy.  - inv dup del 8p (p21) 

 Oczy i wzrok  

Problemy z widzeniem i strukturalne anomalie oczu zostały zgłoszone przez około 

połowę pacjentów. 

Najczęściej dzieci były krótkowzroczne (krótkowzroczność) 7/29 ankiet; pięć 
przypadków w 

a czworo dzieci miało korową wadę wzroku, gdzie wada 
wzroku jest spowodowana problemem z mózgiem, a nie z okiem. Jedno dziecko 
zostało zarejestrowane jako prawnie niewidome, choć jego rodzice uważali, że 
widzi, ale nie wykorzystuje dobrze swojego wzroku. Kilkoro dzieci miało 
astygmatyzm, gdzie gałka oczna ma kształt piłki do rugby, a nie okrągły jak piłka 
nożna, co prowadzi do niewyraźnego widzenia. Dzieci często korzystają z okularów, 

chociaż niektórzy rodzice wspominają, że ich dziecko niechętnie je nosiło. 

Jedna trzecia dzieci objętych badaniem Unique miała zeza, czyli zeza, w którym jedno 
oko lub oba zwracają się do wewnątrz, na zewnątrz, w górę lub w dół. Zez może 
być stały lub może występować z przerwami, zwłaszcza gdy jest się zmęczonym. 
Wśród członków Unique interwencje takie jak naklejanie łatek, ćwiczenia lub 
okulary na ogół dobrze korygowały zeza, ale u niektórych zez został skorygowany 
dopiero po operacji chirurgicznej. U co najmniej jednego dziecka rozwinęło się 
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wystarczy, operacja chirurgiczna zwana fundoplikacją może poprawić działanie 
zastawki, jak to miało miejsce w przypadku trzech 

owinięciu wokół dolnej części przełyku i zaszyciu jej na 
miejscu. Jednocześnie otwór w przeponie, przez który przechodzi 

przełyk  

Niektóre dzieci z grupy Unique otrzymały diagnozę eozynofilowego zapalenia 
przełyku, którego objawy przypominają refluks, ale nie ma odpowiedzi na leki 

refluksowe (patrz: Eozynofilowe zapalenie przełyku). 

 Od urodzenia ma założoną rurkę NG. Miał również GERD i nadal przyjmuje małe 
dawki leków. Rozważano założenie mu PEG-a, ale zdecydowano, że jest to dla niego 

zbyt niebezpieczna operacja, biorąc pod uwagę jego inne problemy.  - inv dup del 

8p (p11), 15 lat  
 Miał trudności z przystawieniem się do piersi, ale udało mu się to dzięki osłonom 
na sutki. Początkowo przez pierwsze cztery dni był karmiony przez sondę NG, aby 
nie musiał poświęcać energii na dostarczanie kalorii, ale kiedy dobrze się odżywiał 
zarówno z butelki, jak i z piersi, sondę usunięto. Musiał być często karmiony, 

ponieważ był tak mały i przyrost wagi w pierwszym roku był powolny.  - inv dup 

del 8p (p11), 2 lata 

 Karmiła jak mistrz - wyłącznie piersią przez sześć  - inv dup del 8p 

(p11), 3   

 Bardziej sprawdzało się karmienie piersią niż butelką. Kilkakrotnie odwiedził nas 
konsultant laktacyjny, który ważył go podczas karmienia, które musiało trwać 45 
minut, aby dostał co najmniej 2-3 uncje, ponieważ tak łatwo się męczył. Udało mu 
się karmić piersią z powodzeniem i robił to do 20 miesiąca życia, kiedy to specjalista 
gastroenterolog, do którego chodziliśmy, odradził nam dalsze karmienie piersią. 
Zmagał się z kwaśnym refluksem i powolnym przybieraniem na wadze. Moim 
zdaniem nie była to dla niego najlepsza decyzja, ponieważ nadal ma problemy z 

karmieniem zarówno płynami, jak i pokarmami stałymi.  - inv dup del 8p (p11)  

 Miał refluks w pierwszych miesiącach, kiedy próbował zwiększyć objętość 
karmienia. W szóstym miesiącu życia połowę pokarmów podawała przez noc za 
pomocą pompy, co bardzo pomogło i zaczęła przybierać na wadze. W wieku pięciu 
lat i jednego miesiąca miała fundoplikację Nissena, która bardzo dobrze się 
sprawdziła. Mama żałuje, że nie zrobiła tego już dawno temu. W wieku 10 lat nadal 
jest karmiona przez gastrostomię trzema bolusami dziennie. Może pić, kiedy chce, 

ale jej koordynacja jest bardzo słaba.  - inv dup del 8p (p11) 

 Jako niemowlę miała poważne problemy z połykaniem i ssaniem. Miała również 
silny refluks i blokadę żołądka (zwężenie odźwiernika), która uniemożliwiała jej 
opróżnianie żołądka do jelit wystarczająco szybko, aby nadążyć za tempem 
karmienia. Trzy razy źle zaaspirowała płyny (dwa razy doustnie i raz przez rurkę 
NG), zadławiła się i przestała oddychać. Wymagała reanimacji i ma niewielkie 
uszkodzenie mózgu (prawdopodobnie z powodu utraty tlenu). W wieku dwóch 
miesięcy przeszła operację założenia rurki G, fundoplikacji Nissena i 
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pyloromyotomii. To rozwiązało problem refluksu i krztuszenia 
się. Rurka G została usunięta, gdy miała trzy lata. W wieku 

pięciu lat nie przeżuwa pokarmu, je tylko puree i pije z kubka.  
- inv dup del 8p (p11) 

 Na początku wydawał się bardzo normalnym dzieckiem. Po 
czterech dniach został hospitalizowany, ponieważ nie mógł jeść i 
był bardzo słaby. Przez pierwsze pięć tygodni był karmiony przez 
rurkę NG. Pewnego ranka zaskoczył swoich rodziców 
wyciągając rurkę i zaczął pić jak typowe dziecko. Pije specjalne 
mleko. W wieku 16 miesięcy nie je jeszcze stałych pokarmów, 

ale lubi wkładać palce i kciuki do buzi. Ma odwiedzić specjalistę od karmienia.  - inv 

dup del 8p (p12) 

 Miała kolkę i refluks, a odstawienie jej od piersi było bardzo trudne. Do ponad 
roku życia dławiła się przecieranym jedzeniem i wymiotowała. Nie potrzebowaliśmy 

żadnych rurek. Leczona Gavisconem i osteopatią czaszkową.  - inv dup del 8p 

(p21) - 4 lata 

Większość dzieci miała trudności z przeżuwaniem i unikała twardych i grudkowatych 
pokarmów. Niezależnie od wieku, wiele z nich wymagało przecierania lub 
rozdrabniania pokarmu. Rodzinom należy zaproponować terapię zajęciową lub 
logopedyczną, aby rozwiązać te problemy, ale prawdopodobnie dieta pozostanie 
głównie miękka. Niektóre starsze dzieci i dorośli woleli karmić palcem i używać łyżki 

przy wsparciu. 

Karmienie dzieci bez zaburzeń chromosomowych jest zazwyczaj przyjemnym 
doświadczeniem. Dla dzieci z wczesnymi trudnościami w karmieniu, może stać się 
stresujące i niektóre dzieci, które pokonały swoje trudności z połykaniem, refluksem 
lub żuciem mimo to stają się niechętne do jedzenia. Zapytaj swojego lekarza 
rodzinnego, pielęgniarkę środowiskową, logopedę lub pediatrę o specjalistyczne 
kliniki karmienia, aby pomóc w rozwiązaniu scenariusza "mogę jeść, nie chcę jeść", 

który może się wtedy rozwinąć. 

Zaparcie jest częstym problemem u dzieci z zaburzeniami chromosomowymi, 
nasilającym się z powodu niskiego napięcia mięśniowego, względnej bezczynności 
oraz niewielkiego spożycia pokarmów i płynów. Z kilkoma wyjątkami, nie było 
dowodów na leżące u podstaw nieprawidłowości w funkcjonowaniu jelit, ale 
większość dzieci z serii Unique regularnie przyjmowała leki zmiękczające kał, takie jak 

Movicol, i/lub stymulujące pracę jelit, takie jak Lactulose i Senna. Adaptacja 

dieta dziecka może również przynieść pewną ulgę, a dzieci mogą skorzystać z 

lewatyw, jeśli objawy są szczególnie nasilone. 

 Wizyta u dietetyka bardzo pomogła. Zaparcia są teraz kontrolowane poprzez 
dietę. Je tylko przeciery, ale dodaliśmy do nich pokarmy bogate w błonnik, aby 
pomóc jej w codziennym wypróżnianiu. Ogromna różnica w jej ogólnym stanie 
zdrowia i nawykach snu. Je domowej roboty jedzenie, które my przecieramy. Ona 
Codziennie bierze też środek przeczyszczający. Refluks był leczony operacyjnie.  - 
inv dup del 8p (p11), 5  
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usunęła część środkowego palca i część dużego palca. W wyniku tego duży 
paznokieć jest zniekształcony, a trzy środkowe palce nie mają paznokci. Ma również 

zrośnięte palce (wszystkie oprócz dużego palca) do pierwszego stawu, tylko skóra. 
 - inv dup del 8p (p11), 7   

 Długie łożyska paznokci i bardzo szczupłe i długie (pianista) palce. Wąska 
szerokość dłoni; dłoń mierzona od nadgarstka do podstawy palca jest bardzo 
krótka, ale palce są bardzo długie, więc proporcja jest zaburzona. Bardzo grube, 
łamliwe paznokcie. Jedna stopa jest obecnie stale bardzo opuchnięta, a z powodu 

przykurczów palce u obu  mocno się podwijają.  - inv dup del 8p (p12), 20   

 Jej ręce są bardzo małe i wciąż mają cechy dziecka. Rosną, ale bardzo powoli. W 

wieku 8 lat nosi rozmiar 8 w butach dla maluchów.  - inv dup del 8p (p21), 8 lat  

 Ma małe dłonie i stopy, ale nie do tego stopnia, aby miała jakiekolwiek problemy. 
Tylko raz była w szpitalu, jako pacjentka ambulatoryjna, aby usunąć dodatkowy 

kciuk.  - inv dup del 8p (p21)  

   

Zgłaszano drobne anomalie nerek, w tym kilka przypadków powiększonych 
(poszerzonych) nerek (wodonercze) z powodu gromadzenia się w nich moczu. W 
kilku przypadkach nerki były mniejsze niż typowe lub miały kształt podkowy (gdzie 
dolne punkty dwóch zwykle oddzielnych nerek są połączone, tworząc kształt litery 
U (podkowy)). Anomalie pęcherza moczowego odnotowywane są bardzo 
sporadycznie, w tym nietypowy pęcherz w kształcie choinki oraz pęcherz, który był 
trzykrotnie większy od normalnego. Zazwyczaj te stany były łagodne i wymagały 

monitorowania, ale nie leczenia. 

U niektórych niemowląt i dzieci występują nawracające infekcje dróg moczowych 
(UTI), nawet jeśli w badaniu MRI nie wykryto żadnych nieprawidłowości. Mogą one 
być leczone antybiotykami lub, bardzo sporadycznie, może być konieczne założenie 
cewnika włożona, aby usunąć nagromadzony mocz i zapobiec 

 

 Słuch  

Chociaż problemy ze słuchem nie są główną cechą inv dup del 8p, niektóre 
niemowlęta i dzieci mają przejściowy ubytek słuchu spowodowany klejem do uszu; 
inne, znacznie rzadziej, mają umiarkowany lub poważny odbiorczy ubytek słuchu w 

jednym lub obu uszach. 

Niektórzy rodzice wspominali, że ich dziecko nie przeszło testu słuchu u 

noworodka, ale w wieku dwóch i pół roku słyszało już dobrze. 

Tymczasowy, zmienny ubytek słuchu spowodowany przez ucho klejone może być 
często złagodzony przez założenie rurki (grommet) w celu zmniejszenia ciśnienia w 
uchu środkowym, chociaż leczenie nie zawsze jest skuteczne. Jeśli ubytek słuchu jest 
trwały, aparaty słuchowe mogą pomóc jako środek tymczasowy lub długotrwały, 

choć wydaje się to być rzadkością (Guo 1995; Unique). 

Niektóre dzieci są również szczególnie podatne na infekcje uszu, które mogą być 
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 Ma dzienne i nocne szyny, aby zachować długość jego mięśnie 
łydek, podczas gdy on kontynuuje naukę chodzenia. Również 
szyny dzienne pomagają w stabilizacji. Mają one na celu 
zapobieganie i zająć się lekką sztywnością w stawach 

skokowych.  - inv dup del 8p (p11), 2 lata  

 Trzykrotnie miała uwalniane ścięgna Achillesa oraz 
osteotomię i ostektomię prawego biodra, ponieważ biodro 
zawsze było niesprawne. W wieku od trzech do czterech lat, 

gdy się nudziła, siadała i wyciągała kolana ze stawów.  - inv dup 

del 8p (p12), 20 lat  

 Jej kostki są bardzo sztywne i nie zginają się dobrze ani w 
górę, ani w dół. Dość często podczas chodzenia jej prawa noga obraca się na 

zewnątrz. Stawy hipermobilne.  - inv dup del 8p (p21), 16 lat  

 Bardzo ciasne za kolanami i wokół kostek.  - inv dup del 8p (p21) 

 Dłonie i Stopy 

Niektórzy rodzice zauważają nietypowe cechy dłoni i stóp. 

Dłonie mogą być niezwykle małe z palcami zwężającymi się ku dołowi. Czasami 
palce są zakrzywione (klinodaktylia), a paznokcie mogą być słabo rozwinięte 
(hipoplastyczne). Niektóre niemowlęta i dzieci mają głębokie linie na dłoniach (i na 
podeszwach stóp). Kilka dzieci z Unique i jedno dziecko w literaturze medycznej 
miało anomalie kciuka, w tym dwoje dzieci z dodatkowym kciukiem (w całości lub w 
części). U jednego dziecka dodatkowy kciuk został usunięty w ramach 

ambulatoryjnej procedury szpitalnej. 

opisano jako posiadające stopy, które były zakrzywione i skośne do wewnątrz 
w pozycji typowej dla stopy płaskiej (talipes equinovarus). Czasami palce były 
ietypowo krótkie (brachydactyly), zakrzywione, zachodzące na siebie, pajęcze lub 
miały szeroką przerwę między dużym palcem u nogi a drugim palcem u nogi (sandał 
gap), a niektóre miały przerzedzone lub grzbietowe paznokcie (Vermeesch 2003; 

García-Santiago 2015; Unique). 
Dzieci często cierpią tylko na łagodne dolegliwości, a wszelkie deformacje mogą nie 
wymagać leczenia, chociaż dzieci z płaskostopiem mogą korzystać z wkładek 
korygujących ułożenie stopy. Inne dzieci, takie jak te ze stopą koślawą, mogą 
również korzystać z masażu, fizjoterapii, a czasami z szynowania, aby pomóc w 
korekcji krzywych stóp. Może to zmniejszyć potrzebę operacji korekcyjnej i 
gipsowania. Leczenie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, a w 
niektórych przypadkach korekcja chirurgiczna najlepiej poprawi ostateczną 

mobilność.   

 Ma bardzo małe dłonie jak na swój wiek i bardzo małe wąskie stopy, które nie 
rosną - mają ten sam rozmiar od czterech lat. Jej stopy są bardzo pronujące, a duży 
palec prawej stopy jest obecnie wykrzywiony w prawo (używamy paska na palec w 
AFO, aby to skorygować). Jej lewa stopa miała założoną opaskę owodniową, która 

In
fo

rm
acje

 m
e
d
yczn

e
 

2 lata 

15 

 

 Nie potrafi żuć, więc dławi się jedzeniem, jeśli nie jest rozdrobnione, a także nie 
potrafi dobrze gryźć. Teraz, gdy jest starsza, nie chce jeść niektórych pokarmów i 
odmawia ich. Nie ma obaw, ponieważ sama dostosowuje się do sytuacji, ale nadal 
jest zestresowana, kiedy się dławi. Istnieją problemy neurologiczne między mózgiem 
a jelitami: brakuje jej bodźców nerwowych niezbędnych do opróżnienia jelit, dlatego 

musi mieć czopki.  - inv dup del 8p (p21), 16 lat  

Wygląd 
Rodzice mogą zauważyć podobieństwa między ich 

dzieckiem a innymi osobami z inv. del 8p. 

Wszystkie dzieci są indywidualnościami i wszelkie 
dysmorficzne (nietypowe) cechy mogą być subtelne, ale 
typowe rysy twarzy to: wysokie, zaokrąglone, wydatne 
czoło; okrągła lub kwadratowa twarz; odwrócony nos; 
cienka górna warga i nieco "wysklepiona" dolna warga; mała 

dolna szczęka, która u niektórych dzieci może być 

być niezwykle małe (mikrognacja) i/lub cofnięte 
(retrognacja); spiczasty podbródek; duże uszy o nietypowym kształcie. Niektóre 
dzieci mają szeroko rozstawione oczy i mogą mieć fałdy skórne w wewnętrznym 
kąciku oka (fałdy epicanthic). Niektóre z tych typowych cech twarzy mogą nie być 
widoczne po urodzeniu, ale rozwijają się w ciągu pierwszego roku życia. U osób 

dorosłych stają się one często mniej wyraźne. 

Wiele dzieci ma również suche, kręcone włosy, które wydają się odchodzić od 
skroni. Niektórzy rodzice wspominają, że ich dziecko ma bardzo wrażliwą skórę, a 

u kilku występuje nadmierne miejscowe owłosienie ciała. 

Dzieci zazwyczaj mają również krótką szyję; długą górną część ciała; smukłe ramiona 
i nogi; oraz małe dłonie z długimi, zwężającymi się palcami. Istnieją pewne dowody, 
że cechy te mogą być mniej powszechne u osób z mozaikowym inv dup del 8p 

(Barber 1994; de Die-Smulders 1995; Vermeesch 2003; Hand 2010; Unique). 

Rozwój: siedzenie, poruszanie się, chodzenie 

( motoryczne brutto) 
Należy spodziewać się opóźnień w osiąganiu kamieni milowych rozwoju, takich jak 
trzymanie głowy w górze i siedzenie, chociaż istnieje szeroki zakres ostatecznych 

zdolności (patrz świadectwa poniżej). 

Podczas gdy wszystkie dzieci z rodzin Unique, które wypełniły 
wsparciu większość dzieci chodziła na 

krótkie dystanse we wczesnym lub średnim dzieciństwie, chociaż często 

potrzebowały pomocy takich jak szyny, buty lub chodzik, a wiele 

polegała na wózku inwalidzkim na zewnątrz i później jako dorośli. Poręcze mogą 
pomóc w pokonywaniu schodów, a co najmniej jedna dziewczynka nosiła 

kombinezon kompresyjny z lycry, aby 

Zazwyczaj dzieci uniksowe miały słabe poczucie równowagi i koordynacji, a ich 

7 lat  
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kontrola górnej części ciała powstrzymywała je przed 

raczkowaniem. Ich 

Napięcie mięśniowe miało tendencję do wahania się i wielu z 
nich miało trudności z utrzymaniem siedzenia lub stania bez 
podparcia przez dłuższy czas. Podobny obraz został 
odnotowany w bazie danych Unique dotyczącej rodzin 
dotkniętych inv dup del 8p oraz w literaturze medycznej (Guo 

1995; Vermeesch 2003; García-Santiago  

 

Seria Unique pokazała, że dzieci zazwyczaj uśmiechały się między 1 a 6 miesiącem; 
turlały się między 2 miesiącem a 3 rokiem życia; siedziały między 9 miesiącem a 3,5 
rokiem; tasowały się lub pełzały między 9 miesiącem a 3 rokiem życia; często wolały 
bum taskać lub turlać się i nigdy nie raczkowanie; oraz chodzenie, zazwyczaj z 
podparciem, między 18 miesiącem a 5 rokiem życia. Należy zauważyć, że dzieci 
mogą nie osiągnąć niektórych lub wszystkich z tych kamieni milowych lub mogą 

osiągnąć je znacznie później. 

U podłoża tej ograniczonej ruchomości leży mieszany obraz słabości/chwiejności 
(hipotonia) i nadmiernego napięcia mięśni szkieletowych. Hipotonia wydaje się 
szczególnie dotyczyć górnej części ciała od pasa u dzieci z inv dup del 8p, powodując 
trudności ze stabilnością tułowia i brzucha. Hipotonia zazwyczaj poprawia się do 
późnego dzieciństwa, ale zazwyczaj nie znika. Z czasem u dzieci mogą również 
wystąpić stopniowo wzrasta napięcie mięśniowe (hipertonia) w nogach i mocno 
przykurczone stawy, a wielu z nich potrzebuje regularnej fizjoterapii, czasami w 
wodzie (fizjoterapia wodna) oraz pasywnego rozciągania, aby zachować jak 
największą elastyczność. Kilku rodziców wspomniało również, że korzystne jest 

korzystanie z usług kręgarza. 

Mniej więcej jedna czwarta rodziców z Unique powiedziała nam, że ich dziecko 
doświadczyło mimowolnych ruchów mięśni (spazmów). Skurcze są spowodowane 
zwiększonym napięciem mięśniowym. W co najmniej jednym przypadku nasiliły się 
one z wiekiem. Niewielkie skurcze, które dotknęły 20-letnią kobietę, zostały 

opanowane za pomocą leków. 

Niektóre dzieci mają napięte struny piętowe i ścięgna mięśniowe i 
potrzebują niewielkiej operacji chirurgicznej, aby je rozluźnić, 
chociaż doświadczenia dorosłych sugerują, że problem może 
utrzymywać się pomimo operacji. Niektóre starsze dzieci 
doświadczyły regresu w swojej mobilności (Gorinati 1991; Barber 
1994; de Die- Smulders 1995; Masuda 2002; García-Santiago 

2015, Unique). 

 Potrafi siedzieć przez bardzo krótki okres czasu (maksymalnie 
jedna minuta), jeśli zostanie umieszczona w pozycji siedzącej, ale 
nie jest w stanie sama zająć pozycji siedzącej. Potrafi przewrócić 
się na bok, ale nie do końca. Kilka razy udało jej się przewrócić na 
przód, ale wtedy utknęła i nie jest w stanie wrócić bez pomocy. 
Od kilku tygodni jest poddawana PT, a od sześciu miesięcy OT. 

9 lat 
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Wraz z wiekiem dzieci z inv dup del 8p, literatura medyczna i doświadczenia 
członków Unique wskazują na wyraźną tendencję do rozwoju postępującej 
hipertonii (zwiększonego napięcia mięśniowego) w nogach, która, jeśli nie jest 
leczona, może prowadzić do przykurczu stawów. Jest to ważny powód, aby 
zachęcać dzieci do jak największej mobilności i stymulować bierny 

przykurcze zauważono już w 
okresie niemowlęcym. U ponad połowy dzieci powyżej siódmego roku życia 
pojawiły się przykurcze stawów w nogach i biodrach, które ograniczały normalną 
aktywność i ruch. Górna część ciała wydaje się być nienaruszona przez zwiększone 
napięcie, a stawy ramion i barków pozostały niezwykle elastyczne, chociaż jedno 

dziecko Unique miało ciasnotę w prawym łokciu. 

U kilkorga dzieci opisano stopy, które były zakrzywione i pochylone do wewnątrz w 
pozycji typowej dla talipes equinovarus (stopa koślawa) (patrz Dłonie i stopy). U 
pewnego chłopca wystąpiło schorzenie zwane patella alta, w którym nietypowy 
rozwój rzepki powoduje, że znajduje się ona powyżej swojej normalnej pozycji i 

poza stawem, co wymagało operacji. 

Możliwości leczenia różnią się w zależności od schorzenia, ale kilkoro dzieci 
skorzystało z wkładek ortopedycznych na kostkę i stopę (AFO), aby pomóc w 
ustawieniu kostki i stopy lub poprawić pozycję stojącą lub chodzenie. Jeden chłopiec 

miał zastrzyki z Botoxu jako leczenie napiętych mięśni łydek. 

Siedmioro dzieci z Unique było operowanych w celu uwolnienia ścięgien i 
przywodzicieli, z różnym powodzeniem (patrz komentarze poniżej) (Hongell 1978; 
Jensen 1982; Fryns 

 

Uwolnienie przywodzicieli 

Mięśnie przywodziciele są odpowiedzialne za zbliżanie nóg do siebie. Przyczepiają 
się one do wewnętrznej strony miednicy i górnej części kości udowej. Jeśli są one 
zbyt napięte, Twoje dziecko będzie się przekrzywiać, kiedy stoi, więc jego nogi 
krzyżują się, lub jego biodro może częściowo wypaść ze stawu (podwichnięcie) lub 
całkowicie się zwichnąć. Podczas operacji uwolnienia przywodzicieli, ścięgna, które 
łączą mięśnie z kością miednicy są wydłużane. Po operacji dzieci zwykle noszą gips 

przez kilka tygodni i szynę przez kilka miesięcy.  

Uwolnienie ścięgna szyjnego 

Mięśnie hamstring łączą miednicę z tylną częścią kolana. Jeśli mięśnie te staną się 
zbyt napięte, dziecko nie będzie w stanie stać prosto. Podczas operacji ścięgna 
pomiędzy miednicą a tylną częścią kolana są wydłużane lub przecinane. Po operacji 
dziecko zazwyczaj przez kilka tygodni pozostaje w gipsie, a następnie przez kilka 

miesięcy w szynach na noc i podczas odpoczynku. 

 Czuję, że jej ścięgna szyjne są teraz coraz bardziej napięte i zaczął się skurcz 
kolan. W nocy może stać się bardzo sztywna i wydaje się, że czasami "blokuje" nogi, 

szczególnie po staniu w pozycji stojącej.  - inv dup del 8p (p11), 8 lat  

 Napięte ścięgna, operacja uwolnienia i przemieszczenia ścięgien w lewej stopie i 

kostce. Nogi są bardzo słabe i chude.  - inv dup del 8p (p11), 5 lat  

In
fo

rm
acje

 m
e
d
yczn

e
 



 

 

36 

kręgosłupa (istnieje luka w kręgosłupie, ponieważ kręgosłup i rdzeń kręgowy 
dziecka nie rozwijają się prawidłowo w łonie matki) (jeden przypadek), który jest 

częstą przyczyną skrępowanego rdzenia  

U podłoża skrzywienia kręgosłupa mogą leżeć zaburzenia napięcia mięśniowego, a w 
niektórych przypadkach kości kręgosłupa (kręgi) mogą być zespolone ze sobą lub 
nieprawidłowo uformowane. Skrzywienia kręgosłupa często rozwijają się lub 

pogarszają wraz z wiekiem i powinny być uważnie monitorowane. 

Skrzywienie może być leczone za pomocą fizjoterapii i ćwiczeń, może być też 
potrzebna orteza podtrzymująca. Jeśli skrzywienie staje się wyraźne, może być 
konieczne poddanie się operacji fuzji kręgosłupa i wyprostowanie kręgosłupa za 

pomocą prętów, co było doświadczeniem niektórych członków Unique. 

Uwięźnięty przewód może być leczony odpoczynkiem, fizjoterapią i lekami 
łagodzącymi objawy, ale operacja usunięcia więzów może być jedyną trwałą i 

skuteczną metodą leczenia w cięższych przypadkach. 

 Stosowaliśmy ortezę, ale nasz obecny ortopeda uważa, że skrzywienie jest jeszcze 
zbyt małe, by ją stosować. Jej skrzywienie jest w pewnym  elastyczne i jest 
związane z niskim napięciem mięśniowym (może być wyprostowane do 9 stopni, ale 

jeśli jest   - inv dup del 8p (p11), 7 lat  

 W wieku 6 lat jej kręgosłup jest monitorowany pod kątem skoliozy - widoczne 

lekkie skrzywienie na zdjęciu rentgenowskim, które nie jest widoczne dla oka. 

 - inv dup del 8p (p11), 6 lat  

 Nasza córka ma funkcjonalną skoliozę i aby jej pomóc, stosuje usztywnienie 
pleców/kamizelkę kompresyjną. Wykonujemy również ćwiczenia/rozciąganie, aby 

pomóc.  - inv dup del 8p (p11), 3 lata  

 Uszkodzony rdzeń kręgowy, który został skutecznie naprawiony po pięciu 

miesiącach.  - inv dup del 8p (p11) 

 Lekka skolioza na górze i na dole kręgosłupa. Na razie bez leczenia.  - inv dup 

del 8p (p12), 13 lat  

 Skrzywienie kręgosłupa ujawnia się dopiero teraz: ma lekkie skrzywienie, które 

się pogarsza, czekamy na wizytę.  - inv dup del 8p (p21), 16 lat  

   

Wśród członków Unique powszechne były problemy ze stawami, w tym 20/28 dzieci 

badanych w 2017/18 r. 

Problemy z luźnymi lub niestabilnymi stawami (znanymi również jako 

hipermobilność) były szczególnie powszechne. Chociaż stan ten może nie 

powodować żadnych problemów, hipermobilność jest czasami związana z bólem i 

sztywnością stawów i mięśni, urazami, w tym zwichnięciami, oraz stawami, które 

zwijają (wychodzą dzieci 

 

In
fo

rm
acje

 m
e
d
yczn

e
 

17 

 

Obecnie w szkole nadal korzysta z obu tych pomocy.  - inv 

dup del 8p (p11), 8 lat 

 Potrafiła samodzielnie turlać się i siedzieć w wieku 9 
miesięcy, a pierwsze kroki stawiała w wieku 21 miesięcy. 
Nigdy lubił się czołgać. Po wielu profesjonalnych szkoleniach 
mogła sama wstać z podłogi, kiedy miała cztery lata. Teraz 
może chodzić na piesze wycieczki, także w terenie górskim. 
Potrafi też biegać, ale jej styl biegania nie jest idealny. Jest 

bardzo silna.  - inv dup del 8p (p11), 9 lat 

 Zaczęła siedzieć w wieku około 4 lat, ale tylko przez krótki 
czas z powodu słabej kontroli mięśni, i tylko przewraca się z 

boku na bok.  - inv dup del 8p (p11), 8 lat 

 Od urodzenia do trzech miesięcy rzadko ruszał nóżkami, nigdy ich nie kopał ani 
nie podnosił. Z brzuszka przeszedł do siedzenia w wieku 15 miesięcy, raczkował w 
wieku 18 miesięcy, a chodził w wieku 30 miesięcy i wolał raczkować, gdy bolały go 
nóżki. Chociaż potrafi chodzić, szybko się męczy i łatwo się porusza i ma słaby 
zmysł równowagi. Często chodzi na palcach, zwłaszcza gdy jest nadmiernie 
pobudzony. Jego prawa strona jest znacznie słabsza niż lewa i dlatego jego prawa 
strona zwisa i ciągnie się. Z wiekiem nastąpiło osłabienie (podobne do stwardnienia 
rozsianego) lub zmęczenie i ma problemy z chodem. Ma hipotonię w górnej części 
ciała (jego barki, ramiona i tułów wydają się naprawdę luźne) i jest hipertoniczny w 
stopach, kostkach i kolanach. Od 9 miesięcy do 10 lat korzystał z hipnoterapii, która 
miała najbardziej pozytywny wpływ na jego chód, mowę i potrzeby sensoryczne.  - 
inv dup del 8p (p12), 13 lat 

 Miała 15 miesięcy, gdy po raz pierwszy chodziła, ale w wieku 6 lat biega, skacze na 
trampolinie, bez problemu wchodzi i schodzi po schodach i jest bardzo aktywna, 

choć postępy są powolne.  - inv dup del 8p (p12), 6 lat 

 Nasza córka doświadczyła wielu niepowodzeń, od choroby serca po atak, który 
spowodował u niej umiarkowane uszkodzenie mózgu. Tak wiele razy musiała 
zaczynać od nowa. Nigdy nie przestaje walczyć i teraz może siedzieć bez pomocy. 

Codziennie ma zajęcia OT i PT.  - inv dup del 8p (p21), 

8 lat 

 Samodzielne chodzenie jest opóźnione, ale potrafi 

chodzić trzymając jeden palec i raczkuje.  - inv dup 

del 8p (p21), 2 lata  

 W wieku 11 lat uwielbiał pływać i tańczyć, ale nie 
mógł jeździć na rowerze ani grać w piłkę gry i miał 

słabą równowagę.  - inv dup del 8p (p21)  

 Jej mobilność zawsze była problemem. Toczyła się w 
wieku sześciu miesięcy, była w stanie siedzieć w wieku 
10 miesięcy, raczkowała w wieku 14 miesięcy i 
chodziła w wieku 20 miesięcy. Wizyta u chiropraktyka 

2 lata 5 miesięcy  

Wiek 6 
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przyniosła fenomenalną różnicę - z dziecka o klapkach przeszła 
do chodzenia w 14 tygodni. Wytrzymałość to poważny 
problem. Po maksymalnie 5-10 minutach jest wyczerpana i 

często się przewraca.  - inv dup del 8p (p21)  

 Od trzech i pół roku potrafiła jeździć na trójkołowym 
rowerze. W wieku 9 lat jeździła na rowerze trójkołowym dla 
dorosłych i chociaż jej równowaga się poprawiła, nadal 

regularnie się przewracała.  - inv dup del 8p (mozaika)  

Rozwój: używanie rąk i koordynacja (drobne 

motoryczne  
Opóźnienie w rozwoju posługiwania się ręką i koordynacji ręka-oko było 

obserwowane u większości dzieci.  
Umiejętności te są niezbędne do wykonywania takich zadań, jak trzymanie butelki, 
używanie sztućców, zabawa zabawkami i zapinanie ubrań. Znaczna liczba rodziców 
zauważyła, że ich dziecko miało trudności z utrzymaniem przedmiotów przez 
dłuższy czas, a niektóre dzieci wykazywały niechęć do używania rąk lub preferowały 
chwyt szczypcowy. Rodzice sugerują, że hipermobilne stawy palców i kciuków, 
hipotonia i anomalie rąk często przyczyniały się do trudności (patrz Dłonie i stopy). 
Czynniki te mogą utrudniać trzymanie butelki, a później sztućców i przyczyniały się 
do tego, że niemowlęta i dzieci potrzebowały pomocy przy karmieniu przez dłuższy 

czas. 

Umiejętności w zakresie motoryki drobnej mogą poprawiać się z wiekiem, ale 
dzieci, nastolatki i dorośli zazwyczaj potrzebują pomocy w wykonywaniu 
codziennych czynności związanych z pielęgnacją ciała. Wczesna interwencja z 
wykorzystaniem terapii zajęciowej w celu stymulacji używania rąk może okazać się 

korzystna  

 Potrafi podnosić duże zabawki i przenosić je z jednej ręki do drugiej. Jej chwyt 
jest dobry, ale ma trudności z uwolnieniem przedmiotów. Jej koordynacja jest 

bardzo słaba.  - inv dup del 8p (p11), 8 lat  

 Zaburzone są jej drobne zdolności motoryczne. Hipermobilność oznacza, że jej 
ręce są zaciśnięte, a palce zwinięte. Jej ręce łatwo układają się do dołu, ale nie do 

góry.  - inv dup del 8p (p11), 5 lat  

 W przedszkolu nauczono ją jeść widelcem/nóżem i łyżką. Je samodzielnie, ale 

zawsze kroimy chleb, mięso itp. na mniejsze kawałki [aby zapobiec zakrztuszeniu]. 
 - inv dup del 8p (p11), 9 lat  

 Poprawia się motoryka drobna, ale nadal nie potrafi pisać liter. Potrafi rysować 
kształty i pisać niektóre litery, ale skala jest duża. Nadal pracuje nad używaniem 

nożyczek.  - inv dup del 8p (p11), 5 lat  

 W wieku 21 miesięcy potrafi klaskać w dłonie i sięga po zabawki. Używa obu 

stron ciała w równym stopniu i jednocześnie.  - inv dup del 8p (p11) 
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Kolejną anomalią serca, którą stwierdzono u jednego lub dwojga dzieci z inv dup del 
8p, jest dekstrokardia, w której serce znajduje się w lustrzanym odbiciu swojej 
normalnej pozycji. Samo w sobie nie stanowi to zazwyczaj zagrożenia dla zdrowia. 
Może wystąpić w połączeniu z situs inversus, gdzie wyrostek robaczkowy i wątroba 
leżą po lewej stronie brzucha, a żołądek po prawej. Kilka dzieci urodziło się z 

dwupłatkową zastawką aortalną. 

Leczenie tych zaburzeń serca jest ustalane indywidualnie, ale może obejmować 
monitorowanie, czy ustąpią one samoistnie, jak to miało miejsce w większości 
przypadków. W razie potrzeby może być zalecana korekta farmakologiczna lub 
chirurgiczna (Guo 1995; de Die-Smulders 1995; Kostiner 2002; Masuda 

 

 [Urodzony z] ASD i PDA, które ustąpiły w ciągu sześciu tygodni od urodzenia. 

VSD pozostaje, ale nie wymaga obecnie interwencji chirurgicznej.  - inv dup del 8p 

(p11), 5 lat  

 Ma mały PFO w sercu. Kardiolog nie ma powodów do niepokoju - uważa, że 

zamknie się samoistnie, gdy dziewczynka skończy pięć lat.  - inv dup del 8p (p11), 

3 lata  

 Urodził się z dwupłatkową zastawką aortalną i miał jeden mały otwór w górnej 

części serca, który ustąpił samoistnie.  - inv dup del 8p (p12) 

 Miała małą dziurkę w sercu, a co za tym idzie szmery. Sprawdzono ją, ale 
ponieważ była mała, nie zastosowano żadnego leczenia i powiedziano, że zamknie 
się w miarę jak będzie rosła. Jej serce zostało ostatnio osłuchane i powiedziano nam, 

że nie ma szmerów.  - inv dup del 8p (p21),16 lat  

 Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (AVSD) i tetralogia Fallota wykryte 
w 1 tygodniu życia i skorygowane chirurgicznie w 7 miesiącu życia. W przyszłości 

będzie wymagała dodatkowej operacji w celu wymiany zastawki płucnej.  - inv dup 

del 8p (p21), 8 lat  

 ASD naprawione w wieku 9 miesięcy i w wieku 6,5 roku jest w porządku.  - inv 

dup del 8p (mozaika) 

 Anomalie szkieletowe  

Anomalie szkieletowe, takie jak skolioza (boczne skrzywienie kręgosłupa), kifoza 
(skrzywienie na zewnątrz powodujące powstanie garbu) i kifoskolioza (połączenie 
kifozy i skoliozy) odnotowano u około sześciu na ziesięciu osób w literaturze 
medycznej (Feldman 1993; Guo 1995; de Die- Smulders 1995; Devriendt 1999; 
García-Santiago 2015). Odpowiadało to ściśle doświadczeniom Unique'a: skolioza 
była najczęstszym zgłaszanym schorzeniem (12 przypadków), ale zdarzały się też 
przypadki kifozy (jeden przypadek); kifoskoliozy (cztery przypadki); rdzenia 
kręgowego na uwięzi (dolna część rdzenia kręgowego jest zwykle wolna w obrębie 
kręgosłupa, ale sporadycznie staje się przymocowana (uwiązana) do jednej z 
otaczających struktur) (dwa przypadki); wgłębienie krzyżowe (wgłębienie lub dziura 
w skórze tuż powyżej fałdy między pośladkami) (jeden przypadek); oraz rozszczep 
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polimikrogyria (gdzie "wzgórza" w powierzchni mózgu są liczne i małe); i 

niedorozwinięty płat czołowy.  

 ACC wykryto, gdy miała 6 miesięcy; nie wymagała leków.  - inv dup del 8p 

(p11), 10 lat  

 ACC wykrywane w pierwszych tygodniach po urodzeniu.  - inv dup del 8p (p11)  

 Tył, prawa strona jej głowy jest płaska i z góry wydaje się mieć kształt owalny, co 
widać na tomografii komputerowej. Było to bardziej widoczne, gdy była młodsza i 
utrudniało noszenie okularów, ponieważ odległość od oka do ucha była różna po 
obu stronach. Teraz włosy pomagają to zakryć. Ma również kolpocefalię i ACC. Nie 

wymaga leczenia.  - inv dup del 8p (p12), 20 lat  

 Ma dwie torbiele w okolicy szyszynki, które są bezobjawowe i nie stanowią 

powodu do niepokoju.  - inv dup del 8p (p21), 4 lat  

 Miała tomografię komputerową, która wykazała powiększone komory. Ma 
również nieco więcej płynu wokół mózgu, ale bez efektów i bez konieczności 

leczenia.  - inv dup del 8p (p21), 16 lat  

 Choroby serc  

Wrodzona wada serca została opisana w literaturze medycznej w około 25% 
przypadków. Częstość występowania chorób serca wydaje się być wyższa wśród 

kolejnymi 18 przypadkami odnotowanymi w bazie danych Unique. Niektóre dzieci 

były dotknięte więcej niż jednym schorzeniem (García-Santiago 2015; Unique). 

Najczęściej stwierdzano jeden lub więcej otworów między górnymi (ubytek 
przegrody międzyprzedsionkowej (ASD)) lub dolnymi (ubytek przegrody 
międzykomorowej (VSD)) komorami serca. U niektórych dzieci stwierdzono 
zwężenie tętnicy i zastawki doprowadzającej krew do płuc (zwężenie tętnicy 
płucnej). ASD, VSD i zwężenie płucne mogą stanowić część bardziej złożonej 
anomalii serca zwanej Tetralogią Fallota, która została wykryta u kilku dzieci z inv 

dup del 8p. 

W badaniu Unique u 9/29 niemowląt zarejestrowano szmery w sercu. Szmery w 
sercu mogą być związane z ukrytym problemem z sercem, takim jak ASD, ale często 
nie ma żadnej przyczyny. Często szmer sercowy jest "niewinny" i nie wymaga 

leczenia. 

Istnieje również kilka doniesień o stanach związanych z utrzymywaniem się cech 
krążenia płodowego po urodzeniu. Należy do nich drożny przewód tętniczy (patent 
ductus arteriosus - PDA), w którym pomiędzy aortą a tętnicą płucną znajduje się 
kanał zabierający w wyniku tego, że serce musi pracować zbyt ciężko, co 
zaobserwowano u kilku dzieci. Oznacza to, że serce musi pracować zbyt ciężko, co 
zaobserwowano u kilku dzieci. U kilkorga rodziców z Unique stwierdzono obecność 
drożnego otworu owalnego (PFO), w którym otwór między dwiema górnymi 
komorami serca nie zamyka się w pierwszym roku życia, umożliwiając 

przedostawanie się dodatkowej ilości krwi z lewej do prawej strony serca. 
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 W wieku 18 miesięcy ma bardzo dobrą kontrolę nad ręką 

i bardzo dobrze posługuje się chwytem szczypcowym.  - 
inv dup del 8p (p11), 18 miesięcy  

  Ma trudności z utrzymaniem ołówków i sztućców. Część 

z nich wynika ze spastyczności, część z osłabienia mięśni.  - 
inv dup del 8p (p12), 13 lat  

  Zmaga się z drobnymi umiejętnościami motorycznymi. 
Nie potrafi pisać, robić guziki, zamki błyskawiczne lub 

zabawy z trudnymi przedmiotami.  - inv dup del 8p (p21), 

4 lata  

 Potrafi trzymać i rzucać przedmiotami, ale nie potrafi 

robić takich rzeczy jak rysowanie.  - inv dup del 8p (p21), 

8   

 Klaszcze w dłonie, pluska się w wannie, sięga po przedmioty i przenosi je z ręki 

do ręki.  - inv dup del 8p (p21), 22 miesiące  

 
Dzieci z inv dup del 8p zazwyczaj potrzebują wsparcia w nauce 

i w wielu przypadkach może być ono znaczne. 
Chociaż istnieją dzieci, które mają tylko łagodną 
niepełnosprawność w uczeniu się, wydają się one być 
wyjątkiem i wiele z nich ma ciężką lub głęboką 
niepełnosprawność. Istnieją pewne dowody sugerujące, że 
dzieci z mniejszą duplikacją lub mozaikowatością mogą być 
mniej dotknięte niepełnosprawnością niż te z większymi 

duplikacjami (Fisch 2011; García-Santiago 2015; Unique). 

przełącznika lub 
klawiatury, czy obsługiwać iPada; jeden siedmiolatek dziewczynka zaczęła uczyć się 
pisać proste słowa przy użyciu technologii adaptacyjnej. Dla innych nabycie 
większości lub wszystkich tych umiejętności okazało się niemożliwe lub nieistotne. 
Niemal powszechnie rodzice wspominali również, że ich dziecko często niechętnie 
nabywa nowe umiejętności. Wielu z nich uważało, że zdolność ich dziecka do nauki 
poprawiła się z wiekiem, choć inni uważali, że zdolność uczenia się osiągnęła pewien 

poziom, a następnie uległa plateau lub, czasami, regresowi. 

Niektóre dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole uczęszczały do zwykłych 
(regularnych) przedszkoli/oddziałów dziennych, czasami z programami wczesnej 
interwencji. Z informacji, jakie posiadamy o rodzinach Unique wynika, że po 
rozpoczęciu formalnej edukacji, większość dzieci najlepiej radziła sobie z edukacją 
specjalną, albo w ramach oddziału, albo ze wsparciem 1:1 w szkole ogólnodostępnej 
lub specjalnej. Kilkoro dzieci następnie przeniosło się ze szkoły specjalnej do szkoły 

ogólnodostępnej. Kilkoro dzieci uczyło się w domu. 

Niektórzy rodzice szczególnie podkreślali, że ich dzieci uwielbiają towarzyską 
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stronę chodzenia do szkoły. Interakcje z rówieśnikami i 
nauczycielami uznawano za niezwykle korzystne. Niektórzy 
rodzice uważali, że ich dziecko odniosło znaczne korzyści z 
kontaktów z "typowymi" rówieśnikami lub rodzeństwem w 
środowisku ogólnodostępnym, przynajmniej przez część planu 
lekcji lub w czasie przerw, choć nie dla wszystkich będzie to 

możliwe. 

Rodziny podawały podobne mocne strony swoich dzieci: ich towarzyskość, 
zdolność do angażowania się w kontakty z innymi ludźmi, poczucie humoru, 
ciekawość i eterminacja wszystko to pomagało im w nauce. Jako grupa były bardziej 
zainteresowane interakcją z ludźmi niż z przedmiotami. Niektóre dzieci były 
muzykalne i szczególnie dobrze śpiewały, tak że terapia muzyczna była dla nich 

pomocna. Jedno ciężko dotknięte dziecko śpiewało w chórze. 

Wczesna interwencja była ważna, aby poprawić reaktywność i czujność, a 
konsekwencja i regularne codzienne lub cotygodniowe ćwiczenia były potrzebne, 
aby umiejętności zostały zachowane. W Wielkiej Brytanii, dostosowany plan 
edukacji, zdrowia i opieki (EHC) może być wydany po przeprowadzeniu oceny 
potrzeb dziecka. Ten prawnie wiążący dokument zapewnia, że przepisy edukacyjne, 
zdrowotne i społeczne uznane za niezbędne do wspierania potrzeb dziecka są 
dostarczane (wcześniej oświadczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych było 
wydawane dla dzieci z trudnościami w nauce). Unique posiada dedykowany 
przewodnik "Edukacja" w sekcji praktycznych przewodników dla rodzin na naszej 
stronie internetowej (Nevin 1990; Yenamendra 1999; Masuda 2002; Hand 2010; 

Vermeesch 2003; Fisch 2011; García-  

 Nasza córka ma poważne problemy z nauką. 
Uczęszczała do specjalnego przedszkola i szkoły 
podstawowej, zanim przeszła do ogólnodostępnej 
szkoły średniej, choć wymagało to wielu negocjacji. 
Włączenie jej do szkoły ogólnodostępnej ze wsparciem 
było dla nas bardzo pozytywnym doświadczeniem - z 
pewnością pomogło to jej zdrowiu psychicznemu. Miała 
też styczność z szerszym programem nauczania, co 
pomogło jej rozwinąć słownictwo i zdolności muzyczne. 
Po 16 roku życia kształciliśmy ją w domu, korzystając z 
indywidualnego budżetu i programu nauczania 
skoncentrowanego na osobie. Pomogło jej to w 
przejściu do dorosłego życia. Obecnie ukończyła swój 

plan EHC i przeszła do usług dla dorosłych.  - inv dup del 8p (p11), 22 lata, Wielka 

Brytania  

 Nasz syn ma 11 lat, a jego wiek poznawczy wynosi około dwóch lat. Zawsze miał 
pełnoetatowego nauczyciela wspomagającego 1:1. Poszedł do przedszkola głównego 
nurtu i w roku Reception spędził dwa dni w naszej lokalnej szkole głównego nurtu i 
trzy dni w szkole specjalnej skupiającej się na niepełnosprawności fizycznej, z tym 
samym 1:1 z nim przez cały tydzień w obu ustawieniach. W drugim roku życia 
zmniejszył liczbę dni spędzanych w szkole ogólnodostępnej do jednego w tygodniu, 

11 lat 
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 Głowa i Mózg  

Kilka dzieci urodziło się z bardzo dużą miękką plamą (ciemiączko) lub szerokimi 
przestrzeniami pomiędzy płytami kostnymi czaszki. Czasami również ciemiączko 
przednie zamykało się powoli, a u kilku dzieci płytki kostne zamykały się zbyt 
wcześnie (kraniosynostoza) (Unikat). Dodatkowo około połowa dzieci miała 
nietypowy kształt lub wielkość głowy. Najczęściej głowa dziecka była płaska z tyłu 
(brachycefalia) lub z jednej strony (plagiocefalia); często korygowana przez terapię 
kaskową w celu zmiany kształtu czaszki. Niektóre dzieci miały również zwykle małą 

(mikrocefalia) lub dużą (makrocefalia) głowę. 

 Miał plagiocefalię, początkowo z odchyleniem 24 mm, ale po założeniu hełmu 

protetycznego zmniejszyła się ona do ~7 mm.  - inv dup del 8p (p12) 

 Miała wyraźną makrocefalię jako niemowlę/niemowlę, ale wraz z rozwojem stała 

się ona mniej wyraźna.  - inv dup del 8p (p12), 9 lat 

Skany rezonansu magnetycznego (MRI) mózgu mogą być prawidłowe, ale 
doniesienia w literaturze medycznej sugerują, że ~80% niemowląt z inv dup del 8p 
ma strukturalną anomalię mózgu, liczba ta jest poparta danymi 

danych ). Neurolog lub pediatra 
Twojego dziecka jest w stanie najlepiej wyjaśnić Ci możliwe implikacje wszelkich 

nietypowych wyników badań oraz możliwe leczenie, które może być potrzebne. 

Zdecydowanie najczęstszą anomalią odnotowaną zarówno w literaturze medycznej, 
jak i wśród członków Unique był brak lub niedorozwój ciała modzelowatego (12/28 
badań; 23 przypadki DB). Ciało modzelowate jest pasmem włókien nerwowych 
łączących lewą i prawą stronę mózgu. Może być całkowicie pozbawione (agenezja) 
(ACC) lub cienkie, krótkie i słabo rozwinięte (hipoplastyczne) (HCC). Skutki są 
różne, ale zarówno rozwój intelektualny, jak i fizyczny może być zaburzony, chociaż 
pierwszym objawem ACC jest często pojawienie się napadów drgawkowych (patrz 
Napady drgawkowe). Nie ma standardowego leczenia ACC, ale wszelkie objawy, 

które mogą się pojawić, będą leczone. 

Inne zgłaszane anomalie strukturalne obejmowały: większe niż spodziewane komory 
(przestrzenie wypełnione płynem) (8/28 ankiety); niedorozwój móżdżku (część 
mózgu, która kontroluje równowagę i ruch) (2/28 ankiety; 1 przypadek DB); 
kolpocefalia (rogi potyliczne mózgu są większe niż normalnie) (3/28 ankiety); 
leukomalacja okołokomorowa (uszkodzenie (rozmiękczenie) 

wodogłowie 
(nagromadzenie płynu mózgowo-rdzeniowego w mózgu, które może prowadzić do 
wzrostu ciśnienia w mózgu i może wymagać operacji w celu wprowadzenia shuntu 
(cienkiej rurki, która jest wszczepiana do mózgu i odprowadza nadmiar płyn)) (2/28 
badanie); anomalia Dandy Walker (torbiel w części mózgu kontrolującej 
równowagę (móżdżek)) (1/28 badanie; 1 przypadek w DB); oraz torbiele w okolicy 

szyszynki w jej mózgu (2/28 badanie; jeden przypadek w DB).  
Szeroki zakres indywidualnych przypadków dalszych anomalii mózgu zostały 
zgłoszone przez rodziny Unique, w tym: powiększony Cisterna Magna; 
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  Rodzaje napadów 

czasami z 
wpatrywaniem się, migotaniem powiek lub mlaskaniem warg. Nieobecności są bardzo 

krótkie, często trwają mniej niż pół minuty. 

aktywność 
obejmuje obie strony mózgu. Napad obejmuje fazę usztywnienia, po której 

następuje szarpnięcie. 

Miokloniczny: Uogólniony napad polegający na szarpanym lub przypominającym 
wstrząs skurczu różnych mięśni w dowolnym miejscu ciała, ale zazwyczaj w ramionach 
lub nogach. Każdy napad miokloniczny trwa przez ułamek sekundy lub maksymalnie 

sekundę. 

 

mięśni, po którym następuje utrata napięcia, tak że osoba stojąca upada 

na  

szczególnie trudna do leczenia, 
z napadami rozpoczynającymi się zwykle między trzecim a piątym rokiem życia. Rodzaj 
napadów jest różny, ale obejmuje napady atoniczne ("atak kropli"), nieobecności, 

toniczno-kloniczne i miokloniczne. 

Spazm niemowlęcy: Rodzaj napadów występujących zwykle w skupiskach u dzieci w 
wieku od 3 do 10 miesięcy. Występuje najczęściej po przebudzeniu; może być wyraźny 

lub subtelny. 

dni po urodzeniu dziecka. 

Napady gorączkowe: Epizody występują tylko wtedy, gdy dziecko ma wysoką 

temperaturę.  

Napady  

Historia jednej rodziny... 

 Do piątego roku życia nasza córka "F" miała bardzo dużo małych napadów, od jednego 
do 11 dziennie, trwających 20-40 sekund, prawie co tydzień. Pomiędzy napadami nie 
było żadnej aktywności epileptycznej. F miała dwa bardzo poważne napady zanim 

dowiedzieliśmy się, że ma padaczkę, a lekarze powoli dostrzegali, że ma padaczkę. 

Kiedy miała dwa latka pojechaliśmy do USA, aby dowiedzieć się więcej o jej zespole. 
Spotkaliśmy się z ekspertami z dziedziny genetyki i epilepsji, spędziliśmy też kilka godzin 
na oddziale rozwojowym. Lekarze stwierdzili, że F ma epilepsję i następnego dnia 

rozpoczęli podawanie leków. 

Nadal mieliśmy wiele problemów, aż do piątego roku życia. Po wypróbowaniu kilku 
leków przez trzy lata w końcu znaleźliśmy kombinację, która działała bardzo dobrze! 
Trileptal (975 mg rano i wieczorem) i Frisium (Clobazam 10 mg rano i wieczorem). Jej 
waga wynosi obecnie 36 kg, ma tylko kilka małych napadów rocznie i od czterech lat nie 

potrzebowała Stesolidu (Diastatu).  - inv dup del 8 (p11) - 9 years 
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a w szóstym roku życia ograniczył czas spędzany w szkole ogólnodostępnej do 
dwóch godzin tygodniowo (uczęszczając na zebrania i zajęcia wychowania 

fizycznego). 

Szkoła głównego nurtu była bardzo dobra w planowaniu ich harmonogramu, więc 
przedmioty nieakademickie były w dniu, w którym uczęszczał. Moja rada byłaby 
taka, aby uzyskać najlepszy plan EHC, jaki możesz uzyskać, być bardzo konkretnym, 
skorzystać z pomocy prawnej. Bądź otwarty na szkoły. Rozdzielone umieszczenie 
dało naszemu synowi lokalnych przyjaciół i naszej rodzinie pewną normalność w 
szkole ogólnodostępnej, a on mógł chodzić do szkoły ze swoimi braćmi. Szkoła 
specjalna prowadziła edukację i wspierała szkołę ogólnodostępną. Mimo, że 
początkowo poczynił duże postępy, od około piątego roku życia nastąpił zastój. Od 
tego czasu nie nastąpił żaden znaczący postęp, choć powiedziałabym, że jego 
osobowość wzrosła. Fizjoterapia była dobra, ale terapia zajęciowa integracji 

sensorycznej .  - inv dup del 

8p (p11), 11 Wielka Brytania 

 Przez ostatni rok chodziła do szkoły ogólnodostępnej razem z rodzeństwem. 
Bardzo dużo uczy się przebywając z innymi dziećmi. Powoli, krok po kroku, nauka 
naszej córki poprawia się w każdym aspekcie jej życia. W pierwszych latach bardzo 
ważne było dla niej chodzenie do specjalnego przedszkola/szkoły: nauczyło ją to 
takich umiejętności jak język oraz umiejętność samodzielnego jedzenia i picia. W 

ostatnim roku poszła do szkoły ogólnodostępnej. 

Pracuje z nią dwóch nauczycieli i jeszcze jeden chłopiec z autyzmem. Bardzo lubi 
chodzić do tej samej szkoły, co jej brat i siostra - podbiega do nich, kiedy widuje je 
na szkolnym podwórku. Jej rodzeństwo również lubi chodzić do tej samej szkoły, a 
ona sama wiele się nauczyła przebywając z innymi dziećmi. Jest razem z dziećmi w 

jej wieku w sporcie, sztuce i muzyce. Myślę, że to .  - 
inv dup del 8p (p11), 9   

 Nasz syn w wieku 13 lat ma wiek poznawczy około pięciu lat. Potrafi czytać 
proste słowa i wydaje się czerpać przyjemność z czytania prostych tekstów, ale ma 
ogromne problemy z matematyką i nie osiągnął żadnego z pozostałych kamieni 
milowych. Ma indywidualny plan nauczania (IEP), który początkowo bardzo trudno 
było uzyskać. Chcieliśmy również uzyskać dla niego pomoc 1:1, o którą musieliśmy 
walczyć. Był objęty programem wczesnego dzieciństwa od trzeciego do piątego 
roku życia, a przez dwa lata był objęty wczesną interwencją w przedszkolu. Od 
klasy pierwszej do obecnej (klasa 7) uczestniczył w programie umiejętności 
życiowych i będzie go kontynuował do czasu ukończenia szkoły średniej. W każdym 
z tych miejsc miał pomoc 1:1. Programy te odbywają się w samodzielnej klasie w 
ramach szkoły publicznej (państwowej). Jego zdolności uczenia się nie zmieniły się z 
biegiem czasu. Miał szereg terapii, w tym hipnoterapię, która była niesamowita i 

pozytywnie wpłynęła na jego mowę, chodzenie i potrzeby sensoryczne.  - inv dup 

del 8p (p12),   

 Ma poważne trudności w nauce: jej wiek poznawczy odpowiada mniej więcej 
wiekowi sześciolatka, ale nadal jest na poziomie P [zestaw opisów określających 
osiągnięcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN)], więc jej 
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 Doświadczenia jednej rodziny z systemem edukacji w USA... 
Nasza córka "L" uczyła się wyłącznie w klasach specjalnych, aż do tego roku, kiedy to zaczęła 
chodzić do normalnej (zwykłej) klasy przedszkolnej na część dnia na zajęcia z matematyki i 
czytania i pisania. Uczy się ze słuchu, więc wszystkie testy i nauczanie muszą być prezentowane 
w sposób dźwiękowy. Gorzej radzi sobie, gdy potrzebuje wzroku, aby nauczyć się czegoś 
nowego. Uwielbia zadania związane z czytaniem/pisaniem/liczbami/literami, ale nie znosi pracy 
nad drobną motoryką i zabawy zabawkami. Jest również bardzo zmotywowana, gdy zadanie ma 

pomóc komuś, na kim jej zależy. 

Mieszkamy w USA i nie było trudno uzyskać IEP; jednak wyzwaniem było sprawienie, by IEP 
zawierał cele akademickie i funkcjonalne oraz by L została objęta programem, który byłby dla 
niej wyzwaniem. Jest ona bardziej zaawansowana poznawczo niż fizycznie. Radzi sobie bardzo 
dobrze, gdy uwzględnia się jej niepełnosprawność (zarówno sensoryczną, jak i motoryczną), a 
odkąd otrzymała system komunikacji, zdaliśmy sobie sprawę, że jej zdolności poznawcze są o 
wiele bardziej zaawansowane, niż myśleliśmy. Chociaż L nie może używać rąk do pisania/
rysowania, używa alternatywnego ołówka do pisania (od tygodnia po tym, jak skończyła siedem 
lat). Za pierwszym razem, gdy go użyła, przeliterowała swoje imię. Obecnie potrafi 
przeliterować swoje imię, imię mamy/taty oraz kilka słów z zakresu wzroku; potrafi również 
rozpoznać dni tygodnia, kolory, słowa z zakresu wzroku oraz cyfry/literki. Potrafi również 
rozpoznawać dni tygodnia, kolory, wyrazy dźwiękonaśladowcze oraz cyfry/litery. Domaga się 

również piosenek, których chce słuchać, wybierając ich pierwszą literę. 

Bardzo nalegaliśmy, aby nauczyciele używali jej systemu komunikacji w klasie. Pracowaliśmy 
również bardzo ciężko z prywatnymi terapeutami nad znalezieniem technologii wspomagającej, 
która umożliwiłaby L. udział w regularnych zajęciach edukacyjnych. To, że teraz może się 
komunikować, zrobiło ogromną różnicę. Potrzebuje wsparcia 1:1 w szkole, aby móc się 
komunikować, zapewnić jej bezpieczeństwo i pomóc w czynnościach niezbędnych do 

codziennego życia. 

Zdolność L do uczenia się poprawiła się z czasem. Kiedy była mała, zdawała się odpływać. To 
już się nie zdarza. Mieliśmy również wiele problemów z oceną tego, co rozumie lub czego się 
uczy, zanim zaczęła komunikować się za pomocą Pragmatycznego Dynamicznego Wyświetlacza 
Organizacji (PODD). Ponadto, dopóki nie założono jej rurki G, miała niedowagę. Zauważyliśmy 
ogromny postęp w nauce, kiedy przez ponad rok dobrze się odżywiała bez żadnych operacji, 
nauczyła się dobrze chodzić i zaczęła skupiać się na innych rzeczach. Dodatkowo, jej 
nauczyciele byli wspaniali. Obecnie przechodzi przez okres wzrostu nauki z ogromnym 
postępem w każdej dziedzinie. Myślę, że jest to połączenie tego, że w końcu odkryliśmy, jak 

najlepiej się uczy, że jest w stanie się z nami komunikować i że ma się dobrze fizycznie. 

Jest bardzo towarzyska i rozpraszają ją problemy medyczne, które dotykają innych w jej klasie. 
Mamy nadzieję, że kiedy rozpocznie naukę w nowej szkole, gdzie dzieci nie są tak słabe 

medycznie, będzie mogła się lepiej skupić. 

Fizjoterapia (od czterech miesięcy do chwili obecnej) znacznie pomogła we wzmocnieniu i 
nauczeniu jej, jak prawidłowo używać swojego ciała. Była bardzo zmotywowana, aby dotrzymać 
kroku swoim braciom i wierzę, że jej determinacja doprowadziła do tego, że jest w stanie 
chodzić. Bardzo polecam współpracę z nauczycielem wzroku w celu określenia właściwego 
koloru/kontrastu/rozmiaru itp. do prezentacji materiałów edukacyjnych. Te interwencje od 11 
miesiąca życia znacznie poprawiły jej wzrok. Wcześniej nie mogła śledzić obiektów ani 
znajdować rzeczy; teraz bardzo dobrze widzi rzeczy, które ją interesują. Terapia zajęciowa jest 
dla L. największym wyzwaniem. Po prostu nie jest to dla niej interesujące i nie pracuje tak 
ciężko, aby się poprawić. Terapeuta musiał znaleźć niekonwencjonalne sposoby, aby zachęcić ją 
do nauki umiejętności, ponieważ nie chce bawić się zabawkami. Muzyka była również bardzo 
pomocna w jej nauce akademickiej i tworzeniu połączeń między różnymi umiejętnościami. - inv 

dup del 8 (p11) - 7 lat 

R
o
zw

ó
j i zach

o
w

an
ie 

31 

 

Przypadki napadów toniczno-klonicznych (grand mal) (sześć przypadków); napadów 
nieświadomości (cztery przypadki); drgawek gorączkowych (trzy przypadki); oraz 
pojedyncze przypadki zespołu Lennoxa-Gastauta i napadów hipoglikemicznych, 
zostały zgłoszone przez rodziny. W wielu innych przypadkach rodzaj napadu był 

nieokreślony. 

Należy niezwłocznie reagować na wszelkie oznaki napadów drgawkowych. W razie 
konieczności, opcje leczenia, w tym stosowanie leków przeciwdrgawkowych, takich 
jak kwas walproinowy, sult(h)iam i Keppra, były często z powodzeniem stosowane 
w celu zmniejszenia częstotliwości i ciężkości napadów, chociaż w kilku 

przypadkach okazały się one trudne do opanowania (Unique). 

 Miała kilka incydentów napadów, z których pierwszy był napadem grand mal 
trwającym 15 minut, który wystąpił bez choroby lub ostrzeżenia. Od tego czasu 
miała złożone napady gorączkowe. Mamy przy sobie Diastat na nagłe przypadki i 
podajemy Klonopin (Clonazepam) podczas choroby, aby zapobiec napadom. Jest 

obserwowana przez neurologa.  - inv dup del 8p (p11), 7 lat  

 Tylko jeden dwuminutowy napad w wieku dwóch tygodni.  - inv dup del 8p 

(p11), 14 lat  
 W pierwszym tygodniu pobytu na oddziale noworodkowym miał atak. Neurolog 
zlecił szereg badań. Leczenie fenobarbitalem i dilantyną (fenytoiną) pozwoliło 

opanować napady.  - inv dup del 8p (p11) 

 Ma padaczkę Lennoxa-Gastauta i od początku wystąpienia napadów w 2012 roku 
była leczona różnymi lekami. Od 2016 roku jest na diecie ketogenicznej i ma 
wszczepiony implant VNS (stymulator nerwu błędnego). Oprócz diety i implantu, 
obecnie przyjmuje dwa leki: Lamotrigine i Onfi (Clobazam). Połączenie diety, leków 
i VNS pomogło zmniejszyć ilość napadów, ale nie wyeliminowało ich całkowicie. 

Nadal ma od 3 do 10 napadów tygodniowo.  - inv dup del 8p (p12), 9 lat 

 Ma napady toniczno-kloniczne, które przechodzą w napady stanu, napady 
opadania, napady nieobecności i drgawki miokloniczne. W przeszłości miała również 
drgawki gorączkowe. Dwa razy dziennie przyjmuje Kepprę, a w razie napadów 
stanu ma Epistatus, paraldehyd i Diazepam (benzodiazepinę) jako leki ratunkowe. 
Przy przedłużających się napadach wymaga tlenu, a w wyniku jednego drgawek 
gorączkowych, spowodowanych aspiracją treści żołądkowej, potrzebowała 
wentylacji i śpiączki indukowanej przez pięć dni. Żadnych dodatkowych, trwałych 
uszkodzeń spowodowanych przedłużającymi się napadami. Teraz zawsze noszę przy 

sobie Midazolam, aby powstrzymać przedłużające się napady.  - inv dup del 8p 

(p21), 4 lata  

 W wieku dwóch dni, stale dopasowany, ale nie cierpi już na nie w wieku 19 

miesięcy. EEG wykazało nieprawidłową aktywność.  - inv dup del 8p (p21) 

 Do 21 miesiąca życia miała dwa napady; EEG i MRI były w normie.  - inv dup del 

8p (p21) 
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letni chłopiec z przewlekłą chorobą płuc i 8-letnia dziewczynka, która była na 
długotrwałych antybiotykach z powodu nawracających infekcji dróg oddechowych. 
Poza tym, wydaje się, że żadne z dzieci nie doznało trwałego uszkodzenia lub wady 

płuc, a stan większości poprawiał się z wiekiem.  

 Brak astmy i infekcji dróg oddechowych, jedynie obturacyjny i centralny 

senny.  - inv dup del 8p (p11), 14 lat  

 Kiedy była młodsza, miała częstsze problemy z górnymi drogami oddechowymi i 

zatokami, ale z wiekiem się one zmniejszyły.  - inv dup del 8p (p11), 5 lat  

 Cierpi na bezdech senny i wstrzymanie oddechu w ciągu dnia.  - inv dup del 8p 

(p11), 20 lat  

 Aspiracyjne zapalenia płuc i problemy z połykaniem doprowadziły do tego, że była 
bezmleczna doustnie. Bezdech stwierdzono dopiero pod koniec 2016 roku, ale 
występował z przerwami: przeszła 

.  - inv dup del 8p (p12), 20 lat  

 Nawracające infekcje klatki piersiowej i zapalenie oskrzeli.  - inv dup del 8p 

(p21), 4 lat  

 Częściowo uformowane płuco, prawdopodobnie z powodu zapalenia płuc w 
wieku 8 tygodni, a od 6 do 9 miesięcy był pod tlenem. Obecnie płuco wydaje się być 

w porządku.  - inv dup del 8p (p21), 5 lat  

 Napady   

Napady są powodowane przez zmiany aktywności elektrycznej w mózgu. W 
zależności od części mózgu, której dotyczą, objawy są różne, ale obejmują 
tymczasową dezorientację, niekontrolowane ruchy szarpane i utratę przytomności 

lub  

Zaburzenia napadowe, w tym epilepsja, były powszechne wśród członków Unique z 
inv dup del 8p, dotykając 15/29 członków Unique, którzy 

 

Elektroencefalograf (EEG) i wideotelemetria (wideo EEG) są testami medycznymi, 
które mogą być używane do pomiaru i zapisu aktywności elektrycznej mózgu, i są 
narzędziami, które, stosowane wraz z innymi testami, mogą pomóc w 
zdiagnozowaniu rodzaju doświadczanego napadu, chociaż wielu rodziców zgłaszało, 
że rodzaj doświadczanego napadu (napadów) pozostawał niezdiagnozowany. 
Napady są często związane z anomaliami mózgu, w tym z brakiem ciała 
modzelowatego (agenezja ciała modzelowatego (ACC)) (patrz Głowa i Mózg), ale 
mogą wystąpić u dzieci, u których skanowanie mózgu nie wykazało niczego 

niezwykłego. 

Napady mogą być ogniskowe (częściowe) (ograniczone do jednej części mózgu) lub 
uogólnione (dotykające obu stron mózgu). Seria Unique sugeruje, że żaden 
konkretny rodzaj napadów nie jest typowy, a u danej osoby może wystąpić więcej 
ięcej niż jeden typ, z pierwszym napadem występującym w dowolnym miejscu od 

okresu noworodkowego  
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umiejętności mogą być miejscami młodsze, a wiek 
emocjonalny wynosi około pięciu lat. Nie potrafi rysować, 
czytać ani pisać, ale może śledzić ołówkiem linie proste. W 
wieku około pięciu lat potrafiła dotykać przełączników, aby je 
włączać i wyłączać. Uzyskanie Oświadczenia (potem EHCP) 
poszło dobrze, ale rozumiałam proces, więc upewniłam się, że 
wszystko poszło zgodnie z planem. Jestem również bardzo 
jasna i zindywidualizowana w ocenach, a nie ogólna. 
Początkowo uczęszczała do zwykłego żłobka, ale ponieważ jej 
potrzeby wykraczały poza ich rozumienie, poszła do 
specjalistycznego żłobka i przez szeregi w specjalistycznych 
placówkach. Niedługo rozpocznie naukę po 16 roku życia w 

specjalistycznym ośrodku. Może nauczyć się wszystkiego, ale w wolniejszym tempie; 
tak długo, jak środowisko jest odpowiednie, a ona jest w "dobrym miejscu" 
wewnętrznie może się poruszać posuwa się naprzód w nauce. Teraz, kiedy jej 
potrzeby są rozpoznane, a ona czuje się dobrze we własnej skórze, pamięta o wiele 
więcej. Jest dość bystra i ma dobrą pamięć długoterminową. To raczej trudności w 

komunikacji, które czasami spowalniają jej postępy w nauce.  - inv dup del 8p 

(p21), 16 lat, UK 

Mowa i komunikacja 
Mowa i język są szczególnie opóźnione lub nieobecne u dzieci z inv dup del 8p, ale 

komunikacja jest zazwyczaj dobra. 

W przypadku niektórych dzieci pierwsze słowa pojawiły się między drugim a 
trzecim rokiem życia, podczas gdy u innych zaobserwowano bardziej znaczące 
opóźnienie, a wiele z nich pozostaje niewerbalnych. Wzorzec ten znajduje 
odzwierciedlenie zarówno w literaturze medycznej

2015; Akkurt 2017; Unique). 

Tam, gdzie mowa się rozwija, dzieci zazwyczaj używają pojedynczych słów, dwu- lub 
trzywyrazowych zwrotów, a czasami dłuższych zdań, lub kombinacji w zależności od 
okoliczności. Rodzice powiedzieli nam, że na mowę ich dzieci wpływ miało wiele 
czynników, w tym ich stan emocjonalny oraz trudności z przetwarzaniem informacji 
i formułowaniem odpowiedzi. Dzieci często mają trudności z wydawaniem wyraźnie 
zrozumiałych dźwięków mowy, co może sprawić, że komunikacja z obcymi jest 
szczególnie trudna. Jedna z rodzin Unique powiedziała nam, że ich dziecko miało 
ciężką apraksję mowy (określaną również jako rozwojowa dyspraksja werbalna 
(DVD)), gdzie osoba ma problemy z poprawnym i spójnym wypowiadaniem tego, co 

chce powiedzieć. 

Niemal powszechnie rodzice uważali, że ich dziecko może zrozumieć o wiele więcej 
niż jest w stanie wyrazić. Nawet te dzieci, które rozwinęły bardziej wyrafinowaną 
mowę, nadal doświadczają trudności w wyrażaniu siebie, co może powodować 
frustrację i napady złości. W przypadku osób, które nie mają mowy lub mają bardzo 
mało słów, komunikacja może być wzmocniona poprzez komunikację 

wspomagającą/alternatywną (AAC), np. 

Makaton, podpisywanie się, gesty, mimika twarzy, system wymiany obrazów (PECS) 

10 lat  
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i komunikacja za pomocą iPada, które mogą zmniejszyć frustrację. Wiele dzieci z 
grupy Unique preferowało gesty pchania/ciągnięcia, ale kilkoro z nich używało 

Makatonu, języka migowego, PECS lub iPada, z różnym skutkiem. 

Dzieci z inv dup del 8p prezentują zatem paradoks bycia typowo wysoce 
komunikatywnymi, ale niewerbalnymi. Wiele rodzin stwierdziło, że ich dziecko 
uczyło się poprzez rymowanki i śpiew, a w wieku 11 lat jedno dziecko z serii Unique 

potrafiło nucić ponad 50 melodii, ale prawie nie znało słów. 

Ocena przeprowadzona przez terapeutę mowy i języka może zidentyfikować 
specyficzne trudności Twojego dziecka. Pozwoli to terapeucie na określenie 
najlepszych sposobów wspierania rozwoju mowy i języka poprzez regularne sesje 

terapeutyczne z rodziną, które okazały się korzystne dla wielu rodzin.  

 Potrafi powiedzieć kilka słów, ale nie zawsze w odpowiednim kontekście.  - inv 

dup del 8p (p11), 5   

 Jest niewerbalna, ale bardzo dobrze radzi sobie z wydawaniem dźwięków i zmianą 
tonu głosu, gdy jest podekscytowana lub smutna. Ma swój własny rodzaj śpiewu, 
który z wiekiem staje się coraz głośniejszy. Zaczyna używać swojego wzroku do 
dokonywania wyborów i zna kilka znaków Canaan Barrie (podpisywanie się ciałem). 

Rozumie o wiele więcej, niż ludzie sądzą; widać to po jej wyrazie twarzy.  - inv 

dup del 8p (p11), 8 lat  

 W wieku dwóch lat i pięciu miesięcy gaworzyła do każdego lub tylko do siebie. 
W wieku 2 lat i 9 miesięcy dobrze reagowała na fizyczne podpowiedzi i wskazówki 
słowne. Kontakt wzrokowy był lepszy, a ona wyrażała przyjemność lub 
zainteresowanie; zastygła w bezruchu w odpowiedzi na swoje imię; krzyczała lub 
płakała, aby zwrócić na siebie uwagę, z różnymi okrzykami dla różnych potrzeb; 
naśladowała tony; kopiowała wzór intonacji pozdrowienia i własnego imienia. W 
wieku pięciu lat jeden miesiąc nadal kochała muzykę i potrafiła pięknie grać melodię, 
mimo że nie miała języka. W wieku 10 lat używa trzech znaków BSL poprawnie, ale 

sporadycznie.  - inv dup del 8p (p11) 

 Jest niewerbalna, ale używamy symboli, obiektów odniesienia, obrazków i 

przełączników. Obecnie wypróbowuje spojrzenie oczami.  - inv dup del 8p (p11), 

8 lat 

 Ma opóźnienie w rozwoju mowy, które doprowadziło do nadmiernej 
nieśmiałości. Potrafi składać zdania, ale wydaje mi się, że trudno jest komukolwiek 
spoza najbliższej rodziny zrozumieć, co mówi. Próbujemy wypracować dla niej 
alternatywne sposoby komunikacji, aby pomóc jej zbudować pewność siebie i 
poczuć, że jest słyszana. Zaczęła używać pojedynczych słów w wieku około dwóch i 
pół do trzech lat. Niektóre dźwięki, które wymagają specyficznego użycia języka lub 
mięśni ustno-gardłowych, mogą być czasami trudne. Wargi mogą być czasem 
przeszkodą, ponieważ nie poruszają się tak dobrze. Używa mieszaniny zarówno 
pojedynczych słów, jak i długich złożonych zdań, ale złożone zdania mogą być 
trudne do zrozumienia, ponieważ są mamrotane. Wydaje się, że rozumie, ale 

czasami występuje opóźnienie w procesie rozumienia.  - inv dup del 8p (p11), 5 lat  
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Kwestie medyczne 

 Ogólne dobre samopoczucie   

Obraz pod względem ogólnego samopoczucia jest bardzo zróżnicowany. Z jednej 
strony wielu rodziców określiło ogólny stan zdrowia swoich dzieci jako "dobry" lub 
"bardzo dobry", ale mniej więcej taka sama liczba twierdzi, że ich dziecko było 
"kruche", podatne na choroby i potrzebowało więcej czasu niż oczekiwano, aby 
wyzdrowieć po przeziębieniach i innych chorobach dziecięcych, chociaż sytuacja 

często poprawiała się w miarę upływu czasu (Unique). 

Niektóre dzieci mają stałe dolegliwości zdrowotne, w tym nawracające infekcje 
klatki piersiowej, napady drgawek, skrzywienie kręgosłupa i problemy żołądkowo-

jelitowe (zostaną one omówione w dalszych częściach) (Unique). 

 Kiedyś była bardzo słabym dzieckiem, co drugi tydzień była w szpitalu i wychodziła 

z niego, ale teraz ogólnie czuje się dobrze. Nie cierpi na wiele przeziębień i chorób. 
 - inv dup del 8p (p11) 

 Brak znanych problemów medycznych w wieku sześciu miesięcy, poza 

problemami wrodzonymi. Nadal w dobrym stanie zdrowia w wieku pięciu lat.  - 
inv dup del 8p (p11) 

 Często choruje, jego system odpornościowy jest dość słaby i ma liczne niedobory 

witamin i żelaza, które musimy leczyć suplementami.  - inv dup del 8p (p11) 

 Jako dziecko miała wiele problemów zdrowotnych związanych z aspiracją i 
problemami żołądkowo-jelitowymi (bóle przy oddawaniu gazów i zaparcia), dopóki 
nie udało nam się rozwiązać tych problemów dzięki lepszej diecie. Prawdziwe 
jedzenie zamiast mleka pomogło. Ma pewne problemy z powrotem do zdrowia, 

kiedy zachoruje. Dziś, jako pięciolatka, jest zazwyczaj bardzo zdrowa.  - inv dup 

del 8p (p11) 

 Wczesne lata nastoletnie to czas, kiedy była bardzo słaba medycznie, ale jest teraz 

bardziej stabilna. Większość operacji już się skończyła, więc to pomogło.  - inv dup 

del 8p (p12) 

 Poza epilepsją jest w doskonałym zdrowiu. Je i śpi dobrze, a zimę znosi o wiele 
lepiej niż w poprzednich latach. Przez pierwsze trzy lata życia była bardzo słaba z 

powodu infekcji dróg oddechowych i ataków.  - inv dup del 8p (p21) 

 Infekcje układu oddechowego  

Infekcje górnych dróg oddechowych, infekcje klatki piersiowej i inne trudności z 
oddychaniem, takie jak astma i bezdech (zatrzymanie oddechu), często dotykają 
niemowlęta i dzieci z RCD bardziej niż ich "typowe" rodzeństwo i rówieśników. 
Dotyczy to również dzieci z inv dup del 8p, chociaż częstość występowania 

niektórych dzieci 
występowały również okresy bezdechu, choć często były to objawy, z których 

dzieci wyrastały. Kilkoro dzieci cierpiało na astmę. 

Kilkoro dzieci z Unique ma długotrwałe schorzenia układu oddechowego, w tym 15-
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Przypadkach, gdy sen był szczególnie trudny, niektóre rodziny 
preferowały stosowanie leków na receptę, w tym naturalnie 
występującego hormonu melatoniny, z różnym skutkiem. Takie 
leczenie powinno być podejmowane wyłącznie po konsultacji z 

lekarzem specjalistą. 

zaburzenia 
snu, które powoduje spłycenie lub całkowite zatrzymanie oddechu 
podczas snu. Aparat CPAP (stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych) może 
być zalecany w nocy, zwykle tylko na okres czas. Jeden z nastolatków nie był w 
stanie tolerować maski CPAP i zamiast niej nosił w nocy wokół palca czujnik 

pulsoksymetru, który był monitorowany przez pielęgniarkę. 

Może to być wyzwaniem dla całej rodziny, gdy dziecko nie układa się dobrze do snu 
lub nie otrzymuje wystarczającej ilości snu dobrej jakości. Nasz przewodnik 
"Problemy ze snem u dzieci z zaburzeniami chromosomowymi", w sekcji 
praktycznych przewodników dla rodzin na naszej stronie internetowej, zawiera 

dalsze informacje. 

 
Dowody pochodzące z Unique sugerują, że należy spodziewać się znacznego 
opóźnienia w nauce korzystania z toalety i że nie wszystkim może się to udać. 
Kilkoro rodziców z dziećmi w wieku od pięciu do 14 lat uważało, że ich dziecko jest 
bliskie nauczenia się korzystania z toalety, ale w przypadku dwojga dorosłych w 

wieku dwudziestu lat nauczenie się korzystania z toalety nie było możliwe. 

 Jest całkiem dobrze nauczona korzystania z toalety, ale na wszelki wypadek 
trzymamy ją w podciągaczach. Nadal zdarzają się jej sporadyczne wypadki, ponieważ 
nie jest w stanie sama skorzystać z toalety i nie zawsze jest w stanie zwrócić naszą 

uwagę na czas, aby jej pomóc.  - inv dup del 8p (p11), 7 lat  

 Woli chodzić na nocnik lub do toalety, ale nie ma jak ci o tym powiedzieć.  - inv 

dup del 8p (p11), 5 lat  

 Do 13 i pół roku życia chodziła w pieluchach w dzień i w nocy, ale nagle wszystko 
się ułożyło i weszliśmy w rutynę załatwiania się w ciągu dnia. Zajęło to ponad rok, a 
potem była już sucha w nocy, ponieważ przestałam ją po pewnym czasie poić i 
upewniłam się, że poszła do toalety przed snem. Wymagało to ciągłego powtarzania; 
bardzo frustrujące, ale było warto. Nadal zdarzają jej się wypadki zarówno w dzień 
jak i w nocy z powodu problemów neurologicznych, ale są one coraz rzadsze. 

Kluczem jest rutyna i konsekwencja wszystkich zaangażowanych osób.  - inv dup 

del 8p (p21), 16 lat   

 

 

 

R
o
zw

ó
j i zach

o
w

an
ie 

25 

 

 Zdecydowanie rozumie więcej niż jest w stanie wyrazić. Jej aktualna książka 
komunikacyjna zawiera ponad 1600 słów, ale rozumie znacznie więcej niż to. 
Zapamiętała wszystko i potrafi poruszać się po skomplikowanych ścieżkach 
komunikacyjnych (dostęp do nich uzyskuje poprzez skanowanie wspomagane przez 
partnera). Potrafi przekazać bardzo złożone myśli (mów do mnie, nie wokół mnie), 
emocje (kocham cię, tęsknię za tobą, zranione uczucia), pragnienia, pytania, coś jest 

nie tak itp.  - inv dup del 8p (p11), 7 lat  

 Zaczął mówić pojedyncze słowa około czwartego roku życia i mówił tylko dwa 
słowa na raz aż do około 10 roku życia. Obecnie wypowiada dwa słowa. Czasami 
wypowiada bardzo ładne zdania i zaczyna prowadzić rozmowę z inną osobą, a nie 
tylko udzielać informacji o sobie. Mam wrażenie, że przyswaja wiele informacji i 

rozumie otaczający go świat, ale ma głębokie trudności z wyrażeniem tego, co wie. 
 - inv dup del 8p (p12), 13 lat  

 Znaczne opóźnienie mowy w wieku sześciu lat. Rozumie większość z tego, co się 
do niej mówi i odpowiada słowami, ale niekoniecznie pełnymi zdaniami. Potrafi 
wykonywać polecenia. W swoich odpowiedziach ma tendencję do bełkotania przed 
wypowiedzeniem jednego słowa, które chce przekazać, tak jakby próbowała ułożyć 
pełne zdanie, ale nie bardzo potrafi je zbudować. Ma problemy z niektórymi 

dźwiękami. Jej słowem na mamę jest nadal Baba.  - inv dup del 8p (p12) 

Gaworzył od około 18 miesięcy. Pojedyncze słowa w wieku czterech i pół roku. 
Większość słów to przybliżenia słów; ma problemy z wymową. Rozumienie jest 

znacznie lepsze niż zdolność do komunikacji.  - inv dup del 8p (p21), 4 lata  

 Na początku bardzo dużo śpiewaliśmy, ponieważ było to dla niej łatwiejsze, gdyż 
kontroluje to inna część mózgu. Dopiero w wieku około czterech lat zaczęła 
tworzyć zrozumiałe słowa, ale kontynuowaliśmy techniki, które pomogły jej w 
artykulacji. W wieku sześciu lat ma ograniczony zasób słownictwa i nawet teraz 
niektóre z jej słów brzmią jak bełkot, ponieważ za bardzo stara się mówić i musi 
zwolnić i zrelaksować się; jest to spowodowane tym, że jej mózg nie przetwarza ich 
prawidłowo. Kiedy wypowiadamy słowa, które ona próbuje przekazać, ona ćwiczy i 
stara się je poprawnie wypowiedzieć. Dobrze jej to wychodzi. Czasami używa 
długich zdań, a innym razem wypowiada tylko pojedyncze słowa (znowu wynika to z 
trudności z przetwarzaniem danych przez jej mózg, a także z jej reakcji 
emocjonalnej lub ogólnego samopoczucia). Kiedy jest dobrze, potrafi prowadzić 
dobrą rozmowę, na przykład: "Dziadku, czy jutro możemy pójść do centrum 
ogrodniczego, żeby zobaczyć Ojca Gwiazdora?", ale bez względu na to, jaka jest 
odpowiedź, powtarza w kółko to samo pytanie. Im bardziej jest podekscytowana, 
tym bardziej pogmatwane staje się jej zdanie. Rozumie o wiele więcej, niż jest w 
stanie wyrazić, a jej pamięć do wydarzeń jest fantastyczna. Czuję się sfrustrowana, 

że chociaż jest zdezorientowana, w głębi duszy stara się powiedzieć to, co wie.  - 
inv dup del 8p (p21), 16 lat  
Śmieje się bez przerwy, ale z mową jest trudniej. Potrafi powiedzieć pojedyncze 
słowa, np. no, yes, done, mama, tata, bro bro, hi, what, ale mówi je tylko wtedy, 
kiedy chce i nie da się jej przekonać, żeby było inaczej. "Moja mama." to chyba jej 
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najdłuższe zdanie; mówi je zazwyczaj, gdy odbieram ją ze szkoły.  - inv dup del 8p 

(p21), 8 lat  
 

  
Osobowość dzieci z inv dup del 8p jest jednym z ich 

. 

Rodziny zgodnie opisywały dziecko radosne, kochające, 
urocze, zadowolone i pełne optymizmu. Rodzice 
opowiadali nam o empatycznych i wrażliwych dzieciach, 
które były bardzo towarzyskie, czasami wolały 
towarzystwo starszych dzieci lub dorosłych. Dzieciom 
szczególnie podobały się zajęcia sensoryczne z muzyką, tańcem, 
światłem i hałasem. Wiele z nich lubiło również pchanie na huśtawce; kilka osób 
uwielbiało pływać. Dwudziestolatek był w stanie jeździć na nartach na 
przystosowanym do tego celu dwuslupowym sprzęcie i cieszył się uczuciem szybkiej 

jazdy. 

Na tle tego zazwyczaj słonecznego usposobienia, trudności w komunikowaniu 
potrzeb lub wykonywaniu zadań mogą prowadzić do frustracji, wybuchów 
temperamentu i "trudnych zachowań". Rodziny niektórych dzieci zauważyły ryzyko 
nadmiernej stymulacji, kiedy to ich dziecko może stać się trudne do opanowania. W 
sytuacjach społecznych, dzieci mogą czasami chwytać w sposób nieprzewidywalny 
ludzi lub przedmioty znajdujące się w ich zasięgu. U młodszych dzieci często 
występowały napady złości, zwykle spowodowane frustracją, problemami 
sensorycznymi lub niespełnianiem ich życzeń. Niektóre rodziny zwróciły uwagę na 
silne tendencje oralne, dzieci ssały palce lub gryzły je znacznie dłużej niż inne dzieci. 
Niektórzy rodzice obawiali się, że ich dziecko może być nadmiernie przyjazne w 
stosunku do obcych. Bardzo rzadko dzieci mogły przejawiać zachowania agresywne 

lub samookaleczające, takie jak gryzienie lub  

 Jest bardzo radosną, bezczelną, żywiołową dziewczynką. Każdy kto ją pozna 
zakochuje się w niej i ona o tym wie. Ma fantastyczne poczucie humoru i uwielbia 

przebywać wśród ludzi. Czasami bywa bardzo sfrustrowana, ale łatwo ją uspokoić. 
- inv dup del 8p (p11), 8 lat  

  Ma wspaniałą osobowość, jest bardzo towarzyska i opiekuńcza, łatwo nawiązuje 
przyjaźnie. Uwielbia przebywać z innymi ludźmi i jest bardzo wrażliwa na potrzeby 
innych: zawsze potrafi rozpoznać, kiedy ktoś jest nieszczęśliwy lub nie czuje się 
dobrze i stara się go rozweselić, przytulając, prosząc o zabawę taneczną lub 
przekomarzając się z nim. Ma duże poczucie humoru. Uwielbia się z nami droczyć, 
zarówno za pomocą gestów, jak i swojej książki komunikacyjnej. W ciągu ostatnich 
kilku miesięcy stała się również trochę złośliwa, krzyżując ręce i mówiąc nam "nie", 
kiedy nie chce czegoś zrobić. Kiedyś gryzła swoje ręce i wpadała w złość, kiedy nie 
mogliśmy zrozumieć, co jest nie tak. Odkąd nauczyła się komunikować, znacznie się 

to poprawiło.  - inv dup del 8p (p11), 7 lat  

 Jest bardzo radosną (nietypowo) i towarzyską osobą, która kocha swoją młodszą 

2 lata 8 miesięcy  
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siostrę i uwielbia "śpiewać". Nigdy nie jest nieszczęśliwa, nawet gdy 
coś ją boli, stara się angażować. Ma sporą fiksację na punkcie jamy 
ustnej i uwielbia mieć swoje ręce, ręcznik lub zabawkę w ustach. Nie 
ma świadomości bezpieczeństwa, np. nadmiernie przyjaźni się z 

nieznajomymi i dotyka wszystkiego, co gorące lub ostre.  - inv dup 

del 8p (p12), 20   

 Przez większość czasu jest bardzo szczęśliwy. Uwielbia dotyk, przytulanie i 
całowanie (i został nauczony kto i kiedy, odpowiednio). Jego załamania są 
intensywne i może być trudno przywrócić go na właściwe tory. Uwielbia być 
aktywny, a także oglądać sport. Jest wytrwały i pozytywny, uczy nas, że bez względu 

na umiejętności, w życiu jest radość. Każdego dnia na jego twarzy gości uśmiech.  - 
inv dup del 8p (p12), 13 lat  

 Cudowna, szczęśliwa, zainteresowana i radosna dziewczynka. Ma duże problemy 
lękowe, przez co jest zamknięta w sobie w stosunku do ludzi, ale kiedy jest z nimi 
zrelaksowana jest bardzo przyjazna, ciepła i rozmowna. Trudno jej się bawić z 
ludźmi, woli towarzystwo dorosłych. Lubi być włączana w rozmowy o prostych 
rzeczach, takich jak malowanie paznokci, ponieważ rozpoznaje i rozumie, co się do 

niej mówi.  - inv dup del 8p (p21), 16 lat  

Zaburzenia społeczne, emocjonalne i lękowe 
Związek między inv dup del 8p a zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASDs) i 
zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) został 
zasugerowany w literaturze medycznej, chociaż tylko jedno dziecko w badaniu 
Unique miało diagnozę tendencji autystycznych. ASD obejmują autyzm i zaburzenie 
Aspergera i są związane z zaburzonymi umiejętnościami społecznymi, problemami z 
komunikowaniem się oraz potrzebą wykonywania powtarzalnych i restrykcyjnych 
zachowań, zainteresowań i czynności, z których jednostka czerpie komfort. Dzieci z 
ADHD wykazują szereg zachowań, w tym nadpobudliwość, nieuwagę i 
impulsywność, które utrudniają dzieciom koncentrację i kontrolę nad działaniami i 
mową. Dzieci są często opisywane jako "niespokojne", łatwo się rozpraszają i mogą 
dużo mówić lub przerywać. Szereg genów w tym regionie chromosomu 8p zostało 
powiązanych z 

zduplikowane STMN4) 
w większości przypadków inv dup del 8p (Fisch 2011; Tabarés-Seisdedos 2009; 

García-Santiago 2015; Unique). 

Sen 
Dwie trzecie członków Unique zauważyło, że w pewnym momencie sen był 

problemem. 

Niektóre niemowlęta i dzieci miały problemy z zasypianiem lub utrzymaniem snu; 
inne łatwo się męczyły i potrzebowały dużo snu w porównaniu do swoich 
rówieśników. Problemy zdrowotne, w tym skutki uboczne epilepsji i leków na 
padaczkę oraz problemy żołądkowo-jelitowe, czasami przyczyniały się do trudności 
w zasypianiu. W niektórych przypadkach istnieje wskazanie, że problemy ze snem 
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