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Delecje 18p
Delecja 18p oznacza, że komórki ciała utraciły niewielką, lecz różnych rozmiarów, cześć
materiału genetycznego z jednego ze swoich 46 chromosomów – chromosomu 18. Dla
prawidłowego rozwoju, chromosomy powinny zawierać odpowiednią ilość materiału
genetycznego - nie za mało i nie za dużo. Jak większość innych zaburzeń
chromosomalnych, delecje 18p zwiększają ryzyko wystąpienia wad wrodzonych,
opóźnienia w rozwoju i trudności w nauce. Skala problemu zależy jednak od tego, jaki
materiał genetyczny został utracony.
Chromosomy złożone są głównie z DNA. Są one strukturami w jądrach komórek ciała
będącymi nośnikami informacji genetycznej (zwanej genami), które mówią organizmowi,
jak ma się rozwijać i funkcjonować. Pary zasad są związkami chemicznymi w DNA,
które tworzą końce ,,szczebli” jego przypominającej drabinę struktury. Chromosomy
zazwyczaj występują w parach, po jednym chromosomie od każdego z rodziców. Z 46
chromosomów dwa stanowią parę chromosomów płci, XX (para chromosomów X) u
kobiet i XY (jeden chromosom X i jeden chromosom Y) u mężczyzn. Pozostałe 44
chromosomy są pogrupowane w 22 pary i ponumerowane od 1 do 22 według rozmiaru
– od największego do najmniejszego. Każdy z chromosomów ma
krótkie (p) ramię (górna część chromosomu na poniższym
diagramie) i długie (q) ramię (dolna część chromosomu). Osoby
z delecją 18p mają jeden niezmieniony chromosom 18,
natomiast drugiemu brakuje mniejszego lub większego
fragmentu krótkiego ramienia. Ten właśnie ubytek może mieć
wpływ na ich zdolność uczenia się i rozwój
fizyczny. Większość objawów klinicznych jest
prawdopodobnie wynikiem obecności tylko
jednej, zamiast dwóch, kopii niektórych genów.
Na przyszły rozwój dziecka, jego potrzeby i
osiągnięcia, mają jednak wpływ również inne jego
geny , a także jego osobowość.
Około 1 na 50 000 dzieci rodzi się z delecją 18p. Pomimo
znaczących różnic występujących między osobami z
delecją 18p obecność kilku cech wspólnych umożliwiła
zdefiniowanie syndromu związanego z utratą części
krótkiego ramienia chromosomu 18. Jest to syndrom
delecji 18p lub 18p-. Pierwszy przypadek został opisany w
1963 roku i od tamtego czasu opublikowano ponad 150
przypadków. Większość z nich sugeruje, że dziewczynki
są częściej dotknięte tym zaburzeniem niż chłopcy –
około 60% opublikowanych przypadków dotyczyło
dziewczynek. Dane te potwierdzono w oparciu o badania
rodzin z organizacji Unique, wśród których 59% dzieci z
delecją 18p stanowią dziewczynki. Powód tego zjawiska
nie jest jeszcze znany (de Grouchy 1963, artykuł
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przeglądowy: Turleau 2008).
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poprawne ,,sparowanie’’. Nieco powyżej centromeru nastąpiło jednak
wadliwe ,,sparowanie’’. Gdy chromosomy się rozdzieliły (po prawej)
wadliwe ,,sparowanie’’ doprowadziło do powstania dwóch normalnych i dwóch
nieprawidłowych chromosomów - jednego z delecją, a drugiego z duplikacją.

Czy to się może znowu wydarzyć?
Prawdopodobieństwo posiadania kolejnego dziecka z delecją 18p zależy od
chromosomów rodziców. Jeśli oboje rodzice mają ,,normalne’’ chromosomy,
powtórzenie się delecji jest bardzo mało prawdopodobne. Jeśli jedno z rodziców jest
nosicielem rearanżacji chromosomowej obejmującej fragment 18p,
prawdopodobieństwo posiadania następnego dziecka z tą wadą znacząco wzrasta.
Rodzice powinni mieć możliwość spotkania się z lekarzem genetykiem w celu
przedyskutowania ryzyka powtórzenia się tej choroby i zapoznania się z możliwościami
prenatalnej i preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej (ang Pre-implantation Genetic
Diagnosis, PGD). PGD wymaga użycia techniki zapłodnienia in vitro a następnie
przeprowadzenia biopsji zarodka. Tylko zdrowe zarodki są przenoszone do macicy
matki. Jeśli rodzice wybiorą zapłodnienie metodą naturalną diagnostyka prenatalna
oferuje biopsję kosmówki (ang chorionic villus sampling, CVS) i amniopunkcję w celu
zbadania chromosomów dziecka. Testowanie jest zwykle bardzo dokładne, choć nie
każda z tych metod jest dostępna we wszystkich krajach
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Dlaczego tak się stało?

Spójrzmy na chromosom 18p

Testy krwi od obojga rodziców są wymagane, by wyjaśnić pojawienie się delecji 18p. W
85% opublikowanych przypadków delecja 18p występuje w sytuacji, gdy oboje rodzice
mają normalne chromosomy. Dla określenia tego zjawiska genetycy używają terminu de
novo (dn), które oznacza nową zmianę. Delecje 18p de novo są przypuszczalnie
spowodowane zmianami, które wystąpiły u rodziców w czasie produkcji spermy lub
komórek jajowych.
Niektóre delecje 18p są wynikiem rearanżacji chromosomów u jednego z rodziców i
wiążą się z pozyskaniem dodatkowego materiału genetycznego pochodzącego z innego
chromosomu. Jest to zwykle rearanżacja zwana translokacją zrównoważoną, w której
wystąpiła wymiana materiału między chromosomami. Ponieważ rodzic nie utracił, ani
nie zyskał, dodatkowego, genetycznie ważnego materiału, zwykle nie ma on żadnych
objawów klinicznych ani problemów w rozwoju. Jednak może on mieć problemy z
płodnością lub rodzeniem dzieci. Translokacje zrównoważone obejmujące jeden lub
więcej chromosomów nie są rzadkością. Jedna na 500 osób jest jej nosicielem, co
oznacza, że 13 milionów ludzi na całym świecie posiada translokacje zrównoważone.
Bez względu na to czy jest to delecja de novo czy odziedziczona jedno jest pewne, że nie
mieli Państwo żadnego wpływu na jej wystąpienie i nie mogliście zrobić nic, by temu
zapobiec u swojego dziecka. Żadne czynniki środowiskowe, dieta, czy styl życia nie mają
wpływu na powstawanie zmian chromosomowych. To nie jest Wasza wina.

Chromosomy są niewidoczne gołym okiem, ale po
zabarwieniu i powiększeniu pod mikroskopem można
zobaczyć, że każdy z nich ma odrębny wzór jasnych i
ciemnych prążków. Patrząc w ten sposób na
chromosomy dziecka można dostrzec miejsce, w
którym chromosom jest uszkodzony i zobaczyć,
jakiego materiału brakuje.
Delecja 18p wiąże się z utratą części krótkiego
ramienia chromosomu 18. Wszystkie do tej pory
opublikowane delecje 18p to delecje terminalne,
które charakteryzuje utrata końcówki krótkiego
ramienia chromosomu.
Po prawej stronie przedstawiony jest rysunek
chromosomu 18. Numeracja prążków rozpoczyna się
od miejsca spotkania długiego i krótkiego ramienia
chromosomu zwanego centromerem. Niższe
numery, takie jak np. p11.1 na krótkim ramieniu,
znajdują się w pobliżu centromeru. Regiony leżące
bliżej centromeru nazywamy proksymalnymi.
Numery większe, takie jak np. 11.32, położone są
bliżej końcówki chromomosomu. Regiony leżące bliżej
końcówki chromosomu nazywamy dystalnymi.

Duplikacja
Delecja

Krótkie
ramię
(p)
centromer

Długie
ramię
(q)

Źródła

Duplikacje i delecje mogą powstać między innymi w procesie formowania się komórek
jajowych lub spermy. Po lewej stronie widzimy odpowiadające ,,sparowane’’
chromosomy. Każdy z nich jest podzielony na dwie części połączone centromerem i
gotowy do sparowania i wymiany segmentów. Zacieniowane paski widoczne na
chromosomach mają podobną sekwencję DNA, co pozwala im na
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Informacje zawarte w tym przewodniku są częściowo zaczerpnięte z opublikowanych
artykułów medycznych. Nazwisko pierwszego autora i data publikacji naukowej są
podane, by ułatwić Państwu znalezienie abstraktów lub artykułów w ich oryginalnej
wersji w Internecie na stronie PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/).
Większość artykułów mogą Państwo otrzymać od organizacji Unique. Ta broszura
opiera się również na informacjach uzyskanych z ankiety przeprowadzonej wśród
członków Unique zimą 2007/2008. Informacje cytowane na podstawie tej ankiety
oznaczone są słowem Unique na końcu zdania. W chwili publikacji tego przewodnika
Unique skupiała 51 członków z ,,czystymi” delecjami 18p, którzy nie utracili ani nie
zyskali dodatkowego materiału genetycznego z innego chromosomu. Grupa ta
obejmuje osoby w różnym wieku: od niemowląt do dorosłego w wieku 40 lat.
Wiele osób opisanych w literaturze medycznej, a także i członków Unique, ma nie
tylko delecję 18p, ale także utraciło lub zyskało dodatkowy materiał genetyczny
pochodzący z ramienia innego chromosomu. Zdarza się to zwykle w wyniku zmiany w
chromosomach zwanej translokacją. Ponieważ osoby te nie odczuwają
skutków ,,czystej’’ delecji nie są one wzięte pod uwagę w tej broszurze. Unique posiada
listę takich przypadków opisanych w literaturze medycznej i kariotypy osób należących
do Unique. Te informacje mogą być udostępnione na Państwa życzenie.
3

Wyniku testu chromosomalnego
Genetyk lub doradca genetyczny poinformuje Państwa o miejscu pęknięcia chromosomu u
Waszego dziecka. Otrzymają Państwo zapewne również kariotyp dziecka, który jest
skróconym opisem układu chromosomów. W przypadku delecji 18p wyniki będą wyglądać
podobnie do przedstawionego niżej przykładu:
46, XY, del(18)(p11.2)
46
Całkowita liczba chromosomów w komórkach Państwa dziecka
XY
Dwa chromosomy płciowe: XY u mężczyzn, XX u kobiet
del
Delecja - ubytek materiału
(18)
Delecja w chromosomie 18
(p11.2)
Chromosom ma jedno pęknięcie w prążku 18p11.2 i nastąpiła utrata
materiału od tego pęknięcia do końca chromosomu
Dodatkowo lub zamiast kariotypu mogą Państwo otrzymać wyniki z analizy molekularnej
przeprowadzonej za pomocą techniki FISH (Fluorescencyjna Hybrydyzacja In Situ) lub
mikromacierzy CGH (porównawcza hybrydyzacja genomowa). W takim przypadku wyniki
będą wyglądać podobnie do przedstawionego poniżej przykładu:
46,XX.ish del(18)(p11.3)(D18S552-)de novo
46
Całkowita liczba chromosomów w komórkach Państwa dziecka
XX
Dwa chromosomy płciowe: XY u mężczyzn, XX u kobiet
.ish
Analiza przeprowadzona przy użyciu techniki FISH
del
Delecja – ubytek materiału
(18)
Delecja w chromosomie 18
(p11.3)
Chromosom ma jedno pęknięcie w prążku 18p11.2 i nastąpiła utrata
materiału od tego pęknięcia do końca chromosomu
(D18S552-) Brakująca cześć chromosomu 18 to odcinek materiału genetycznego o
nazwie (D18S552-)
de novo
Chromosomy rodziców zostały przebadane i nie stwierdzono w nich
delecji ani żadnych innych zmian chromosomowych w rejonie 18p11.3.
Prawdopodobieństwo, że delecja jest odziedziczona, jest bardzo niskie i
najprawdopodobniej jest to pierwszy tego typu przypadek w tej rodzinie
arr[hg19] 18p11.32p11.21(2,120-15,227,370)x1
arr
Analiza przeprowadzona przy użyciu technologii mikromacierzy CGH
hg19
Sekwencja genomowa 19. Jest to sekwencja referencyjna DNA, która służy
za wzorzec do numeracji par zasadowych. W miarę pojawiania się nowych
informacji na temat genomu ludzkiego, na ich podstawie tworzone są nowe
sekwencje genomowe. Numeracja par zasadowych jest wtedy na ich
podstawie aktualizowana
18p11.32p11.21 Chromosom 18 ma dwa pęknięcia, jedno w prążku 18p11.32, a drugie
w prążku 18p11.21
(2,120-15,227,370) Utrata par zasad pomiędzy 2,120 a 15,227,370, co po odjęciu mniejszej
wartości od większej daje nam wynik 15225250-15.2 milionów par zasad
(15.2Mpz). Jest to liczba zasad, które zostały utracone
x1
Oznacza, że tylko jedna kopia tego fragmentu jest obecna na chromosomie
18, zamiast dwóch kopii – po jednej na każdym chromosomie 18 – jak w
normalnym przypadku
4

Korelacja między miejscami pęknięcia i stopniem trudności w nauce sugeruje, że region
krytyczny znajduje się między p11.1 i p11.21. Trzech pacjentów, którzy utracili materiał
genetyczny położony bliżej końcówki krótkiego ramienia chromosomu 18 w stosunku
do regionu krytycznego, ma inteligencję w zakresie normy lub niewielkie trudności w
nauce.
Podejmowane są również próby mapowania (ustalenie lokalizacji genów) innych cech
występujących w przypadku delecji 18p. Okrągła twarz cechująca niektóre dzieci została
powiązana z dystalną częścią 18p. Pourodzeniowe opóźnienie wzrostu jak również
padaczki zostały powiązane z dystalną połową 18p. Ptoza i krótka szyja zostały
przypisane do proksymalnej połowy fragmentu 18p (Wester 2006, Brenk 2007, Portnoi
2007).

Cechy osób z delecją 18p
Pourodzeniowe

opóźnienie wzrostu
Hipotonia

Ptoza
Krótka szyja

Okrągła
Holoprozencefalia twarz
(HPE)

Distonia

Trudności w nauce

Krytyczny region związany z HPE został powiązany z najbardziej dystalnym fragmentem
18p. Wykazano, że mutacje w genie TGIF umieszczonym w regionie 18p11.31 powodują
to zaburzenie. Ponieważ jednak nie wszyscy, którzy utracili ten fragment, cierpią na HPE
inne czynniki genetyczne lub/i środowiskowe muszą odgrywać pewną role (Overhauser
1995, Gripp 2000).
Dystonia, na którą cierpi garstka tych z syndromem delecji 18p została przypisana
regionowi, w którym znajduje się gen DYT7 (Klein 1999).
Chociaż zidentyfikowanie odpowiedzialnego genu/genów jest ważne, nie prowadzi ono
bezpośrednio do poprawy w leczeniu. Ponadto, nawet brak genu rzekomo
odpowiedzialnego za konkretne objawy nie zawsze gwarantuje ich wystąpienie. Inne
czynniki genetyczne i środowiskowe mogą wpływać na obecność lub brak konkretnych
cech.
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Dorośli z delecją 18p
Z wyjątkiem osób z poważnymi wadami mózgu, średnia długość życia nie odbiega od
normy. Unique zrzesza pewną liczbę dorosłych z tym zaburzeniem chromosomalnym.
Niewielka liczba dorosłych została również opisana w literaturze medycznej.
Przykładem jest matka z dwiema córkami, które również mają delecję 18p. Matka ma
umiarkowane trudności w nauce, ale prowadzi aktywny i niezależny tryb życia. Jedna z
jej córek ma również umiarkowane trudności w nauce, natomiast druga ma ten
problem tylko w niewielkim stopniu. Literatura medyczna opisuje także dwóch
dorosłych mężczyzn w wieku 42 i 62 lata z delecją 18p. 42-letni mężczyzna jest w
dobrej kondycji fizycznej. Ma rozległą próchnicę, a z czasem jego krótka szyja stała się
bardziej widoczna. Ma on również kifozę, lejkowatą klatkę piersiową i niedoczynność
tarczycy. Jest opisany jako wesoły i czarujący człowiek, który dobrze sobie radzi z
codziennymi czynnościami, chociaż jego zachowanie może być czasem agresywne. U 62letniego mężczyzny pojawiły się objawy charakterystyczne dla choroby Parkinsona.
Mogą być one jednak niezwiązane z delecją 18p, ponieważ to jedyny taki przypadek
opisany w literaturze (de Ravel 2005, Maranda 2006).
Unique zrzesza 8 osób powyżej 18 roku życia z delecją 18p. Jedna z nich to dziewczyna,
która nie potrafi gotować, ale potrafi zrobić herbatę lub kawę. Trzy razy w tygodniu
uczęszcza do ośrodka dziennego pobytu. Inny dorosły ukończył szkołę śednią, ma
prawo jazdy i dojeżdża codziennie samochodem 10 mil do pracy i na warsztaty. Jedna
30-letnia kobieta żyje samodzielnie z niewielkim wsparciem ze strony opieki społecznej.
Z małą pomocą mamy zarządza swoimi finansami. Sama robi zakupy i jeździ autobusem.
Prowadzi aktywny tryb życia i co tydzień uczęszcza na zajęcia artystyczne, teatralne i
ruchowe, a także udziela się charytatywnie w organizacji czerwonego krzyża (Unique).
„Jestem z niej bardzo dumna, że jest taka niezależna’’ - Mama 30-latki

Potencjalne geny związane z delecją 18p
Chromosom 18 stanowi około 2.5% całego DNA komórek. Oszacowano, że zawiera
od 300 do 500 genów, z których około 100 zlokalizowanych jest na krótkim ramieniu
chromosomu 18 (18p). Reszta umieszczona jest na długim ramieniu chromosomu 18
(18q). Cechy osób z delecją 18p są prawdopodobnie wynikiem utraty różnych genów.
Jedno badanie określiło miejsce na 18p, gdzie chromosom łamie się częściej niż gdzie
indziej. Nazywamy je ,,gorącym miejscem’’ (ang. hotspot). Znajduje się ono blisko
centromeru w rejonie 18p11.1. Z przebadanych 25 osób 72% miało pęknięcia
chromosomu w tym właśnie rejonie. Dane zebrane przez Unique nie potwierdzają tych
informacji. Tylko 44% z tych, u których miejsce pęknięcia jest znane (35 osób), miało
pękniecie w rejonie 18p11.1 (Schaub 2002, Unique).
Ustalenie dokładnego rozmiaru delecji jest konieczne w określeniu regionu krytycznego
i genów kandydatów, które mogą przyczyniać się do objawów charakterystycznych dla
syndromu delecji 18p. Wzrastające użycie technik molekularnych takich jak
mikromacierze-CGH i FISH pozwoli precyzyjniej określić utraconą cześć chromosomu i
doprowadzić do dokładniejszego zdefiniowania syndromu delecji 18p. Badania
przeprowadzone w ostatnim czasie starały się powiązać objawy kliniczne u osób z
delecją 18p z konkretną częścią utraconego chromosomu. Celem było zdefiniowanie
regionu krytycznego na odcinku 18p odpowiedzialnego za objawy występujące u osób z
syndromem delecji 18p. Próbowały one również pomóc zawęzić liczbę genów
związanych z tym zaburzeniem.
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Czy są osoby z delecją 18p, które są zdrowe, nie mają
większych problemów zdrowotnych, wad wrodzonych i
rozwinęły się normalnie?
Tak. U pewnej liczby osób delecja powoduje tylko łagodne zaburzenia. Matka z Unique
z delecją 18p nie ma żadnych problemów z nią związanych. Jednakże jej dziecko, które
odziedziczyło delecję, było poważnie chore i zmarło. Literatura medyczna opisuje
również przypadki osób, które mają tylko łagodne objawy. Jeden z nich to 26-letnia
kobieta z trudnościami w uczeniu się (w dolnej granicy normy), która jest niska (poniżej
25go centyla w zakresie wzrostu i wagi), ale nie ma żadnych poważnych problemów
zdrowotnych. Inny przypadek opisuje matkę z dwójką dzieci, która również ma delecję
18p. Jest niska i ma niektóre cechy twarzy charakterystyczne dla osób z delecją 18p,
takie jak wysokie podniebienie, nierówne zęby, małe usta i cofnięty podbródek, ale
oprócz tego nie ma większych problemów zdrowotnych. Inny przypadek to 34-letni
mężczyzna o normalnym wzroście i normalnym rozwoju psychomotorycznym. Miał on
ptozę (opadanie powiek górnych), która została skorygowana operacyjnie, gdy był
dzieckiem. Ma on również poważną próchnicę zębów i klinodaktylię piątego palca.
Badanie rozwoju przeprowadzone u niego w wieku 6 lat nie wykazało żadnych
problemów. Uczęszczał do normalnej szkoły, jest niezależny i pracuje w fabryce. Uważa
się, że żadna z tych osób nie ma delecji 18p w postaci mozaikowej, co oznacza, że
delecja 18p jest obecna we wszystkich komórkach organizmu. O delecji 18p w postaci
mozaikowej mówimy, gdy delecja występuje tylko w niektórych komórkach organizmu
(Tonk i Krishna 1997, Rigola 2001, Maranda 2006, Unique).

Jakie jest rokowanie?
O rokowaniu u noworodka czy dziecka decyduje stopień, w jakim delecja zakłóciła
wczesny rozwój w łonie matki. Najpoważniejszym zaburzeniem zdrowotnym, które
może wpłynąć na długość życia dziecka, jest holoprozencefalia. Jest to defekt mózgu,
który czasem występuje u osób z delecją 18p.
U niedotkniętych tym schorzeniem, średnia długość życia jest normalna i jest wiele
zdrowych nastolatków i dorosłych żyjących z delecją 18p (zobacz: ,,Dorośli z delecją
18p’’).
„Prowadzi stosunkowo normalne życie i jest szczęśliwą, pewną siebie dziewczynką
ze świetlaną przyszłością” –10½ roku

Dorastanie
z delecją
18p:

1 rok

3 years
5

6 lat

Najbardziej typowe cechy
Każda osoba z delecją 18p jest inna, dlatego też każda z nich będzie miała inne problemy
rozwojowe i zdrowotne. Ponadto żadna osoba nie będzie przejawiać wszystkich cech
wymienionych w tym przewodniku. Cechy tej choroby są często nieswoiste, co wiąże się z
tym, że objawy po porodzie nie są tak oczywiste.
Objawy występujące u osób z delecją 18p są znacznie zróżnicowane i niektórzy mogą być
bardziej dotknięci od innych. Pomimo tego, można wyróżnić cechy wspólne występujące
u osób z delecją 18p, do których należą:

 Niski wzrost
 Hipotonia (niskie napięcie mięśniowe lub wiotkość)
 Dzieci mogą potrzebować pomocy z nauce. Ilość wymaganego wsparcia w nauce





będzie się różnić
Problemy z karmieniem
Próchnica zębów
Ptoza (opadanie powiek górnych)
Trudności w komunikacji

Ciąża
Większość kobiet nie miało żadnych komplikacji w czasie ciąży z dzieckiem z delecją 18p.
Miały one normalny poród i dowiedziały się, że ich dziecko jest nosicielem delecji 18p
dopiero po jego urodzeniu. Z 17 rodzin, które wzięły udział w ankiecie Unique i
opowiedziały o przebiegu ciąży, trójka dzieci wykazywała osłabione ruchy płodowe i trójka
urodziła się przedwcześnie między 33 a 35 tygodniem ciąży. Jeden przypadek
przedwczesnego porodu był związany w wielowodziem (nadmierna ilość płynu
owodniowego). Wielowodzie może doprowadzić do przedwczesnego porodu z powodu
nadmiernego rozciągnięcia się macicy (Unique).
U jednego dziecka znanego organizacji Unique badanie USG przeprowadzone w 12
tygodniu ciąży wykazało zwiększoną przejrzystość fałdu karkowego. Jeden przypadek
zwiększonej przejrzystości fałdu karkowego związanego z delecją 18p opisano także w
literaturze. W tym konkretnym przypadku delecja 18p została wykryta w czasie biopsji
kosmówki i rodzice podjęli decyzję o przerwaniu ciąży. Jest jeszcze kilka innych
przypadków opisanych w literaturze medycznej z zakresu diagnostyki prenatalnej, gdzie
delecje 18p zostały wykryte w czasie amniopunkcji wykonanej z racji starszego wieku
matki lub po stwierdzeniu obecności anomalii płodu, takich jak nieprawidłowości
twarzoczaszki, w czasie badania USG płodu. W trzech przypadkach rodzice podjęli
decyzję o przerwaniu ciąży. W czwartym przypadku ciąża została utrzymana i chłopczyk
urodził się w 39 tygodniu ciąży. Niestety brak dalszych informacji na temat tego dziecka
(Wang 1997, Chen 2001, McGhee 2001, Kim 2004, Unique).

Wzrost i karmienie
Około cztery na pięć osób z delecją 18p są niskiego wzrostu. Niektóre dzieci są średniego
wzrostu, a niewiele z nich jest bardzo niska. W większości przypadków zanotowanych
przez Unique waga urodzeniowa noworodków mieściła się w granicach normy, ze średnią
wagą 3.02 kg. Sugeruje to, że w większości przypadków opóźnienie wzrostu nie
rozpoczyna się przed urodzeniem. Jednak troje z 25 dzieci opisanych w literaturze
urodziło się w terminie z niską wagą ciała (poniżej 2.6kg) (Brenck 2006, Unique).
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„Ma wspaniały charakter, jest bardzo kochający i zazwyczaj grzeczny. Jednakże, gdy
coś mu nie pasuje to jest to koniec świata. Zaczyna krzyczeć, płakać i bardzo się
denerwować, aż do momentu, gdy problem jest rozwiązany. Może to być coś
zupełnie błahego jak na przykład zgubienie czapki! Wraz z wiekiem jest coraz łatwiej
go do czegoś przekonać’’ - 11 lat
„Ma swoją rutynę i musi jej przestrzegać. Zwykle wszystko robi bardzo powoli.
Krzyczy i tupie jak próbujemy ją pośpieszyć. Jest grzeczna, bardzo lubiana w szkole
i ma świetne poczucie humoru’’ - 11½ roku
„Jest zawsze cierpliwy i pełen zrozumienia dla innych. Przebywanie z nim to sama
przyjemność!’’ - 17 lat
„Kocha innych ludzi, jest bardzo towarzyska i ma swoich ulubieńców wśród
dorosłych i rówieśników. Kocha każdy rodzaj muzyki i uwielbia być zabierana do
sklepów i supermarketów, gdzie jest bardzo kolorowo i wiele się dzieje. Uwielbia
plotki i włącza się do rozmowy używając dźwięków!’’ - 18 lat
“Jej zachowanie może być trudne. Przez lata nauczyliśmy się, że jej agresywne
zachowanie jest zwykle spowodowane przez ukryte niezadowolenie, o którym nie
chce lub nie potrafi nam powiedzieć. Często chce przerwać wykonywanie jakiejś
czynności, ale nam o tym nie mówi’’ - 30 lat

Okres dojrzewania płciowego i płodność
Z dostępnych, choć ograniczonych informacji
wynika, że dojrzewanie płciowe rozpoczyna się w
normalnym wieku i przebiega prawidłowo. Jednak
znana Unique 18 letnia dziewczyna z HPE i
dysfunkcją przysadki mózgowej (gruczołu
odpowiedzialnego za produkcję i kontrolę różnych
hormonów) nie osiągnęła pełnej dojrzałości
płciowej. Nie ma piersi, żadnych oznak miesiączki i
ma skąpe owłosienie łonowe i pachowe. U innej
dziewczynki w wieku 12 lat w czasie dojrzewania
płciowego wystąpił przyrost masy ciała i pojawiły się
zmiany nastrojów (Unique). Obecnie przyjmuje ona
codzienie tabletki antykoncepcyjne w celu
uregulowania wahań nastrojów.
29 lat
Przekazanie delecji 18p z matki na dziecko/dzieci
zostało odnotowane w przynajmniej w 7 przypadkach . Świadczy to o tym, że kobiety z
delecją 18p mogą być płodne i powinno im się proponować spotkanie ze specjalistą
genetykiem. Dwie matki znane organizacji Unique przekazały delecje 18p swoim
dzieciom. Nie ma dotychczas żadnych wzmianek w literaturze medycznej, ani danych
zebranych przez Unique, o przypadkach dziedziczenia delecji 18p od ojca (Uchida 1965,
Velagaleti 1996, Tonk i Krishna 1997, Rigola 2001, Tsukahara 2001, Maranda 2006,
Portnoi 2007, Unique).
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Zachowanie
Choć informacje dostępne w literaturze medycznej są skąpe, informacje zgromadzone
przez Unique sugerują, że dzieci i dorośli z delecją 18p są często pogodni, uczuciowi i
towarzyscy. Problemy z zachowaniem mogą się jednak pojawiać. Obejmują one ataki
złości i agresywne zachowanie takie jak gryzienie, szczypanie i drapanie zadawane
zarówno sobie jak i innym.
Niektórzy nie wykazują problemów z zachowaniem, ale mogą być wrażliwi i nieśmiali, a
także mieć problemy z nawiązywaniem przyjaźni. Z kolei część dzieci i niektórzy dorośli
zachowują się niestosownie i nazbyt przyjacielsko w stosunku do obcych. U niektórych
osób zauważono również niedojrzałość emocjonalną. Inni są natomiast towarzyscy,
weseli i mają wielu przyjaciół. Rodzice często podkreślają, że ich dzieci są troskliwe,
chętne do pomocy, a także, że mają poczucie humoru (Wester 2006, Unique).
Niektóre dzieci są niespokojne i mają mnóstwo energii. Mogą mieć problemy z
koncentracją i skupieniem uwagi na konkretnym zadaniu. Problemy ze snem nie są
rzadkością i szereg dzieci przyjmuje melatoninę (Unique).
U dwóch z 17 osób przebadanych przez Unique zdiagnozowano autyzm lub spektrum
zaburzeń autystycznych. Jeden autystyczny chłopiec cierpi na ekstremalne lęki związane
z codziennymi sprawami takimi jak toaleta boi się zwierzęt. Sprawiają one, że jego
zachowanie bywa wyjątkowo trudne do opanowania. Kolejne dziecko, u którego w
wieku 22 miesięcy rozpoznano zaburzenie ze spektrum autystycznego, nadal ma
trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi, chociaż w wieku 5½ lat
nawiązanie kontaktów jest już łatwiejsze (Unique).
„Jest wesołym, przebojowym, wspaniałym małym czarusiem, który znosi wszystkie
infekcje bez wielkiego narzekania’’ - 16 miesięcy
„Jest jak każda dwuletnia dziewczynka – wesoła i radosna’’
„Gryzie się i wyrywa sobie włosy. Może bez powodu zacząć krzyczeć i mieć napady
złości, a za minutę się śmiać’’ - 6 lat
„Martwimy się jego zachowaniem, głównie jego nerwowością i tym, że nas nie
słucha i nie robi tego, o co go prosimy. Ma mnóstwo energii, jest bardzo ruchliwy i
czasem mamy trudności, by sobie z tym poradzić. Za niewielką namową ma bardzo
dobre maniery i może być bardzo uczuciowy’’ - 6 lat
„Trudno sprawić, by się na czymś skupił, ponieważ bardzo łatwo się rozprasza i jest
aktywny fizycznie’’ - 6½ roku
„Jest bardzo towarzyska i śmieszna! Czasem może być niepewna w nowych
sytuacjach i łatwo ją przestraszyć np. filmami czy TV. Jest niezmiernie opiekuńcza i
bardzo chce wszystkich zadowolić’’ - 8 lat
„Toby jest lubiany przez każdego, kogo spotyka. Jest zabawny i może być bardzo
serdeczny, gdy tylko chce. Toby nie potrzebuje zbyt wiele snu i wstaje wcześnie,
trudno go położyć do spania’’ - 9 lat
„Jest zdeterminowana, by osiągnąć zamierzone cele. Jest naszym aniołkiem’’ - 10½
roku
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Zakres wagi urodzeniowej noworodków w Unique (w terminie porodu lub blisko
terminu porodu):
1.5kg do 4.082kg
Po urodzeniu dzieci te zwykle rosną wolniej od swoich rówieśników, a niewielka liczba
dzieci wykazuje znaczny niedobór wzrostu i masy ciała. Problemem może być również
karmienie. Hipotonia, która często występuje u dzieci z delecją 18p, może powodować
trudności ze ssaniem i połykaniem oraz/lub przystawianiem do piersi. Dzieci z wysokim
podniebieniem mogą mieć również problemy ze ssaniem i połykaniem. Dziesięć z 17
matek ankietowanych przez Unique karmiło piersią. Niektóre z nich miały z tym problem i
rozpoczęły karmienie butelką po kilku tygodniach. Wiele z nich nie miało żadnych
problemów i karmiły piersią aż do wprowadzenia stałych pokarmów. Dwójce z 17 dzieci
pomogło tymczasowe założenie sondy nosowo- żołądkowej (sonda NG jest wprowadzana
przez nos i dalej przez gardło), a jednemu została założona sonda gastrostomijna (sonda G,
która pozwala na wprowadzenie pokarmu bezpośrednio do żołądka). Zwiotczenie mięśni
może również wpływać na przemieszczanie się pokarmu i przyczynić się do powstania
refluksu żołądkowo- przełykowego, w którym pokarm cofa się w górę przewodu
pokarmowego. Sondaż przeprowadzony przez Unique wykazał, że około 20% dzieci
cierpiało na refluks. Może być on kontrolowany poprzez powolne karmienie, umieszczanie
dziecka w pozycji półsiedzącej, a gdy to konieczne, podnoszenie górnej części łóżka na
czas snu. Jeśli to nie wystarcza, pomocne w zwalczaniu refluksu mogą okazać się
utwardzacze pokarmu i leki zobojętniające kwas żołądkowy – dostępne na receptę.
Niektórym dzieciom pomaga fundoplikacja – operacja chirurgiczna, która poprawia
działanie zastawki między żołądkiem a przełykiem (Unique).
Wiele dzieci opisywanych jest jako wybredne lub wolno jedzące. Niektóre starsze
niemowlęta i małe dzieci mają problemy z przeżuwaniem i mogą się zakrztusić kawałkami
jedzenia,dlatego też mogą wymagać karmienia przecieranymi pokarmami dłużej niż ich
rówieśnicy. Rodzice uważają, że zmiana struktury pokarmu poprzez ścieranie,
rozdrabnianie, krojenie czy dodawanie sosów do żywności może pomóc w
przezwyciężeniu tych problemów (Unique).
„Jest niejadkiem i każdy nowy rodzaj pokarmu może wywołać biegunkę’’ - 5 lat
„Wszystkie pokarmy muszą być rozdrobnione. Nawet teraz!’’- 6 lat
„Teraz świetnie je’’ - 7 lat
„Był karmiony piersią na żądanie bez żadnych problemów’’ - Teraz 9 lat
„Nie miał problemów z płynnymi pokarmami (był karmiony piersią do 6-go miesiąca) i
nie miał problemów z pokarmami miękkimi, ale pokarmy wymagające żucia były dla
niego trudne do przełykania i je zwracał’’ - Teraz 17 lat
U niektórych osób z delecją 18p i niskim wzrostem wykazano niedobór hormonu
wzrostu, co może wymagać leczenia hormonem wzrostu w celu unormowania wzrostu.
Prawie 20 % dzieci z Unique ma niedobór hormonu wzrostu, a niektóre przechodzą lub
przechodziły terapię hormonem wzrostu, która w większości przypadków przyniosła
pozytywne efekty (Artman 1992, Unique).
„Była bardzo mała jak na swój wiek, szczególnie w pierwszych siedmiu latach życia. Z
powodu słabego napięcia mięśniowego brzucha ma bardzo wyraźny i wystający brzuch.
Nosi ubrania na 7-8 latków’’ - 10½ roku
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Nauka
Problemy w nauce zdarzają się często u dzieci z delecją 18p. U większośći z nich problemy
te są łagodne lub umiarkowane. Niewielka liczba dzieci nie ma żadnych trudności w nauce,
a zdecydowana mniejszość ma poważne trudności w uczeniu się i jest niepełnosprawna
intelektualnie. Dane zebrane prze Unique odzwierciedlają to zróżnicowanie. Około
połowa dzieci Unique uczęszcza do szkół specjalnych. Pozostałe dzieci chodzą do szkół
ogólnodostępnych. Niektóre otrzymują w klasie pomoc indywidualną lub korzystają z
oddziałów specjalnych, które znajdują się na terenie danej szkoły (Unique).
Wiele, ale nie wszystkie dzieci Unique, opanowało do pewnego stopnia czytanie. Niektóre
potrafią rozpoznać swoje imię i podstawowe słowa, jeszcze inne uwielbiają czytać.
Większość dzieci nauczyła się również pisania i rysowania. Hipotonia i upośledzenie
umiejętności motorycznych mogą utrudniać pisanie i wielu dzieciom łatwiej pisać
posługując się klawiaturą, niż ołówkiem czy długopisem (Unique).
„Badanie oceniające jej poziom rozwoju w wieku dwóch lat przeprowadzone przez
psychologa rozwojowego wykazało, że jej rozwój jest co najmniej na poziomie
odpowiednim do jej wieku’’ - 2 lata
„Chociaż nie mówi, potrafi przeliterować ponad 50 słów; zna liczby do ponad stu i
potrafi dodawać małe liczby’’ - 5 lat
„Rozpoznaje swoje imię, słowa mama, tata i inne imiona. Potrafi liczyć do 20 i próbuje
nauczyć sie alfabetu, ale nie potrafi przeczytać prostej książki’’ - 6 lat
„Od zawsze była jak żywe sreberko i nie ma żadnych trudności w nauce poza
zaburzeniem mowy. Ma świetną pamięć’’ - 6½ roku
„Potrafi napisać swoje imię i nazwisko, a także imiona niektórych swoich kolegów i
rodziny. Potrafi rysować ludzi i zwierzęta, chociaż nie zawsze są one łatwe do
rozpoznania’’- 9 lat
„Ma trudności w uczeniu się (na pograniczu normy) i nauczyła się czytać w wieku 5 lat,
obecnie jest na poziomie 10 programu ‘Oxford Tree Reading’. ‘’ - Teraz 10½ roku
„Jest dobry w czytaniu, ortografii i przedmiotach ścisłych łącznie z matematyką. Jest
bardzo dobry w obsłudze komputera. Kocha czytać książki oparte na faktach’’ - 11 lat
„Jest lepsza w liczeniu niż w pisaniu w języku angielskim. Czyta książki dla dzieci i ma
zdolności czytania na poziomie 8-10 latka. Nawet w wieku 30 lat ciągle lubi się uczyć!’’
- 30 lat
Nie każdy osiągnie ten poziom. Część dorosłych znanych Unique nie czyta i nie pisze.
Występuje również zróżnicowanie w kwestii innych zdolności. Wiele dzieci, ale nie
wszystkie, ma doskonałą pamięć.
Wiele dzieci ma odpowiedni poziom koncentracji, chociaż niektóre mają problemy ze
skupieniem uwagi. Dla wielu dzieci zachęta, nagradzanie, powtarzanie i dobrze
zorganizowana rutyna są pomocne w procesie uczenia się.
Wielu rodziców twierdzi, że bardzo ważne jest to, by nauka była zabawą z
wykorzystywaniem do tego celu materiałów interaktywnych i wizualnych. Większość
dzieci wydaje się rozwijać dobrze w spokojnym otoczeniu, w małych grupach i w
miejscach, gdzie zapewniona jest pomoc indywidualna (Unique).
„Jeszcze nie czyta, ale rozpoznaje litery i liczby. Jeśli się go zachęci to będzie próbował
rysować kółka i linie proste’’ - 6½ roku
„Jeszcze nie czyta, ale lubi rysować budynki’’ - 17 lat
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związana z powiększeniem warg sromowych większych. Wada ta nie wymagała leczenia
(Unique).

 Migdałki
Badania Unique wykazały, że pewna liczba dzieci (około 30%) ma nienaturalnie
powiększone migdałki. W większości przypadków, ale nie zawsze, konieczne było ich
usunięcie. W przypadku jednego dziecka powiększone migdałki blokowały drogi
oddechowe i dlatego zostały usunięte (Unique).

 Trawienie
Niemowlęta i dzieci z delecją 18p mogą mieć pewne problemy z trawieniem. Jednym z
problemów są przewlekłe zaparcia. Inne dzieci cierpią z powodu biegunki lub częstych
luźnych stolców. U wielu dzieci wykonano badania krwi i stolca, a nawet kolonoskopię
w celu zidentyfikowania przyczyn tych zaburzeń. W większości przypadków
odnotowanych przez Unique powody tych zaburzeń nie zostały jednak zidentyfikowane
i przyczyny dolegliwości pozostają nieznane. Zmiany w odżywianiu i/lub leki mogą
pomóc w radzeniu sobie z tymi problemami (Unique).

 Inne problemy
Młodzieńcze zapalenie stawów dotknęło 2 dzieci z 17
przebadanych przez Unique. To schorzenie zostało
również opisane w literaturze medycznej. Najczęściej
dotknięte są dłonie, rzadziej łokcie i/lub kolana (Finley
1972, Horsley 1998, Unique).
Problemy z włosami zostały odnotowane w literaturze
medycznej. Obejmują one rzadkie włosy (łac. hypotrichosis
simplex), łysienie całkowite (łac. alopecia totalis) a także
łysienie plackowate (łac. alopecia areata). To ostatnie
związane jest z występowaniem płatów bez włosów w
różnych miejscach ciała. Żaden z tych problemów nie
5 lat
został odnotowany przez Unique (Uchida 1965, Kantaputra
2006, Unique).
Dzieci i dorośli z delecją 18p mają często szeroką klatkę piersiową z szeroko
rozstawionymi sutkami. Lejkowata klatka piersiowa (łac. pectus excavatum) została
również opisana. Ma ją jedno dziecko znane Unique. Lejkowata klatka piersiowa jest
zwykle uważana za defekt kosmetyczny, jednakże może ona zaburzyć funkcjonowanie
serca lub układu oddechowego, a także powodować bóle klatki piersiowej i pleców. W
poważnych przypadkach wada ta może być operacyjnie skorygowana. Spośród tych,
którzy wzięli udział w ankiecie Unique, jedna dziewczynka w wieku niemowlęcym miała
bruzdę Harrisona (wklęśnięcie klatki piersiowej), która zaburzała oddychanie. Z
wiekiem dziewczynka z tego wyrosła (Horsley 1998, Unique).
Dystonia to zaburzenie ruchu spowodowane mimowolnymi skurczami mięśni. Została
ona odnotowana u małej liczby osób z delecją 18p. Charakteryzuje się powtarzającymi
się ruchami i występowaniem mimowolnych ruchów skręcających. Ponieważ mięśnie
cierpiących na dystonię nie mogą się rozluźnić, może to prowadzić do rozwoju wad
postawy. Zaburzenia te mogą rozwinąć się w młodym wieku i/lub być obecne w
późniejszym okresie, ale najczęściej pojawiają się w późnym dzieciństwie lub w wieku
dojrzewania. Chociaż żadne z dzieci znane organizacji Unique nie jest dotknięte tym
zaburzeniem, u jednej dziewczynki występują niekontrolowane ruchy i skurcze mięśni
(Klein 1999, Nasir 2006, Unique).
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 Problemy z sercem
Problemy z sercem występują stosunkowo rzadko i zostały zaobserwowane u około
10% dzieci z delecją 18p. Różne rodzaje wad serca zostały zdiagnozowane u dzieci z
delecją 18p, jednak żadna z nich nie wydaje się być w szczególności związana z tym
zaburzeniem chromosomalnym. Jedna dziewczynka z grupy Unique ma bardzo łagodną
formę niedomykalności zastawki trójdzielnej. Choroba ta powoduje cofanie się krwi
przez zastawkę trójdzielną, która oddziela prawą komorę serca od prawego
przedsionka serca. Inna dziewczynka należąca do Unique ma przetrwały otwór owalny
(ang. patent foramen ovale, PFO), co oznacza, że otwór między dwoma przedsionkami
serca nie zarósł wkrótce po urodzeniu tak jak powinien. Chociaż nie odczuwa ona
żadnych dolegliwości z tym związanych, wada ta zostanie skorygowana operacyjnie po
ukończeniu przez nią 2-go roku życia. Najczęściej opisywaną w literaturze wadą serca
jest przetrwały przewód tętniczy (ang. patent ductus arteriosus, PDA), gdzie przewód
tętniczy (kanał między aortą i tętnicą płucną, który dostarcza krew do płuc) nie zarasta
(Digilio 2000, Xie 2008, Unique).

 Drgawki
Drgawki dotykają małą część dzieci z delecją 18p, choć u dzieci z HPE napady
padaczkowe występują częściej. Badanie Unique opisuje tylko jedno dziecko, u którego
występowały drgawki. To dziecko miało również HPE (zobacz sekcja Mózg). Dwoje z
tych, którzy wzięli udział w ankiecie, doświadczyło drgawek gorączkowych (czyli
drgawek wywołanych przez wysoką temperaturę ciała). Wystąpiły one tylko raz i w obu
przypadkach przed ukończeniem trzeciego roku życia (Grosso 2005, Unique).

 Podniebienie
Rozszczep wargi i podniebienia występują stosunkowo często u niemowląt z delecją
18p. Czasami podniebienie nie formuje się prawidłowo w czasie rozwoju, co skutkuje
obecnością otworu w podniebieniu. Rozszczepienie wargi pojawia się, gdy tkanka, która
formuje wargę górną, nie zrasta się w czasie okresu płodowego. Tylko jedno z 17
niemowląt, które wzięły udział w sondażu Unique, urodziło się z rozszczepem
podniebienia. Wysokie podniebienie jest częściej spotykane i zostało odnotowane u
około 20% przebadanych dzieci. Zarówno rozszczepienie podniebienia, jaki i wysokie
podniebienie, mogą przyczynić się do problemów z karmieniem u dzieci we wczesnym
okresie rozwoju. Wysokie podniebienie może utrudniać przystawianie do piersi i ssanie.
Pomocne mogą okazać się wtedy spotkania z doradcą do spraw karmienia piersią, a w
przypadku karmienia butelką użycie smoczków z różnym natężeniem przepływu.
Anomalie podniebienia mogą również utrudniać wymowę i wydawanie dźwięków
(Unique).

 Niewielkie anomalie genitaliów (narządów płciowych)
Niewielkie anomalie genitaliów są powszechne u dzieci z zaburzeniami
chromosomalnymi i częściej występują u chłopców. Obejmują one wnętrostwo
(niezstąpienie jąder) lub spodziectwo. W przypadku spodziectwa otwór znajdujący się
zwykle na końcu penisa jest umieszczony na jego spodniej stronie. W niektórych
przypadkach operacja może być konieczna, by skorygować te nieprawidłowości.
Mikropenis, czyli mały penis, to kolejna wada członka spotykana u chłopców z delecją
18p. U jednego chłopca wykryto ciasny napletek, który może wymagać operacji w
przyszłości (Unique). Wady narządów płciowych u dziewczynek występują rzadziej. W
tej grupie zgłoszono tylko jeden przypadek drobnej nieprawidłowości, która była
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Mowa i komunikowanie się
U dzieci z delecją 18p mowa wydaje się bardziej upośledzona niż umiejętności niewerbalne,
a umiejętności językowe mogą rozwijać się z opóźnieniem. Unique zaobserwowało, że
większość dzieci zaczyna mówić pomiędzy 15 miesiącem a 4 rokiem życia, a większość
nauczyła się mówić w wieku około 3 lat. Niektóre mówią płynnie i adekwatnie do wieku,
natomiast dla niektórych wyraźna wymowa i wielosylabowe wyrazy to wyzwanie.
Szereg dzieci znanych organizacji Unique posiada zdolność pojmowania odpowiednią do
swojego wieku, ale w kwestii mówienia pozostają w tyle za rówieśnikami. Zwykle
rozumienie mowy jest znaczenie lepiej rozwinięte niż sprawność językowa. Wiele dzieci
rozumie więcej niż jest w stanie powiedzieć. Metoda PECs (ang. picture exchange
communication system) i/lub język migowy mogą pomóc dzieciom komunikować swoje
potrzeby. Wiele dzieci Unique wykorzystuje te metody i przynoszą one dobre i miarowe
efekty. Dla niektórych wraz z postępem w mówieniu potrzeba używania języka migowego
zanika. Są dzieci, które mają trudności w wymawianiu konkretnych dźwięków mowy.
Terapia mowy może okazać się bardzo pomocna. Może ona pomóc niektórym z dzieci,
które początkowo były opóźnione w mówieniu, w nauce czystej wymowy z użyciem
zróżnicowanego słownictwa i poprawnych zdań. Niemniej jednak mała grupa dzieci nie
potrafi mówić (Wester 2006, Unique).
Istnieje wiele przyczyn opóźnienia rozwoju mowy. Między innymi jest to związek między
zdolnością uczenia się a zdolnością mówienia. Hipotonia występująca u wielu dzieci
powoduje osłabienie mięśni jamy ustnej, co wiąże się nie tylko z niedostatecznym ssaniem,
ale także wpływa na rozwój mowy. Dzieci z rozszczepem podniebienia lub wysokim
podniebieniem mogą mieć również trudności z pewnymi dźwiękami (Unique).
„Używa kilku słów (5-20), wskazuje, gestykuluje, gaworzy i klepie o krzesło, gdy chce
usiąść. Komunikuje się dobrze. Nie jest bardzo konsekwentny w wydawanych
dźwiękach, a wysiękowe zapalenie ucha w całej tej sytuacji nie pomaga. Jest normalny,
ale instynkt macierzyński podpowiada mi, że mogą pojawić się pewne wyzwania i
będziemy potrzebować dodatkowej pomocy’’ - 16 miesięcy
„Używa ponad 50 znaków. Używa 2-3 zwroty takie jak: Mama je chleb’’ - 2 lata
„Wydaje dźwięki, ale nie mówi. Używa PECs, ASL (amerykański język migowy) lub
pisze, gdy czegoś potrzebuje’’ - 5 lat
„Głównie komunikuje się używając mowy. Choć może jego mowa nie jest doskonała, to
ciągle się poprawia. Przez pewien czas, gdy nauczył się nowego słowa, słyszeliśmy je w
kółko przez następny tydzień. Później już nigdy go nie słyszeliśmy ponownie. To było
prawie tak jakby go nie zachował w pamięci. Teraz na szczęście zapamiętuje słowa i
tworzy zdania składające się z maksimum sześciu słów. Czasami jego wymowa jest
bardzo wyraźna, innym razem bardzo trudno jest nam go zrozumieć. Wypracował
sposoby, za pomocą których może być zrozumiany używając gestykulacji. Używa kilka
znaków migowych i pokazuje nam to co chce. Jednym z naszych największych
problemów jest to, że frustruje go, gdy nie jest zrozumiany. Ważne jest, by go wtedy
uspokoić’’ - 6 lat
„Porozumiewanie się na migi zostało w większości zastąpione mową, chociaż ona ciągle
używa znaków, by podkreślić niektóre wyrażenia. Używa wyrazistych gestów, by
przypomnieć sobie jak wymawiać poprawnie dźwięki. Jej rozumienie mowy jest w
normie i mocno wyprzedza samo mówienie, które to z kolei jest opóźnione o około 23 lata’’ - 6½ roku
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„ Gestykuluje i używa pojedynczych słów by wyrazić swoje potrzeby. Rozumie o
wiele więcej niż potrafi wyrazić, bez trudu wykonuje polecenia i odpowiada ,,tak’’
lub ,,nie’’ na zadane pytanie’’ - 6½ roku
„Mówi dobrze, ale niewyraźnie’’ - 8 lat
„Potrafi mówić, ale jego wymowa jest niezrozumiała. Nie może wymówić
dźwięku ,,g’’ i zapomina wymawiać końcówki wyrazów. Jego mowa pogarsza się, gdy
jest zdenerwowany’’ - 9 lat
„Mówienie sprawia jej największą trudność, ale zrobiła duże postępy’’ - 10½ roku
„Nauczył sie języka migowego w wieku 3 lat. To była najlepsza rzecz, jaką
kiedykolwiek zrobiliśmy. Znał bardzo niewiele słów w wieku 3 lat i zrobił bardzo
małe postępy aż do siódmego roku życia. Teraz mówi całymi zdaniami i nigdy się nie
zamyka! To jest fantastyczne! Dźwięki spółgłosek sprawiają mu wiele trudności.
Musi naprawdę ciężko pomyśleć , jak prawidłowo ustawić buzię i złączyć usta’’ - 11
lat
„Nie ma żadnych formalnych umiejętności komunikacji – nie mówi i nie posługuje
się językiem migowym. Dobrze wokalizuje i intonuje, a także używa uśmiechu i
płaczu do wyrażania szczęścia, niezadowolenia lub bólu. Ma dość wyrazistą mimikę
twarzy’’ - 18 lat
„Zajęło jej dużo czasu zanim rozwinęła język mówiony, ale teraz jest już w
porządku. Zawsze rozumiała więcej niż była w stanie powiedzieć. Nawet już jako
dorosła osoba może mieć problemy z byciem zrozumianą, gdy się zdenerwuje’’ - 30
lat

Cechy twarzy
Oprócz niskiego wzrostu, dzieci z delecją 18p mają
niekiedy podobne cechy twarzy. Mogą mieć krótką
szyję i okrągłą twarz. Nasada nosa może być płaska
i szeroka. Mogą mieć opadające powieki (ptoza),
bardzo szeroko rozstawione oczy (hiperteloryzm),
czy dodatkową fałdę skórną pokrywającą
wewnętrzny kącik oka (epicamthus = zmarszczka
nakątna oka).
Uszy mogą być osadzone niżej niż normalnie. Mogą
być większe i odstające, i wyglądać troszeczkę
inaczej niż normalne ucho. Ich broda i żuchwa
mogą być małe i troszkę cofnięte.
2½ lat
Kąciki ust są często odwrócone do dołu. Czasami linia
włosów z tyłu szyi może być szczególnie nisko. Te cechy twarzy nie są często tak
oczywiste zaraz po urodzeniu, ale mogę uwidocznić się u dziecka w wieku około 3 lat.
Jednakże wiele dzieci różni się wyglądem od innych dzieci i są bardzo podobne do
swego rodzeństwa lub rodziców (Unique).
„Ma troszkę większą głowę niż inni. Oczy są bardziej opadające. Oddycha przez
usta, dlatego też jego usta są bardzo często otwarte! Ale jest taki śliczny!’’ - 5 lat
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 Dłonie
Dzieci z delecją 18p mogą mieć również problemy z dłońmi. Wiele z tych cech spotyka
się nie tylko u niemowląt i dzieci z delecją 18p, ale także u dzieci z innymi zaburzeniami
chromosomalnymi. Palce mogą być krótkie ze zwężającymi się koniuszkami. Czasem
piąty palec jest zgięty do środka (klinodaktylia). Dłonie mogą być szerokie i krótkie.
Zwykle nieprawidłowości dłoni nie mają większego wpływu na ich funkcjonowanie,
chociaż mogą osłabiać zręczność (Maranda 2006, Unique).

 Układ szkieletowy (kościec)
U osób z delecją 18p spotykane są różne problemy z układem szkieletowym. U
niektórych rozwija się skrzywienie kręgosłupa (skolioza). Ankieta przeprowadzona
przez Unique wskazała dwie osoby z problemami z kręgosłupem. Jedna z nich miała
kifozę i nosiła gorset ortopedyczny. U drugiej rozwinęła się poważna skolioza, która
wymagała operacji chirurgicznej. Dyslokacja biodra jest również spotykana i dotyczy
10% osób przebadanych przez Unique. Dwie osoby znane organizacji Unique miały
dyslokację biodra. Jedna urodziła się z tą wadą (miała dysplazję biodra), u drugiej
natomiast dyslokacja biodra nastąpiła w wieku 6 lat z powodu ciągłego układania nóg na
jedną stronę (Urban 1987, Kantaputra 2006, Unique).

 Oddychanie
Problemy z oddychaniem mogą występować u osób z delecją 18p. Około 20%
ankietowanych przez Unique cierpi z powodu astmy, często tylko w niewielkim stopniu,
a sytuacja zwykle poprawia się wraz z wiekiem. Jedno dziecko cierpiało na obturacyjny
bezdech senny (przerwy w oddychaniu), który zaniknął po usunięciu migdałków
podniebiennych i gardłowych. Inne dziecko cierpiało na obturacyjny bezdech senny
okresowo, gdy było mocno przeziębione. Rodzice zgłaszają, że wiele dzieci głośno
chrapie w czasie snu. Jedno małe dziecko cierpi na powtarzające się epizody
niewydolności oddechowej, gdy się przeziębi lub ma inne infekcje. Używa inhalatora i
kilka razy wymagało podania sterydów i nebulizatora w szpitalu (Unique).

 Infekcje
Niektóre dzieci z delecją 18p mają obniżoną odporność na infekcje. Jedną z przyczyn
jest to, że występuje u nich niski poziom przeciwciał nazywanych immunoglobulinami A
(IgA), które zwalczają infekcje. IgA odgrywają ważną rolę w obronie organizmu przed
infekcjami, które atakują organizm przez błony śluzowe takie jak nos, oczy, płuca czy
jelita. Dlatego też osoby z niskim poziomem IgA są bardziej podatne na infekcje i
przeziębienia. U prawie 20% dzieci, które wzięły udział w ankiecie przeprowadzonej
przez Unique, wykazano niski poziom IgA. W większości przypadków problem ten jest
kontrolowany poprzez podjęcie niezwłocznego leczenia infekcji (Gul 1994, Unique).

 Tarczyca
Problemy z tarczycą mogą występować u osób z delecją 18p. Hormony tarczycy
regulują szereg funkcji w organizmie, w tym szybkość bicia serca oraz spalanie kalorii.
Problemy z tarczycą mogą pojawić się w różnym wieku, dlatego też wiele osób musi
być regularnie poddawanych badaniom funkcji tarczycy. Około 10% członków Unique
ma niedoczynność tarczycy, która jest leczona poprzez przyjmowanie suplementu
hormonu tarczycy, tyroksyny. Jedna dziewczynka miała nadczynność tarczycy, która z
czasem okazała się tak poważna, że wymagała usunięcia tarczycy (tyreoidektomia).
Teraz przyjmuje ona codziennie tyroksynę (Dharmaraj 2006, Unique).
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wysokiej jakości opieka dentystyczna jest bardzo ważna (Hermesch 2000, Brenck 2007,
Naudi 2007, Unique).

 Powieki i wzrok
Problemy ze wzrokiem są powszechne u osób z delecją 18p. U około 80% dzieci
ankietowanych przez Unique stwierdzono jakieś problemy z widzeniem. Najczęściej
spotykanym problemem jest zez, który występuje u prawie połowy dzieci. Innym częstym
problemem jest dalekowzroczność, która dotyka około jednej trzeciej dzieci.
Krótkowzroczność jest również spotykana. Zarówno dalekowzroczność jak i
krótkowzroczność mogą być skorygowane za pomocą okularów (Unique).
Pewna liczba dzieci nie może całkowicie otworzyć powiek (ptoza). Problem ten często
dotyczy obojga oczu, jest widoczny przy urodzeniu i nie rozwija się w późniejszym wieku.
Opadające powieki mogą powodować problemy ze wzrokiem i ograniczać widzenie. W
razie potrzeby ptoza może być skorygowana chirurgicznie. Kilkoro dzieci znanych
organizacji Unique przeszło operację chirurgiczną w celu skorygowania ptozy. Wszystkie
one zakończyły się pomyślnie. Jedna dziewczynka cierpi na zespół jednoocznego deficytu
uniesienia (ang. Monocular Elevation Deficiency/ Double Elevator Palsy). Jej gałki oczne nie
poruszają się w górę (Turleau 2008, Unique).

 Uszy
Niemowlęta i dzieci z delecją 18p są bardziej podatne na infekcje ucha niż inne dzieci.
Mogą one czasem prowadzić do nagromadzenia się płynu w uchu środkowym. Schorzenie
to nazywa się wysiękowym zapaleniem ucha środkowego, które stwierdzono u 40% osób
ankietowanych przez Unique. Wysiękowe zapalenie ucha zazwyczaj ustępuje z wiekiem,
jako że przewody słuchowe robią się szersze, co poprawia odpływ płynu z ucha
środkowego. Z tego powodu jakakolwiek utrata słuchu spowodowana tym stanem jest
zwykle przejściowa. Jednakże ciągła obecność płynu w uchu środkowym i wysiękowe
zapalenie ucha środkowego może pogarszać słuch dziecka w okresie krytycznym dla
rozwoju mowy i języka. Dlatego też, gdy zaburzenie to utrzymuje się przez dłuższy okres
czasu, wielu dzieciom potrzebny jest dren śródbębenkowy (mała rurka wentylacyjna),
który wprowadzany jest do błony bębenkowej (Unique).

 Stopy
Wady stóp są często spotykane u małych
dzieci z delecją 18p. Z ankiety
przeprowadzonej przez Unique wynika, że
prawie połowa ma pewne wady w budowie
stóp. Stopy mogą być małe z zachodzącymi
na siebie palcami lub szerokim odstępem
między pierwszym i drugim palcem.
Zdecydowana mniejszość rodzi się ze
stopami końsko- szpotowatymi, co oznacza,
że stopy rozwinęły się pod nietypowym
kątem. Niektóre dzieci mają płaskostopie.
Inne będą potrzebowały specjalistycznego
obuwia ortopedycznego, rzadziej leczenia
operacyjnego. Problemy te mogą
powodować opóźnienie w nauce chodzenia
(Unique).
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Rozwój: koordynacja ręka-oko, zdolności manualne
(zaawansowane umiejętności motoryczne) i dbanie o
siebie
Hipotonia może mieć wpływ na zdolności manualne u dzieci z delecją 18p. Może
spowodować, że zajmie im więcej czasu zanim zaczną sięgać po zabawki, chwytać je,
trzymać butelkę czy kubek. Może to opóźnić u dzieci samodzielne jedzenie, ubieranie się
(w szczególności suwaki i guziki stanowią problem) i trzymanie długopisu w czasie pisania
czy rysowania. Specjalne większe sztućce, kubki z uchwytami, czy krojenie pożywienia na
kawałki, mogą pomóc niektórym dzieciom. Nauka pisania na klawiaturze często pomaga
dzieciom mającym problemy z trzymaniem i kontrolowaniem przyborów do pisania.
Wiele dzieci korzysta z terapii zajęciowej w celu poprawienia tych umiejętności.
Nawlekanie, układanki, rysunki w stylu połącz kropki i zabawki typu ‘shape sorter’ mogą
być pomocne (Unique).
W związku z tymi trudnościami, dzieci mogą nadal wymagać pomocy w ubieraniu i
rozbieraniu. Mogą także potrzebować wsparcia w czynnościach takich jak mycie zębów i
ciała. Niemniej jednak, niektóre starsze dzieci i dorośli osiągają w końcu umiarkowaną
niezależność w dbaniu o siebie. Nauka korzystania z toalety może być również opóźniona
u niektórych dzieci. Dane zebrane przez Unique sugerują, że chociaż niewielka liczba
dzieci nauczy się kontrolować oddawanie moczu i stolca w normalnym wieku, wielu
innym zajmuje to troszkę dłużej. Wiek, w którym dzieci nauczyły się samodzielnej toalety,
obejmuje okres między 15 miesiącem a 7 rokiem życia.
W przypadku nieznacznej liczby dzieci kontrolowanie potrzeb fizjologicznych zmienia się
a czasem jest niemożliwe do osiągnięcia (Unique).
„Potrzebuje pomocy we wszystkich aspektach higieny osobistej, aczkolwiek ta
sytuacja się poprawia i próbuje on robić coraz więcej rzeczy samodzielnie. Umie się
rozebrać pod warunkiem, że nie wymaga to rozpinania guzików i daje sobie radę z
rozbieraniem, gdy idzie do toalety. W przeciągu ostatnich dwóch tygodni udało mu się
kilka razy ubrać jedną skarpetkę. Próbuje myć zęby, ale tak naprawdę to chce tylko
ssać pastę do zębów!’’ - 6 lat
„Potrafi ubrać majtki i spodnie, a także próbuje ubierać skarpetki, choć potrzebuje w
tym pomocy. Nie potrafi samodzielnie dobrze naciągnąć rajstop. Potrafi nałożyć przez
głowę podkoszulki i szerokie bluzki, ale nie radzi sobie z bluzkami, sweterkami i
kurtkami zapinanymi z przodu. Potrafi rozpinać, ale nie zapinać guziki, rozsuwać, ale
nie zasuwać suwaki. Potrzebuje dość dużo pomocy, ale musi być ona zaoferowana
delikatnie, ponieważ chce robić wszystko sama’’ - 6½ roku
„Nauka pisania jest opóźniona w stosunku do umiejętności czytania’’ - 8½ roku
„Nie jest bardzo zręczna i ciągle ma problemy z guzikami, nożyczkami, itp’’ - 10½ roku
„Późno zaczął trzymać butelkę i ciągle ma trudności z użyciem noża do krojenia
jedzenia. Bardzo dobrze radzi sobie z widelcem i łyżką’’ - 11 lat
Nie potrafił używać noża i widelca do około 9 roku życia. Ciągle ma problemy z
krojeniem jedzenia. Z powodu słabej zręczności musi używać elektryczną golarkę i
elektryczną szczoteczkę’’ - 17 lat
„Ma małe, słabe ręce, co utrudnia otwieranie butelek/słoików. Męczy się również
używając noża do krojenia twardego jedzenia. Nie wymaga żadnej pomocy w kwestii
zachowania higieny osobistej’’ - 30 lat 11

Rozwój: siadanie, poruszanie się, chodzenie (motoryka
duża)
Motoryka duża jest często w normie i niektóre dzieci
nie mają żadnych problemów ze sprawnością
ruchową. Jednakże wiele dzieci z delecją 18p wykazuje
powolność w działaniu i ruchu. W przypadku innych
dzieci hipotonia, która cechuje osoby z delecją 18p,
wiąże się z opóźnieniem w nauce obracania się na
brzuch, siadania, raczkowania i chodzenia. Z
doświadczeń Unique wynika, że większość dzieci siada
samodzielnie między 4 miesiącem a 2½ rokiem życia,
ze średnią około 10 miesięcy. Większość nauczyła się
chodzić między 9 miesiącem a 5½ rokiem życia, ze
średnią około 2 lat. Nie wszystkie dzieci raczkują.
Niektóre przemieszczają się na pupie. Niektóre dzieci
mają problem z równowagą i koordynacją. Pomimo
tego większość dzieci nauczy się biegać i skakać.
9 lat
Pływanie jest szczególnie popularne. Inne zajęcia
lubiane przez dzieci to jazda konna, gimnastyka, lekcje tańca, skakanie na trampolinie,
jeżdżenie na rowerze i na skuterze. Chociaż niektóre dzieci wymagają znacznej pomocy
podczas nauki chodzenia, w końcu większość z nich chodzi samodzielnie. Niestety nie jest
to możliwe do osiągnięcia u wszystkich dzieci (Wester 2006, Unique).
„Bardzo powoli osiągał kluczowe etapy rozwoju, ale teraz radzi sobie ze wszystkim
normalnie. Lubi pływać i choć nigdy nie wystąpi na olimpiadzie, jego pływanie
poprawiło się przez ostatnie półtora roku. Potrafi godzinami skakać na trampolinie i
uwielbia się ścigać ze swoja siostrą i przyjaciółmi’’ - 6 lat
„Nie potrafiła przewrócić się na brzuch bez pomocy prawie do pierwszego roku życia.
Nie siadała samodzielnie zanim ukończyła ponad roczek. Nie zaczęła chodzić bez
pomocy do 2½ roku życia. Nigdy nie raczkowała, ponieważ jej ramiona i barki nie były
wystarczająco mocne by utrzymać ciężar ciała, a w szczególności głowę. Zamiast tego,
gdy nauczyła się siadać, przesuwała pupę z lewą nogą wyciągniętą do przodu używając
prawej nogi do odpychania się. Teraz jeździ konno i mogłaby to robić cały dzień! Lubi
jeździć na rowerze (z dodatkowymi kółkami) i na trójkołowym rowerku’’ - 6½ roku
„Chodzi jak dziecko rozpoczynające naukę chodzenia i nie chodzi zbyt daleko. Z
pomocą potrafi wejść po schodach, ale nie potrafi zejść ze schodów (nawet z
pomocą)’’ - 6 ½ roku
„Potrafi chodzić, biegać i skakać. Ma problemy z równowagą z powodu stabilności
posturalnej i osłabionej miednicy. Łatwo się męczy. Nie potrafi jeździć na rowerze bez
dodatkowych kółek, a jeżdżenie na rowerze trójkołowym sprawia mu trudności.
Potrafi wspinać się po schodach po jednym stopniu stópka za stópką używając
poręczy’’ - 9 lat
„Chodzi dobrze, chociaż jest powolny na nierównych powierzchniach. Ma raczej
niezdarny sposób biegania’’ - 11 lat
„Porusza sie normalnie. Łatwo się męczy, ma tendencję do garbienia się przy biurku i
podpiera się na różnych przedmiotach. Czasem używa specjalnego krzesła w szkole’’ 11 lat
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Problemy zdrowotne
 Mózg
Garstka ludzi z delecją 18p (około 10%) ma wady
wrodzone mózgu związane z holoprozencefalią przodomózgowiem jednokomorowym (ang.
holoprosencephaly, HPE). Jest to wada
rozwojowa, która powstaje w czasie formowania
się twarzy i mózgu. Przodomózgowie (przednia
cześć mózgu) nie rozwija się prawidłowo i nie
dzieli się na dwie półkule tak jak powinno. Stopień
nasilenia jest zróżnicowany. U niektórych dzieci
występuje całkowity brak podziału
przodomózgowia na półkule, co prowadzi do
występowania pojedynczej formacji
przodomózgowej. Ta postać (alobarna) jest tak
17 lat
poważna, że dotknięte nią dzieci umierają w łonie
matki lub wkrótce po porodzie. W mniej poważnych przypadkach (postać semilobarna lub
lobarna) mózg jest podzielony, ale niektóre struktury mogą być ciągle połączone.
Holoprozencefalia może również powodować zmiany w linii środkowej twarzy i wpłynąć
na rozwój oczu, nosa i wargi górnej. Do tych zmian zaliczamy rozszczep warg, rozszczep
podniebienia, hipoteloryzm (nienaturalnie zbliżone do siebie oczy), płaską nasadę nosa i
obecność pojedynczego siekacza (przedni, górny ząb) zlokalizowanego w linii środkowej
twarzy. W bardziej poważnych przypadkach, które są zwykle śmiertelne, może wystąpić
cyklopia, czyli posiadanie tylko jednego centralnie położonego oka.
HPE może powodować kilka innych problemów zdrowotnych, takich jak opóźnienie
rozwoju, problemy z nauką i rzadziej drgawki. Jedna osoba, która wzięła udział w ankiecie
Unique, ma HPE z towarzyszącymi drgawkami. Problemy neurologiczne, niezwiązane z
holoprozencefalią, są często spotykane u pacjentów z delecją 18p.
Dziecko Unique, u którego nie zdiagnozowano HPE, ma słabą mielinizację. Mielina to
substancja otaczająca komórki nerwowe (podobnie jak plastikowa otoczka okrywająca
kabel elektryczny). Mielinizacja to nieustanny proces formowania mieliny, który
rozpoczyna się w okresie płodowym i trwa po urodzeniu aż do wieku średniego
(Overhauser 1995, Taine 1997, Kantaputra 2006, Portnoi 2007, Unique).

 Zęby
Dzieci z zaburzeniami chromosomowymi mają zwykle więcej problemów z uzębieniem niż
inne dzieci. Niektóre dzieci mają pojedynczy środkowy siekacz związany z
holoprozencefalią, która może towarzyszyć delecji 18p. Ponadto w literaturze medycznej
istnieje wiele przykładów opisujących słabe zęby, które często się psują i są podatne na
próchnicę. Jedno badanie na temat próchnicy u osób z delecją 18p sugeruje, że ryzyko
występowania u nich próchnicy jest prawie takie samo jak u osób bez delecji 18p. Ankieta
przeprowadzona przez Unique wykazała jednak, że 1 na 3 dzieci brakuje jednego lub
więcej zębów, Prawie połowa ma nieprawidłowe i nierówne zęby, a 20% ma nadmierne
ubytki. U jednego dziecka przedni górny siekacz rozwarstwił sie w wieku 15 miesięcy.
Zastosowano u niego pastę do zębów z dodatkiem fluoru dla wzmocnienia zniszczonych
powierzchni i żadne inne działanie nie było konieczne. U niektórych dzieci stałe zęby
wyrosły przed utratą zębów mlecznych. Z powodu wszystkich tych problemów regularna,
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