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DOWN SENDROMLU ÇOCUĞU OLAN AİLELERİ BİLGİLENDİRME FORMU 

Doç. Dr. Mehmet Kenan Kanburoğlu 

Down Sendromu nedir? 

Down sendromu, vücut hücresinde fazladan bir (+1) kromozom bulunması sebebiyle olan genetik bir 

durumdur. Down sendromlu herkes, farklı derecelerde öğrenme güçlüğüne sahiptir. Bazı fiziksel özellikler 

down sendromlular arasında yaygındır ve onlar bazı tıbbi problemlere yatkın olabilirler. Fakat unutulmaması 

gereken şey down sendromlularının her çocuğun bireysel güçlü ve zayıf yönleri ve kişisel davranışları 

olduğudur. 

Genellikle, hücrelerimizin çekirdeği 23 çift kromozom içerir; bunların 23 tanesini annemizden 23 tanesini 

babamızdan kalıtsal miras alırız. 21. kromozomun fazladan bir kromozoma sahip olması ile down  sendromlu 

insanların hücreleri 47 kromozom içerir. Bu +1 fazlalık down sendromu ile sonuçlanır. 

 

Down sendromuna neler neden olur? 

Fazladan 21. kromozomun olmasının nedenleri henüz bilinmemekte. Fazladan olan 21. Kromozom 

annemizden ya da babamızdan gelebilir. İlerlemiş anne yaşı ile doğrudan bir bağlantısı vardır; ama bunun da 

nedeni henüz bilinmemektedir. Down sendromlu bebeklerin çoğu, 35 yaşının üzerindeki kadınların 

doğumlarında görülür. Bildiğimiz şey bunun kimsenin suçu olmadığıdır.  Bütün ırklarda, sosyal sınıflarda ve 

ülkelerde meydana gelebilir. Bu herkesin başına gelebilir. 

 

Down Sendromunun sıklığı nedir? 

Doğan her 800 bebekten birinde down sendromu görülür. Her yıl Türkiye’de 1500 down sendromlu bebek 

doğar. Down sendromu, bütün yaşlardaki, ırklardaki, dinlerdeki ve ekonomik şartlardaki insanları etkiler.  

Tahminen Türkiye’de 100.0000 civarında down sendromlu birey yaşamaktadır. 
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Down sendromu ne zaman keşfedildi? 

Down sendromlu insanların her zaman olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, 1866 yılında İngiliz 

doktor John Langdon Down tarafından durumun bir açıklaması yayınlandı sonrasında onun adıyla 

anılmaktadır. 

1959’da profesör Jerome Lejeune down sendromunun kromozomal düzensizlik olduğunu kanıtladı.   

 

Down Sendromunun 3 tipi vardır: 

Trizomi 21: Bütün hücreler ekstra bir 21. kromozama sahiptir. Down sendromlu insanların % 94’ü bu 

guruptadır. 

Translokasyon: Ekstra 21. kromozom başka bir kromozoma bağlanır. Down  sendromlu insanların %4’ü bu 

guruptadır. 

Mozaik: Hücrelerin bir kısmı ekstra bir 21. Kromozama sahiptir. Down  sendromlu insanların % 2’si bu 

guruptadır.  

 

Down Sendromu nasıl teşhis edilir? 

Doğumdan önce üçlü test, ikili test gibi tarama yöntemleri ile Down Sendromunda şüphe edilebilir. Böyle 

durumlarda annenin karnından direkt amniyotik sıvıdan örnek alınarak bebeğin kromozom yapısı 

belirlenebilir. Henüz rutin kullanıma girmemiş olmasına karşın hamilelik döneminde anne kanında dolaşan 

bebek DNA’ları da çalışılabilinir (cffDNA:cell-free fetal DNA). Doğumdan sonra ise Down sendromuna 

özgü fizik muayene bulguları olan bebeklerde Down sendromu tanısından şüphelenilir ve alınan kromozom 

analizi ile tanıya gidilir. Kromozom analizinin sonuçlanması 2-3 hafta kadar sürebilir.   

 

Down Sendromu olan bireylerde görülebilen bazı fizik muayene bulguları şunlardır: 

 Düşük kas tonusu neden (hipotoni)  

 Düz yüz profili, basık ve küçük burun 

 Gözlerin aşağı veya yukarı kayması 
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 Dili daha büyük gösteren küçük ağız 

 Birinci ve ikinci ayak parmakları arasında büyük boşluk 

 Küçük parmaklı geniş eller ve serçe parmağın içe kıvrılması 

 Avuç içi boyunca tek kırışıklık 

 Doğduğunda ortalamanın altında kilo ve boya sahip olma 

Bu özelliklerin birçoğu genel popülasyonda da bulunur. Bu nedenle pozitif bir tanı koyulmadan önce 

kromozom testi yapılması gereklidir. Doktor kan örneği alır ve kromozom analizi yapar.  Kesin sonuç kan 

testinde belli olur. 

 

Down sendromlu çocuklarda başka hangi tıbbi problemler görülebilir? 

Bazı tıbbi problemler down sendromlu insanlar arasında normal popülasyona göre daha sık görülür. 

Bunlar; 

 Down sendromlu doğan bebeklerin % 40-50’si kalp problemi ile doğar, bunların yarısı kalp 

ameliyatına ihtiyaç duyar. 

 %75 işitme problemleri  

 %60 görme ile ilgili problemler  

 %15 katarakt 

 %50 kırma kusurları 

 %50-75 uyku apnesi sendromu  

 %50-70 Otitis Media (orta kulak iltihabı) , Solunum problemleri, öksürük ve soğuk algınlığı 

 Diş erüpsiyon problemleri (%23)  

 Tiroid rahatsızlıkları 

 Zayıf bağışıklık sistemi 

 Mide ve bağırsak hastalıkları-tıkanıklıkları (%12) 

 Hematolojik problemler (anemi, demir eksikliği , transiyent miyeloproliferatif hastalıklar, lösemi) 

(%10) 

 Çölyak Hastalığı (%5) 

 Atlantoaksiyel instabilite (%1-2) 

 Otizm (%1)  

 Hirschsprung Hastalığı (<1%)  
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Ne var ki, ilerlemiş ve başarısı artan tıbbi hizmetler sayesinde bu hastalıkların büyük bir kısmı tedavi edilebilir. 

Sağlık problemleri erken şekilde saptanıp çok ciddi sorunlar haline gelmeden tedavi edilebilir. 

Bu problemler yalnızca down sendromlular için değildir diğer insanlarda görülür. 

Şunu unutmamak gerekir ki bazı down sendromlularda hiçbir sağlık problemine rastlanmaz. 

Gelişmiş ve başarıları artan tıbbi hizmetlerle birlikte down sendromluların sağlıklı bireylere yakın ortalama 

yaşam ömürlerine sahiptirler. Zamanımızda Down Sendromu için beklenen yaşam süresi 60-65 yıl olmasına 

karşın  birçok down sendromlu birey daha da uzun yıllar yaşamaktadır. 

 

Down sendromu büyüme-gelişimi nasıl etkiler? 

Down sendromlu bütün insanlar farklı seviyelerde öğrenme engeline sahip olurlar. Down sendromlu çocuklar 

yürümeyi, konuşmayı ve tuvalet eğitimini öğrenirler yaşıtlarına göre daha geç öğrenirler. 

Öğrenme yetersizliği olan çocuklar için şu an yayılan erken müdahale programları çocuk gelişimine bütün 

alanlarda yardımcı olur. Bu programlar çocuklar ve aileler için konuşma ve fiziksel terapinin yanı sıra evde 

öğrenme programlarını içerir. 

Çocuk ve yetişkin olan olan down sendromlular tıpki diğer insanlar gibi öğrenmeye devam edebilirler. 

İyi bir tıbbi destek ve doğru seviyedeki bir destekle down  sendromlu insanlar arkadaş edinebilir, okula 

gidebilir, iş edinebilir ve kendi hayatları ve gelecekleri için karar verebilirler.  

 

Down sendromlu çocuk gelişimi 

Tıpkı diğer çocuklarda olduğu gibi bazı yeteneklerinin gelişmesi bireysel farklılık göstermektedir. Ek olarak 

farklı sağlık problemlerine sahip çocuklar diğerlerinin gelişiminden daha yavaş bir gelişime sahiptir. Fakat 

hepsi kendi hızında gelişmeye devam edecektir. 

 

Doğru ya da Yanlış ? 

Yanlış: Down sendromlu çocuklar sadece yaşlı ebeveynlerde tarafından dünyaya getirilir.  

Gerçek: Downsendromlu çocukların %80’i 35 yaşından daha küçük yaştaki annelerin doğumunda görülür. 

Bununlu birlikte, downsendromlu çocuk sahibi olma olasılığı yaş ilerledikçe artar. 
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Yanlış: Down sendromlu insanlar her zaman mutludurlar. 

Gerçek: Down sendromlu insanlarda diğer insanlarla aynı duygulara sahiptir. 

 

Yanlış: Down sendromlu insanlar ilişki kuramazlar. 

Gerçek: Down sendromlu insanlar, diğer insanlarla olan ilişkilerini şekillendirme yetisine sahiptir, 

sevebilirler,sevmeyebilirler, aşık olabilirler. 

 

Yanlış: Down sendromlu insanlarda bir gün Alzheimer hastalığı gelişir. 

Gerçek: Down sendromlu bireylerde ilerleyen yıllarda demans geliştirebilir fakat bu kaçınılmaz değildir. Diğer 

insanlarla demans sıklığı aynıdır, fakat onlara göre 20-30 yıl önce maydana gelir. 

  

Yanlış: Down sendromlu insanlar sadece anaokuluna gidebilir. 

Gerçek: Downsendromlu çocukların büyük bir kısmı anaokula gitmekte, orta öğretimi almakta ve küçük bir 

kısmı Üniversite eğitimi alabilmektedir. 

 

Yanlış: Down sendromlu erkek ve kadınlar çocuk sahibi olabilirler. 

Gerçek: Şu ana kadar Down sendromlu sadece iki erkeğin baba oldukları kaydedilmiştir; buna karşın Down 

sendromlu kadınlar çocuk sahibi olabilirler. 

 

 

 

Destek alabileceğini dernek ve sivil toplum kuruluşları:  

Ulusal Down Sendromu Derneği http://ulusaldown.com/   0507 018 00 66 

 

Down Türkiye Down Sendromu Derneği ds@downturkiye.comTelefon:02164563134  

GSM:05321617259 Büyükdere caddesi Nevtron İşhanı No:119 Kat:9/B P.K:34387 Mecidiyeköy/İstanbul 

Dost Yaşam Down Sendromu Vakfı 

Ördek kasap Mah. Aşağı Gureba Cad. Bezmialem Sok. Cevahiroğlu Apt. No:16 Çapa – İstanbul Tel.: +90 212 

534 70 33 
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