Po co Stowarzyszenie 22q11 Polska?
Diagnoza Zespołu Delecji 22q11 u Twojego dziecka jest
początkiem potencjalnie trudnej, dla Ciebie i Twojej
rodziny, podróży. Na różnych etapach rozwoju Twojego
dziecka, rodzeństwa czy wnuka będą się pojawiać pytania, w
związku z którymi będziesz szukać pomocy.
Nie zawsze otrzymasz ją od fachowców i specjalistów,
ponieważ w Polsce Zespół 22q11 jest słabo znany - wiedza
jest fragmentaryczna, skupiona na poszczególnych
objawach i problemach.
Twoje pytania będą dotyczyć problemów medycznych
Twojego dziecka, relacji z najbliższym otoczeniem, które nie
zna i nie rozumie specyﬁcznych potrzeb osób z Zespołem
Delecji 22q11, a także systemu edukacji czy własnych lęków
i wątpliwości. Będziesz też mieć obawy związane z tym, co
czeka Was w przyszłości.

Podróż z 22q11 jest dla Ciebie nowa,
ale nie musisz być w niej sam.
My również jesteśmy rodzicami dzieci z zespołem 22q11 –
w różnym wieku i z różnymi perypetiami – i chętnie
podzielimy się z Tobą swoimi doświadczeniami. Jesteśmy
tu, aby Ci pomóc, gdyż pamiętamy jak bardzo nam tego
wsparcia i pomocy brakowało na początku drogi z Zespołem
22q11.

Zapraszamy na doroczne spotkania
rodzin z Zespołem 22q11.
22q11 Polska to Stowarzyszenie i grupa wsparcia skupiająca
rodziców i osoby z Delecją 22q11.2, Duplikacją 22q11,
osoby z podejrzeniem diagnozy 22q11 lub osoby z innymi
zaburzeniami rodzącymi zbliżone skutki biologiczne,
psychologiczne i społeczne oraz ich rodziny, a także
opiekunów oraz rodziny po stracie w/w osób.
Wspólnie, razem, dla Was, dla siebie – Rodzina 22q11
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Zespół Delecji 22q11
Najczęściej wystepująca wada genetyczna,
o której nigdy nie słyszałeś/słyszałaś
22q11 Polska – wspieramy, zapewniamy pomoc, dostarczamy
informacje, zwiększamy świadomość, edukujemy.

Czym jest Zespół Delecji 22q11?
Ze względu na różnorodność objawów Zespół Delecji 22q11 (ZD 22q11)
przez lata obserwowany był przez naukowców i opisywany w literaturze
jako oddzielne zaburzenia genetyczne: Zespół DiGeorge’a, Syndrom
Shprintzen’a, VCFS, CATCH22, Sedlackova, Caylor’a, Takao/CTAFS.
Ostatecznie stwierdzono, iż mają one wszystkie taką samą przyczynę mikrodelecję (ubytek) regionu 22q11.2. Mikrodelecja ta może
powodować ponad 180 różnych objawów klinicznych. Każdy pacjent z
Zespołem Delecji 22q11 może mieć różne objawy, z różnym
stopniem nasilenia, które mogą pojawić się na różnych etapach
życia. Szacuje się, że ZD 22q11 wywołuje około 20-30 objawów
u każdej zdiaznozowanej osoby w ciągu całego jego życia.
Jedyną cechą wspólną jest charakterystyczny wygląd.

Kilka faktów o Zespole Delecji 22q11
1. W wyniku mikrodelecji 22 chromosomu występuje brak jednej
kopii około 40-50 genów
2. Zaburzenie może być dziedziczone od jednego z rodziców
– zdarza się to u 5-10% zdiagnozowanych osób
3. U około 90-95% przypadków ZD 22q11 powstaje de novo
(po raz pierwszy w rodzinie)
4. Rodzic z ZD 22q11 ma 50% ryzyka na przekazanie
mikrodelecji swojemu potomstwu
5. Mikrodelecja 22q11 występuje u 1 osoby na 1-2000 żywo
urodzonych dzieci
6. 2% dzieci urodzonych z wadami serca oraz 6% dzieci urodzonych
z zaburzeniami podniebienia ma Zespół Delecji 22q11.

Przykładowe objawy?

Specyﬁczne problemy dzieci z Zespołem Delecji 22q11:
• Przetwarzanie informacji
• Rozumienie społecznych sygnałów (ekspresja i mowa ciała)
• Rozwiązywanie problemów
• Rozumienie skomplikowanych instrukcji

Osoby z Zespołem Delecji 22q11:
- mają tendencję do dosłownego rozumienia języka (brak umiejętności
rozumienia abstrakcyjnego)
- mają mentalność na poziomie dużo młodszych osób w porównaniu do
swojego wieku
- czują obawy i strach w sytuacjach społecznych

• wady serca
• niedobór odporności
• problemy z podniebieniem i karmieniem
• niedosłuch
• zaparcia
• opóźnienia w mowie
• trudności z nauką
• problemy emocjonalne, behawioralne
i społeczne
• spektrum autyzmu i problemy
psychiatryczne
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