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Τα παιδιά µε σύνδροµο Down από τη γέννηση τους παρουσιάζουν χαµηλότερο ρυθµό ανάπτυξης και
αυτό εντοπίζεται κυρίως από τον 3ο µέχρι τον 36ο µήνα ζωής. Συγκεκριµένα, εµφανίζουν χαµηλότερο
ύψος και µικρότερη περίµετρο κεφαλής συγκριτικά µε παιδιά ίδιας ηλικίας.
Εκτός από χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης, τα άτοµα µε σύνδροµο Down έχουν και χαµηλότερο βασικό
µεταβολικό ρυθµό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να αντιµετωπίζουν πολύ συχνά προβλήµατα µε το
βάρος τους, καθώς στην πράξη ο οργανισµός τους «καίει» 10-15% λιγότερες θερµίδες.
Γι’ αυτό το λόγο, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να παρακολουθείται τακτικά η ανάπτυξη τους µε τη
βοήθεια των ειδικών καµπυλών ανάπτυξης που έχουν δηµιουργηθεί και καλύπτουν τα παιδιά από τη
γέννηση µέχρι και την ηλικία των 18 ετών.
Μία υγιεινή και ισορροπηµένη διατροφή σε συνδυασµό µε ήπια σωµατική δραστηριότητα µπορεί να
συµβάλει σηµαντικά στην πρόληψη και στην αντιµετώπιση της παχυσαρκίας. Η πυραµίδα της
Μεσογειακής διατροφής µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί, ώστε τα άτοµα µε σύνδροµο Down να
γνωρίσουν τις οµάδες τροφίµων, τη συχνότητα µε την οποία πρέπει να καταναλώνεται η κάθε οµάδα
και τις προτεινόµενες µερίδες.
Η αυξηµένη όρεξη µπορεί να ελεγχθεί µε µικρά και συχνά γεύµατα, τα οποία κατά συνέπεια θα
συµβάλουν και στον έλεγχο του σωµατικού βάρους. Τα τρόφιµα που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες
(φρούτα, λαχανικά, όσπρια, τρόφιµα ολικής άλεσης), εάν είναι καλά ανεκτά, µπορούν να προσφέρουν
κορεσµό και να βοηθήσουν στην µειωµένη κατανάλωση τροφών µε αυξηµένη περιεκτικότητα σε
ζάχαρη και κορεσµένα λιπαρά (π.χ. γλυκά, γαριδάκια, έτοιµο φαγητό, αναψυκτικά κλπ). Ταυτόχρονα,
οι φυτικές ίνες σε συνδυασµό µε την επαρκή πρόσληψη υγρών και µε το περπάτηµα, µπορούν να
βοηθήσουν σηµαντικά στην αντιµετώπιση της δυσκοιλιότητας, η οποία οφείλεται στο χαµηλό µυϊκό
τόνο που έχουν τα άτοµα µε σύνδροµο Down.
Μία διατροφή µε αυστηρούς περιορισµούς, χωρίς την επίβλεψη διαιτολόγου, µπορεί να επηρεάσει την
ανάπτυξη του παιδιού και την υγεία των οστών του. Εποµένως, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα πρέπει να
κατέχουν σηµαντική θέση στη διατροφή και να µην αποκλείονται, εάν δεν υπάρχει διαπιστωµένη
αλλεργία. Ακόµα, η λήψη αντιβιοτικών λόγω των συχνών λοιµώξεων, είναι απαραίτητο να συνοδεύεται
από την κατανάλωση τροφίµων που περιέχουν προβιοτικά (όπως είναι το παραδοσιακό γιαούρτι), τα
οποία ενισχύουν τα ωφέλιµα βακτήρια στο έντερο και βοηθούν στην οµαλή λειτουργία του.
Είναι σηµαντικό να πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες αιµατολογικές εξετάσεις, προκειµένου να
ελέγχεται η λειτουργία του θυροειδούς αδένα, που πολύ συχνά παρουσιάζει διαταραχές. Σε περίπτωση
που ο θυροειδής δεν λειτουργεί οµαλά, η φαρµακευτική αγωγή που θα προτείνει ο θεράπων ιατρός θα
βοηθήσει στη ρύθµιση της λειτουργίας του και έτσι θα αποφευχθεί η αύξηση του βάρους (συνήθως
αποτέλεσµα του υποθυρεοειδισµού).
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Τέλος, δεν κρίνεται απαραίτητη η λήψη συµπληρωµάτων διατροφής (βιταµίνες/ µέταλλα/
ιχνοστοιχεία), ένα ισορροπηµένο διαιτολόγιο µπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ατόµων µε σύνδροµο
Down σε µικροθρεπτικά συστατικά.
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