Σι είναι το μωςαϊκό
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Το μωςαϊκό παρουςιάηεται ςε ποςοςτό 2-4% του ςυνδρόμου Down. Προκειμζνου
να αντιλθφκοφμε τι είναι το μωςαϊκό, είναι ςθμαντικό να κάνουμε ζνα βιμα πίςω
και να κατανοιςουμε τι ςυμβαίνει ςτο κυτταρικό επίπεδο.
Σο μωςαϊκό ςτο κυτταρικό επίπεδο
Όλο μασ το ςϊμα αποτελείται από κφτταρα. Πρόκειται για τα κφτταρα του
δζρματοσ, του ςυκωτιοφ, των μυϊν κλπ. Παρόλο που όλο το ςϊμα περιζχει πλικοσ
κυττάρων

διαφορετικοφ

τφπου,

όλα

προζρχονται

από

το

ίδιο

αρχικό

γονιμοποιθμζνο κφτταρο (το ηυγωτό).
Το ηυγωτό ξεκινάει ςαν ζνα αρχικό κφτταρο, διπλαςιάηεται και χωρίηεται ςε δφο
κφτταρα. Στθ ςυνζχεια τα δφο αυτά κφτταρα διπλαςιάηονται εκ νζου, χωρίηονται και
δθμιουργοφν τζςςερα κφτταρα. Τα τζςςερα αυτά κφτταρα διπλαςιάηονται και
χωρίηονται δθμιουργϊντασ οχτϊ κφτταρα κλπ. Η διαδικαςία αυτι ςυμβαίνει κακ’
όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ ενόσ ατόμου.
Το λάκοσ κατά τθν διαίρεςθ του κυττάρου ςτθν τριςωμία 21 ςυμβαίνει ςτο ςπζρμα

κφτταρο που προζρχεται από το ηυγϊτθ αυτό κα ζχει ζνα ζξτρα χρωμόςωμα 21.
Στο μωςαϊκό το λάκοσ ι θ ατελισ διαίρεςθ ςυμβαίνει μετά τθ γονιμοποίθςθ,
κάποια ςτιγμι νωρίσ κατά τθν κυτταρικι διαίρεςθ. Εξαιτίασ αυτοφ οι άνκρωποι με
μωςαϊκό ζχουν 2 γραμμζσ κυττάρων – μια με κφτταρα «φυςιολογικά» και μία με
κφτταρα με ζνα ζξτρα χρωμόςωμα 21.
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ι το ωάριο. Επειδι αυτό γίνεται κατά τθν αρχι τθσ δθμιουργίασ του ηυγϊτθ, κάκε
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Πωσ γίνεται διάγνωςη του μωςαϊκοφ;
Το μωςαϊκό ανιχνεφεται ςυνικωσ από μια εξζταςθ αίματοσ κατά τθ γζννθςθ ι κατά
τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ με τθν αμνιοκζντθςθ. Γίνεται μια ανάλυςθ
καρυότυπου και ςυνικωσ μετριοφνται τα χρωμοςϊματα ςε 20 διαφορετικά
κφτταρα. Εάν δφο ι περιςςότερα των 20 είναι «φυςιολογικά» (ζχουν δθλαδι 46
χρωμοςϊματα) και τα υπόλοιπα ζχουν ζνα ζξτρα χρωμόςωμα (ςφνολο 47
χρωμοςϊματα), τότε το μωρό ζχει μωςαϊκό.
Εάν υπάρχει υποψία για μωςαϊκό ο κυτταρογενετιςτισ κα μετριςει ςυνικωσ τα
ζξτρα κφτταρα για να επιβεβαιϊςει τθ διάγνωςθ. Το μωςαϊκό περιγράφεται
ςυνικωσ ςαν ποςοςτό. Για παράδειγμα, εάν μετριςει 50 κφτταρα και τα 10 είναι
φυςιολογικά, ενϊ τα υπόλοιπα 40 ζχουν το ζξτρα χρωμόςωμα 21, τότε το ποςοςτό
του μωςαϊκοφ λζγεται πωσ είναι 80%.
Ενϊ το ποςοςτό του μωςαϊκοφ ςυνικωσ κακορίηεται από τα κφτταρα του αίματοσ,
το ποςοςτό μπορεί ςτθν πραγματικότθτα να διαφζρει ςτουσ άλλουσ ιςτοφσ ι
τμιματα του ςϊματοσ. Για παράδειγμα, ζνα άτομο μπορεί να ζχει μωςαϊκό 80% ςτα
κφτταρα του αίματοσ, αλλά πλιρθ τριςωμία ςτο δζρμα ι ςτα κφτταρα του
εγκεφάλου. Ενϊ είναι γνωςτό πωσ το ποςοςτό του μωςαϊκοφ μπορεί να διαφζρει
ςτουσ διαφορετικοφσ ιςτοφσ, δεν γίνονται βιοψίεσ επειδι δεν δίνουν πλθροφορίεσ
για το πϊσ τελικά ζνα άτομο με μωςαϊκό κα αναπτυχκεί.
Σο επίπεδο του μωςαϊκοφ και τα χαρακτηριςτικά του ςυνδρόμου

λιγότερο ζντονα χαρακτθριςτικά του ςυνδρόμου. Επειδι τα ποςοςτά του μωςαϊκοφ
διαφζρουν μεταξφ διαφορετικϊν ατόμων και μεταξφ των κυττάρων του ίδιου
ατόμου, θ επίδραςθ του μωςαϊκοφ είναι ευρεία.
Οι άνκρωποι με μωςαϊκό μπορεί να παρουςιάςουν όλα τα προβλιματα των
ανκρϊπων με τριςωμία 21, κανζνα από τα προβλιματα αυτά ι κάποια από αυτά.
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Τα άτομα με μωςαϊκό μπορεί να ζχουν ι να μθν ζχουν μζτρια αναπθρία και
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Θα πρζπει να ςυμπεριφζρομαι ςτο παιδί μου με μωςαϊκό με διαφορετικό τρόπο
από εκείνον που θα φερόμουν, αν είχε τριςωμία 21;
Όχι, είτε το παιδί ζχει τριςωμία 21 είτε μωςαϊκό κα πρζπει να του φζρεςτε με τον
ίδιο τρόπο. Μιασ και είναι αδφνατο να προβλζψουμε τθ λειτουργικότθτα ι τα
χαρακτθριςτικά που κα ζχει ζνα άτομο εξαιτίασ του μωςαϊκοφ, είναι ςθμαντικό ζνα
παιδί να λαμβάνει τθν ίδια ιατρικι φροντίδα και κεραπείεσ, όπωσ και ζνα παιδί με
τριςωμία 21. Μόνο ο χρόνοσ κα δείξει εάν οι δυςκολίεσ του παιδιοφ με μωςαϊκό
είναι θπιότερεσ από εκείνεσ ενόσ παιδιοφ με τριςωμία 21.
Στο μεταξφ είναι ςθμαντικό να διαςφαλίςετε πωσ το παιδί ςασ λαμβάνει όλθ τθν
ςτιριξθ, που χρειάηεται προκειμζνου να ηιςει μια ηωι πλιρθ και να πετφχει τουσ
ςτόχουσ του.
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