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IndblIk

Øjne: Ud over skrå  
øjne og mongolfold er 
der ofte små pletter i iris, 
Brushfields pletter, der 
dog ikke hæmmer synet.

Hjerte: 50 procent fødes med komplikationer i 
hjertet, som dog kan afhjælpes ved operation.

nakke: Bred og kort med stort 
nakkeskind – den nakkefold, 
man allerede kan se på fosteret.

Hjernen: Hos en person med Downs syndrom 
er hjernen stærkt påvirket af stoffet GABA, der 
får cellerne til at slappe så meget af, at hjernen 
nærmest går i dvale. Det hæmmer indlæringen 
alvorligt. Nu har lovende forsøg imidlertid vist, 
at epilepsi-midlet PTZ modvirker effekten af 
GABA og løser op for den sløvende proces.

downs sætter stort 
præg på kroppen
Personer med Downs syndrom har en række 
fysiske træk, der betyder, at de ofte ligner 
andre med Downs mere end deres egne 
søskende. Ofte bliver de ikke særlig høje, de 
har et lille, rundt hoved og fladt ansigt med 
skrå øjne. Tungen falder frem, halsen er kort, 
hænder og fødder brede, og de har meget 
bøjelige led. Også flere af deres indre organer 
er specielle, fx fødes de ofte med hjertefejl.

Øre:  Lavtsiddende 
ører med små folder. 
En øget tendens til 
hyppige infektioner 
og nedsat hørelse.

Mund: Høj og ret smal, 
det giver en snøvlende 
tale. Tungen er furet og 
stor i forhold til munden. 
Det medfører fx sutte-
problemer ved amning 
og senere problemer 
med at lære at tale.

Stoffet 
GABBA
sløver 
synapserne

Stoffet PTZ ophæver 
GABBAS virkning
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Ny medicin kan     
vække hjernen
Et ud af hvert tusinde 

børn fødes med Downs 

syndrom. Det er en  

kromosomfejl, der 

hæmmer de ramte på 

indlæringsevnen. Men 

nu er der godt nyt for 

mennesker med Downs 

syndrom. Forsøg viser 

nemlig, at et velkendt 

middel mod epilepsi 

kan forbedre både  

deres indlæringsevne 

og livskvalitet.

D e smiler, pludrer og udviser en 
stor appetit på livet. Spædbørn 
sprudler i de vågne timer af energi 

og vilje til at bevæge sig og være aktive. 
Derfor rammer det også de f leste for
ældre i hjertekulen, når drømmebarnet 
ikke viser de samme evner til at lære nye 
færdigheder og være i bevægelse. Har 
barnet en kromosomafvigelse som Downs 
syndrom, skal det have intensiv træning 
for at kunne lære de ting, som børn uden 
afvigelsen nærmest lærer af sig selv. 

Det er en helt grundlæggende følge
virkning af Downs syndrom, at børnene 
fra starten er sat bagud i forhold til andre 
børn, fordi de lærer færdigheder som 
 eksempelvis at gå og tale meget senere. 
Som tommelfingerregel siger man, at de 
har et udviklingsmønster, der inden for 
de første fem leveår betyder, at deres ud
vikling svarer til halvdelen af levealderen 
plus tre måneder. Derfor er det nød

vendigt med en stor tålmodighed, når 
færdigheder skal indlæres. Det er hele 
tiden nødvendigt med mange gentagelser 
på grund af den nedsatte korttidshukom
melse. Samtidig må man tage hensyn til, 
at der går længere tid, fra barnet påvirkes, 
til det reagerer, end hos andre børn. 

Men noget tyder på, at processen kan 
effektiviseres med et medikament. Gar
nerlaboratoriet på Standford University 
i USA har således netop publiceret resul
taterne af ny forskning i Downs syndrom, 
som kan ændre forudsætningerne. 

I et forsøg tilsatte forskerne 90 pro
cent af de 250 gener i det menneskelige 
kromosom 21 – som mennesker med 
Downs har ét for meget af – til et tidligt 
fosterstadie hos mus. Resultatet blev, at 
musene fik misdannet knoglestruktur i 
hovedet, og at de havde svært ved at 
 huske nye ting. Da det var lykkedes at 
danne forsøgsmus, der havde store lig
heder med en menneskelig indehaver af 
et dobbelt kromosom 21, var næste skridt 
at teste medicin, der måske kunne for
bedre musenes indlæringsevne. 

I forsøget blev der benyttet forskellige 
midler, som forskerne i forvejen vidste 
havde den virkning, at de kunne stimu
lere indlæringen. Heriblandt et velkendt 
epilepsimiddel kaldet pentylenetetrazole 
eller i daglig tale PTZ.

Sløve mus vågnede op
De andre midler i forsøget havde ikke 
den store effekt, men efter at have fået 
en dosis PTZ i 17 dage, klarede musene 
forsøgslabyrinterne lige så godt som 
 forsøgsmus med normale kromosomer. 
Og allerede efter få dages behandling 
 udforskede og lærte forsøgsmusene i 

Det kræver stor tålmodighed og mange 
gentagelser at lære børn med Downs  
det samme som børn uden syndromet.

Af Juliane Olsen. Illustrationer Henning Dalhoff & Per Søgaard
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Mave: Tarmene har ofte forsnævringer og  
blokeringer, der hæmmer fordøjelsen. Generne 
kan dog fjernes relativt nemt ved operation.

nedsat frugtbarhed: Fertiliteten hos begge 
køn er stærkt nedsat. Kun i meget sjældne       
tilfælde kan mænd med Downs syndrom blive 
fædre, og kun få kvinder har fået børn. Hvis  
graviditeten gennemføres, er der 50 procent 
sandsynlighed for, at barnet fødes med Downs.

Hænder: Korte og 
brede. Firefingerfure 
over håndfladen, 
bløde led og indad-
buet lillefinger.
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labyrinten næsten helt som normale 
mus ville gøre, og de var blevet bedre til 
at genkende objekter. Medicinen på
virkede endda musene, længe efter at de 
var holdt op med at indtage den. 

Forskerne mener, at PTZ er gået ind 
og har påvirket de ionforbindelser, der 
er i musenes hjerneceller, og dermed har 
kickstartet deres indlæring. 

Inden de gik i gang med musefor
søget, var forskernes teori, at hjernen hos 
en person med Downs syndrom er stærkt 
påvirket af et stof kaldet GABA, som nor
malt fungerer som budbringer mellem 
hjernecellerne. GABAs opgave er at 
sende signaler til cellerne om at slappe 
af, når de bliver for overophedede. 

For meget GABA kan imidlertid 
 lægge hjernen så kraftigt i dvale, at det 
hæmmer indlæringen ganske alvorligt, 
som det er tilfældet med Downs syndrom. 
Teorien viste sig at være ganske rigtig, og 
PTZ løste op for den sløvende proces.

Kromosomer deler sig forkert
Indlæring af nye færdigheder lægger be
slag på en stor del af hjernens kapacitet, 
og et barn med Downs syndrom kan 
 derfor ikke kapere alt for mange indtryk 
ad gangen. Ikke alene vil PTZ kunne af
hjælpe dette problem, men det vil også 
kunne klarlægge, hvad der forårsager 
den mentale retardering. 

Det har ikke før været muligt på 
 nogen måder at medicinere sig ud af  
indlæringsvanskelighederne eller i det 

hele taget at behandle selve kromosom
afvigelsen, så den nye viden er selvsagt 
noget af et lovende gennembrud. 

Downs syndrom er den hyppigst fore
kommende kromosomafvigelse, der op
står ved en fejl i kønscellernes deling. En 
person med Downs syndrom har tre ud
gaver af kromosom 21 i stedet for to, hvil
ket udløser skader i hjernefunktionen.

Syndromet har altid været kendt og er 
forekommet i alle kulturer og klasser. 
Hyppigheden af børn født med Downs 
syndrom stiger dog i takt med morens 
alder. Risikoen for at undfange et foster 
med Downs syndrom er dokumenteret til 
at være 1/1600 ved en graviditet som 20
årig og 1/100, når kvinden er fyldt 40 år. 

Indtil midtvejs i det 20. århundrede 
var grunden til syndromet ukendt. Men i 
1950’erne blev det muligt at foretage 
 kromosomanalyser, og forskerne kunne 
identificere det ekstra kromosom 21, der 
er skyld i syndromet. Metoden anvendes 
i dag til undersøgelse af fostre, og kromo
somanalysen kan også afsløre en såkaldt 
translokation, hvor kromosom 21 sidder 
sammen med et andet kromosom, for ek
sempel kromosom 14. Det forekommer i 
omkring ento procent af tilfældene og 
betyder, at sandsynligheden for at få end
nu et barn med Downs syndrom er stor. 

Det er dog ikke muligt hverken på 
 fosterstadiet eller for det nyfødte barn at 
forudsige, hvor store eller små barnets 
vanskeligheder bliver, hverken ud fra de 
fysiske træk eller kromosomanalysen. 

Der er stor forskel på, hvor hårdt per
soner bliver ramt af syndromet. Noget 
tyder på, at det afhænger af, hvor mange 
af kroppens celler der er ramt.

Protein blokerer for signaler
I dag er behandlingen af personer med 
Downs stort set kun undervisning og 
 socialpædagogisk behandling. Mange 
lærer på den måde både at læse og skrive, 
og måske et lettere håndværk. De kan 
altså leve en rig og lykkelig tilværelse på 
trods af syndromet, selv om de hele deres 
liv vil være afhængige af andres hjælp.  

Forskerne mener, at det ekstra sæt 
 gener, der følger med det dobbelte 
 kromosom er den faktor, der udløser ind
læringsvanskeligheder og senere ofte 

Pioner gav syndromet navn
Den engelske læge John Langdon Haydon Down (født 1828) var blevet spået 
en storslået karriere, og det overraskede derfor alle, da han slog sig ned som 
læge på en institution for handicappede børn. Her begyndte han som en af de 
første at træne børnene til bedre indlæring. I 1868 oprettede Langdon Down 
sin egen institution for mentalt handicappede fra det bedre borgerskab. 

John Langdon Down beskrev særtrækkene ved Downs syndrom i en 
afhandling fra 1866. Ud fra målinger af børnenes kranier og ganer samt kliniske 
fotografier beskrev han syndromet som en kombination af mental retardering 
og en række misdannelser. Langdon Down påpegede ligheden mellem det 
mongolide folks særpræg og ansigtstrækkene hos børn med Downs syndrom 
og gav derfor i første omgang afvigelsen navnet “mongolisme”. Down var hele 
sit liv en mand med liberale synspunkter – ud over at kæmpe for bedre vilkår  
for handicappede talte han også for højere uddannelse til kvinder. 

Lægen John Langdon Down beskrev 
i 1866 som den første de særtræk, 
der kendetegner Downs syndrom.

Mennesker med Downs syndrom kan 
have en lykkelig tilværelse, men vil hele 
livet have brug for hjælp fra andre.
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led: Hypermobile og 
slappe, leddene kan let 
overstrækkes. Nedsat 
kropsfornemmelse og 
usikre bevægelser.

Følgesygdomme: Akut leukæmi eller epilepsi 
forekommer hos op til 10 procent af personer 
med Downs Syndrom, ligesom sygdomme i 
skjoldbruskskirtlen er hyppige. Et svagt immun-
forsvar giver tendens til forkølelser. Før i tiden 
døde personer med Downs syndrom ofte i en 
ung alder som følge af infektioner og virus.

også alzheimer hos personer med 
Downs syndrom. Blandt de ekstra gener, 
der følger med Downs syndrom, ligger et 
gen kaldet App. App producerer ekstra 
meget af et stof kaldet betaamyloid, som 
klumper sig sammen i hjernen. 

Proteinet blokerer en proces, hvor 
hjerneceller normalt hele tiden sender 
signaler ud til hinanden. I den proces 
 udsender modtagercellen et særligt stof 
kaldet nervevækstfaktor, der senere 
 bliver optaget i afsendercellen. 

Optagelsen af nervevækstfaktoren 
sørger for, at afsendercellen bliver stimu
leret og har det godt. En nervecelle er 
altså afhængig af, at dens signaler bliver 
modtaget af andre celler, så den til 
 gengæld modtager den livsnødvendige 
stimulation. I sidste ende kan denne 
 proces afgøre, hvilke hjerneceller der 
overlever, og hvilke der går til grunde. 

Når betamyloid klumper sig sammen 
i hjernen, forhindrer det, at hjernecel
lerne kan sende signaler til hinanden, og 
de dør derefter én efter én. At kommu
nikationen mellem cellerne afhænger af 
mængden af App, blev også endeligt 
 bevist i museforsøget på Stanford Univer
sity. I et af tilfældene skabte forskerne en 
mus med tre udgaver af kromosom 21, 
men uden den ekstra kopi af Appgenet. 
Musene havde stadig skader på hjernen, 
men ikke helt så meget som de mus, der 
havde tre sæt af Appgenet. Konklusionen 
blev, at App har en ret stor indf lydelse 
på, hvor stor hjerneskaden bliver, men at 
der tydeligvis også er andre gener, der 
har en afgørende rolle.

Ret dosis er afgørende for succes
De nye forskningsresultater er ikke uden 
forbehold. For det første er det for længst 
dokumenteret, at PTZ ikke er et helt 
 ufarligt stof. I doser, der er cirka 100 gan
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Fødder: Korte og 
brede med ret stor 
afstand mellem  
storetå og andentå, 
såkaldt “sandalgab”.
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ge større end den, forskerne gav musene 
ved forsøget, udløser det voldsomme, 
nærmest epileptiske krampeanfald hos 
mennesker. Det er derfor strengt nødven
digt at finde frem til den helt nøjagtige 
dosis, inden man går i gang med de klini
ske forsøg med stoffet på mennesker. 

PTZ blev taget af markedet som 
 middel mod nedsat hjernefunktion i 
1982, da studier viste, at der ikke var 
klare fordele ved at indtage medicinen. 
Forskerne fra Stanford mener, at det kan 
skyldes, at der ikke blev benyttet den 
rette dosis til datidens patienter, og der
med fik man ikke den ønskede effekt. 

En anden væsentlig grund til, at 
 behandlingen af Downs syndrom nok 
ikke er lige om hjørnet, er, at resultater 
fra dyreforsøg altid er svære at overføre 

 direkte til mennesker. Det er tidligere 
 påvist, at menneskers og dyrs celler ikke 
reagerer ens på de samme påvirkninger. 

Men hvis det alligevel skulle vise sig, 
at PTZ virker på mennesker som på mus, 
vil der gå lang tid, før den positive effekt 
indtræder. Hos musene varede det 17 
dage, og forskerne mener, at det hos 
mennesker vil svare til totre år, og at  
PTZ derefter vil have en positiv effekt på 
indlæringen i helt op til ti år. 

Det tager ti år at udvikle midlet
Men hjernecellernes evne til at lære nyt 
forsvinder over tid. Når de hjerneceller, 
der har vænnet sig til medicinen, bliver 
skiftet ud med yngre celler, vil virknin
gen af medicinen muligvis bortfalde. Det 
viste sig nemlig hos musene, at aktivite

ten i hjernen begyndte at dale efter tre 
måneders behandling. Forskerne bag 
 forsøget overvejer i øjeblikket fordelene 
og ulemperne ved at udføre de kliniske 
studier, der skal bevise, om PTZ har den 
samme effekt på børn med Downs syn
drom som den havde på forsøgsmusene.

Studierne vil kunne begynde om et 
par år, og den efterfølgende evaluering 
vil tage femti år. Men den nye viden er 
under alle omstændigheder et kæmpe 
fremskridt i forbindelse med Downs 
 syndrom. Tidligere var beskeden til de 
nybagte forældre, at der ikke var noget at 
gøre for at hjælpe deres barn. Forsknings
resultaterne kan ændre på noget, vi ikke 
troede, det var muligt at ændre på. 

Fostre kan tjekkes på fem måder

Find mere om emnet på www.illvid.dk

Metoder uden indgreb (ingen risiko for at udløse abort): Disse metoder 
er risikovurderinger. Det betyder, at de ikke giver et endeligt resultat, men et 
risikotal, som udtrykker, hvor stor risikoen er for Downs syndrom.

  Nakkefoldsskanning: I uge 11-14. Ved ultralydsskanning måles nakkefolden 
og sammenholdes med morens alder og fostrets længde. Beregningen kan 
identificere 70 procent af alle fostre med Downs syndrom.

  Doubletest: I uge 8-13. en blodprøve fra den gravide analyseres for stoffer 
(PAP-A og hCg), som i unormal mængde kan indikere en øget risiko for Downs 
syndrom. Sammenholdt med en nakkefoldsskanning og tripletest kan denne 
metode identificere 90 procent af alle fostre med Downs syndrom.

  Tripletest: I uge 15-18. Hvis der af en eller anden grund ikke er foretaget en 
nakkefoldsskanning eller doubletest i tide, foretages der en tripletest. Her måler 
man andelen af alfa-føtoprotein og graviditetshormonet hCg i en blodprøve  
fra den gravide og sammenholder resultatet med mængden af stoffet østradiol, 
den gravides alder og det forventede tidspunkt for fødslen. Beregningen kan 
identificere 60 procent af alle fostre med Downs syndrom.

Metoder med indgreb (cirka én procents risiko for at udløse abort): Ved 
disse metoder udtages der celler fra moderkagen eller fostervandet med en nål. 
De tilbydes, hvis risikotallet for Downs syndrom er over en vis størrelse. 

  Moderkageprøve: I uge 11-14. en prøve af moderkagen udtages gennem 
den gravides maveskind med en tynd kanyle. Kromosomerne i prøvens celler 
analyseres. Prøven suppleres med ultralydsundersøgelse i uge 18-19, hvor 
fostret undersøges for andre misdannelser.  Sikkerheden er over 99 procent.

  Fostervandsprøve: I uge 17 og frem. Der tages en prøve af fostervandet 
gennem den gravides maveskind med en tynd kanyle. Fostervandscellerne 
tjekkes for kromosomafvigelser. Sikkerheden er på over 99 procent. Desuden 
klarlægges det, om fosteret lider af rygmarvs- eller bugvægsbrok.

Normalt foster  
i 7. uge

Foster med Downs  
 i 7. uge

Forstørret 
nakkefold
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