
డౌన్ స ిండరోమ 
డౌన్ స ిండరోమ(DS) అింటే ఏమిటి? 
DS పరిస్థితి అనేది జన్యు స్థితి, దీనిలో 
క్రోమోజోమ్ 21 యొక్క ర ెండు సాధారణ 
క్ాపీలక్ు బదయలుగా పరతి శరీర క్ణానిక్ి 
మూడు ఉెంటాయి. అెందయవలల , DS న్య

తరచయగా టరరసో మి 21 అని క్ూడా పథలుసాా రు.

DS పరిస్థితిలో
క్రోమోజోమ్ 21 
- 3 క్ాపీలు     

సాధారణ పరిస్థితలలోల
క్రోమోజోమ్ 

21 - 2 క్ాపీలు    



DS పరిస ితి యొక్క సింకేతాలు ఏమిటి? 
DS పరిస్థితిలో ఉన్న వుక్ిా సాధారణెంగా  క్ిెంది వాటరని క్ిగగి ఉెంటాడు
• వెన్యక్ భాగెంలో చదయన్యగా ఉెండే చిన్నతల 
• ప ైక్ి వాలుగా ఉన్న క్ళ్ళు 
• క్ళ్ు లోపిగ మూలలోల  అదన్పు చరమెం మడతలు 
• చిన్న చెవులు, ముక్ుక మరియు నోరు 
• పొ టరిగా ఉెండటెం
• క్ెండరాల సాి యి క్ారణెంగా  పటుతవెం 

తక్ుకవగా ఉెండటెం
• చిన్న చేతలలు మరియు క్ాళ్ళు 
• క్ొదిిగా మేధో  వెైక్లుెం 

వివిధ రకాల DS పరిస ితి ఉిందా? 
అదన్పు క్రోమోజోమ్ 21 యొక్క ఉనిక్ి వివిధ మారాా లోల  సెంభవిెంచవచయు. 

ట్రసైో మీ 21 : 95% DS పరిస్థితిలో, ట్రసైో మీ 21 ఏరపడుతలెంది. 
ఎెందయక్ెంటే  గరభెం ధరిెంచే సమయెంలో ఒక్ పేర ెంట్ న్యెండి 
క్రోమోజోమ్ యొక్క 2 క్ాపీలు (సాధారణమ ైన్ వాటరకి్ బదయలుగా)  
ఇెంక్ొక్  పేర ెంట్ యొక్క క్రోమోజోమ్ క్ాపీతో క్లుసాా యి. క్ాబటరి , 
క్రోమోజోమ్ 21 యొక్క సాధారణ ర ెండు క్ాపీలక్ు బదయలుగా DS 
పరిస్థితి ఉన్న పథలల లకి్ మూడు  ఉెంటాయి.

టరో న్్ లొకేషన్ : సయమారు 3 - 4% కే్సయలలో(ఈ రక్మ ైన్) DS 
పరిస్థితి సెంభవిసయా ెంది. ఎెందయక్ెంటే క్రోమోజోమ్ 21 యొక్క ఒక్ 
భాగెం విచిిన్నమ ై వేరే క్రోమోజోమ్ క్ు బదిలీ అవుతలెంది. 
క్రోమోజోమ్ 21 యొక్క విరిగిన్ సగెం యొక్క  బదిలీ లేదా క్దిగక్ 
క్రోమోజోమ్ 14,21,22 ప ైన్ సెంభవిెంచ వచయు. 

మోస రస జిం : 1% కే్సయలలో శిశువులో క్రోమోజోమ్ 21 యొక్క 
మూడు క్ాపీలు క్ిగగిన్ క్ణాలు క్ొనిన ఉెండి, మిగిిగన్వి 2
క్రోమోజోమ్ ల యొక్క సాధారణ క్ణాలు క్ిగగి ఉెంటాయి.

DS పరిస ితితో ఉన్న ప లల లలో 
చూడవలస న్ విషయాలు 
సాధారణ పథలల లతో పో ిగస్ేా , DS పరిస్థితి ఉన్న పథలల లకి్  క్ొనిన అనారోగు  
పరిస్థితలలు మరియు పరమాదాలు ఎక్ుకవగా జరుగుతాయి. 

• దృష్థి  సమసు 
• వినికి్డి ఇబబెందయలు 
• ఓరో-మోటార్ సమసులు (నోటర యెంతరెం)
• థెైరాయిడ్ హారోమన్ ఉతపతాి 
• గుెండెక్ు సెంబెంధిెంచిన్ లోపాలు (పుటుి క్తో)
• జీరణ సమసులు(స్ీిగయాక్ వాుధి)
• పాదెం అడుగు వెంపు సవాలు 

• పున్రావృత సెంక్మోణలు
(చరమెం,మూతరా శయెం
మరియు శ్ావసక్రశ)

• తక్ుకవ  క్ెండరాల సాి యి 
• నిదిరసయా న్నపుపడు శ్ావస 

తీసయక్రవడెంలో ఇబబెందయలు 
(అపథనయా)

• మ డ వెనెనముక్ అస్థి రత 

కి్ెోంది పరిస్థితలలప ై అవగాహన్ మరియు నిరెంతర పరువేక్షణ  మీ పథలల ల      
ఆరోగుపరతిక్ూల పరభావాలన్య తగాిెంచడెంలో   సహాయ పడతాయి



రోగ నిరాా రణ కోసిం 
అడగడానికి సింకోచించవద్దు  

DS పరిస ితి ఉన్న ప లల లలో ఆరోగయ సమసయలన్ద నేన్ద 
గురితించన్పపుడు ఎవరిని సింపోద ించాలి? 
మీ పథలలల ఆరోగుెం గురిెంచి
ఆెందోళ్న్క్రమ ైన్ సెంక్ేతాలన్య మీరు 
గురిాెంచిన్టలయితే, ధృవీక్రిెంచబడిన్ 
వైెదయుని సలహా తీసయక్రెండి.

శిశువైెదయుడు
(పీడియాటరరష్థయన్)
(PEDIATRICIAN)

నా బిడడక్ు DS పరిస ితి ఎింద్దక్ు వచచింింద ?
DS పరిస్థితి ఒక్ జన్యు రుగమత లోపెం. మీ పథలలల DS 
పరిస్థితి నిరాా రణక్ు  మీరు ఏ విధెంగాన్ూ బాధయులు 
క్ారు.
అదన్పు క్రోమోజోమ్ అన్యక్రక్ుెండా సెంభవిసయా ెంది, 
ఆరోగుెం లేదా తిగలదెండుర ల పరవరాన్ లేదా  గరాభనిక్ి 
సెంబెంధిెంచిన్ అెంశ్ాలు క్ానీ, పుటుి క్ లేదా ఇెంటర 
వాతావరణెం యొక్క ఏ అెంశ్ాలు DS పరిస్థితిక్ి క్ారణెం క్ాదయ. 

డాక్టర్ చేత DS పరిస ితి ఎలా నిరాా రణ అవపత ింద ? 
ఇది సాధారణెంగా శిశువైెదయుడు, శిశువు 
క్నిపథెంచే తీరు క్ారణెంగా DS పరిస్థితి 
యొక్క పరా ధమిక్ రోగ నిరాా రణ చేసాా రు. 

శిశువైెదయుడు పథలలలలో క్ొనిన శ్ారీరక్ 
లక్షణాల క్రసెం చూసాా డు, ఇది DS పరిస్థితి 
పరా ధమిక్ రోగ నిరాా రణన్య సూచిసయా ెంద.ి

పథలలల యొక్క క్రోమోజోమల్ పొర ఫ ైల్ 
(క్ారోుట ైప్) న్య అెంచనా వేయడెం దావరా 
రోగ నిరాా రణ నిరాా రిెంచబడుతలెంద.ి

క్ేరియో  ట ైపథెంగ్  DS పరిస్థితిలో రక్ానిన
( ట ైసోై మీ, టరా న్్ లొక్ేషన్, మోస్ ైస్థజెం) 
నిరణయిెంచడెంలో సహాయపడుతలెంది.



ఆధార పూరితమ ైన్ థెరపీ - DS పరిస ితి నిరవహణకణక్ు
ఫథజిక్ల్ థెరపీ (PT), ఆక్ుుపేషన్ల్ థెరపీ (OT), సీ్పచ్ థెరపీ (ST) అెందిెంచే   
థెరపీలు తరచయగా ఒక్దానితో ఒక్టర అన్యసెంధాన్మ ై  ఉెంటాయి. ఇవి DS 
పరిస్థితి ఉన్న పథలలలలో క్నిపథెంచే నిరిిషి అభివృదాి సవాళ్లన్య సమగోెంగా 
పరిషకరిెంచడానిక్ి ఉపయోగపడతాయి. 

• ప ది క్ెండరాలన్య బలోపేతెం 
చేసయా ెంది

• క్ెండరాల సాి యి & ప ది
క్ీళ్ున్య మ రుగుపరుసయా ెంది

• రనినెంగ్, వాక్ిెంగ్, స్ కై్ిలెంగ్ 
వెంటర నైెపుణాులు 
సాధిెంచడానిక్ి  
ఉపయోగపడుతలెంది

PT ST

ముఖ క్ెండరాల బలానిన
ప ెంచయతలెంది. టూల్్
మరియు వాుయామాల  
దావరా తిన్గిగగే 
సామరాి ానిన 
,సెంభాష్థెంచడానిన  
మ రుగుపరచడెంలో 
సహాయపడుతలెంది

OT
• భోజన్ెం తినే తీరు, శరీర తీరు

యొక్క పదాతలలన్య 
మ రుగుపరుసయా ెంది

• చిన్న క్ెండరాలు మరియు చిన్న 
క్ీళ్ున్య టోన్ చేసయా ెంది

• సీ్వయ సెంరక్షణ, రోజువారీ జీవన్ 
నైెపుణాులన్య  సాధిెంచటానిక్ి 
సహాయపడుతలెంది

ఉతామ ఫిగతాల 
క్రసెం క్ిగస్థ 
చిక్ిత్లన్య 

ఉపయోగిెంచెండి

PT+OT క్దిగక్ 
సమసులన్య పరిషకరసిాా యి

OT+STఆహారము 
ప టిడానిక్ి మరియు నోటర 
ఇెందిరయ జఞా నానిక్ి 

సెంబెంధిెంచిన్  లోటున్య  
పరిషకరిసాా యి



మీరు ఒింటరి వారు కాద్ద  - సహాయిం 
మరియు మారగద్రశక్తవిం ప ింద్ిండ  

మీ ప లల ల కోసిం ఉతతమమ ైన్ దానిని చేయిండ 
• మీ పథలలల పరిస్థితిని బటరి  నిరవహణన్య పాల న్ చేయెండ.ి 
• మీ పథలలలక్ు సహాయపడటెంలో మొతాెం క్ుటుెంబెం 

పాలొా నేలా చేయెండి.
• పథలలవాడిని సరదా క్ారుక్ోమాలలో పాలొా నేలా చేయెండ.ి 
• మీ పాప/ బాబు  దిన్చరులో భాగెంగా  వారితో మాటాల డుతూ 

పరసపర చరులో పాలొా న్డెం  వారి పరసెంగానిక్ి మరియు 
భాషాభివృదాిక్ి క్ీలక్మవుతలెంది.

• రోజూ ఇెంటోల  చేసే్ పన్యలలో పథలలలన్య క్లుపుక్ుెంట(ేవెంట, 
బటిలు ఉతక్డము, దయసయా లు ధరిెంచయట మొ..), వారితో 
సెంభాష్థెంచిన్ వారు అవుతారు. 

గురుత ించదకోిండ , DS పరిస ితిలో ఉన్న వయక్ుత లు 
• రోజువారీ జీవితెంలో పదాతిగా ఉన్న దిన్చరున్య 

ఇషిపడతారు.
• దృశు పరిక్రాలు, దృశు పరణాళిక్లు లేదా సామాజిక్ క్థల 

వాడక్ెం న్యెండి పరయోజనానిన పొ ెందయతారు.

ఈ పోకియిలో మిమమలిన మీరు జాగితతగా 
చూసదకోవాలని గురుత ించదకోిండ 
• మీ ఇతర పథలలలన్య విసమరిెంచవదయి . 
• మీ ఆరోగుెం క్రసెం క్ోమమ ైన్ వాుయామెం చేయెండి 

మరియు విశ్ాోెంతి తీసయక్రెండి.
• మీ జీవిత భాగసావమి మరియు ఇతర క్ుటుెంబ 

సభుులన్య సెంపరదిెంచడెం మరియు వారితో సమయెం 
గడపడెం మరిుపో వదయి .

మీ సమాజానికి తిరిగి ఇవవడానికి సహాయిం చేయిండ 
• మీక్ు సమీపెంలో ఉన్న  తోటరవారి సహాయక్ బృెందెంలో 

చేరెండ.ి
• మీ అన్యభవాలన్య  ఇతర తిగలదెండుర లతో పెంచయక్రెండి. 
• DS  పరిస్థితిక్ి సెంబెంధిెంచిన్ అవగాహన్న్య మీ సెంఘెంలో 

ప ెంచెండి మరియు DS పరిస్థితిక్ి సెంబెంధిెంచిన్ అపో హలన్య 
తొలగిెంచెండి. 



మాక్ు కాల్ చేయిండ 
+91 84484 48996

DS పరిస ితికి నివారణ ఉిందా? గురుత ించదకోిండ 
• DS పరిస్థితి ఒక్ జన్యు వాుధి ; DS పరిస్థితికి్ వెైదు చికి్త్ లేదయ.
• DS పరిస్థితితో బాధపడుతలన్న పథలల లు  అభివృదిాలో ఆలసాునిన మరియు  

నిదాన్మ ైన్ శ్ారీరక్  ప రుగుదలన్య క్ిగగి ఉెంటారు.
• పరా రెంభ జోక్ుెం వాెంఛనీయ పురోగతిని సాధిెంచడెంలో సహాయపడుతలెంది, జోక్ాునిన 

ఆలసుెం చేయవదయి . 
• DS పరిస్థితి ఉన్న పథలల లలో సాధారణెంగా క్నిపథెంచే వెైదు సమసులన్య అరిెం 

చేసయక్రెండి మరియు పరువేకి్ెంచెండి. మీ పథలల లకి్ క్మోెం తపపక్ుెండా ఆరోగు పరీక్షలు 
చేయిెంచెండి.

• ఫథజియోథెరపీ మరియు (PT) వృతాిథెరపీ (OT) శరీర క్దిగక్ మరియు పని తీరున్య 
మ రుగుపరచడెంలో సహాయపడుతాయి.

• స్ీపచ్ థెరపీ సెంభాష్థెంచడానిన మ రుగుపరచడెంలో సహాయపడుతలెంద.ి పథలల వాడు 
స్ేవచిగా సెంభాష్థెంచడానికి్ సహాయపడటెంలో సెంకే్తాలు మరియు చిహానలన్య 
ఉపయోగిెంచడానికి్ వెన్యక్ాడవదయి . 

అకోట బర్ DS పరిస ితి అవగాహణకన్ నెల
• పరా రెంభ జోక్ుెంతో, క్ుటుెంబ సభుుల మరియు ఉపాధాుయుల 

అెండతో, DS పరిస్థితిలో ఉన్నవుక్ుా లు మెంచి జీవితెంతో అభివృదిా  
బాటలో ముెందయక్ు సాగుతలనానరు.

• ఒక్ రోగ నిరాా రణ, ఆ వుకాి్ జీవితెంలో సెంతోషానికి్,  శ్రయోసయ్క్ు 
అవరోధెం క్ానీయక్ెండి. 

DS పరిస్థితిక్ి  నివారణ ఉెంది అనే వాదన్ల న్యెండి  పరయోజన్ెం 
పొ ెందటానిక్ి మరియు డబుబ సెంపాదిెంచడానిక్ి చాలామెంది  ఉనానరు.
దయచేస్థ మీ నిస్హాయత మరియు నిరాశలన్య  మీ పథలలల ఆరోగు 
విషయెంలో దరిచేరనీయక్ెండి. 

పూరిా సమాచారెం మరియు అవగాహన్ క్ిగగిన్ తిగలదెండుర లుమాతరమే  
తమ పథలలలక్ు సమరివెంతమ ైన్ సెంరక్షణన్య  అెందిెంచగలరు. 

న్కిలీ  వెరద్దయల  పటల   జాగితత   వహ ించిండ 

మీ సలహాలన్ద లేదా  పోశ్నలన్ద
మాక్ు రాయడానికి సింకోచించక్ిండ 

contactus@nayi-disha.org


