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z zespołem Downa

Wprowadzenie
Zespół Downa, występujący w krajach europejskich z częstotliwością 1 na 1000
żywo urodzonych noworodków (EUROCAT 2015), stanowi najczęstszą aberrację
chromosomów autosomalnych. Obecność najmniejszego z ludzkich chromosomów
- chromosomu 21 (lub jego ramion długich), w kariotypie skutkuje charakterystycz
nymi cechami dysmorficznymi, opóźnieniem tempa rozwoju somatycznego, dużymi
wadami narządowymi i układowymi, w tym zaburzeniami strukturalnymi i funkcjo
nalnymi ośrodkowego układu nerwowego (Sadowska i in., 2008). Niepełnospraw
ność intelektualna różnego stopnia jest najistotniejszą cechą kliniczną tego zespołu
(Delabar 2007). Ujawnione nieprawidłowości w budowie mózgu osób z zespołem
Downa dotyczą zwłaszcza trzech obszarów, których objętość jest zmniejszona: kory
mózgowej, móżdżku oraz hipokampu (Haydar i Reeves 2012).
O odmienności genetycznej osób z zespołami genetycznymi nie decyduje
pojedynczy gen, lecz, jak podkreśla Alina Midro (2008), układy powiązań pomię
dzy różnymi genami, których ekspresja warunkowana jest wieloma czynnikami
wewnętrznymi i zewnętrznymi. Nie cała informacja zapisana w genach, okre
ślana w tym wypadku przez obecność chromosomu 21, musi być wprowadzana
do komórki. Ostatecznie fenotyp zachowania, który zgodnie z definicją Flinta
i Yule’a (za: Midro 2008: 31), stanowi pewien zbiór powtarzalnych i mierzalnych
cech (ruchowych, poznawczych, lingwistycznych, społecznych) związanych sta
le z określonym schorzeniem natury biologicznej, podlega jednak modyfikacjom
w ciągu całego życia człowieka. A zatem planując proces rehabilitacji osoby z ze
społem genetycznym, należy wziąć pod uwagę i poddać analizie wiele danych,
opisujących rozwój osoby zarówno w wymiarze biologicznym, jak i społecznym.
Właściwemu doborowi celów rehabilitacji i efektywność podejmowanych oddzia
ływań sprzyjają coraz bardziej precyzyjne, opierające się o zaawansowane tech
nologie metody diagnostyczne, stanowiące doskonałe uzupełnienie tradycyjnych
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metod oceny rozwoju. Techniki takie jak EEG/QEEG są coraz powszechniej stoso
wane nie tylko w praktyce psychologicznej, lecz mogą również znaleźć zastosowa
nie w pedagogice specjalnej (Zielińska 2015, 2016).

Techniki neuroobrazowania: EEG/QEEG - podstawowe informacje
Neuroobrazowanie obejmuje techniki elektro- i magnetofizjologiczne, pozwa
lające na badanie elektrycznej lub magnetycznej aktywności neuronów: Do tej gru
py zaliczane są również metody tomograficzne (Jaśkowski 2008).
Badanie EEG jest metodą diagnostyczną umożliwiającą nieinwazyjną rejestra
cję czynności elektrycznej mózgu. Zapis sygnału dokonuje się dzięki odpowiedniej
lokalizacji elektrod pomiarowych na powierzchni skóry głowy oraz wzmacnianiu
sygnału. Każda z komórek wytwarza wokół siebie pole elektryczne, a także słabe
pole magnetyczne. Elektroencefalogram uśrednia aktywności elektryczną komó
rek znajdujących się wokół danej elektrody. Rejestrowana aktywność wynika ze
wszystkich procesów, w które aktualnie zaangażowany jest mózg (analiza bodź
ców, planowanie, uczenie się etc.). Rejestrowana jest również aktywność neuro
nów, które nie są pobudzane przez inne neurony. Poddając zapis analizie, zwraca
się uwagę na częstotliwość i amplitudę czynności podstawowej oraz ich zgodność
w obu półkulach, a także nasilenie i charakter nieprawidłowości (Jaśkowski 2008).
W zapisie EEG wyróżnia się fale oraz rytmy (powtórzenia fal). Hans Berger jako
pierwszy zwrócił uwagę na właściwą zapisowi EEG w pewnych sytuacjach (stanach
psychologicznych) cykliczność. Najłatwiejszy do zaobserwowania jest rytm alfa
(częstotliwość: 8-12 Hz, amplituda: 30-50pV). pojawiający się szczególnie wyraź
nie w stanie czuwania i spokoju przy oczach zamkniętych. Najwyższe amplitudy alfa
rejestrowane są w odprowadzeniach potylicznych i ciemieniowych. Jego zatrzyma
nie lub niską amplitudę łączyć można z wysokim stanem ogólnego wzbudzenia, od
biorem i przetwarzaniem informacji (Jaśkowski 2008). W praktyce klinicznej anali
zie poddawane są ponadto najczęściej rytmy:
• theta (3-7 Hz, 4-7 Hz lub 4-8 Hz) związane z wydobywaniem informacji z pamię
ci oraz procesem uwagi. U dorosłych ludzi przewaga fal theta w stanie czuwania
może wiązać się z sennością i wyłączaniem świadomości (Thompson i Thomspon
2003: 72);
• delta (0,5-3 Hz) fale dominujące u niemowląt, występują także podczas snu
u osób w różnym wieku, osób mających problemy z uczeniem się oraz w przypad
ku uszkodzenia mózgu. Można przypuszczać, że rytm delta związany jest zarazem
z procesami motywacyjnymi, jak i uwagą, a zwłaszcza umiejętnością odkrywania
i dekodowania istotnych bodźców w środowisku;
• beta 1 (15-18 Hz) - stan właściwy dla wykonywania zadań umysłowych. Wysoka
częstotliwość oznacza stan gotowości do wykonywania zadań twórczych i myśle
nia abstrakcyjnego. Niski poziom fali beta związany jest z obniżeniem możliwości
intelektualnym, zaburzeniami uwagi;
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• beta 2 (18-30 Hz] towarzyszy intensywnej pracy umysłowej, jednak związana
jest ze stanem wysokiego napięcia emocjonalnego, niepokoju. Ujawnia się szcze
gólnie w stanach lękowych;
• SMR (13-15 Hz]- rytm sensomotoryczny - towarzyszy stanowi odprężenia i re
laksu, związanego ze stanem zewnętrznej uwagi. Jest związany z przetwarzaniem
informacji sensorycznej. Niski SMR może odzwierciedlać brak zogniskowanej
uwagi (Thompson i Thompson 2003].
QEEG (elektroencefalografia ilościowa] pozwala określić i zobrazować wzorce
aktywności elektrycznej mózgu, umożliwiając ilościową i jakościową analizę różnych
aspektów sygnału EEG. Dzięki cyfrowemu przełożeniu sygnału można zaobserwować
rozkład i amplitudę poszczególnych pasm częstotliwości w obszarze kory mózgowej
i dostrzec te nieprawidłowości w zapisie, które mogą umożliwić wnioskowanie na
temat istniejących zaburzenia (Thompson i Thompson 2003:183]. Uzyskane wyniki
obrazowane są w postaci map topograficznych i odnoszone do bazy normatywnej,
obejmującej dane na temat aktywności bioelektrycznej mózgu pacjentów w określo
nych przedziałach wiekowych. Badanie może być prowadzone w stanie spoczynku
przy oczach otwartych bądź zamkniętych, a także podczas wykonywania różnego
rodzaju zadań (potencjały wywołane]. Podstawowa klasyfikacja potencjałów wy
wołanych dotyczy modalności bodźca (potencjały słuchowe, potencjały wzrokowe,
potencjały somatosensoryczne]. Psychologowie najczęściej odwołują się jednak do
rozróżnienia na potencjały egzogenne, a więc te, warunkowane głównie cechami
bodźca (na przykład jego częstotliwością] oraz potencjały endogenne, których cechy
wynikają przede wszystkim z aktywności samego podmiotu. Wiele potencjałów za
wiera w istocie oba komponenty. Jednak dla podkreślenia, że potencjały endogenne
nie są wzbudzane przez bodźce (evoked], lecz towarzyszą pewnym zdarzeniom, w li
teraturze anglojęzycznej pojawił się termin ERP (evoked-related potentials).
ERP zajmują istotne miejsce w badaniach z zakresu psychofizjologii oraz psy
chologii poznawczej. Wśród potencjałów endogennych o specyficznym znaczeniu
psychologicznym wymienić można: negatywną falę oczekiwania, potencjał gotowo
ści oraz potencjał P300 (Sosnowski 2000].

Aktywność bioelektryczna mózgu osób z zespołem Downa w kontekście badań
naukowych i procesu rehabilitacji
Techniki neuroobrazowania otwierają naukowcom nową drogę do zrozumienia
genetycznego podłoża funkcjonowania mózgu. Badania naukowe osób z zespołami
genetycznymi prowadzone z użyciem neurotechnologii służą przede wszystkim wy
jaśnieniu istoty funkcjonowania poznawczego, poszukiwania określonych wzorców
i związanych z funkcjonowaniem mózgu prawidłowości, które mogą ułatwiać posta
wienie trafnej diagnozy, jak również opracowywanie modeli terapeutycznych.
Po raz pierwszy dane na temat bioelektrycznej czynności mózgu osób z zespo
łem Downa zostały zaprezentowane w 1939 roku. Kreezer obserwował rytm alfa
u 50 pacjentów w wieku od 16 do 56 lat i stwierdził korelację pomiędzy wiekiem
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umysłowym badanych oraz amplitudą rytmu alfa. Kolejne badania osób z zespołem
Downa pozwoliły na określenie następujących specyficznych prawidłowości doty
czących aktywności bioelektrycznej mózgu omawianej grupy: obniżenie częstotli
wości w paśmie alfa (Gammerson 1945; Schlack, Szmidt-Schultz 1977), obecność
w zapisie EEG fal ostrych i iglic w przypadkach, w których nie została zdiagnozowana epilepsja (Gibbs 1965), wyraźny spadek aktywności alfy pomiędzy 2 a 5 ro
kiem życia oraz wzrost aktywności subdelty, delty i thety w okolicy ciemieniowo
- potylicznej i frontocentralnej do 4 - 5 roku życia badanych (Szmidt 1985,1992;
za: F. Vogel 2000:197-199).
Szybki rozwój technik EEG dużych rozdzielczości pozwala współcześnie na
coraz bardziej precyzyjną diagnostykę czynności bioelektrycznej mózgu osób z ze
społem Downa. Wyniki badań potwierdzają, iż obserwuje się wyraźny wzrost wol
nych częstotliwości (theta, potyliczna delta), jak również redukcję i spowolnienie
betal oraz alpha, nasilające się wraz z wiekiem, spadkiem zdolności poznawczych
oraz początkiem demencji. Kierunek nowych poszukiwań powinny wyznaczać py
tania o podłoża nieprawidłowości w zapisie EEG oraz ERP, a także relacje pomiędzy
ERP a przedwczesnym procesem starzenia się (szczególnie wpływu mechanizmów
P300). (Sumich 2011).
W odróżnieniu od dociekań naukowych, w procesie rehabilitacji EEG/QEEG
stosowane jest w dwóch zasadniczych celach: jako metoda oceny potwierdzająca
efektywność określonych oddziaływań oraz jako metoda oceny służąca projektowa
niu oddziaływań rehabilitacjinych, przede wszystkim neuroterapii. W obu przypad
kach diagnostyka QEEG stanowi zazwyczaj istotne uzupełnienie danych pozyskiwa
nych za pomocą tradycyjnych narzędzi służących pomiarowi intelektu.
Agata Gruna-Ożarowska (za: Sadowska i in. 2008) dokonała analizy zapisu EEG
osób z zespołem Downa i stwierdziła istotnie wyższy poziom zaburzeń czynności
bioelektrycznej mózgu w stosunku do populacji zdrowych. Badane osoby z zespo
łem Downa poddawane były następnie przez okres czterech tygodni stymulacji
wielozmiennym polem magnetycznym. W badaniach EEG przeprowadzonych po
zastosowaniu terapii uzyskano znaczące w stosunku do pierwotnego zapisu zmia
ny, wskazujące na efektywność zastosowanego rozwiązania. Poprawę odnotowa
no szczególnie u dzieci, które od najmłodszych lat życia były prowadzone zgodnie
z Wrocławskim Modelem Usprawniania1 (Sadowska 2007).
Maria Pecyna i jej współpracownicy (za: Sadowska i in. 2008) przeprowadzili
badania z wykorzystaniem urządzenia CapScan EEG/EMG służącego do monitoro
wania oraz rejestracji rytmów alfa, beta, theta, SMR oraz fal elektromiograficznych
z mięśnia czołowego głowy. W badaniach wzięło udział 67 dzieci z zespołem Downa
leczonych według WMU. Rytmy fal mózgowych analizowane były we śnie, stanie
czuwania, przed i podczas neurostymulacji metodą Vojty. Szczegółowej analizie
1 Wrocławski Model Usprawniania (WMU) opiera się na wczesnej diagnozie i stymulacji
rozwoju psychomotorycznego. Jest ona prowadzona przede wszystkim w warunkach domo
wych przez rodziców pod nadzorem pediatry, który ściśle współpracuje z innymi specjali
stami z zakresu medycyny, fizjoterapii, psychologii i pedagogiki specjalnej (Sadowska 2007).
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poddano rytm beta oraz theta. Przeprowadzone badania ujawniły wyższy poziom
koncentracji uwagi w grupie dzieci z zespołem Downa, które wcześniej zostały
poddane stymulacji według WUM. O pozytywnej reakcji na stymulację przez wy
zwalanie odruchowej lokomocji świadczyły prawidłowe zapisy rytmów theta i SMR
w półkuli lewej oraz alfa i SMR w półkuli prawej. Jednocześnie stwierdzono, iż rytm
alfa nie wygasa w czasie snu, a theta obecna jest podczas czuwania.
Tanju Surmeli i Ayben Ertem (2007) poddając ocenie aktywność bioelektrycz
ną mózgu 8 dzieci z zespołem Downa z zastosowaniem QEEG, stwierdzili wzrost
aktywności delty i thety oraz podwyższenie bądź niedostateczną aktywność bety
w przypadku wszystkich badanych. Jednocześnie wykazali skuteczność intensyw
nego treningu neurofeedback. W kolejnych badaniach przeprowadzonych w 2010
roku, z udziałem 23 osób z zespołem Downa w wieku 7-16 lat, badacze wykorzy
stali prócz diagnostyki QEEG również Test of Variables of Attention, WISC-R oraz
Developmental Behaviour Checklist. Dwudziestu dwóch badanych uczestniczących
w treningu NF wykazało poprawę kliniczną w badaniu z wykorzystaniem DPC-P oraz
QEEG. Dziewiętnastu uzyskało lepsze wyniki w testach WISC-R oraz Tova. W przy
padku 2 osób stwierdzono obniżenie wyniku globalnego w teście WISC-R, a wynik 2
innych badanych nie uległ zmianie. Jednakże nawet w tych przypadkach odnotowa
no pozytywne zmiany w badaniach za pomocą QEEG i DPC-P (Surmeli, Ertem 2010).

Podsum owanie
Badania dotyczące czynności bioelektrycznej mózgu osób z niepełnospraw
nością z wykorzystaniem EEG/QEEG wytyczają nowe drogi diagnozy i rehabilitacji
poznawczej. Dotychczasowe poszukiwania w tej dziedzinie odzwierciedlają doko
nujący się w diagnozie osób z niepełnosprawnością intelektualną postęp i dowodzą
skuteczność prowadzonych terapii. Uzyskiwane wyniki pozwalają również przy
puszczać, że istnieją specyficzne dla grupy osób z zespołami genetycznymi wzorce
czynności spoczynkowej mózgu. Jednocześnie jednak potwierdzają ogromne zróż
nicowanie indywidualne, warunkowane konglomeratem czynników endo- i egzo
gennych (wiek umysłowy badanych, wiek życia, rodzaje stosowanych terapii, stan
zdrowia etc.) uzasadniające zarówno wielowymiarowość, jak i ciągłość w podejściu
do diagnozy osób z niepełnosprawnością.
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M odern Technologies in Diagnosing People with Down Syndrom e
Abstrakt
The article presents basie information about EEG/QEEG techniąues and possibilities of using
them in the process of planning of rehabilitation of people with Down syndrome. Research
conducted in various research centers and specialized centers dealing with the education
and rehabilitation of people with intellectual disabilities shows that interdisciplinary and
complementary interactions based on reliable data obtained through traditional diagnostic
methods and modern brain diagnostic technologies significantly inerease their effectiveness.
Keywords: EEG/QEEG, Down syndrome, diagnosis
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