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Περίληψη

Εισαγωγή: Η έλλειψη αλληλουχιών DNA στο χρωμόσωμα 
22, στον επίτοπο 22q11.2 (del 22q11.2), είναι το συχνότερα 
ανιχνεύσιμο σύνδρομο γενετικού ελλείμματος και  σχετίζε-
ται  με πολλά σύνδρομα, όπως Di George, υπερωιοκαρδιο-
προσωπικό σύνδρομο (velocardiofacial syndrome), κωνο-
στελεχικές δυσπλασίες (conotruncal anomaly) και άλλα. 
Σχεδόν όλες οι συγγενείς καρδιακές ανωμαλίες έχουν περι-
γραφεί σε ασθενείς με  del22q11.2 ενώ το 85-91% των ασθε-
νών με del22q11.2 παρουσιάζουν καρδιοπάθεια. Η απουσία 
τυπικών εξωκαρδιακών εκδηλώσεων προγεννητικά καθιστά 
την υπερηχοκαρδιογραφία το βασικό διαγνωστικό εργαλείο. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να γίνει ανασκόπηση 
των προγεννητικών υπερηχοκαρδιογραφικών ευρημάτων 
που σxετίζονται με del 22q11.2.
Μέθοδος: Είναι μια αναδρομική μελέτη ανασκόπησης βιλιο-
γραφίας από το έτος 1995 έως το 2017. Οι πληροφορίες που 
συλλέχτηκαν αφορούν την  προγεννητική  διάγνωση των 
συνδρόμων που σχετίζονται με del 22q11.2 βασισμένη στην 
υπερηχοκαρδιογραφία, τα συνοδά ευρήματα και την έκβαση 
της κύησης.
Αποτελέσματα: Οι 39 μελέτες που περιλαμβάνονται περ-
γράφουν 526 ασθενείς. Η πλειοψηφία τους είχε σαν υπε-
ρηχοκαρδιογραφικό εύρημα την τετραλογία Fallot (32,8%) 
και ακολουθούν το διακεκομμένο αορτικό τόξο  (14,6%),  ο 
κοινός αρτηριακός κορμός (14,3%), βλάβες στην πνευμονι-
κή βαλβίδα (9,1%), το έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγμα-
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τος (6,5%), το δεξιό αορτικό τόξο ως μεμονωμένο 
εύρημα  (3,8%), η στένωση ισθμού αορτής (3.6%), η 
διπλο-έξοδος δεξιά κοιλία (1.7%), η μετάθεση μεγά-
λων αγγείων (1.3%) και μεμονωμένες περιπτώσεις  
αορτικής στένωσης, υποπλαστικής δεξιάς κοιλίας,  
ανώμαλης έκφυσης δεξιάς υποκλείδιας αρτηρίας,  
απουσίας αορτικής βαλβίδας, αμφοτερόπλευρων 
άνω κοίλων φλεβών, διπλού αορτικού τόξου, αγγει-
ακού δακτυλίου, και μια περίπτωση φυσιολογικής 
καρδιακής ανατομίας, ενώ σε ποσοστό 10% η καρδι-
οπάθεια δεν προσδιορίζεται. Σε μικρό αριθμό ασθε-
νών (5.8%) καταγραφησαν εξωκαρδιακές βλάβες, 
όπως υπερωιοσχιστία, χειλεοσχιστία, απλασία/υπο-
πλασία θύμου, ύδρωπας, καθυστερημένη ενδομή-
τρια αύξηση, νεφρικές ανωμαλίες, μονήρης ομφα-
λική αρτηρία, μικροκεφαλία, πολυδράμνιο, ατρησία 
οισοφάγου, μυελομηνιγγοκήλη στην ιερά μοίρα, δι-
όγκωση των εγκεφαλικών κοιλιών και κυστικό λεμ-
φαγγείωμα (hygroma colli). H έκβαση της κύησης 
είναι γνωστή στο 35% των κυήσεων. Η πλειοψηφία 
των ζευγαριών (62.7 %) αποφάσισε τερματισμό της 
κύησης, ενώ από τις κυήσεις που συνεχίστηκαν το 
22.7% (42/185) των νεογνών επέζησαν.  
Συμπεράσματα: Η παρουσία συγκεκριμένων καρ-
διακών ανωμαλιών θα πρέπει να εγείρει την υπο-
ψία του συνδρόμου del22q11.2 και να ακολουθεί 
λεπτομερής υπερηχογραφική μελέτη των λοιπών 
συστημάτων του εμβρύου και γονιδιακός έλεγχος. 
Σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων χρειάζεται 
γενετική συμβουλευτική, που θα πρέπει να βασίζε-
ται στα συνοδά ευρήματα και στην πρόγνωση.

Λέξεις - κλειδιά: υπερηχοκαρδιογραφία, προγεννητικός έλεγ-
χος, del22q11.2, σύνδρομο Di George, κωνοστελεχιαίες δυ-
σπλασίες.

Εισαγωγή
Η εξέλιξη του προγεννητικού ελέγχου έχει οδη-
γήσει σε αυξημένη συχνότητα προγεννητικής δι-
άγνωσης γενετικών συνδρόμων. Η έλλειψη αλλη-
λουχιών DNA στο χρωμόσωμα 22, στον επίτοπο 
22q11.2 (del22q11.2), είναι το συχνότερα ανιχνεύ-
σιμο σύνδρομο γενετικού ελλείμματος, με επιπολα-
σμό 1:4000-1:6000 στα παιδιά. Νεότερα δεδομένα 
αναφέρουν προγεννητική ανίχνευση του ελλείμ-
ματος σε 1:1000 έμβρυα στο γενικό πληθυσμό.1 
H  έλλειψη στο χρωμόσωμα 22q11.2 ή CATCH 22 
(C: Cardiac defect, καρδιακή βλάβη, Α: Abnormal 
face, ανωμαλίες προσώπου, T: Thymus hypoplasia, 
υποπλασία θύμου, C: Cleft palate, υπερωιοσχιστία, 

H: Hypocalcemia, υπασβεστιαιμία) σχετίζεται με 
πολλά σύνδρομα, όπως το σύνδρομο Di George, το 
υπερωιοκαρδιοπροσωπικό σύνδρομο (velo-cardio-
facial syndrome), κωνοστελεχικές δυσπλασίες 
(conotruncal anomalies) και σε ορισμένους ασθε-
νείς που έχουν διαγνωστεί με σύνδρομο Cayler, 
Noonan, Kousseff και Opitz. Σχεδόν όλες οι συγ-
γενείς καρδιακές ανωμαλίες έχουν περιγραφεί σε 
ασθενείς με  del.22q11.2 και το 85-91% των ασθενών 
με del.22q11.2 έχουν καρδιοπάθεια. Κωνοστελεχι-
κές δυσπλασίες και δυσπλασίες που σχετίζονται με 
το αορτικό τόξο και τον αρτηριακό πόρο θα πρέπει 
να εγείρουν υποψίες για αυτό το γενετικό έλλειμμα. 
Συνυπάρχουσες ανωμαλίες περιλαμβάνουν ιδιάζο-
ντα χαρακτηριστικά προσώπου με υπερωιοσχιστία, 
δευτεροπαθή ανοσοανεπάρκεια λόγω υποπλασίας 
θύμου (<1% έχουν πλήρη απλασία) και υποασβε-
στιαιμία. Σπανιότερα σχετίζονται με πολυμικρογυ-
ρία, κώφωση και νεφρική βλάβη. Οι περισσότεροι 
ασθενείς παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση 
και εμφανίζεται μεγάλη επίπτωση μαθησιακών δυ-
σκολιών και υψηλός κίνδυνος να αναπτύξουν σχι-
ζοφρένεια, κατάθλιψη, αγχώδη και διπολική διατα-
ραχή με την πάροδο της ηλικίας.2,3 Εμβρυολογικά 
αυτά τα σύνδρομα προκύπτουν από διαταραχές στα 
κύτταρα της νευρογενούς ακρολοφίας και του δευτε-
ρογενούς καρδιακού πεδίου. Στα αρχικά στάδια της 
εμβρυογένεσης κρανιακά κύτταρα της νευρογενούς 
ακρολοφίας μεταναστεύουν, διασπείρονται και σχη-
ματίζουν τους ιστούς και τα όργανα του φαρυγγικού 
τόξου συμπεριλαμβανομένου του αορτικού τόξου και 
των κλάδων του, τους καρδιακούς χώρους εξόδου, 
τον θύμο, τους παραθυρεοειδείς και αρκετά τμήμα-
τα της υπερώας, του φάρυγγα και του προσώπου. Σε 
μεγάλες σειρές ασθενών,  η τετραλογία Fallot ήταν 
η επικρατούσα καρδιακή νόσος και ακολουθούσε 
η διακοπή του αορτικού τόξου  (τύπου Β), το δεξιό 
αορτικό τόξο και ο κοινός αρτηριακός κορμός.2,4 
Η προγεννητική διάγνωση του σύνδρομο del 22q11.2 
βασίζεται στην εμβρυϊκή υπερηχοκαρδιογραφία, 
καθώς απουσιάζουν τυπικές εξωκαρδιακές ανωμα-
λίες.1,2 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να γίνει 
ανασκόπηση των υπερηχοκαρδιογραφικών ευρημά-
των που σχετίζονται με το σύνδρομο del 22q11.2. 

Μέθοδος
Είναι μια αναδρομική μελέτη ανασκόπησης βιβλι-
ογραφίας. Από το έτος 1995 έως τον Μάρτιο του 
2017 εντοπίστηκαν 1829 επιστημονικά άρθρα, μετά 
από αναζήτηση  στην ιατρική βάση δεδομένων 
MEDLINE, EMBASE, και The Cochrane Library. 
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Η αναζήτηση έγινε στην αγγλική γλώσσα και οι 
όροι που χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμούς ή με-
μονωμένα ήταν ‘prenatal diagnosis’, ‘ultrasound’, 
‘echocardiography’, ‘22q11 deletion’, ‘Di George 
syndrome’. Τα 1755 άρθρα αποκλείστηκαν γιατί δεν 
είχαν στενή συνάφεια με το θέμα, δεν υπήρχαν δε-
δομένα υπερηχοκαρδιογραφίας ή η διάγνωση ήταν 
στην νεογνική/βρεφική ηλικία και δεν ήταν γραμ-
μένα στην αγγλική γλώσσα. Συνολικά 77 άρθρα με-
λετήθηκαν από τα οποία 39 συμπεριλήφθηκαν στην 
ανασκόπηση, καθώς τα υπόλοιπα δεν είχαν επαρκή 
υπερηχοκαρδιογραφικά δεδομένα ή η γενετική δι-
άγνωση απέκλειε το έλλειμμα 22q11. Οι πληροφο-
ρίες που συλλέχτηκαν αφορούν την υπερηχοκαρδι-
ογραφική διάγνωση, τα συνοδά ευρήματα και την 
έκβαση της κύησης. Έγινε αναλυτική σύγκριση των 
δεδομένων και στοιχείων που μελετήθηκαν. 

Αποτελέσματα
Oι 39 μελέτες που περιλαμβάνονται περιγράφουν 
526 ασθενείς. Η πλειοψηφία τους είχε σαν υπερηχο-
καρδιογραφικό εύρημα την τετραλογία Fallot 32.8% 
(173/526) και ακολουθούν ο κοινός αρτηριακός 
κορμός σε ποσοστό 14.3% (75/526), το διακεκομ-
μένο αορτικό τόξο (interrupted aortic arch) 14.6% 
(77/526), oι ανωμαλίες  πνευμονικής βαλβίδας 9,1% 
(49/526), το μεμονωμένο έλλειμμα μεσοκοιλιακού 
διαφράγματος 6,5% (34/526), το δεξιό αορτικό τόξο 
ως μεμονωμένο εύρημα 3.8% (20/526), η στένωση 
ισθμού αορτής 3.6% (19/526), η υποπλαστική δεξιά 
κοιλία 0.38% (2/526), η μετάθεση μεγάλων αγγείων 
1.3% (7/526), η  αορτική στένωση 0.19% (1/526), 
η ανώμαλη έκφυση δεξιάς υποκλείδιας αρτηρίας 
0.19% (1/526), η απουσία αορτικής βαλβίδας 0.19% 
(1/526), οι αμφοτερόπλευρες άνω κοίλες φλέβες 
0.19% (1/526), το διπλό αορτικό τόξο 0.19% (1/526), 
ο αγγειακός δακτύλιος 0.19% (1/526) [εικόνα 1, 
2]. Σε ποσοστό 10% (53/526) η καρδιοπάθεια δεν 
προσδιορίζεται ενώ φυσιολογική καρδιά αναγνωρί-
στηκε σε 0.19% (1/526) [Πίνακας 1,2].
Στον προγεννητικό έλεγχο των υπολοίπων συστημά-
των αναφέρονται ποικίλες  ανωμαλίες. Εντούτοις, 
επειδή σε μικρό αριθμό ασθενών (5.8%, 31/526) 
περιγράφονται εξωκαρδιακές βλάβες και δε μπο-
ρούν να συναχθούν ασφαλή συμπεράσματα θα ανα-
φερθούμε μόνο ονομαστικά σε αυτές. Αυτές περι-
λαμβάνουν την υπερωιοσχιστία, την χειλεοσχιστία, 
την απλασία/υποπλασία θύμου, τον ύδρωπα, την 
καθυστερημένη ενδομήτρια αύξηση, τις νεφρικές 
ανωμαλίες, τη μονήρη ομφαλική αρτηρία, τη μικρο-
κεφαλία, το υδράμνιο, την ατρησία οισοφάγου, τη 

Εικόνα 1. Κοινός αρτηριακός κορμός, τύπου Α1, σε 
προγεννητικό υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχος στην 
τομή των τεσσάρων κοιλοτήτων. Παρατηρείται το 
μεσοκοιλιακό έλλειμμα (VSD), η ανευρυσματική δι-
άταση του πνευμονικού δέντρου (ΡΑ) και η σχετικά 
μικρή αορτή (Αο).  [Βoudjemline et al,  Circulation, 
2002;106:e191, αναφορά 31,  με την έγγραφη συγκα-
τάθεση των συγγραφέων]

Εικόνα 2. Toμή τραχείας και τριών αγγείων σε έμ-
βρυο 21-εβδομάδων με δεξί αορτικό τόξο και ανώ-
μαλη έκφυση αριστερής υποκλείδιας ή ανώνυμης 
αρτηρίας σε 2-διαστάσεων υπερηχογράφημα (α) και 
σε υπερηχογραφία με έγχρωμο Doppler (β). Το αορ-
τικό τόξο παρατηρείται στη δεξιά πλευρά της τρα-
χείας, σχηματίζοντας U με τον αρτηριακό πόρο (εκ-
κόλπωμα Kommerell, DK) και αγγειακό δακτύλιο 
γύρω από την τραχεία και τον οισοφάγο. Δεν απει-
κονίζεται ανώμαλη έκφυση της αριστερής υποκλεί-
διας αρτηρίας. DA: αρτηριακός πόρος,  PT: πνευ-
μονικός κορμός, RAΑ: δεξί αορτικό τόξο, SVC: άνω 
κοίλη φλέβα. [Βerg et al, Ultrasound Obstet Gynecol. 
2006;28:882-9, αναφορά 24, με την έγγραφη συγκα-
τάθεση των συγγραφέων].
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μυελομηνιγγοκήλη στην ιερά μοίρα, τη διόγκωση 
των εγκεφαλικών κοιλιών και το κυστικό λεμφαγ-
γείωμα (hygroma colli).
H έκβαση της κύησης είναι γνωστή στις 185/526 
κυήσεις (35%). Στην πλειοψηφία των περιπτώσε-
ων (62.7%) αποφασίστηκε ο τερματισμός της κύη-
σης (116/185), ενώ για 3.8% (7/185) των κυήσεων 
αναφέρεται ενδομήτριος θάνατος, για 0.5% (1/185) 
θνησιγενές έμβρυο ενώ για 10% (19/185) νεογνικός 
ή βρεφικός θάνατος Ζώντα νεογνά αναφέρονται σε 
ποσοστό 22.7% (42/185) [Πίνακας 3]. 

Συζήτηση
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας παρουσιάζει  
την πλειοψηφία των εμβρύων με del 22q11.2 να 
έχουν τις παρακάτω υπερηχοκαρδιογραφικές δι-
αγνώσεις:  τετραλογία Fallot, κοινός αρτηριακός 
κορμός, διακοπή του αορτικού τόξου και ανωμα-
λίες της  πνευμονικής βαλβίδας. Σπανιότερα σχε-
τίζεται με δυσπλασίες που δεν αφορούν τον κώνο 
και το στέλεχος, όπως η υποπλαστική δεξιά κοιλία, 
η ανώμαλη έκφυση της δεξιάς υποκλείδιας κ.ά. Η 
υπάρχουσα βιβλιογραφία δε συμφωνεί για την κα-
τάταξη των κωνοστελεχιαίων ανωμαλιών βάσει συ-

χνότητας. Οι Chaoui και συν.32 και Goldmuntz και 
συν.36 προτείνουν ότι αυτό το γενετικό έλλειμμα πα-
ρατηρείται συχνότερα σε ασθενείς με διακοπή του 
αορτικού τόξου από ότι σε ασθενείς με τετραλογία 
Fallot (45% έναντι 14%), ενώ οι Momma και συν.4 
και Vigneswaran και συν.2 αναφέρουν ότι η τετρα-
λογία Fallot ήταν η επικρατούσα καρδιακή νόσος 
και ακολουθούσε η διακοπή του αορτικού τόξου  
(τύπου β). Οι Lee και συν.10 σε μια σειρά 53 προ-
γεννητικών διαγνώσεων με del22q11.2 έδειξαν ότι η 
τετραλογία Fallot είναι η συχνότερη προγεννητική 
διάγνωση (45.3%, 24/53) και ακολουθεί η διακοπή 
του αορτικού τόξου (18.8%, 10/53) και κατόπιν το 
έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος, η διπλοέ-
ξοδος δεξιά κοιλία και η στένωση ισθμού αορτής. 
Οι Besseau-Ayasse και συν.3 σε ομάδα 228 εμβρύων 
ανευρίσκουν σε πλειοψηφία την τετραλογία Fallot 
(28.5%, 65/228), ακολουθεί ο κοινός αρτηριακός 
κορμός (14.5%, 33/228) και έπεται η διακοπή του 
αορτικού τόξου (8.3%, 19/228). Η μελέτη μας συμ-
φωνεί με τους τελευταίους, αν και η διακοπή του 
αορτικού τόξου και ο κοινός αρτηριακός κορμός 
εμφανίζονται σε ίδια περίπου συχνότητα. Το δεξιό 
αορτικό τόξο και η οι ανωμαλίες στην πνευμονική 

Πίνακας 1. Συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών ανωμαλιών σε 526 έμβρυα με del22q11.2

Καρδιαγγειακή ανωμαλία Συχνότητα σε 526   
περιπτώσεις del 22q11.2

Τετραλογία Fallot 173  (32.8%)

Διακεκομμένο αορτικό τόξο 77  (14.6%)

Κοινός αρτηριακός κορμός 75  (14.3%)

Ανωμαλίες πνευμονικής βαλβίδας 48  (9,1%)

Μεμονωμένο έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος 34  (6.5%)

Δεξιό αορτικό τόξο ως μεμονωμένο εύρημα 20  (3.8%)

Στένωση ισθμού αορτής 19  (3.6%)

Διπλοέξοδος δεξιά κοιλία 9  (1.7%)

Μετάθεση μεγάλων αγγείων 7  (1.3%)

Υποπλαστική δεξιά κοιλία 2 (0.38%)

Αορτική στένωση 1 (0.19%)

Ανώμαλη έκφυση δεξιάς υποκλείδιας αρτηρίας 1 (0.19%)

Απουσία αορτικής βαλβίδας 1 (0.19%)

Αμφοτερόπλευρες άνω κοίλες φλέβες 1 (0.19%)

Διπλό αορτικό τόξο 1 (0.19%)

Αγγειακός δακτύλιος 1 (0.19%)

απροσδιόριστη – μη ταξινομούμενη 55 (10%)
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Πίνακας 2. Συγκεντρωτικός πίνακας των στοιχείων από τις δημοσιεύσεις που ανασκοπήθηκαν 

Συγγραφείς, έτος, 
(αναφορά) 

Αριθμός
περιστατικών

Προγεννητική υπερηχοκαρδιογραφική 
διάγνωση

Εξωκαρδιακή διάγνωση Έκβαση

Bertsch & συν, 2016, 5 1 Aπούσα αορτική βαλβίδα Αμφοτερόπλευροι ημισπόνδυ-
λοι

TΚ

Chen & συν, 2016, 6 1 ΔAT Ήπια πυελεκτασία Δεξιά TΚ

Vigneswaran & συν, 
2015, 2

16 TΦ (n=10) ΔΠ

Κοινός αρτηριακός κορμός (n=1) ΔΠ

ΚΑΚ (n=2) ΔΠ

Διακοπή ΑΤ (n=2) ΔΠ

ΔΑΤ (n=1) ΔΠ

Perolo & συν, 2015,7 7 ΔΑΤ, ανώμαλη έκφυση αρ υποκλείδιας 
αρτηρίας (n=3)

Υποπλασία θύμου ΔΠ

ΔΑΤ (n=4) Υποπλασία θύμου ΔΠ

Besseau-Ayasse & συν, 
2014,3

228 TΦ (n=65) ΔΠ

ΚΑΚ (n=33) ΔΠ

Διακοπή ΑΤ (n=19) ΔΠ

ΜΚΕ (n=20) ΔΠ

Στένωση ισθμού αορτής (n=14) ΔΠ

ΑΠ, ΜΚΕ (n=13) ΔΠ

Δεν προσδιορίζεται (πιθανώς κωνοστελε-
χιαία βλάβη) (n=11)

ΔΠ

Υποπλασία/αγενεσία πνευμονικής βαλβί-
δας (n=6)

ΔΠ

Δεν προσδιορίζεται (n=25) ΔΠ

Δεν προσδιορίζεται (n=15) ΔΠ

ΔΑΤ  (n=4) ΔΠ

ΜΜΑ  (n=3) ΔΠ

Kuo & συν,  2014, 8 1 ΜΚΕ, εφιππεύουσα αορτή. Μικρή πνευ-
μονική αρτηρία

ΔΠ

Razon & συν, 2014, 9 2 ΔΑΤ (n=2) TΚ

Lee & συν,  2014, 10 53 TΦ (n=5) ΔΠ

TΦ (n=4) TΚ

TΦ με ΑΠ και παραμένων αρτηριακό 
πόρο (n=4)

TΚ

TΦ με ΑΠ με αορτοπνευμονικά παρά-
πλευρα αγγεία (n=5)

ΔΠ

TΦ με ΑΠ με αορτοπνευμονικά παρά-
πλευρα αγγεία (n=3)

TΚ

ΤΦ με απούσα πνευμονική βαλβίδα 
(n=3)

ΔΠ

Διακοπή ΑΤ τύπου B (n=2) ΔΠ

Διακοπή ΑΤ τύπου B (n=7) TΚ

Διακοπή ΑΤ τύπου B (n=1) Ζων Ν/Β

ΜΚΕ (n=3) TΚ

ΜΚΕ (n=2) ΔΠ

ΔΕΔΚ (n=4) TΚ

Στένωση ισθμού αορτής (n=2) TΚ
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Στένωση ισθμού αορτής  (n=2) ΔΠ

ΚΑΚ (n=1) ΔΠ

AΣ (n=1) TΚ

Υποπλασία δεξιών καρδιακών κοιλοτή-
των (n=1)

Ζων Ν/Β

ΔΑΤ (n=1) TΚ

ΔΑΤ (n=1) Ζων Ν/Β

Αμφοτερόπλευρες ΑΚΦ (n=1) ΔΠ

Chen & συν, 2013, 11 1 ΚΑΚ, ΔΕΔΚ, ΜΚΕ Μικροκεφαλία TΚ

Miranda & συν, 2013,12 8 ΑΠ, ΔΑΤ, ΕΜΔ (n=1) ΕΘ

ΤΦ, ΔΑΤ (n=1) Υπερωιοσχιστία Ζων Ν/Β

TΦ, ΔΑΤ (n=1) ΒΘ

TΦ, ΔΑΤ (n=1) Ζων Ν/Β

TΦ, ΑΠΒ, ΔΑΤ (n=1) TΚ

ΚΑΚ, ΔΑΤ(n=1) TΚ

ΔΑΤ, ΜΚΕ(n=1) Υπερωιοσχιστία- χειλεοσχιστία Ζων Ν/Β

ΜΚΕ (n=1) TΚ

Canda & συν, 2012,13 1 ΚΑΚ, ΜΚΕ Aπουσία θύμου, μηνιγγομυελο-
κήλη στην ιερά μοίρα

TΚ

 Gul & συν, 2012, 14 2 (Διδ κύηση) TΦ με απουσία πνευμονικής βαλβίδας 
και αρτηριακού πόρου

TΚ

ΤΦ ΤΚ

Rembouskos & συν, 
2012,15

1 Aνώμαλη έκφυση δε υποκλειδίου αρτη-
ρίας

TΚ

Axt-Fliedner & συν, 
2011, 16

6 Διακοπή ΑΤ τύπου B, ΜΚΕ Ζων Ν/Β

Διακοπή ΑΤ τύπου A, ΜΚΕ Ζων Ν/Β

Διακοπή ΑΤ τύπου B, ΜΚΕ Ζων Ν/Β

Διακοπή ΑΤ τύπου B, ανώμαλη έκφυση 
δε υποκλείδιας αρτηρίας, δίπτυχη αορτι-
κή βαλβίδα, ΜΚΕ

υδράμνιο Ζων Ν/Β

Διακοπή ΑΤ τύπου B, ανώμαλη έκφυση 
δε υποκλείδιας αρτηρίας, ΑΣ, ΜΚΕ

Ζων Ν/Β

Διακοπή ΑΤB, AΣ, Δίπτυχη αορτική 
βαλβίδα, ΜΚΕ

Ζων Ν/Β

Bretelle & συν, 2010, 17 8 ΑΠ, ΜΚΕ TΚ

ΤΦ TΚ

ΤΦ Στρεβλοποδία TΚ

ΑΠ, ΜΚΕ Στρεβλοποδία TΚ

Διακοπή ΑΤ, ΜΚΕ TΚ

Διακοπή ΑΤ TΚ

Δεν προσδιορίζεται TΚ

ΚΑΚ Νεφρική κυστική δυσπλασία ΔΠ

Hartge & συν, 2010,18 1 ΤΦ, Aπουσία πνευμονικής βαλβίδας Μονήρης ομφαλική αρτηρία ΤΚ

Volpe & συν, 2010, 19 10 Διακοπή ΑΤ τύπου Β, ΜΚΕ, ανώμαλη 
έκφυση δε υποκλείδιας αρτηρίας(n=3)

TΚ

Διακοπή ΑΤ τύπου Β, ΜΚΕ (n=2) ΒΘ
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Διακοπή ΑΤ τύπου Β, ΜΚΕ (n=1) Αμφοτερόπολευρη υδρονέ-
φρωση

TΚ

Διακοπή ΑΤ τύπου Β, ΜΚΕ, ανώμαλη 
έκφυση δε υποκλείδιας αρτηρίας

ΕΘ

Διακοπή ΑΤ τύπου Β, ΜΚΕ, ΔΑΤ Αμφοτερόπλευση νεφρική 
αγενεσία, στρεβλό χέρι

TΚ

Διακοπή ΑΤ τύπου Β, ΜΚΕ (n=2) Ζων Ν/Β

Chen & συν, 2009, 20 1 ΔΕΔΚ, Στένωση πνευμονικής βαλβίδας, 
ΜΚΕ

ΔΠ

Galindo & συν, 2009,21 4 TΦ, αμφοτερόπλευρες ΑΚΦ Ζων Ν/Β

TΦ- απουσία πνευμονικής βαλβίδας NΘ

ΚΑΚ Ζων Ν/Β

ΚΑΚ Ζων Ν/Β

Song & συν, 2009, 22 7 TΦ (n=3) ΔΠ

ΚΑΚ (n=3) ΔΠ

Αγγειακός δακτύλιος (n=1) ΔΠ

Tuo & συν, 2009, 23 1 Διπλό αορτικό τόξο TΚ

Berg & συν, 2006, 24 7 ΚΑΚ, ΔΑΤ, Ανώμαλη έκφυση αρ υπο-
κλείδιας αρτηρίας

Χειλεοσχιστία, οπισθογναθία NΘ

ΔΑΤ με ανώμαλη έκφυση αρ υποκλείδιας 
αρτηρίας

Υπερωιοσχιστία, χειλεοσχιστία, 
δισχιδής ράχη

TΚ

ΔΑΤ με ανώμαλη έκφυση αρ υποκλείδιας 
αρτηρίας

Κυστικό λεμφαγγειωμα TΚ

TΦ, ΔΑΤ, Αγενεσία του αρτηριακού 
πόρου

υδράμνιο Ζων Ν/Β

ΤΦ, ΔΑΤ Ατρησία οισοφάγου TΚ

ΑΠ, ΔΑΤ, ΜΚΕ, αορτοπνευμονικά πα-
ράπλευρα αγγεία

TΚ

ΑΠ, ΔΑΤ, ΜΚΕ, αορτοπνευμονικά πα-
ράπλευρα αγγεία

ΒΘ

Galindo & συν, 2006, 25 3 TΦ, απουσία πνευμονικής βαλβίδας 
(n=1)

TΚ

TΦ, απουσία πνευμονικής βαλβίδας 
(n=1)

NΘ

TΦ, απουσία πνευμονικής βαλβίδας 
(n=1)

Ζων Ν/Β

Vesel S, 2006, 26 6 Ατρησία πνευμονικής, ΜΚΕ, ΔΑΤ  (n=1) Μονήρης νεφρός Ζων Ν/Β

Ατρησία πνευμονικής, ΜΚΕ (n=1) Θάνατος παι-
δική ηλικία

Ατρησία πνευμονικής, ΜΚΕ (n=2) TΚ

Ατρησία πνευμονικής, ΜΚΕ, ΔΑΤ  (n=1) TΚ

Ατρησία πνευμονικής, ΜΚΕ, αορτοπνευ-
μονικά παράπλευρα αγγεία (n=1)

ΒΘ

Chen & συν, 2004, 27 1 TΦ Υποπλασία θύμου Ζων Ν/Β

Moore & συν, 2004,28 17 ΜΚΕ, AΣ (δίδυμο Α) TΚ

Φυσιολογική καρδιά (δίδυμο Β) TΚ

ΜΚΕ, AΣ ΔΠ

ΜΚΕ, εφιππεύουσα αορτή ΕΘ
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ΚΑΚ, ΜΚΕ ΔΠ

ΜΚΕ ΔΠ

ΜΚΕ ΔΠ

ΔΕΔΚ, ΜΚΕ, υποπλαστική αρ κοιλία, 
ατρησία μιτροειδούς

ΝΘ

TΦ TΚ

TΦ TΚ

TΦ Ύδρωπας ΔΠ

TΦ ΕΘ

Υποπλαστική δε κοιλία ΤΚ

Δεν προσδιορίζεται ΔΠ

Δεν προσδιορίζεται- ασυμμετρία καρδιάς Στρεβλοποδία, ενδομήτρια 
καθυστέρηση αύξησης

ΔΠ

Δεν προσδιορίζεται Ύδρωπας Θνησιγενές 
έμβρυο

Razavi & συν, 2003,29 2 Aπουσία πνευμονικής βαλβίδας, αρτηρια-
κού πόρου, ΜΚΕ

ΒΘ

Aπουσία πνευμονικής βαλβίδας, αρτηρια-
κού πόρου, ΜΚΕ

NΘ

Volpe P, 2003,30 6 ΚΑΚ, ΔΑΤ TΚ

ΚΑΚ, Διακοπή αορτικού τόξου, ανώμαλη 
έκφυση δε υποκλείδιας αρτηρίας

Ήπια υδρονέφρωση NΘ

ΚΑΚ Μονόπλευρη νεφρική αγενεσία Ζων Ν/Β

ΚΑΚ, ΔΑΤ Ατρησία οισοφάγου NΘ

ΚΑΚ, ΔΑΤ Ήπια εγκεφαλική κοιλιομε-
γαλία

ΕΘ

Boudjemline Y, 2002,31 1 ΚΑΚ NΘ

Chaoui & συν, 2002,32 10 Διακοπή ΑΤ TΚ

Απουσία πνευμονικής βαλβίδας, ΔΑΤ TΚ

ΚΑΚ, ΔΑΤ TΚ

ΚΑΚ, ΔΑΤ, Διακοπή ΑΤ ΕΘ

ΚΑΚ, ΔΑΤ, αμφοτερόπλευρες ΑΚΦ NΘ

Διακοπή ΑΤ Ζων Ν/Β

TΦ Ζων Ν/Β

Διακοπή ΑΤ Ζων Ν/Β

Διακοπή ΑΤ, ΔΑΤ, ΜΚΕ, αμφοτερό-
πλευρες ΑΚΦ

Ζων Ν/Β

Aπουσία πνευμονικής βαλβίδας Ζων Ν/Β

Oh & συν, 2002, 33 2 TΦ, ΔΑΤ με ανώμαλη έκφυση αρ υπο-
κλείδιας αρτηρίας

TΚ

TΦ TΚ

Boudjemline & συν, 
2001, 34

54 TΦ (n=11) TΚ

TΦ (n=3) Ζων Ν/Β

ΑΠ, ΜΚΕ (n=8) TΚ

ΑΠ, ΜΚΕ (n=1) NΘ

ΑΠ, ΜΚΕ (n=2) Ζων Ν/Β
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βαλβίδα έπονται στα ποσοστά διάγνωσης σε όλες 
τις μελέτες. Τονίζεται επίσης ότι σπάνια αυτό το γε-
νετικό έλλειμμα ευρίσκεται σε έμβρυα με δυσπλασί-
ες εκτός του καρδιακού κώνου και στελέχους.2,4,32,36 
Οι Besseau-Ayasse και συν.3 τονίζουν τη συμβολή 
της υπερηχοκαρδιογραφίας στη διάγνωση του ελ-
λείμματος 22q11.2 και συμπεραίνουν ότι το 83.8% 
των εμβρύων με την παραπάνω προγεννητική διά-
γνωση είχαν τουλάχιστον μία καρδιακή ανατομική 
ανωμαλία. Σε ποσοστό 62.3% ήταν το μοναδικό 
προγεννητικό εύρημα, ενώ στο 96% των εμβρύων 

με μονήρες εύρημα στο υπερηχογράφημα, αυτό 
ήταν καρδιακής προέλευσης. Υποστηρίζεται ότι η 
επίπτωση του del 22q11.2 ήταν περίπου 1/100 σε έμ-
βρυα με μείζονες δομικές ανωμαλίες, όπως είναι η 
συγγενής καρδιοπάθεια, ενώ μόνο 1/10,000 έμβρυα 
με φυσιολογικά υπερηχογραφικά ευρήματα θα πα-
ρουσιάσουν αυτή τη γενετική βλάβη. Οι Bretelle και 
συν.17 υποστηρίζουν ότι έμβρυα με τελείως φυσι-
ολογική καρδιακή ανατομία και παρουσία θύμου 
αδένα στο υπερηχογράφημα, έχουν εξαιρετικά χα-
μηλή πιθανότητα να έχουν del22q11.2.

TΦ με απούσα πνευμονική βαλβίδα 
(n=4)

TΚ

TΦ με απούσα πνευμονική βαλβίδα 
(n=1)

NΘ

TΦ με απούσα πνευμονική βαλβίδα 
(n=1)

Ζων Ν/Β

Διακοπή ΑΤ (N=8) TΚ

Διακοπή ΑΤ (n=2) Ζων Ν/Β

ΚΑΚ  (n=6) TΚ

ΚΑΚ (n=1) Ζων Ν/Β

ΚΑΚ (n=2) ΔΠ

ΜΜΑ (n=2) TΚ

ΜΜΑ  (n=1) NΘ

ΜΜΑ  (n=1) Ζων Ν/Β

Machlitt & συν, 2002, 35 1 ΚΑΚ, ΔΑΤ, Διακοπή ΑΤ Αυξημένη ΑΔ, απλασία θύμου ΕΘ

 

Goldmuntz & συν, 
1998, 36

46 Στένωση ισθμού αορτής, ΜΚΕ (n=1) ΔΠ

Διακοπή ΑΤ τύπου B (n=12) ΔΠ

ΚΑΚ (n=10) ΔΠ

ΜΚΕ (n=2) ΔΠ

TΦ (n=20) ΔΠ

ΔΕΔΚ (n=1) ΔΠ

Paladini & συν, 1998,37 1 Ατρησία πνευμονικής, ΜΚΕ NΘ

Portnoi & συν, 1998, 38 2 Διακοπή ΑΤ, ΜΚΕ TΚ

TΦ TΚ

Raymond & συν, 1997,39 5 TΦ με απουσία πνευμονικής βαλβίδας Ζων Ν/Β

Ατρησία πνευμονικής, ΜΚΕ Ζων Ν/Β

ΚΑΚ Ζων Ν/Β

ΔΕΔΚ, κολποκοιλιακό κανάλι TΚ

TΦ με απουσία πνευμονικής βαλβίδας NΘ

Yates & συν, 1996, 40 1 ΔΕΔΚ, Κολποκοιλιακό κανάλι Κυστικός αρ νεφρός ΔΠ

Puder & συν, 1995, 41 1 Διακοπή ΑΤ τύπου Β, ΜΚΕ Ζων Ν/Β
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Όσον αφορά τον προγεννητικό υπερηχοκαρδιο-
γραφικό έλεγχο - δεδομένου ότι τα περισσότερα 
ευρήματα αφορούν στον καρδιακό κώνο και στέλε-
χος - η απεικόνιση των χώρων εξόδου των μεγάλων 
αγγείων (outflow tract views), καθώς και των τριών 
αγγείων (three vessel view & three vessel trachea 
view) με έγχρωμη Doppler υπερηχογραφία έχουν 
διαγνωστική αξία για την πλειοψηφία των σχετιζό-
μενων καρδιοπαθειών (τετραλογία Fallot, ανωμα-
λίες της πνευμονικής βαλβίδας, κοινός αρτηριακός 
κορμός, διπλοέξοδος δεξιά κοιλία, μετάθεση μεγά-
λων αγγείων, ατρησία πνευμονικής, δεξιό αορτικό 
τόξο, στένωση αορτής). Εντούτοις, φυσιολογική 
απεικόνιση των παραπάνω τομών δεν αποκλείει 
τη διάγνωση καθώς το έλλειμμα ανευρίσκεται επι-
πλέον σε ασθενείς που η ανατομική ανωμαλία της 
καρδιάς απεικονίζεται σε άλλες τομές, όπως οβελι-
αία (sagittal view) και αυτή των τεσσάρων κοιλοτή-
των (μεμονωμένο μεσοκοιλιακό έλλειμμα, στένωση 
ισθμού αορτής) ή απεικονίζεται παραλλαγή των αγ-
γείων που εκφύονται από την αορτή (ανώμαλη έκ-
φυση δεξιάς υποκλείδιας).
Η παρουσία των παραπάνω καρδιακών ανωμαλιών 
θα πρέπει να εγείρει την υποψία του συνδρόμου και 
να έπεται λεπτομερής υπερηχογραφική μελέτη των 
λοιπών συστημάτων του εμβρύου. Έχουν περιγρα-
φεί ποικίλα συνοδά ευρήματα στον προγεννητικό 
έλεγχο. Οι Poirsier και συν.42 σε μια πολυκεντρική 
μελέτη περιγράφουν ανωμαλίες ουροποιογεννη-
τικού  σε ποσοστό 9,2%, υποπλασία θύμου 3.7%, 
χελεο- υπερωιοσχιστία 3,3%, στρεβλοποδία 3,7%, 
έλλειμμα νευρικού σωλήνα 2,6%, δυσπλασίες κε-
ντρικού νευρικού συστήματος 1,8%, πολυδακτυ-
λία 0,7%. Σε μια μελέτη 272 εμβρύων με έλλειμμα 
22q11.2, υδράμνιο και ανωμαλίες ουροποιογεννητι-
κού  περιγράφονται σε ποσοστό περίπου 10% και 
προτείνεται η ευαισθητοποίηση του κλινικού ιατρού 
όσον αφορά στη διάγνωση του συνδρόμου.3 
Ακολούθως η μοριακή γενετική  διάγνωση του 
συνδρόμου δύναται να πραγματοποιηθεί με ποικί-
λες τεχνικές. Oι επικρατέστερες είναι οι παρακά-
τω: MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe 
Amplification), ο γονιδιωματικός συγκριτικός 
υβριδισμός (array CGH, Comparataive Genomic 
Hybridisation) και η in situ Υβριδοποίηση Φθορι-

σμού (FISH Fluorescence In Situ Hybridisation).43 

Η MLPA  είναι μια σχετικά καινούρια τεχνική, που 
βασίζεται στην PCR (Polymerase Chain Reaction) 
και επιτρέπει τη σχετική ποσοτικοποίηση περίπου 
45 διαφορετικών αλληλουχιών DNA.44 Η χρήση 
της ενδείκνυται στη γρήγορη διάγνωση ανευπλοει-
διών και συνδρόμων με ελλείμματα στο DNA.45-47 
Είναι ευαίσθητη, ακριβής, γρήγορη και με σχετικά 
χαμηλό κόστος τεχνική.48-50 Η τεχνική array-CGH 
επιτρέπει την ανίχνευση υπομικροσκοπικών χρω-
μοσωμικών διαταραχών και θεωρείται συμπληρω-
ματικό εργαλείο στις συμβατικές κυτταρογενετικές 
τεχνικές για την ανίχνευση παθολογικών CNVs 
(copy number variants) ακόμη και σε περιπτώσεις 
που αποτυγχάνει η τεχνική FISH. Η in situ Υβριδο-
ποίηση Φθορισμού (FISH) είναι η ευρέως χρησιμο-
ποιούμενη μέθοδος για τη διάγνωση του ελλείμμα-
τος 22q11.2. Η τεχνική βασίζεται στην έκθεση των 
χρωμοσωμάτων σε μια μικρή αλληλουχία DNA που 
ονομάζεται ανιχνευτής (probe), και ένα φθορίζον 
μόριο το οποίο επισυνάπτεται σε αυτήν. Η αλλη-
λουχία του ανιχνευτή (probe) συνδέεται με την αντί-
στοιχη συμπληρωματική αλληλουχία του DNA στο 
χρωμόσωμα. Η απουσία του ανιχνευτή υποδηλώνει 
την ύπαρξη του ελλείμματος. Αυτή η τεχνική όμως 
είναι εργοβόρα, απαιτεί ιδιαίτερη πείρα και άτυπα 
ελλείμματα του συγκεκριμένου επιτόπου δε δύναται 
να διαγνωσθούν, καθώς δε διαθέτουμε τους αντί-
στοιχους ανιχνευτές.51,52 
Σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων χρειάζεται 
γενετική συμβουλευτική, που βασίζεται στα συνοδά 
ευρήματα και στην πρόγνωση. Παρόλο που πολύ 
σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας σε 
αυτούς τους ασθενείς αποτελούν οι συγγενείς καρ-
διοπάθειες, οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται 
για πιθανά σημαντικά αίτια συν-νοσηρότητας, όπως 
η ανοσοανεπάρκεια, ο υποπαραθυρεοειδισμός, οι 
ανωμαλίες από το ουροποιητικό, η αναπτυξιακή κα-
θυστέρηση καθώς και για τις πιθανές συνοδές προ-
σωπικές δυσμορφίες (ευρεία βάση ρινός, μικροστο-
μία, μικρογναθία, υπερτελορισμό, υπερωιοσχιστια, 
χειλεοσχιστία).13 Nεότερα δεδομένα συσχετίζουν το 
σύνδρομο με διαταραχές στον αεραγωγό, όπως τρα-
χειομαλακία, υπογλωττιδική στένωση, λαρρυγγομα-
λακία, βρογχομαλακία, ατρησία γλωχίνας και άλλα.1 

Πίνακας 3. Έκβαση στης εγκυμοσύνης σε 185 έμβρυα με del 22q11.2 

Σύνολο κυήσεων 
με γνωστή έκβαση

Τερματισμός 
κύησης

Ενδομήτριος 
θάνατος

Θνησιγενές 
έμβρυο

Ζώντα νεογνά Νεογνικός ή 
βρεφικός θάνατος

185 116 (62.7%) 7 (3.8%) 1 (0.5%) 42 (22.7%) 19 (10.3%)
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Εξίσου συχνά συμπτώματα αφορούν τη συμπεριφορά 
και την ανάπτυξη – και υποστηρίζεται ότι μπορεί να 
παρουσιάζονται σε ποσοστά 82–100%.53 Η γνωστική 
αντίληψη, η ικανότητα προσοχής, απομνημόνευσης, 
η λεπτή και η αδρή κινητικότητα είναι επηρεασμένες. 
Πάσχοντα άτομα μπορεί να παρουσιάσουν επίσης 
ελαττωμένες κοινωνικές δεξιότητες και διαταρα-
χές συμπεριφοράς. Έχει παρατηρηθεί πρωιμότερη 
έναρξη ψυχιατρικών συμπτωμάτων, επηρεάζοντας 
την ποιότητα ζωής των ασθενών, κυρίως σε περιπτώ-
σεις συν-νοσηρότητας. Εντούτοις, είναι δύσκολο να 
προβλεφθεί σε τι βαθμό τα παραπάνω συμπτώματα 
θα αφορούν τον κάθε ασθενή ξεχωριστά. 
Είναι πολύπλοκο να εξηγηθεί η φαινοτυπική ποι-
κιλομορφία που προκύπτει από το έλλειμμα που 
αφορά 40-50 γονίδια στο χρωμόσωμα 22 (22q11.2). 
Επικρατείς θεωρίες αναφέρουν ότι η επιγενετική 
θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτή τη διαφορετι-
κότητα.53 Επιπλέον, η μετανάστευση των κυττάρων 
της νευρικής ακρολοφίας, στα φαρυγγικά τόξα ίσως 
παρουσιάζει ανωμαλίες σε άλλοτε άλλα στάδια, 
οδηγώντας σε διαφορετική έκφραση του συνδρό-
μου.13 Νεότερες τεχνικές απεικόνισης του γενετικού 
υλικού με array-CGH (έναντι FISH), ίσως καταδεί-
ξουν με ακρίβεια τις μεταβολές στο συγκεκριμένο 
επίτοπο και τις συναφείς εκδηλώσεις. Πρόσφατα 
βιβλιογραφικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι το έλ-
λειμμα προκύπτει de novo και μόνο στο 5-10% των 
περιπτώσεων είναι κληρονομικής αιτιολογίας.17 
Εντούτοις, γονείς συμπτωματικών παιδιών έχουν 
βρεθεί να φέρουν το έλλειμμα με ελάχιστη ή καθό-
λου κλινική έκφραση του συνδρόμου, ενώ ορισμένοι 
πάσχοντες παρουσιάζουν σωματικό μωσαϊκισμό. 
Στη συμβουλευτική γονέων, εκτός από τα παραπά-
νω θα πρέπει να αναφέρεται ότι ένας φορέας του 
γενετικού ελλείμματος έχει 50% πιθανότητα να 
φέρει απογόνους με την ίδια γενετική βλάβη. Δεν 
είναι όμως εφικτό να προβλεφθεί η φαινοτυπική 
της έκφραση καθώς η διαταραχή εμφανίζει ποικι-
λομορφία.54

Συμπεράσματα 
Η προγεννητική διάγνωση του συνδρόμου del 
22q11.2 ή CATCH 22 βασίζεται στην εμβρυϊκή υπε-
ρηχοκαρδιογραφία. Συγγενείς καρδιοπάθειες όπως 
η τετραλογία Fallot, o κοινός αρτηριακός κορμός, 
η διακοπή του αορτικού τόξου, το δεξιό αορτικό 
τόξο και κωνοστελεχιαίες δυσπλασίες πρέπει να 
ευαισθητοποιούν για γονιδιακό έλεγχο. Εντούτοις, 
σχεδόν όλες οι μορφές συγγενούς καρδιοπάθειας, 
ενδέχεται να αποτελούν έκφραση του συνδρόμου. 

Η μελέτη μας καταδεικνύει ότι η υπερηχοκαρδι-
ογραφική διάγνωση του ελλείμματος del22q11.2 
είναι εφικτή. Κατόπιν έπεται απαραιτήτως λεπτο-
μερής υπερηχογραφικός ελεγχος, καθώς συνοδά 
ευρήματα από το γαστρεντερικό, ανοσοποιητικό 
και μυοσκελετικό σύστημα είναι παρόντα. Η με-
ταγεννητική τακτική παρακολούθηση είναι σημα-
ντική, καθώς πιθανά ζητήματα ανοσοανεπάρκειας 
και ψυχικής υγείας μπορούν να προληφθούν με 
έγκαιρη παρέμβαση. Η παρούσα μελέτη ανασκό-
πησης μελετά τα υπερηχοκαρδιογραφικά ευρήματα 
του συνδρόμου del22q11.2. Έγινε προσπάθεια κα-
ταγραφής των εξωκαρδιακών ανωμαλιών και της 
έκβασης της εγκυμοσύνης. Η ετερογένεια του δείγ-
ματος ασθενών, καθώς οι μελέτες προέρχονται από 
διαφορετικές χώρες, το μεγάλο εύρος του αριθμού 
ασθενών μεταξύ των μελετών, οι διαφορετικοί χρο-
νικοί περίοδοι παρακολούθησης μετά τη γέννηση 
και το γεγονός ότι οι περισσότερες μελέτες είναι 
αναδρομικές αποτελούν αναπόφευκτες αδυναμίες 
της μελέτης μας. 

The contribution of fetal echocardiography in 
the antenatal diagnosis of del22q11.2 
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Summary
Introduction: Del 22q11.2 is the most commonly diag-
nosed deletion syndrome and is manifested as Di George, 
velocardiofacial syndrome and conotruncal anomalies. 
Almost all types of congenital heart disease (CHD) have 
been diagnosed in patients carrying 22q11.2 deletion.  
Due to absence of typical extracardiac abnormalities and 
the fact that 85-91% of the deletion carriers suffer from 
CHD, echocardiography is the main diagnostic tool. Our 
present study aims to retrospectively review the echocar-
diographic findings of prenatally diagnosed patients with 
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del22q11.2.
Method: It is a retrospective review of the literature from 
1995 till September 2017. We collected data regarding the 
prenatal echocardiographic diagnosis of del22q11.2, ext-
racardiac findings and pregnancy outcome. 
Results: There are 39 studies included and 526 patients 
described in total. The majority was diagnosed with Te-
trallogy of  Fallot (32,8%), followed by interrupted aortic 
arch  (14,6%),  common arterial trunk (14,3%), pulmo-
nary valve abnormalities (9,1%), ventricular septal defect 
(6,5%), isolated right aortic arch  (3,8%), coarctation of 
aorta (3.6%), double outlet right ventricle (1.7%), trans-
position of the great arteries (1.3%) and single cases of 
aortic stenosis, hypoplastic right heart,  aberrant right 
subclavian artery, absent aortic valve, bilateral superior 
vena cavas, double aortic arch, vascular ring and normal 
intracardiac anatomy. In 10% of cases the cardiac abnor-
mality is not specified. The extracardiac abnormalities are 
reported in a small number of patients (5.8%) and include 
cleft lip/palate, thymus aplasia/hypoplasia, hydrops, in-
trauterine growth restriction, renal abnormalities, single 
umbilical artery, microcephaly, polyhydramnios, oesoph-
ageal atresia, sacral meningomyelocele, ventriculomealy 
and hygroma colli. The pregnancy outcome is reported in 
35% of patients. The majority (62.7 %) decided for termi-
nation of pregnancy and 22.7% of the fetuses is noted to 
have survived the neonatal period.  
Conclusions: The prenatal echocardiographic diagnosis 
of certain cardiac abnormalities should raise the suspicion 
for del22q11.2. Detailed fetal anomaly scan and genetic 
testing should ensue. In case of positive results for this 
deletion extensive genetic counselling based on cardiac, 
extracardiac findings and their prognosis is mandatory.

Key words: conotruncal anomalies, fetal echocardiography, 
del22q11.2, di George syndrome, prenatal diagnosis
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