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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

M. Καρκαλέτση1, Σ. Χριστοπούλου1, Ζ. Ντόνοχιου1, Γ. Χριστοπούλου1, Σ. Σηφάκης2, Π. 
Καμινόπετρος3, Α. Xατζάκη1, Β. Βελισσαρίου1

kλινικεσ μελετεσ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται έξι περιπτώσεις εμβρύων με τρισωμία 22, σπάνιας χρωμοσωματικής 

ανωμαλίας κατά την προγεννητική διάγνωση και γίνεται συσχέτιση των επιπέδων των βιοχημικών δεικτών πρώτου 
τριμήνου, καθώς και των υπερηχογραφικών ευρημάτων δευτέρου τριμήνου με την παραπάνω τρισωμία. Συγκεκριμέ-
να, οι τιμές της πρωτεΐνης Α του πλάσματος (ΡΑΡΡ-Α) βρέθηκαν μειωμένες, ενώ εκείνες της ελεύθερης β-χοριακής 
γοναδοτροπίνης (free β-HCG) ιδιαιτέρως αυξημένες. Η υπολειπόμενη ανάπτυξη του εμβρύου (IUGR) στο δεύτερο 
τρίμηνο είναι το μόνο συστηματικό υπερηχογραφικό εύρημα που βρέθηκε ότι σχετίζεται με την τρισωμία 22. 

Όροι ευρετηρίου: τρισωμία 22, βιοχημικοί δείκτες, προγεννητική διάγνωση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η τρισωμία 22 αποτελεί σπάνια χρωμοσωματική ανωμαλία, με συχνότητα 1 στις 30.000-50.000 γεννήσεις1,2, ενώ 

η συχνότητά της στις αποβολές είναι δυνατό να ανέρχεται σε 2.9%3. Η βιωσιμότητα ενός εμβρύου με τρισωμία 22 
μειώνεται τουλάχιστον 1.000 φορές από τη σύλληψη μέχρι τη γέννηση4. Κατά την προγεννητική διάγνωση η συχνότητα 
δεν ξεπερνάει το 0.2‰, τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης5. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες 
η πλειοψηφία (>96%) των εμβρύων με τρισωμία 22 οφείλεται σε λάθη που προκύπτουν κατά την ωογένεση, με τα 
περισσότερα από αυτά (περίπου 90%) να συμβαίνουν κατά την πρώτη μειωτική διαίρεση6.

Η τρισωμία 22 σχετίζεται με σοβαρές ανωμαλίες και μικρή βιωσιμότητα, με ανώτερο όριο επιβίωσης τα τρία έτη7,8. 
Δυσμορφικά χαρακτηριστικά της αμιγούς τρισωμίας 22 αποτελούν η μικροκεφαλία, η μεγάλη πηγή, η χαμηλή πρό-
σφυση αυτιών, ο υπερτελομερισμός, οι επικάνθιες πτυχές, το λυκόστομα και ο τοξωτός ουρανίσκος, τα υποπλαστικά 
γεννητικά όργανα (ιδιαίτερα στα αρσενικά) και η στένωση ή ατρησία πρωκτού. Η χειρουργική επέμβαση για επιδι-
όρθωση αυτών των ανωμαλιών μετά τη γέννηση σχετίζεται με υψηλό μετεγχειρητικό κίνδυνο, εξαιτίας της μειωμένης 
απόκρισης στο στρες και των αδρενεργικών ανωμαλιών που παρουσιάζουν τα τρισωμικά νεογνά9. 

Η πλειοψηφία των εμβρύων με τρισωμία 22 που επιβιώνουν μετά το πέρας της 12ης εβδομάδας κύησης αποτελούν 
περιπτώσεις χαμηλού μωσαϊκισμού8,10. Κύρια χαρακτηριστικά των εμβρύων, τόσο με αμιγή τρισωμία 22, όσο και με 
μωσαϊκισμό, αποτελούν η υπολειπόμενη ανάπτυξη (IUGR), η αυξημένη αυχενική διαφάνεια, το υποπλαστικό μηρι-
αίο οστό, οι εγκεφαλικές και καρδιακές ανωμαλίες, οι κρανιοπροσωπικές δυσμορφίες (λαγόχειλο, επίπεδο προφίλ, 
υποπλαστικό ρινικό οστό), η κλινοδακτυλία και το ολιγοϋδράμνιο11,12. 

Λόγω σπανιότητας της τρισωμίας 22 κατά την προγεννητική διάγνωση, υπάρχουν λίγα δεδομένα στη βιβλιογραφία 
για τη σχέση της τρισωμίας 22 με τους βιοχημικούς δείκτες στο αίμα της εγκύου13, καθώς και για τα υπερηχογραφικά 
ευρήματα. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται έξι περιπτώσεις εμβρύων με αμιγή τρισωμία 22 ή μωσαϊκισμό, που 
διαγνώσθηκαν κατά τον προγεννητικό έλεγχο πρώτου ή δευτέρου τριμήνου και επιχειρείται η συσχέτιση των επιπέ-
δων των βιοχημικών δεικτών πρώτου τριμήνου, πρωτεΐνης Α του πλάσματος (ΡΑΡΡ-Α) και ελεύθερης β-χοριακής 
γοναδοτροπίνης (free β-HCG), καθώς και των υπερηχογραφικών ευρημάτων με τη συγκεκριμένη τρισωμία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Όλες οι περιπτώσεις που μελετήθηκαν, καθώς και τα βιοχημικά και υπερηχογραφικά ευρήματα περιγράφονται 

στον πίνακα 1. Σε όλες τις περιπτώσεις η ταχεία προγεννητική διάγνωση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο QF-PCR, 
όπου δεν ανιχνεύθηκαν ανευπλοειδίες των χρωμοσωμάτων 13, 18, 21, Χ και Υ.
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Περίπτωση 1
Έγκυος 43 ετών παραπέμφθηκε για προγεννητική διάγνωση κατά τη 13+5 εβδομάδα κύησης με λήψη χοριονικών 

λαχνών, λόγω προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας και οριακής αύξησης της αυχενικής διαφάνειας (2.7mm). 
Μετά την καλλιέργεια αποκαλύφθηκε αμιγής τρισωμία 22. Οι γονείς κατόπιν γενετικής καθοδήγησης επέλεξαν να 
διακόψουν την κύηση. Δεν πραγματοποιήθηκε παθολογοανατομική εξέταση του εμβρύου.

Περίπτωση 2
Έγκυος 29 ετών έκανε αμνιοπαρακέντηση στις 17+5 εβδομάδες κύησης εξαιτίας υπερηχογραφικών ευρημάτων, 

μεταξύ των οποίων IUGR, υπερηχογενές έντερο, υποπλαστικό μηριαίο και διάταση κοιλιών του εγκεφάλου. Στο 
πρώτο τρίμηνο είχε διαπιστωθεί αυξημένος κίνδυνος κατά το βιοχημικό έλεγχο (πίνακας 1). Η κυτταρογενετική 
ανάλυση αποκάλυψε μωσαϊκισμό τρισωμίας 22.

Περίπτωση 3
Έγκυος 32 ετών παραπέμφθηκε για λήψη χοριονικών λαχνών εξαιτίας αυξημένου κινδύνου κατά το βιοχημικό 

έλεγχο πρώτου τριμήνου (πίνακας 1). Η χρωμοσωματική ανάλυση μετά από την καλλιέργεια των χοριονικών λαχνών 
έδειξε αμιγή τρισωμία 22. Οι γονείς κατόπιν γενετικής καθοδήγησης επέλεξαν να διακόψουν την κύηση. Χρωμο-
σωματική ανάλυση σε καλλιέργεια από το δέρμα του εμβρύου μετά τη διακοπή της κύησης αποκάλυψε μωσαϊκισμό 
τρισωμίας 22. Δεν πραγματοποιήθηκε παθολογοανατομική εξέταση του εμβρύου.

Περίπτωση 4
Έγκυος 31 ετών παραπέμθηκε για λήψη χοριονικών λαχνών την 12+3 εβδομάδα της κύησης, λόγω αυξημένου κιν-

δύνου κατά το βιοχημικό έλεγχο πρώτου τριμήνου (πίνακας 1). Στην καλλιέργεια των χοριονικών λαχνών βρέθηκε 

Περί-
πτωση

Αιτία 
παραπομπής

Ηλ. 
εγκύου

Υπερηχογραφικά 
ευρήματα

Εβδομάδα 
κύησης

PAPP-A
(ΜοΜ)

Free
β-hCG
(ΜοΜ)

Καρυότυπος
χοριακών
λαχνών

Καρυότυπος
αμνιακού

υγρού

Καρυότυπος
δερματος

1
Π.Α.Η*
Α.Α.Δ**

43
Αυχενική 
διαφάνεια

2.7 mm
13+5 47,XX,+22

2
Υ.Ε***

29  IUGR,
διάταση κοιλιών 

εγκεφάλου,
υπερηχογενές 

έντερο,
κοντό μηριαίο

  17+5  0.58  5.56 mos 
47,XX,+22
[3]/46,XX 

[30]

3 PAPP-A 32 13+1 0.377 6 47,XX,+22 mos47,XX,+ 
22

[4]/46,XX 
[16]

4 PAPP-A 31 12+3 0.362 6 47,ΧΥ,+22

IUGR,
υπερηχογενές 

έντερο

16+3 mos 
47,XX,+22
[3]/46,XX 

[30]
5 Π.Α.Η.*

Α.Α.Δ**
43 IUGR,

 αυχενική 
διαφάνεια

3.4 mm

11+4 0.45 5.8 47,ΧΧ,+22

17+3 mos 
47,XX,+22
[5]/46,XX 

[25]
6 Π.Α.Η*

PAPP-A 
40 Ανάστροφη ροή 

στην τριγλώχινα
12+6 0.49 1.66 47,ΧΧ,+22

* Π.Α.Η.: Προχωρημένη Αναπαραγωγική Ηλικία, **Α.Α.Δ.: Αυξημένη Αυχενική Διαφάνεια, ***Y.E.: Υπερηχογραφικά Ευρήματα

Πίνακας 1. Συνοπτική περιγραφή των περιστατικών, αιτίες παραπομπής, αποτελέσματα βιοχημικού ελέγχου πρώτου 
τριμήνου και αποτελέσματα κυτταρογενετικής ανάλυσης
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τρισωμία 22. Κατόπιν γενετικής καθοδήγησης, οι γονείς αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αμνιοπαρακέντηση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε την 16+3 εβδομάδα κύησης. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος κατά την ίδια ηλικία κύησης επέδειξε 
ΙUGR, καθώς και υπερηχογενές έντερο. Η καλλιέργεια του αμνιακού υγρού έδειξε τρισωμία 22 σε μωσαϊκό. Τελικά 
αποφασίστηκε η διακοπή της κύησης. Η παθολογοανατομική εξέταση του εμβρύου αποκάλυψε ανώριμο πλακούντα, 
καθώς και ιστολογικά ευρήματα εμβρυϊκής υποξίας. Το έμβρυο παρουσίαζε ασύμμετρη καθυστέρηση ανάπτυξης, 
αύξηση κρανιακής περιμέτρου, μικροφαλλία και υποσπαδία, καθώς και διάταση των εντερικών ελίκων.

Περίπτωση 5
Έγκυος 43 ετών έκανε λήψη χοριονικών λαχνών κατά την 11+4 εβδομάδα κύησης, λόγω προχωρημένης αναπαρα-

γωγικής ηλικίας και αυξημένης αυχενικής διαφάνειας (3.4mm). Η κυτταρογενετική ανάλυση του δείγματος έδειξε 
αμιγή τρισωμία 22. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώθηκε με ανάλυση πολυμορφικών δεικτών στο χρωμόσωμα 22 με QF-
PCR. Κατόπιν γενετικής καθοδήγησης οι γονείς αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί αμνιοπαρακέντηση. Κατά την 
17+3 εβδομάδα κύησης ο υπερηχογραφικός έλεγχος αποκάλυψε IUGR. Λόγω του ευρήματος κατά την καρυοτυπική 
ανάλυση στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, πραγματοποιήθηκε ανάλυση για το χρωμόσωμα 22 με QF-PCR. Το αποτέλε-
σμα της ανάλυσης υποδείκνυε μωσαϊκό τρισωμίας 22. Η καλλιέργεια του αμνιακού υγρού έδειξε επίσης μωσαϊκισμό 
τρισωμίας 22 (πίνακας 1). Η κύηση διακόπηκε. Δεν πραγματοποιήθηκε παθολογοανατομική εξέταση.

Περίπτωση 6
Έγκυος 40 ετών παραπέμφθηκε για λήψη χοριακών λαχνών έπειτα από ανίχνευση ανάστροφης ροής στην τριγλώ-

χινα, κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο του πρώτου τριμήνου, καθώς και λόγω αυξημένου κινδύνου κατά το βιοχημικό 
έλεγχο πρώτου τριμήνου (πίνακας 1). Η χρωμοσωματική ανάλυση έδειξε αμιγή τρισωμία 22. Έπειτα από γενετική 
καθοδήγηση το ζευγάρι επέλεξε διακοπή της κύησης. Δεν πραγματοποιήθηκε παθολογοανατομική εξέταση.

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η καλλιέργεια των κυττάρων προερχόμενων από χοριoνικές λάχνες, αμνιακό υγρό και δέρμα του εμβρύου, καθώς 

και η χρωμοσωματική τους ανάλυση πραγματοποιήθηκε με κλασικές κυτταρογενετικές μεθόδους, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ένωσης Κλινικών Κυτταρογενετιστών (ACC, 2007)16.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Για τη μέτρηση των επιπέδων της free β-HCG και του PAPP-A στον ορό αίματος της μητέρας χρησιμοποιήθηκε 

ανοσολογικός αναλυτής BRAHMS Κryptor. Όλα τα αποτελέσματα μετατράπηκαν σε ΜoΜ και διορθώθηκαν με 
βάση το βάρος της μητέρας. Σχετικές διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν και στις περιπτώσεις καπνιστριών.

ΤΑΧΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ QF-PCR
Η ταχεία προγεννητική διάγνωση πραγματοποιήθηκε με ανάλυση δύο τουλάχιστον πολυμορφικών δεικτών για 

καθένα από τα χρωμοσώματα 13, 18, 21 και του δείκτη amelogenin για τις αριθμητικές ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων 
του φύλου. Στην περίπτωση 5 αναλύθηκαν αντίστοιχα και δείκτες για τα χρωμοσώματα 15, 16 και 22. Η μεθοδολογία 
που ακολουθήθηκε περιγράφεται αναλυτικά στο υπό δημοσίευση άρθρο της ομάδας του εργαστηρίου μας15.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σε 20.218 προγεννητικές διαγνώσεις πρώτου και δευτέρου τριμήνου που διεξήχθησαν στο εργαστήριό μας μετά τη 

λήψη χοριονικών λαχνών ή αμνιακού υγρού, τρισωμία 22 διαγνώστηκε μόνο σε 6 περιπτώσεις, δηλαδή σε μόλις 0.3‰ 
των εμβρύων (πίνακας 1). Η σπανιότητα της τρισωμίας 22 κατά την προγεννητική διάγνωση πρώτου και δευτέρου 
τριμήνου αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία, όπου η συχνότητα ανέρχεται μόλις στο 0.2‰5. 

Η πλειοψηφία των εμβρύων με τρισωμία 22 που επιβιώνουν μετά το πέρας της 12ης εβδομάδας κύησης αποτελούν 
περιπτώσεις χαμηλού μωσαϊκισμού8,10. Αυτό επιβεβαιώνεται και στα δικά μας περιστατικά, όπως φαίνεται στις πε-
ριπτώσεις 2, 4 και 5, όπου στο αμνιακό υγρό και των τριών αυτών περιπτώσεων η κυτταρική σειρά με τρισωμία 22 
ανευρίσκεται σε χαμηλά ποσοστά (πίνακας 1). Όπως διαφαίνεται και από τις δικές μας περιπτώσεις, η παρουσία 
υψηλού ποσοστού τρισωμίας 22 είναι δυνατό να υπάρχει στον πλακούντα, αλλά για να επιβιώσει το έμβρυο χάνεται 
το επιπλέον χρωμόσωμα 22 με το μηχανισμό της διάσωσης από τρισωμία (trisomy rescue)16. 

Για τη σχέση της τρισωμίας 22 με τους βιοχημικούς δείκτες στο αίμα της εγκύου δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
στη βιβλιογραφία. Σε μία περίπτωση αμιγούς τρισωμίας 22 έχουν αναφερθεί παθολογικά αποτελέσματα κατά το βι-
οχημικό έλεγχο δευτέρου τριμήνου, χωρίς όμως να αναφέρονται οι τιμές των βιοχημικών δεικτών17. Επίσης, σε κύηση 
8 εβδομάδων οι τιμές της PAPP-A και της ελεύθερης β-hCG βρέθηκαν δραστικά μειωμένες σε σχέση με τα αναμε-
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νόμενα επίπεδα γι’ αυτή την ηλικία κύησης13. Επιπρόσθετα, οι Scott και συν.18 έχουν περιγράψει τρεις περιπτώσεις 
που διαγνώσθηκαν μετά από αυξημένο κίνδυνο κατά το βιοχημικό έλεγχο πρώτου τριμήνου και αυξημένη αυχενική 
διαφάνεια. Σε δύο περιπτώσεις ήταν αυξημένες οι τιμές της αυχενικής διαφάνειας και της ελεύθερης β-hCG, ενώ 
και στις τρεις περιπτώσεις οι τιμές της PAPP-A ήταν σημαντικά μειωμένες. Σε 5/6 δικά μας περιστατικά (2, 3, 4, 5, 6, 
πίνακας 1) είχε διενεργηθεί βιοχημικός έλεγχος πρώτου τριμήνου. Οι τιμές της PAPP-A ήταν σημαντικά μειωμένες 
σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ οι τιμές της ελεύθερης β-hCG σημαντικά αυξημένες. Το παραπάνω βιοχημικό προφίλ 
είναι παρόμοιο με αυτό που συναντάται στην τρισωμία 2119,20.

Σχετικά με την υπερηχογραφική εικόνα που παρουσιάζουν τα έμβρυα με τρισωμία 22, φαίνεται να υπάρχει μεγά-
λη ποικιλία ευρημάτων, το οποίο ενδεχομένως σχετίζεται με τα ποσοστά τρισωμικών και φυσιολογικών κυττάρων 
στους διάφορους ιστούς του εμβρύου. Η υπολειπόμενη ανάπτυξη του εμβρύου (IUGR) κατά το δεύτερο τρίμηνο της 
κύησης αποτελεί συστηματικό εύρημα σε όλες τις περιπτώσεις αμιγούς ή μωσαϊκού τύπου τρισωμίας 22, ακόμη και 
στις περιπτώσεις που η τρισωμία περιορίζεται μόνο στον πλακούντα και δεν ανευρίσκεται στους ιστούς του ιδίου 
του εμβρύου21. Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά αποτελούν η αυξημένη αυχενική διαφάνεια κατά το πρώτο τρίμηνο, το 
υποπλαστικό μηριαίο οστό, οι εγκεφαλικές και καρδιακές ανωμαλίες, οι κρανιοπροσωπικές δυσμορφίες (λαγόχειλο, 
επίπεδο προφίλ, υποπλαστικό ρινικό οστούν), η κλινοδακτυλία και το ολιγοϋδράμνιο11,12. Στις δικές μας περιπτώσεις 
κοινό χαρακτηριστικό των κυήσεων που διαγνώσθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο ήταν η IUGR (2, 4, 5, πίνακας 1), 
ενώ καμία άλλη υπερηχογραφική ανωμαλία δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί συστηματικό εύρημα στην 
τρισωμία 22.

Όπως φαίνεται λοιπόν να τεκμηριώνεται από τα αποτελέσματά μας, καθώς και από αυτά της βιβλιογραφίας13,18, το 
χαρακτηριστικό βιοχημικό προφίλ κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης με πολύ αυξημένες και πολύ μειωμένες τιμές 
της ελεύθερης β-hCG και της PAPP-A αντίστοιχα, καθώς και της εκτεταμένης IUGR κατά το δεύτερο τρίμηνο, θα 
ήταν δυνατό να αποτελέσουν καλούς προγνωστικούς δείκτες για την τρισωμία 22.

SUMMARY
Non-mosaic trisomy 22 is rare in live-born but is a common finding in spontaneous abortions. During routine prenatal 

diagnosis it can present a difficult counseling situation as very few cases have been documented for comparison. We 
present here six cases of pure or mosaic trisomy 22 fetuses detected during the first and second trimester of pregnancy. 
It is shown that the first trimester biochemical marker PAPP-A was significantly reduced, whereas free β-HCG was 
significantly increased. Intrauterine growth retardation (IUGR) was a systematic finding in the second trimester.

Key words: trisomy 22, biochemical markers, prenatal dignosis.
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