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Pulmonary atresia with VSD is known to be associated with deletions of chromosome
22q11,3,4 such deletions also now established as the cause of the velo-cardiofacial syndrome,
which typically consists of tetralogy of Fallot along with facial and aural anomalies, cleft palate,
and developmental delay.

The cause of DiGeorge syndrome has been identified as a submicroscopic deletion of
chromosome 22 in the DiGeorge chromosomal region. It is classified along with velo-cardio-
facial syndrome (Shprintzen syndrome) and conotruncal anomaly face syndrome as a 22q11
microdeletion and is sometimes referred to by the simple name 22q11 syndromeSome of the
facial characteristics of DiGeorge syndrome are bifid uvula, high-arched palate, small mouth and
wide set eyes, down-slanting eyes, hooded eyes, long face, malar flatness, cupped low set ears,
bulbous nasal tip, and a dimpled or bifurcated nasal tip. Not all people with a 22q11
microdeletion display all, or indeed, any, of these characteristics. Immune deficiency of varying
severity, hypocalcemia (which may lead to seizures) and hypoparathyroidism are some of the
most prominent features of DiGeorge, (although not of Shprintzen syndrome which is
characterized more by cleft palate and speech difficulties). The thymus gland and parathyroid
glands are malformed and dysfunctional or missing altogether in a classic DiGeorge syndrome
case. Learning disorders and developmental delay effect 70% - 90% of individuals with
DiGeorge syndrome. The 22q11 microdeletion can be inherited and is found to be so in about
6% of cases. Parents with the 22q11 microdeletion have a 50% chance of passing the deletion to
their offspring. 94% of DiGeorge cases are de novo deletions. Alcohol consumption during the
early stages of fetal development may be one of many environmental explanations for the
microdeletion. Prenatal testing for DiGeorge syndrome is widely available and is recommended
for fetuses that have been detected as having cleft palate or heart malformation through
ultrasound, and have at least one parent testing positive for the 22q11 microdeletion. Diagnosis
at any stage of gestation is helpful in managing DiGeorge syndrome and planning for the care of
the neonate. Infants with the 22q11 microdeletion should be monitored for hypocalcemia, renal
function and low lymphocyte count. Babies with low lymphocyte counts should be seen by an
immunologist and should not be given live vaccine immunizations.

Another genetic syndromes and chromosome anomalies in patients with pulmonary
atresia are down syndrome, trisomy 13, deletion of 16q21-q22.1, marfan syndrome, goldenhar
syndrome and mutations of gene NKX2.5 and GATA4.

Pendahuluan

Atresia Pulmonal (AP) tidak terdapat hubungan langsung antara kavum ventrikel kanan

dan arteri pulmonalis. Patent Ductus Arteriosus (PDA) merupakan sumber aliran darah ke paru-

paru. Systemic venous return yang menuju ke atrium kanan kemudian ke atrium kiri melalui

Atrial Septal Defect (ASD) atau Persistent Foramen Ovale (PFO). Atrium kanan membesar dan

hipertrofi untuk mempertahankan right to left atrial shunt (pembesaran atrium kanan pada foto

toraks dan hipertrofi atrium kanan pada elektrokardiografi (EKG)). Ventrikel kanan biasanya

mengalami hipoplasia dengan dinding ventrikel yang tebal, tetapi ukurannya normal dan
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biasanya terdapat regurgitasi trikuspid. Aliran darah balik dari vena sistemik dan vena

pulmonalis bercampur di atrium kiri dan menuju ke ventrikel kri untuk memberi suplai darah

bagi tubuh dan paru-paru. Beban volume terletak pada jantung sebelah kiri (misalnya : atrium

dan ventrikel kiri) secara proporsional berhubungan dengan besarnya aliran darah ke paru-paru.

PDA merupakan sumber aliran darah ke paru-paru dan akan menutup setelah lahir, aliran darah

ke paru-paru biasanya menurun. Oleh karena itu bayi mengalami sianosis berat dan ukuran

jantung secara keseluruhan normal atau sedikit meningkat. Hipoplasia ventrikel kanan dan

kemungkinan volume yang berlebihan ke ventrikel kiri menyebabkan terjadinya hipertrofi

ventrikel kiri yang dapat terlihat pada gambaran EKG. (1-3)

ATRESIA PULMONAL TANPA DEFEK SEPTUM VENTRIKEL

Prevalensi

Atresia pulmonal tanpa defek septum ventrikuler merupakan kelainan yang jarang ditemukan,

yaitu kira-kira 1% dari seluruh penyakit jantung kongenital dan 2,5% dari seluruh kegawatan

pada bayi dengan penyakit jantung kongenital. (1-3)

Patologi(1-3)

1. Delapan puluh persen penderita atresia katup pulmonal berupa membran yang

menyerupai diafragma dan 20% diantaranya terdapat pada infundibulum. Cincin katup

dan arteri pulmonalis mengalami hipoplasi. Batang arteri pulomonalis sendiri jarang

mengalami atresia. Septum ventrikuler utuh.

2. Ukuran ventrikel kanan bervariasi dan hal ini berhubungan dengan kemampuan untuk

bertahan hidup. Pada tahun 1982, Bull dan kawan-kawan mengklasifikasikan atresia

pulmonal tanpa defek septum ventrikel berdasarkan ada atau tidaknya bagian inlet,

trabekular dan infundibulum, menjadi tiga tipe. Pertama, tipe tripartit dimana ketiga

bagian yaitu inlet, trabekular dan infundibulum ada dan ukuran ventrikel kanan masih

dalam batas normal. Kedua, tipe bipartit dimana bagian inlet dan infundibulum ada

sedangkan trabekular mengalami obliterasi. Ketiga, tipe monopartit dimana hanya bagian

inlet saja yang ada dan ukuran ventrikel kanan mengecil.
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3. Tekanan tinggi di ventrikel kanan dikurangi dengan dilatasi mikrosirkulasi koronaria ke

arteri koronaria kiri dan kanan. Arteri koronaria proksimal sering mengalami obstruksi.

Adanya sinusoid diperlihatkan dengan ventrikulogram pada 30-50% kasus. Regurgitasi

katup trikuspid sering terjadi. Prevalens sinusoid berbanding lurus dengan tekanan di

ventrikel kanan dan berbanding terbalik dengan regurgitasi trikuspid.

4. Hubungan interatrium (misalnya : ASD atau PFO) dan PDA penting untuk kelanjutan

hidup pasien.

Manifestasi Klinis(1-3)

Anamnesis. Adanya riwayat sianosis berat sejak lahir.

Pemeriksaan fisik.

1. Sianosis berat dan takipneu pada neonatus.

2. S2 single. Biasanya tidak disertai murmur, tetapi murmur yang terdengar halus pada

regurgitasi trikuspid atau continuous murmur pada PDA dapat terdengar.

3. Hubungan interatrium yang tidak adekuat menyebabkan hepatomegali.

Elektrokardiografi. (1-3)

1. Axis QRS normal (antara +60 sampai +140 derajat), berbeda dengan atresia trikuspid

dengan axis QRS superior. Hal ini sangat penting untuk membedakan kedua kelainan

tersebut.

2. Biasanya terdapat hipertrofi ventrikel kiri. Hipertrofi ventrikel kanan terlihat pada bayi

dengan pembesaran kavum ventrikel kanan yang relatif. Hipertrofi atrium kanan biasa

terjadi sekitar 70% kasus.

Radiologi. (1-3)

Ukuran jantung dapat normal atau membesar sebagai hasil dari pembesaran atrium kanan.

Corakan paru menurun dan segmen arteri pulmonalis utama cekung.
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Ekokardiografi. (1-3)

Gambaran diagnostik termasuk didalamnya adalah penebalan, immobile, atresia katup

pulmonal dengan doppler tidak ada bukti adanya aliran darah yang melaluinya, hipertrofi dinding

ventrikel kanan dengan kavum yang kecil, paten katup trikuspidalis tetapi kecil, right to left

atrial shunt melalui ASD yang diperlihatkan dengan colour-flow dan Doppler, dan duktus

arteriosus yang berjalan secara vertikal dari arkus aorta ke arteri pulmonalis. Cabang arteri

pulmonalis kanan dan kiri biasanya berbentuk baik tetapi kadang-kadang hipoplasia. Terdapat

sinusoid yang multipel.

Perjalanan alamiah (1-3)

Tanpa penanganan medis yang baik, termasuk pemberian prostaglandin E1 dan operasi,

prognosisnya buruk. Sekitar 50% penderita kelainan ini pada akhir bulan pertama kehidupan dan

85% pada bulan keenam kehidupan meninggal bila tidak ditangani dengan benar. Kematian

biasanya bertepatan dengan penutupan spontan duktus arteriosus.

Penatalaksaan(1-3)

Medis(1-3)

1. Pemberian prostaglandin E1 sesegera mungkin setelah didiagnosis baik suspek ataupun

confirmed, sehingga duktus arteriosus dapat dipertahankan. Pemberian prostaglandin E1

dilanjutkan selama kateterisasi dan operasi jantung. Dosis awal adalah 0,05 – 0,1

µg/kg/menit. Jika efek yang diharapkan tercapai, secara bertahap dosis diturunkan sampai

0,01 µg/kg/menit.

2. Kateterisasi jantung dan angiokardiografi direkomendasikan pada penderita atresia

pulmonal. Ventrikolgram yang benar dapat memperlihatkan sinusoid dan aortogram

asenden dapat mengidentifikasikan adanya stenosis atau terhentinya aliran darah arteri

koronaria. Kedua hal tersebut penting dalam menentukan keputusan untuk tindakan

operasi. Pemasangan ballon atrial septostomy dilakukan sebagai bagian dari kateterisasi
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jantung untuk memperbaiki right to left atrial shunt, tetapi hal ini direkomendasikan

hanya jika terdapat sinusoid ventrikel kanan.

3. Bagi penderita yang bertahan hidup, pemberian antibiotik profilaksis untuk mencegah

terjadinya endokarditis bakterial subakut.

ATRESIA PULMONAL DENGAN DEFEK SEPTUM VENTRIKEL

Insidensi(1-3)

Kelainan ini merupakan 20% dari pasien dengan gejala menyerupai Tetralogi of Fallot

(ToF), dan merupakan penyebab penting sianosis pada neonatus.

Patologi(1-3)

Walaupun letak defek septum ventrikel sama dengan ToF, kelainan ini berbeda dengan

ToF. Darah dari ventrikel tidak dapat menuju ke arteri pulmonalis dan semua darah dari ventrikel

kanan akan masuk ke aorta. Atresia dapat mengenai katup pulmonal, arteri pulmonalis, atau

infundibulum. Suplai darah ke paru harus melalui duktus arteriosus atau melalui kolateral aorta-

pulmonal (pembuluh darah berasal dari arkus aorta atau aorta desendens bagian atas). Pada

umumnya vaskularisasi paru berkurang, kecuali bila terdapat duktus arteriosus atau kolateral

yang cukup besar.

Gambaran Klinis(1-3)

Sianosis terlihat lebih dini dibandingkan dengan ToF, yaitu dalam hari-hari pertama

pasca lahir. Pada pemeriksaan fisik tidak terdengar bising di daerah jalan keluar ventrikel kanan,

namun mungkin terdengar bising di aderah anterior atau posterior, yang menunjukkan

terdapatnya aliran kolateral. Apabila kolateral banyak, maka mungkin pasien tidak terlihat

sianosis. Jantung dapat membesar dan hiperaktif sehingga terjadi gagal jantung pada usia bayi.
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Terdapatnya hipertrofi ventrikel kanan pada EKG serta adanya sianosis dapat menyingkirkan

diagnosis PDA.

Pemeriksaan Penunjang(1-3)

Foto polos toraks menunjukkan gambaran mirip ToF, dengan oligemia paru lebih hebat.

EKG memperlihatkan karakteristik seperti pada ToF, yaitu deviasi sumbu QRS ke kanan, dialtasi

atrium kanan, serta hipertrofi ventrikel kanan. Dengan ekokardiografi tampak over-riding aorta,

aorta besar, sedang katup pulmonal tidak terlihat. Perlu dipastikan apakah terdapat arteri

pulmonalis utama dan berapa besarnya, serta adanya kolateral. Pada anak besar kolateral ini

dengan kateterisasi jantung dapat diukur tekanannya, yang sering mempunyai tekanan sistemik.

Kolateral ini masuk ke hilus atau langsung ke paru tanpa melalui arteri pulmonalis. Untuk

memperlihatkan arteri pulmonalis utama tidak selalu mudah, sebab ia dapat terisi retrograd dari

kolateral, injeksi kontras di vena pulmonalis menunjukkan pengisian retrograd ini.

Penatalaksanaan(1-3)

Kelainan ini merupakan salah satu jenis duct-dependent lesion, neonatus dapat bertahan

hidup selama duktus artriosus terbuka, dan bila duktus menutup pasien akan meninggal. Karena

itu harus dilakukan usaha untuk tetap membuka duktus, baik dengan obat (pemberian

prostaglandin) atau dengan operasi paliatif (Blalock-Taussig atau Waterston). Prostaglandin E1

atau E2 diberikan secara intravena dengan dosis 0,1 µg/kg/menit, tindakan ini sangat bermanfaat

dan menjadi prosedur standar di negara maju. Meskipun obat ini telah tersedia di Indonesia,

namun harganya sangat mahal menghalanginya untuk dipakai rutin. Tersedia pula prostaglandin

E2 oral dengan dosis 62,5-250 µg/kg tiap 1-3 jam.

Tidakan bedah paliatif dapat dilakukan apabila terdapat arteri pulmonalis utama. Koreksi

kelainan ini hanya mungkin bila arteri pulmonalis yang nampak jelas ke paru-paru. Sering

koreksi tidak memuaskan oleh karena ada penyempitan arteri pulmonalis utama. Pada keadaan

ini pemasangan conduit dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis utama, penutupan defek septum

ventrikel dan ligasi kolateral dapat memberikan perbaikan.
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Perjalanan penyakit(1-3)

Tanpa operasi sebagian besar pasien meninggal dalam tahun pertama. Sebagian kecil

pasien dengan kolateral yang cukup dapat hidup sampai dekade III.

Sindroma Di George atau Sindroma Delesi 22q11.2

Insidensi

Hasil-hasil pemeriksaan terhadap 250 individu (48% laki-laki; 52% perempuan) dengan

sindroma delesi 22q11.2. Tiga puluh tiga persen individu berusia lima tahun atau kurang.

Teramati adanya variabilitas inter- dan intrafamilial.4

Individu dengan sindroma delesi 22q11.2 (del 22q11.2) menampakkan berbagai hasil

pemeriksaan, mencakup penyakit jantung kongenital (74% individu), khususnya malformasi-

malformasi conotruncal (tetralogi Fallot, arcus aorta terganggu, defek septum ventrikularis, dan

truncus arteriosus); kelainan-kelainan palatum (69%) khususnya inkompetensi velofaringeal

(velopharyngeal incompetence = VPI), celah palatum submukosa, palatum terbelah; gambaran

wajah yang khas (terdapat pada sebagian besar individu dari ras kaukasia); dan kesulitan-

kesulitan belajar (70 – 90%). 77% individu mempunyai defisiensi imun tanpa menghiraukan

gambaran klinisnya. Hasil pemeriksaan tambahan mencakup: hipokalsemia (50%), masalah-

masalah pemberian makanan yang bermakna (30%) sering kali berupa disfagia parah yang

membutuhkan pemberian makanan melalui selang nasogastrik dan/atau pemasangan selang

gastrostomi. Kesulitan-kesulitan pemberian makanan tergantung pada defek-defek jantung dan

anomali-anomali palatum yang ada., anomali-anomali ginjal (37%), ketulian (baik konduktif

maupun sensorineural), anomali-anomali laringotrakeoesofageal, defisiensi hormon

pertumbuhan, kelainan-kelainan autoimun, kelainan susunan syaraf pusat, kelainan-kelainan

skeletal, kelainan mata, kelainan telinga, hidung dan tenggorokan, keterlambatan dalam

perkembangan psikososial dan fungsi kognitif. 4

Hubungan antara delesi kromosom 22q11.2 degan atresia pulmonalis tampak pada penelitian

yang dilakukan oleh Beajard menemukan 2 pasien dengan facial dysmorphia,yang disertai
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atresia pulmonalis, defek septum ventrikel, hipocalcemia, gangguan fungsi ginjal dan jumlah

limfosit yang menurun.

Tata Nama.

Sindroma DiGeorge (DGS), Sindroma Velokardiofasial (VCFS), Sindroma Shprintzen,

Sindroma Conotruncal Anomali Face (CTAF), Sindroma Caylor Cardiofacial, Sindroma

Autosomal Dominan Opitz G/BBB. 4

Diagnosis Banding.

Sindroma Smith-Lemli-Opitz (jika terdapat polidaktili dan celah palatum), Sindroma

Alagille (jika terdapat vertebrae kupu-kupu, penyakit jantung kongenital, dan embriotokson

posterior), Sindroma VATER (jika terdapat penyakit jantung serta anomali-anomali vertebrae,

ginjal dan ekstremitas), Sindroma oculo-auriculo vertebral (Goldenhar) (jika terdapat anomali

telinga, defek-defek vertebrae, penyakit jantung, anomali ginjal). 4

Diagnosis.

Sindroma delesi 22q11.2 dengan defek-defek jantung kongenital didiagnosis pada

individu dengan delesi submikroskopis kromosom 22 yang terdeteksi oleh fluorescence in situ

hibridization (FISH). Kurang dari 5% individu dengan gejala-gejala klinis sindroma delesi

22q11.2 mempunyai hasil pemeriksaan sitogenik yang normal dan hasil pemeriksaan FISH yang

negatif. 4

Penatalaksanaan.

Individu dengan sindroma delesi 22q11.2 dengan defek jantung kongenital diterapi

dengan cara biasa. Sering diperlukan sebuah evaluasi yang bersifat multi disiplin yang

melibatkan para penyedia pelayanan kesehatan dari bidang-bidang spesialisasi berikut ini:

genetika medis, bedah plastik, patologi bicara, THT, audiologi, dentistry, kardiologi, imunologi,

perkembangan anak, psikologi anak, neurologi, dan pediatrik umum. 4

Konsentrasi kalsium serum yang rendah diterapi dengan suplementasi kalsium, jika mungkin,

rujuk ke ahli endokrinologi karena meningkatnya risiko batu ginjal pada individu yang menerima
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suplementasi kalsium jangka lama. Kesulitan-kesulitan pemberian makanan diatasi dengan

modifikasi penggunaan sendok saat makan, terapi untuk aliran balik (reflux) gastroesofageal

adalah blokade asam lambung, agen-agen prokinetik, terapi postural dan medikamentosa untuk

mengobati dismotilitas dan untuk membantu evakuasi usus besar. Defisiensi hormon

pertumbuhan, jika ada, harus diterapi seperti pada populasi umum. Anomali-anomali palatum

diatasi oleh team kraniofasial; magnetic resonance angiography (MRA) mungkin dapat

mengidentifikasi arteri-arteri karotid internal atropik yang merupakan risiko saat dilakukannya

koreksi bedah pada kandidat-kandidat untuk operasi faring. Infeksi diterapi secara agresif dan

bayi-bayi dengan kelainan limfosit tidak boleh diberi vaksin hidup (misalnya, polio oral, MMR).

Status imun mereka harus dievaluasi ulang pada masa kanak-kanak sebelum menerima vaksin

hidup. Sebagai tambahan, disarankan pemeriksaan antibodi untuk menilai hasil-hasil imunisasi.

Secara jarang, dibutuhkan antibiotika profilaksis, terapi IVIG, atau transplantasi timus. Intervensi

edukasi dini dan terapi bicara dimulai pada usia 1 tahun untuk memantau/mengatasi

keterlambatan perkembangan motorik, kognitif, bicara dan bahasa. Penilaian perkembangan

secara teratur memberikan manfaat bagi anak dan membantu sekolah dalam menyediakan terapi

yang sesuai. Evaluasi ulang secara periodik oleh ahhi genetika medis dapat memberitahukan

kepada keluarga perkembangan-perkembangan atau anjuran-anjuran baru. 4

Konseling genetik.

Konseling genetika adalah sebuah proses untuk meyakinkan individu dan keluarga

dengan informasi mengenai perjalanan alamiah, pewarisan, dan pengaruh-pengaruh dari

kelainan-kelainan genetik untuk membantu mereka mengambil keputusan medis dan pribadi.

Bagian berikut ini berisi penilaian risiko genetik dan penggunaan riwayat keluarga serta uji

genetik untuk menjelaskan status genetik anggota keluarga. Bagian ini tidak dimaksudkan untuk

mengatasi semua masalah pribadi, kebudayaan atau etnik yang mungkin seseorang hadapi atau

untuk menggantikan konsultasi dengan seorang ahli genetika profesional. Sindroma delesi

22q11.2 diwariskan secara autosomal dominan. Sekitar 93% pita kromosom mempunyai delesi

de novo pada 22q11.2 dan 7% mempunyai delesi 22q11.2 yang diwarisi dari salah satu orang

tuanya. Bayi dari individu-individu dengan delesi 22q11.2 mempunyai kemungkinan 50%

mewarisi delesi 22q11.2. Pemeriksaan prenatal telah tersedia untuk memeriksa fetus yang

mempunyai risiko 50% dari riwayat keluarga dan untuk fetus-fetus yang tidak diketahui riwayat
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keluarganya yang mempunyai peningkatan risiko untuk delesi 22q11.2 dengan hasil pemeriksaan

penyakit jantung kongenital dan/atau celah palatum yang terdeteksi melalui pemeriksaan USG.

Masalah-masalah dalam genetik konseling: Keluarga berencana: Waktu yang optimal untuk

menentukan risiko genetik dan diskusi mengenai pemeriksaan prenatal yang tersedia adalah

sebelum kehamilan, demikian pula keputusan mengenai pemeriksaan untuk menentukan status

genetik atau anggota keluarga asimtomatik yang berisiko paling baik dilakukan sebelum

kehamilan. Bank DNA: Bank DNA adalah penyimpanan DNA (biasanya diekstraksi dari sel-sel

darah putih) untuk kemungkinan digunakan di masa yang akan datang. Karena terdapat

kemungkinan bahwa metodologi pemeriksaan dan pengertian kita mengenai gen, mutasi, dan

penyakit akan meningkat di kemudian hari, perlu dipertimbangkan untuk menyimpan DNA dari

individu yang terserang di Bank DNA. 4

Trisomi 13

Trisomi 13 merupakan kelainan autosomal trisomi dimana terdapat ekstra duplikasi pada

kromosom 13.5

Etiologi

Faktor risiko terjadinya trisomi 13 adalah usia ibu saat hami lebih dari 35 tahun. Insidensi

trisomi 13 adalah 90% tipe mosaik dengan manifestasi klinis bervariasi, mulai dari malformasi

total sampai mendekati fenotipe normal. Umur harapan hidup biasanya lebih lama dan derajat

defisiensi mental bervariasi. Sedangkan Tipe translokasi berkisar 5-10% kasus. Pada trisomi 13

tipe ”mosaik”, kesalahan pembelahan sel terjadi setelah konsepsi, dimana ekstra kromosom

timbul pada beberapa bagian sel tubuh. Trisomi parsial untuk segmen proksimal (13pterq14)

ditandai dengan manifestasi klinis yang tidak khas, termasuk hidung yang besar, bibir atas yang

kecil, mandibula yang kecil, klinodaktilia jari ke-5, dan biasanya disertai defisiensi mental yang

berat. Umur harapan hidup biasanya tidak berkurang.9Trisomi parsial untuk segmen distal

(13q14qter) mempunyai karakteristik fenotipe dengan defisiensi mental yang berat. Wajah

ditandai dengan hemangioma kapiler frontal, hidung yang pendek dengan ujung hidung yang

menonjol, elongated philtrum, synophrys, alis mata yang lebat dan panjang, bulu mata yang

melengkung, dan antihelix yang menonjol. Trigonosefali dan arrhinensefali kadang-kadang

muncul. Biasanya satu dari empat pasien meninggal selama permulaan postnatal.5
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Patofisiologi

Patofisiologi terjadinya trisomi 13 pada umumnya tak jauh berbeda dengan trisomi 18.

Patau Syndrome disebabkan munculnya ekstra duplikasi kromosom 13, umumnya terjadi saat

konsepsi dan ditransmisikan ke setiap sel tubuh. Sementara mekanisme bagaimana kromosom

trisomi mengganggu perkembangan masih belum diketahui secara pasti. Pada perkembangan

normal genom autosomal manusia memperoleh 2 duplikat, munculnya duplikat autosomal ke-3

terutama trisomi 13 tipe sempurna/total sangat lethal terhadap perkembangan embrio.5

Epidemiologi

Di Amerika Serikat insidensi Patau Syndrome 1 kasus per 8.000-12.000 kelahiran hidup.

Tidak ada perbedaan ras dan geografi. Usia kelangsungan hidup anak dengan Patau Syndrome

adalah 2,5 hari, dengan 1 anak dalam 20 usia kelangsungan hidup mencapai lebih dari 6 bulan.

Tetapi beberapa anak ada yang mencapai usia belasan tahun. Adanya laporan kasus Patau

Syndrome yang mencapai usia dewasa sangat jarang. Rasio seks terutama pada jenis kelamin

perempuan.5

Patau Syndrome ditandai dengan malformasi otak berupa holoprosensefali, disertai

kegagalan neurologik berat, dan anomali jantung. Kematian sering disebabkan oleh

cardiopulmonary arrest 69%, Congenital Heart Disease 13%, dan Pneumonia 4%. Sering

kehamilan pada Trisomi 13 diakhiri dengan aborsi spontan, intra uterin fetal death (IUFD), atau

Stillbirth. Bila usia berlanjut, biasanya ditandai dengan retardasi mental yang berat dan

kegagalan perkembangan. Bayi yang selamat melewati periode neonatal biasanya dengan

riwayat pernah dirawat di ruang intensif selama ± 10,8 hari.5

Gambaran Klinis

 Kelainan yang ditemukan ≥ 50% 

kasus

Kelainan yang ditemukan < 50%

kasus

Pertumbuhan Defisiensi pertumbuhan saat

prenatal, berat badan lahir rata-rata

2480 gram5

Susunan saraf Holoprosensefali dengan derajat Hipertonia, hipotonia, agenesis
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pusat perkembangan tidak sempurna yang

bervariasi pada otak depan, Nervus

Olfaktorius, dan saraf optic. Kejang

motorik minor, periodik apnea pada

periode permulaan neonates,

retardasi mental yang berat.5

korpus kallosum, hidrosefalus,

penyatuan ganglion basal,

hipoplasia sereberal,

meningomyelokel.5

Pendengaran Gangguan pendengaran sampai tuli

total karena kerusakan organ

cortex.5

Kranium Mikrosefali sedang dengan kepala

depan yang menonjol.5

Mata Mikrophthalmia, kolobomata iris,

dysplasia retina.5

Rongga orbita yang dangkal, posisi

fisura palpebra yang terangkat

keatas, hilangnya alis mata,

hipotelorisme, hipertelorisme,

anophthalmus, siklopia5

Hidung, mulut,

mandibula

Labioschizis (60-80% kasus),

palatoschizis, atau keduanya.5

Hilangnya philtrum, palatum yang

sempit, lidah yang terbelah,

mikrognathia.5

Telinga Helic abnormal dengan atau tanpa

disertai low set ears.5

Kulit Hemangioma kapilari, terutama

kepala bagian depan, parieto-

occipital, leher belakang.5

Tangan dan

kaki

Triradii palmar distal, simian crease,

kuku jari hiperkonvek, fleksi jari

tanpa atau disertai saling tumpang

tindih, kamptodaktili, polidaktili jari

tangan dan kadang-kadang jari kaki,

tumit kaki posterior yang menonjol

(Rocker Bottom feet).5

Retrofleksi ibujari, deviasi ulnar

pergelangan tangan, lapisan dermal

jari yang tipis, fibular S-shape

hallucal dermal ridge pattern,

sidaktilia, terdapat celah antara jari

kaki pertama dan kedua, hipoplasia

kuku jari kaki, equinovarus, aplasia



14

radial.5

Tulang lain Tulang kosta bagian posterior yang

tipis dengan atau tanpa tulang kosta

yang hilang, hipoplasia pelvis

dengan acetabular yang dangkal.5

Jantung 80% dengan defek septal ventrikel,

Patent Ductus Arteriosus, defek

septum aurikuler, dekstrokardia.5

Anomali pulmonary venous return,

overriding aorta, stenosis

pulmonal, hipoplasia aorta, atresia

mitral, dan atau katup aorta, katup

aorta bicuspid.5

Abdominal Omfalokele, Heterotropik jaringan

pancreas atau limpa, rotasi colon

yang tak sempurna, Divertikulum

Meckel.5

Ginjal Polikistik ginjal (31%),

hidronefroposis, Horseshoe kidney,

ureter duplikat.5

Genitalia Pada laki-laki biasanya terdapat

Cryptorchidism, kelainan skrotum.

Pada perempuan terdapat uterus

bikornuate.5

Laki-laki: hipospadia, pada

perempuan: Duplikasi dan/atau

anomali insersi tube fallopi, kista

uterus, hipoplasia ovarium.5

Lain-lain Meningkatnya frekuensi proyeksi

inti neutrofil, biasanya persisten

pada periode embrio atau fetal tipe

hemoglobin.5

Arteri umbilikalis tunggal, Hernia

umbilicalis.5

Trombositopenia, situs inversus

paru, kista thymus, kalsifikasi arteri

pulmonal, kantung empedu yang

besar, aplasia tulang radialis,

deformitas sendi besar, defek

diafragma.5
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Diagnosis

Disarankan untuk pemeriksaan sitogenetik (kromosom) untuk setiap neonatus atau anak

yang dicurigai dengan Trisomi 13 (kariotipe). Jika trisomi 13 dicurigai saat periode prenatal

(biasanya karena pemeriksaan USG, adanya riwayat kelainan kromosom sebelumnya, atau usia

ibu sebagai faktor resiko tinggi) sebaiknya disarankan pemeriksaan sitogenetik konvensional

melalui cairan amnion, vili chorionic, atau darah fetus. Lakukan pemeriksaan imaging (CT-scan,

Foto x-ray, USG, Echokardiografi) jika ditemukan holoprosensafali, anomali jantung atau ginjal.

Oleh karena tingginya defek struktural, lakukan evaluasi untuk intervensi bedah jika pasien telah

melewati periode neonatal.5

Pengobatan

Intervensi bedah umumnya ditunda untuk beberapa bulan pertama kehidupan karena

tingginya angka kematian. Hati-hati dalam mengambil keputusan terhadap kemungkinan harapan

hidup mengingat beratnya derajat kelainan neurologik dan kelainan fisik dan pemulihan pos

operasi. Konsultasi genetika sangat penting ditinjau dari resiko berulangnya trisomi 13 seperti

halnya terhadap trisomi 18 karena translokasi.5

Prognosis

Pada umumnya prognosis sangat buruk pada neonatus dengan trisomi 13. Umur harapan

hidup rata-rata hanya 2,5 hari, 82% meninggal dalam usia 1 bulan, dan 95% meninggal dalam

usia 6 bulan.5

Penelitian yang dilakukan oleh Balci S menemukan satu kasus trisomi 13 dengan manifestasi

klinis gangguan perkembangan, kejang, mikrosepal, undesensus testis, labiopalatosisis,

penurunan tonus muscular, hernia umbilikalis disertai atresia a. pulmonalis, defek septum

ventrikel, paten foramen ovale, MAPCA dan arkus aorta ke kanan6

Sindroma delesi kromosom 16q21-q22.1

Penelitian yang dilakukan Yamamoto menemukan satu kasus dengan delesi kromosom 16q21-

q22.1 yang menunjukkan manifestasi klinus gangguan perkembangan berat, f dysmorphic
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craniofacial dan disertai Tetralogy fallot, atresia arteri pulmonalis dan major aortopulmonary

collateral arteries (MAPCA) 7

Sindroma Marfan

Penelitian yang dilakukan oleh Derbent dkk menemukan sorang bayi dengan Neonatal Marfan,

dengan manifestasi klinis frontal bossing , arachnodactyly ditemukan mutasi gen fibrilin-1 pada

ekson 29 pada c.3602G>A. Kelainan jantung yang ditemukan adalah atresia a pulmonalis.8

Sindroma Goldenhar

Etiologi dari sindroma Goldenhar sampai saat ini belum diketahui dengan pasti. Diduga

erat hubungannya dengan factor lingkungan, karena sering ditemukan pada anak anak yang

dilahirkan oleh orang tua yang pernah bertugas pada saat Perang Teluk. Sindroma ini

menunjukkan adanya wajah yang asimetri. Penelitian yang dilakan pada 87 anak dengan

sindroma Goldenhar , menunjukkan 1 diantaranya adalah atresia pulmonalis. 9

Mutasi gen NKX2.4 dan GATA4

Mutasi gen NKX2.5 dan GATA4 ditemukan pada dua diantara 110 anak CHD

menunkukkan adanya mutasi gen NKX2.5 maupun GATA4.10

Kesimpulan

Karena adanya SNP, silent mutasi, ekspresi gen yang dipengaruhi oleh beberapa faktor

lingkungan maka tidak mudah untuk mendapat kesimpulan dari pemeriksaan analisa mutasi gen

pada PJB. Saat ini kita masih berda pada saat transisi dari penelitian menuju ke aplikasi klinis.

Yang perlu dilakukan sekarang adalah mengumpulkan data genetik yang berhubungan dengan

PJB pada anak anak Indonesia. Dari data data tersebut dapat diketahui apakah mutasi yang
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ditemukan merupakan ”true mutaion” yaitu memang penyebab terjadinya PJB, atau hanya SNP

yaitu perubahan nukelotida yang selain didapatkan pada PJB juga di dapatkan pada kontrol

normal. Karena hasil penelitiam di luar Indonesia yang menunjukkan ”true mutation” karena

adanya faktor faktor lingkungan yang berbeda di Indonesia menyebabkan ”true mutation” di luar

Indonesia menjadi SNP di Indonesia. Setelah data data genetik di Indonesia terkumpul, maka

data data tersebut dapat digunakan sebagai bahan sreening untuk pencegahan terhadap terjadinya

PJB. Saat ini kegunaan analisa mutasi gen adalah sebagai bahan konseling genetika. Jika seorang

anak mengalami mutasi gen, maka kemungkinan anak berikutnya akan mengalami PJB.

Sampai saat ini masih terdapat banyak perdebatan terhadap aspek mediolegal

pemeriksaan analisa mutasi gen pada PJB, tetapi seperti pada pemeriksaan pemeriksaan

yanglain, tetap kepentingan pasien adalah hal utama yang menjadi pertimbangan pemeriksaan

analisa genetika.
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