รายงานผลการตรวจววเคราะหย
เลขทรทออางอพง :
ศผนยยพวนธธศาสตรยการแพทยย

6/6 หมมม 6 ถนนสสขาภพบาล 5 ซอย 32 แขวงออเงพน เขตสายไหม กรสงเทพมหานคร 10220
โทรศกพทพ/โทรสาร 086-8861203, 02-7920726 e-mail : contact@genetics.co.th www.genetics.co.th

ชื่อ

HN.
ววนททชเกกบตววอยยาง 24 พฤศจพกายน 2558 11:30
ววนททชรวบตววอยยาง 25 พฤศจพกายน 2558 16:37
ชนิดตัวอยาง
หนวยสงตรวจ
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โรงพยาบาล
แพทยยผผสวชงตรวจ
ววธทการตรวจ
G-banding
ขอบงชี้ในการตรวจ R/O Chromosome abnormal

Accreditation No.4148/57

M

ed

ผลการตรวจ: 46,XX,del(5)(p14)
คคาอธวบาย: ตรวจพบโครโมโซม 46 โครโมโซม, เปปนเพศหญพง, พบปลายแขนสกสนของโครโมโซม 5 ขาดไป ตกสงแตมตตาแหนมง
5p14 เขอาไดอกกบผมอทรทเปปน Cat cry หรลอ Cri du chat syndrome

หมายเหตธ: Band level 400 band

ขผอจคากวดในการทดสอบ: ไมมสามารถตรวจสอบความผพดปกตพขนาดเลลกชนพด submicroscopic rearrangement หรลอ low-level mosaicism ไดอ

ผผผรวบรองผล

(

นพ.วทรยธทธ ประพวนธยพจนย,พบ.,วว.กธมารเวชศาสตรย
American Board of Medical Genetics (Clinical Cytogenetics)

) ววนททชออกรายงาน :
Medical Genetics Center : Fo-QP-19/01 : 16-03-2015 : 02

เรียน อ.นพ.................................... ที่นับถือ

al

ขอแสดงความนับถือ
นพ.วีรยุทธ ประพันธพจน,พบ.,วว.กุมารเวชศาสตร
American Board of Medical Genetics (Clinical Cytogenetics)
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ตามที่ผลการตรวจเลือดของ ดญ...................... (HN .................., lab number ..............) พบแขนดานสั้น
ของโครโมโซม 5 ขาดไปตั้งแตบริเวณ 5p14 นั้น ความผิดปกติดังกลาว ทําใหผูปวยเขาไดกับ Cri du Chat หรือ Cat
cry syndrome ซึ่งสวนของโครโมโซมที่ขาดหายไปนั้น มีผลเกี่ยวของกับการเกิดความพิการแตกําเนิดหลายอวัยวะ
รวมทั้งมีผลทําใหเกิดความลาชาของพัฒนาการของสมองรวมดวย
ผมไดแนบเอกสารที่เกี่ยวของมาใหอาจารย เพื่อใชเปนขอมูลในการใหการดูแลผูปวยและการใหคําปรึกษา
แกครอบครัว (Orphanet Journal of Rare Diseases 2006, 1:33)
สําหรับความผิดปกติของโครโมโซมในผูปวยรายนี้ อาจเกิดได 2 กรณี คือ
1. เกิดในระหวางการสรางเซลลสืบพันธุของบิดาหรือมารดา และเกิดเฉพาะในการตั้งครรภครั้งนี้ ในกรณีนี้
ความเสี่ยงที่จะเกิดโครโมโซมผิดปกติแบบนี้ซ้ําในครรภตอไป จะต่ํามาก เทียบเทากับความเสี่ยงในการ
ตั้งครรภของบุคคลทั่วไป
2. บิดา หรือมารดา เปน carrier ของ translocation หรือ insertion ในกรณีนี้ จะมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ความผิดปกติของโครโมโซมในการตั้งครรภครั้งตอไปสูงขึ้น เนื่องจากจะมีการสรางเซลลสืบพันธุที่
ผิดปกติไดหลายแบบ
การตรวจโครโมโซมของบิดา มารดา จะชวยแยกทั้ง 2 กรณีได ซึ่งหากพบวา บิดาหรือมารดาของ ผูปวยราย
นี้ เปนแบบกรณีที่ 2 ก็ควรแนะนําใหมารดา เขารับการตรวจน้ําคร่ําในการตั้งครรภครั้งตอไป และควรแนะนําใหพี่
นองทางฝายเดียวกันกับผูที่เปน carrier ตรวจโครโมโซมดวย เพื่อจะไดมีขอมูลในการวางแผนการตั้งครรภและ
ปองกันการเกิดซ้ําในบุตรคนตอไป
หากอาจารยตองการขอมูลหรือการวินิจฉัยพิเศษทางพันธุกรรมอื่นๆเพิ่มเติม กรุณาติดตอไดที่ศูนยพันธุ
ศาสตรการแพทย หมายเลขโทรศัพท 02-7920726, 086-8861203

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของโครโมโซมในคนปกติ และในตัวอยางรายนี้
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The Cri du Chat syndrome (CdCS) is a genetic disease resulting from a deletion of variable size
occurring on the short arm of chromosome 5 (5p-). The incidence ranges from 1:15,000 to
1:50,000 live-born infants. The main clinical features are a high-pitched monochromatic cry,
microcephaly, broad nasal bridge, epicanthal folds, micrognathia, abnormal dermatoglyphics, and
severe psychomotor and mental retardation. Malformations, although not very frequent, may be
present: cardiac, neurological and renal abnormalities, preauricular tags, syndactyly, hypospadias,
and cryptorchidism. Molecular cytogenetic analysis has allowed a cytogenetic and phenotypic map
of 5p to be defined, even if results from the studies reported up to now are not completely in
agreement. Genotype-phenotype correlation studies showed a clinical and cytogenetic variability.
The identification of phenotypic subsets associated with a specific size and type of deletion is of
diagnostic and prognostic relevance. Specific growth and psychomotor development charts have
been established. Two genes, Semaphorin F (SEMAF) and δ-catenin (CTNND2), which have been
mapped to the "critical regions", are potentially involved in cerebral development and their deletion
may be associated with mental retardation in CdCS patients. Deletion of the telomerase reverse
transcriptase (hTERT) gene, localised to 5p15.33, could contribute to the phenotypic changes in
CdCS. The critical regions were recently refined by using array comparative genomic hybridisation.
The cat-like cry critical region was further narrowed using quantitative polymerase chain reaction
(PCR) and three candidate genes were characterised in this region. The diagnosis is based on typical
clinical manifestations. Karyotype analysis and, in doubtful cases, FISH analysis will confirm the
diagnosis. There is no specific therapy for CdCS but early rehabilitative and educational
interventions improve the prognosis and considerable progress has been made in the social
adjustment of CdCS patients.

Disease name/synonyms
Cri du Chat syndrome
5p deletion

Definition
Cri du Chat Syndrome (CdCS) is a genetic disease resulting from a deletion of the short arm of chromosome 5

(5p-). Its clinical and cytogenetic aspects were first
described by Lejeune et al. in 1963 [1]. The most important clinical features are a high-pitched cat-like cry (hence
the name of the syndrome), distinct facial dysmorphism,
microcephaly and severe psychomotor and mental retardation. The size of the deletion ranges from the entire
short arm to the region 5p15 [2]. Simmons et al. reported
a deletion size ranging from 5 to 40 Mb [3].
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