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Εισαγωγή:

Άρρεν τελειόμηνο νεογνό (κύηση 38 εβδομάδων και 4 
ημερών), γεννήθηκε με καισαρική τομή λόγω πιθανής 
καρδιοπάθειας με διπλό αορτικό τόξο ως μοναδικό 
προγεννητικό εύρημα. Βάρος γέννησης 2990 γραμμάρια. 
Αμέσως μετά τη γέννηση διασωληνώθηκε και εισήχθηκε στη 
Μονάδα Εντατικής Νεογνών λόγω αναπνευστικής 
δυσχέρειας.

Κλινική εξέταση και διερεύνηση:

Κλινικά παρουσιάζει βραχύ αυχένα χωρίς νευρολογική 
συνδρομή και ψηλαφητές έκτοπες οστικές δομές 
αμφοτερόπλευρα από το ύψος του Α3 έως και τον Α6. Ο 
υπερηχογραφικός έλεγχος καρδιάς ανέδειξε το διπλό αορτικό 
τόξο και ήπια στένωση πνευμονικής βαλβίδας. Ο έλεγχος με 
μαγνητική και αξονική τομογραφία ανέδειξε την ύπαρξη 2 
έκτοπων οστικών δομών στο ύψος του Α6 σπονδύλου με 
σαφή συνοστέωση του αριστερού επί του Α6 ενώ το δεξιό 
είτε είναι ελεύθερο είτε ενώνεται με τον Α6 με χόνδρινο 
τμήμα. Κεντρικά εκτείνονται και τα δύο έως το ύψος του Α3.

Γενετικός Έλεγχος: 

Διαπιστώθηκε σύνδρομο 3q29 υπομικροσκοπικού 
ελλείμματος (3q29 microdeletion syndrome). Πρόκειται για 
σπάνιο (1/30000-1/40000) σύνδρομο που συσχετίζεται με 
συγγενείς καρδιοπάθειες, μικροκεφαλία, δυσμορφίες, 
διαταραχές σίτισης, οδοντικές ανωμαλίες, διάχυτη 
αναπτυξιακή διαταραχή και αυξημένη επίπτωση για 
ψυχιατρικές εκδηλώσεις. 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Είναι η πρώτη φορά 
διεθνώς όπου φαίνεται να υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ έκτοπων οστικών 
δομών και συνδρόμου 3q29 
υπομικροσκοπικού ελλείμματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ωμοσπονδυλική ένωση 
της ωμοπλάτης με τη σπονδυλική στήλη 
(omovertebral bone) παρουσιάζεται στα 
πλαίσια του Sprengel deformity, το οποίο 
αποτελεί εκδήλωση του συνδρόμου Klippel-
Feil.Η θεραπεία περιλαμβάνει αφαίρεση των 
έκτοπων οστικών δομών στις ηλικίες μεταξύ 
3 και 8 ετών και γίνεται είτε για αισθητικούς 
λόγους είτε για να βελτιωθεί η απαγωγή του 
ώμου. Τα περιστατικά με omovertebral 
bones άμφω τα οποία έχουν περιγραφεί στη 
διεθνή βιβλιογραφία είναι εξαιρετικά σπάνια.
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