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Velo-kardio-facialt syndrom
(VCFS) är ett missbildningssyn-
drom kopplat till en gendeletion
på den långa armen på kromo-
som 22. Patienter med VCFS
vid vuxen ålder utvecklar psy-
kos av schizofren karaktär i
högre frekvens än förväntat. Å
andra sidan har man även kun-
nat visa att en del patienter med
diagnosen schizofreni, som inte
har VCFS men som har vissa
karakteristiska, faciala anoma-
lier, har en gendeletion inom
samma område på kromosom
22.

Patienter med velo-kardio-facialt
syndrom (VCFS) har vid vuxen ålder en
förhöjd risk att utveckla schizofreni,
särskilt paranoid schizofreni [1]. Därför
kan sådana patienter finnas bland psy-
kospatienter – ibland kanske utan att det
förstnämnda syndromet någonsin dia-
gnostiserats.

Vi vill här sammanfatta syndromets
viktigaste symtom samt beskriva ett fall
där vi misstänkte att syndromet förelåg,
något som kunde bekräftas genom kro-
mosomanalys med FISH-teknik (fluo-
rescence in situ hybridisation).

Patienter med familjära velo-kardio-
faciala anomalier beskrevs första gång-
en av Strong 1968 [2] och fick rangen av

ett nytt syndrom i ett arbete av Shprint-
zen och medarbetare 1979 [3]. Shprint-
zens grupp har sedan publicerat ett stort
antal arbeten som beskriver syndromets
olika delaspekter. Bl a har man upp-
märksammat den förhöjda psykosfre-
kvensen i långtidsförloppet, som bland
de studerade patienterna uppgick till
omkring 10 procent [4]. I en större
grupp av patienter har man senare fun-
nit en ännu högre frekvens, 29 procent
[5].

Även andra psykiatriska syndrom,
som personlighetsstörningar och alko-
holmissbruk, förekommer i högre fre-
kvens än förväntat [5].

Syndromet är associerat med en de-
letion på kromosom 22, band q11 (Fi-
gur 1) och anses vara en av flera över-
lappande fenotyper förknippade med en
deletion i denna region, bl a ingår Di 
George-syndromet. Ibland används den
vitsiga akronymen CATCH 22 om syn-
dromet (cardiac defects, abnormal fa-
cies, thymic hypoplasia, cleft lip and/or
palate, hypocalcaemia and chromo-
some 22q11 deletion) [6]. 

Symtomöversikt
I en grupp omfattande 75 patienter

[7] var de viktigaste symtomen följan-
de:

Läpp- eller gomspalt, öppen eller
submukös, med karakteristiskt hyper-
nasalt tal (98 procent).

Faryngeal hypotoni (90 procent),
som naturligtvis är av relevans för för-
mågan att tala tydligt.

Medfödda hjärt- och kärlanomalier,
särskilt ventrikelseptumdefekt och hö-
gerriktad aortabåge (82 procent).

Bland de faciala anomalierna märks
särskilt retrognati (82 procent) där ett i
övrigt morfologiskt normalt käkparti
har en mer posterior upphängning, vil-
ket ger intrycket att dessa patienter har
ett långt ansikte (long face syndrome).
Detta anses även förstärka tendensen
till hypernasalt tal.

Av patienterna har 70 procent mind-
re öronanomalier; näsan är vanligtvis
framträdande, ofta med en karakteris-
tisk, bulbös nästipp.

Händer och fingrar beskrivs som på-
fallande smala och veka (63 procent).

Ljumsk- och navelbråck förekom-

mer i förhöjd frekvens – 30 respektive
23 procent – liksom skolios (13 pro-
cent) och hypospadi hos pojkar (10 pro-
cent).

I 20 procent av fallen finns en neona-
tal hypokalcemi med symtom som epi-
leptiska anfall, tremor och rigiditet. Hy-
potyreoidism är dock sällsynt.

Patienterna är ofta kortvuxna – ge-
nomsnittligt under 5:e percentilen –
men det har visat sig att deras kropps-
längd befinner sig inom de gränser som
kan förväntas med utgångspunkt från
föräldrarnas längd. Detta har tolkats
som ett belägg för syndromets familjä-
ra karaktär.

Psykologisk testning av patienter i
tre åldersgrupper – från 3 till 18 år – gav
belägg för en genomsnittligt lätt, kogni-
tiv störning med en verbal IQ varieran-
de mellan 57 och 102 och praktisk IQ
mellan 55 och 98 [8]. Ungefär 40 pro-
cent av patienterna har en IQ lägre än 70
[7].

Affektläget hos VCFS-patienter be-
skrivs i engelskt språkbruk som karak-
teristiskt »bland», vilket på svenska in-
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Figur 1. Metafas som visar de 46
kromosomerna från patienten. Två
regioner på kromosom 22
representerande det för velo-kardio-
facialt syndrom (VCFS) kritiska
segmentet och ett mera distalt beläget
segment har visualiserats genom
inmärkning med en fluorescerande sond.
På bilden ser man att det för VCFS
kritiska segmentet endast finns på en
kromosom 22, medan den andra finns på
båda (markerade med pil »del(22)»
respektive »N»).



nesluter både betydelsen »mild» och
»menlös».

FALLBESKRIVNING
En 23-årig man kom till psykosav-

delningen vid läns- och regionpsykiat-
riska kliniken efter att ha varit aggressiv
på hemortens sjukhus, där han varit in-
lagd på en psykiatrisk sektorsavdel-
ning. Han hade även vårdats där ett och
ett halvt år tidigare. Vid denna första
sjukdomsepisod hade han blivit helt ini-
tiativlös, slutat att gå till skolan, legat
kvar i sängen dagarna igenom och slu-
tat äta, med väsentlig viktminskning
som följd. Hemma i köket hade han då
vid ett tillfälle jagat smådjur, som ingen
annan kunnat se.

På avdelningen var han mycket am-
bivalent, beskrev tanketrängsel och
koncentrationssvårigheter. Han med-
gav att han hörde sina tankar, Gedan-
kenlautwerden, och man misstänkte att
han hörde röster – han mumlade ofta för
sig själv. Detta förnekade han dock.

Mannen var i perioder hämmad och
mimikstel. Han bedömdes vid något
tillfälle som förstämd men vid andra
som i normalt stämningsläge. Man
misstänkte först att det var fråga om en
depression; även diagnoserna reaktiv
psykos och schizofreni övervägdes.

Patienten behandlades med tiorida-
zin och skrevs ut efter några veckor,
men försämrades igen. Efter perfena-
zinbehandling kunde han återigen skri-
vas ut och mådde då klart bättre. Ut-
skrivningsdiagnos var Psychosis NUD.

Han behandlades med samma medi-
cin under ungefär ett år och var sym-
tomfri. Under denna tid var han arbets-
lös men planerade att söka in på en ut-
bildning.

Vid denna första vårdkontakt fram-
kom det också att patienten har ett med-
fött hjärtfel, en ventrikelseptumdefekt,
som han med gott resultat opererats för
två gånger – vid 6 månaders och 7 års
ålder. Han har även opererats för
ljumskbråck. Han har ett talfel som
uppges bero på ett för kort gomsegel.
Det kunde senare även konstateras att
han har en mycket hög, gotisk gom som
kan ses vid en submukös gomspalt.
Hans tal är hypernasalt, och när han är
psykiskt dålig är han mycket svår att
förstå.

Framstående i kampsport
Han har genomgått vanlig grundsko-

la och 2-årigt gymnasium med 2,4 i
snittbetyg. Under skoltiden var han
mobbad, och han har bara haft ett fåtal
kamrater. Han är framstående i en
kampsport, som han går hårt in för.
Värnplikten fullgjorde han under större
delen av utbildningstiden i handräck-
ningstjänst.

Vid psykologtestning i samband
med det första vårdtillfället visade re-
sultaten en begåvning i nedre normalzo-
nen (IQ 89–95), men profilen var
ojämn. På SRB I, som mäter verbal för-
måga, var prestationen låg, och genom-
snittlig på SRB II, som mäter logisk för-
måga. Ett neuropsykologiskt hjärnska-
detest antydde ospecifikt en störd cere-
bral funktion. Patienten har en faster
med schizofreni.

Vid det andra, nu aktuella sjukdoms-
tillfället uppvisades ett mer stormande
förlopp. Några månader före insjuknan-
det drabbades patienten under kamp-
sportsträning av en diffus nackskada
med torticollis, högerdeviation av hu-
vudet som följd. Under hösten fick han
sömnsvårigheter; efter en tid sov han
inte alls om natten. Han kom till sjukhus
på senhösten 1995. Då hade han livliga
hörselhallucinationer och ångestattack-
er av panikkaraktär. Han var splittrad i
sin tankeverksamhet och kunde med
svårighet berätta att han har en telepa-
tisk förmåga, att han med tankekraft
kan påverka andra människors före-
ställningar och handlingar. Patienten
bejakade med emfas att andra männis-
kor kunde läsa hans tankar och att han
kunde läsa deras. Han hörde sina egna
tankar. Dessa kunde också sändas ut så
att alla andra kunde höra dem.

Livsuppgift att rädda världen
Han har företagit interplanetära re-

sor och kunde i detalj berätta om förhål-
landen på Mars och Jupiter. På den
förstnämnda planeten sade han sig ha
stött på mänskliga varelser djupt ner i
grottor. Han upplevde stark katastrof-
känsla och visste att solsystemet håller
på att sugas in i ett svart hål. Genom rös-
ter hade han fått i uppgift att rädda värl-
den, men insåg att han misslyckats och
kände skuld och panik däröver.

Patienten blev under förloppet allt-
mer aggressiv och slog sönder en del av
inredningen på vårdavdelningen. Han
blev så småningom även aggressiv mot
personalen, och han överfördes till en
specialiserad avdelning för psykospati-
enter i Lund. Vid ankomsten behandla-
des han med en kombination av flupen-
tixol och bensodiazepiner i hög dos.
Han var bristfälligt orienterad i tid och
rum. Han berättade fritt om sina psyko-
tiska symtom men var svårbegriplig på
grund av talfelet.

Psykosen klingade långsamt av un-
der några månaders förlopp och med
successiv sänkning av medicindoserna.
Vid utskrivningen betraktade han sig
själv som helt återställd. Han kom väl
ihåg psykosepisoden två år tidigare,
men hade mycket dimmiga minnen av
den aktuella och uttryckte förbluffelse
över »att man kan bli så tokig».

Föräldrarna bekräftade att patienten

i stort sett var återställd, de kände igen
honom. Hemma var han dock mycket
trött, vilket troligen kunde förklaras av
den fortsatta medicineringen.

KOMMENTAR
Vid rCBF-undersökning under pågå-

ende psykos konstaterades en cerebral
blodflödesnivå i nedre normalzonen.
Det fanns en lättare regional nedsätt-
ning över centralfåran och temporallo-
ben inom vänster hemisfär och möjligt-
vis även inom den högra frontallobens
dorsala delar. EEG var normalt.

Psykologtestning med WAIS gav IQ
85, vilket bekräftar den tidigare test-
ningen. Vid neuropsykologisk testning
med Levanders datoriserade APT-bat-
teri uppvisade patienten en mycket
ojämn profil. Hans kort- och långtids-
minne var mycket dåligt och så även
den visuospatiala förmågan. Å andra si-
dan var hans uppmärksamhet och lo-
giska förmåga god. Reaktionstider vid
enkla och komplexa stimuli låg inom
normalzonen, men han presterade i
upprepade försök mycket dåligt resultat
i ett enkelt fingertappningsförsök. Hans
prestation i ett labyrinttest, som anses
vara frontallobskänsligt, var överläg-
sen.

Hans kännedom om synonymer var
mycket dålig, men i en serie dyslexitest
presterade han genomsnittligt.

På avdelningen var han trevlig och
social så snart som den akuta psykosen
klingat av. Han visade medkänsla gent-
emot medpatienter som var sjukare än
vad han själv var. Han sökte sig till per-
sonalen. Affektivt var han mycket mild
och inställd på samarbete. Han ville
gärna diskutera framtiden och hade ut-
bildnings- och yrkesplaner som ofta var
orealistiska, men som han hade svårt att
släppa. Han beskrev sig själv som en
person »som aldrig ger upp, utan käm-
par mot alla odds», vilket väl stämde
med det intryck han gav. Han var till ex-
empel mycket prestationsinriktad vid
de psykologiska testningarna, kämpade
hårt för att nå ett bra resultat och ville
gärna göra om test där han presterat då-
ligt resultat. 

Profilen stämde väl överens med
velo-kardio-facialt syndrom. Patienten
har en gomanomali och en kongenital
ventrikelseptumdefekt. Han har klara
inlärningssvårigheter och det karakte-
ristiska utseendet; som en detalj kan
nämnas att hans händer ger ett påtagligt
smalt intryck beroende på tenarhypo-
plasi. Man gjorde därför en kromosom-
analys med FISH-teknik, vilken avslöj-
ade en deletion av det för VCFS kritis-
ka segmentet på den ena kromosomen
22.

Vid familjesamtal bekräftas fasterns
schizofreni samt även att en paternell
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kusin har gomspalt. Hans två syskon är
friska och det finns i släkten inga kardi-
ella anomalier eller andra uppenbara
symtom av de slag som patienten upp-
visar.

Differentialdiagnostiska
överväganden
Även utan kunskap om den här be-

skrivna gendeletionen är det tveksamt
om patienten skulle fått diagnosen schi-
zofreni med tanke på den restriktiva dia-
gnostiska tradition som gäller i Sverige.
Patienten uppvisar en rad symtom av
otvetydig schizofren karaktär, men där
finns också affektiva inslag och konfu-
sion. Efter tillfrisknandet kan vi inte se
någon psykosrest av schizofrenikarak-
tär. Den goda frontallobsfunktion som
indikeras i den neuropsykologiska test-
ningen torde vara mindre typisk för
kärngruppen schizofreni.

Den partiella amnesin för upplevel-
serna under sjukdomstiden och det
främlingskap han uttrycker för dem ef-
ter tillfrisknandet talar snarare för att
det rör sig om en schizoaffektiv eller
schizofreniform psykos med hygglig
prognos. Alternativt är det möjligt att
tala om en psykos av cykloid karaktär
om man går utanför den diagnostiska
tradition som numera präglas av de oli-
ka DSM-versionerna.

Ytterligare alternativ är att se det ak-
tuella fallet som en bekräftelse på att det
finns schizofrena fenokopior hos pati-
enter där den sannolika etiologin ligger
i en organisk störning, som vi nu i vissa
fall känner och kan beskriva, eller att
fall som dessa helt enkelt bekräftar schi-
zofrenisjukdomens etiologiska hetero-
genitet.

Faciala anomalier hos
schizofrena och kromosom 22
Då fall av velo-kardio-facialt syn-

drom torde dölja sig bland patienter
med psykosdiagnoser verkar en uppma-
ning att uppmärksamma sådana sym-
tom vara välmotiverad. En studie av 100
patienter med schizofreni visade att två
hade en deletion på kromosom 22q11,
och retrospektivt kunde man belägga
fenotypiska särdrag som vid VCFS [9].
Undersökningen utförs som en kromo-
somanalys med utnyttjande av special-
tekniken FISH (fluorescent in situ hy-
bridization). Denna analystekniks dia-
gnostiska möjligheter har nyligen be-
skrivits av Syk Blennow [10].

Olika studier om anomalier
Ett i detta sammanhang intressant

faktum är att man i en rad studier under
senare år kunnat visa att frekvensen av
mindre fysiska anomalier förekommer i
en förhöjd frekvens hos schizofrena pa-
tienter i jämförelse med kontrollgrup-
per och fastställda normer [11,12]. Då

skattning av sådana anomalier knappast
torde tillhöra den vanliga psykiatriska
undersökningsrutinen är detta sannolikt
ofta förbisett.

I en studie av O’Callaghan och med-
arbetare finner man t ex att schizofrena
patienter med familjär belastning och
utan obstetriska komplikationer har en
förhöjd frekvens av särskilt munano-
malier med hög gom - med formen av
ett gotiskt valv [13]. Detta gör kromo-
som 22 till en kandidatkromosom och i
all synnerhet den här diskuterade regio-
nen till en kandidatregion för en gene-
tisk subgrupp i ett tänkbart heterogent
schizofrenispektrum.

I en liten studie har Karayiorgou och
medarbetare rapporterat om en partiell
överlappning mellan en grupp schizo-
frena patienter utan VCFS men med fa-
ciala anomalier av den typ som före-
kommer vid VCFS och en grupp VCFS-
patienter – med eller utan psykos – med
avseende på ett antal markörer för gen-
deletion på kromosom 22q11 [14].

Vidare finns flera rapporter från oli-
ka grupper där man funnit genetisk
koppling mellan ett locus i den aktuella
kromosomregionen och schizofreni
[15-17], även om dessa rapporter ej står
oemotsagda [18]. Fynd som dessa torde
emellertid väcka frågeställningen att
även andra fenotypiska egenskaper än
de rent psykiatriska manifestationerna
kan vara av relevans vid subgruppering
av patienter i den forsatta molekylärgene-
tiska forskningen omkring schizofreni.

Uppenbara faciala och andra fysiska
anomalier associerade med VCFS är så-
ledes ett observandum vid psykossjuk-
dom, och kromsomanalys bör övervä-
gas för att utesluta/bekräfta deletion.

Såväl patienten som hans anhöriga
har lämnat sitt tillstånd att publicera en
fallbeskrivning.

Referenser
1. Murphy KC, Owen MJ. Schizophrenia,

CATCH 22, and FISH. Br J Psychiatry
1996; 168: 397-8.

2. Strong WB. Familial syndrome of right-
sided aortic arch, mental deficiency, and fa-
cial dysmorfism. J Pediatr 1968; 73: 882-8.

3. Shprintzen RJ, Goldberg RB, Lewin ML,
Sidoti EJ, Berkman MD, Argamaso RV et
al. A new syndrome involving cleft palate,
cardiac anomalies, typical facies, and lear-
ning disabilities: Velo-cardio-facial syn-
drome. Cleft Palate J 1978; 15: 56-62.

4. Shprintzen RJ, Goldberg R, Golding-Kush-
ner KJ, Marion RW. Letter to the editor:
Late-onset psychosis in the velo-cardio-
facial syndrome. Am J Med Genet 1992; 42:
141-2.

5. Pulver AE, Nestadt G, Goldberg, Shprint-
zen RJ. Lamacz M, Wolyniec PS R et al.
Psychotic illness in patients diagnosed with
velo-cardio-facial syndrome and their rel-
atives. J Nerv Ment Dis 1994; 182: 476-8.

6. Wilson D, Burns J, Scamler P, Goodship J.
DiGeorge syndrome: part of CATCH 22. J
Med Gen 1993; 30: 852-6.

7. Goldberg R, Motzkin B, Marion R, Scam-

bler PJ, Shprintzen RJ. Velo-cardio-facial
syndrome: A review of 120 patients. Am J
Med Genet 1993; 45: 313-9.

8. Golding-Kushner KJ, Weller G, Shprintzen
RJ. Velo-cardio-facial syndrome: Language
and psychological profiles. J Craniofac Ge-
net 1985; 5: 259-66.

9. Lindsay EA, Morris MA, Gos A, Nestadt G,
Wolyniec PS, Lasseter VK. Schizophrenia
and chromosomal deletions within 22q11.2.
Am J Hum Genet 1995; 56: 1502-3.

10. Syk Blennow E. Fluorescent in situ-hybri-
disering. En ny dimension för genetiken.
Läkartidningen 1994; 91: 3901-5.

11. Gualtieri CT, Adams A, Shen CD, Loiselle
D. Minor physical anomalies in alcoholic
and schizophrenic adults and hyperactive
and autistic children. Am J Psychiatry 1982;
139: 640-3.

12. Guy JD, Majorski LV, Wallace CJ, Guy
MP. The incidence of minor physical
anomalies in adult male schizophrenics.
Schizophr Bull 1983; 9: 571-82.

13. O’Callaghan E, Larkin C, Kinsella A, Wad-
dington JL. Familial, obstetric, and other
clinical correlates of minor physical anoma-
lies in schizophrenia. Am J Psychiatry 1991;
148: 479-83.

14. Karayiorgou M, Morris MA, Morrow B,
Shprintzen RJ, Goldberg R, Borrow J et al.
Schizophrenia susceptibility associated
with interstitial deletions of chromosome
22q11. Proc Natl Acad Sci U S A 1995; 92:
7612-6.

15. Pulver AE, Karayiorgou M, Wolyniec PS,
Lasseter VK, Kasch L, Nestadt G et al. Se-
quential strategy to identify a susceptible
gene for schizophrenia: Report of potential
linkage for schizophrenia on chromosome
22q12-q13. Part 1. Am J Med Genet 1994;
54: 36-43. 

16. Lasseter VK, Pulver AE, Wolyniec PS, Ne-
stadt G, Meyers D, Karayiorgou M et al.
Letter to the editor: Follow-up report of po-
tential linkage for schizophrenia on chro-
mosome 22q. Part 3. Am J Med Genet 1995;
60: 172-3.

17. Schwab SG, Lerer B, Albus M, Maier W,
Hallmayer J, Fimmers R et al. Potential 
linkage for schizophrenia on chromosome
22q12-q13: A replication study. Am J Med
Genet 1995; 60: 436-43.

18. Kalsi G, Brynjolfsson J, Butler R, Sherring-
ton R, Curtis D, Sigmundsson T et al. Link-
age analysis of chromosome 22q12-13 in a
United Kingdom/Icelandic sample of 23
multiplex schizophrenia families. Am J
Med Genet 1995; 60: 298-301.

LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  5  •  1997 331


