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:: ID 12832 Zespół 48,XXXY 
 
Orpha number: ORPHA96263 
 

Synonim: 48,XXXY 

 
 
STRESZCZENIE 
Zespół 48,XXXY jest chromosomową anomalią typu aneuploidalnego, charakteryzującą 

się obecnością dwóch dodatkowych chromosomów X u mężczyzn. Rocznie występuje 

1/50 000 przypadków wśród noworodków płci męskiej. Zespół 48,XXXY różni się od 

zespołu Klinefeltera występowaniem niepełnosprawności intelektualnej w stopniu 

umiarkowanym (średni II 50), bardziej zaznaczonym niedorozwojem narządów płciowych 

(małe jądra, mikropenis, niedorozwój moszny) i częściej występującą dysmorfią twarzy 

(płaska nasada nosa, zmarszczki nakątne, prognatyzm, krótka szyja, hiperteloryzm, 

asymetria twarzy). Inne cechy dysmorficzne (klinodaktylia V palca, biodro koślawe itd.) są 

również często obserwowane w tym zespole. Poza anomaliami płciowymi (wnętrostwo) i 

ginekomastią mogą występować wrodzone deformacje układu kostnego (kifoskolioza, 

synostoza promieniowo-łokciowa, dysplazja nasad kości). Z wiekiem mogą pojawić się 

inne objawy, takie jak problemy ze stawami, otyłość, zaburzenia behawioralne 

(nadaktywność, drażliwość, niepokój, niedojrzałość emocjonalna, bierność, złość, 

problemy z komunikacją i socjalizacją) i opóźnienie mowy. Najbardziej prawdopodobną 

przyczyną jest brak rozłączenia się homologicznych chromosomów (podczas pierwszego 

podziału mejotycznego) lub siostrzanych chromatyd (podczas drugiego podziału 

mejotycznego) w trakcie spermatogenezy. Nie jest znany czynnik odpowiedzialny lub 

predysponujący do wystąpienia tego zespołu. Diagnozę kliniczną potwierdza badanie 

kariotypu. Mozaikowatość  występująca wraz z innymi polisomiami  (48,XXXY/ 48,XXYY/ 

49,XXXXY) nie jest rzadka. Diagnostyka różnicowa obejmuje inne aneuploidie, takie jak 

zespół Klinefeltera (47,XXY), zespół 48,XXYY i 49, XXXXY (sprawdź te terminy). 

Diagnostyka prenatalna jest możliwa poprzez wykonanie amniopunkcji. Ryzyko 

powtórzenia się wady u następnego dziecka jest bardzo niskie, ponieważ przypadki 

zespołu 48,XXXY są sporadyczne. Opieka powinna być sprawowana przez 

wielodyscyplinarny zespół, postępowanie obejmuje korekcję wad serca i 

nieprawidłowości w budowie szkieletu, a także opiekę okulistyczną, neurologiczną, 
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endokrynologiczną (terapia testosteronem), metaboliczną (monitorowanie tarczycy i 

cukrzycy), psychologiczną i psychiatryczną oraz kontrolę dentystyczną. Poziom życia 

pacjentów nie zmienia się zasadniczo, muszą oni tylko regularnie uczęszczać na wizyty 

lekarskie ze względu na zaburzenia endokrynologiczne i infekcje, oraz powinni także być 

pod opieką psychologa.  
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim 
informacje w żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej 
wykwalifikowanych specjalistów i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do 
diagnozowania lub leczenia. 

 
 
 


