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::  Zespół 49,XXXXY 
 
Orpha number: ORPHA96264 
 

Synonim: 49,XXXXY; zespół Fraccaro 
 
STRESZCZENIE 
 

Zespół 49,XXXXY jest chromosomową anomalią typu aneuploidalnego, charakteryzującą 

się obecnością trzech dodatkowych chromosomów X u mężczyzn. Rocznie występuje 

1/85 000 do 1/100 000 przypadków wśród noworodków płci męskiej. Zespół 49,XXXXY 

różni się od zespołu Klinefeltera zmiennym poziomem II, z często subtelną 

niepełnosprawnością intelektualną w dzieciństwie, ale postępującym (umiarkowany do 

ciężkiego) z wiekiem pogorszeniem (ostatecznie poziom II waha się od 70 do 20), 

nieobecnością wysokiego wzrostu (występuje opóźnione wzrastanie, często widoczne już 

w życiu płodowym), a czasami niskim wzrostem i niedoborem hormonu wzrostu. 

Niedorozwój narządów płciowych jest znaczny z mikropenisem, małymi jądrami, 

niedorozwojem moszny i wnętrostwem. Ginekomastia występuje rzadko. Często 

pojawiają się niezwykłe cechy dysmorfii twarzy (hiperteloryzm, duży płaski nos, 

skośnogórne ustawienie szpar powiekowych, zez, prognatyzm, zmarszczka nakątna, 

nadmierne pofałdowanie małżowin usznych, krótka szyja) i inne cechy (koślawe łokcie, 

płaskostopie, klinodaktylia V palca, wiotkość w stawach). Mogą także występować 

wrodzone wady serca (przetrwały przewód tętniczy), wady szkieletu (synostoza 

promieniowo-łokciowa, dysplazja nasad kości, biodro koślawe, kifoskolioza, zwichnięcia 

stawów biodrowych i kolanowych), mózgu (hipoplazja ciała modzelowatego i brak 

węchomózgowia) i wady nerek (hipoplazja nerek). U dzieci często obserwowana jest 

hipotonia osiowa. Z wiekiem pogłębia się niepełnosprawność intelektualna, z czym wiążę 

się poważne opóźnienie w rozwoju mowy. Może wystąpić zez lub ciężka, postępująca 

krótkowzroczność, której efektem jest niedowidzenie. Mogą się także pojawiać zaburzenia 

behawioralne takie jak nieśmiałość. Etiologia choroby to brak rozłączenia się 

homologicznych chromosomów (podczas pierwszego podziału mejotycznego) lub 

siostrzanych chromatyd (podczas drugiego podziału mejotycznego) w matczynych 

komórkach rozrodczych. Nie jest znany czynnik odpowiedzialny lub predysponujący do 

tego zespołu. Diagnozę kliniczną potwierdza badanie kariotypu. Diagnostyka prenatalna 
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jest możliwa poprzez wykonanie amniopunkcji. Ryzyko powtórzenia się wady u 

następnego dziecka jest bardzo niskie, ponieważ przypadki zespołu 49,XXXXY są 

sporadyczne. Opieka powinna być sprawowana przez wielodyscyplinarny zespół, 

postępowanie obejmuje korekcję wad serca i nieprawidłowości w budowie szkieletu, 

monitorowanie i wspomaganie rozwoju psychoruchowego poprzez fizjoterapię, 

psychomotorykę, terapię mowy, opiekę ortopedyczną, okulistyczną, neurologiczną, 

hormonalną oraz psychologiczną, a także regularne kontrole dentystyczne. 

Poziom życia pacjentów nie zmienia się zasadniczo, muszą oni tylko regularnie 

uczęszczać na wizyty lekarskie 
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Streszczenie To Zostało Przetłumaczone Dzięki Wsparciu Finansowemu Xxx [W Razie 
Potrzeby] 
 

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. 

 
 
 


