
 

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια στο  www.orpha.net            1 

  

 

 

:: Το σύνδρομο 48,XXXΧY 
 

Αριθμός Orphanet: ORPHA96264 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Το σύνδρομο 49, XXXXY αντιπροσωπεύει μια χρωμοσωματική ανωμαλία του τύπου της 

ανευπλοειδίας που χαρακτηρίζεται από την παρουσία τριών επιπλέον χρωμοσωμάτων Χ 

στους άρρενες. Η ετήσια συχνότητα εμφάνισης είναι 1/85.000 έως 1/100.000 γεννήσεις 

αρρένων. Το σύνδρομο 49, XXXXY διαφέρει από το σύνδρομο Klinefelter ως προς  την ποικίλου 

βαθμού νοητική υστέρηση ( IQ ) των πασχόντων , που είναι   συχνά  ήπια, δυσδιάκριτη στην 

παιδική ηλικία, και   εμφανίζει προοδευτική (μέτρια έως σοβαρή) επιδείνωση  με την πάροδο του 

ηλικίας (το IQ κυμαίνεται μεταξύ 70 και 20),  την απουσία ψηλού αναστήματος, την καθυστέρηση 

στην σωματική ανάπτυξη ,συχνά ήδη ορατή προγεννητικά και κάτω του τρίτου εκατοστημορίου 

μετά τη γέννηση, και μερικές φορές από κοντό ανάστημα και έλλειψη αυξητικής ορμόνης. Ο 

υπογοναδισμός είναι σοβαρός με μικροφαλία, μικρορχία, υποπλασία των όρχεων και 

κρυψορχία. Η γυναικομαστία δεν είναι συνήθης. Συχνά εμφανίζονται αξιοσημείωτες δυσμορφίες 

του προσώπου (υπερτηλωρισμός, μεγάλη, πλατιά μύτη με επίπεδη ρινική καμπυλότητα, 

βλεφαρικές σχισμές με φορά προς τα άνω, επίκανθος, προγναθισμός, υπερδίπλωση του 

εξωτερικού αυτιού, βραχύς λαιμός) και άλλες δυσμορφίες (βλαισοποδία, πλατυποδία, 

κλινοδακτυλία του πέμπτου δακτύλου των χεριών, χαλαρότητα των αρθρώσεων). Μπορεί επίσης 

να παρατηρηθούν συγγενείς ανωμαλίες στην καρδιά (αρτηριακός κορμός) , τον σκελετό 

(κερκιδωλενική συνοστέωση, δυσπλασία των επιφύσεων, βλαισά ισχία(coxa valga), 

κυφοσκολίωση, εξάρθρωση ισχίου και γονάτου),  τον εγκέφαλο  (υποπλασία 

μεσολοβίου,συγγενή έλλειψη του ρινεγκεφάλου (arhinencephaly) και τα νεφρά (νεφρική 

υποπλασία). Κεντρική υποτονία εμφανίζεται συχνά στα παιδιά . Με την πάροδο του χρόνου, η 

νοητική υστέρηση επιδεινώνεται και συνοδεύεται απο σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη 

της ομιλίας. Είναι πιθανή η εμφάνιση στραβισμού ή σοβαρής και προοδευτικής μυωπίας που 

μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα της όρασης. Προβλήματα συμπεριφοράς, όπως η 

συστολή, μπορεί επίσης να είναι εμφανή. Η αιτιολογία είναι η μη διάζευξη των ομόλογων 

χρωμοσωμάτων (κατά την πρώτη μειωτική διαίρεση) ή των αδελφών χρωματίδων (κατά τη 

δεύτερη μειωτική διαίρεση) στα μητρικά γεννητικά κύτταρα. Δεν υπάρχει κανένας γνωστός 

παράγοντας που ευθύνεται ή ευνοεί την εμφάνιση του συνδρόμου. Ο καρυότυπος μεταφάσεων 

επιτρέπει την επιβεβαίωση της κλινικής διάγνωσης. Η προγεννητική διάγνωση είναι δυνατή με   

αμνιοπαρακέντηση στα πλαίσια ελέγχου για ένα ευρύ φάσμα ασθενειών. Ο κίνδυνος 

επανεμφάνισης είναι πολύ μικρός καθώς οι περιπτώσεις 49, XXXXY είναι σποραδικές. Η 

αντιμετώπιση των πασχόντων  πρέπει να γίνεται από μια διεπιστημονική ομάδα και να 

περιλαμβάνει τη αντιμετώπιση των καρδιακών και σκελετικών ανωμαλιών, την παρακολούθηση 

της ψυχοκινητικής ανάπτυξης και να συνδυάζεται με φυσικοθεραπεία, εκτίμηση των 

πνευματικών ικανοτήτων, λογοθεραπεία, ορθοπεδική, αισθητηριακή (οφθαλμολογική εξέταση), 

νευρολογική, ορμονική  (αν χρειάζεται) και ψυχολογική φροντίδα και τακτική οδοντιατρική 

παρακολούθηση. Οι ασθενείς έχουν ουσιαστικά φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής, αλλά θα πρέπει 

να παρακολουθούνται με τακτικές ιατρικές επισκέψεις. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 


