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:: Το σύνδρομο 48,XXXY 
 

Αριθμός Orphanet: ORPHA96263 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Το σύνδρομο 48,XXXY αντιπροσωπεύει μια χρωμοσωματική ανωμαλία του τύπου της 

ανευπλοειδίας που χαρακτηρίζεται από την παρουσία δύο επιπλέον χρωμοσωμάτων Χ στους 

άρρενες. Η ετήσια συχνότητα εμφάνισης είναι 1/50.000 γεννήσεις αρένων. Το σύνδρομο 

48,XXXY διαφέρει από το σύνδρομο Klinefelter ως προς  την παρουσία μέτριας νοητικής 

υστέρησης (μέσος όρος IQ 50), την σε μεγαλύτερο βαθμό υποπλασία των γεννητικών οργάνων 

(μικρορχία, μικροφαλία, υποπλασία του όσχεου) και τις  πιο συχνές δυσμορφίες του προσώπου 

(επίπεδη μύτη, επίκανθος, προγναθισμός, κοντός λαιμός, υπερτηλωρισμός, ασυμμετρία του 

προσώπου). Με το σύνδρομο αυτό συνδέονται συχνά και άλλες δυσμορφίες (κλινοδακτυλία του 

πέμπτου δακτύλου των χεριών, βλαισά ισχία (coxa valga) κλπ.). Μπορεί επίσης να 

παρατηρηθούν συγγενείς σκελετικές δυσπλασίες (κυφοσκολίωση, κερκιδωλενική συνοστέωση, 

δυσπλασία των επιφύσεων) σε συνδυασμό με ανωμαλίες των γεννητικών οργάνων (κρυψορχία) 

και γυναικομαστία. Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί επίσης να εμφανιστούν κι άλλες 

εκδηλώσεις, όπως αρθροπάθειες, παχυσαρκία, προβλήματα συμπεριφοράς 

(υπερδραστηριότητα, ευερεθιστότητα, άγχος, ανωριμότητα, παθητικότητα, θυμός, προβλήματα 

επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης) και καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου. Η πιο πιθανή 

αιτιολογία είναι η μη διάζευξη των ομόλογων χρωμοσωμάτων (κατά την πρώτη μειωτική 

διαίρεση) ή των αδελφών χρωματίδων (κατά τη δεύτερη μειωτική διαίρεση) στα γονεϊκά 

γεννητικά κύτταρα. Δεν υπάρχει κανένας γνωστός παράγοντας που ευθύνεται ή ευνοεί την 

ανάπτυξη του συνδρόμου αυτού. Ο καρυότυπος μεταφάσεων επιτρέπει την επιβεβαίωση της 

κλινικής διάγνωσης. Ο μωσαϊκισμός με άλλες πολυσωμίες (,XXXY/ 48,XXYY/ 49,XXXXY) δεν 

είναι ασυνήθιστος. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει άλλες ανευπλοειδίες, όπως τα 

σύνδρομο Klinefelter (47, XXY), 48,XXYY και 49,XXXXY (βλέπε αυτούς τους όρους). Η 

προγεννητική διάγνωση είναι δυνατή, με αμνιοπαρακέντηση. Ο κίνδυνος επανεμφάνισης είναι 

πολύ μικρός, καθώς οι περιπτώσεις 48,XXXY είναι σποραδικές. Η αντιμετώπιση των 

πασχόντων πρέπει να γίνεται από μια διεπιστημονική ομάδα και περιλαμβάνει την  θεραπεία 

των καρδιακών και σκελετικών δυσπλασιών, τη αντιμετώπιση  της αισθητηριακής, νευρολογικής, 

ορμονικής (θεραπεία με τεστοστερόνη), μεταβολικής (παρακολούθηση της παχυσαρκίας) 

δυσλειτουργίας,  ψυχολογική - ψυχιατρική φροντίδα και οδοντιατρική παρακολούθηση. Οι 

ασθενείς έχουν φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής, αλλά θα πρέπει να παρακολουθούνται από 

γιατρούς τακτικά, ιδίαιτερα ως προς  τα ενδοκρινολογικά προβλήματα και τα προβλήματα 

λοιμώξεων και να υποβάλλονται σε τακτική ψυχιατρική παρακολούθηση. 
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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. 


