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:: ύνδρομο Klinefelter 
 

Αξηζκόο Orphanet: 484 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Ο όξνο ζύλδξνκν Klinefelter (KS ) νξίδεη κηα νκάδα ρξσκνζσκηθώλ δηαηαξαρώλ ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα επηπιένλ ρξσκόζσκα Φ ζε ζύγθξηζε κε ηνλ θπζηνινγηθό θαξπόηππν 

άξξελνο 46, ΦΥ. Η αλεππινεηδία 47,XXY είλαη ε πην θνηλή δηαηαξαρή ησλ ρξσκνζσκάησλ ηνπ 

θύινπ ζηνλ άλζξσπν, κε επηπνιαζκό 1 ζηνπο 500 άξξελεο. Έρνπλ πεξηγξαθεί  θη άιιεο 

αλεππινεηδίεο  ησλ ρξσκνζσκάησλ ηνπ θύινπ, αλ θαη είλαη πνιύ ιηγόηεξν ζπρλέο, κε 48,XXYY, 

θαη 48,XXXY λα εκθαλίδνληαη ζε 1 ζε 17.000 έσο 1 ζε 50.000 γελλήζεηο αξξέλσλ. Η ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο 49,XXXXY είλαη κεηαμύ 1 ζηνπο 85.000 θαη 1 ζηηο 100.000 γελλήζεηο αξξέλσλ. 

Επηπιένλ, έρνπλ πεξηγξαθεί 46,ΦΦ άξξελα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε  ην ζύλδξνκν πξνθύπηεη 

από κεηάζεζε πιηθνύ ηνπ Υ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο  πεξηνρήο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θύινπ, 

SRY ) πξνο ην Φ ρξσκόζσκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηξηθήο κείσζεο. Οη επηπηώζεηο ζηα 

θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζσκαηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε απμάλνληαη κε ηνλ αξηζκό ησλ 

επηπιένλ ρξσκνζσκάησλ Φ, θαζώο  θάζε επηπιένλ ρξσκόζσκα Φ ζπλδέεηαη κε κείσζε ηνπ 

δείθηε λνεκνζύλεο ( IQ ) θαηά πεξίπνπ 15-16 κνλάδεο, κε ηνλ ιόγν λα επεξεάδεηαη 

πεξηζζόηεξν, ηδηαίηεξα νη εθθξαζηηθέο γισζζηθέο δεμηόηεηεο. Η ηππηθή θπηηαξνγελεηηθή αλάιπζε 

είλαη απαξαίηεηε  γηα λα γίλεη ε νξηζηηθή δηάγλσζε. Αλ ε δηάγλσζε δελ γίλεη πξηλ ηε γέλλεζε, νη 

άλδξεο κε θαξπόηππν 47,XXY κπνξεί λα εκθαλίζνπλ κηα πνηθηιία από ήπηα θιηληθά ζπκπηώκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία. Σηε βξεθηθή ειηθία, άξξελεο κε 47,XXY κπνξεί λα νδεγεζνύλ ζε 

ρξσκνζσκηθή εμέηαζε ιόγσ ππνζπαδία, κηθξνύ πένπο, ή θξπςνξρίαο, ή θαζπζηέξεζε 

αλάπηπμεο. Τν παηδί ζρνιηθήο ειηθίαο κπνξεί λα παξνπζηάζεη θαζπζηέξεζε ιόγνπ, καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Τν κεγαιύηεξν παηδί ή ν έθεβνο κπνξεί λα εληνπηζζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ελδνθξηλνινγηθήο αμηνιόγεζεο ιόγσ θαζπζηεξεκέλεο ή ειιηπνύο εθεβηθήο 

αλάπηπμεο κε ζσκαηόηππν επλνύρνπ, κε γπλαηθνκαζηία θαη κηθξνύο όξρεηο. Οη ελήιηθεο ζπρλά 

αμηνινγνύληαη ιόγσ ππνγνληκόηεηαο ή θαθνήζεηαο ηνπ καζηνύ. Θεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε 

αλδξνγόλα ζα πξέπεη λα αξρίδεη θαηά ηελ εθεβεία (πεξίπνπ12 εηώλ) θαη ε δόζε ζα πξέπεη λα 

απμάλεηαη έηζη ώζηε λα είλαη επαξθήο γηα ηελ δηαηήξεζε ζηνλ νξό ησλ θαηαιιήισλ αλά ειηθία 

ζπγθεληξώζεσλ ηεο ηεζηνζηεξόλεο, ηεο νηζηξαδηόιεο, ηεο ζπιαθηνηξόπνπ νξκόλεο (FSH) θαη 

ηεο σρξηλνηξόπνπ νξκόλεο (LH). 

Εηδηθόο εκπεηξνγλώκσλ: 

o Pr John M. GRAHAM 

o Dr Jeannie VISOOTSAK 

 

Μεηάθξαζε – Επηκέιεηα: 

o Κνζκά Κσλζηαληίλα, MD. Κιηληθή Γελεηίζηξηα 

o Ειέλε Μηρειαθάθε, PhD. Εζληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Ειιεληθνύ Orphanet  
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Τειεπηαία ελεκέξσζε: Οθηώβξηνο 2006 

Μεηάθξαζε: Ινύιηνο 2014 

 

 

 

Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


