სქესობრივი განვითარება
მამაკაცის სასქესო ჰორმონი ტესტოსტერონი წარმოიქმნება
სათესლე ჯირკვლებში, თუმცა დაუდგენელი მიზეზების გამო,
49,XXXXY ვაჟებში მათი ფუნქცია შესაძლოა ვარირებდეს
ნორმალურიდან
მწვავე
დეფიციტურ
მდგომარეობამდე.
ტესტოსტერონის დეფიციტი განპირობებულია დამატებითი X
ქრომოსომის არსებობით. ზოგიერთი ვაჟი იბადება მცირე
ზომის გენიტალიებით და პატარა, ჩამოუსვლელი სათესლე
ჯირკვლებით.
ჩვეულებრივ,
სქესობრივი
მომწიფება
შეფერხებულია ან არასრულია. თუ მეორადი სასქესო ნიშნები
(პენისის ზრდა, მამაკაცის ტიპის თმიანობა) არ განვითარდა,
შესაძლებელია ტესტოსტერონის ჩანაცვლებითი თერაპია
იმპლანტით, ინექციით ან გელით. ტესტოსტერონს დადებითი

მშობლები ამბობენ .....
ნუ დაივიწყებთ თქვენი პატარა ბიჭით ტკბობას,
ის ძალიან განსაკუთრებულია! რა თქმა უნდა, არსებობს
საზრუნავი, მაგრამ არის ბედნიერი მომენტები. ის თავის
დროზე გაივლის ყველა ეტაპს.

შეეცადეთ შეინარჩუნოთ კონტაქტი სხვა
ოჯახებთან, დაუკავშირდით მულტიდისციპლინურ
ჯგუფს (ლოგოპედი, ფიზიკური ან მოტორული თერაპევტი,
მაგრამ, შესაძლოა, ქცევითი თერაპევტიც სასარგებლო
აღმოჩნდეს, რადგან საუბრის უუნარობამ შესაძლოა
გამოიწვიოს განსხვავებული ქცევის ჩამოყალიბება).

გავლენა აქვს ქცევაზე, ასევე არსებობს მონაცემები, რომ შესაძლოა
გააუმჯობესოს მეტყველება.

49,XXXXY მამაკაცებში დაქვეითებულია სპერმის წარმოქმნა და
ფიქრობენ, რომ ეაკულატი არ შეიცავს სპერმას. მამაკაცები
შეიძლება
სქესობრივად
აქტიურები
იყვნენ,
თუმცა
ტესტოსტერონით მკურნალობის შემთხვევაშიც კი ისინი
უნაყოფოები არიან.

რატომ მოხდა ეს?
49,XXXXY სინდრომის მქონე ვაჟების მშობლების უმეტესობას აქვს
ქრომოსომების
ნორმალური
რაოდენობა.
დამატებითი
ქრომოსომები,
სავარაუდოდ
წარმოიქმნებიან
დედის
კვერცხუჯრედების ფორმირებისას განვითარებული ქრომოსომების
დაყოფის
დარღვევისას
რასაც
გაუთიშველობა
ეწოდება).
გაუთიშველობა უფრო ხშირია ასაკოვან დედებში, თუმცა არ
არსებობს მტკიცებულება ამგვარი კავშირის შესახებ 49,XXXXY
სინდრომის მქონე ბიჭების და მათ მშობლებს შორის. არ არის
ცნობილი, თუ რა იწვევს X ქრომოსომების ნორმალური დაყოფის
დარღვევას, თუმცა არაა მიჩნეული, რომ მას იწვევდეს მშობლების
რაიმე ქმედება ორსულობამდე ან ორსულობის პერიოდში.

შეიძლება განმეორდეს?
49,XXXXY სინდრომი არ არის
მემკვიდრული და ამ
ქრომოსომული დარღვევით
კიდევ ერთი შვილის ყოლის
ალბათობა იგივეა, რაც ზოგადი
პოპულაციური რისკი.

საინფორმაციო მხარდაჭერა
The Stables, Station Road West,
Oxted, Surrey RH8 9EE, UK
Tel: +44(0)1883 723356
I
შეუერთდით Unique-ს ინფორმაციული მხარდაჭერის მისაღებად.
Unique
არის
საქველმოქმედო
ორგანიზაცია
სახელმწიფო
დახმარების გარეშე, რომელიც არსებობს სრულიად დონაციებზე.
თუ შეგიძლიათ გააკეთეთ დონაცია ჩვენი ვებ-გვერდიდან:
www.rarechromo.org/donate
გთხოვთ დაგვეხმარეთ, რომ დაგეხმაროთ!
როდესაც თქვენ მზად იქნებით უფრო მეტი ინფორმაციისათვის, Unique
დაგეხმარებათ.
ჩვენ
შეგვიძლია
ვუპასუხოთ
ინდივიდუალურ
მოთხოვნებს და აგრეთვე, გამოვაქვეყნებთ სრულ გზამკვლევს 49,XXXXY
სინდრომის შესახებ.
აღნიშნული გზამკვლევი არ ანაცვლებს პირად სამედიცინო რჩევას.
ოჯახებმა უნდა გაიარონ კონსულტაცია კვალიფიციურ კლინიცისტთან
გენეტიკური დიაგნოზის, მართვის და ჯანმრთელობის ასპექტებთან
დაკავშირებით. მოწოდებული ინფორმაცია საუკეთესოა გამოქვეყნებული
დროისთვის და გადამოწმებულია დოქტორ მარტინ ბორგჰგრეფის მიერ
(ლუვენის
უნივერსიტეტი,
ბელგია),
დოქტორ
ჟერარ
კონვეის
(პედიატრიული ენდოკრინოლოგი, მედელსექსის ჰოსპიტალი, ლონდონი)
და პროფ. მაჯ ჰალტენის (სამედიცინო გენეტიკის პრპფესორი, ვაკვიკის
უნივერსიტეტი).
ქართული თარგმანი განხორციელებულია Unique მოხალისეობრივი
პროექტის
ფარგლებში
თბილისის
სახელმწიფო
სამედიცინო
უნივერსტიტეტის
მოლეკულური
და
სამედიცინო
გენეტიკის
დეპარტამენტის ბაზაზე. მთარგმნელობითი ჯგუფი: პროფ. თინათინ
ტყემალაძე, ექიმი მარიამ ჭიპაშვილი, ნინო ვარდოსანიძე (თსსუ-ის
სტუდენტი), ემერიტ. პროფ. ელენე აბზიანიძე. ვერსია 1.1 2016 (AP)
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Four years old

49,XXXXY
სინდრომი

იშვიათი ქრომოსომული დარღვევების მხარდამჭერთა ჯგუფი: საქველმოქმედო ნომერი
1110661 რეგისტრირებულია ინგლისში და უელსში
კომპანიის ნომერი 5460413

rarechromo.org

რა არის 49,XXXXY სინდრომი?
49,XXXXY სინდრომი სასქესო ქრომოსომების დარღვევის იშვიათი
ვარიაციაა და ვლინდება მხოლოდ ვაჟებსა და მამაკაცებში.
ჩვენსი გენეტიკური ინფორმაცია ინახება ჩვენს დნმ-ში, რომელიც
შეფუთულია სტრუქტურებში, რომელთაც ქრომოსომები ეწოდება.
ჩვენი სხეულის უჯრედების უმეტესობა შეიცავს 46 ქრომოსომის
იდენტურ ნაკრებს. ქრომოსომები წყვილადაა წარმოდგენილი,
პირველი 22 წყვილი დანომრილია 1-დან 22-მდე, ხოლო
დარჩენილ წყვილს სასქესო ქრომოსომები ეწოდება: როგორც წესი,
გოგონებსა და ქალებს აქვთ ორი X ქრომოსომა (XX), ხოლო ვაჟებსა
და მამაკაცებს კი - ერთი X და ერთი Y ქრომოსომა (XY).
49,XXXXY მქონე ვაჟებსა და მამაკაცებს აქვთ სამი დამატებითი X
ქრომოსომა.
49,XXXXY
სინდრომი
ადრე
განიხილებოდა
კლაინფელტერის სინდრომის ვარიანტად (47,XXY), თუმცა ამჟამად
ცალკე სინდრომადაა მიჩნეული.

ძირითადი მახასიათებლები
ეს მახასიათებლები მეტ-ნაკლებადა საერთოა 49,XXXXY-ის
მქონე ვაჟებსა და მამაკაცებში, თუმცა თითოეულ მათგანს
აქვს
გენების, მახასიათებლებისა და გამოცდილების
საკუთარი უნიკალური კომბინაცია.
ვაჟებისა და მამაკაცების უმეტესობას აღენიშნებათ:
◼ სხვადასხვა ხარისხის დასწავლის სირთულეები
◼ მეტყველების სირთულეები
◼ პუბერტულ პერიოდში არასრული სქესობრივი
განვითარება (ვაჟებს შესაძლოა ჰქონდეთ მცირე ზომის
გენიტალიები)
◼ კუნთების ტონუსის დაქვეითება, რაც იწვევს მოდუნებას
◼ დამახასიათებელი სხეულის ფორმა: ვიწრო მხრები
და გულმკერდი, გრძელი და თხელი ფეხები და
ბრტყელტერფიანობა

რამდენად ხშირია 49,XXXXY?
მიიჩნევა, რომ ერთ ვაჟს 85,000-100,000-ში აქვს 49,XXXXY
სინდრომი. ეს ნიშნავს, რომ ბებიაქალების, პედიატრებისა და
გენეტიკოსების უმეტესობას არასოდეს შეხვედრიათ 49,XXXXY
სინდრომის მქონე ვაჟი. თუმცა დადგენილია, რომ მსოფლიოში
ათასობით ვაჟია 49,XXXXY-ით, ბევრ მათგანს დიაგნოზი არ აქვს
დადგენილი, სამედიცინო ლიტერატურაში კი აღწერილია მხოლოდ
ასამდე შემთხვევა. 2020 წელს Unique-ს ჰყავდა 49,XXXXY-ის მქონე
83 წევრი.

განვითარება

სამედიცინო ასპექტები

◼ ზრდა ჩვილები, ჩვეულებრივ, პატარები და გამხდრები არიან,

◼ ორთოპედია

თუმცა Unique-ის გამოცდილებით, კვების პრობლემების
მოგვარების
შემდეგ,
ვაჟები
სიმაღლეში
ნორმალურად
იზრდებიან და საბოლოოდ მოზრდილი ასაკისთვის საშუალო ან
საშუალოზე მაღალი სიმაღლეს აღწევენ.

49,XXXXY-ის მქონე ვაჟებში
ხშირია საყრდენ-მამოძრავებელი
სისტემის დარღვევები. ბევრ მათგანს აქვს სუსტი სახსრები და
საჭიროებენ
დახმარებას
სუპინატორებით,
არტაშებით
ან
სპეციალურად დამზადებული ფეხსაცმელით. ზოგიერთ ვაჟს აქვს
ბრტყელი ტერფი, რის გამოც ტერფი შიგნით ბრუნდება და მუხლები
ერთმანეთს ედება.
იდაყვის ანომალიები ხშირია და ბევრ ვაჟს აქვს ორმაგ-სახსრიანი ან
წარზიდული იდაყვები. წინამხრის ორი გრძელი ძვალი (სხივის და
იდაყვის) შეიძლება იყოს შერწმული (მას რადიოულნარულ
სინოსტოზს უწოდებენ), რაც შეუძლებელს ხდის მკლავის მოხრას
იდაყვთან ან მის სრულ გაშლას.
ზოგიერთ ვაჟს შეიძლება აღენიშნებოდეს აქილევსის მყესის
დაჭიმულობა, ან მხრის მოძრაობის პათოლოგიური დიაპაზონი.
ასევე აღწერილია კისერმრუდობა, შესაძლოა მოხდეს თეძოს, მუხლის
ან იდაყვის დისლოკაცია.
ზოგიერთ ვაჟს აქვს ხერხემლის გამრუდება (სქოლიოზი ან კიფოზი),
რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს კუნთების სისუსტესთან
(ჰიპოტონია).

◼ დასწავლა ნებისმიერი ეფექტის ზეგავლენა სწავლაზე ძალიან
ცვალებადია. ზოგადად, მნიშვნელოვანია გქონდეთ გონივრული
მოლოდინი, რომ თქვენს ვაჟს ადრეული ინტერვენციული
სპეციალისტები და მასწავლებლები დაეხმარებიან. როგორც
წესი, 49,XXXXY ქრომოსომის მქონე ვაჟები უკეთესად ასრულებენ
ვიზუალურ და კონსტრუქციულ დავალებებს, ვიდრე ვერბალურს.

◼ მეტყველება ვაჟების უმეტესობას აღენიშნება მეტყველების
შეფერხება, რაც სწავლის უნარის არაპროპორციულია, ხოლო
ზოგიერთს უჭირს არტიკულაცია. მეტყველების დაწყებამდე
ოჯახები თვლიან, რომ ჟესტების ენის გამოყენება გამოსადეგია.
ზოგჯერ ვაჟებს არ უვითარდებათ მეტყველების უნარი, თუმცა
ეს მოვლენა გამონაკლისია. რეკომენდირებულია, ლოგოპედის
ჩართულობა.

◼ ჯდომა, სიარული... ვაჟებს, როგორც წესი, სხვა ბავშვებზე მეტი
დრო სჭირდებათ ბრუნის გაკეთების, ჯდომისა და სიარულისთვის. მოძრაობის დაწყებისთანავე, ბევრი ვაჟი ფიზიკურად
აქტიური და სრულყოფილი ხდება, თუმცა ზოგი რჩება დუნე
(ჰიპოტონიური) ან არააქტიური. ერთი ვაჟი 49,XXXXY-ით
სპეციალური ოლიმპიური ცურვის მედალოსანი იყო.

◼ ქცევა ჩვილები, როგორც წესი, წყნარები და უპრეტენზიოები
არიან, თუმცა სიარულის დაწყების და გარემოსთან კონტაქტის
შემდეგ, თავს იჩენს მათი პიროვნული თვისებები. ბევრი ვაჟი
49,XXXXY-ით კომუნიკაბელურია და სურს, რომ გასიამოვნოთ.
ისინი თავს ყველაზე მშვიდად ნაცნობ გარემოში გრძნობენ.
შესაძლოა, გაღიზიანების ეპიზოდები დაიწყოს მოზარდობის
ასაკში
და
გამოვლინდეს
დაბალი
ტოლერანტობა
გამღიზიანებლის მიმართ. როგორც წესი, ეფექტურია ქცევის
თანმიმდევრული მართვა. ბოლოდროინდელი გამოკვლევების
თანახმად, გაღიზიანება და შფოთვა შეიძლება დაკავშირებული
იყოს მეტყველებისა და კომუნიკაციის სირთულეებთან, რაც
შეიძლება გაუმჯობესდეს შესაბამისი თერაპიებით.

◼ სოციალური უნარები კომუნიკაბელურობის მიუხედავად,
ზოგიერთი ვაჟი არ იჩენს ინიციატივას და ძალიან მორცხვია.
მათ, ჩვეულებრივ, ოჯახის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა
სჭირდებათ და შესაძლოა, მიდრეკილი იყვნენ შფოთვისკენ.
49,XXXXY
მქონე
ვაჟებისთვის
შესაძლოა
სასარგებლო
აღმოჩნდეს
თერაპიები, რომლებიც მიზნად ისახავს
სოციალური სირთულეების მოგვარებას.

◼ კბილები
სტომატოლოგიური პრობლემები ხშირია და ჩვეულებრივ, საჭიროა
რეგულარული პროფილაქტიკური მკურნალობა. კბილები შეიძლება
ამოვიდეს გვიან და იყოს უჩვეულოდ დიდი, პატარა, ფერშეცვლილი
ან არასწორი.

◼ გული
ვაჟების უმეტესობას 49,XXXXY-ით აქვს ჯანმრთელი გული და
სისხლის მიმოქცევის სისტემა, თუმცა ბიჭების 15-20%-ს
დაბადებისას აღენიშნება გულის სტრუქტურული დარღვევები.
ზოგიერთ შემთხვევაში მკურნალობა საჭირო არ არის, თუმცა სხვებს
შესაძლოა დასჭირდეს ქირურგიული კორექცია. ოპერაციის შემდეგ
ვაჟები, როგორც წესი, თავს კარგად გრძნობენ.

◼ რესპირატორული ინფექციები
ჩვილებსა და ახალშობილებში გულმკერდის ღრუს ინფექციები
ხშირია და შეიძლება მძიმედ მიმდინარეობდეს. ზოგიერთი ვაჟი
ზრდასთან ერთად გადალახავს ამ პრობლემას, სხვებში ინფექციები
ნაკლებად მწვავდება, ზოგიერთებს კი რესპირატორული ინფექციები
ზრდასრულ ასაკშიც უგრძელდება.

◼ გულყრები
გულყრები 49,XXXXY სინდრომის სპეციფიკურ მახასიათებელს არ
წარმოადგენს, თუმცა უფრო ხშირია ვიდრე ზოგადად პოპულაციაში.
როგორც წესი, გულყრები ექვემდებარება მედიკამენტოზურ
მკურნალობას.

