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იშვიათი ქრომოსომული დარღვევების მხარდამჭერთა ჯგუფი   საქველმოქმედო ნომერი 1110661,  

რეგისტრირებულია ინგლისში და უელსში,                                          კომპანიის ნომერი 5460413 

რატომ მოხდა ეს? 
XXYY სინდრომის მქონე ბიჭების მშობლების უმეტესობას 

აქვთ ქრომოსომების ნორმალური რაოდენობა. 

დამატებითი ქრომოსომების მიზეზი, სავარაუდოდ, არის 

შეცდომა ბავშვის ჩასახვისას ან მამის სპერმატოზოიდის და 

შესაძლოა დედის კვერცხუჯრედის ჩამოყალიბებისას. 

როდესაც სპერმატოზოიდი და კვერცხუჯრედი 

ფორმირდება, თითოეული ქრომოსომული წყვილის ორი  

ასლი ჩვეულებრივ  ერთმანეთს შორდება. ამიტომ 

სპერმატოზოიდი და კვერცხუჯრედი შეიცავს 23 

ქრომოსომას. არც თუ იშვიათად, ქრომოსომების ერთი 

წყვილი ერთმანეთს არ შორდება, ამას ეწოდება 

გაუთიშველობა. 

ჩვეულებრივ ითვლება, რომ დამატებითი ქრომოსომები 

მამისგან არის მიღებული. მეიოზური გაუთიშველობა 

უფრო ხშირია ხანდაზმულ დედებში, მაგრამ არა 

ხანდაზმულ მამებში და ამის გამომწვევი მიზეზი უცნობია. 

არ არსებობს იმის მტკიცებულება, რომ XXYY სინდრომი 

გამოწვეულია მშობლების რაიმე ქცევით ორსულობამდე ან 

ორსულობის დროს. იგი არაა ასოცირებული გარემოს, 

ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის ზემოქმედებასთან, 

დაავადებებთან ან მედიკამენტებთან. 

შეიძლება დაავადება ისევ განმეორდეს? 
XXYY სინდრომი უმეტესად ხდება შემთხვევით, ამიტომ 

ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ის მომდევნო ორსულობისას 

გამოვლინდეს. თუმცა, ზოგი მშობელი შემდგომი 

ორსულობისას ირჩევს გაიკეთოს ნაყოფის  ქრომოსომების 

ანალიზი. 

შვილოსნობის უნარი 
დამატებითი X ქრომოსომა ხელს უშლის სპერმატოზოიდების 

წარმოქმნას და როგორც წესი, 48,XXYY მამაკაცების სპერმა არ 

შეიცავს სპერმატოზოიდებს. ტესტოსტერონით მკურნალობას 

არა აქვს ამაზე გავლენა. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ 

მამაკაცები უნაყოფოები არიან, ისინი სქესობრივად აქტიურ 

ცხოვრებას ეწევიან. 

ძლიერი მხარეები 
XXYY სინდრომის მქონე ბიჭები,  ძლიერი მხედველობითი 

და სივრცითი შესაძლებლობების და ზოგჯერ კარგი 

მეხსიერების წყალობით, შედარებით კარგად ეუფლებიან 

ისეთ აქტივობებს, როგორიცაა სამაგიდო და 

კომპიუტერული თამაშები და სივრცეში ორიენტაცია. ისინი 

არიან მეგობრული, არ ახასიათებთ სხვისი განსჯა და 

შეუძლიათ იყვნენ მზრუნველი და ყურადღებიანი. 

Unique-მა შეიძლება მოიხსენიოს სხვა ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული 

ინფორმაცია და ვებ-გვერდები, რათა დაეხმაროს ოჯახებს სათანადო ინფორმაციის 

მიღებაში. აღნიშნული არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვეთანხმებით მათ მიერ გამოქვეყნებულ 

ინფორმაციას ანდა გაგვაჩნია რაიმე ვალდებულება მათ მიმართ. 
Unique დაგეხმარებათ დამატებითი ინფორმაციის მოძიებაში. ჩვენ შეგვიძლია ვუპასუხოთ 

ინდივიდუალურ შეკითხვებს და გაგვაჩნია უფრო დეტალური გზამკვლევი XXYY 

სინდრომის შესახებ. 
აღნიშნული გზამკვლევი არ ანაცვლებს პირად სამედიცინო რჩევას. ოჯახებმა უნდა 

გაიარონ კონსულტაცია კვალიფიციურ კლინიცისტთან გენეტიკური დიაგნოზის, მართვის 

და ჯანმრთელობის ასპექტებთან დაკავშირებით. აღნიშნულ გზამკვლევში მოწოდებული 

ინფორმაცია მაქსიმალურად კორექტულია გამოქვეყნების დროს და ამოწერილია სრული 

ტექსტიდან, რომელიც შეადგინა დოქტორ რაულ რუმანმა (პედიატრიული 

ენდოკრინოლოგი, ანტვერპის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალი) და Unique-ს მთავარმა 

სამედიცინო მრეველმა, 2004 

ქართული თარგმანი განხორციელებულია Unique მოხალისეობრივი პროექტის 

ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსტიტეტის მოლეკულური და 

სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტის ბაზაზე. მთარგმნელობითი ჯგუფი: პროფ. თ. 

ტყემალაძე, ასოც. პროფ. ქეთევან კანკავა, ექ. მარიკა სულაშვილი, ელენე ოქროაშვილი 

(თსსუ-ის სტუდენტი), ემერიტ. პროფ. ე. აბზიანიძე. 

საავტორო უფლებები © Unique 2005 
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ქცევა 
ხშირად, მაგრამ არა ყოველთვის, ბიჭებს შეიძლება ჰქონდეთ ქცევითი 

დარღვევები. როგორც წესი, ახალშობილობის პერიოდში ბიჭები მშვიდი 

და კარგი ზნის არიან. ადრეული ბავშვობის პერიოდში მათ უხარიათ 

სხვა ადამიანების სიამოვნება, თუმცა მარტივად ღიზიანდებიან. შუა  

ბავშვობის პერიოდში მათ სასიამოვნო პიროვნული თვისებები 

უყალიბდებათ, თუმცა ხშირად აღენიშნებათ ხასიათის მკვეთრი 

ცვლილებები და ტანტრუმები. მშობლებს უნდა შესთავაზონ ქცევითი 

მართვის ტრენინგი მანამ სანამ მათი ვაჟი ჯერ კიდევ ახალგაზრდაა. 

მშობლების მიერ თავისი შვილის ქცევის მართვის წარმატებული 

გამოცდილი მიდგომებია: 

■ მედიკამენტები ■ ქცევის მხარდაჭერა ■ მუსიკალური 

თერაპია ■  დღის ზუსტი განრიგი,   მშვიდი და მხარდამჭერი 

გარემო. 

■ სწავლა 
დასწავლის შესაძლებლობის სპექტრი ძალიან ფართოა. 

ცნობილია, რომ ყოველ დამატებით ქრომოსომასთან ერთად IQ-

ს მაჩვენებელი მცირდება 10-15 ქულით.  მიუხედავად იმისა 

რომ ხშირად 47,XXY ან 47,XYY ბიჭებს არა აქვთ დასწავლის 

გამოხატული სირთულეები, ზოგიერთს მაინც აღენიშნება  წერა-

კითხვასთან დაკავშირებული პრობლემები. 48,XXYY ბიჭებს 

აქვთ სწავლასთან დაკავშირებულ მეტი სირთულეები. 10-დან 1 

ბიჭს აქვს IQ-ს ნორმალური ან საშუალოზე მაღალი 

მაჩვენებელი, თუმცა  უმეტესობას  დასწავლის მსუბუქი 

სირთულეები აღენიშნებათ. ამბობენ, რომ 48,XXYY ბიჭებს 

მხედველობითი მეხსიერება უკეთესი აქვთ ვიდრე 

ინფორმაციის სმენითი აღქმა, როგორც წესი, მათი 

ინტლექტუალური  IQ უფრო მაღალია ვიდრე ვერბალური IQ. 

■ მეტყველება 
ჩვეულებრივ, 48,XXYY ბიჭებს მეტყველების სპეციფიკური  

შეფერხება აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგს აქვს 

ინფორმაციის აღქმის პრობლემა, თუმცა ბიჭების უმეტესობა 

უკეთ იგებს,  ვიდრე მეტყველებს. ბიჭებს ხშირად უჭირთ 

საუბრისას სიტყვების მოძებნა და აქვთ სირთულეები 

წინადადების სტრუქტურის ჩამოყალიბების, ჟღერადობის, 

არტიკულაციის და სიტყვების თანმიმდევრობის დაწყობის 

მხრივ. ბავშვებს ასევე ხშირად აქვთ ხანმოკლე 

მეხსიერებასთან დაკავშირებული სირთულეები. ბიჭები 

ყველაზე კარგად სწავლობენ განმეორებითი მხედველობითი 

სტიმულების გამოყენებით და ისეთი სტრატეგიების 

საშუალებით, რომლებიც ეხმარება მათ საკუთარი აზრის 

ჩამოყალიბებაში. 

■ ჯდომა, მოძრაობა... 
ახალშობილებში ხშირია კუნთების დაქვეითებული ტონუსი და 

წონასწორობის  და კოორდინაციის დარღვევა, რამაც შეიძლება 

განაპირობოს დაგვიანებული ჯდომა, ცოცვა და სიარული. 

კუნთების მასის  ნაკლებობამ შეიძლება ძალა და გამძლეობა 

შეამციროს. ოკუპაციური და ფიზიოთერაპია ხელს უწყობს 

კუნთოვანი ტონუსის გაძლიერებას და მოძრაობითი უნარების 

განვითარებას. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ ბიჭს აქვს 

მნიშვნელოვნად გამოხატული  მოტორული შეფერხება, მათი 

უმეტესობა აქტიური და მოხერხებულები არიან. 

■ ზრდა 
როგორც წესი, დაბადებისას ბიჭები ნორმალური წონის და 

სიგრძის არიან. ზრდასთან ერთად უფრო მეტად შესამჩნევი ხდება 

მათი სიმაღლეში ზრდა და გრძელი კიდურები. ბიჭების 

უმეტესობა  აღწევს სულ მცირე 6 ფუტს (183 სმ). ჭარბი 

ტესტოსტერონი (ბუნებრივად გამომუშავებული სქესობრივი 

მომწიფების დროს ან სამკურნალოდ დანიშნული) ეხმარება 

ზრდის დასრულებაში. თუმცა, ტანმაღლობა XXYY ბიჭებში არ 

არის გამოწვეული მხოლოდ ტესტოსტერონის დაბალი დონის 

გამო, არამედ განპირობებულია დამატებით X ქრომოსომაზე და 

შესაძლოა დამატებით Y ქრომოსომაზე არსებული გენებით. 

■ სქესობრივი მომწიფება 
ზოგიერთ ბიჭში სქესობრივი მომწიფება ნორმალურად 

მიმდინარეობს. სხვებში კი შეფერხებულია და  დაუსრულებელი 

რჩება ტესტოსტერონის არასაკმარისი რაოდენობით წარმოქმნის 

გამო. 9-10 წლიდან ბიჭები უნდა იმყოფებოდნენ ენდოკრინოლოგის 

მეთვალყურეობის ქვეშ, რადგან მათში ხშირია ტესტოსტერონის 

ნაკლებობა. თუ მეორადი სასქესო ნიშნები (პენისის ზომის ზრდა, 

მამრობითი სქესისთვის დამახასიათებელი თმიანობა)  არ 

განვითარდა ან სქესობრივი მომწიფება არაა დასრულებული, 

შესაძლოა დაინიშნოს ტესტოსტერონის ჩანაცვლებითი თერაპია. 

აღნიშნული თერაპია არ იწვევს აგრესიულ ქცევას. 

■ ორთოპედია 
ბიჭების უმეტესობას აქვთ ბრტყელი ტერფი და მიუხედავად იმისა, 

რომ ზრდასთან ერთად იგი ხშირად თავისთავად გაივლის, რიგ 

შემთხვევაში საჭირო ხდება ორთოპედიული ჩასაფენის ან 

სპეციალური ფეხსაცმელის გამოყენება. ზოგიერთ ბიჭს ასევე 

აღენიშნება რადიოულნარული სინოსტოზი (წინამხარში ორი ძვლის 

შერწყმა, შეუძლებელს ხდის მხრის მობრუნებას ან ზოგჯერ გაშლას) 

და იდაყვის სახსრის მოძრაობის შეზღუდვა. 

■ პირის ღრუს მოვლა 
ბევრ ბიჭს აქვს ნაკლები ან დამატებითი კბილები (განსაკუთრებით 

ძირითადი საღეჭი კბილები), კბილების მნიშვნელოვანი ცვეთა ან 

ტაუროდონტიზმი, მდგომარეობა, როდესაც კბილებს ძალიან დიდი 

პულპის ღრუ და გრძელი ფესვები აქვთ. ბიჭები უნდა 

იმყოფებოდნენ სტომატოლოგის რეგულარული მეთვალყურეობის ქვეშ. 

■ გული და ცირკულაცია 
ყველა ბიჭს უნდა ჩაუტარდეს დეტალური გულის გამოკვლევა. 12-

დან 1 ბიჭი იბადება გულის ანომალიით, როგორიცაა გულის 

ძგიდეში მცირე ზომის ხვრელები, ფილტვის არტერიის სტენოზი 

(არტერიის შევიწროვება, რომელსაც  სისხლი  ფილტვებამდე მიაქვს), 

ფალოს ტეტრადა და მიტრალური სარქვლის პროლაფსი (სუსტი 

სარქველი გულის მარცხენა მხარეს). გულის დაავადებების მქონე 

ბიჭები   საჭიროებენ პროფილაქტიკურ ანტიბიოტიკოთერაპიას 

სტომატოლოგიური ოპერაციის ჩატარებამდე. 

■ ასთმა და ალერგიები 
როგორც ჩანს, ასთმის  და ალერგიების სიხშირე უფრო მაღალია 

48,XXYY ბიჭებში. არ არის ცნობილი უფრო ხშირია თუ არა ზედა 

სასუნთქი გზების ინფექციები, თუმცა ზოგიერთ ბიჭს ზამთარში 

ხშირად უვითარდება სასუნთქი გზების ინფექციები. ამგვარი 

მგრნობელობა ნიშნავს იმას, რომ ყველა ბიჭი უნდა იყოს სრულად 

იმუნიზირებული. 

■ ნევროლოგია 
ზოგიერთ  XXYY ინდივიდს აქვს ნევროლოგიური ნიშნები. 

ზოგიერთს აქვს ინტენციური ტრემორი (მათი ხელი კანკალებს 

როდესაც ისინი ცდილობენ შეასრულონ მიზანდასახული 

მოძრაობა); ზოგს აქვს განმეორებადი ტიკები; ბევრს აქვს  

სიძნელეები მოტორულ უნარებთან და კოორდინაციასთან 

დაკავშირებით.  გულყრები უფრო ხშირია, ვიდრე ზოგად პოპულაციაში 

სამედიცინო ასპექტები განვითარება 

XXYY სინდრომი, ასევე ცნობილი როგორც 48,XXYY, არის სასქესო 

ქრომოსომების იშვიათი დარღვევა, რომელიც გვხვდება მხოლოდ 

ბიჭებში და მამაკაცებში.. 
ჩვენს სრულ გენეტიკურ ინფორმაციას  ჩვენი სხეულის თითოეული 

უჯრედი შეიცავს. გენეტიკური მასალა, რომელიც შეიცავს ამ 

ინფორმაციას არის დნმ, რომელიც მჭიდროდაა დახვეული და ქმნის 

46 ძაფისებრ სტრუქტურას, რომელსაც ქრომოსომა ეწოდება. ეს 46 

ქრომოსომა წარმოდგენილია 23 წყვილის სახით. პირველი 22 წყვილი 

დანომრილია 1-დან 22-მდე. ბოლო წყვილი სასქესო ქრომოსომებია. 

გოგონებს და ქალებს აქვთ ორი X ქრომოსომა (XX) და ბიჭებს და 

მამაკაცებს ერთი X და ერთი Y ქრომოსომა (XY). 

48,XXYY ბიჭებს და მამაკაცებს აქვთ დამატებით ერთი X და Y 

ქრომოსომები. აქამდე XXYY სინდრომი ითვლებოდა 

კლაინფელტერის სინდრომის (47,XXY) ვარიანტად, მაგრამ მას აქვს 

გამორჩეული მახასიათებლები. 

ძირითადი მახასიათებლები 
ჩამოთვლილი მახასიათებლები არ აღენიშნება ყველა ბიჭს და 

განსხვავებულია. 

 მგრძნობელობა  სოციალური და ქცევითი სირთულეების მიმართ. 

ბიჭები შეიძლება იყვნენ თითქოს უმწიფრები, მორცხვები და უჭირთ 

ემოციების კონტროლი. 

 არასრული სქესობრივი განვითარება. დაბადებისას ბიჭებს შეიძლება 
ჰქონდეთ მცირე ზომის გენიტალიები ან/და ჩამოუსვლელი  სათესლე 

ჯირკვლები. გარდატეხის ასაკში შეიძლება სათანადოდ არ იყოს 

გამოხატული სქესობრივი მომწიფება. ბევრ ბიჭს, მაგრამ არა ყველას, 
ტესტოსტერონის დაბალი დონე აქვს. 

 ოჯახის სხვა წევრებთან შედარებით, არიან უფრო მაღლები, აქვთ 

გრძელი კიდურები. 

 მეტყველების განვიათარების შეფერხება. 

რა არის XXYY სინდრომი? 


