Värt att veta om

Klinefelters
syndrom

Förord
Den amerikanske läkaren Harry Klinefelter (uttalas ”klainfelter”)
beskrev för sjuttio år sedan (1942) vuxna män som var barnlösa
och hade små testiklar med bristande produktion av både spermier
och manligt könshormon – testosteron.
Syndromet har därför fått sitt namn efter honom. Först 1959 upptäcktes
att Klinefelters syndrom beror på förekomst av en extra X-kromosom.
Istället för Klinefelters syndrom föredrar många att använda termen
47,XXY som namn på detta tillstånd.
Endast var fjärde till femte med Klinefelters syndrom får någonsin sin
diagnos trots att den ﬁnns hos en av cirka 660 pojkar/män. För att öka
kunskapen om Klinefelters syndrom och bidra till att ﬂer får diagnos och
möjlighet till rätt hjälp och behandling har vi skrivit denna broschyr.
Vi hoppas att du ﬁnner den läsvärd och intressant. I första hand är broschyren riktad till medicinskt kunnig personal. Vi har har dock försökt
att använda ett enkelt språk så att den blir förståelig för så många som
möjligt.
/Stefan Arver, Lars Hagenäs och Erik Iwarsson
Docent Stefan Arver, Karolinska universitetssjukhuset, Centrum för sexualmedicin
och andrologi
Docent Lars Hagenäs, Karolinska universitetssjukhuset, Barnendokrinologiska enheten
Docent Erik Iwarsson, Karolinska universitetssjukhuset, Klinisk genetik
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Diagnos

En vuxen man eller pojke som genomgått puberteten och ändå har små
testiklar har med stor sannolikhet Klinefelters syndrom. Diagnosen kan bekräftas
genom en kromosomanalys där en extra
X-kromosom påvisas.
För pojkar som inte genomgått puberteten är det som regel svårt att gissa sig
till diagnosen. Enbart en tiondel av alla
fall upptäcks före puberteten.
Några upptäcks vid den fosterdiagnostik som erbjuds gravida kvinnor i syfte
att identiﬁera foster med kromosomavvikelser. Eftersom graden av symtom varierar mellan olika män med Klinefelters
syndrom så går det inte att förutsäga hur
drabbat ett pojkfoster med könskromosomuppsättningen XXY kommer att bli.
Andra upptäcks vid medicinska utredningar som görs på grund av symtom
som förekommer i ökad utsträckning
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vid Klinefelters syndrom – ökad kroppslängd, försenad språkutveckling eller
psykiatriska problem. Många män med
Klinefelters syndrom blir diagnostiserade
i samband med barnlöshetsutredning.
De ﬂesta har dock inga speciella problem, som uppmärksammats, utöver att
få biologiska barn och blir därför inte
diagnostiserade. Sammantaget räknar
man med att Klinefelters syndrom förekommer hos en av cirka 660 pojkar/
män. Enbart 20–25% får någonsin sin
diagnos trots att tillståndet så gott som
alltid medför infertilitet och brist på manligt könshormon i vuxen ålder. Eftersom
det föds omkring 50 000 pojkar varje år
i Sverige borde cirka 75 av dessa ha Klinefelters syndrom. Det ﬁnns således ﬂera
tusen med Klinefelters syndrom i alla åldrar i Sverige.
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Symtom vid Klinefelters syndrom – vanligt med
problem att läsa, stava och skriva
Det ﬁnns en mycket stor variation när
det gäller symtom och besvär, men bristande testikelutveckling är gemensamt
för så gott som alla.
Språkliga och kommunikativa problem
är mycket vanliga men uppmärksammas
inte alltid eller misstolkas av skola och
omgivning. Vissa pojkar med Klinefelters
syndrom har dock inga som helst språkliga problem.
Under tidig barndom är det vanligt
med försenad språklig utveckling som
ger svårigheter att uttrycka sig verbalt.
Det språkliga handikappet medför svårigheter att lära sig läsa, räkna, skriva
och stava medan förmågan att förstå det
talade ordet inte behöver vara nedsatt i
motsvarande grad. Vid närmare undersökning visar det sig att det ofta handlar
om en kombination av svårigheter vid
mer komplicerade, språkliga sammanhang och svårighet att hålla kvar uppmärksamheten.
Svårigheterna att hitta rätt ord och
kunna konstruera en mening med rätt
grammatik kompenseras i viss grad med
ökad ålder. Det är dock väsentligt att
språkproblem uppmärksammas tidigt
så att professionell hjälp och träning i
förskola och skola kan ordnas. Ett språkligt handikapp kan leda till att man är
ängslig och drar sig undan sociala kontakter. Detta leder till försämrad social
utveckling och träning, att man kanske

väljer bort högre utbildning och får begränsade möjligheter i yrkeslivet. Problematiken med språkutveckling kan också
påverka framtida familjebildning.
Vid Klinefelters syndrom är det vanligare med vänsterhänthet vilket beror på
avvikande utveckling av kontakten mellan höger och vänster hjärnhalva.
Överrörlighet i leder, som på sikt
kan ge ledproblem, liksom åderbråck är
vanligare. Det beror på bindvävsförändringar, d v s bristande utveckling av kroppens stödjevävnader.
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Allmänt om barn med språkproblem
”Fem språkliga förmågor: Ljudsystemet,
grammatik och meningsbyggnad, ordförråd och begreppsförståelse och språkligt
samspel.”
Logoped Catarina Sjöberg, Språkkedjan
”Om vi vill att alla barn skall ha lika möjligheter måste vi göra allt för att förhindra att
några barn får ett sämre språk än andra.”
Bernt Alm, barnhälsovårdsöverläkare

Begreppsförståelse, svårigheter med:
s ATT KUNNA KOPPLA ORD TILL FÚREMÍL
s ATT FÚRSTÍ ATT ORD  BENËMNING INNEHÍLL
s UNDER ÚVERORDNING SYNONYMER
antonymer och associationer
s ATT HITTA ORD ELLER FÚRVËXLAR ORD MED
varandra
s ATT FÚRSTÍ INSTRUKTIONER MISSUPPFATTAR
instruktioner
s ATT LYSSNA VID HÚGLËSNING SAMLING ETC
Samspel och att hålla uppmärksamheten, svårigheter med:

Språkets grammatik, syntax och morfologi, svårigheter med:
s MENINGSBYGGNAD OCH ORDBÚJNING
s ATT ÍTERBERËTTA OCH UTTRYCKA SIG SAMMAN
hängande i långa meningar
s ATT UTTRYCKA SIG DET BLIR OFTA TORFTIGA
meningar och brister i ordföljden
s ATT FÚRSTÍ OCH UTTRYCKA SKILLNADEN MELLAN
ﬂicka/ﬂickor eller hur betydelsen ändras
om man säger katten jagar hunden/
hunden jagar katten
s ATT LYSSNA PÍ LËNGRE MENINGAR OCH I
meningen ta till sig och analysera ﬂer än
en uppgift i taget
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s ATT HÍLLA ÚGONKONTAKT
s ÚMSESIDIGT SAMSPEL T EX TURTAGNING
och att hålla en röd tråd i ett samtal
s ATT TOLKA ANDRAS KOMMUNIKATIVA SIGNALER
s ATT TOLKA BILDLIGA UTTRYCK T EX v&ÍR JAG TA
din hand?” eller ”Mjölken har gått ut.”
s ATT VISA INTRESSE FÚR SAMTALSPARTNERN
och att uppfatta och ta hänsyn till samtalpartnerns kroppsspråk och mimik
s ATT HA GEMENSAM UPPMËRKSAMHET
s ATT FÚRSTÍ ATT ANDRA TËNKER T EX NËR
de talar i telefon
s ATT FÍ ANDRA ATT FÚLJA MED I VAD HAN
berättar, det kan bli tvära kast mellan
olika samtalsämnen
s ATT I SAMTALET TA HËNSYN TILL DEN ANDRE
Det kan istället bli lite som två monologer.
Från organisationen Språkkedjan för barn
med problem i tal- och språkutvecklingen
www.regionhalland.se/sprakkedjan
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Hur uppstår Klinefelters syndrom?
Normalt har en pojke/man 46 kromosomer, varav en X och en Y. Vid Klinefelters
syndrom har man på grund av den extra
X-kromosomen 47 kromosomer och därmed kromosomuppsättningen 47,XXY.
80 % av alla individer med Klinefelters
syndrom har kromosomuppsättningen
47,XXY i alla kroppens celler medan det
hos resterande 20 % ﬁnns en blandning
av XXY-celler och normala celler, vilket
då ger Klinefelters syndrom i så kallad
mosaikform. I sällsynta fall kan det ﬁnnas mer än en extra könskromosom, t ex
48,XXXY eller 49,XXXXY.
Klinefelters syndrom är inte ärftligt
utan uppstår när en av könscellerna, d v s
spermien eller ägget, innehåller en extra
X-kromosom vid befruktningen.

Många embryon som innehåller avvikande antal kromosomer stöts bort tidigt under graviditeten och man räknar
med att det bara är cirka 60% av graviditeterna där embryot har XXY som
klarar hela fosterutvecklingen. Orsaken
till att en könscell innehåller en extra Xkromosom är en felaktig fördelning av
kromosomerna under den celldelning där
spermier respektive ägg bildas. Ett fåtal
spermier och äggceller med en extra Xkromosom förekommer sannolikt hos alla
och man vet att den extra X-kromosomen lika ofta kommer från pappan som
från från mamman. Från vem den extra
X-kromosomen kommer tycks inte ha
någon betydelse för allvarlighetsgraden
av Klinefelters syndrom.
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Kromosomuppsättningen vid Klinefelters syndrom
a) I varje cell i vår kropp ﬁnns en cellkärna och i den ﬁnns våra kromosomer. Kromosomerna
innehåller i sin tur våra gener. Kromosomerna går inte att urskilja när cellen beﬁnner sig i vilofas
(se pil), men när cellen går in i delningsfas drar kromosomerna ihop sig och blir då synliga om
man tittar i mikroskop.
b) Människan har normalt 46 kromosomer som kan delas in i 23 par. I varje par har vi ärvt den
ena kromosomen från vår mamma och den andra från pappa. Det sista paret, könskromosomerna, skiljer sig åt mellan könen. Kvinnor har normalt två X-kromosomer, XX, medan män
har en X- och en Y-kromosom, XY. Vid Klinefelters syndrom har man på grund av den extra
X-kromosomen 47 kromosomer och därmed kromosomuppsättningen 47,XXY.
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Hur växer testiklarna?

Den gula kulan på bilden är
5 mL. I en dansk rapport om
52 vuxna män med Klinefelters
syndrom fann man en genomsnittlig volym på 3 mL med en
variation från 1–7 mL.
(Aksglaede et al. 2011)

Normalt är testiklarna hos en nyfödd
pojke och ända upp mot skolåldern 1–2
mL stora (som en liten vindruva). Vid
pubertetsstarten som vanligen inträffar
vid 11–12 års ålder har storleken ökat till
cirka 4 mL (som en stor vindruva). Därefter ökar volymen snabbt samtidigt som
produktionen av testosteron kommer
igång ordentligt och spermiebildningen
sätter fart. Vid 10–12 mL volym ﬁnns det
som regel mogna spermier. Den vuxne
mannen har normalt testiklar som är
17–25 mL (stort som ett plommon). Vid
Klinefelters syndrom kommer puberteten
i normal ålder och fortskrider som regel

normalt men utvecklingen av testiklarna
ser annorlunda ut.
Under småbarnsåren är testikelvolymen normal hos pojkar med Klinefelters
syndrom och efter pubertetsstarten ökar
testikelvolymen till att börja med, men
som regel högst till 4–5 mL, varefter volymen minskar så att storleken i vuxen
ålder oftast är 2–3 mL. Orsaken till den
bristande tillväxten är att det inte ﬁnns
någon produktion av spermier eller att
den är mycket sparsam.
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Mikroskopiska bilder av testikelvävnad
vid Klinefelters syndrom

Skrumpnade
tubuli

Anhopning av
testosteronproducerande
celler

Tillbakabildade eller skrumpnade (atroﬁerade) gångar (tubuli) som normalt är utfyllda av spermiebildning. Denna skrumpning leder till att testiklarnas totala storlek blir mindre
än normalt. De hormonproducerande cellerna ser ut att vara i kraftigt ökat antal jämfört med
en normal testikel. Detta beror mest på att gångsystemet skrumpnat ihop och i själva verket är
antalet hormonproducerande celler färre än i en normal testikel. Foto: Viktoria Keros

Hyaliniserade
tubuli

Anhopning av
testosteronproducerande
celler

Hyaliniserade tubuli (gångar där spermiebildning skall ske) omgivna av testosteronproducerande Leydigceller. Dessa celler har onormalt utseende med små vakuoler (vätskeblåsor). De hormonproducerande cellerna kan se normala ut i ljusmikroskopet men vid högre
förstoring kan man se olika former av förändringar som förklarar varför hormonproduktionen
inte fungerar fullt ut. Foto: Viktoria Keros
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Självkontroll av testiklarna
Med hjälp av ett ”radband” (orkidometer) med testikelformade kulor av olika
storlekar (1–25 mL) kan man enkelt bestämma testikelvolymen själv. Storleken
på testiklarna avgörs till största delen
av hur bra spermieproduktion man
har. Egentligen borde alla män ha som
vana att undersöka sina testiklar för att
upptäcka om de förändras i form, storlek eller fasthet. På detta sätt kan man
mycket tidigt upptäcka testikelcancer
och även om det ﬁnns risk för nedsatt

fruktsamhet. Om man upptäcker detta
tidigt ﬁnns god chans att göra någonting
åt det. Män med Klinefelters syndrom
har en nästan obeﬁntlig risk att drabbas
av testikelcancer eftersom det ﬁnns så få
spermiebildande celler.
Testosteronbehandling är på lång sikt
nödvändig för en normal sexuell funktion, för att behålla normal muskelstyrka
och för att minska risken för benskörhet.
Utan testosteron minskar också kroppsbehåringen och skäggväxten upphör.

Testikelstorleken brukar anges i milliliter (mL). Under småbarnsåren är storleken oftast
1–2 mL. Vid pubertetsstarten som sker omkring 12 års ålder, både normalt och vid Klinefelters
syndrom, har volymen ökat till 4–5 mL men den fortsatta ökningen stannar snart upp vid
Klinefelters syndrom och storleken minskar därefter till 2–3 mL i vuxen ålder. Normalt har
den vuxne mannen en testikelstorlek på 17–25 mL. Bestämning av testikelvolym är väsentligt för bedömning av pojkars pubertetsutveckling och av den vuxne mannens fertilitet och
hormonbalans. Det vanligaste misstaget är att överskatta testikelvolymen. Man bör därför vid
palpationen omfatta testikeln med ﬁngrarna så fullständigt som möjligt så att form och grad
av fasthet (mjuk, fast, spänd) kan noteras. Bitestikeln skall inte inkluderas i volymbestämningen.
Förekomst av vidgade blodkärl (varikocele) är inte ovanligt och skall noteras. Båda testiklarna
skall identiﬁeras till volym och läge.
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Testosteronproduktion – normalt och vid
Klinefelters syndrom
Produktionen av testosteron startar normalt vid 11–12 års ålder. Detta är startskottet för den kommande puberteten.
Nivåerna av testosteron i blodet stiger
successivt under några år till vuxennivåer och skapar den normala manliga
kroppsutvecklingen. Vid Klinefelters syndrom är startåldern för puberteten normal och om testosteronproduktionen

fungerar bra blir det en helt normal pubertetsutveckling trots att testiklarna inte
växer normalt. Testosteronproduktionen
är som regel tillräckligt bra för att ge
en helt normal pubertetsutveckling. Så
småningom minskar testosteronproduktionen och behandling med testosteron
kan bli aktuellt senare i tonåren eller när
symtom uppstår i vuxen ålder.

Nivåer av testosteron, LH, FSH, östradiol, inhibin B samt relationen LH mot testosteron hos obehandlade individer med icke-mosaik form av Klinefelters syndrom. Linjer sammanbinder konsekutiva mätningar för samma individ. Referenslinjerna visar normalområden
med medel samt ±2 SD. (från Aksglaede et al. 2011)
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Normala testosteronnivåer i blodet (nM = nanomol/liter)
s

Pojkembryon 5–7 nM (nödvändigt för normal maskulinisering av genitalia)

s

De första 4–5 levnadsmånaderna upp till 7 nM (oklar funktion)

s

Pojkar före puberteten <0,5 nM

s

Pubertetsstart >1 nM (nivåer över 1 nM förebådar att puberteten snart kommer igång)

s

Full pubertetsutveckling sker vid >7 nM

s

Vuxen man 10–30 nM

För en vuxen man som genomgått en fullständig pubertetsutveckling är en nivå på >12 nM
sannolikt normal medan 8–12 nM utgör en gråzon som kan vara förenad med både
normalvärde och brist medan ett värde på <8 nM sannolikt betyder brist.

Bröstkörtelsvullnad
Svullna bröstkörtlar (gynekomasti) ﬁnns
under den mest intensiva pubertetsutvecklingen hos minst en tredjedel av
alla pojkar. Vid Klinefelters syndrom är
bröstkörtelsvullnad vanligare och upp till
varannan pojke får en sådan. Bröstkörtelsvullnaden brukar försvinna efter något
år men kvarstår oftare vid Klinefelters
syndrom. Att det är vanligare med bröstkörtelsvullnad vid Klinefelters syndrom
beror inte på att det ﬁnns ökade nivåer
av östrogen1.

1) I tidigare nämda danska studien var frekvensen gynekomasti 44 % hos de 123 som kunde
bedömas och var >10 år. Det fanns ingen skillnad i kvoten östrogen/testosteron mellan dem
med eller utan gynekomasti och östrogennivåerna låg inom det lägre normalområdet hos majoriteten av individerna. (Aksglaede et al. 2011)
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Fertilitet (fruktsamhet)
Spermieproduktionen kommer endast
igång i liten utsträckning vid Klinefelters
syndrom. Volymen sädesvätska (ejakulatet) blir under puberteten ofta normal
men innehåller sällan några spermier.
Vätskan (sperman, sädesvätskan) kommer till största delen från prostatakörteln
och sädesblåsorna och volymen vätska
har inget med förekomsten av spermier
att göra.
För att se om det ﬁnns spermier måste
man undersöka sperman med mikroskop.
Vanligen ﬁnns inga spermier men hos ca
10% kan det ﬁnnas mycket låga mängder. På senare år har man upptäckt att
trots att det inte ﬁnns några spermier i
sädesvätskan kan det ﬁnnas ”öar” av
spermieproduktion inuti testiklarna.
Genom att ta vävnadsprov (biopsi) från
testiklarna kan man ibland hitta tillräckligt
med spermier för provrörsbefruktning.
Biopsi görs genom att man efter lokalbedövning av testiklarna öppnar upp pungen och tar ut en bit testikelvävnad. Finns
spermier kan dessa frysas ned för att senare användas för att skapa graviditeter
då barnönskan ﬁnns. Fler än hundra barn

har fötts på detta sätt genom användning
av enstaka spermier från män med Klinefelters syndrom visar rapporter från hela
världen. Åldern hos män med Klinefelters
syndrom vid vävnadsprovtagningen har i
dessa fall varierat mellan 25 och 40 år.
Det är fortfarande oklart hur ofta det
ﬁnns spermier i ett vävnadsprov från testiklarna men enligt vissa rapporter kan
detta gälla 25–50% av männen med Klinefelters syndrom. Idag vet man inte om
sannolikheten att ﬁnna spermier i vävnadsprovet minskar med stigande ålder.
Eftersom spermier kan förvaras nedfrysta under många år skulle man kunna
ta testikelprov i unga år och ha det på
”banken” om man senare vill få barn. Det
är viktigt att veta att vävnadsprovet ofta
visar att det inte ﬁnns några spermier och
att provrörsbefruktning därför inte går
att genomföra. Vid Klinefelters syndrom
i mosaikform har man en större chans
att hitta spermier vid ett testikelprov och
kan i vissa fall även hitta spermier i ett
spermaprov. Det senare gäller framför allt
de som har en relativt stor andel celler
med normal kromosomuppsättning.

Modern fertilitetsbehandling
Som nämnts ovan ﬁnns idag stora möjligheter att hjälpa till att skapa graviditet
även om man har mycket begränsad
spermiebildning. Tekniker har utvecklats
som gör det möjligt att skapa en graviditet om det bara går att hitta en enda
spermie. Chansen att lyckas är dock inte
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100%, det är snarare ett av fem försök
som lyckas. Man kan därför i många fall
inte skapa någon graviditet trots att man
gjort stora, upprepade, ansträngningar.
Vid provrörsbefruktning med enstaka
spermier används en metod där man helt
enkelt tar en spermie och med en spruta
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Intracytoplasmatic sperm injektion (ICSI). I de fall man lyckats hitta spermier hos en man
med Klinefelters syndrom så används provrörsbefruktning med ICSI. Vid ICSI använder man en
mikroinjektionspipett för att injicera en spermie i vartdera ägget. Därmed hjälper man spermien
att passera genom äggskalet (zona pellucida) och kan på det sättet säkerställa att ägget befruktas. I övre kanten av ägget (kl 12), innanför zona pellucida ser man den första polkroppen.
Polkroppen är ett resultat av meiosen, d v s den celldelning där ägg och spermier bildas. När
första polkroppen är synlig så vet man att ägget gemomgått meiosens första celldelning och
är redo att befruktas. Bild: Lena Möller och Kristina Miras Wardell

för in den i ett ägg (kallas ICSI, intracytoplasmatic sperm injection). Kvinnan
som lämnar ägget måste behandlas med
ägglossningsstimulerande hormoner varefter man med hjälp av en nål plockar ut
mogna ägg från äggstockarna.
Barn som fötts efter provrörsbefruktning med enstaka spermier från män
med Klinefelters syndrom skiljer sig inte
från barn som kommit till på ”vanligt”
sätt. Ibland kommer frågan upp om en
man med Klinefelters syndrom kan överföra en extra X-kromosom till ett barn?

Även om Klinefelters syndrom inte är
ärftligt så kan det ﬁnnas en mycket liten
risk att en extra X-kromosom överförs.
Detta kan ge en könskromosomavvikelse
hos barnet, antingen en son med Klinefelters syndrom eller en dotter med trippel-X (47,XXX) 2. Detta trots att man vet
att majoriteten av de spermier man kan
få fram från en man med KS har normalt
antal könskromosomer.
2) Kvinnor med trippel-X har normal fertlitet
men likartad kognitiv symtombild som vid
Klinefelters syndrom.
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Hur stor den risken är vet vi inte säkert
eftersom erfarenheten fortfarande är begränsad, men den bedöms som mycket
låg och det ﬁnns bara någon enstaka rapport om att sådan nedärvning inträffat.
Om det inte går att hjälpa till med provrörsbefruktning med egna spermier ﬁnns
idag möjlighet att använda donatorsper-

mier. Det betyder att man får spermier får
en frisk man som donerat spermier till en
spermabank. I Sverige görs detta för närvarande på universitetskliniker men kommer sannolikt att bli möjligt även utanför
dessa sjukhus. Vill man ha barn men inte
använda donatorspermier är adoption ett
alternativ.

Längdtillväxt
De ﬂesta barn, ungdomar och vuxna med
Klinefelters syndrom har en kroppslängd
helt inom det normala området, men är
redan från tidig barndom genomsnittligt
4–7 cm längre än förväntat om man jämför med föräldrarnas längd. I en undersökning från Danmark var vuxenlängden

genomsnittligt 184,7 cm med variationer
mellan 168 cm och 207 cm.
Genomsnittet hos danska män är 179
cm. Man kan således inte säga att uttalad
långvuxenhet är typiskt vid Klinefelters
syndrom.

Testosteronbehandling
Produktionen av manligt könshormon
vid Klinefelters syndrom är vanligen normal under puberteten, varför man som
regel inte behöver ge något extra tillskott
under den perioden. Så småningom,
under sena tonåren, minskar den egna
produktionen och det kan då bli aktuellt
att prova tillskott av testosteron. Testosteron kan ges som långverkande depåinjektioner i en muskel fyra till fem gånger
per år, alternativt som daglig behandling
genom att stryka på testosteroninnehållande gel på huden. Eftersom den egna
produktionen av testosteron gradvis
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minskar måste testosteronbehandlingen
vara livslång. Testosteronbehandling ges
för att undvika symtom som uppkommer
vid kronisk testosteronbrist. Dit hör trötthet, ökat sömnbehov, bristande psykisk
energi och sämre muskelutveckling. Behandlingen har som mål att hålla testosteronet på en normal nivå.
Testosteronbehandling är på lång sikt
nödvändig även för normal sexuell funktion, för att behålla normal muskelstyrka
och för att minska risken för benskörhet.
Utan testosteron minskar också kroppsbehåringen och skäggväxten upphör.
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Sexuella funktioner vid Klinefelters syndrom
Män med Klinefelters syndrom har inte
mer sexuella problem än andra män och
ingen ökad risk för att drabbas av erektionsproblem eller andra sexproblem.
Vad som däremot kan skapa problem i relationer eller påverka förmågan att ﬁnna
en partner är de kommunikationsproblem som kan ﬁnnas. Även för att skapa
en relation med en partner är det viktigt
att få träning och stöd tidigt. Mycket
av den sociala utvecklingen och utvecklingen av sexualiteten sker i unga år.
Det ﬁnns en ökad risk för att drabbas av
typ-2 diabetes (kallad åldersdiabetes) vid
Klinefelters syndrom. Detta kan i viss mån

bero på brist på testosteron, övervikt och
nedsatt fysisk aktivitet. Det är därför extra
viktigt att vid Klinefelters syndrom hålla
vikten och vara fysiskt aktiv, till exempel
promenader tre-fyra gånger per vecka.
Om man får diabetes ﬁnns det en ökad
risk för påverkan på blodkärlssystemet,
vilket kan ge både sexuella problem och
senare hjärt-kärlproblem. Det går ofta bra
att behandla erektionsproblem och man
skall inte dra sig för att söka kontakt med
distriktsläkare som också ser till att behandla riskfaktorer för hjärt-kärl-sjukdom.

Intelligens och psykologiska problem vid
Klinefelters syndrom
Undersökning av barn och ungdomar
med Klinefelters syndrom visar att de
ﬂesta har normal intelligens, men att
det ofta är en lite annorlunda relation
mellan språklig och ”matematisk” begåvning eller förmåga att lösa tredimensionella problem. På det psykologiska
området är det vid Klinefelters syndrom
vanligare med ökad känslighet för omgivningsstress, vilket delvis kan bero på en
uppmärksamhetsstörning (ADHD). Oro,
ångestproblem, blyghet och depression
är också vanligare än hos andra barn. Det
är viktigt att tidigt uppmärksamma barn
som har sociala svårigheter och kommu-
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nikationssvårigheter så att de kan få support och träning under uppväxten.
Eftersom det blir en överrepresentation
av individer där diagnosen Klinefelters
syndrom ställts vid utredning av språkliga eller psykologiska problem, så är det
inte helt klart hur vanliga dessa problem
generellt är vid Klinefelters syndrom. Vid
underökning av de som fått diagnosen
i samband med fosterprovtagning och
inte för att det funnits något speciellt
problem, är skillnaderna inte så påtagliga
jämfört med normalpopulationen.
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Mosaicism vid Klinefelters syndrom
Den extra X-kromosomen ﬁnns ibland
enbart i en andel av kroppens celler, så
kallad mosaicism för Klinefelters syndrom.
Beroende på i vilket utvecklingsstadium
av det tidiga embryot mosaicismen uppstår, så kan graden av mosaicism variera,
d v s bli höggradig med hög andel avvikande celler eller tvärtom låggradig, alternativt med en relativt jämn fördelning
av celler med normal kromosomuppsättning respektive XXY. Om andelen XXYceller är väldigt låg, enbart några procent
av cellerna, så är det vanligt att det saknas symtom, d v s att testikeltillväxten
under puberteten inkluderande könscellsproduktionen och testosteronnivåerna
är och förblir normala. Man kan då inte
heller säga att det föreligger Klinefelters
syndrom. Om andelen celler med XXY
är högre, är sannolikheten också högre
att man får symtom. Vid mosaicism kan
graden av symtom också bero på hur
XXY-cellerna fördelat sig mellan olika
organ. Om det är skev fördelning kan
ett organ ha en majoritet av XXY-celler
och en annan en majoritet av XY-celler.
Det vanligaste är dock att det är relativt
lika fördelning mellan XXY och XY-celler i
kroppens olika organ. Generellt har män
med Klinefelters syndrom i mosaikform
en lindrigare form av tillståndet och det
är t ex större chans att hitta spermieproduktion jämfört med de som har XXY i
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alla sina celler. Men i det enskilda fallet
går det inte att förutsätta att någon med
mosaikform ska ha mildare symtom än
någon med XXY i alla sina celler, eftersom graden av symtom även kan variera
stort mellan män som har Klinefelters
syndrom med XXY i alla sina celler.
De ﬁnns de som menar att spermiebildande celler med könskromosomuppsättningen XXY inte kan genomgå en korrekt
celldelning och därför dör ut. Detta skulle
innebära att en spermieproduktion hos
en man med Klinefelters syndrom endast är möjlig om cellerna i de cellöar där
spermieproduktionen pågår har förlorat
den övertaliga X-kromosomen och därigenom fått en normal uppsättning könskromosomer, s k ”trisomy rescue”. I så
fall har alla män med Klinefelters syndrom som bildar spermier tillståndet i
mosaikform (47,XXY/46,XY), men mosaicismen kan vara begränsad endast till
de spermiebildande cellerna i testiklarna.
Det skulle förklara varför dessa spermier
i så hög utsträckning har normala könskromosomer. Det ﬁnns dock studier som
talar för att spermiebildande celler med
könskromosomuppsättningen XXY faktiskt kan genomgå meios och bilda spermier. Kommande forskning får visa vilket
som är korrekt.
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Mosaicism vid Klinefelters syndrom
Mosaicism för Klinefelters syndrom kan uppstå
på två sätt.
a) Den kan uppstå i en vävnad där alla cellerna
ursprungligen hade kromosomuppsättningen
XXY men där en cell vid celldelning förlorar den
övertaliga kromosomen (s k “trisomy rescue”)
och därmed får normal könskromosomuppsättning (XY). När den cellen i sin tur genomgår
celldelning kommer dess dotterceller också att få
normal kromosomuppsättning. Så småningom
kommer det att ha bildats en grupp av celler med
XY bland övriga celler med XXY.

b) Mosaicism kan också uppstå i en vävnad där
antalet könskromosomer är normalt från början.
En felaktig fördelning av kromosomerna vid
celldelning (s k “non disjunction”) kan då ge
upphov till en dottercell med avvikande könskromosomuppsättning (XXY). Denna cell kommer
i sin tur att ge upphov till dotterceller med XXY
och det bildas då en grupp celler med XXY bland
övriga celler med XY.
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Remissinstanser vid nyupptäckt
Klinefelters syndrom
Då Klinefelters syndrom har konstaterats
vid kromosomundersökning, eller om en
pojke som genomgått puberteten och
har små testiklar och man i blodprov funnit höga nivåer av hormonet FSH (som
stimulerar spermiebildning), bör remiss
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till specialist alltid skrivas. För barn och
ungdomar upp till 18 år skickas remiss
till en barnendokrinolog som ﬁnns på regionssjukhusen och för vuxna till endokrinolog eller till andrologspecialist.
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