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Achtergrond

• Het Klinefelter syndroom(KS): 

• Genetisch kenmerk extra X-chromosoom:

• 47, XXY 

• 20% 47, XY/XXY-mosaicisme 48, XXXY, 

49, XXXXY

• KS = een van de meest voorkomende genetische 

afwijkingen : 1/500-1/1000 mannen
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Achtergrond

• Klinefelter syndroom (KS) 

• primair testiculair falen 

hypergonadotroof hypogonadisme 

• voornaamste symptomen bij KS 

patiënten verbonden aan een lage 

testosteronspiegel

• verminderde libido

• gynaecomastie

• fertiliteitproblemen 
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• Fenotype = grote variabiliteit 

• niet alle symptomen 

komen samen voor.

• Symptomen minder 

uitgesproken bij patiënten 

met een XXY-mosaicisme

• De diagnose word vaak heel 

laat of nooit gesteld

• bij 90% na de 

puberteitsleeftijd  

• bij > 70% nooit
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 Co-morbiditeiten die gepaard kunnen gaan 

met het Klinefelter syndroom (KS)
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Pathofysiologie
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Bojesen et al JCEM 2004



 Verhoogde mortaliteit van 40%

 Daling in median “survival” of 2.1 jaar

titel8 1-3-2016

Bojesen et al JCEM 2004
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Gravholt et al. 

Acta Pediatrica 2011



 Metabolic syndrome (National Cholesterol Education Program)

 ≥ 3 volgende criteria

 Nuchter glucose 6.1 mmol/l (110 mg/dl), 

 serum triglyceride >1.7 mmol/l (150 mg/dl)

 serum HDL cholesterol  < 1.0 mmol/l  (40mg/dl)

 blood pressure ≥130/85mmHg of gebruik van antihypertensiva

 Buikomvang ≥ 102 cm 

 Diabetes mellitus 

 Nuchter glucose ≥ 7 mmol/l (126 mg/dl)

 GGT

 Tussen 6.1 and 7.0 mmol/l (110-126 mg/dl)
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Gravholt et al.  

Acta Pediatrica 2011



Insuline resistentie

 Insuline resistentie = ↓ biologisch effect 

van insuline (resistentie aan insuline gemedieerde 

glucose opname; ↓ the sensitiviteit beta-cellen aan 

glucose)

 Insuline resistentie is het gevolg van:

 Adipokines/Cytokines, metabole

brandstoffen (vvz) uit vetcellen welke

insuline activiteit veranderen.
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Bojessn et al. 

Diabetes Care 2006



 Retrospectieve crossectionele studie

 Lichaamssamenstelling in 24 KS patienten 

met mediane leeftijd 11 jaar.
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• Significant verhoogde “body fat mass” ondanks normaal 

“lean body mass” en BMI

• Vermoedelijk al een ongunstige spier/vet ratio in 

kinderjaren



Co-morbiditeiten die gepaard kunnen 

gaan met het Klinefelter syndroom

 Motorische stoornissen

 Snelle vermoeidheid (langdurige 

fysieke inspanning)

- Veranderde lichaamssamenstelling 

(↑ vetmassa, ↓ actieve celmassa )

- ↓ aeroob vermogen

- ↓ spierkracht

 Effect TST ?
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•Population-based cohort study 702 mannen in finland

•Associatie laag testosteroneen sex hormone–binding globulin (SHBG) en 

de ontwikkeling van metabool syndroom an diabetes.

•11 jaar follow up
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Laaksonen et al. 

Diabetes care 2004
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Laaksonen et al. 

Diabetes care 2004
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Steidle et al.

JCEM 2003
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Kapoor et al.

EJE 2006

• double-blind placebo-controlled crossover study

• 24 hypogonadale mannen met type 2 diabetes

• Testosteron 200 mg om de 2 weken of placebo voor

3 maanden
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Testosteron substitutie therapie (TST)

Testosteron substitutie therapie (TST)
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Waarom behandelen ?

Verminderen vetmassa en toename 

spiermassa.

 Daling risiko obesitas, GGT en diabetes.

Verbetering fysieke uithouding?

Verbetering libido en seksuele activiteit.

Verbetering botdichtheid.

 Daling risiko osteoporose.



Hoeveel?

 Doel:

 Normale LH, FSH en testosteron concentratie.

 Verder afhankelijk van kliniek.

 Opvolging:

 Initieel na 3 en 6-12 maanden na opstarten 

therapie.

 Indien goede klinische respons en geen 

significante bijwerkingen jaarlijks.



Bijwerkingen?
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injectie

gel

http://www.google.be/url?url=http://www.joytime.org/what-do-you-worry-about/on-off-switch/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7Q0lVNCKHc2xPLi0gLgO&ved=0CDcQ9QEwEQ&usg=AFQjCNGViCz1agGYOnpOfb0-6hjpBth93w
http://www.google.be/url?url=http://www.joytime.org/what-do-you-worry-about/on-off-switch/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=7Q0lVNCKHc2xPLi0gLgO&ved=0CDcQ9QEwEQ&usg=AFQjCNGViCz1agGYOnpOfb0-6hjpBth93w
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JAMA Intern Med. 2015



 544115 TST starters

 37,4% injecties

 6,9%  patch

 55,8% gel

 Outcome: cardiovasculaire events, 

hospitalisatie, mortaliteit
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 Testosterone injecties (in vergelijking met 

gels)geassocieerd met :

 Verhoogd risiko op cardiovasculaire events

 Hospitalisaties

 Mortaliteit

 Dosage afhankelijk

 Retrospectief

 Bias:

 missing data (BMI, tabagisme…), outcome 

misclassificatie….



Screening en opvolging
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Screening en opvolging

titel38 1-3-2016

Unuane D. Tijdschr. voor 

Geneeskunde 2015



Behandeling metabool syndroom

 Levensstijl aanpassingen

 ↳Multidisciplinaire aanpak ( 

(psycholoog, diëtiste, 

kinesitherapie, endocrinoloog).

 Medicamenteuze therapie indien 

noodzakelijk.

Dieet

GedragsveranderingFysieke activiteit
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