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:: 46,XX dysgenezja gonad 
 
 
Orpha number: ORPHA243 
 
STRESZCZENIE 

 
46,XX dysgenezja gonad (46,XX GD) to pierwotna wada jajników prowadząca do 

przedwczesnego wygasania czynności jajników (POF) u zdrowych kobiet z kariotypem 46,XX, 

będąca rezultatem niedorozwoju gonad lub niewrażliwości na stymulację gonadotropinami. 

Częstość występowania nie jest znana, ale uważa się że jest poniżej 1/10 000 urodzeń. 

Pacjentki rodzą się bez wątpienia kobietami. Jednakże, osoby dotknięte chorobą jako młodzież 

lub we wczesnej dorosłości przejawiają opóźnione lub brak dojrzewania płciowego, którego 

rezultatem jest pierwotny lub czasem wtórny brak miesiączki. Narządy płciowe wewnętrzne i 

zewnętrzne są rozwinięte prawidłowo. Dodatkowo, dość rzadko, może występować głuchota z 

lub bez ataksji móżdżkowej (zespół Perraulta; sprawdź ten termin), a także inne rzadkie zespoły 

(zwłóknienie płuc – niedobór odporności – dysgenezja gonad; sprawdź ten termin). Dysgenezja 

jajników spowodowana jest defektem genetycznym rozwoju jajników. Mimo że w większości 

przypadków etiologia nie została poznana ,wskazano udział kilku genów, w tym 

homozygotyczne lub mieszane heterozygotyczne mutacje genu <FSHR> (2p21-p16), genu 

<BMP15> (Xp11.2) i genu <NR5A1> (9q33). Dezaktywujące mutacje <FSHR> są dziedziczone 

w sposób autosomalny recesywny, mutacje <BMP15> są sprzężone z chromosomem X, a 

mutacje <NR5a1> w większości przypadków są dziedziczone w sposób autosomalny 

dominujący. Diagnoza wymaga oceny czynności układu hormonalnego (gonadotropiny, hormony 

płciowe i hormony kory nadnerczy), badań laboratoryjnych w kierunku infekcji lub zaburzeń 

autoimmunologicznych, analizy kariotypu, badań molekularnych, a czasami laparoskopii z 

biopsją tkanki jajnikowej. Diagnostyka różnicowa powinna obejmować inne przyczyny POF, a 

także czystą (całkowitą) dysgenezję gonad z kariotypem 46,XY. Ponadto, wtórna hipoplazja 

jajników była opisywana w połączeniu z czynnikami infekcyjnymi (HIV) lub autoimmunizacją 

(zespół APECED związany z mutacjami genu <AIRE>; sprawdź ten termin). Należy udzielić 

porady genetycznej; w przypadkach, w których zidentyfikowano mutację możliwa jest 

diagnostyka prenatalna. Leczenie powinno uwzględniać hormonalną terapię zastępczą oraz 

suplementację wapniem i witaminą D. Pacjentkom i ich rodzinom powinno się zaproponować 

wsparcie psychologiczne. Niepłodność jest ważnym problemem terapeutycznym; zajście w ciążę 
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jest możliwe jedynie przez transfer zapłodnionej komórki jajowej pobranej od innej kobiety. Jeśli 

zostanie wdrożone odpowiednie leczenie można osiągnąć dobry efekt psychologiczny i kliniczny 

.  
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 
żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 
i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 
 
 


