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:: Częściowa dysgenezja gonad z kariotypem 46,XY 
 
Orpha number: ORPHA251510 
 
STRESZCZENIE 

Częściowa dysgenezja gonad z kariotypem 46,XY (46,XY PGD) to zaburzenie rozwoju płci 
(DSD) związane z nieprawidłowym rozwojem gonad i, , od prawie żeńskiego fenotypu do prawie 
męskiego fenotypu u pacjentów z męskim kariotypem 46,XY. Częstość występowania jest 
nieznana. 46,XY PGD charakteryzuje się obojnaczymi zewnętrznymi narządami płciowymi z lub 
bez struktur Müllerowskich. Stopień nieprawidłowości narządów płciowych jest zmienny: od 
fenotypu prawie żeńskiego z przerostem łechtaczki do fenotypu prawie męskiego z izolowanym 
spodziectwem. U wielu pacjentów występują obojnacze narządy płciowe z małym prąciem, 
któremu w zaawansowanym stopniu towarzyszy całkowity zanik tkanki jądra po jednej lub obu 
stronach. Zespół embrionalnej regresji jąder (ETRS: sprawdź ten termin) jest uznawany za 
część klinicznego spektrum PGD. W zależności od rodzaju mutacji pacjenci mogą mieć 
niedoczynność nadnerczy lub chorobę nerek (guz Wilma lub zespół nerczycowy spowodowany 
glomerulopatią). Gonadoblastoma lub inwazyjny nowotwór zarodkowy występuje u 20-30% 
pacjentów. 46,XY PGD to heterogenne schorzenie związane z częściowym zaburzeniem funkcji 
zarówno komórek Leydiga, jak i Sertoliego, które może być spowodowanę delecją lub mutacją 
punktową genu <SRY> lub wrażliwego na dawkę genu <NR0B1> na chromosomie X. 
Większość mutacji genu <SRY> powstaje <de novo>, jednakże obserwowano także przypadki 
dziedziczenia sprzężonego z chromosomem X. Wieksze znaczenie mają mutacje genu <SF-
1/NR5A1> (steroidogenic factor 1 gene). SF-1 to receptor jądrowy i regulator wielu genów 
zaangażowanych w rozwój gonad i nadnerczy, steroidogenezę i układ rozrodczy. Dlatego też 
pacjenci dotknięci tym defektem mogą także cierpieć na niewydolność nadnerczy. 
Syndromiczne formy 46,XY PGD spowodowane są mutacjami genu <WT1>, które prowadzą do 
zmiennej dysgenezji gonad i zwiększonego ryzyka nieprawidłowości nerek, mianowicie guza 
Wilma lub zespołu nerczycowego.  Do ustalenia rozpoznania niezbędna jest ocena objawów 
klinicznych  w powiązaniu z analizą wyników badania cytogenetycznego, badań 
endokrynologicznych, genetycznych badań molekularnych oraz, czasami, chirurgicznej operacji 
zwiadowczej połączonej z biopsją. W diagnostyce różnicowej należy wziąć pod wszystkie formy 
syndromicznej 46,XY CGD (na przykład: zespół Frasiera, dysplazje kampomeliczną oraz 46,XY 
DSD z niewydolnością nadnerczy; sprawdź te terminy), a także fenotyp podobny  powstający w 
wyniku kariotypu 45,X/46,XY, znany jako mieszana dysgenezja gonad z kariotypem 45,X/46,XY 
(45,X/46,XY MGD; sprawdź ten termin). Brak linii komórkowej 45,X ma znaczenie dla leczenia i 
rokowania. Diagnostyka prenatalna jest możliwa, jeżeli podczas badania obrazowego wykryto 
nieprawidłowości narządów płciowych i istnieje obciążenie rodzinne. Pacjent wymaga opieki 
wielodyscyplinarnego zespołu. Konieczna jest pomoc psychologiczna i udzielenie porady 
genetycznej rodzicom chorego dziecka. Podczas wyboru optymalnej płci należy rozważyć  
etiologię, rozmiar prącia, tradycje etniczne, seksualną tożsamość i akceptację przypisanej płci 
społecznej przez rodziców. Do terapii hormonalnej pacjentek ze społeczną płcią żeńską, u 
których obecna jest macica,  stosuje się estrogeny i progesteron, aby wywołać menstruację lub 
u pacjentek bez macicy tylko estrogeny. U pacjentów ze społeczną płcią męską podawane są 
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zastępczo androgeny, włącznie z iniekcjami testosteronu. Operacja jest niezbędna, aby 
umożliwić ukształtowanie odpowiednich narządów płciowych zewnętrznych i usunąć 
wewnętrzne struktury nieodpowiednie dla płci społecznej; powinna być wykonana przed drugim 
rokiem życia. U pacjentek wychowywanych jako kobiety, przed rozpoczęciem dojrzewania 
płciowego powinna być wykonana obustronna gonadektomia, aby uniknąć androgenizacji i 
rozwoju złośliwych nowotworów gonad. Wcześnie ustalone rozpoznanie oraz wdrożone leczenie 
operacyjne i hormonalne dają dobre wyniki, zarówno kosmetyczne, jak i funkcjonalne. 
Bezpłodność występuje prawie zawsze. 
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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. 

 
 
 


