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:: Czysta dysgenezja gonad z kariotypem 46,XY 
 
Orpha number: ORPHA242 
 
STRESZCZENIE 

Czysta dysgenezja gonad z kariotypem 46,XY (46,XY CGD) to zaburzenie różnicowania płci 

(disorder of sex determination; DSD) manifestujące się nieprawidłowym rozwojem zewnętrznych 

narządów płciowych, w wyniku którego obecne są żeńskie zewnętrzne i wewnętrzne narządy 

płciowe pomimo kariotypu 46,XY. Częstość występowania jest nieznana. Pacjenci w wieku 

dojrzewania lub wczesnej dorosłości mają prawidłowe żeńskie narządy płciowe, ale brak u nich 

cech dojrzewania płciowego, przy prawidłowym adrenarche. Całkowicie nierozwinięte gonady 

obecne są w postaci pasm łącznotkankowych i powodują zwiększenie ryzyka rozwoju guzów 

jamy brzusznej (najczęściej gonadoblastoma i/lub dysgerminoma), które w niektórych 

przypadkach mogą być objawem wiodącym. Wzrost jest w normie lub powyżej normy oraz brak 

objawów zespołu Turnera (sprawdź ten termin). Jakkolwiek etiologia nie jest do końca 

zrozumiała, 46,XY CGD spowodowana jest zaburzeniem rozwoju jąder w wyniku zakłócenia 

odpowiedzialnych szlaków sygnalizacynych; znanych jest kilka genów: <SRY> (delecja genu lub 

utrata zmiany funkcji; Yp11.3), <NR5A1> (9q33) i <DHH> (homozygotyczne lub złożone 

heterozygotyczne mutacje; 12q13.1). Dodatkowo, u pacjentów z częściowymi duplikacjami Xp 

(łącznie z genem <NR0B1>) i delecjami chromosomu 9p (zawierającego geny <DMRT1> i 

<DMRT2>) może występować izolowana 46,XY CDG. Mutacje w genie <CBX2> odnotowywano 

wyjątkowo rzadko (u pacjenta z rozwiniętą tkanką jajnikową mimo kariotypu 46,XY). Mutacje 

genu <MAP3K1> (zmapowanego na chromosomie 5q), które powodują szereg zmian w szlaku 

sygnalizacyjnym kinazy MAP, zostały niedawno zidentyfikowane w dwóch rodzinnych i dwóch 

sporadycznych przypadkach. Czynniki środowiskowe (np. przyjmowanie przez matkę 

progesteronu w czasie ciąży) także były wiązane z 46,XY CGD. Diagnozę opiera się na 

objawach klinicznych i analizie cytogenetycznej, badaniach endokrynologicznych, genetycznych 

badaniach molekularnych oraz czasami na chirurgicznej operacji zwiadowczej, połączonej z 

biopsją i wycięciem resztkowych gonad w postaci łącznotkankowych pasm. W diagnostyce 

różnicowej należy wziąć pod uwagę hipergonadotropową dygenezję gonad (46,XX GD) i 

wszystkie formy syndromicznej 46,XY CGD (na przykład: zespół Frasiera, dysplazja 

kampomeliczna oraz 46,XY DSD z niewydolnością nadnerczy; sprawdź te terminy). Mimo że 

niektóre przypadki 46,XY CGD występują sporadycznie, rodzinie powinna być udzielona porada 

genetyczna, która winna być związana ze zidentyfikowaną nieprawidłowością genetyczną i 
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sposobem dziedziczenia. Diagnostyka prenatalna jest możliwa w rodzinach, w których defekt 

genetyczny został zidentyfikowany, ale jest zalecana tylko w przypadkach syndromicznych. 

Leczenie powinno obejmować wycięcie resztkowych łącznotkankowych gonad ze względu na 

wysokie ryzyko zezłośliwienia. Inne postępowanie oraz profilaktyka są zależne od etiologii 

genetycznej DSD. Zalecana jest terapia hormonalna w okresie dojrzewania płciowego. 

Pacjentom i ich rodzinom powinna zostać zaoferowana pomoc psychologiczna. Leczenie 

niepłodności jest ważnym elementem postępowania; zajście w ciążę jest możliwe dzięki 

technikom wspomaganego rozrodu. Jeśli zostanie wdrożone odpowiednie leczenie, ryzyko 

zezłośliwienia jest niskie, a psychologiczny i kliniczny rezultat terapii dla pacjenta jest dobry.  
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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. 

 
 
 


