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:: Η γοναδική δυσγενεσία 46,ΧΧ 
 

 

Αριθμός Orphanet: ORPHA243 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η γοναδική δυσγενεσία 46,ΧΧ (46,ΧΧ GD) είναι μια πρωτοπαθής διαταραχή των ωοθηκών που 

οδηγεί σε πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια (POF; Βλ. τον όρο αυτό) σε,  κατά τα άλλα, 

φυσιολογικές γυναίκες 46,XX, ως αποτέλεσμα της ανεπαρκούς ανάπτυξης των γονάδων  ή λόγω 

αντίστασης  στη διέγερση γοναδοτροπίνης. Η επίπτωση είναι άγνωστη, αλλά πιστεύεται ότι είναι 

κάτω από 1/10.000 άτομα. Οι ασθενείς γεννιούνται ως θήλεα, χωρίς αμφίβολα έξω γεννητικά 

όργανα. Ωστόσο οι πάσχοντες κατά την εφηβεία ή την ενηλικίωση, εμφανίζουν  καθυστερημένη 

ή απούσα έναρξη εφηβείας με αποτέλεσμα πρωτογενή ή, μερικές φορές, δευτερογενή 

αμηνόρροια. Τα εσωτερικά και εξωτερικά γεννητικά όργανα έχουν φυσιολογική ανάπτυξη. 

Σπάνια συνυπάρχουν συνοδά ευρήματα που είναι  κώφωση με ή χωρίς παρεγκεφαλιδική αταξία 

(σύνδρομο Perrault; δείτε αυτόν τον όρο), καθώς και άλλα σπάνια σύνδρομα (πνευμονική 

ίνωση-ανοσοανεπάρκεια-δυσγενεσία γονάδων; δείτε αυτόν τον όρο). Η ωοθηκική δυσγενεσία 

προκύπτει από γενετικές διαταραχές της ανάπτυξης των ωοθηκών. Παρόλο που η υποκείμενη 

αιτιολογία παραμένει άγνωστη στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν ενοχοποιηθεί αρκετά 

γονίδια συμπεριλαμβανομένων των μεταλλάξεων απενεργοποιήσης, σε ομοζυγωτία ή σύνθετη 

ετεροζυγωτία στο γονιδιο του υποδοχέα της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (<i> FSHR </ i>? 2p21-

p16), μεταλλάξεις στο γονίδιο <Ι > BMP15 </ i> (Xp11.2) και μεταλλάξεων στο γονίδιο <i> 

NR5A1 </ i> (9q33). Οι μεταλλάξεις αδρανοποίησης του  <i> FSHR </ i> κληρονομούνται με 

αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο, οι μεταλλάξεις του <i> BMP15 </ i> κληρονομούνται με 

φυλοσύνδετο τρόπο και οι μεταλλάξεις του <i> NR5A1 </ i> με αυτοσωματικό επικρατή τρόπο, 

στην μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων. Η διάγνωση απαιτεί αξιολόγηση της ορμονικής 

κατάστασης (γονάδων και των επινεφριδίων), εργαστηριακές εξετάσεις  για την παρακολούθηση 

μολυσματικών ή αυτοάνοσων διαταραχών, καρυότυπο, μοριακές μελέτες και μερικές φορές 

λαπαροσκόπηση με βιοψία του ωοθηκικού ιστού. Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει άλλες αιτίες POF, καθώς και την πλήρη γοναδική δυσγενεσία 46,ΧΥ (βλέπε αυτούς 

τους όρους). Επιπλέον, έχει περιγραφεί η δευτερογενής υποπλασία ωοθηκών σε συνδυασμό με 

λοιμώδεις παράγοντες (HIV) ή αυτοανοσία (APECED σύνδρομο που σχετίζεται με μεταλλάξεις 

του γονιδίου <i> AIRE </ i>; βλέπε όρο αυτό). Μπορεί να δοθεί  γενετική συμβουλευτική και η 

προγεννητική μοριακή διάγνωση είναι εφικτή σε περιπτώσεις όπου έχει εντοπιστεί η παθογόνος 

μετάλλαξη. Η αντιμετώπιση πρέπει να περιλαμβάνει θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. 

Μπορούν επίσης να προταθούν συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D. Στους ασθενείς και 

τις οικογένειές τους θα πρέπει επίσης να προσφέρεται ψυχολογική υποστήριξη . Η 

υπογονιμότητα είναι ένα σημαντικό θέμα στην αντιμετώπιση των πασχόντων. Ωστόσο, η 

εγκυμοσύνη μπορεί να είναι εφικτή μέσω της δωρεάς ωαρίων. Με την κατάλληλη αντιμετώπιση, 

η φυσική και κλινική έκβαση των ασθενών είναι καλή. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 


