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::  Jajnikowo-jądrowe zaburzenie różnicowania płci z 

kariotypem 46 XX 

Orpha number: ORPHA2138 

 

Definicja choroby: 
 

Jajnikowo-jądrowe zaburzenie różnicowania płci (ZRP) z kariotypem 46,XX 

charakteryzuje się histologicznie potwierdzoną obecnością tkanki jądrowej i jajnikowej u 

osób z kariotypem 46,XX. 

 
Epidemiologia: 
 

Szacuje się, że choroba występuje 1/20 000 urodzeń. Zaburzenie to odpowiada za 3-10 

% wszystkich przypadków zaburzeń rozwoju płci. 

 
*Obraz kliniczny: 
 
U 20% osób dotkniętych chorobą diagnoza jest stawiana przed 5 rokiem życia, 

najczęściej w okresie noworodkowym z powodu obecności nieprawidłowych genitaliów. 

W niektórych przypadkach choroba objawia się później nieprawidłowym dojrzewaniem 

płciowym. U pacjentów występują: bóle w dole brzucha, ginekomastia, przepuklina 

pachwinowa, wnętrostwo lub brak miesiączki w zależności od płci. Większość pacjentów 

ma żeńskie, wewnętrzne narządy płciowe (macicę, macicę hipoplastyczną lub 

szczątkową).  Rozwój zewnętrznych genitaliów mieści się między prawidłowymi 

żeńskimi, a nieprawidłowymi męskimi ze spodziectwem i  skrzywieniem prącia. Rzadko, 

mężczyźni mają prawidłowo zbudowane prącie i obustronnie gonady zawierające 

elementy tkanki jajnika i jądra. Większość mężczyzn jest bezpłodna, niektóre kobiety 

mogą mieć dzieci. Złośliwe guzy gonad występują rzadko (u mniej niż 3 % pacjentów) 

 

*Etiologia: 
 
Dokładna przyczyna jajnikowo-jądrowego ZRP z kariotypem 46, XX nie została 

ustalona, w większości przypadków może. być skutkiem mozaikowatości lub mutacji 

genetycznych. 65% pacjentów jest SRY-negatywna, Rzadko, pacjenci posiadający kopię 

genu SRY, mają duplikację genu SOX9 lub mutację w genach RSPO1 i WNT4 jak w 
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dłoniowo-podeszwowej keratodermii z odwróceniem płci XX, predysponującej do raka 

kolczystokomórkowego skóry i w zespole Serkala (zobacz te hasła) 

 

Metody diagnostyczne: 

Pacjenci z ZRP stwierdzanymi po urodzeniu są diagnozowani w okresie 

noworodkowych. Diagnostyka ZRP jest złożonym procesem. Pacjent powinien być 

przekazany do ośrodka referencyjnego, specjalizującego się w diagnostyce i leczeniu 

ZRP. Wstępne badania polegają na określeniu kariotypu i wykonaniu ultrasonografii w 

celu oceny wewnętrznych narządów płciowych. Pacjenci, którzy są diagnozowani w 

okresie późniejszym mają zwykle wyższy stopień zróżnicowania genitaliów (męskich lub 

żeńskich). W tych przypadkach potrzebna jest szczegółowa ocena anatomiczna, a także 

badania endokrynologiczne, cytogenetyczne i molekularne. Ostateczna diagnoza oarta 

jest na badaniu histologicznym (tkanki jądra i jajnika). 

 

*Rozpoznanie różnicowe: 

Różnicowanie obejmuje inne  ZRP, z uwzględnieniem mieszanej dysgenezji gonad i 

jądrowego ZRP z kariotypem 46, XX. 

 

*Diagnostyka prenatalna: 

Diagnostyka prenatalna jest możliwa po wykryciu nieprawidłowych narządów płciowych 

w badaniu ultrasonograficznym u pacjenta z kariotypem 46, XX, wykrytym w badaniu 

płynu owodniowego. 

 

*Poradnictwo genetyczne: 
 

Poradnictwo genetyczne powinno być oferowane wszystkim rodzinom z dziećmi 

dotkniętymi tym zaburzeniem. Ryzyko ponownego wystąpienia zależy od podłoża 

genetycznego choroby. Większość przypadków stanowią mutacje de novo. 

 

Postępowanie i leczenie: 

 

Wszyscy pacjenci i rodziny pacjentów powinni mieć zapewnioną pomoc psychologiczną. 

Stosowane jest leczenie hormonalne. Decyzja o potrzebie i czasie wykonania zabiegów 
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chirurgicznych zależy od ustalonej płci i budowy anatomicznej gonad. Musi być 

poprzedzona analizą korzyści i ryzyka związanych z ewentualną gonadektomią czy 

chirurgią rekonstrukcyjną. 

 

Rokowanie: 

 

Pacjenci mają niezmienioną przewidywaną długość życia. 

 

Recenzent-ekspert: 

Pr Faisal AHMED, Dr Angela LUCAS-HERALD, Dr Ruth MCGOWAN, Pr Edward TOBIAS 

 

Aktualizacja: styczeń 2014 

Tłumaczenie: grudzień 2014 

 

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

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. 

 

 


