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:: Zespól Kallmanna 
 

 

 

Orpha number: ORPHA478 

 

STRESZCZENIE 

 

Definicja choroby:  

Zespół Kallmanna (ang. Kallmann syndrome; KS) jest zaburzeniem rozwoju uwarunkowanym 

genetycznie, który stanowi połączenie wrodzonego hipogonadyzmu hipogonadropowego (ang. 

congenital hypogonadtropic hypogonadism, CHH), spowodowanego niedoborem gonadoliberyny 

(GnRH), z anosmią lub hiposmią (z hipoplazją lub aplazją opuszek węchowych). 

 

Epidemiologia:   

Częstość występowania szacuje się na 1/8000 mężczyzn i 1/40000 kobiet, ale prawdopodobnie 

są to dane niedoszacowane. 

 

Opis kliniczny:   

Większość przypadków rozpoznaje się w okresie dojrzewania w związku z brakiem rozwoju 

płciowego, ale KS można również podejrzewać w okresie niemowlęcym u chłopców z 

wnętrostwem, mikropenisem lub innymi towarzyszącymi zaburzeniami układu rozrodczego. 

Głównymi cechami klinicznymi są brak pełnego spontanicznego dojrzewania i częściowe lub 

całkowite upośledzenie powonienia (anosmia) u obu płci. Nieleczeni mężczyźni na ogół 

wykazują obniżoną gęstość kostną i zmniejszoną masę mięśniową, mniejszą objętość jąder (<4 

ml), zaburzenia erekcji, obniżone libido i płodność. U nieleczonych kobiet prawie zawsze 

stwierdza się pierwotny brak miesiączki oraz brak, niewielki lub prawidłowy rozwój gruczołów 

piersiowych. Rzadziej występują inne zaburzenia, takie jak jednostronna (czasami obustronna, 

śmiertelna przy urodzeniu) agenezja nerek, upośledzenie słuchu, rozszczep wargi lub 

podniebienia, brak zawiązków zębów, oburęczna synkinezja utrzymująca się poza okres 

dzieciństwa. 

 

*Etiologia:   

KS spowodowany jest uszkodzeniem układu węchowego i zaburzoną migracją embrionalną 

neuronów syntezujących GnRH z nabłonka węchowego do okolicy podwzgórzowej w mózgu. 

Większość opisanych przypadków jest sporadyczna, ale opisano również występowanie 

rodzinne. Geny sprawcze obejmują: KAL1  (Xp22.32), w postaci recesywnej sprzężonej z 
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chromosomem X, FGFR1 (8p12), FGF8 (10q25-q26), CHD7 (8q12.2) i SOX10 (22q13.1) w 

postaci autosomalnej dominującej oraz PROKR2 (20p12.3) i PROK2 (3p21.1), zarówno w 

postaci autosomalnej recesywnej, jak i w postaciach oligogenicznych. Potrzeba więcej 

dowodów, żeby stwierdzić czy inne geny (np. SEMA3A), prawdopodobnie biorące udział w KS, 

są naprawdę genami sprawczymi. 

 

Metody diagnostyczne:   

 

Metody diagnostyczne opierają się na ocenie hormonalnej (hormony płciowe, peptydy 

gonadalne rezerwy przysadkowa w zakresie wydzielania gonadotropin), jak również na ocenie 

zmysłu węchu (olfaktometria). Pomocna może być analiza budowy opuszek węchowych w MRI, 

szczególnie u małych dzieci. Testy genetyczne mogą zidentyfikować sprawcze mutacje i 

wykonanie ich jest obowiązkowe przed rozpoczęciem leczenia niepłodności. 

 

*Rozpoznanie różnicowe:   

 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje izolowany wrodzony niedobór gonadotropin i zespół CHARGE 

(zob. te hasła) 

 

Diagnostyka prenatalna:   

 

W kontekście rodzinnego występowania mutacji FGFR1, FGF8, KAL1 czy CHD7, wykonanie 

badania ultrasonograficznego u płodu może pomóc w wykryciu nieprawidłowości kostnych, 

rozszczepu wargi/podniebienia, agenezji nerek lub mnogich wad rozwojowych. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

 

Poradnictwo genetyczne musi być dostosowane do każdej rodziny, mając na uwadze 

potencjalny sposób dziedziczenia (AD/AR, sprzężony z chromosomem X lub przypuszczalnie 

oligogeniczny), jak również znaczną zmienność ekspresji klinicznej, nawet w obrębie tej samej 

rodziny, a w przypadkach sporadycznych możliwość wystąpienia nowych mutacji. 

 

Postępowanie i leczenie: 

 

Hormonalną terapię zastępczą stosuje się w celu zainicjowania dojrzewania, a później do 

uzyskania płodności. U mężczyzn w celu osiągnięcia prawidłowej wirylizacji i powiększenia 

objętości jąder, zazwyczaj stosuje się estry testosteronu, a czasem iniekcje ludzką 

gonadotropiną kosmówkową (hCG) w skojarzeniu z hormonem folikulotropowym (FSH) lub w 

monoterapii. Złożona terapia gonadotropinami jest niezbędna w celu wystymulowania 

spermatogenezy u dorosłych pacjentów. U kobiet stosuje się estrogeny, aby zainicjować rozwój 

gruczołów piersiowych i narządów płciowych, wraz z progestynami,  aby ustalić cykliczność 

endometrium. Pulsacyjne podawanie GnRH lub egzogennych gonadotropin ma na celu indukcję 

folikulogenezy i owulacji, a przez to przywrócenie płodności. Obecnie nie ma metod leczenia 

anosmii. 

 

Rokowanie: 
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KS nie jest schorzeniem zagrażającym życiu. Na skutek leczenia hormonalnego u wszystkich 

pacjentów w okresie dojrzewania płciowego pojawia się odpowiednia feminizacja lub wirylizacja. 

W większości przypadków można uzyskać płodność, jednak wnętrostwo znacznie pogarsza 

rokowanie u mężczyzn. 

 

 

Recenzent - ekspert:  

o Dr Jean-Pierre Hardelin 

o Prof. Jacques Young 

 

Aktualizacja: Czerwiec 2013 

Tłumaczenie: Październik 2013 

 

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.  

 

 

 


