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Rozwój narządów płciowych u płodu męskiego 



Testosteron w okresie minipuberty 



 

 Dymorfizm płciowy OUN  

 

 

 Układ limbiczny  

naturalna tendencja do różnicowania w kierunku żeńskim 

wpływ androgenów w okresie płodowym i okołourodzeniowym 

cykliczność i acykliczność podwzgórza  

wpływ neuroprzekaźników 

wpływy środowiskowe i kulturowe 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwebspace.ship.edu%2Fcgboer%2Flimbicsystem.html&ei=hWAYVaWXHsnmaMaegtgI&bvm=bv.89381419,d.d2s&psig=AFQjCNEaxEFcydYMTe7ka6l5CbS6ivXcUA&ust=1427747329984688


 interseksualizm (obojnactwo, hermaphrodytyzm)  

nieprawidłowe różnicowanie narządów płciowych w 

czasie życia płodowego 

 disorders of sex development DSD             

wrodzone zaburzenie, w którym chromosomalny, 

gonadalny lub anatomiczny rozwój płciowy jest 

nietypowy („Chicago consensus”) 

 różnice w rozwoju płci  (RRP)                   

(differences of sex development  DSD) 

(„Consensus statement on management of intersex disorders” Archives of 

Disease in Childhood,  BMJ 2006, Vol 91, No 7, p 554-563) 

Zaburzenia rozwoju płci ZRP 

Disorders of sex development DSD 



Podział zaburzeń różnicowania płci 

Disorders of sex development DSD 

zaburzenia 

chromosomalne 
46,XY ZRP 46,XX ZRP 

– zespół Turnera 45,X 

– zespół Klinefeltera 

47,XXY 

– mieszana dysgenezja 

gonad 45,X/46,XY 

– jądrowo-jajnikowe 

(ovotesticular DSD) 

46,XX/46XY i in. 

– dysgenezje gonad 

    (całkowita, częściowa, 

mieszana) 

– jądrowo-jajnikowe ZRP 

(ovotesticular DSD) 

– zaburzenia w syntezie lub 

działaniu testosteronu 

– zaburzenie w syntezie lub 

w receptorze AMH 

– wady embriologiczne 

(wynicowanie kloaki, 

spodziectwo i in.) 

– jajnikowo-jądrowe ZRP 

(ovotesticular DSD) 

– testicular DSD (SRY+) 

– nadmiar androgenów w 

życiu płodowym 

    (WPN, jatrogenny, 

niedobór aromatazy) 

– wady embriologiczne 

(wynicowanie kloaki, 

atrezja pochwy i macicy) 



Zaburzenie rozwoju płci w okresie noworodkowym 

 Atypowy wygląd narządów płciowych po urodzeniu 

 ciężkie wady budowy narządów płciowych (wady stekowe) 

 zewnętrzne narządy zbliżone do żeńskich z powiększoną 

łechtaczką lub zrosnięciem warg sromowych 

 narządy płciowe zbliżone do męskich ze spodziectwem, 

wnętrostwem, małym prąciem 

 Niezgodność miedzy płcią genitalną a kariotypem wykonanym 

prenatalnie  

 Zaburzenie rozwoju płci w wywiadzie rodzinnym 



Objawy sugerujące zaburzenie rozwoju płci 

 Zaburzenia ujawniające sie w okresie pokwitania 

 

 dojrzewanie płciowe niezgodne z płcią 

metrykalną 

 powiększenie gruczołów piersiowych u chłopca 

połączone z małymi jądrami lub małym prąciem 

 cykliczny krwiomocz u chłopca 

 dezaprobata płci (gender dysphoria) 



Spodziectwo 

Zaburzenie rozwoju płci 46,XY 

Norma Dystalne Proksymalne Środkowe 



0 

1 

3 

2 

zrost fałdów gonada prawa micropenis gonada lewa 

tak 

ujście cewki 

 szczyt 

dystalne 

proksymalne 

moszna 

nie 

środkowe 

jama 

brzuszna 

pachwina 

nieobecna 0 

0,5 

1 

1,5 

tak 

nie 

moszna 

pachwina 

jama 

brzuszna 

nieobecna 

Skala maskulinizacji zewnętrznych narządów płciowych 

(External Masculinisation Score - EMS) wg Ahmed et al. 2000 



USG jąder 

Metody diagnostyczne: 

jądro 
jądro 



badania hormonalne 

Metody diagnostyczne: 

1. określenie stężenia LH, FSH, AMH, testosteronu, estradiolu  

    (ew. innych androgenów np. androstendion, DHT) fizjologiczny 

wzrost testosteronu po urodzeniu „minipuberty” (14-90 dni) 

2. podanie domięśniowo preparatu hCG: 

• 2000 IU/m2 jednorazowo 

(hCG 1000 - 1500 IU przez 3 kolejne dni) 

3. określenie stężenia testosteronu, innych andrgenów i estradiolu 

72 i 96 godzin po podaniu pierwszej dawki hCG 

Test z hCG 
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III. CZĘŚCIOWA 
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Zespoły kliniczne połączone z 

nieprawidłowym różnicowaniem gonad 

 Całkowita/czysta dysgenezja gonad (Zespół Swyera) 

 Częściowa dysgenezja gonad 

 Mieszana dysgenezja gonad 

 Jądrowo-jajnikowe ZRP (obojnactwo prawdziwe) 

 Jądrowe ZRP z kariotypem XX (XX mężczyzna, SRY+, dup.SOX9) 

 Dysgenezja gonad związana z innymi zaburzeniami układu 

moczowego (WAGR, Zespół Frasier, Zespół Denys Drash) 

 Dysplazja kampomeliczna połączona z dysgenezją gonad 
(SOX9) 

 Dysmorfia twarzoczaszkowa i opóźnienie umysłowe 

połączone z dysgenezją gonad (ATRX, DMRT1, dup.DAX1) 
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Zaburzenie rozwoju płci z kariotypem 46,XY 

(46,XY DSD): 

1. Hipoplazja lub brak komórek Leydiga  

2. Wrodzony defekt enzymatyczny biosyntezy testosteronu : 

• defekt dotyczący nadnerczy i jąder (P450scc, 3 -HSD, P450c17) 

• defekt dotyczący jąder (niedobór 17 -HSD) 

3. Nieprawidłowe działanie hormonów w tkankach 

docelowych: 

• defekt w metabolizmie testosteronu - niedobór 5-reduktazy (N5-r) 

• niewrażliwość tkanek docelowych na androgeny 
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Steroidogeneza jądrowa 

w niedoborze dehydrogenazy 

17β-hydroksysteroidowej (17β-HSD) 
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Nieprawidłowe działanie androgenów 

niedobór 5-reduktazy (SRD5A2) 

Badania hormonalne: 

• Testosteron  

• DHT  

• LH  

• SHBG  

Profil steroidowy – niedobór 5-reduktazy Analiza DNA 
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 duża rozpiętość fenotypowa (męski → żeński) 

 

 jeden z najtrudniejszych problemów diagnostycznych i 

decyzyjnych co do płci 

 

 konieczność wielodyscyplinarnej i kompleksowej 

diagnostyki (kariotyp, badania hormonalne, obrazowe, 

histopatologiczne, molekularne) 

 

 nadal 50-70% bez zidentyfikowanej przyczyny 

 

 najczęściej występują: 

1. wady wrodzone: spodziectwo, wnętrostwo 

2. klasyczne dysgenezje gonad 

3. zespoły dysgenetycznych jąder (TDS) 

Zaburzenia rozwoju płci z kariotypem 46,XY 



 oznaczyć kariotyp (nie przesądza on jednak o wyborze płci)  

 

 ocenić czynność hormonalną gonad i nadnerczy 

 

 określić lokalizację oraz morfologię gonad i wewnętrznych 

narządów płciowych  

 

 wybrać taką płeć, aby wada mogła być skorygowana w jak 

największym stopniu, a pacjent mógł funkcjonować pod 

względem psychospołecznym i seksualnym 

  

 gdy nie można ustalić etiologii oraz przewidzieć kierunku 

rozwoju drugorzędowych cech płciowych i płci psychicznej 

należy odroczyć zabiegi rekonstrukcyjne narządów płciowych 

do momentu zbadania płci psychicznej  

 

Wybór płci nie jest możliwy na podstawie wyglądu 

zewnętrznych narządów płciowych, należy w tym celu:  



 wymóg przypisania jednej z dwóch płci do sporządzenia aktu 

urodzenia, ryzyko błędnego przypisania płci 

(w innych krajach możliwość przypisania „płeć nieokreślona” 

lub odroczenia) 

 termin i rozległość operacji naprawczych narządów 

płciowych (wczesne korekty chirurgiczne, odroczone 

interwencje chirurgiczne) 

 kontrowersje dotyczące gonadektomii (zagrożenie 

nowotworowe, możliwości rozrodcze) 

 substytucja hormonalna, jeśli jest potrzebna, od okresu 

dojrzewania (estradiol, testosteron) 

 poczucie „innej płci” 

(12 na 1040 pacjentów w europejskim projekcie dsd-LIFE) 

Kontrowersje dotyczące zaburzeń rozwoju płci: 


