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STRESZCZENIE/ABSTRACT

Zespół Kallmanna to najczęstsza forma opóźnionego dojrzewania płciowego wtórnego – hipogonadyzmu hipogo-
nadotropowego. Opóźnienie dojrzewania płciowego spowodowane jest zaburzeniami wydzielania gonadotropin, co 
w efekcie powoduje brak pobudzenia gonad do wydzielania hormonów płciowych. Defekt może mieć różne przyczy-
ny i występować na poziomie przysadki lub podwzgórza. Może być wrodzony, nabyty lub przejściowy. Endokrynol. Ped. 
8/2009;3(28):61-64.

Kallmann Syndrome is the most common form of delayed secondary sexual maturation due to hypogonadotrophy. 
Delayed sexual maturation is caysed by the disorder in the secretion of gonadotropin, which results in the lack 
of stimulation of gonads to produce sexual hormones. This defect may have different causes, it may occur in the 
hypophysis or hypothalamus, may be congenital, acquired or transient. Pediatr. Endocrinol. 8/2009;3(28):61-64.

Zespół Kallmana to najczęstsza forma opóźnio-
nego dojrzewania płciowego wtórnego – hipogona-
dyzmu hipogonadotropowego [1]. Częstość jego 
występowania wynosi 1:10000 – 1:60000 osób. 
Opóźnienie dojrzewania płciowego spowodowa-
ne jest zaburzeniami wydzielania gonadotropin, co 
w efekcie powoduje brak pobudzenia gonad do 
wydzielania hormonów płciowych [2]. Zaburze-
nia czynności podwzgórza z niedoborem LH-RH

i towarzyszącą anosmią są konsekwencją wielo-
ogniskowego uszkodzenia OUN ze współistnieją-
cą aplazją opuszki węchowej. 

 Zespół Kallmanna stanowi połączenie wro-
dzonego hipogonadyzmu hipogonadotropowego 
z brakiem powonienia (anosmia) lub jego upośle-
dzeniem (hiposmia). W rodzinach obciążonych ge-
netycznie występuje zarówno izolowany niedobór 
gonadotropiny, jak i brak powonienia, podczas gdy
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u innych izolowany niedobór gonadotropin i nor-
malny zmysł węchu [3]. Po stwierdzeniu hipogo-
nadyzmu hipogonadotropowego dodatni wywiad 
rodzinny i osłabiony węch są argumentem prze-
mawiającym za diagnozą tego zespołu. Choroba 
ma charakter rodzinno-dziedziczny i przekazy-
wana jest w sposób autosomalny dominujący lub 
sprzężony z chromosomem X. Defekt może mieć 
różne przyczyny, może występować na poziomie 
przysadki lub podwzgórza, może być wrodzony, 
nabyty lub przejściowy [4].

Pacjenci z zespołem Kallmanna zgłaszają się 
z reguły do lekarza z powodu opóźnionego dojrze-
wania płciowego. U około 80% pacjentów zauwa-
żamy brak lub upośledzenie powonienia. U płci 
męskiej obserwuje się też małe jądra, małe prącie 
i wnętrostwo, zaś u płci żeńskiej często brak roz-
woju gruczołów piersiowych. Do pozostałych obja-
wów należą [5]:

– anomalie w układzie kostnym (zrost palców, 
skrócony dalszy koniec kości śródręcza, asymetria 
twarzoczaszki)

– zaburzenia linii środkowej (rozszczep warg 
lub podniebienia, daltonizm, agenezja nerek, głu-
chota)

– nieprawidłowości w rotacji trzewi
– wrodzona wada serca
– objawy neurologiczne – ruchy mimowolne, 

niemożność płynnego śledzenia oczami, dysfunk-
cja móżdżku). 

Opis przypadku

W pracy przedstawiono przypadek 17-letniej pa-
cjentki M.H., urodzonej z C I, P I, prawidł., o cza-
sie. Rozwój w okresie dzieciństwa był prawidłowy. 
Zgłosiła się do Poradni Endokrynologii z powodu 
pierwotnego braku miesiączki, opóźnionego dojrze-
wania płciowego oraz zaburzeń węchu. 

Na podstawie badania fizykalnego i wybranych 
badań diagnostycznych stwierdzono:

– wysoką, szczupłą budowę ciała – 50 kg, 
173,5 cm (BMI 17)

– dojrzewanie płciowe M1 P4 A2
– niskie wydzielanie gonadotropin podstawowe 

i w teście LHRH
– przedpokwitaniowe wartości hormonów płcio-

wych 
– niedoczynność tarczycy.
– opóźnienie wieku kostnego o 4 lata.

W badaniu MRI głowy – objawy mikrogruczo-
laka przysadki. 

W badaniu usg tarczycy – obraz tarczycy zna-
mienny dla thyreoiditis Hashimoto. Pacjentka zgła-
szała również zaburzenia węchu – nie rozpoznawa-
ła podstawowych zapachów (ciotka dziewczynki 
cierpi również na zaburzenia węchu).

Obecnie pacjentka jest pod kontrolą Poradni En-
dokrynologicznej i Ginekologicznej (przyjmuje Eu-
thyrox i Estrofem).

Wynik badania ultrasonograficznego
Badanie wykonano aparatem LOGIQ 7, linear-

ną sondą matrycową 12 MHz. Gruczoł tarczowy 
niepowiększony, symetryczny, ale o zdecydowanie 
nieprawidłowej echostrukturze.

Wymiary prawego płata: a-p 18 mm, med.-lat 
24 mm, cr-caud 44 mm (9,5 ml). Wymiary lewe-
go płata: a-p 19 mm, med.-lat 17 mm, cr-caud 46 
mm (8 ml). Cieśń około 17,5 ml (norma 13,5 ± 5 
ml). Oba płaty i cieśń tarczycy wykazują niepra-
widłową, zdecydowanie obniżoną echogeniczność. 
Echostruktura jest nieregularna, z bardzo licznymi
hipoecho/bezechowymi naciekami  leukocytarnymi,
z pasemkowatymi zwłóknieniami i ewidentnie pod-
wyższoną energią przepływu. Wnioski: obraz tar-
czycy jest znamienny dla procesu zapalnego (thyre-
oiditis Hashimoto).

Ryc. 1. Obraz usg prawego płata tarczycy
Fig. 1. Thyroid gland – ultrasonography of dexter lobe
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Wynik badania USG narządu rodnego
W badaniu USG przezpochwowo macica w przo-

dozgięciu, w osi długiej 29 mm, w wymiarze strzał-
kowym w obrębie trzonu 12 mm. Endometrium 
szczelinowate, o wysokości do 2 mm. Jajnik prawy 
o wymiarach 30 x 12 mm, z obecnością pojedyn-
czych pęcherzyków o średnicach do 4 mm. Jajnik 
lewy o wymiarach 34 x 16 mm, największy z kilku 
pęcherzyków o średnicy 4 mm. 

Wynik badania MR
Badanie wykonano aparatem Picker Eclipse 1,5 T,

w sekwencjach FAST, FSE, FLAIR, uzyskując 

Ryc. 2. Obraz usg cieśni tarczycy
Fig. 2. Thyroid gland – ultrasonography of isthmus
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obrazy T1- i T2-zależne w projekcjach strzałkowej, 
czołowej oraz poprzecznej, przed i po dożylnej in-
iekcji paramagnetycznego środka kontrastowego. 
W obrazie MR przysadka mózgowa prawidłowej 
wielkości (12 x 6 mm), symetryczna, z symetryczną 
szypułą. W obrębie przysadki po stronie prawej wi-
doczne niejednorodne ognisko, odpowiadające mi-
krogruczolakowi o średnicy 3,5 mm. W jego obrę-
bie widoczne niejednorodne, opóźnione wzmocnie-
nie kontrastowe.

Test LH - RH
LH: 0’ – 0,272; 30‘ – 0,215; 60’ – 6,1; 90’ – 4,44; 

120’ – 4,33 U/l
FSH: 0’ – 0,816; 30’ – 1,16; 60’ – 3,39; 90’ 

– 3,69; 120’ – 3,93 U/l.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż mimo wy-

stępowania u pacjentki wielu charakterystycz-
nych dla zespołu Kallmanna objawów, rozpo-
znanie zostało ustalone dopiero po 17 roku życia 
i w związku z tym późno rozpoczęto terapię hor-
monalną.

Wydaje się, że w wielu przypadkach opóźnione-
go dojrzewania płciowego z towarzyszącymi zabu-
rzeniami węchu i występowaniem innych typowych 
objawów, rozpoznanie tego zespołu nie jest łatwe, 
a wręcz dość często nie jest on prawidłowo diagno-
zowany.




