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 Zespół Turnera, spowodowany obecnością tylko jednego prawidłowego chromosomu X, charakteryzuje się różną 
ekspresją fenotypową. Celem pracy było określenie związku pomiędzy ilością cech charakterystycznych dla tego 
zespołu a wiekiem postawienia ostatecznego rozpoznania. Materiał i metodyka. Analizowano dane 67 pacjentek Kliniki 
Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej w Katowicach z potwierdzonym w badaniu cytogenetycznym 
zespołem Turnera. W badanej populacji poza wzrostem oceniano 27 innych cech fenotypowych, w tym również 
dotyczących nieprawidłowości układu krążenia, układu moczowo-płciowego i kostnego. Wyniki. Rozpoznanie 
zespołu Turnera stawiane było znamiennie wcześniej u dziewcząt z monosomią 45X. Spośród analizowanych cech 
jedynie obecność fałdu nakątnego i dysplazji paznokci korelowała z wcześniejszym rozpoznaniem. Ilość typowych 
cech nie wpływała na wiek postawienia rozpoznania.                                                          Endokrynol. Ped., 5/2006;2(15):23-30

 Turner syndrome is caused by the presence of only one proper X-chromosome. It is associated with differential 
phenotypic expression. The aim of this work was to assess the influence of Turner syndrome characteristic symptoms 
on the age at which final diagnosis was made. Materials and methods: 67 patients from our clinic with confirmed 
Turner syndrome were investigated. We measured height, and 27 other symptoms, including cardiovascular, uro-
genital and skeletal abnormalities. Results: The final diagnosis of Turner syndrome have been made significantly 
earlier in girls with 45X monosomy. Among assessed symptoms only the epicanthus and nail dysplasia coincided with 
signifficantly earlier diagnosis. The total number of typical symptoms does not influence the age of diagnosis.
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Wstęp

 Brak obecnie opracowań statystycznych szacu-
jących liczbę pacjentek z zespołem Turnera (ZT) 
w Polsce. Według danych literatury jest to jedna z 
częstszych wad genetycznych, występująca u jed-
nego na dwa tysiące żywo urodzonych noworod-
ków płci żeńskiej [1]. Zaburzenie to spowodowane 
jest całkowitą lub częściową monosomią chromoso-
mu X, obecną we wszystkich bądź tylko w niektó-
rych komórkach. Ocenia się, że jest to zaledwie je-
den procent płodów z monosomią chromosomu X. 
Pozostałe nie przeżywają do końca ciąży i są przy-
czyną aż 10% samoistnych poronień [2–4]. Nazwa 
zespołu pochodzi od nazwiska jednego z pierw-
szych badaczy, amerykańskiego internisty Henry-
ka Turnera, który w roku 1938 opublikował pra-
cę o siedmiu pacjentkach ze specyficznym fenoty-
pem: niedoborem wzrostu, brakiem cech dojrzewa-
nia, płetwistością szyi oraz koślawością łokci [5]. 
Osiem lat wcześniej niemiecki pediatra, Otto Ull-
rich, prezentował przypadek 8-letniej dziewczynki, 
u której obserwował płetwistość szyi, ptozę, mikro-
gnację, wysoko wysklepione podniebienie, nisko 
osadzone małżowiny uszne, nisko schodzącą linię 
owłosienia na karku oraz hipoplastyczne paznokcie 
[6]. Dopiero od roku 1959 specyficzny fenotyp łą-
czono z liczbowymi lub strukturalnymi aberracjami 
chromosomu X. Właśnie wtedy po raz pierwszy u 
pacjentki z objawami zespołu Turnera stwierdzono 
nieprawidłowy żeński kariotyp – 45,X [7]. Obec-
nie rozpoznanie zespołu Turnera (Ullrich-Turnera) 
może być postawione jedynie po otrzymaniu nie-
prawidłowego wyniku badania cytogenetycznego. 
Prawidłowy kariotyp w limfocytach krwi obwodo-
wej przy klasycznym fenotypie pacjentki nie zwal-
nia nas jednak od poszerzenia diagnostyki o badanie 
fibroblastów skóry [8].
 U noworodków i niemowląt płci żeńskiej podej-
rzenie zespołu Turnera budzą: obrzęki limfatyczne 
stóp i dłoni, płetwistość szyi (często stwierdzane 
już w życiu płodowym w badaniu ultrasonograficz-
nym), nisko schodząca na kark linia owłosienia, ni-
sko osadzone małżowiny uszne, małożuchwie, wy-
soko wysklepione podniebienie, zmarszczka nakąt-
na, wady układu krążenia, wady układu moczowe-
go, często niska urodzeniowa masa i długość ciała. 
W kolejnych latach dołączają się inne zaburzenia, 
takie jak: zmniejszenie tempa wzrastania, niedobór 
wzrostu, brak cech dojrzewania, opóźnione dojrze-
wanie, zaburzenia miesiączkowania, wady układu 
kostnego, liczne znamiona barwnikowe, bielactwo, 

hipoplastyczne paznokcie, przewlekłe zapalenie 
ucha środkowego, nawracające infekcje dróg mo-
czowych, nadciśnienie tętnicze, otyłość, zaburzenia 
gospodarki węglowodanowej i lipidowej, niedo-
czynność tarczycy oraz celiakia. Można przypusz-
czać, że nasilenie fenotypu powinno mieć odzwier-
ciedlenie w wieku postawienia rozpoznania ZT: im 
więcej cech fenotypowych i im bardziej są one wy-
rażone, tym wcześniejsza diagnoza.
 Celem naszej pracy było określenie częstości 
występowania poszczególnych cech fenotypowych 
u badanych pacjentek oraz ustalenie związku mie-
dzy nasileniem fenotypu a czasem rozpoznania ze-
społu Turnera.

Materiał i metoda
 
 Badaniem objęto grupę 67 dziewcząt z zespołem 
Turnera, pacjentek Kliniki Endokrynologii i Diabe-
tologii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdro-
wia Matki i Dziecka w Katowicach, zdiagnozo-
wanych badaniem cytogenetycznym z limfocytów 
krwi obwodowej w latach 1983–2001. Żadna z pa-
cjentek nie była wcześniej leczona hormonalnie.
 W trakcie pierwszej wizyty analizowano ich fe-
notyp. Brano pod uwagę wysokość ciała, dojrzewa-
nie płciowe oraz inne cechy, których obecność łą-
czy się z zespołem Turnera. Pacjentki mierzono 
przy użyciu standaryzowanego przyrządu do po-
miaru wzrostu – stadiometru typu Harpenden (po-
miar z dokładnością 0,1 cm). Pomiarów dokony-
wano w bieliźnie osobistej, bez obuwia, zawsze w 
godzinach przedpołudniowych. W trakcie pomia-
ru wysokości ciała stosowano ustawienie w pozy-
cji frankfurckiej (tzw. oczno-usznej) [9]. Każdora-
zowo pomiar dokonywany był trzykrotnie, a następ-
nie obliczana była jego średnia wartość.
 Wysokość ciała pacjentek wyrażano w postaci 
wartości standaryzowanych (hSDS), obliczonych na 
podstawie dwu rodzajów siatek centylowych: siat-
ki dla zdrowej populacji polskich dziewcząt autor-
stwa Kurniewicz-Witczakowej i wsp. (hSDSN) [10] 
oraz siatki dla populacji dziewcząt z zespołem Tur-
nera autorstwa Ranke [11] (hSDST według Ranke).
 Obliczając hSDS (standaryzowaną wartość 
wzrostu) korzystano ze wzoru [12]:

gdzie: H – wysokość ciała; H50c – wartość średnia 
wysokości (odpowiadająca 50 centylowi) populacji 
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w danym wieku; SD – odchylenie standardowe wy-
sokości ciała dla populacji w wieku pacjentki
 Dojrzewanie płciowe oceniano przy użyciu skali 
Tannera [13]. Pozostałe 27 cech fenotypowych (tab. 
I) oceniano na podstawie badania fizykalnego, ba-
dań obrazowych (UKG, USG jamy brzusznej, USG 
miednicy małej) oraz konsultacji specjalistycznych 
(kardiologicznej i ginekologicznej). 
 Spośród charakterystycznych cech ZT wyodręb-
niono te, które mogły przyczyniać się do częstszych 
wizyt w Poradniach Rejonowych czy Przychod-
niach Specjalistycznych, a więc do częściej prze-
prowadzanego badania fizykalnego: niski wzrost, 
ptoza, zez, krótkowzroczność, nawracające zapale-
nia uch środkowego, upośledzenie słuchu, skolioza, 
dysgenezja gonad, wady układu moczowego, wady 
układu krążenia, bielactwo, łysienie. Częstość wy-
stępowania ocenianych cech wyrażano w procen-
tach. W celu ustalenie związku między nasileniem 
fenotypu a szybkością rozpoznania zespołu Turne-
ra korelowano wiek pacjentek w momencie posta-
wienia rozpoznania ZT z ilością klasycznych cech 
fenotypowych, jak również ze stopniem deficytu 

wzrostu (hSDS). Wartości hSDS pacjentek oraz ich 
wiek wyrażano w wartościach średnich z odchyle-
niem standardowym (SD).
 W analizie statystycznej stosowano test t-Stu-
denta dla pomiarów niezależnych oraz analizę re-
gresji wielokrotnej. Za znamienne statystycznie 
przyjęto różnice na poziomie istotności p < 0,05. 
Do opracowania danych użyto programu STATI-
STICA for Windows v. 6.0 oraz pakietu Microsoft 
Office.

Wyniki

 Średni wiek w chwili potwierdzenia zespołu ba-
daniem cytogenetycznym wynosił 9,4 (±5,1) lat. U 
dziewięciu (13,4%) dziewcząt rozpoznanie posta-
wione było w pierwszym roku życia, natomiast pa-
cjentki z ukończonym trzynastym rokiem życia sta-
nowiły 26,8%. Średni wiek pacjentek w trakcie wi-
zyty, podczas której oceniano fenotyp, wynosił 10,8 
lat (±4,6 lat). Rozkład częstości występowania w 
badanej grupie poszczególnych rodzajów karioty-
pów prezentuje tabela II.

Nr cechy Nazwa cechy Nr cechy Nazwa cechy

1 Krótka szyja 15 Wciągnięte brodawki sutkowe

2 Płetwistość szyi 16 Skolioza*

3 Nisko schodząca linia owłosienia 17 Koślawe łokcie

4 Małożuchwie 18 Skrócona IV kość śródręcza

5 Wysoko wysklepione podniebienie 19 Skrócona IV kość śródstopia

6 Ptoza* 20 Obrzęki rąk i stóp

7 Zez* 21 Dysplazja paznokci

8 Krótkowzroczność* 22 Dysgenezja gonad*

9 Fałd nakątny 23 Wady układu moczowego*

10 Zniekształcone małżowiny uszne 24 Wady układu krążenia*

11 Nawracające zapalenie ucha środkowego* 25 Znamiona barwnikowe

12 Upośledzenie słuchu* 26 Bielactwo*

13 Puklerzowata kl.piersiowa 27 Łysienie*

14 Szeroko rozstawione sutki

Tabela I. Cechy fenotypowe analizowane u badanych pacjentek z zespołem Turnera 
* Wyszczególnione cechy, których występowanie mogło przyczyniać się do częstszych wizyt w Poradniach Rejonowych czy 
Specjalistycznych
Table I. Phenotypic features observed in studied population. 
* Features that could cause frequent contact with a physician???

Gawlik A. i inni – Wpływ nasilenia fenotypu na czas rozpoznawania zespołu Turnera
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Rodzaj kariotypu Liczba pacjentek (n) % ogółu

45,X 39 58,2 %

45,X/46,XX 7 10,44 %

45,X/46,Xi(X)(q10) 7 10,44 %

46,Xi (X,q) 7 10,44 %

45,X/46,X+mar 3 4,48 %

45,X/46,X r(X) 2 2,98 %

inne 2 2,98 %

Tabela II. Rozkład częstości występowania poszczególnych kariotypów w badanej populacji
Table II. Frequency of different karyotypes in studied population

Ryc. 1. Częstość występowania poszczególnych cech fenotypowych w populacji badanych dziewcząt z ZT (1 – krótka szyja; 
2 – płetwistość szyi; 3 – nisko schodząca linia owłosienia; 4 – małożuchwie; 5 – wysoko wysklepione podniebienie; 6 – ptoza; 
7 – zez; 8 – krótkowzroczność; 9 – fałd nakątny; 10 – zniekształcone małżowiny uszne; 11 – nawracające zapalenia ucha 
środkowego; 12 – upośledzenie słuchu; 13 – puklerzowata klatka piersiowa; 14 – szeroko rozstawione brodawki sutkowe; 
15 – wciągnięte brodawki sutkowe; 16 – skolioza; 17 – koślawość łokci; 18 – skrócenie IV kości śródręcza; 19 – skrócenie IV kości 
śródstopia; 20 – obrzęki limfatyczne stóp i dłoni; 21 – dysplazja paznokci; 22 – dysgenezja gonad; 23 – wady układu moczowego; 
24 – wady układu krążenia; 25 – znamiona barwnikowe; 26 – bielactwo; 27 – łysienie; 28 – niski wzrost)
Fig. 1. Frequency of phenotypic features in observed population (1 – short neck; 2 – webbed neck; 3 – lower posterior hairline; 
4 – micrognatia; 5 – high arched palate; 6 – ptosis; 7 – strabismus; 8 – short sight; 9 – inner canthal fold; 10 – dysmorfic 
auricles; 11 – chronic otitis media; 12 – hearing impairment; 13 – broad chest; 14 – widely spaced nipples; 15 – inverted nipples; 
16 – scoliosis; 17 – cubitus valgus; 18 – short metacarpals (4th); 19 – short metatarsals (4th); 20 – edema of hands and feet; 
21– nail dysplasia; 22 – gonadal dysgenesis; 23 – renal anomalies; 24 – cardiovascular abnormalities; 25 – pigmented nevi; 
26 – vitiligo; 27 – alopecia; 28 – short stature

Endokrynol. Ped., 5/2006;2(15):23-30



26 

Praca oryginalna 

27 

 Średni wiek przy postawieniu diagnozy w wyod-
rębnionej podgrupie 39 dziewcząt z klasyczną mo-
nosomią 45,X wynosił 8,3 (±5,3) lat i był znamien-
nie niższy w porównaniu z wiekiem pozostałych 
pacjentek (11,1 ± 4,4 lat, p = 0,024). Średnia wyso-
kość ciała pacjentek, wyrażona w średnich warto-
ściach hSDS obliczonych wg siatek dla ZT i siatek 
dla zdrowej, populacji wynosiła odpowiednio 0,33 
± 1,19 i –3,84 ± 1,61. Wśród 24 (35,8%) pacjentek, 
które w chwili badania miały co najmniej 13 lat, ce-
chy dojrzewania płciowego (obecność co najmniej 
M2 wg skali Tannera) stwierdzano u 13 dziewcząt. 
Początek dojrzewania płciowego obserwowano 
również u dwóch innych pacjentek poniżej 13 roku 
życia.
 Najczęściej występujące cechy fenotypowe w 
badanej populacji to niski wzrost (<3 pc. wg siatki 
dla zdrowej populacji żeńskiej), stwierdzony u 58 
(87%) pacjentek; krótka szyja – u 45 (67%) pacjen-
tek; nisko schodząca linia owłosienia u 34 (51%); 
wysoko wysklepione podniebienie u 45 (67%); pu-
klerzowata klatka piersiowa u 50 (75%), szero-
ko rozstawione brodawki sutkowe u 32 (48%); ko-
ślawość łokci u 37 (55%); dysgenezja gonad u 51 
(76%); znamiona barwnikowe u 34 (51%). Czę-
stość występowania wszystkich analizowanych 
cech przedstawiona jest na rycinie 1. U poszczegól-
nych pacjentek obserwowano od 2 do 21 analizowa-
nych cech fenotypowych.
 Analiza statystyczna nie wykazała znamienne-
go wpływu ilości cech fenotypowych na wiek po-
stawienia rozpoznania ZT u 67 pacjentek z zespo-
łem Turnera (p > 0,05). Przy uwzględnieniu jedy-
nie części wymienionych wcześniej cech, mogą-
cych zwiększyć częstość kontaktów z lekarzem, ich 
ilość również nie korelowała istotnie z wiekiem roz-
poznania ZT.
 W obserwowanej grupie pacjentek stwierdzono 
istotną korelację pomiędzy występowaniem fałdu 
nakątnego (p = 0,002, wcześniej o 4,5 ± 1,4 roku), 
występowaniem dysplazji paznokci (p = 0,045, 
wcześniej o 2,5 ± 1,2 roku) i niewystępowaniem 
zeza (p = 0,045; wcześniej o 3,6 ± 1,8 roku) a wcze-
śniejszym wiekiem rozpoznania.
 Nie wykazano istotnej korelacji miedzy wzro-
stem pacjentek, wyrażanym w wartościach standa-
ryzowanych obliczonych według siatki centylowej 
dla ZT (hSDST), a wiekiem postawienia diagnozy. 
Nie zaobserwowano także, by rozpoznawania ZT 
po r. 1997 były stawiane w istotnie młodszym wie-
ku niż wcześniej (odpowiednio 10,39 ± 4,76 oraz 
8,37 ± 5,29 lat, p > 0,05).

Dyskusja
 
 Zgodnie z definicją, która pojawiła się w dwóch 
kolejnych wydaniach standardów postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego, zespół Turnera to 
skojarzenie klasycznych cech fenotypowych z cha-
rakterystycznym genotypem [14, 15]. Wyklucza się 
więc przypadki bez specyficznego fenotypu, które 
spełniają jedynie kryterium cytogenetyczne. Wciąż 
podkreśla się, że dziewczęta z ZT diagnozowane są 
zbyt późno. Bardzo często pomimo obecności kla-
sycznych cech fenotypowych, średnia wieku posta-
wienia rozpoznania to około 15 lat [16]. Znacznie 
bardziej optymistyczne są ostatnie dane grupy bel-
gijskiej, która na podstawie analizy danych 242 pa-
cjentek z ZT stwierdziła istotne obniżenie się śred-
niego wieku ich zdiagnozowania do 6,6 lat. Wśród 
analizowanej przez autorów tej pracy grupy dziew-
cząt aż w 30% przypadków ZT rozpoznany był do 
końca pierwszego roku życia. Wśród tej grupy były 
pojedyncze przypadki rozpoznań prenatalnych. Do-
datkowo autorzy podkreślali, że obecność klasycz-
nej monosomii predysponuje do jeszcze młodszego 
wieku rozpoznania [17].
 W przypadku naszych pacjentek średni wiek po-
stawienia rozpoznania na podstawie klasycznego 
badania cytogenetycznego wynosił 9,43 lat. Nasze 
obserwacje potwierdziły, że pacjentki z 45, X były 
istotnie młodsze w chwili zdiagnozowania.. Nieste-
ty, aż 26,8% pacjentek całej badanej grupy stanowi-
ły dziewczęta, które ukończyły 13 rok życia, a tyl-
ko u 13,4% rozpoznanie ZT nastąpiło w pierwszym 
roku życia. Nie było również przypadku postawie-
nia diagnozy w okresie prenatalnym.
 Rodzaj objawów ZT, stopień ich nasilenia oraz 
częstość występowania cechuje duża różnorodność. 
Szacuje się, że w Ameryce Północnej do wcze-
snych rozpoznań u 97% noworodków z tym zespo-
łem przyczynia się obecność obrzęku limfatyczne-
go, natomiast u 82% starszych dziewcząt z ZT – ni-
ski wzrost [18]. Najczęstszą przyczyną zlecenia wy-
konania badania cytogenetycznego obok niedoboru 
wzrostu są objawy związane z dysgenezją gonad. U 
większości pacjentek manifestuje się ona brakiem 
cech dojrzewania, a u tych z samoistnym pokwita-
niem – wczesną menopauzą. U ponad 90% dziew-
cząt z ZT stwierdza się niedomogę jajników, ale 
spontaniczne (choć w większości opóźnione) doj-
rzewanie występuje u prawie 30% [15]. Dane lite-
ratury odnoszące się do procentu pacjentek samoist-
nie miesiączkujących są jednak rozbieżne: od 2–5% 
[15] do 15% [19], a nawet 16,1% [20].

Gawlik A. i inni – Wpływ nasilenia fenotypu na czas rozpoznawania zespołu Turnera
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 Według danych z piśmiennictwa do bardzo czę-
sto występujących cech, znamiennych dla zespo-
łu, zalicza się jeszcze: częste nawracające zapale-
nia ucha środkowego (60%), małożuchwie (60%), 
koślawość łokci (50%) [21]. Inni autorzy, przyjmu-
jący za kryterium częstego występowania cechy po-
jawienie się jej u ponad połowy pacjentek z ZT, do-
łączają do powyższych: obrzęki stóp i dłoni, szero-
ką klatkę piersiową, nisko schodzącą linię owłosie-
nia, skrócenie IV kości śródręcza, deformację mał-
żowiny usznej oraz dysplazję paznokci [22]. Do in-
nych kojarzonych z zespołem cech, występujących 
jednak rzadziej, zalicza się: wysoko wysklepione 
podniebienie (35%) upośledzenie słuchu (30%), de-
formacje małżowiny usznej (15%), znamiona barw-
nikowe (25%), bielactwo (5%), łysienie (5%), płe-
twiastość szyi (25%), wady układu moczowego 
(10-15%), wady układu krążenia (ok. 15%), sko-
liozę (10%), osteoporozę, wciągnięte brodawki sut-
kowe (5%), zmarszczkę nakątną (20%), krótko-
wzroczność (20%), ptozę (10%), zez (15%), cho-
roby wątroby, niedoczynność tarczycy, upośledzo-
ną tolerancję glukozy czy zaburzenia gospodarki li-
pidowej [21, 22].
 Wśród naszych pacjentek obserwowaliśmy, po-
dobnie jak w cytowanych opracowaniach, wyso-
ką częstość występowania takich cech, jak niski 
wzrost, nisko schodzącą linię owłosienia, pukle-
rzowatą klatkę piersiową z szeroko rozstawionymi 
brodawkami sutkowymi, koślawość łokci, dysgene-
zję gonad oraz podobnie niską, jeżeli chodzi o: zez, 
zmarszczkę nakątną, skoliozę, wady układu krąże-
nia, bielactwo i łysienie. Częściej, niż to wynika z 
danych literatury, stwierdzaliśmy: krótką szyję, wy-
soko wysklepione podniebienie, znamiona barwni-
kowe, krótkowzroczność, deformacje małżowiny 
usznej, wciągnięte brodawki sutkowe, wady układu 
moczowego, natomiast rzadziej: małożuchwie, płe-
twiastość szyi, ptozę, nawracające zapalenia ucha 
środkowego, upośledzenia słuchu, skrócenie IV ko-
ści śródręcza, obrzęki limfatyczne stóp i dłoni, dys-
plazję paznokci. Duża rozbieżność danych literatuy 
w zakresie częstości występowania omówionych 
cech potwierdza się również w naszych obserwa-
cjach. Należy przy tym uwzględnić fakt, że część z 
nich podlega w istocie jedynie subiektywnej ocenie 
badającego.
 Niski wzrost to cecha, co do częstości której nie 
ma rozbieżności w literaturze. Na podstawie badań 
przeprowadzonych w ciągu ostatnich 30 lat stwier-
dzono, że niedobór wzrostu dotyczy aż 95% pacjen-
tek z zespołem Turnera [15, 21]. Mechanizmy przy-

czyniające się do upośledzonego wzrastania w ZT 
nie zostały do końca poznane. Spontaniczne wzra-
stanie w ZT ma specyficzny przebieg i w ciągu ży-
cia wyróżnia się cztery jego fazy [11, 23]: I faza 
– okres zahamowania wewnątrzmacicznego wzra-
stania, II faza – okres od urodzenia do trzeciego 
roku życia – z prawidłowym tempem wzrastania i 
obniżoną progresją wieku kostnego w stosunku do 
metrykalnego, III faza – okres od 3 do 12 roku ży-
cia – z obniżonym tempem wzrastania i prawidło-
wą progresją wieku kostnego, IV faza – okres po 
12 roku życia ( > 10 lat wieku kostnego) – z ob-
niżonym tempem wzrastania i obniżoną progresją 
wieku kostnego, czego konsekwencją jest wydłuże-
nie okresu wzrastania. Niedobór wzrostu w ZT jest 
głównie efektem zaburzeń, które następują w I i III 
fazie wzrastania [23].
 Średni wzrost naszych pacjentek obliczony na 
podstawie siatek centylowych dla zdrowej popula-
cji oraz na podstawie siatki centylowej dla dziew-
cząt z zespołem Turnera i wyrażony w hSDS wy-
nosił odpowiednio 0,33 i –3,84. Nasze wyniki po-
twierdzały wcześniejsze obserwacje; niski wzrost 
stwierdziliśmy u 87% pacjentek. Była to rów-
nież, jak wynikło z wywiadu, najczęstsza przyczy-
na skierowania pacjentki na diagnostykę do Porad-
ni Endokrynologicznej czy Oddziału Endokrynolo-
gii. Dalsza analiza wykazała jednak, że stopień na-
silenia deficytu wzrostu nie wpływał na wiek roz-
poznania. Podobnie dane naszych pacjentek nie po-
twierdziły również, by liczba cech, a więc nasile-
nie fenotypu korelowało z szybkością rozpoznania. 
Przy analizie wpływu wyodrębnionych cech, tych 
które mogły przyczyniać się do częstszych wizyt w 
Poradniach Rejonowych i Specjalistycznych, także 
nie stwierdziliśmy, by ich obecność przyspieszała 
diagnozę ZT.
 Analizując zebrany materiał, zastanawialiśmy 
się, podobnie jak i inni autorzy [17], czy nagłośnie-
nie sprawy możliwości leczenia pacjentek z zespo-
łem Turnera wpłynęło na szybkość i liczbę rozpo-
znań dziewczynek z tym schorzeniem? Przeprowa-
dzona analiza nie wykazała jednak, by średni wiek 
rozpoznań istotnie różnił się między pacjentkami 
zdiagnozowanymi do końca roku 1997 a pacjent-
kami, u których rozpoznano ZT po tym czasie, choć 
widoczna jest taka tendencja.
 Dlaczego wczesne postawienie rozpoznania jest 
tak ważne? Przede wszystkim z uwagi na szan-
sę szybkiego włączenia odpowiedniej terapii hor-
monalnej. Jest to szczególnie istotne w przypad-
ku leczenia rekombinowanym hormonem wzrostu. 

Endokrynol. Ped., 5/2006;2(15):23-30



28 

Praca oryginalna 

29 

Dane z literatury potwierdzają wysoką skutecz-
ność leczenia w przypadku młodszych pacjentek. 
Dodatkowo podkreśla się, że wczesna terapia rGH 
daje możliwość jednocześnie wcześniejszego far-
makologicznego inicjowania dojrzewania płciowe-
go. Ma to duże znaczenie, biorąc pod uwagę waż-
ny aspekt psychologiczny. Wczesne rozpoznanie to 
również szansa na wczesną diagnostykę i wykrycie 
wad i zaburzeń mogących towarzyszyć zespołowi 
Turnera.

Wnioski
 
 1. Nie stwierdzono, ażeby liczba cech fenoty-
powych czy stopień deficytu wzrostu miały istotny 
wpływ na szybkość rozpoznania zespołu Turnera. 
 2. Spośród analizowanych cech obecność 
zmarszczki nakątnej i dysplazji paznokci przyczy-
niały się do wcześniejszej diagnozy. 
 3. Średni wiek zdiagnozowania dziewcząt z kla-
syczną monosomią był istotnie niższy od średniego 
wieku pozostałych pacjentek.
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