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Síndrome de Turner 

 

El síndrome de Turner és un desordre causat per una pèrdua de material genètic com a 

conseqüència d’una falta o un incomplet cromosoma X.  

Durant el procés de formació dels oòcits o els espermatozoides, un dels cromosomes 

sexuals es perd o es modifica estructuralment (pot ser fragmentat, tenir parts 

eliminades o una incorrecta expressió dels seus gens). Un embrió que rep només un 

cromosoma Y no pot sobreviure, però un embrió que rep només un cromosoma X es 

desenvoluparà com a dona, presentant el síndrome de Turner. 

Alguns dels gens del cromosoma X (per exemple, el gen SHOX) estan involucrats en el 

creixement i en el desenvolupament esquelètic i sexual. Per aquest motiu, les nenes 

afectades presenten una estatura més baixa que la mitja i tenen un desenvolupament 

sexual incomplet. 

El cariotip d’una monosomia X es denomina 45X, ja que presenta 44 autosomes i un únic 

cromosoma X.   

 
Expressió fenotípica 

La característica principal és una baixa estatura, que resulta evident al voltant de l’edat 

de 5 anys. Els ovaris tenen un desenvolupament normal al principi, però els oòcits 

generalment moren de forma prematura i la majoria del teixit ovàric degenera abans 

del naixement. Això provoca que moltes nenes no es desenvolupin correctament durant 

la pubertat si no reben un tractament hormonal adequat.  

Només un petit percentatge de dones que pateixen aquest síndrome, presenten una 

funció ovàrica normal i són fèrtils. 

Aproximadament el 30% de les dones, presenten plecs de pell addicionals al coll, inflor 

o inflamació de les mans i els peus, anomalies esquelètiques o problemes renals. Entre 

el 33% i el 50% dels casos, neixen amb defectes cardíacs que les seves complicacions 

poden arribar a ser mortals.  

La majoria de les afectades tenen una intel·ligència 

normal però és possible que presentin retards en el 

desenvolupament mental i problemes en 

l’aprenentatge no verbal i de comportament, tot i 

que aquestes característiques varien entre els 

individus. 
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