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 XX ,46שחלות הקשורה בפנוטיפ-הפרעה בהתמיינות אשכים

(46,XX ovotesticular disorder of sex development) 
 

  ORPHAcode2138: 'אורפה'ב אסמכתא

 הגדרת המחלה
( המתאפיינת ברקמת אשכים ושחלות מאושרת מבחינה היסטולוגית באדם עם DSD)הפרעה נדירה של התמיינות מינית 

 .XX,46קריוטיפ 

 

 תקציר

 אפידמיולוגיה

 .DSD-מכל מקרי ה 3-10% -לידות. הפרעה זו מהווה ככל הנראה פחות מ 1/20,000 -שכיחות המחלה מוערכת ב

 

 קליניתיאור 
אברי מין  עם זיהויבדרך כלל בתקופה שלאחר הלידה נעשה . האבחון 5מהאנשים הלוקים במחלה מאובחנים לפני גיל  20%-כ

. הסימנים כוללים: כאבי בטן בגיל ההתבגרות אופייניים. יש חולים שהמצב מתגלה אצלם עקב התפתחות מינית חריגה
/ amenorrhea)באזור כיס האשכים, טמירות אשכים או היעדר וסת )גינקומסטיה, בקע מפשעתי, גוש במפשעה תחתונה, 

ו רחם למרבית החולים במחלה יש אברי מין פנימיים נקביים )רחם, חצי רחם א .מגדריהמטוריה מחזורית בהתאם לשיוך ה
( או hypospadiasתחתית השופכה )סדק ל במקביל מנוון(. התפתחות אברי מין חיצוניים נעה מאברי מין נקביים נראים לעין

פוריות שכיחה בגברים, -. אישני הצדדיםבטמירות בודדות , בלוטות מין המכילות אשך ושחלה במקביל( ovotestes)"אשחות" 
     מהמקרים(.   3%-בעוד שבנשים קיים פוטנציאל מסוים לפוריות. גידולים ממאירים בבלוטות המין נדירים )פחות מ

                

 אטיולוגיה

( אינו ברור במרבית 46,XX ovotesticular DSD) XX ,46שחלות הקשורה בפנוטיפ-הפרעה בהתמיינות אשכיםהגורם ל

או  X, לכרומוזום  SRY, לרבות הגןYכרומוזום מקטע של של  )טרנסלוקציה(המקרים. בחלק קטן מהמקרים קיימת התקה 

וריאציות במספר ההעתקים, הגורמות לכפילויות או שליליים.  SRY-( ממצאי ה65%לכרומוזום אחר, אך במרבית האנשים )

 NR5A1 בגן הנשנשינוי  (.1)אדם  NR0B1-( ו1)אדם  SOX3משפחותSOX9 (4  ,)בגנים המווסתים, תוארו לגבי  חסרים

הגורמת  (chimerismכימרה )פסיפס כרומוזומלי או  יכול להימצאבמספר אנשים שאינם קרובי משפחה. בחלק מהאנשים  דווח

  בבלוטת המין. Yלנוכחות תאים מכילי כרומוזום 

 

 טכניקות אבחון
 בדיקה וטיפול.צורך היא עניין מורכב. הנחיות מוסכמות ממליצות על הפניה למרכז מתמחה ל DSDבדיקה ואבחון של מצב 

בחולים שמצבם מתגלה בדיקות ראשוניות כוללות ניתוח כרומוזומים וסריקת אולטרסאונד לבדיקת אברי הרבייה הפנימיים. 
האבחון דורש הערכה אנטומית זהירה באמצעי דימות  בשלב מאוחר יותר בחיים קיימים הבדלים גדולים יותר באברי המין.

ובדיקות גנטיקה מולקולרית. אבחון ביוכימית אנדוקרינית, בדיקות ציטוגניות בדיקה יש צורך בביצוע  .לפרוסקופיהשונים ו/או 
 מוחלט מבוסס על היסטולוגיה של בלוטות המין )רקמת האשכים והשחלות(.

 

 אבחנה מבדלת
 האשכיםהתמיינות הפרעה בו MGD)) דיסגנזיה גונדית מעורבת, לרבות DSDאבחנה מבדלת כוללת סוגים אחרים של 

התמיינות הפרעה בתוארו באנשים עם  NR2F2בגן  שינויים XX (46,XX testicular DSD.),46הקשורה בפנוטיפ 

בחלקם תואר בקע מולד בדיאפרגמה , שנמצאה קשורה למומים לבביים, XX,46הקשורה בפנוטיפ  שחלות-/אשכיםהאשכים

 כפות של קרטודרמה כוללים אחרים, נדירות לעתיםBPES (blepharophimosis-ptosis-epicanthis inversus .)ותסמונת 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=65&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=central-core&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&disease%28s%29/group%20of%20diseases=Central-core-disease&title=Central-core-disease&search=Dis
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 יםאללי-בישינויים מ כתוצאה) קשקש-תאי של לקרצינומה ונטייה( XX-Sex reversal) נקבית מינית התמיינות עם הידיים

  .(WNT4 בגן יםרצסיבי שינויים) SERKAL תסמונת(,  RSPO1בגן

. 
 

  לידתי-אבחון טרום
טיפוסיים באולטרסאונד ובדיקת מי שפיר מצביעה על קיום -הודגמו אברי מין לא םשבה במקריםאפשריות  הליד-טרום בדיקות

 .XX,46קריוטיפ 
 

 ייעוץ גנטי
. שזוהה הגנטי השינוי בסוג תלוי המחלה להישנות הסיכון. המחלה שחיים עם לבני משפחה של ילדים גנטי ייעוץ להציע יש

 .(de novo)בגן חדשים שינויים כמרבית המקרים מזוהים 
 

 ניהול וטיפול
הצורך בטיפול כירורגי טיפולים אחרים, כרוכים בעיקר בתחליפי הורמון.  להעניק לחולה ולבני משפחתו תמיכה נפשית. הכרחי

ותזמונו הוא עניין מורכב, התלוי בשיוך המגדרי ובתצורת אברי המין. הטיפול צריך לאזן בין סיכונים ויתרונות של סירוס וניתוח 
   שחזור. 

 

 פרוגנוזה
 תוחלת החיים של החולים בדרך כלל נורמלית.

. 
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 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 

 

 

 

 

מסמך זה מפורסם לצורך מידע בלבד. החומר המפורט בו לא נועד בשום אופן להוות תחליף 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול. 

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי"
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