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 XX,46בפנוטיפ הקשורה  האשכיםהתמיינות הפרעה ב

(46,XX testicular disorder of sex development)  

  ORPHAcode393: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ומתאפיינת באיברי מין חיצוניים זכריים, הנעה מנורמלי  XX,46( הקשורה לקריוטיפ DSDבהתמיינות מינית )הפרעה נדירה 

 לחריג וקשורה למחסור בטסטוסטרון.

 תקציר

 אפידמיולוגיה

 .1/20,000השכיחות המשוערת בזכרים היא 

 תיאור קליני

הפנוטיפ הקליני אינו אחיד, וכולל תכונות כגון: אברי מין זכריים נורמליים עד חריגים, אשכים טמירים נעדרי מבנים מילריאנים 

(Müllerian structures ופוריות. התבטאות המצב תלויה בנוכחות הגן )SRY  אזור קביעת המין בכרומוזום(Yמקרי .)SRY  

שהינם נורמליים מכל בחינה אחרת אשר אחרי גיל ההתבגרות מתגלים כבעלי קומה ( הם בדרך כלל גברים 90-80%חיובי )

ועקרות הנובעת ממחסור בזרע.  gynecomestya)נמוכה, שיער ערווה וגודל פין תקינים אך עם אשכים קטנים, גינקומסטיה )

יד מגדרי וזהות מינית. אנשים קיימים דיווחים גם על אשכים טמירים והיפוספדיאס. בדרך כלל לא דווח על בעיות של תפק

-סקרוטלי ואשכים טמירים. סיבוכים ארוכי-( בדרך כלל מדגימים כבר בלידה סממנים כגון היפוספדיאס פינו20-10%)  SRYעם

פעילות בלוטת המין הזכרית, כוללים: ליבידו נמוך, בעיות זקפה, מאפיינים מיניים משניים ירודים, אוסטאופניה -טווח עקב תת

 .ודיכאון

 

 אטיולוגיה

. אחר כרומוזום על או X כרומוזום אל SRY כולל, Y כרומוזום של קטן קטע של התקה ידי על נגרם המצב, החולים במרבית

, מווסתים גנים הכוללים ,(copy number variations) העתקים של שונים מספרים על דווח, שלילי SRY של במקרים

(SOX3, SOX9)  של עצמה על החוזרת משותפת שונה וגרסה NR5A1   . 

 

 טכניקות אבחון
 Hypogonadotropic) משניים סימנים היעדר המציגות אנדוקריניות ובדיקות קליניים סימנים על מבוסס האבחון

Hypogonadism) מולקולריות או יותטציטוגנ בדיקות וכן (מערך SNP )נקבי גנום המאשרות (XX  .) 

 יכולות( PCR) פולימראז של שרשרת תגובת או( Fluorescence hybridization, (FISH)) פלואורוצנטית הכלאה שיטות

 .SRY-ה גן את לאתר

 

 אבחנה מבדלת

, XXY,47 קליינפלטר תסמונת, X/46,XY,45מסוג  MGD)) דיסגנזיה גונדית מעורבת הן העיקריות המבדילות האבחנות

. מין כרומוזומי של ופסיפסים( ovotesticular) ונקביים זכריים מין באברי המתאפיינת, XX,46 מסוג שונה מינית התמיינות

 טסטיקולרית-אובו/ טסטיקולרית שונה מינית התמיינות עם XX,46 פנוטיפ בעלי באנשים תוארו  NR2F2 גן של וריאציות

 BPES (blepharophimosis-ptosis-epicanthis ותסמונת בדיאפרגמה מולד שבר עם חלקם, בלב למומים קשורה שנמצאה

inversus .)נקבית מינית התמיינות עם הידיים כפות של קרטודרמה כוללים אחרים, נדירות לעתים (XX-Sex reversal )

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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 רצסיביות ואריאציות) SERKAL תסמונת(,  RSPO1 בגן אלליות-בי מווריאציות כתוצאה) קשקש-תאי של לקרצינומה ונטייה

 (.MIDAS) בעור אורכיים פגמים תסמונת עם ומיקרופטלמיה(  WNT4 בגן

 

 לידתי-טרוםאבחון 
 .למחלה התורשתי הגורם זוהה םשבה במקרים אפשריות הליד-טרום בדיקות

 

 ייעוץ גנטי
. שזוהה הגנטי השינוי בסוג תלוי המחלה להישנות הסיכון. משפחותיהם ולבני המחלה חיים עםה לאנשים גנטי ייעוץ להציע יש

  SRY של במקרים. לעקרות קשור כלל בדרך מצבהש כיוון, בתורשה מועברים אינם כלל בדרך חיובי  SRYיש שבהם מקרים

 .ידוע אם, הגנטי בגורם תלוי התורשה מבנה, שלילי

 

 ניהול וטיפול
( gynecomestya) גינקומסטיה מניעת, ההורמונלי האיזון לתיקון בטסטוסטרון תחליפי טיפול הוא הטיפול של התווך עמוד

 מצב אינו (Hypogonadotropic Hypogonadism) משניים סימנים היעדר .זכריים משניים מין מאפייני התפתחות ועידוד
מבעוד  והפנייה נפשית תמיכה להציע יש. השד להקטנת פלסטי ניתוח לשקול ניתן מסוימים במקרים. הבגרות לגיל קודם שכיח
 . פריון למרפאת מועד
       

 פרוגנוזה
 להיווצרות הסיכון. עקרים הינם כלל בדרך זה מצב החיים עם אנשים. סיבוכים מפחית הזכרית המין בלוטת פעילות-בתת טיפול

 .נמוך סרטניים גידולים
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 תקציר זה תורגם ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: 

 

 

 

 

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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