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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

H μικτή γοναδική δυσγενεσία 45, Χ/46, ΧΥ (45, Χ/46, ΧΥ ΜΓΔ) είναι μια διαταραχή της 
διαφοροποίησης του φύλου (ΔΔΦ) η οποία συνδέεται με μια αριθμητική ανωμαλία των 
φυλετικών χρωμοσωμάτων που προκύπτει από τον μωσαϊκισμό του χρωμοσώματος Υ και 
οδηγεί σε ανώμαλη ανάπτυξη των γονάδων. Η επίπτωση είναι άγνωστη. Οι κλινικές εκδηλώσεις 
εμφανίζουν  εξαιρετική ποικιλομορφία  και κυμαίνονται από μερική αρρενοποίηση και 
αμφίβολα γεννητικά όργανα κατά τη γέννηση μέχρι ασθενείς με πλήρη φαινότυπο άρρενος ή 
θήλεος . Το πιο κοινό χαρακτηριστικό της ΜΓΔ είναι η ασύμμετρη ανάπτυξη των όρχεων, συχνά 
με ένα δυσγενετικό όρχι στη μία πλευρά και ταινιοειδούς γονάδος από την αντίθετη πλευρά. 
Είναι πιθανόν επίσης να συνυπάρχει ασυμμετρία φύλου μεταξύ των εξωτερικών και 
εσωτερικών γεννητικών οργάνων. Τα βρέφη τα οποία χαρακτηρίζονται ως άρρενα  
παρουσιάζουν κρυψορχία, μερική δυσγενεσία των όρχεων και υποσπαδία. Εξακολουθούν να 
υπάρχουν συνήθως οι πόροι του Muller. Τα βρέφη τα οποία χαρακτηρίζονται ως θήλεα 
παρουσιάζουν ποικίλου βαθμού αρρενοποίηση και μπορεί να έχουν εκδηλώσεις ή άλλα κλινικά 
χαρακτηριστικά του συνδρόμου Turner (βλ. αυτόν τον όρο).Το μέγεθος της μήτρας  και ο 
βαθμός διαφοροποίησης των εσωτερικών γεννητικών οργάνων ποικίλλουν. Μπορεί να 
παρατηρηθεί κοντό ανάστημα και στα δύο φύλα και οι ασθενείς έχουν αυξημένο κίνδυνο 
ανάπτυξης γοναδοβλαστώματος και δυσγερμινώματος (δείτε αυτούς τους όρους). Η 
ψυχοκινητική ανάπτυξη είναι φυσιολογική. Οι ασθενείς με 45, Χ/46, ΧΥ ΜΓΔ έχουν, κατά το 
πλείστον, καρυότυπο 45, Χ/46, ΧΥ, με τον φαινότυπο των γονάδων και των εξωτερικών 
γεννητικών οργάνων να ποικίλλει, ανάλογα με το ποσοστό των μονοσωμικών κυττάρων. Η 
παρουσία της κυτταρικής σειράς 45, Χ συχνά συνδέεται με χρωμοσωμικές ανακατατάξεις του 
χρωμοσώματος Υ (συνήθως δικεντρικά και χρωμοσώματα Υ σε δακτύλιο), η οποία μπορεί 
επίσης να έχει αντίκτυπο στο φαινότυπο. Όλες οι περιπτώσεις είναι σποραδικές. Έχουν  
προσδιοριστεί αρκετοί συσχετισμοί γονοτύπου-φαινοτύπου: η μερική έκφραση του γονιδίου 
<i> SRY </ i> (που οδηγεί σε μερική δυσγένεση των όρχεων με μειωμένη σύνθεση 
τεστοστερόνης και ως εκ τούτου υπολειπόμενη αρρενοποίηση), η παρουσία του γενετικού 
τόπου γοναδοβλαστώματος (<i> TSPY1 </ i>) επί του χρωμοσώματος Υ σε γυναίκες (σχετίζεται 
με αυξημένο κίνδυνο για την ανάπτυξη των νεοπλασμάτων), και η απώλεια μιας δόσης του 
γονιδίου <i> SHOX </ i> που οδηγεί σε βραχύ ανάστημα. Ο σχηματισμός της μήτρας οφείλεται 
στην έλλειψη παραγωγής αντι-Μullerian ορμόνης. Η διάγνωση γίνεται με κυτταρογενετική 
ανάλυση των χρωμοσωμάτων. Η εξέταση του καρυοτύπου μπορεί να γίνει πριν από τη 
γέννηση, μετά από αμνιοπαρακέντηση ή λήψη τροφοβλάστης, μετά τη γέννηση σε ασθενείς με 
αμφίβολα γεννητικά όργανα, ή αργότερα στη ζωή σε ασθενείς με προβλήματα γονιμότητας. Η 
διαφορική διάγνωση θα πρέπει να περιλαμβάνει την μερική γοναδική δυσγένεση 46, ΧΥ (46, ΧΥ 
PGD; Δείτε αυτόν τον όρο) και τη συνδρομική, γοναδική δυσγένεση 46, ΧΥ (όπως το σύνδρομο 
Frasier, την καμπομελική δυσπλασία και το 46, ΧΥ DSD με ανεπάρκεια των επινεφριδίων; δείτε 
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αυτούς τους όρους). Η προγεννητική διάγνωση είναι δυνατή αν η διαμαρτία της διάπλασης των 
γεννητικών οργάνων ανιχνευθεί απεικονιστικά. Θα πρέπει να παρέχεται γενετική 
συμβουλευτική στους γονείς με προγεννητική διάγνωση μωσαϊκισμού 45, Χ/46, ΧΥ αλλά 
περιπλέκεται από το ευρύ φάσμα φαινοτυπικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με αυτήν 
την ανωμαλία. Σε περιπτώσεις διφορούμενων γεννητικών οργάνων, θα πρέπει να προτιμάται 
διεπιστημονική διαχείριση σε ειδικό κέντρο για ΔΔΦs  η οποία θα επιτρέψει την λήψη 
αποφάσεων μετά από ενημέρωση για τον ορισμό  του φύλου και τον προγραμματισμό των 
διαδικασιών. Η χειρουργική διαμόρφωση των γεννητικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να γίνει 
σε εύλογο χρόνο. Η γοναδεκτομή μπορεί προτιμηθεί  σε ασθενείς στους οποίους θα επιλεγεί  
το γυναικείο φύλο λόγω του αυξημένου κινδύνου γοναδοβλαστώματος. Σε ασθενείς στους 
οποίους επιλέγεται το  αντρικό φύλο, απαιτείται ορχεοπηξία για τη στερέωση των όρχεων στο 
όσχεο και μπορεί να συστηθεί βιοψία κατά την εφηβεία. Συνήθως, οι πλέον δυσγενετικές 
γονάδες αφαιρούνται. Λόγω του αυξημένου κινδύνου κακοήθειας, πρέπει να 
πραγματοποιείται υπερηχογράφημα των γονάδων σε τακτική βάση. Σε ορισμένους ασθενείς 
,εάν παρατηρείται κοντό ανάστημα, θα πρέπει να συζητηθεί η δυνατότητα της θεραπείας με 
αυξητική ορμόνη. Τα κλινικά και ψυχολογικά αποτελέσματα εξαρτώνται από το επίπεδο της 
ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας και υποστήριξης. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


