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:: Η μερική γοναδική δυσγενεσία 46,ΧΥ 
 

 

Αριθμός Orphanet: ORPHA251510 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η μερική γοναδική δυσγενεσία 46,ΧΥ (46,ΧΥ PGD) είναι μια διαταραχή της διαφοροποίηση του 

φύλου (DSD) που συνδέεται με ανωμαλίες στην ανάπτυξη των γονάδων οι οποίες οδηγούν σε 

ποικίλου βαθμού αμφίβολα γεννητικά όργανα που μπορεί να κυμαίνεται από φαινότυπο σχεδόν 

θήλεως ως φαινότυπο σχεδόν άρρενος, σε έναν ασθενή με φυσιολογικό καρυότυπο άρρενος 46, 

ΧΥ. Η επίπτωση είναι άγνωστη. Η 46, ΧΥ PGD χαρακτηρίζεται από αμφίβολα  εξω γεννητικά 

όργανα με ή χωρίς δομές  Muller.  Ο βαθμός  ασάφειας των εξωτερικών γεννητικών οργάνων 

ποικίλλει και καλύπτει ένα μεγάλο  φάσμα ,  που κυμαίνεται από φαινότυπο σχεδόν θήλεως με 

κλειτοριδομεγαλία, στο ένα άκρο, έως φαινότυπο σχεδόν άρρενος, με μεμονωμένο υποσπαδία, 

στο άλλο. Πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν αμφίβολα εξωτερικά γεννητικά όργανα ή σοβαρή 

μικροφαλία που συνδέεται με την πλήρη υποστροφή του ορχικού ιστού σε μία ή αμφότερες τις 

πλευρές. Τα εμβρυϊκό σύνδρομο υποστροφής των όρχεων (ETRS; Βλ. τον όρο αυτό) θεωρείται 

μέρος του κλινικού φάσματος της PGD. Ανάλογα με τη μετάλλαξη, οι ασθενείς μπορεί να έχουν 

ανεπάρκεια των επινεφριδίων ή νεφρική εμπλοκή (π.χ. όγκοι Wilms ή νεφρωσικό σύνδρομο). 

Περίπου 20-30 % των ασθενών εμφανίζουν γοναδοβλαστώματα ή επιθετικούς όγκου των 

γεννητικών κυττάρων .Η 46, ΧΥ PGD είναι μια ετερογενής διαταραχή που σχετίζεται με μερική 

ανωμαλία της κυτταρικής λειτουργίας και των δύο τύπων κυττάρων, Leydig και Sertoli, που 

μπορεί να προκύψουν από απαλοιφές ή σημειακές μεταλλάξεις στο γονίδιο SRY <i> </ i> ή ως 

δοσοευαίσθητη αναστροφή φύλου λόγω διπλασιασμού   στην περιοχή του γονιδίου (<i> NR0B1 

</ i>) στο χρωμόσωμα Χ. 

Οι περισσότερες μεταλλάξεις του <i> SRY </ i> είναι <i> de novo </ i>, ωστόσο, έχουν 

παρατηρηθεί κάποιες περιπτώσεις με φυλοσύνδετη κληρονομικότητα. Πιο σημαντικές είναι οι 

μεταλλάξεις στο γονίδιο του στερεοειδογόνου παράγοντα 1 (steroidogenic factor 1 )(<i> SF-1 / 

NR5A1 </ i>). Ο SF-1 είναι ένας πυρηνικός υποδοχέας και ρυθμιστής πολλών γονιδίων που 

εμπλέκονται στην ανάπτυξη των επινεφριδίων και των γονάδων, την στεροειδογένεση, και γενικά 

στον αναπαραγωγικό άξονα. Ως εκ τούτου, οι ασθενείς μπορεί  να εκδηλώνουν   και ανεπάρκεια 

των επινεφριδίων. Οι συνδρομικές μορφές 46, XY PGD έχουν συσχετιστεί με μεταλλάξεις του 

γονιδίου <i> WT1 </ i>, που οδηγούν σε ποικίλου βαθμού δυσγενεσία των όρχεων και αυξημένο 

κίνδυνο νεφρικών ανωμαλιών, δηλαδή όγκο Wilms ή νεφρωσικό σύνδρομο. Η διάγνωση γίνεται, 

με βάση τα κλινικά ευρήματα, μέσω κυτταρογενετικής ανάλυσης, ενδοκρινολογικών ελέγχων, 

εξετάσεων μοριακής γενετικής και, μερικές φορές, χειρουργική διερεύνηση και βιοψία. Η 

διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει όλες τις μορφές συνδρομικής γοναδικής δυσγενεσίας 46, XY 

(για παράδειγμα, σύνδρομο Frasier, καμπτο-μελική δυσπλασία και 46, ΧΥ DSD με επινεφριδιακή 

ανεπάρκεια; δείτε αυτούς τους όρους) και παρόμοιους φαινοτύπους που μπορεί επίσης να 

απορρέουν  από τον καρυότυπο 45, Χ/46, ΧΥ, γνωστό ως μικτή γοναδική δυσγενεσία 45, Χ/46, 

ΧΥ (45, Χ/46, ΧΥ MGD; δείτε αυτόν τον όρο). Η απουσία κυτταρικής σειράς 45, Χ έχει σημασία 

για τη αντιμετώπιση  και την πρόγνωση. Η προγεννητική διάγνωση είναι δυνατή εάν υπάρχει 

υπερηχογραφική υποψία δυσπλασίας των γεννητικών οργάνων και αν υπάρχει οικογενειακό 
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ιστορικό. Η γενετική συμβουλευτική είναι υποχρεωτική. Για την αντιμετώπιση των ασθενών είναι 

απαραίτητη μια διεπιστημονική ομάδα όπως επίσης η ψυχολογική αξιολόγηση και 

συμβουλευτική καθοδήγηση των γονέων. Στον καθορισμό του κοινωνικού φύλου θα πρέπει να 

λαμβάνονται  υπ’ όψη η αιτιολογική διάγνωση, το μέγεθος του πέους, οι εθνικές παραδόσεις, η 

σεξουαλική ταυτότητα και η αποδοχή  από τους γονείς  του κοινωνικού φύλου που έχει επιλεγεί. 

Η ορμονική θεραπεία σε ασθενείς με κοινωνικό φύλο θήλεος βασίζεται στη χορήγηση 

οιστρογόνων και προγεστερόνης για τους ασθενείς που έχουν μήτρα προκειμένου να επάγουν 

έμμηνο ρήση και μόνο οιστρογόνων σε ασθενείς χωρίς μήτρα. Η θεραπεία αναπλήρωσης 

ανδρογόνων, συμπεριλαμβανομένων των ενέσεων τεστοστερόνης, χορηγείται  σε ασθενείς με 

κοινωνικό φύλο άρρενος. Η χειρουργική επέμβαση είναι απαραίτητη για να επιτρέψει την επαρκή 

ανάπτυξη των  έξω γεννητικών οργάνων και την αφαίρεση των έσω δομών που είναι ασύμβατες 

με το κοινωνικό φύλο και θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την ηλικία των 2 ετών. Η 

αμφοτερόπλευρη γοναδεκτομή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα  πριν από την εφηβεία για να 

αποφευχθεί ο εκφυλισμός των δυσγενετικών ιστών σε ασθενείς που μεγαλώνουν ως γυναίκες, 

λόγω του σχετικά υψηλού κινδύνου κακοήθειας των γονάδων. Με την έγκαιρη διάγνωση, η 

χειρουργική επέμβαση και η ορμονική θεραπεία μπορούν να οδηγήσουν σε καλά αποτελέσματα, 

τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά. Η υπογονιμότητα είναι σχεδόν πάντα παρούσα. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμία 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. 


