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 ابهام ژنیتال درنوزادان
 

متولد مي شود اولين سئوال اين است كه اين نوزاد پسر است يا  وقتي نوزادی با ابهام دستگاه تناسلي 

دختر و اگر به راحتي نتوان به اين سوال پاسخ داد بعنوان يك اورژانس طبي محسوب مي گردد . 

ده حيات را سريعاً تشخيص دهد بعالوه وظيفه هر پزشك در اين شرايط اين است كه موارد تهديد كنن

 بين ببرد. جنسيت نوزاد را هر چه سريعتر مشخص نمايد و نگراني خانواده را از

 موارد زير را بعنوان ژنيتال مبهم بايستي درنظر گرفت :  

 

 درنوزادان دختر 

  Inguinal mass   )كشاله ران(وجود توده درناحيه اينگواينال -1

  فتق ناحيه كشاله ران()وجود هرني اينگواينال -2

 بزرگي كليتوريس  -3

  )به جای نوک آلت درتنه ان قرار گرفته باشد(باز شدن غير طبيعي مجرای ادرار -4

  )دوطرف دستگاه تناسلي چسبندگي داشته باشد( چسبندگي البيواسكروتال -5

 

 در نوزادان پسر 
  )عدم نزول بيضه ها(كريپتوركيديسم -1

 لت نباشد()خروج ادرار از نوک اهيپوسپادياس  -2

 )عدم لمس بيضه(عدم لمس گوتاد -3

  )پوست بيضه دوشاخه(وم دو شاخهتاسكرو -4

 بازشدن غير طبيعي مجرای ادراری  -5

 

 نحوه ارزيابي کودك 
درابتدا بايستي مشخص نمود كه ژنيتال مبهم بصورت يك پديده جداگانه اتفاق افتاده يا اينكه 

ردی كه ابنرماليته های متعدد وجود دارد همراه قسمتي از يك سندروم ژنتيكي مي باشد مثالً در موا

با ژنيتال مبهم تشخيص بطرف سندروم های ژنيتيكي بايستي معطوف شود و شامل ابنرماليته های 

كروموزومي منوژنيك و يا اسپوراديك است و بعضي از اين سندروم ها دردوره نوزادی كشنده مي 

 اد است به سه سوال اساسي بايد پاسخ داده شود. باشد . و اگر ابنرماليته ژنيتال تنها مشكل نوز

 تعيين جنسيت از نظر كروموزومي    -1

   )بيضه ياتخمدان(تعيين نوع گوناد -2

  )دستگاه تناسلي خارجي(تعيين نمای ظاهری نوزاد -3

Chromosomal sex )باآناليز كروموزومي مشخص مي گردد كه در عرض )جنسيت كروموزومي

 را مي توان تعيين كرد ، بار بادی ارزش زيادی ندارد .ساعت جنسيت نوزاد  22تا  44

 gonadal sex )جنسيت گونادال ممكن است   برای بررسي)جنسيت ازنظر بيضه يا تخمدان بودن

با معاينه فيزيكي به تشخيص برسيم اگر توده ای درناحيه اينگواينال يا اسكروتال لمس شود اين توده 
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testis)بيضه(  است البته به ندرتovary)درخارج حلقه اينگواينال لمس مي شود ولي   )تخمدان

هيچوقت درچين البيو اسكروتال نيست .همينطور اگر يك گوناد لمس بشود احتماالً نقص اوليه 

سونوگرافي است و بيشتر برای  sexدراستروئيدوژتز نيست. راه تشخيصي ديگر درتعيين گونادال

بكار مي رود . در صورتيكه مجاری مولرين وجود  انها()رحم وتخمدتعيين وجود ساختمانهای مولرين

وجود )فاكتور مهاركننده ساختمانهای رحم وتخمدانها(  MIFداشت بطور حتم ميتوان گفت كه 

فعال هم وجود ندارد وليكن سونوگرافي درتعيين محل و  )بيضوی(ندارد بعالوه بافت تستيكوالر

كمك نمي كند . قطعي ترين راه تعيين گونادال  ياتعيين نوع گوناد )غده جنسي(جايگزيني گوناد

سكس ديدن و بيوپسي گوناد  است .و آخرين اقدام تشخيصي است زمانيكه راههای ديگر كمك 

 كننده نباشد.

 phenotypical sex  برای بررسي نمای ظاهر)فنوتيپ(اقدامات آزمايشگاهي الزم است و اندازه

در  Testostron, cortisol,A.S, 12oHP FSH, LH ,گيری سطح هورمونها خصوصاً اندازه گير

 هم الزم است .  PH, K, NA,BSمورادی اندازه گيری

مواجه  XX 44اگر قدم اول تشخيصي برداشته شده يعني در يك نوزاد با ژنيتال مبهم با كاريوتيپ  

رح هستيم و يا اينكه در سونوگرافي رحم و ضمائم آن مشاهده شده تشخيص های احتمالي زير مط

 مي شود. 

  شامل شدن مادرزادی غده ادرنال( )بزرگ C.A.Hانواع- 1

  هيدروكسيالز  21كمبود آنزيم 

 11كمبودآنزيم β هيدروكسيالز 

  3كمبودآنزيم βهيدروكسي استروئيد هيدروژناژ 

 

  درحين حاملگيمصرف دارو در مادر -2

  آندروژن -1

 پروژسترون  -2

 هم   سندروم ژنتيكي همراه با ژنيتال مب -3

 تومر آدرنال يا تخمدان در مادر يادر نوزاد -4

 فرم های نادر مثل كمبود آروماتاز جفتي  -5

  )دوجنسي واقعي(هرمافروديسم واقعي  -4

 است : تشخيص های زير بيشتر مطرح است . XY 44و اگر كاريوتيپ يك نوزاد با ژنيتال مبهم 

 آژنزی سلولهای ليديك يا نقص رسپتور  -1

 شامل   C.A.Hانواع  -2

 دسموالز   22-22كمبود آنزيم  

 هيدروكسي استروئيد هيدروژناژβ 3كمبود آنزيم      

 هيدروكسيالز   12كمبودآنزيم     

  IIIهيدروكسي استروئيد دهيدروژناز تيپ  β 12 كمبود     

 نقص بافت سندروم بيضه های زنانه   -3

 5 كمبود آنزيمa  2ردوكتاز 

 روم های ژنيتكي موارد همراه با سند -4

 )استروژن يا پروژسترون ( مادرمصرف دارودر در -5
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 عوامل محيطي  -4

 نكات مهم : 

 روز اول تولد انجام شود .  3-5توصيه مي شود درهر نوزاد با ژنيتال مبهم بررسي هادر طي -1

 سابقه فاميلي بيمارپرسيده شود-2

 ل تولد انجام شود . ساعت او 24معاينه دقيق فيزيكي و سونوگرافي درعرض  -3

 ساعت انجام شود.  24در عرض  12OHPاندازه گيری  -4

 درمواردی كه ديس ژنزی مطرح است بيوپسي گوناد الزم است . -5

 وقتي به يك نوزاد با ژنيتال مبهم برخورد مي كنيم . 

 بررسي را به تاخير نياندازيد.  -1

 انجام بوكال اسمير نيازی نيست .  -2

ل خارجي به تنهايي قضاوت نكنيد بلكه بررسي كروموزومي و بررسي بر اساس وضعيت ژنيتا -3

 روز نتايج را خواهد داد.   2-5گونادال ها  انجام شود. بررسي كروموزومي درطي 

 اقدامات اوليه درماني خيلي سريع شروع شود .  -4
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