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Ensiklopedia 2020 Anorchia adalah tidak adanya kedua akta kelahiran tersebut. Embrio mengembangkan organ ek awal dalam beberapa minggu pertama kehamilan. Pada beberapa dari Anda bibi awal tidak berkembang dalam ebelum laki-laki 8 minggu m rahim: Anorchia adalah tidak adanya kedua testis saat lahir. Penyebab Embrio mengembangkan alat kelamin awal dalam beberapa minggu pertama
kehamilan. Dalam beberapa kasus, testis awal tidak berkembang pada pria sampai 8 minggu yang menyebabkan kehamilan. Anak-anak ini akan dilahirkan dengan alat kelamin wanita. Dalam beberapa kasus, testis menghilang dari 8 hingga 10 minggu. Bayi-bayi ini akan dilahirkan dengan alat kelamin ambigu. Ini berarti bahwa anak akan memiliki bagian dari alat kelamin pria dan wanita. Dalam beberapa
kasus, testis dapat menghilang antara 12 dan 14 minggu. Bayi-bayi ini akan memiliki penis dan skrotum normal. Namun, mereka tidak akan memiliki testis. Ini dikenal sebagai anorca bawaan. Ini juga disebut hilang sindrom testis. Penyebabnya tidak diketahui. Faktor genetik mungkin terlibat dalam beberapa kasus. Kondisi ini tidak boleh dikacaukan dengan testis bilateral yang tidak turun di mana testis
terletak di perut atau selangkangan daripada skrotum. Gejala Gejala Mungkin Termasuk: Alat kelamin eksternal normal sebelum pubertasFailed untuk memulai pubertas pada waktu yang tepatTests dan tes Tanda-tanda termasuk: Skrotum kosong Tidak adanya karakteristik seksual laki-laki (pertumbuhan rambut kemaluan dan kemaluan, Pendalaman suara, dan penguatan otot) Tes meliputi: Tingkat
hormon kepadatan tulang anti-Muller Follicle merangsang kadar hormon (FFG) dan luteinizing Untuk menemukan jaringan reproduksi laki-lakiSlevel testosteron (rendah) ULTRASOUND atau MRI untuk mencari testis di perutKariotype XYTreat pengobatan termasuk: Implan testis buatan (prostesis) Perspektif baik dengan pemeliharaan. Kemungkinan komplikasi komplikasi termasuk: Wajah, kelainan leher
atau punggung dalam beberapa kasusInfertilitas Masalah psikologis karena identifikasi gender Ketika menghubungi kontak profesional medis penyedia layanan kesehatan Anda jika itu adalah anak laki-laki: Tampaknya sangat kecil atau non-testis tampaknya tidak mungkin untuk memulai pubertas pada masa remaja Skrotum kosong - anoreksia; Moshonka - Kosong (anorchia)Gambar anatomi reproduksi
pria dari sistem reproduksi pria Membantu Achermann JC, Hughes IA. Pelanggaran perkembangan pendidikan seks anak. Dalam: Melmed S, Polonsky KS, Larsen PR, Cronenberg HM, eds. Williams adalah endokrinologi buku teks. Edisi ke-13. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier; 2016: Bab 23.Ali O, Donoghue PA. Hipofungsi testis. Dalam: Kligman RM, Stanton BF, St. Jema JW, Shore NF, eds. Buku
Pelajaran Nelson Pediatrics. 20 o.p. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier; 2016: Bab 583.Diamond DA, Yu RN. Gangguan Seksual: Etiologi, Evaluasi dan Manajemen Medis. Dalam: Vin AJ, LR, Partin AW, Peters CA, eds. Urologi Campbell-Walsh. Campbell-Walsh. ke-11. Philadelphia, Pennsylvania: Elsevier; 2016: bab 150. Gambar Studi 17/7/2018 Dengan AngkatanUans: Sovrin M. Shah, MD, Asisten
Profesor, Departemen Urologi, Fakultas Kedokteran Icahn di Gunung Sinai, New York, NY. Ulasan disediakan oleh VeriMed Healthcare Network. Juga kueri Oleg David Siwei, MD, MHA, Direktur Medis, Brenda Conaway, Direktur Editing, dan a.D.A.M. Tim Editorial. Jica Anda epertiakan wanita, perimenopaue - tahun-tahun tranii anda menuju menopause - mungkinakan waktu yang angatyak dengan iklu
mentruai yang tidak teratur, hot flach, kering vagina ... Emua jani perawatan yang andala miliki untuk canker payudara bisa merak jadwal dora. Pergi ke ei perawatan, te tambahan, dan catatan dokumen dan dokumen kata kanker eperti pekerja... LAPORAN KASUS Tahun : 2017 Volume: 4 Masalah : 4 Halaman : 141-143 Anorcies Bawaan: Laporan dua kasus dan tinjauan singkat literatur Swayamsidha
Mangaraj1, Arun Kumar Choudhury1, Bina Kumar Mohanty2, Anoj Kumar Baliarsinha1 1 Departemen Endokrinologi, SCB Medical College, Kattak, Odihish, India2 Departemen Endokrinologi MKCG Medical College, Berhampur, Odisha, India Date Web-publishing29-Desember-2017 Alamat Korespondensi: Dr. Swayamsidha MangarajDepartment Endocrinology, SCB Medical College, Cutta 753 007,
Odisha IndiaSource-Support: No, Conflict of Interest: NoneCheckDOI: 10.4103/jina.jina_4_17 Anorchia bawaan adalah bentuk langka dari gangguan. Ini secara klasik mengacu pada tidak adanya tes sepihak atau bilateral dari manusia genetik normal. Biasanya didiagnosis pada bayi karena kurangnya telur dengan atau tanpa bukti mikropenis selama pemeriksaan medis rutin anak. Namun, itu dapat
diidentifikasi pada tahap selanjutnya, sementara orang tersebut sedang dinilai karena menunda pubertas dan hipogonadisme primer. Identifikasi dini dan diferensiasi dari cryptorhidide penting dari sudut pandang terapeutik. Selain studi pencitraan, evaluasi hormonal memainkan peran penting dalam diagnosis. Kata kunci: Anorxia Bilateral, Anorxia Bawaan, Cryptorhidism, Testicular Regression Syndrome
Cara mengutip artikel ini: Mangaraj S, Choudhury AK, Mohanty BK, Baliarsinha AK. Atorhia bawaan: laporan tentang dua kasus dan tinjauan singkat literatur. J Integr Nephrol Androl 2017;4:141-3 Cara mengutip URL ini:Mangaraj S, Chowdhury AK, Mohanty BK, Baliarsinha AK. Atorhia bawaan: laporan tentang dua kasus dan tinjauan singkat literatur. J Integr Nephrol Androl (serial online) 2017 (dikutip
2020 November 25);4:141-3. Tersedia dari: anorxia bawaan bilateral adalah penyakit langka. Ini juga disebut sindrom regresi testis atau sindrom testis yang menghilang. Kondisi ini didefinisikan sebagai tidak adanya testis di 46, pria XY dengan laki-laki Prevalensi gangguan ini diperkirakan pada 1 dari 20.000 kelahiran laki-laki. [2] [2] pasien biasanya hadir dengan fenotipe laki-laki normal, tetapi
representasi alat kelamin eksternal atau mikrofallus yang ambigu telah dijelaskan. Anorisia bawaan harus diferensiasi dari cryptorchidism bilateral, yang jauh lebih umum dalam praktik klinis, karena hasil klinis dan strategi manajemen sangat berbeda untuk entitas ini. Dalam hal ini, kami membahas penyajian dua kasus anorcia bawaan dengan tinjauan singkat literatur yang relevan. Kasus pria berusia 1A
28 tahun dihadirkan untuk menilai lingga kecil dan keterbelakandasan karakteristik seksual sekunder. Atas permintaan itu, orang tua memberikan cerita tentang tidak adanya testis dua sisi dari kantong skrotum sejak lahir. Tidak ada riwayat testis, torsi, gondongan, operasi pangkal paha, cedera kepala, iradiasi tengkorak atau prosedur bedah saraf. Tidak ada sejarah yang menunjukkan kekurangan hormon
hipofisis lainnya. Pasien menerima 5 suntikan testosteron bulanan 1 tahun yang lalu setelah berkonsultasi dengan kepala petugas medisnya. Namun, ia telah menghentikan semua obat dalam 12 bulan terakhir. Penilaian klinis menunjukkan tinggi 180 cm, indeks massa tubuh 22,34 kg / m 2, adanya proporsi tubuh kasimoid. Ada skrotum hipoplastik kira-kira tanpa telur dan mikrofallus dengan panjang penis
yang diregangkan (SPL) 3 cm (Gambar 1). Ultrasonografi rongga perut, panggul dan kantong skrotum gagal mengungkapkan struktur seperti telur. Hal yang sama dikonfirmasi oleh magnetic resonance imaging (MRI) perut, panggul dan pachinoskrot, yang tidak dapat mengidentifikasi sisa-sisa testis. Tes darah penuh, analisis fungsi hati, tes ginjal dan elektrolit serum berada dalam kisaran normal.
Parameter hormonal disimpulkan dalam Tabel 1. Analisis kariotipe menunjukkan pola normal 46, XY. Atas dasar temuan klinis di atas dan mengkonfirmasi parameter hormonal didiagnosis anorsi bilateral bawaan. Dia mulai pada terapi penggantian testosteron dan pada tindak lanjut biasa. Gambar 1: (dan b) Kehadiran mikropenis dan skrotum hipoplastik tanpa testisClick di sini untuk viewTable 1:
Ringkasan parameter hormonal pasienClick di sini untuk menonton Case 2A pria berusia 15 tahun diambil oleh orang tuanya untuk menilai keterbelakangan karakteristik genital sekunder dan lingga berukuran kecil. Berdasarkan permintaan, pasien tidak memiliki riwayat cedera testis, torsi, gondongan, operasi pangkal paha, cedera kepala, iradiasi tengkorak, atau prosedur bedah saraf apa pun. Orang tua
memperhatikan tidak adanya testis berwujud sejak lahir. Tidak ada sejarah yang menunjukkan kekurangan hormon hipofisis lainnya. Evaluasi klinis menunjukkan status pubertas prepubertal (pementasan Tanner P1 G1). Dia juga memiliki jejak mikropenis dengan SPL 2,8 cm, skrotum yang dikembangkan dengan buruk, dan tidak ada telur dua sisi dalam skrotum sakrosa (Gambar 1)b. Ultrasonografi dan
MRI Panggul dan kantong skrotum gagal mengungkapkan jaringan testis. Tes darah penuh, analisis fungsi hati, tes ginjal dan elektrolit serum berada dalam kisaran normal. Parameter hormonal disimpulkan dalam Tabel 1. Pasien menjalani pemeriksaan laparoskopi sebelum menyajikannya kepada kami, yang tidak dapat mendeteksi residu testis. Kariotipe menunjukkan pola laki-laki normal tipe 46, XY.
Dengan demikian, diagnosis anorsi bilateral bawaan dikonfirmasi. Dosis rendah terapi testosteron dengan eskalasi bertahap telah mulai menginduksi perubahan yang tepat dalam pubertas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada kurangnya jaringan testis dalam anork bawaan bilateral. Cryptorchidism bilateral juga mewakili kurangnya testis yang jelas dalam kantong skrotum. Dengan demikian, kedua
entitas ini sering bingung. Etiologi pasti anorkhia bawaan bilateral belum jelas. Pasien dengan anorki bilateral memiliki fenotipe pria normal tanpa kehadiran struktur Muller. Dengan demikian, testis janin harus hadir selama perkembangan awal (8-16 minggu kehamilan), menghasilkan kadar androgen yang cukup untuk perkembangan abnormal normal atau sedang dari alat kelamin laki-laki luar dan hormon
anti-Mullerian (AMH) yang memadai untuk memungkinkan hilangnya rahim, tuba falopi, dan vagina bagian atas. Berdasarkan temuan di atas, sangat mungkin bahwa sindrom regresi testis terjadi selama akhir kehidupan janin dalam kondisi ini, meskipun regresi testis pada bayi awal juga telah dijelaskan dalam sejumlah kasus. Penyebab mekanis sebagai kemungkinan etiologi anorcia termasuk testis torsi,
trauma, atau oklusi vaskular struktur sperma. Kehadiran fitur histopathological makrofag sarat hemociederin dan sarang kalsifikasi distrofi menunjukkan hubungan positif dengan sindrom regresi testis. Hasilnya konsisten dengan perubahan sekunder pada testis intrauterin. Kemungkinan asal genetik anortasi bilateral juga baru-baru ini dipelajari oleh berbagai penulis, karena sejumlah kasus keluarga
anorchia bilateral telah dijelaskan. Munculnya anorka dengan 46, ambiguitas genital XY dalam keluarga menegaskan hipotesis bahwa beberapa bentuk kondisi ini mungkin merupakan bagian dari spektrum klinis 46, disgenesis gonadal XY. Dalam serangkaian besar kasus anorsi (n No 26), Brauner dkk. tidak ada mutasi yang diidentifikasi dalam 3 seperti insulin, faktor steroidogenik 1 (NR5A1), gen
pendefinisian testi kromosom Y (SRY), varian T222P untuk repeater kaya leucin yang mengandung reseptor G-protein 8 (LGR8), dan dalang sebagai domain-mengandung 1. Dengan demikian, mereka menyimpulkan bahwa mutasi di antara mereka tidak berkontribusi pada perkembangan anorsi dan faktor genetik lainnya dapat memainkan peran. Namun, dalam seri Perancis besar lainnya yang serupa,
para penulis mengidentifikasi satu pria yang tersiang dengan anorcy yang mutasi heteroygous NR5A1 (p.V355M). Penilaian hormonal sangat berguna dalam mendiagnosis kasus anorsi. Untuk diagnosisnya, ada cukup konsentrasi plasma yang tidak terdeteksi AMG dan igbine B dan peningkatan hormon plasma folikel-merangsang, serta 46, suplemen XY. Kurangnya respon testosteron terhadap tes
gonadotropin korionik manusia memprediksi tidak adanya telur. Kadar AMH lebih sensitif daripada kadar testosteron, tetapi sama-sama spesifik dengan kondisi tersebut. Perawatan dengan dosis rendah testosteron selama pubertas menyebabkan tinggi dewasa normal. Konsentrasi plasma AMH dan inhibin B yang sangat rendah atau tidak terdeteksi tampaknya menjadi penanda anorsi biologis yang baik.
Pada anak laki-laki dengan testis bilateral punah, tingkat gonadotropin dan igibin B berbeda secara signifikan dari anak laki-laki kripto-rhid bilateral. Jika pola nilai hormon abnormal ini diperoleh dari anak laki-laki dengan testis bilateral Nepal, tidak ada jaringan tubular, dan operasi dapat dihindari. Terutama, nilai diskriminatif AMH dalam kasus anorkhia bilateral sangat tinggi sehingga AMH yang tidak
terdeteksi dalam hal ini dapat menghindari kebutuhan pemeriksaan bedah invasif. Anak laki-laki dengan testis memudar bilateral, gonadotropin dan tingkat hibinin B berbeda secara signifikan dari tingkat cryptorchid bilateral anak laki-laki. Jika pola nilai serum abnormal ini diperoleh dari anak laki-laki dengan testis bilateral Nepal, tidak ada jaringan tubular dan operasi yang dapat dihindari. Sudah diketahui
bahwa risiko signifikan keganasan gonadal ada pada pasien dengan cryptorchide, terutama dalam testis intra-perut. Sebaliknya, deteksi langka tabung benih atau jaringan kuman lainnya dalam sampel bedah pasien dengan testis menghilang pangkal paha juga mengkonfirmasi klaim bahwa risiko degenerasi ganas dalam populasi ini cukup rendah. Dalam kasus TRS, sebagian besar penulis setuju bahwa
residu testis (jika ada) tidak terkait dengan embrio neoplasia. Anorxia bawaan adalah penyakit langka yang harus benar-benar diferensiasi dari cryptorchidism bilateral karena berbagai kursus klinis dan strategi manajemen untuk kondisi ini. Ini dapat dengan mudah didiagnosis dengan pola hormon khas gonadotropin tinggi, AMH rendah, dan kadar ibion rendah di 46, XY seseorang tanpa operasi.
Pengetahuan tentang organisasi ini sangat penting bagi dokter dan ahli bedah yang merawat pasien tersebut untuk diagnosis dini dan manajemen yang tepat. Penulis memperoleh persetujuan informasi yang diperlukan dari pasien dan / atau orang tua / wali untuk mempublikasikan foto-foto. Pengakuan Kenali Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pasien dan keluarga mereka atas kerja
sama mereka. Dukungan keuangan dan sponsorNil.Konflik kepentinganAda bukan konflik kepentingan. 1.Ayensley-Hijau A., M, Illig R, Rampini S, Prader A. Anorxia anorxia bilateral bawaan Masa kanak-kanak: Evaluasi klinis, endokrin dan terapeutik dari 21 kasus. Bilah Endokrinol (Oxfa) 1976;5:381-91. 2.Pinjam M, Gough MH. Ketidakhadiran bilateral yaites. Lancet 1970;1:366. 3.Josso N, Briard ML.
Sindrom regresi testis embrionik: Ekspresi fenotipik variabel pada saudara kandung. J Pediatr 1980;97:200-4. 4.Senati D, Dijud F, Morel Y, Cabrol S, Mouriquand P, Nicolino M, dkk. Anorcies bilateral pada masa bayi: Munculnya mikropenis dan efek pengobatan testosteron. J Pediatr 2006;149:687-91. 5.Philibert, zenati D, Lin L, Soskin S, Odran F, Leger J. Analisis mutasi faktor steroidogenik 1 (NR5a1)
pada 24 anak laki-laki dengan anorsi bilateral: studi bersama Prancis. Hum Reprod 2007;22:3255-61. 6.Law H, Mushtaq I, Wingrove K, Malone M, Sebire NJ. Fitur histopathological dari sindrom regresi testis: Sikap terhadap usia dan konsekuensi pasien untuk manajemen. Dokter Spesialis Anak Janin Patol 2006;25:119-29. 7.Brauner R, Neve M, Allali S, Trivin C, Lottmann H, Bashambulo A, dkk Analisis
klinis, biologis dan genetik anorka pada 26 anak laki-laki. PLoS Satu 2011;6:e23292. 8.Thorup J, Petersen BL, Kvist K, Cortes D. Testis hilang bilateral yang didiagnosis dengan sampel darah tunggal yang menunjukkan gonadotropin yang sangat tinggi (hormon folikel-merangsang dan hormon luteinizing) dan inibin B. Scand J Urolph Nerol 2011;45:425-31. 9.Theo A, Khan AR, Williams MP, Carroll D,
Hughes IA. Apakah kecerdasan bedah dalam kebutuhan anorki bilateral? J Pediatr Urol 2013;9:e78-81. 10.Pyrgon S., Dondar B.B. Testis lenyap: Tinjauan literatur. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2012;4:116-20. (Gambar 1) (Tabel 1) 1
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