Панел за безплодие
ГЕНЕТИЧНО ТЕСТВАНЕ

Разпространение на безплодието
• Безплодието засяга около 15% от двойките, които желаят да заченат* и като цяло се наблюдава еднакво при мъжете и жените
• Предполага се, че безплодието има генетична причина при 15% от мъжете и 10% от жените.
• При пациенти с комбинация от симптоми е много трудно да се ограничат хипотезите за конкретните основни генетични причини.
Извършването на множество физикални тестове е скъпо и времеемко. Особено важно е, че закъснението при диагностицирането и
лечението оказва сериозно негативно въздействие върху качеството на живот на пациентите.

Ползите от генетичното тестване
Значителен брой двойки прекарват години в страдания, свързани с безплодието без подходяща емоционална подкрепа или възможности
за ефективно по отношение на цена-качество лечение. Определянето на причината за безплодието открива възможности за
персонализиранолечение наред с професионалното консултиране.
Генетичното тестване може да бъде ключът за значителен брой безплодни двойки, които правят опити да имат деца. Разбирането на
причината за безплодието улеснява информираните решения и семейното планиране. Съветите към родителите могат да обяснят
възможното предаване на генетични аномалии, които могат да окажат влияние върху здравето на техните деца.

Кога трябва да разгледам този панел?
Препоръчваме Ви да разгледате панела относно безплодието при следните обстоятелства:
• Невъзможност за забременяване след опит за такова
• Малки или неправилни гениталии и вторични сексуални белези
една година или по-дълъг период
(окосмяване, гърди, др.)
• Нередовна или липсваща менструация
• Известни фертилни проблеми
• Малък брой сперматозоиди, необичайна форма или движение
• История с повече от 1 спонтанен аборт

Генетика на безплодието
› 
При мъжете генетичните аномалии могат да доведат до
безплодие, като засегнат производството или транспортирането
на спермата. Най-честите генетични причини за безплодие
при мъжете са генни мутации на муковисцидоза, хронозомни
аномалии и микроделеции в Y-хромозомата.

› При жените генетичните аномалии могат да причинят безплодие
като засегнат репродуктивния им цикъл и/или хормонален
баланс. Най-честите генетични причини за безплодие при жените
са хромозомни аномалии и мутации на ген FMR1.

Стратегия при диагностицирането
КОЙ ТРЯБВА ДА СЕ ТЕСТВА?

СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕСТВАНЕ

ДЕЙСТВИЕ

Панел за безплодие
Мъже

ANOS1, AR, ARL13B, ARL6, BBS1, BBS10, BBS12, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, BBS9, BMP15, C8ORF37,
CATSPER1, CC2D2A, CCDC28B, CEP164, CEP290, CFTR, CHD7, DUSP6, ENPP1, FEZF1, FGF17, FGF8,
FGFR1, FLRT3, FMR1, FSHB, FSHR, GNRH1, GNRHR, HESX1, HEXA, HFE, HS6ST1, IFT172, IFT27, IL17RD,
INPP5E, KIF7, KISS1, KISS1R, LEP, LEPR, LHB, LHCGR, LHX3, LHX4, LZTFL1, MKKS, MKS1, MYO7A, NPHP1,
NPHP3, NR0B1, NR0B2, NR5A1, NSMF, OFD1, PCSK1, PHF6, PNPLA6, POLR3B, POMC, POU1F1, PPARG,
PROK2, PROKR2, PROM1, PROP1, PRPH2, RDH5, RHO, RLBP1, RPGRIP1L, SDCCAG8, SEMA3A, SOX10,
SOX2, SOX3, SPRY4, SRY, TAC3, TACR3, TMEM67, TRIM32, TTC21B, TTC8, TUBB8, WDPCP, WDR11, ZP1

Мъже/Жени

Жени

Допълнителни анализи: Повторен разширен анализ за
анеуплодия и AZF област.

Генетична консултация
Адаптирано лечение

AR, FMR1 и MLPA за
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