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Πρόλογος

Εάν ένας µελετητής θελήσει να παρακολουθήσει την ψυχοσεξουαλική εξέλιξη 
του ατόµου από τον 1ο χρόνο της ζωής, θα παρατηρήσει το βρέφος να παίζει 
µε τα γεννητικά του όργανα. Αυτό συµβαίνει κυρίως στα αγόρια ενώ στα κορί-
τσια τέτοιες εκδηλώσεις έχουµε στον 2ο και 3ο χρόνο της ζωής. Τα φαινόµενα 
αυτά έχουν ως κύριο στόχο τη διερεύνηση του σώµατος και των ορίων του αλλά 
σύντοµα συνυφαίνεται µε αυτά η ευχαρίστηση που ανακαλύπτεται από τη διε-
ρεύνηση. Επειδή τα γεννητικά όργανα του κοριτσιού είναι κρυµµένα οι αισθήσεις 
διοχετεύονται προς τα έσω, προς τον σπλαγχνικό χώρο, ενώ αντίθετα για τα 
αγόρια οι ερωτικές αισθήσεις κατευθύνονται προς τα έξω και εστιάζονται στο 
πέος. Στην ηλικία περίπου των 15 µηνών τα βρέφη γνωρίζουν τις διαφορές των 
δύο φύλων αλλά η διεργασία αυτή επαυξάνεται έως την ηλικία των 24 µηνών 
κατά τη διάρκεια του λουτρού και γενικά της καθαριότητας του σώµατος, µέσω 
της παρατήρησης και της αφής.
 Πολλά παιδιά 4 χρόνων παίζουν παιγνίδια όπως «ο γιατρός» ή «η µαµά κι ο 
µπαµπάς». Επίσης, σε πολλά παιδιά 4-6 χρόνων αρέσει να ακουµπάνε τα δικά 
τους γεννητικά όργανα και των άλλων παιδιών, και να τα επιδεικνύουν. Τα αγό-
ρια αυτής της ηλικίας ενδιαφέρονται ερωτικά για τη µητέρα τους και τα κορίτσια 
ερωτικά για τον πατέρα τους. Αυτή είναι η περίοδος ανάπτυξης της οιδιπόδειας 
σχέσης. Το ενδιαφέρον για την ερωτική ζωή δεν µειώνεται κατά την περίοδο 
των 6-12 χρόνων. Τα παιδιά των ηλικιών αυτών δεν ξεγυµνώνονται πλέον αλλά 
συγκρίνουν τα γεννητικά όργανα του ενός µε του άλλου και λένε ανέκδοτα µε 
σεξουαλικά υπονοούµενα.
 Κατά τη γνωσιακή θεωρία της ανάπτυξης, το παιδί αποκτά µια σαφή κατη-
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γοριοποίηση του εαυτού του ως αγόρι ή κορίτσι στα 5 περίπου χρόνια και η 
αντίληψη αυτή συνοδεύεται από συµπεριφορές ανάλογες µε το φύλο που του 
έχει ανατεθεί. Η ταύτιση µε το ρόλο του φύλου ανατροφής από άκαµπτη και 
στερεοτυπική γίνεται περισσότερο ευέλικτη µετά τα 8 χρόνια.
 Η θεωρία της µάθησης υποστηρίζει ότι οι γονείς συµπεριφέρονται διαφορε-
τικά στα αγόρια και στα κορίτσια προσπαθώντας να ενισχύσουν τις διαφορές 
συµπεριφοράς µεταξύ των δύο φύλων. Τα παιδιά µέσω της ταύτισης υιοθετούν 
το ρόλο του φύλου. Όσο πιο ικανοποιητική είναι η σχέση µε τον ενήλικα µε τον 
οποίο ταυτίζονται, τόσο περισσότερο εξελίσσονται οι ταυτίσεις, που επιβραβεύ-
ονται και από τους ενήλικες.
 Στην ψυχαναλυτική θεωρία υποστηρίζεται ότι η καλή σχέση µε τη µητέρα 
αναπτύσσει τη δυνατότητα του βρέφους να εξερευνήσει το σώµα του µε ευ-
χαρίστηση και να ανακαλύψει τα γεννητικά του όργανα. Κεντρικό ρόλο στην 
ψυχαναλυτική θεωρία καταλαµβάνει η απρόσκοπτη επίλυση του οιδιποδείου συ-
µπλέγµατος (ηλικία 4-6 χρόνων) έτσι ώστε να µπορέσει το παιδί να ταυτιστεί µε 
το γονιό του ιδίου φύλου.

Οι διαταραχές του γεννητικού συστήµατος και ο προσδιορισµός 
του φύλου

Ο όρος ταυτότητα του φύλου (gender identity) αναφέρεται στη πρωταρχική 
ταύτιση που ένα άτοµο αναπτύσσει µε ένα φύλο. Ο πυρήνας της ταυτότητας 
του φύλου αναπτύσσεται µέχρι την ηλικία των 2 χρόνων. Ο όρος ρόλος του 
φύλου (gender role) αναφέρεται στις συµπεριφορές που αφορούν το φύλο, οι 
οποίες εκφράζονται µε ένα στερεότυπο τρόπο γύρω στα 4-5 χρόνια. Αλλαγές 
στην ταυτότητα του φύλου γίνονται αργότερα στην εφηβεία ή και µετέπειτα, 
εάν η ανατροφή ως προς το φύλο ήταν ασαφής ή εάν υπήρχαν ενδοψυχικές 
συγκρούσεις για την ταυτότητα και το ρόλο του φύλου.
 Ο προσδιορισµός του φύλου ανατροφής σε άτοµα µε αµφίβολου τύπου γεν-
νητικά όργανα είναι µια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση για τους ειδικούς αλλά και 
για τους γονείς του παιδιού οι οποίοι θα συµµετάσχουν σ’ αυτή. Οι J. Money και 
συν., επειδή ακριβώς οι ψηφίδες για τη δηµιουργία της ταυτότητας του φύλου και 
το ρόλο του φύλου τοποθετούνται από τους πρώτους µήνες της ζωής, ανέπτυ-
ξαν τη θεωρία «της καλύτερης δυνατής τακτικής ως προς το φύλο» (“optimal 
sex policy”) η οποία καθορίζεται από τα εξής σηµεία: η εµφάνιση του ατόµου 
να είναι ανάλογη µε το φύλο ανατροφής και να εξασφαλίζεται η σταθερότητα 
στην ταυτότητα του φύλου. Επίσης η επιλογή να είναι αυτή που θα βοηθήσει την 
καλλίτερη δυνατή σεξουαλική λειτουργία του ατόµου και εάν είναι δυνατόν την 
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αναπαραγωγική ικανότητα και να επιτευχθεί µε τις λιγότερες δυνατές ιατρικές 
επεµβάσεις. Η θεωρία αυτή είχε επιρροή επί πολλές δεκαετίες και εξακολουθεί 
να έχει, παρά τις σοβαρές ρωγµές που έχει υποστεί από την κριτική επιστηµό-
νων αλλά και κοινωνικών οµάδων στήριξης. Η θεωρία προϋποθέτει ότι ο εγκέ-
φαλος στον άνθρωπο είναι σεξουαλικά ουδέτερος κατά την γέννηση. Η θεωρία 
όµως αυτή έχει αµφισβητηθεί τα τελευταία χρόνια. Σύµφωνα µε αυτή, ο προσδι-
ορισµός του φύλου πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αφού πρώτα 
διερευνηθεί η δυνατότητα για καλή σεξουαλική λειτουργία και γονιµότητα και 
όχι αργότερα από τον 27ο µήνα της ζωής, ώστε να µην επηρεασθεί η ανάπτυξη 
της ταυτότητας του φύλου.
 Οι απόψεις των Imperato-McGinley και συν. και Diamond και Sigmundson 
διαφέρουν εκείνων των Money και συν. Οι ερευνητές αυτοί υπογραµµίζουν ότι 
υπάρχει η εµβρυϊκή αρρενοποίηση του εγκεφάλου και ότι τα νεογνά δεν είναι 
ψυχοσεξουαλικά ουδέτερα. Θεωρούν ότι ο προσδιορισµός του φύλου πρέπει 
να συµφωνεί µε το γενετικά καθοριζόµενο φύλο και εάν ακόµη τα γεννητικά 
όργανα δεν είναι φυσιολογικά αναπτυγµένα, π.χ. σε ΧΥ άτοµο και εάν ακόµη 
δεν υπάρχει πέος αλλά υπάρχουν όρχεις. Θεωρούν επίσης ότι το παιδί και η 
οικογένεια πρέπει να παρακολουθούνται µέχρι την εφηβεία ή και µετέπειτα και 
η αναπλαστική χειρουργική να γίνεται όταν το άτοµο είναι σε θέση να επιλέξει 
και να δώσει τη συγκατάθεσή του. Οι κίνδυνοι από µια τέτοια επιστηµονική 
στάση είναι η σύγχυση και το άγχος που δηµιουργούνται στον ασθενή εξαιτίας 
των άτυπων γεννητικών του οργάνων, ο στιγµατισµός από το περιβάλλον και η 
επακολουθούσα χαµηλή αυτοεκτίµηση. Πρέπει να προστεθεί ότι οι καταστάσεις 
αυτές καθώς και η καθυστέρηση των διορθωτικών επεµβάσεων µετά τα 3 πρώτα 
έτη της ζωής του ατόµου δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για τον επαναπροσ-
διορισµό του φύλου, την οµοφυλοφιλία και την αµφιφυλία στα άτοµα αυτά. ∆εν 
υπάρχει επίσης αµφιβολία ότι ο επαναπροσδιορισµός του φύλου στην εφηβεία 
συνιστά µια µείζονα κρίση για το άτοµο αλλά και για την οικογένεια.
 Από τα παραπάνω δεδοµένα και τις απόψεις που έχουν διατυπωθεί απορρέ-
ουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις. Η έκθεση στα εµβρυϊκά ανδρογόνα δεν είναι 
ο µόνος καθοριστικός παράγων για το φύλο όπως συµπεραίνεται από την καλή 
προσαρµογή ορισµένων κοριτσιών µε συγγενή υπερπλασία επινεφριδίων. Φαί-
νεται ότι σηµαντικός παράγοντας είναι και το κοινωνικά καθοριζόµενο φύλο 
ανατροφής. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα ανάλογα µε το φύλο τυπικά 
γεννητικά όργανα δεν είναι αρκετός καθοριστικός παράγων για τον καθορι-
σµό της ταυτότητας του φύλου όπως φαίνεται από το παράδειγµα των ατόµων 
µε αγενεσία του πέους που έχουν ανδρική ταυτότητα. Επιπλέον δηµιουργείται 
σύγχυση όταν συνδέουµε ορµόνες (ανδρογόνα, οιστρογόνα) µε σεξουαλικό 
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προσανατολισµό.
 Όλα τα αναφερθέντα δεδοµένα, πέραν της ασάφειας που µπορεί να επιφέ-
ρουν, δηµιουργούν επιπλέον την ανάγκη της αντιµετώπισης του προσδιορισµού 
του φύλου µε εξαιρετικά µεγάλη προσοχή.

Ψυχοπαθολογία κατά την παιδική ηλικία

ΧΥ άτοµα που είχαν ανεπάρκεια της 5α-αναγωγάσης 2 και είχαν ανατραφεί ως 
κορίτσια, άρχισαν να έχουν σύγχυση ως προς το φύλο τους κατά την ηλικία των 
7-12 χρόνων. Σ’ αυτές τις ηλικίες τα αγόρια παίζουν ξεχωριστά από τα κορίτσια. 
Πιθανόν η ανάγκη αυτών των κοριτσιών να παίζουν µε τα αγόρια παιχνίδια 
γεµάτα δραστηριότητα να σηµατοδότησε την αρχή µιας έκδηλης σύγχυσης ως 
προς το φύλο.
 Τρία άτοµα 46ΧΥ που ανατράφηκαν ως κορίτσια και έπασχαν από µερική 
αντίσταση στα ανδρογόνα, βρέθηκε ότι κατά την παιδική ηλικία είχαν περισσό-
τερο αγορίστικα ενδιαφέροντα και έπαιζαν αγορίστικα παιχνίδια. Σε µελέτη 59 
παιδιών τα 38 έπασχαν από ολική και µερική αντίσταση στα ανδρογόνα και συγ-
γενή υπερπλασία των επινεφριδίων, τα δε υπόλοιπα 11 από ποικιλία διαταραχών 
που προκαλούσε σύγχυση ως προς το φύλο. Από τα παιδιά αυτά τα 54 είχαν 
ανατραφεί ως κορίτσια και τα 5 ως αγόρια, αλλά µόνο το 42% δεν εµφάνιζε 
ψυχοπαθολογία. Ψυχολογικά προβλήµατα παρουσίαζε το 58% εκ των οποίων 
το 19% ήπια προβλήµατα οφειλόµενα στις διεργασίες µιας χρόνιας ασθένειας 
(χειρουργείο, φάρµακα, κ.τ.λ.). Γενική ψυχοπαθολογία είχε το υπόλοιπο 39%, 
και αυτή µπορεί να ήταν διαταραχή ταυτότητας φύλου (13% κοριτσιών, κανένα 
από τα αγόρια), αγχώδης, καταθλιπτική, εναντιωµατική διαταραχή ή διαταραχή 
διαγωγής. Είναι ιδιαίτερης σηµασίας το ότι η οµάδα των παιδιών και των γονέων 
που δεν είχε συµβουλευτική παρουσίαζε διπλάσια ποσοστά ψυχοπαθολογίας 
από αυτούς που είχαν. 

Ψυχοπαθολογία ανάλογα µε την µοριακή διαταραχή 

Σε άτοµα µε καρυότυπο 46ΧΥ και διαταραχή διαφοροποίησης ετερογενούς 
αιτιολογίας που ανατράφησαν ως θήλεα, υπάρχει η δυνατότητα οµαλής ψυχο-
λογικής εξέλιξης και καλής ποιότητας ζωής όταν η ιατρική αντιµετώπιση γίνει 
µε βάση το θεωρητικό πλαίσιο των Money και συν. χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 
υπάρχει παντελής έλλειψη προβληµάτων. Φαίνεται πάντως ότι απαραίτητο στοι-
χείο της καλής έκβασης είναι η µακροχρόνια ιατρική παρακολούθηση από την 
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ίδια οµάδα µε τη συµµετοχή ψυχολόγου.
 ΧΥ άτοµα µε διαταραχές διαφοροποίησης από ανεπάρκεια της 5α-αναγωγάσης 
2 (έκαναν) και θηλυκή ανατροφή, υιοθέτησαν στην εφηβεία ανδρικό ρόλο, έκα-
ναν υπέρβαση στη ντροπή που αισθάνονταν και στην κοινωνική κριτική και είχαν 
αναπτύξει µακροχρόνιες σχέσεις µε γυναίκες. Κατά την Imperato-McGinley τα 
άτοµα αυτά πρέπει να ανατρέφονται ως άρρενες και να έχουν µακροχρόνια 
ιατρική παρακολούθηση.
 ΧΥ άτοµα µε διαταραχές διαφοροποίησης από ανεπάρκεια του ενζύµου 
17β-υδροξυστεροειδούς δεϋδρογενάσης 3 (17β-HSD3) και θηλυκή ανατροφή 
παρουσίασαν αρρενοποίηση στην εφηβεία και το 50% εξ’ αυτών ζήτησε επανα-
προσδιορισµό φύλου.
 Φαίνεται λοιπόν ότι άτοµα µε θηλυκή ανατροφή και ΧΥ ψευδερµαφροδιτισµό 
εξαιτίας της έλλειψης των δύο παραπάνω ενζύµων, ζητούν επαναπροσδιορισµό 
του φύλου τους στην εφηβεία, όχι όµως όλα. Ακοµη δεν έχει γίνει κατανοητό 
γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Πιθανόν, κοινωνικοί παράγοντες και παράγοντες 
σχετιζόµενοι µε την προσωπικότητα του ατόµου παίζουν σηµαντικό ρόλο σ΄αυ-
τή τη διαφοροποίηση ως προς την έκβαση.
 Άτοµα µε XΥ ψευδερµαφροδιτισµό εξαιτίας πλήρους αντίστασης στα ανδρο-
γόνα και θηλυκή ανατροφή δεν έχουν δυσκολίες στην ψυχοσεξουαλική τους 
εξέλιξη. Eνδεχοµένως διότι δεν έχει επέλθει αρρενοποίηση του εγκεφάλου κατά 
την εµβρυϊκή ζωή και έχουν φυσιολογικά εξωτερικά γεννητικά όργανα θήλεος. 
Αναπτύσσουν γυναικεία ταυτότητα φύλου, έχουν µακροχρόνιες ετεροφυλικές 
σχέσεις και καλή σεξουαλική λειτουργία.
 Στα άτοµα µε την ίδια διαταραχή αλλά µερική αντίσταση στα ανδρογόνα 
υπάρχει ποικιλία φαινοτύπων και η απόφαση για το φύλο ανατροφής είναι δύ-
σκολη. Άλλα άτοµα ανατρέφονται ως αγόρια αλλά ως κορίτσια. Η ψυχοσεξου-
αλική εξέλιξη και στις δύο περιπτώσεις είναι σχετικά καλή.
 Η συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων (ΣΥΕ) δηµιουργεί επίσης προβλή-
µατα όσον αφορά την ταύτιση µε το φύλο εξαιτίας της υπερβολικής έκκρισης 
ανδρογόνων και έντονης αρρενοποίησης των εξωτερικών γεννητικών οργάνων. 
Η πλειονότητα των κοριτσιών µε ΣΥΕ έχουν καλή ταύτιση µε το φύλο παρότι 
στην παιδική ηλικία είναι πολύ δραστήρια και έχουν τον τύπο του αγοροκόρι-
τσου. Στην ενήλικη ζωή, σηµαντικό ποσοστό έχει καλή προσαρµογή αλλά ένα 
επίσης σηµαντικό ποσοστό (37%) έχει περιορισµένο σεξουαλικό ενδιαφέρον 
πιθανώς λόγω των ανατοµικών ιδιοµορφιών που υπάρχουν ή έχει οµοφυλοφιλι-
κές φαντασιώσεις ή οµοφυλοφιλικές εµπειρίες.
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Συµπεράσµατα

Ο καθορισµός του φύλου ανατροφής είναι δύσκολος για ένα ορισµένο αριθµό 
ατόµων µε διαταραχές στην εξέλιξη του γεννητικού συστήµατος. Η σεξουαλική 
ταυτότητα των ατόµων φαίνεται ότι επηρεάζεται από τα ανδρογόνα κατά την 
εµβρυϊκή ζωή αλλά και κατά την εφηβεία. Σηµαντικό όµως ρόλο διαδραµατίζουν 
και οι κοινωνικές επιδράσεις, η πιο σηµαντική από τις οποίες είναι η ποιότητα 
των σχέσεων γονιών και παιδιού. Σηµαντικότατο ρόλο παίζει και η ποιότητα της 
χειρουργικής επέµβασης. Συχνά οι επεµβάσεις αυτές είναι ατελείς και δηµιουρ-
γούν προβλήµατα στιγµατισµού κατά την παιδική ηλικία και σεξουαλικής λει-
τουργίας κατά την εφηβική ηλικία. Ορισµένα άτοµα ζητούν επαναπροσδιορισµό 
του φύλου τους κατά την εφηβεία ή αργότερα παρά την ψυχολογική κρίση που 
µπορεί να συνοδεύσει µια τέτοια απόφαση που αφορά τους ίδιους αλλά και το 
περιβάλλον τους.
 Οι Diamond και Diamond και Sigmundson όπως και η Interex Society of 
North America έχουν προτείνει τη µετάθεση της χειρουργικής επέµβασης κατά 
την εφηβεία. Αλλά και η µεθοδολογία αυτή δηµιουργεί ως αναµένεται πολλα-
πλές δυσκολίες. Προς το παρόν φαίνεται ότι «η καλύτερη δυνατή τακτική» δη-
λαδή η µέθοδος των Money και συν. είναι η καλύτερη µέθοδος, µολονότι έχουν 
πρόσφατα διατυπωθεί αρκετές επιφυλάξεις.
 Η αυτοεκτίµηση ενός ατόµου είναι καίρια συνδεδεµένη µε τη σταθερότητα 
της ταυτότητας του φύλου του. Όµως στα άτοµα αυτά η ταυτότητα του φύλου 
είναι ασταθής. Γι’ αυτό κατά τη συµβουλευτική που γίνεται σ’ αυτά και τις οικογέ-
νειές τους πρέπει να αναζητούνται και άλλοι τρόποι αύξησης της αυτοεκτίµησης 
όπως η ικανότητα του ατόµου στα γράµµατα, στην τέχνη, στον αθλητισµό ή και 
στις κοινωνικές σχέσεις.
 Είναι αναγκαία λοιπόν η µακροχρόνια παρακολούθηση, ιατρική και ψυχολο-
γική, των ατόµων µε διαταραχή εξέλιξης του γεννητικού συστήµατος, µε τους 
εξής στόχους: α) αποφυγή του στιγµατισµού, β) αποφυγή των διαταραχών άγ-
χους, γ) εξοµάλυνση καταστάσεων που οδηγούν σε χαµηλή αυτοεκτίµηση.
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