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• Η Ευρωπαϊκή εταιρεία Παιδιατρικής 

Ενδοκρινολογίας και η Lawson Wilkins Society of 

Pediatric Endocrinology αποφάσισαν να συλλέξουν 

και να μελετήσουν όλες τις αναφορές και 

δημοσιεύσεις από μεγάλες βάσεις δεδομένων που 

αναφέρονται σε intersex διαταραχές (διαταραχές 

φύλου) ώστε να διερευνήσουν μακροπρόθεσμα 

δεδομένα αλλά κυρίως να προτείνουν μελλοντικές 

αλλαγές τόσο στην ονομασία αυτών των 

καταστάσεων όσο και στην αντιμετώπισή τους.
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• 50 ειδικοί στην αντιμετώπιση αυτών των 

περιστατικών από διάφορες χώρες

• Μια σειρά ερωτημάτων που απαντήθηκαν με βάση 

δεδομένα από evidence-based  review της 

βιβλιογραφίας

• «Η γέννηση ενός βρέφους με αμφίβολα γεννητικά 

όργανα ή ασυμφωνία καρυότυπου με φαινότυπο 

αποτελεί ένα συνταρακτικό γεγονός για τους γονείς 

αλλά και μια πρόκληση για την ιατρική ομάδα στο 

να καταλήξει στη διάγνωση και να καθοδηγήσει 

ανάλογα την οικογένεια»
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• Οι συνήθεις ως τώρα όροι όπως:

Intersex

Ερμαφροδιτισμός

Ψευδερμαφροδιτισμός

Αντιστροφή φύλου (sex reversal)

Δε συστήνεται να χρησιμοποιούνται γιατί μπορεί 

να προκαλέσουν σύγχυση τόσο στους γονείς 

όσο και στο ιατρικό προσωπικό

Προτεινόμενη ονοματολογία 

• Προηγούμενη Προτεινόμενη

• Ενδιάμεσο φύλο DSD

• Αρρεν ψευδοερμαφροδιτισμός, ελλιπής αρρενοποίηση       46,XY DSD

XY άρρενος

• Θύλης ψευδοερμαφροδιτισμός, αρρενοποίηση                     46,XX DSD

XX θήλεως

• Αληθινός ερμαφροδιτισμός Ωοθηκοορχική    

DSD

• XX αρρεν ή XX αντιστροφή φύλου 46,XX ορχική

DSD

• XY αντιστροφή φύλου                                                                46,XY πλήρης

δυσγενεσία  

γονάδων

DSD :Disorder of Sex Differentiation, Διαταραχή διαμόρφωσης φύλου
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45 X0  (ΣύνδρομοTurner ) Φυλετικών χρωμοσωμάτων 

47XXY (Σύνδρομο Kleinefelter)           DSD

45X/46XY

Ορισμός 3 στοιχείων Ψυχοσεξουαλικής

ανάπτυξης 

1) Ταυτότητα φύλου

πώς αντιλαμβάνεται το ίδιο το παιδί ή ο  

έφηβος τον εαυτό του

2) Ρόλος φύλου

συμπεριφορά μέσα στην κοινωνία, τύποι 

παιχνιδιού, επιθετικότητα

3) Σεξουαλικός προσανατολισμός

Ομοφυλόφιλη, Ετερόφυλη ή αμφίφυλη 

συμπεριφορά



24/2/2012

5

• Υπάρχει σημαντική συσχέτιση με την ύπαρξη 

ανδρογόνων προγεννητικά και την ταυτότητα φύλου, 

το ρόλο φύλου και τη σεξουαλικότητα

• Δεν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση με τον καρυότυπο

• Δεν μπορεί να προβλεφθούν τα παραπάνω 3 

χαρακτηριστικά με βάση ούτε τον καρυότυπο ούτε 

τον φαινότυπο των γεννητικών οργάνων.

DSD περιστατικά

• 1:5500 ζώντων βρεφών

• Πολύ προσεκτική προσέγγιση από ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό

• Συνεργασία πολλαπλών ειδικοτήτων αλλά 

ένας συντονιστής

• Ιστορικό, κλινική εξέταση, εργαστηριακός 

παρακλινικός έλεγχος
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Ιστορικό

• Προηγηθέν τέκνο με DSD, ΣΥΦΕ (Συγγενής 

υπερπλασία φλοιού των επινεφριδίων) κτλ

• Συγγένεια μεταξύ γονέων

• Ανεξήγητος θάνατος νεογνού στην ευρύτερη 

οικογένεια

• Υπογονιμότητα, αμηνόροια

Αρχική αντιμετώπιση

• Η απόδοση φύλου πρέπει να καθυστερήσει μέχρι να 
γίνει η αρχική εκτίμηση από ειδικό και ίσως οι 
αρχικές εξετάσεις

• Σε όλα όμως τα βρέφη πρέπει να αποφασιστεί το 
φύλο με το οποίο θα μεγαλώσει το παιδί μετά από 
κάποιο διάστημα επικοινωνίας της οικογένειας με 
την ιατρική ομάδα

• Πρέπει να υπάρχει συνεχής υποστήριξη των γονέων 
και καθοδήγηση

• Οι συζητήσεις με ιατρικό προσωπικό να είναι πολύ 
προσεκτικές
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• Τα περιστατικά πρέπει να αντιμετωπίζονται από μια 

ομάδα ιατρικών ειδικοτήτων που να περιλαμβάνει:

ενδοκρινολόγο, παιδοχειρούργο, 

ουρολόγο,ψυχολόγο/ψυχίατρο,

γυναικολόγο, γενετιστή και νεογνολόγο

Διάγνωση παιδιών με διαταραχή 

διαφοροποίησης φύλου

Σε σημαντικό βαθμό γίνεται στη νεογνική ηλικία

• Γεννητικά όργανα θήλεος με κλειτοριδομεγαλία, 
σύγκλειση μεγάλων χειλέων αιδοίου, ψηλαφητή 
μάζα/κήλη σε βουβωνική περιοχή

• Γεννητικά όργανα άρρενος με κρυψορχία αμφω, 
οσχεϊκό υποσπαδία, υποπλαστικό πέος, δισχιδές 
όσχεο

• Θετικό οικογενειακό ιστορικό

• Ασυμφωνία καρυοτύπου από αμνιοπαρακέντηση
με φαινότυπο νεογνού
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• Σπανιότερα σε παιδική ή εφηβική ηλικία

• Βουβωνοκήλη σε κορίτσι

• Καθυστέρηση εφηβείας, αμμηνόροια

• Αρρενοποίηση κοριτσιού

• Ανάπτυξη μαζικών αδένων σε αγόρι

• Εμφάνιση αιμόρροιας σε αγόρι

Κλινική Εξέταση

• Μέγεθος δυσμορφίας

• Ύπαρξη ψηλαφητών γονάδων σημαίνει κατά 

κανόνα ύπαρξη όρχεων

• Βαθμός αρρενοποίησης (Prader scale)

• Μέγεθος φαλλού: >2cm (3.5±0.4) 2.3-3.6 

micropenis

• Μήκος και πλάτος κλειτορίδας: 2-8 mm/2-

6mm
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Ιστορικό: Περιγεννετικό, ιατρικό, 

οικογενειακό

Κλινική εξέταση, Αναζήτηση 

γονάδων

Καρυότυπος
Γοναδοτροπίνες (LH,FSH), 

Ανδρογόνα (Τεστοστερόνη, 

DHEAS,Ανδροστενδιόνη)

Υπέρηχος έσω γεννητικών οργάνων

46 ΧΧ

Fish DXI

46 XY

Fish SRY

Αποκλεισμός ΣΥΦΕ (17ΟΗ 

Προγεστερόνη)

11 Δεσοξυκορτιζόλη

ACTH, Ρενίνη, 

Αλδοστερόνη, 

Ηλεκτρολύτες ορού και 

ούρων

Δοκιμασία ACTH

AMH

Δοκιμασία HCG

Δοκιμασία ACTH ή GnRH

Βιοψία Γονάδων

Ανάλυση DNA

Άλλες εξετάσεις

Άλλες εξετάσεις

Ανάλυση DNA

• ΣΥΦΕ 1:14.500

Ηλεκτρολύτες σε κάθε 46ΧΧ DSD

Έλλειψη 21-α-υδροξυλάση 95%

17ΟΗ Προγεστερόνη

• Βιοψία γονάδων, ανάλυσα 5-α-ρεδουκτάσης

• HCG test, AMH (Αντιμυλλέριος ορμόνη)

• Εξωγενής χορήγηση τεστοστερόνης

• Γονιδιακός έλεγχος:CYP21A2 για ΣΥΦΕ, γονίδιο υποδοχέα ανδρογόνων 

για αντίσταση στα ανδρογόνα, SRY γονίδιο για δυσγενεσία γονάδων και 

μεταλλάξεις SOX 9 και WT1 γονίδιο, που συσχετίζονται με δυσγενεσία γονάδων 

και σύνδρομα όπως καμπτομυελική δυσπλασία, Denys-Drash και Frasier 

σύνδρομο.
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Εργαστηριακή διερεύνηση

• Γενετική διάγνωση μόνο σε 20% περιπτώσεων

• Σημαντική πλειοψηφία θήλεων βρεφών με 

αρρενοποίηση έχουν ΣΥΦΕ

• Σε λιγότερο από 50% αρρένων βρεφών θα μπει 

οριστική διάγνωση

• Απαραίτητες εξετάσεις:

Καρυότυπος, 17ΟΗP, Τεστοστερόνη, Γοναδοτροπίνες, AMH, 

Ηλεκτρολύτες και Γενική ούρων

Υπερηχογραφική εκτίμηση

• Εξειδικευμένες ενδοκρινολογικές δοκιμασίες

• (Δοκιμασία ACTH, HCG δοκιμασία)

• Ανάλυση στεροειδών ούρων

• Γενετικά test ακριβά, μη διαθέσιμα ή ακόμη σε 

ερευνητικό στάδιο
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Απόδοση φύλου

• Οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

για να αποφασιστεί το φύλο του παιδιού είναι η 

εξωτερική εμφάνιση των γεννητικών οργάνων, η 

δυνατότητα ή μη χειρουργικής επέμβασης, η ανάγκη 

για μακροχρόνια θεραπεία, οι απόψεις της 

οικογένειας ενώ μερικές φορές επεισέρχονται 

θρησκευτικοί παράγοντες ή παράδοσης.

• 90% ασθενών με 46 XX ΣΥΦΕ και 100% των ασθενών 

με πλήρη αντίσταση στα ανδρογόνα (Complete 

Adrogen Insensitivity Syndrome, CAIS) τα οποία 

μεγάλωσαν ως κορίτσια αποδέχονται το φύλο τους 

σε ενήλικη ζωή.

• 60% ασθενών με έλλειψη του ενζύμου 5-α-

ρεδουκτάση που μεγάλωσαν ως κορίτσια, λόγω 

αρρενοποίησης στην εφηβεία αποφάσισαν να 

ζήσουν ως αγόρια αργότερα στη ζωή τους.
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• Σε ασθενείς με μερική αντίσταση στα ανδρογόνα 

(Partial Adrigen Insensitivity Syndrome,PAIS),με 

μερικής δυσγενεσία γονάδων ή ωοθηκοορχική 

διαταραχή διαμόρφωσης φύλου,το ποσοστό 

ασθενών που διαφωνούν με το φύλο που τους 

αποδόθηκε φτάνει το 25%

• Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα 

μελλοντικής γονιμότητας

Χειρουργική αντιμετώπιση

• Σε περιπτώσεις αρρεννοποίησης θήλεων εμβρύων 

κρίνεται απαραίτητη όταν υπάρχει σημαντικού 

βαθμού αρρεννοποίηση και ιδίως όταν υπάρχει 

μονή ουρογεννετική οδός. Θα πρέπει να 

συνοδεύεται από κολποπλαστική ενώ περαιτέρω 

παρεμβάσεις θα χρειαστούν στην εφηβική ηλικία
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• Σε άρρενα έμβρυα με ατελή αρρενοποίηση πρέπει 

να δίνονται ρεαλιστικές προοπτικές με βάση 

φαλλικό μέγεθος και στυτική λειτουργία και 

χρονοδιάγραμμα επεμβάσεων

• Αν υπάρχουν απομεινάρια Mullerian δομών 

συστήνεται να αφαιρούνται

• Σε περιπτώσεις CAIS και PAIS θήλεα άτομα οι όρχεις 

πρέπει να αφαιρούνται λόγω κινδύνου ανάπτυξης 

κακοήθειας στην ενήλικο ζωή

• Σε δυστροφικές γονάδες σε μεικτή γοναδική 

δυσγενεσία ή σε XY θήλεα άτομα  συστήνεται η 

λαπαροσκοπική αφαίρεση των γονάδων σε μικρή 

ηλικία

• Αν βρεθεί υγιής ωοθηκικός ή ορχικός ιστός μπορεί 

να λαμβάνεται ιστός για διαφύλαξη
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Κίνδυνος 

Κακοήθειας Διαταραχή

Ποσοστό 

κινδύνου %

Προτεινόμενη 

ενέργεια Ασθενείς,n Μελέτες,n

Υψηλός

Δυσγενεσία γονάδων

(+Y) ενδοκοιλιακοι

ορχεις 15–35

Γοναδεκτομη σε 

παιδική ηλικία 12 >350

Μερική αντίσταση 

ανδογόνων-όχι 

γοναδες στο όσχεο 50

Γοναδεκτομη σε 

παιδική ηλικία 2 24

Σύνδρομο Frasier 60

Γοναδεκτομη σε 

παιδική ηλικία 1 15

Σύνδρομο Denys-Drash

(+Y) 40

Γοναδεκτομη σε 

παιδική ηλικία 1 5

Ενδιάμεσος Σύνδρομο Turner (+Y) 12

Γοναδεκτομη σε 

παιδική ηλικία 11 43

Έλλειψη 17-β-

υδροξιστεροειδών 28 Παρακολούθηση 2 7

Δυσγενεσία γονάδων

(Y) στο όσχεο Unknown

βιοψία και 

ακτινοβολία ? 0 0

Μερική αντίσταση 

ανδρογόνων-Γονάδες 

στο όσχεο Unknown

βιοψία και 

ακτινοβολία 0 0

Χαμηλός

Πλήρης αντίσταση 

Ανδρογόνων 2 βιοψία και ??? 2 55

Ωοθηκοορχική DSD 3

Αφαίρεση ορχικού 

ιστού? 3 426

Σύνδρομο Turner (-Y) 1 Καμία 11 557

Δεν υπάρχει (?)

Έλλειψη 5α

ρεδουκτάσης 0 Δεν έχει ξεκαθαριστεί 1 3

Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα

• Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, το αποτέλεσμα 

εξαρτάται από τεχνική και χειρουργό

• Επιπλοκές και ανατομικές αλλά και νεοπλασίας

• Γενικά η θηλεοποίηση ενός βρέφους είναι πιο 

εύκολη χειρουργικά από αρρενοποίηση

• Δεν υπάρχουν στοιχεία υπέρ της νωρίς επέμβασης 

σε σχέση με την αργότερη αντιμετώπιση
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Ενδοκρινολογική Αντιμετώπιση

• Σε περιπτώσεις ΣΥΦΕ έναρξη θεραπείας με 

υδροκορτιζόνη/φλουοροκορτιζόνη χρειάζεται να 

αρχίσει άμεσα

• Ορμονολογικά σκευάσματα χρειάζεται να 

χρησιμοποιηθούν σταδιακά στην εφηβεία με στόχο 

να πετύχουν την εμφάνιση των δευτερευόντων 

χαρακτηριστικών του φύλου, την αύξηση στο ύψος, 

τη μέγιστη εναπόθεση αλάτων στα οστά, την 

εμφάνιση κυκλικής ΕΡ στα κορίτσια

Ψυχοκοινωνική Αντιμετώπιση

• Εξειδικευμένοι ψυχολόγοι πρέπει να είναι σε συνεχή 

επαφή με παιδί και οικογένεια

• Η συμπεριφορά που ταυτίζεται με συγκεκριμένο 

φύλο δεν ξεκαθαρίζει πριν την ηλικία των 3 ετών

• Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αλλαγής φύλου 

μετά εκτεταμένων συνεδριών

• Η ενημέρωση του ίδιου του ασθενούς πρέπει να 

γίνεται σταδιακά, σε συνεννόηση με τους γονείς 

αλλά και χωρίς αυτούς αν κρίνεται απαραίτητο
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• Είναι σημαντικό να δίνεται έμφαση στη δημιουργία 

δεσμών και σχέσεων, να μην επικεντρώνεται όλη η 

προσοχή σε σεξουαλική λειτουργία

• Όλες οι ιατρικές παρεμβάσεις (ακόμη και photos) σε 

παιδική και εφηβική ηλικία πρέπει να γίνονται με 

σεβασμό στην αξιοπρέπεια και υπό αναισθησία του 

ασθενούς

DSD Registries

• Λόγω του μικρού αριθμού περιστατικών αλλά του 

μεγάλου βάρους που προκαλούν στις οικογένειες 

και στα ίδια τα παιδιά κρίθηκε απαραίτητη η 

δημιουργία DSD registries έτσι ώστε να συλλεχθούν 

μακροπρόθεσμα στοιχεία που αφορούν τόσο 

ιατρικά όσο και ψυχοκοινωνικά δεδομένα.

• ESPE DSD register Μάιος 2009


