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Streszczenie
Celem pracy by∏o przedstawienie podstawowych informacji dotyczàcych zaburzeƒ identyfikacji p∏ciowej
i psychotycznych pragnieƒ transseksualnych. Ponadto zaprezentowano opis przypadku, w którym w obrazie klinicznym by∏y obecne objawy pseudotransseksualne. Co pewien czas w literaturze naukowej pojawiajà si´ doniesienia o rozpoznaniu zaburzeƒ psychotycznych u osób wczeÊniej zdiagnozowanych i leczonych
jako transseksualiÊci, u których przekonania transseksualne znikn´∏y po zastosowaniu neuroleptyków.
Wspó∏wyst´powanie transseksualizmu i schizofrenii budzi wiele kontrowersji – jest to widoczne w opiniach
naukowców, ale tak˝e w kryteriach diagnostycznych DSM-IV i ICD-10. Ponadto urojenia zmiany p∏ci sà
prawdopodobnie cz´stsze ni˝ si´ powszechnie uwa˝a. W efekcie ró˝nicowanie mi´dzy psychozà i zaburzeniami identyfikacji p∏ciowej mo˝e byç w niektórych przypadkach bardzo trudne. Leczenie osób z rozpoznaniem transseksualizmu wià˝e si´ nie tylko z efektami oczekiwanymi przez pacjenta, ale tak˝e z wieloma powa˝nymi, cz´sto nieodwracalnymi konsekwencjami zdrowotnymi (np. ryzyko rozwoju chorób uk∏adu
krà˝enia, ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, niep∏odnoÊç, konsekwencje chirurgicznej zmiany p∏ci).
Z tego powodu diagnostyka ró˝nicowa transseksualizmu, zaburzeƒ identyfikacji p∏ciowej i schizofrenii powinna byç prowadzona z du˝à ostro˝noÊcià i rozwagà, aby zminimalizowaç ryzyko b∏´dnego rozpoznania
i nie nara˝aç pacjenta na powa˝ne konsekwencje stosowanej terapii. Opisano przypadek pacjentki od lat
chorujàcej na schizofreni´, u której przewlekle utrzymywa∏y si´, ze zmiennym nasileniem, przekonania
transseksualne mimo stosowanego leczenia przeciwpsychotycznego. Pacjentka twierdzi∏a, ˝e jest m´˝czyznà, nosi∏a m´skie ubrania i fryzur´, a tak˝e przybra∏a m´skie imi´.
S∏owa kluczowe: schizofrenia, psychoza, transseksualizm, zaburzenia identyfikacji p∏ciowej, urojenia zmiany p∏ci

Summary
The aim of this paper was to present basic data about gender identity disorders and psychotic transsexual
desires. Moreover, a case report was presented with pseudotranssexual symptoms in clinical picture.
From time to time in scientist literature there are descriptions of diagnosis of psychotic disorders in
persons previously diagnosed and treated as transsexuals, in whom the transsexual thinking disappears
after using antipsychotic agents. Coexisting of transsexualism and schizophrenia causes a lot of doubt
– it is observed in scientists opinions but also in diagnostic criteria DSM-IV and ICD-10. Moreover,
delusions of sex change are probably more frequent than it is thought. It causes that in some cases the
differential diagnosis of psychosis and gender identity disorders may be very difficult. Transsexuals
treating on one hand is connected with expected effects but on the other hand with many serious, often
irreversible health consequences (e.g. cardiovascular disease, risk of neoplasms development, infertility,
consequences of surgical sex reassignment). That is why the differential diagnosis of transsexualism and
schizophrenia should be made carefully and thoughtfully. The case report presents a patient suffering
from schizophrenia for many years but pseudotranssexual ideations are still presented in clinical picture
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despite the treatment. The patient claimed to be a man, she wore male clothes and haircut and she used
male name.
Key words: schizophrenia, psychosis, transsexualism, gender identity disorder, delusions of sex change

rojenia zmiany p∏ci obserwuje si´ od dawna w praktyce klinicznej u pacjentów cierpiàcych na zaburzenia
psychotyczne, szczególnie u chorych na schizofreni´.
Zdarza si´, ˝e obecnoÊç tego objawu psychopatologicznego powoduje du˝e trudnoÊci w ró˝nicowaniu mi´dzy prawdziwym
transseksualizmem i zaburzeniami psychotycznymi, a czasem
tak˝e obsesjami dotyczàcymi cia∏a, szczególnie w przebiegu
tzw. zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego ze s∏abym wglàdem. Tej specyﬁcznej kategorii urojeƒ, podobnie jak idei „metamorfozy p∏ciowej” w schizofrenii, nie poÊwi´cono dotychczas wiele uwagi w piÊmiennictwie naukowym. Uda∏o si´
jednak wyodr´bniç cztery typy „pseudotransseksualnych” urojeƒ, w zale˝noÊci od wypowiadanych przez pacjenta treÊci(1):
1. urojenia braku przynale˝noÊci do w∏asnej p∏ci („nie jestem
m´˝czyznà/kobietà”);
2. urojenia bycia neutralnym p∏ciowo, braku p∏ci („nie jestem
ani m´˝czyznà, ani kobietà”, „jestem nijaki, bezp∏ciowy”);
3. urojenia przynale˝noÊci jednoczeÊnie do obu p∏ci („jestem jednoczeÊnie kobietà i m´˝czyznà”);
4. urojenia przynale˝noÊci do przeciwnej p∏ci.
Najwi´cej kontrowersji wzbudza ostatni z wymienionych typów urojeƒ, poniewa˝ takie w∏aÊnie przekonania sà charakterystyczne dla osób transseksualnych. Urojenia zmiany p∏ci
sà powszechnie uwa˝ane za rzadki objaw psychopatologiczny, choç wyniki nielicznych badaƒ naukowych, jak równie˝
obserwacje kliniczne wydajà si´ temu przeczyç. Gittleson
i Levine(2) wykazali obecnoÊç urojeƒ zmiany p∏ci u 25% m´˝czyzn chorych na schizofreni´, podobne wyniki uzyskano
w kolejnym badaniu dotyczàcym kobiet z rozpoznaniem
schizofrenii(3). Bower(4) opisuje z kolei, ˝e w swojej praktyce
cz´sto spotyka∏ si´ z chorymi, u których pseudodysforia
p∏ciowa i ˝àdania zmiany p∏ci okazywa∏y si´ maskà psychozy.
Commander i Dean(5) uwa˝ajà, ˝e u 1 na 5 chorych na schizofreni´ wyst´puje urojeniowe przekonanie, ˝e jest osobà
o odmiennej p∏ci. Zdarza si´, ˝e urojenia zmiany p∏ci wspó∏istniejà z genitalnymi omamami czuciowymi, mogàcymi
przybieraç postaç od prostych wra˝eƒ (np. pieczenie) po niezwyk∏e doznania zmys∏owe. Pacjent mo˝e na przyk∏ad mieç
wra˝enie, ˝e jest w niewidzialny sposób molestowany seksualnie(1). W badaniach Gittleson i wsp.(2,3) wÊród chorych
na schizofreni´ 44% kobiet i 30% m´˝czyzn przyzna∏o si´
do prze˝ywania nieprawid∏owych, niezwyk∏ych doznaƒ czuciowych w obr´bie genitaliów. Tego typu doznania omamowe oraz urojeniowe przekonania o przynale˝noÊci do odmiennej p∏ci sà zwykle obserwowane w ostrej fazie psychozy.
Mogà one jednak przetrwaç i utrzymywaç si´ okresie poprawy(5). Z tego powodu zdarza si´, ˝e chorzy na schizofreni´
domagajà si´ dokonania drastycznych zmian w swoim wyglàdzie(1). Opisywano równie˝ przypadki autokastracji(6).

U
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Mo˝liwoÊç wspó∏istnienia schizofrenii i transseksualizmu
budzi bardzo wiele kontrowersji. Jest to nie tylko widoczne
w wypowiedziach ró˝nych badaczy na ∏amach prasy naukowej(7), ale tak˝e znalaz∏o odzwierciedlenie w klasyﬁkacjach
zaburzeƒ psychicznych (DSM-IV i ICD-10). Aktualna wersja DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, IV Edition) dopuszcza mo˝liwoÊç wspó∏istnienia
z transseksualizmem innych zaburzeƒ psychicznych, w tym
psychozy(8). W ICD-10 transseksualizm mo˝na rozpoznaç
tylko po wykluczeniu innych zaburzeƒ psychicznych(9).
Wiedza na temat wspó∏istnienia transseksualizmu i schizofrenii jest znikoma. Znakomita wi´kszoÊç publikacji na ten
temat to prace kazuistyczne(10-12). W wielu przypadkach przekonania i pragnienia transseksualne ust´powa∏y lub istotnie
zmniejsza∏y si´ po zastosowaniu leczenia przeciwpsychotycznego(13-15). Borras i wsp.(1) przedstawili dramatyczny opis
pacjenta od wielu lat chorujàcego na schizofreni´ paranoidalnà, który po latach staraƒ przeszed∏ hormonalnà i operacyjnà terapi´ zmiany p∏ci. Po tym zabiegu obserwowano
u niego tylko krótkotrwa∏à popraw´ samopoczucia. Po kilku
miesiàcach chory przesta∏ przyjmowaç preparaty hormonalne i za˝àda∏ kolejnej operacji, dzi´ki której ponownie chcia∏
staç si´ m´˝czyznà. Twierdzi∏, ˝e chcia∏by byç hermafrodytà,
aby w zale˝noÊci od aktualnego pragnienia mieç narzàdy
p∏ciowe m´skie lub kobiece. Prezentowa∏ wrogie nastawienie wobec chirurgów, którzy przeprowadzili zabieg operacyjny. W trakcie terapii klozapinà uzyskano cz´Êciowà popraw´ stanu psychicznego pacjenta i z∏agodzenie pragnieƒ
pseudotransseksualnych, jednak˝e ka˝dorazowa konfrontacja z nieodwracalnoÊcià przeprowadzonej terapii prowadzi∏a do zaostrzenia objawów choroby, ∏àcznie z ujawnieniem
si´ myÊli suicydalnych.
Przekonania i pragnienia transseksualne opisywano tak˝e
w innych zaburzeniach i chorobach psychicznych. Habermeyer i wsp.(16) przedstawili na przyk∏ad przypadek m´˝czyzny chorujàcego na zaburzenie afektywne dwubiegunowe
(CHAD) z jednoczesnym rozpoznaniem zaburzeƒ identyﬁkacji p∏ciowej – GID (gender identiﬁcation disorders). Transseksualne pragnienia demonstrowa∏ ju˝ od dzieciƒstwa, ale
ich nasilenie mia∏o charakter falujàcy, zwi´ksza∏o si´
w okresie epizodów maniakalnych i hipomaniakalnych.
Opisano tak˝e odmienny przypadek, pacjent dystansowa∏
si´ od pragnieƒ zmiany p∏ci w∏aÊnie w epizodach maniakalnych(17). Objawy odpowiadajàce GID obserwowano równie˝
u pacjentów z osobowoÊcià mnogà(18) oraz zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym(19).
W zwiàzku z licznymi kontrowersjami dotyczàcymi diagnostyki i terapii GID oraz wspó∏istnienia tego rozpoznania z innymi zaburzeniami psychicznymi ∫ Campo i wsp.(7) przepro-
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wadzili badanie ankietowe, w którym pytali holenderskich
psychiatrów o ich doÊwiadczenia zwiàzane z rozpoznaniem
i leczeniem pacjentów z GID. Na ankiet´ odpowiedzia∏o 186 lekarzy, którzy ∏àcznie badali 584 pacjentów uwa˝ajàcych si´ za osoby przeciwnej p∏ci. W tej grupie u 225 (39%)
osób GID by∏o jedynym zaburzeniem, u pozosta∏ych wspó∏istnia∏o z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak zaburzenia osobowoÊci, zaburzenia nastroju, zaburzenia dysocjacyjne
oraz zaburzenia psychotyczne. Du˝a cz´Êç ankietowanych psychiatrów (l=78) wypowiedzia∏a si´ krytycznie na temat obowiàzujàcych dla rozpoznania transseksualizmu kryteriów
DSM-IV, g∏ównie w zwiàzku z dopuszczeniem jednoczesnego
zdiagnozowania psychozy.

OPIS PRZYPADKU
Pacjentka lat 56, leczona psychiatrycznie od 1973 roku (20. r.˝.)
z powodu schizofrenii paranoidalnej, jednak˝e dane z wywiadu wskazujà, ˝e objawy choroby pojawi∏y si´ ju˝ 2 lata wczeÊniej. By∏a 25 razy hospitalizowana w Szpitalu im. J. Babiƒskiego w ¸odzi – pierwszy raz w 1975 roku. Ma wykszta∏cenie
Êrednie ogólne, jest pannà, mieszka z rodzicami. Ma troje rodzeƒstwa – dwóch braci i siostr´. Nikt w jej rodzinie nie
chorowa∏ psychicznie. Z wywiadu rodzinnego wiadomo, ˝e
pacjentka zmieni∏a si´ w 18. r.˝. Zacz´∏a izolowaç si´ od otoczenia, niech´tnie nawiàzywa∏a kontakt z rówieÊnikami, zacz´∏a si´ dziwacznie i nieadekwatnie do sytuacji zachowywaç,
twierdzi∏a ˝e ma w sobie „si∏y dobra i z∏a”, odmawia∏a przyjmowania posi∏ków. Opowiada∏a, ˝e widzi zmienione ludzkie
twarze – „jakby mieli maski”, prezentowa∏a nastawienie urojeniowe wobec cz∏onków rodziny, mówi∏a mi´dzy innymi, ˝e
ojciec jest szatanem i chce jà zabiç. Wypowiada∏a tak˝e urojenia religijne i pos∏annicze. W czasie pierwszej hospitalizacji,
po zastosowaniu farmakoterapii, wszystkie objawy wycofa∏y
si´. Podczas kolejnych pobytów w szpitalu obserwowano podobny do opisanego powy˝ej obraz choroby. Pacjentka cz´sto by∏a pobudzona psychoruchowo, zaczepna, wulgarna,
agresywna s∏ownie i ﬁzycznie. Za ka˝dym razem, podczas kolejnych hospitalizacji, twierdzi∏a równie˝, ˝e od 5. r.˝. by∏a
ch∏opcem, nadal czuje si´ m´˝czyznà i tak naprawd´ nigdy
nie by∏a kobietà. Mówi∏a, ˝e ma cia∏o kobiety, ale psychik´
m´˝czyzny. Wypowiada∏a si´ w formie m´skiej, nosi∏a m´skie
stroje i fryzur´, przybra∏a m´skie imi´ i wymaga∏a od personelu szpitala i innych chorych, aby w∏aÊnie tak si´ do niej zwracano. Mówi∏a te˝, ˝e m´˝czyznà czuje si´ od dawna i w tej roli jest szcz´Êliwa. Cz´sto bywa∏a adorujàca i zaczepna wobec
innych kobiet, ale kiedy zwracano jej uwag´, odpowiada∏a, ˝e
nic nie zrobi innym pacjentkom, poniewa˝ jest m´˝czyznà,
a m´˝czyêni nie krzywdzà kobiet. W trakcie licznych hospitalizacji kobieta przesz∏a wiele kuracji lekami przciwpsychotycznymi (m.in. haloperidol, lewomepromazyna, perfenazyna,
chlorprotiksen, perazyna, klozapina, olanzapina), które,
po uzyskaniu poprawy, cz´sto samowolnie przerywa∏a. Z dokumentacji medycznej wynika, ˝e po zastosowaniu farmakoterapii objawy psychotyczne ust´powa∏y lub ich nasilenie istotnie si´ zmniejsza∏o, a pacjentka stawa∏a si´ wobec nich
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cz´Êciowo krytyczna. Jedynym objawem, wobec którego pozostawa∏a perswazyjna i który nigdy ca∏kowicie nie ustàpi∏, by∏o
poczucie przynale˝noÊci do p∏ci m´skiej, choç nasilenie tych
przekonaƒ mia∏o charakter falujàcy. W dost´pnej dokumentacji medycznej nie odnaleziono ˝adnej wzmianki na temat
ewentualnych ˝àdaƒ lub staraƒ pacjentki o zmian´ p∏ci biologicznej. Mimo prezentowanego podczas pobytów w szpitalu
zainteresowania seksualnego p∏cià ˝eƒskà wiadomo, ˝e pacjentka, przynajmniej w poczàtkowym okresie choroby, utrzymywa∏a kontakty seksualne z m´˝czyznami.
Ostatnio chora by∏a hospitalizowana psychiatrycznie
w 2004 roku. Zg∏osi∏a si´ na izb´ przyj´ç w m´skim stroju
i fryzurze. Wypowiada∏a si´ w formie m´skiej, przedstawia∏a si´ m´skim imieniem, niezgodnym z danymi z dowodu
osobistego. Nie protestowa∏a jednak, podobnie jak przy poprzednich pobytach, przeciwko umieszczeniu na oddziale
kobiecym. Wypowiada∏a urojenia ksobne, przeÊladowcze,
oddzia∏ywania, by∏a napi´ta i dra˝liwa. W trakcie terapii
olanzapinà ustàpi∏y objawy psychotyczne, zmniejszy∏o si´
tak˝e nasilenie przekonaƒ transseksualnych (wypowiada∏a
si´ równie˝ w formie ˝eƒskiej, reagowa∏a na swoje prawdziwe ˝eƒskie imi´), nadal jednak pacjentka nosi∏a m´ski strój
i fryzur´.

PODSUMOWANIE
Opisany powy˝ej przypadek ilustruje przetrwa∏e urojeniowe
przekonania przynale˝noÊci do odmiennej p∏ci. Pacjentka nigdy nie by∏a szczegó∏owo diagnozowana w kierunku zaburzeƒ
identyﬁkacji p∏ci. W dost´pnej dokumentacji medycznej brakuje danych przemawiajàcych za jakimikolwiek dzia∏aniami
majàcymi na celu zmian´ p∏ci biologicznej, co wi´cej chora nigdy nie werbalizowa∏a takich zamiarów. Swoje „transseksualne” przekonania relacjonowa∏a w sposób stereotypowy, nie
rozwijajàc wàtku. Nasilenie objawu mia∏o charakter falujàcy
i zmniejsza∏o si´ wraz z ust´powaniem innych symptomów
pozytywnych schizofrenii. Nasilenie i obraz kliniczny objawów prezentowanych przez pacjentk´ zdecydowanie przemawia za psychotycznym pod∏o˝em jej „transseksualnych” przekonaƒ, które nie spe∏nia∏y kryteriów diagnostycznych
transseksualizmu ani zawartych w ICD-10 (wykluczeniem jest
ju˝ sama obecnoÊç psychozy!), ani w DSM-IV. Mimo tego nale˝y podkreÊliç, ˝e chora by∏a obserwowana g∏ównie w okresach wyraênego zaostrzenia objawów schizofrenii, zatem nie
mo˝na wykluczyç, ˝e jej pseudotransseksualne przekonania
mog∏yby budziç wàtpliwoÊci diagnostyczne w okresie ust´powania innych objawów psychozy.
Podobny przypadek opisywali ∫ Campo i wsp. Pacjent by∏
konsultowany psychiatrycznie w zwiàzku z objawami psychozy, które pojawi∏y si´ w trakcie kwaliﬁkacji do pe∏nej terapii
zmiany p∏ci. Rozpoznano u niego schizofreni´ paranoidalnà.
Po zastosowaniu farmakoterapii objawy psychotyczne istotnie zmniejszy∏y si´, ustàpi∏o tak˝e przekonanie, ˝e jest kobietà w ciele m´˝czyzny. Niestety, przed rozpoznaniem choroby
psychicznej pacjent przyjmowa∏ przez kilka lat preparaty
hormonalne, co wywar∏o ostatecznie niekorzystny wp∏yw
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na jego zdrowie (atroﬁa jàder, powi´kszenie piersi, zaburzenia metaboliczne).
Na dal wie le kon tro wer sji bu dzi do pusz cze nie przez
DSM-IV jednoczesnego rozpoznania transseksualizmu
i zaburzeƒ psychotycznych, mimo ˝e taka koincydencja
wydaje si´ niezwykle rzadka. Kiedy pacjent prezentuje objawy zaburzenia identyﬁkacji p∏ciowej i jednoczeÊnie cierpi z powodu psychozy, rozstrzygni´cie, które rozpoznanie
powinno mieç status podstawowego, jest niezwykle trudne, a cz´sto wr´cz niemo˝liwe. Postawienie diagnozy
transseksualizmu otwiera pacjentowi drog´ do terapii
zmiany p∏ci, tak˝e do zabiegów chirurgicznych. Ustalajàc
takie rozpoznanie u osoby, wobec której lekarz nie ma
pewnoÊci, ˝e nie przejawia ona objawów choroby psychicznej, nale˝y zdawaç sobie spraw´ z powagi i nieodwracalnoÊci skutków podj´cia przez nià terapii zmiany p∏ci.
Ka˝dy pacjent prezentujàcy transseksualne przekonania
i nalegajàcy na mo˝liwoÊç podj´cia terapii zmiany p∏ci powinien byç rzetelnie diagnozowany, a ostatecznà diagnoz´
nale˝y postawiç z du˝à rozwagà, bioràc pod uwag´ jej dalsze konsekwencje.
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