
INTERSEX MEDICAL TERMINOLOGY & CONDITIONS Key-words (English) ΙΝΤΕΡΣΕΞ ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Λέξεις-κλειδιά (Ελληνικά)

Intersex, inter Ίντερσεξ, διαφυλικός-ή-ό

hermaphrodite, herm, hermaphroditism, middlesex, Ερμαφρόδιτος-η-ο, Ερμαφροδιτισμός, μεσοφυλικός-ή-ό,

chimera Χίμαιρα

atypical genitalia, ambiguous genitals, genital ambiguity
άτυπα γεννητικά όργανα, αμφίσημα γεννητικά όργανα, αμφισημία γεννητικών οργάνων, αµφίβολα έξω γεννητικά 
όργανα

sex determination, sex normalisation
intersex genital mutilation (IGM) Καθορισμός φύλου, κανονικοποίηση φύλου
Disorders of sex chromosome, disorders of sex differentiation
Developmental sex disorders

Διαταραχές χρωμοσωμάτων φύλου, διαταραχή της φυλετικής διαφοροποίησης, Διαταραχές σεξουαλικής 
διαφοροποίησης

Disorders of sex development, DSD Διαταραχές ανάπτυξης φύλου (ΔΑΦ)

Variations of sex development (VSD) Ποικιλομορφία-ες ανάπτυξης φύλου

Variations in Sex Characteristics (VSC) Ποικιλομορφίες χαρακτηριστικών φύλου

Divergence of sex development, differences in sex characteristics, Diverse sex development Διαφοροποιήσεις ανάπτυξης φύλου (ΔΑΦ), παραλλαγές χαρακτηριστικών φύλου, Διαφορές ανάπτυξης φύλου

Congenital anomalies, congenital abnormalities Συγγενείς ανωμαλίες, χρωμοσωμικές ανωμαλίες
Ovotesticular difference of sex development (OT DSD), Ovotesticular disorder of sex development, ovo-
testes, streak gonads, ωοθηκορχική διαταραχή ανάπτυξης φύλου (ΟΤ-DSD), ωοθηκορχική διαφοροποίηση, ωοθηκόρχεις

5 alpha reductase deficiency Ανεπάρκεια 5α-αναγωγάσης

17β-Hydroxysteroid dehydrogenase deficiency Ανεπάρκεια 17β-υδροξυστεροειδούς αφυδρογονάσης

Aromatase deficiency ανεπάρκεια αρωματάσης

familial hyperestrogenism, aromatase excess syndrome (AES) σύνδρομο περίσσειας αρωματάσης

17α-hydroxylase/17,20-lyase deficiency, 21-hydroxylase deficiency, 11Beta-hydroxylase deficiency ανεπάρκεια 17-α-Υδροξυλάσης (CYP17), Ανεπάρκεια 21- Υδροξυλάσης, Ανεπάρκεια 11β- Υδροξυλάσης (CYP11B1)

congenital adrenal hyperplasia (CAH) συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων, Θήλης ψευδερμαφροδιτισμός
androgen insensitivity syndrome (AIS), AIS, partial androgen insensitivity (PAIS)
Androgen receptor deficiency
Androgen resistance syndrome
AR deficiency
DHTR deficiency, Dihydrotestosterone receptor deficiency

σύνδρομο ανευαισθησίας ανδρογόνου (AIS), ή αναισθησίας ανδρογόνων, μερική αναισθησία στα ανδρογόνα
Ανεπάρκεια υποδοχέα ανδρογόνων 
Σύνδρομο αντίστασης στα ανδρογόνα 
Ανεπάρκεια AR 
Ανεπάρκεια DHTR, Ανεπάρκεια υποδοχέα διυδροτεστοστερόνης

Morris syndrome, complete or partial insensitivity to androgens σύνδρομο θηλυκοποίησης των όρχεων, σύνδρομο Morris

Partial Androgen Insensitivity Syndrome (PAIS), Complete androgen insensitivity syndrome (CAIS) σύνδρομο μερικής ανευαισθησίας ανδρογόνου (PAIS), σύνδρομο πλήρους ευαισθησίας ανδρογόνου (CAIS)

Estrogen insensitivity syndrome (EIS) σύνδρομο ανευαισθησίας οιστρογόνου (ΕIS), ή αναισθησίας οιστρογόνων,

Sex chromosome abnormalities, Chromosome syndroms Διαταραχές χρωμοσώματος φύλου, Σύνδρομα χρωμοσώματος
XY female, 46XY complete gonadal dysgenesis, Swyer Syndrome, Partial or Pure XY gonadal dysgenesis 
(PGD), gonadal dysgenesis, Mixed Gonadal Dysgenesis, DSD 46,XY ΧΥ θήλυ, 46XY πλήρης γοναδική δυσγενεσία, σύνδρομο Swyer , XY μερική ή πλήρης/ αμιγής γοναδική δυσγενεσία 

(PGD), γοναδική δυσγενεσία, δυσγενεσία γονάδων, ΔΑΦ 46, ΧΥ θηλεοποίηση άρρενος

XX male (de la Chapelle syndrome) ΧΧ άρρεν (σύνδρομο De la Chapelle)

polysomy X and/or Y, 48XXYY Πολυσωμίες Χ και/ή Υ, 48ΧΧΥΥ



Klinefelter (KS), 47XXY, 48XXXY, 49XXXXY, 46,XY/47,XXY mosaics Κλαϊνεφέλτερ, Κλίνεφελτερ (47ΧΧΥ), 48ΧΧΧΥ, 49ΧΧΧΧΥ, Μωσαϊκισμός 46,XY/47,XXY

Jacobs syndrome, 47XYY, 46,XY/47,XYY mosaics Σύνδρομο Jacob, 47ΧΧΥ, σύνδρομο ΥΥ, υπεράρρεν, Μωσαϊκισμός 46ΧΥ/47ΧΥΥ
Turner (45,X0) & variants 45,X/46,XX, 45,X/47,XXX, 45,X/46,XY, Isochromosome X [46,X,i(X)], Ring 
Chromosome [46,X,r(X)], Deletion (Xp or Xq) Τέρνερ (45Χ0) & συναφή 45,X/46,XX, 45,X/47,XXX, 45,X/46,XY,

TripleX, 47XXX, 48ΧΧΧΧ, Quadruple X, Tetrasomy X Τριπλό Χ, 47ΧΧΧ, Τετραπλό Χ, 48ΧΧΧΧ, τετρασωμία Χ, υπερθήλυ

Polycystic ovary syndrome (PCOS) Υπερανδρογοναιμία, σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
Vaginal atresia, Adhesion of large lips Ατρησία κόλπου, Σύμφυση μεγάλων χειλέων

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), MRKH, vaginal agenesis, congenital absence of vagina σύνδρομο Μάγιερ-Ροκιτάνσκι, Απλασία κόλπου, συγγενής αγενεσία κόλπου

Mullerian agenesis αγενεσία του μυλλέρειου πόρου, αγενεσία του μυλλεριανού πόρου, αγενεσία του γεννητικού πόρου,

Persistent Müllerian duct syndrome (PMDS) σύνδρομο παραμένοντος πόρου του Müller (PMDS)

true hermaphroditism Αληθής ερμαφροδιτισμός

Progestin Induced Virilization αρρενοποίηση λόγω προγεστερόνης στην εγκυμοσύνη, ενδομήτρια έκθεση σε ανδρογόνα

Hypospadias, Epispadias Υποσπαδία-ας, Επισπαδία-ας

Aphallia, micropenis Αφαλία, μικροπενία

Triphallia (triple penis) τριφαλία

gynecomastia γυναικομαστία

Clitoromegaly (large clitoris), pseudohermaphroditism, undervirilization, Morris syndrome, complete or partial 
insensitivity to androgens

κλειτορομεγαλία, κλειτομεγαλία, ψευτοερμαφριδιτισμός, υποαρρενοποίηση, Σύνδρομο Morris,  σύνδρομο 
ανδρογονικής ευαισθησίας (SIA), Σύνδρομο πλήρους ή μερικής έλλειψης ευαισθησίας στα ανδρογόνα 

hernia, undescended testes κήλη, κρυψορχία

Denys–Drash syndrome, DDS, Drash syndrome σύνδρομο Drash (DDS)

Frasier syndrome (FS) σύνδρομο Frasier (FS)

Leydig cell hypoplasia (LCH) υποπλασία κυττάρων Leydig (LCH)

Nuclear receptor subfamily 5 group A member 1 (NR5A1),  NR5A1 mutations, steroidogenic factor 1


