
Półfinał biegu 
kobiet na 800 m, 
na pierwszym planie 
Caster Semenya. 
Stadion olimpijski 
w Rio de Janeiro, 
18 sierpnia 2016 r. 
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P Ł E Ć  W  S P O R C I E  

fi C0 TO ZNACZY 
BYĆ KOBIETĄ 

Świat sportu trzyma się podziału 
na kobiety i mężczyzn, ale naukowcy 

doliczyli się już nieskończonej liczby pl 
Jedna płynnie przechodzi w drugą. 

Co z tym zrobić? 
D O R O T A  R O M A N O W S K A  

a igrzyskach w Rio była najszybsza 
w biegu kobiet na 800 metrów. Jednak 

K jej zwycięstwo wzbudziło - zresztą nie 
_ po raz pierwszy - wiele kontrowersji. 

Pojawiły się pytania, czy Caster Seme-
nya nie powinna zostać zdyskwalifiko
wana, bo nie wiadomo, czy w ogóle jest 

kobietą. Gdy na nią spojrzeć, można mieć wątpliwości. Ma 
męskie rysy twarzy i męską sylwetkę ciała: szerokie ramio
na, wąską talię i potężne mięśnie. Skąd ten dysonans? 

Z nieoficjalnych informacji, jakie podała jedna z austra
lijskich gazet, wynika, że Semcnya jest hermafrodytą. Nie 
ma jajników ani macicy, ale ma wewnętrzne męskie jądra, 
jyeiorgaiiizm wytwarza wyjątkowo dużo testosteronu. I to 
właśnie wysoki poziom tego męskiego hormonu budzi wiel
kie emocje. - Nie ulega bowiem wątpliwości, że testoste
ron odpowiada za jej męski wygląd, ale, co ważne, zwiększa 
też masę mięśni i siłę mięśniową - przyznaje prof. Andrzej 
Gomuła, urolog z Instytutu Andropauzy. 

Czy Semenya powinna startować z mężczyznami? 
W wyścigu z nimi nie miałaby żadnych szans. David Rudisha 
z Kenii, najszybszy w Rio na 800 metrów, miał czas 1:42.15, 
a Caster Semenya - 1:55.28. Ponad 12 sekund różnicy. 
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Z kim zatem powinna się ścigać Semenya? I kim ona jest - ko
bietą czy mężczyzną? Dyskusja, jaka rozgorzała po raz kolejny po 
jej medalu w Rio, nie rozstrzygnęła tego problemu. Postawienie 
granicy między płciami jest w pewnych sytuacjach niemożliwe. 
- Im więcej wiemy na temat fizjologii człowieka, tym więcej po
jawia się pytań, co to znaczy być kobietą i mężczyzną - przyznaje 
ginekolog dr Grzegorz Południewski. Kobiecość i męskość to bo
wiem tylko dwie skrajne płcie, pomiędzy który
mi jest mnóstwo wariantów. 

Stanisława Walasiewicz, 
mistrzyni olimpijska na 100 m, 
miała męski chromosom Y; 
Wiedeń, 1938 r. 

GENY KORZYŚCI 
ZWOLENNICY DYSKWALIFIKACJI BIEGACZKI 
TWIERDZĄ, ŻE DBAJĄ O CZYSTOŚĆ RYWALIZACJI. 
Przekonują, że nadrzędną zasadą jest równość 
szans. - Ale w sporcie od zawsze są nierówności. 
Do rywalizacji stają bowiem osoby zdrowe i lu
dzie, których ciała działają inaczej, niż powinny 
- mówi prof. Krzysztof Łukaszuk z Laborato
rium Genetycznego Invicta. Zidentyfikowano 
ponad sto mutacji genetycznych, które dają 
przewagę w wielu dyscyplinach sportowych. 
Wpływają na przepływ krwi w mięśniach 
i ich budowę, na transport krwi czy metabolizm 
w komórkach. Sprawiają, że organizm staje się 
bardziej wydolny niż u innych. 

Sprinter Usain Bolt startuje jak równy z rów
nymi, choć genetycy nie wątp ią, że ma więcej niż 
inni szybkokurczliwych włókien mięśniowych. 
Mięśnie pływaka Michaela Phelpsa wolniej się 
męczą. Zawdzięcza to mutacji, która zmniejsza 
w nich nawet o 50 proc. produkcję kwasu mle
kowego. Fiński biegacz narciarski Eero Man-
tyranta dotknięty był mutacją w genie EPOR, 
w efekcie jego organizm wytwarzał więcej czer
wonych krwinek, co zwiększało wydolność tle
nową o 25-50 proc. Mantyranta zdobył siedem 
medali olimpijskich, w tym trzy złote. Semenya 
natomiast cierpi zapewne na dość częste wśród 
kobiet schorzenie: hiperandrogenizm - w jej 
organizmie jest wyjątkowo duże stężenie testo
steronu. To zaburzenie powoduje różne prob
lemy zdrowotne, ale w sporcie może oznaczać 
przewagę. - Czy uzasadnione jest zatem porów
nywanie wyników ludzi zdrowych i osób, których organizmy funk
cjonują nieprawidłowo? - zastanawia się prof. Łukaszuk. 

- Nikt jednak nie krytykuje Bolta za jego predyspozycje gene
tyczne ani Anity Włodarczyk za to, że ma obniżony środek cięż
kości. A wysoki poziom testosteronu, jaki ma Semenya, już budzi 
niepokój. Wpływa bowiem na jej wygląd i naszą jej ocenę. Sprawia, 
że zaburzone zostają pewne normy kulturowe i stereotypy - mówi 
dr Karol Jachymek, kulturoznawca ze School of Ideas i Uniwersy
tetu SWPS. I dodaje: - Budzi niepokój, bo nagle binarny podział 
świata na to, co kobiece i męskie, okazuje się nie taki prosty. To, co 
uważaliśmy dotychczas za pewnik, już nie jest takie oczywiste. 

[ M I S T R Z Y N I E  N A  G R A N I C Y ]  
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Ewa Kłobukowska, rekordzistka 
świata w biegu na 100 m; w 1967 r. 
uznano, że ma „nieokreślony status 
płciowy" (fot. z 1964 r.) 

Kogo więc można uznać za kobietę? Dla Międzynarodowe
go Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) sprawa 
była prosta: wysoki poziom testosteronu, który służy rozbudowie 
tkanki mięśniowej, oznacza, że mamy do czynienia z mężczyzną. 
Dlatego stowarzyszenie zabroniło startów kobietom z wysokim 
poziomem tego hormonu. Ale zostawiło furtkę: będą mogły star
tować, jeśli poddadzą się terapii i obniżą poziom testosteronu we 

krwi do 10 nanomoli na litr, co jest dolną gra
nicą u mężczyzn. Semenya poddała się kuracji 
i zaczęła przegrywać. W 2013 r. nie uzyskała na
wet minimum kwalifikacyjnego na mistrzostwa 
świata w Moskwie. Odwołała się do Trybunału 
Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, twierdząc 
m.in., że z powodu leczenia czuje się dyskrymi
nowana. Sąd uznał jej racje. Stwierdził, że nie ma 
naukowych dowodów, by hiperandrogenizm da
wał jej przewagę nad pozostałymi zawodnicz
kami. Powołał się na przykład sprinterki Dutee 
Chand z Indii, u której stwierdzono tego typu 
zaburzenia hormonalne, a mimo to nie osiągała 
rewelacyjnych wyników. W tym roku w Rio zaję
ła 50, miejsce i odpadła już w I turze eliminacji. 
Trybunał zawiesił jednak tylko na dwa lata decy
zję IAAF, zabraniającą startów kobietom z wy
sokim poziomem testosteronu. Za rok dowiemy 
się, czy hiperandrogeniczne biegaczki rzeczy
wiście mają przewagę nad innymi. Ale problem 
ustalania płci i tak nie zostanie rozwiązany. 

CHROMOSOMY TO NIE WSZYSTKO 
DAWNIEJ UWAŻANO, ŻE PŁEĆ KAŻDEGO Z NAS 
ZOSTAJE OKREŚLONA, gdy komórka jajowa, któ
ra jest zawsze wyposażona w chromosom X, łą
czy się z plemnikiem. Jeśli ma on chromosom Y, 
czyli w materiale genetycznym zawiera instruk
cję stworzenia mężczyzny, rodzi się chłopiec. Je
śli posiada chromosom X, na świat przychodzi 
dziewczynka. Dziewczynka dostaje dwa chro
mosomy X, a chłopiec - chromosom X od mamy 
i Y od taty. Wydawało się więc, że obecność lub 
brak chromosomu Y wystarczy, by określić 
płeć. Gdy naukowcy zaczęli poznawać szczegó
ły rozwoju zarodka, okazało się, że nie jest to ta

kie oczywiste. Chromosomy mogą bowiem tworzyć najróżniejsze 
kombinacje. Na świat przychodzą osoby wyposażone w chromo
som XXY, które mają kobiecą sylwetkę: szerokie biodra, wąskie 
ramiona, a także słabo rozwinięte mięśnie, bo ich organizm wy
twarza niewiele testosteronu. Nie mają jednak piersi, mogą zaś 
mieć maleńki penis. 

Zespół ten zdiagnozowano u Ewy Kłobukowskiej, rekordzistki 
świata w biegu na 100 metrów. Uznano więc, że nie jest kobietą. 
W1967 r. odebrano jej prawo startowania w zawodach. IAAF anu
lowało jej rekordy. W oficjalnym komunikacie podano, że ma nie
określony status płciowy. 
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Są też osoby z chromosomami XYY. Nie są to jednak supermęż-
czyźni, lecz przeciętni faceci, nieco wyżsi, niż wynosi średnia, nie
kiedy lekko upośledzeni umysłowo. Ci mogą jednak mieć dzieci. 
Podobnie jakkobiety posiadające trzy chromosomy X, zwane nad-
samicami. Mają one obfity biust, szerokie biodra i często ponad
przeciętny wzrost. Może wreszcie dojść do zapłodnienia komórki 
jajowej plemnikiem, który nie będzie miał żadnego chromosomu 
płciowego - ani X, ani Y. Powstanie wówczas dziewczynka - okre
ślana jako X0 lub z zespołem Turnera, która będzie wyglądała jak 
kobieta, ale nie będzie mogła urodzić dziecka. 

Z czasem okazało się, że płeć zależy także od genów. Przez pięć 
tygodni dziecko rozwija się bowiem tak, jakby mu było obojętne, 
czy będzie chłopcem, czy dziewczynką. Dopiero w szóstym tygo
dniu życia u zarodków XY, czyli kandydatów 
na chłopców, włącza się gen SRY, nazywa
ny centralnym włącznikiem męskości. Jest 
obecny tylko na męskim chromosomie Y. Za 
jego sprawą tworzą się jądra, które produku
ją testosteron. SRY uruchamia też mechanizm 
prowadzący do powstania drugorzędnych 
cech płciowych: nasieniowodów, penisa i całej 
reszty. Z kolei u zarodków XX włączają się geny 
DAX1 i WNT4, nazywane genami antymęski-
mi lub genami kobiecości. Pod ich wpływem 
rozwijają się jajniki, rozpoczyna się produkcja 
estrogenu, powstają macica i jajowody. 

Geny mogą jednak płatać figle i nie włą
czać się na czas lub w ogóle nie stać się aktyw
ne. W efekcie chromosomy płciowe, czyli X 
i Y, mówią jedno, a gruczoły rozrodcze (jajni
ki i jądra) lub wygląd anatomiczny sugerują 
co innego. Może się zdarzyć, że z zarodka wy
posażonego w dwa chromosomy X nie rozwi
nie się kobieta. Dojdzie do tego, gdy z jakichś 
nieznanych powodów męski gen SRY przyłą
czy się do jednego z chromosomów X. Urucho
miony zostanie mechanizm prowadzący do 
wytworzenia jąder. Zacznie wydzielać się te
stosteron, powstanie mężczyzna. Gdyby jed
nak do laboratorium dostarczono fragment 
jego tkanki, testy genetyczne wykazałyby, że jest kobietą. W jego 
komórkach będą bowiem dwa chromosomy XX. 

Bywa i odwrotnie. Jeśli brakuje genu SRY lub zostanie włączo
ny tylko na krótką chwilę, z zarodka wyposażonego w chromoso
my X i Y rozwinie się kobieta. Prawdopodobnie to przytrafiło się 
Stanisławie Walasiewicz, jednej z najsłynniejszych lekkoatletek 
okresu międzywojennego. Wygrywała w sprintach, biegach szta
fetowych, skoku w dal. Biła rekordy świata w biegach sprinterskich 
i średniodystansowych. Zawsze jako kobieta. Dopiero sekcja jej 
zwłok przyniosła zaskakujące odkrycie. Okazało się, że miała za
równo żeńskie, jak i męskie narządy płciowe, które jednak nie były 
w pełni rozwinięte. Badania genetyczne wykazały, że ma również 
chromosom Y, co według podstawowej definicji płci oznacza, że 
jest mężczyzną. Lekarze taką przypadłość nazywają zespołem nie-

wrażliwości na androgeny (czyli męskie hormony płciowe). - To 
oznacza, że organizm tych osób wytwarza androgeny, ale one nie 
działają - mówi dr Grzegorz Południewski. Osoby takie mają wy
kształcone piersi, wyglądają jak kobiety i czują się kobietami, ale 
we wnętrzu ciała mają ukryte męskie narządy płciowe. Nie mogą 
co prawda mieć dzieci, ale to przecież nie jest żadnym wyznaczni
kiem kobiecości. Zespół niewrażliwości na androgeny stwierdzo
no również u wybitnej hiszpańskiej plotkarki Marii Jose Martinez 
Patińo. Ma ona chromosomy XY, czyli genetycznie jest mężczyzną. 
Odebrano jej więc medale i unieważniono pobite przez nią rekor
dy. Dopiero po kilku latach zmieniono decyzje. Genetycy wykazali, 
że skoro testosteron na nią nie działa, to nie może sprzyjać zwięk
szeniu masy mięśni. Nie wpłynął więc na jej wyniki. 
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Jak działa Twój zegar bologiczny? 
Co zrobić, żeby uniknąć choroby 
lokomocyjnej? Czy można się 
bezpiecznie opalać? Czytaj 
w „Newsweeku Zdrowie" 
- 128 stron eksperckiej wiedzy 

MOZAIKA KOMOREK 
KŁOPOTÓW Z USTALENIEM PŁCI JEST JED
NAK WIĘCEJ. Można być w pełni ukształtowa
nym mężczyzną lub kobietą, ale wcale nie czuć 
się dobrze w swojej skórze. Mózg takich ludzi 
jest bowiem odmiennego rodzaju niż pozo
stała część ciała. Naukowcy przyznają, że do 
końca nie wiedzą, co wywołuje ten dysonans. 
Nie mają jedynie wątpliwości, że kształtowa
nie się płci mózgu to skomplikowany proces, 
który nie podlega wyłącznie działaniu hormo
nów płciowych. Pierwszym sportowcem, któ
ry zmagał się z tym problemem, był Hermann 
Dora Ratjen. Przyszedł na świat wyposażony 
w męskie genitalia, ale czuł się dziewczynką. 
„Rodzice wychowywali go jak dziewczynkę. 
Przez całe dzieciństwo nosił żeńskie ubrania" 
- pisze „Der Spiegel". W1938 r. na lekkoatle
tycznych Mistrzostwach Europy w Wiedniu 
wystartował w kobiecym skoku wzwyż i zwy
ciężył, bijąc rekord świata. Wkrótce jednak 
odkryto, że ma męskie narządy płciowe, i go 
zdyskwalifikowano. 

Jeszcze bardziej niezwykły przypadek po
mieszania płci opisał kilka lat temu dr Paul 
James, ginekolog z Royal Melbourne Hospi-

tal w Australii. Zlecił ciężarnej pacjentce amniopunkcję, badanie, 
które sprawdza, czy płód nie jest obciążony wadami genetycznymi. 
Z dzieckiem było wszystko w porządku, ale testy wykryły coś za
skakującego u mamy. Okazało się, że jej ciało jest zbudowane z ko
mórek pochodzących od dwóch różnych osób. Prawdopodobnie 
powstało z dwóch zapłodnionych komórek jajowych, które zmie
szały się w macicy matki. To sprawiło, że część komórek miała geny 
kobiece, a część - męskie. I tak w piątej dekadzie życia, będąc w cią
ży z trzecim dzieckiem, kobieta dowiedziała się, że częściowo jest 
mężczyzną. Ona sama nigdy jednak nie miała wątpliwości, kim 
jest. „Kobietą jest się bowiem wtedy, gdy czuje się kobietą" - przy
znała. Tyle tylko, że w sporcie nikogo to nie przekonuje. 13 

dorota.romanowska@newsweek.pl 
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