Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 701–714
PL ISSN 0033-2674
www.psychiatriapolska.pl

Androgeny – wspólny marker biologiczny zaburzeń snu
oraz wybranych dysfunkcji seksualnych?
Androgens – a common biological marker of sleep disorders
and selected sexual dysfunctions?
Justyna Holka-P okorska, Marek J arem a, Adam Wi ch n i ak
III Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. M. Jarema
Summary
The relationship between sleep disturbances and sexual dysfunctions still remains unclear.
The links which indicate the importance of central nervous system and sleep mechanisms
in regulations of the endocrine system seem to have bilateral character; the nature of such
associations is not fully understood.
The aim of the paper is to describe the influence of androgens on the relations between
sexual functioning and sleep functions in patients of both sexes.
The physiological role of the androgens is described with the emphasis put on the specific
action of these hormones in sleep regulation, as well as the mutual relations between the regulatory role of sleep on the sexual apparatus. The newest data suggest that the androgenic
hormonal profile is linked to the sleep rhythm, but not to the chronobiological diurnal rhythm
in male patients. This may constitute the purpose for further research on the role of androgens
in the connections between sexual and sleep disturbances. Up to date there is little known
about androgens’ role in sleep regulation in women.
The influence of sexual activity disturbances as behavioral factors influencing the severity
and the persistence of insomnia as well as their position among other factors important for
the triggering of insomnia requires further scientific exploration.
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Wstęp
Na związki pomiędzy życiem seksualnym, jakością snu oraz objawami nerwicowymi uwagę zwracali już lekarze starożytni, np. Hipokrates w IV w. p.n.e., zalecając
„rozhisteryzowanym” dziewczętom małżeństwo oraz zajście w ciążę. W literaturze
XIX wieku często dyskutowane było zjawisko „histerii” jako fenomenu szeroko
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rozpowszechnionego wśród kobiet. Według ówczesnych poglądów mogła się ona
przejawiać szerokim wachlarzem symptomów, a pośród nich „osłabieniem, nerwowością, nadmiernym popędem seksualnym, bezsennością, skróceniem oddechu,
brakiem łaknienia oraz spadkiem libido” [1]. Zatem wśród objawów, pod postacią
których mogła objawiać się histeria, znajdowały się zarówno objawy zaburzeń snu, jak
i zaburzenia sfery seksualnej. Twórca psychoanalizy, Zygmunt Freud, w pierwszych
latach XX w. w swojej pracy „Marzenia senne” sugerował ścisłą zależność pomiędzy
zaburzeniami seksualnymi a zaburzeniami snu, sugerując, że tłumienie fizjologicznych
przejawów energii libidinalnej może powodować reakcje nerwicowe, takie jak kłopoty
z zasypianiem czy bezsenność [2]. Mimo ponad 200-letniej już dyskusji naukowej nad
zależnością między zaburzeniami snu a zaburzeniami seksualnymi, nadal zagadnienie
to jest mało poznane.
Mimo że sen, z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej oraz fizjologii behawioralnej, uważany jest za stan pasywny (w przeciwieństwie do stanu czuwania), to
obecnie dostępne dane z badań naukowych jednoznacznie wskazują, że sen spełnia
wiele ważnych funkcji fizjologicznych, m.in. poprzez modulację układu endokrynologicznego, metabolicznego, naczyniowo-sercowego [3] oraz pośrednio aparatu
prokreacyjno-seksualnego. Powiązania wskazujące na ogromne znaczenie ośrodkowego układu nerwowego oraz procesów snu w regulacji funkcjonowania układu
endokrynologicznego [4] wydają się mieć charakter sprzężenia dwustronnego, a natura
tych powiązań nadal pozostawia wiele niejasności.
We współczesnych badaniach neurofizjologicznych potwierdzono związki pomiędzy seksualnymi reakcjami fizjologicznymi a poszczególnymi stadiami snu. Ustalono,
że podczas snu REM czynność bioelektryczna mózgu (EEG) przestaje być zdominowana falami wolnymi i przypomina EEG w stanie czuwania. W czasie snu REM
obserwuje się przyspieszenie i nieregularność oddechu, wzrost czynności serca oraz
szybkie ruchy gałek ocznych pod zamkniętymi powiekami. Dodatkowo obserwuje się
przejawy pobudzenia seksualnego (odpowiednio u mężczyzn erekcję członka, a u kobiet wzrost poziomu lubrykacji pochwowej). Seksualne pobudzenie w czasie snu REM
pojawia się, bez względu czy marzenia senne zawierają kontekst seksualny, czy też są
go pozbawione. Badania nad rytmicznymi reakcjami seksualnymi we śnie prowadzono szeroko od lat 70. ubiegłego stulecia, doszukując się związków między stadiami
snu, określanymi za pomocą EEG, a erekcjami prącia lub łechtaczki, poligraficznie
rejestrując w warunkach laboratoryjnych różne funkcje psychosomatowegetatywne
w czasie snu [5, 6]. We współczesnych badaniach fizjologiczne reakcje organizmu
podczas snu rejestruje się za pomocą fallografii (a u kobiet klitorografii i kolpografii),
elektroencefalografii, elektrokardiografii, elektrookulografii, elektromiografii, elektrodermotografii oraz respirografii. Z pionierskich badań Fishera i wsp. najbardziej
istotny okazał się fakt, że erekcje rozpoczynają się i kończą w ścisłym czasowym
powiązaniu z fazami marzeń sennych [6], oraz fakt, że ich nasilenie i częstość nie jest
zależna od częstości poprzedzających stosunków seksualnych ani długości trwania
okresu abstynencji seksualnej poprzedzającego badanie polisomnograficzne.
Obserwowane u mężczyzn poranne erekcje członka stanowią odzwierciedlenie
pobudzenia fizjologicznego odpowiadającego ostatniemu przed wybudzeniem okre-
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sowi snu REM. Zjawisko to nakłada się natomiast na pik okołodobowego rytmu
wydzielania androgenów, których stężenie w surowicy jest najwyższe w godzinach
porannych, natomiast najniższe w godzinach wieczornych, z różnicą wynoszącą około
30% [7]. W badaniach prowadzonych jeszcze w latach 70. XX w., a potwierdzonych
współcześnie, wykazano, że u mężczyzn obserwuje się pewną cykliczność wydzielania
testosteronu, z długością cyklu wynoszącą według różnych autorów od 20 do 28 dni
[8, 9]. Występujące w czasie snu nocnego rytmiczne fizjologiczne zmiany dotyczące
reaktywności w zakresie narządów płciowych odpowiadają z jednej strony rytmicznym zmianom elektrofizjologicznym, a z drugiej odzwierciedlają właśnie rytmikę
procesów hormonalnych.
Za najważniejszy marker endokrynologiczny odnoszący się do funkcjonowania
seksualnego obu płci uważa się wyjściowy poziom androgenów oraz okołodobowy
rytm wydzielania testosteronu [10]. Odpowiedni poziom testosteronu warunkuje natomiast prawidłową pobudliwość seksualną.
W skrajnych sytuacjach dochodzi do zaburzeń kontroli nad zachowaniami seksualnymi w czasie snu, co przejawia się podejmowaniem aktywności seksualnej pod
postacią masturbacji lub aktywności skierowanej wobec innych osób. Zaburzenie to
opisano w 1996 r., zaliczone zostało ono do parasomnii NREM [11], a w języku polskim
nadano mu nazwę seksomnii. Seksomnia jest jednak schorzeniem bardzo rzadkim,
w przeciwieństwie do bardzo wysokiego rozpowszechnienia zaburzeń seksualnych
towarzyszących niektórym zaburzeniom snu, np. zespołowi bezdechu sennego. Natomiast wszystkie rzadkie postaci nieprawidłowych zachowań seksualnych związanych
ze snem zostały opisane przez Schencka i wsp., a ich omawianie przekracza zakres
tej pracy [12].
Spośród wielu schorzeń współwystępujących z zaburzeniami snu zaburzenia seksualne w tym kontekście wydają się najmniej poznane, mimo że współwystępowanie
obu tych schorzeń jest bardzo częste. Jeszcze mniej wiadomo na temat roli androgenów
jako wspólnego markera zaburzeń snu oraz dysfunkcji seksualnych, mimo że zarówno
dla medycyny snu, jak i seksuologii rola androgenów w patomechanizmie schorzeń
charakterystycznych dla obu powyższych dziedzin pozostaje bezdyskusyjna.
Celem niniejszej pracy jest zatem omówienie wzajemnych powiązań dotyczących
wpływu androgenów na funkcje seksualne oraz funkcje snu u obu płci.
Androgeny – podstawowa funkcja biologiczna
Główne hormony steroidowe, najważniejsze dla funkcji reprodukcyjnej oraz funkcji
seksualnych obu płci, to testosteron (TTE), dihydrotestosteron (DHT) oraz estradiol (wydzielane głównie przez gonady), a także androgen nadnerczowy dehydroepiandrosteron.
Androgeny syntetyzowane są z cholesterolu w drodze steroidogenezy oraz wydzielane
w sposób dymorficzny – u mężczyzn przez komórki Leydiga jąder, natomiast u kobiet
przez jajniki oraz warstwę korową nadnerczy [3, 13]. Istnieją dowody, że hormony
steroidowe mogą być także syntetyzowane przez tkankę tłuszczową, skórę oraz, co
najbardziej zaskakujące, w ośrodkowym układzie nerwowym [10].
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Około 99% testosteronu pozostaje w surowicy w postaci związanej z SHBG (sex
hormone binding globulin) lub albuminami, a jedynie 1–2% krążącego testosteronu
pozostaje w krwiobiegu w postaci wolnej.
W rozwoju osobniczym zarówno kobiet, jak i mężczyzn obserwuje się dwa główne
piki stężenia androgenów, chociaż podstawowe stężenie testosteronu oraz poziom
wzrostu stężenia tych hormonów są u kobiet zdecydowanie niższe niż u mężczyzn.
Pierwszy skok poziomu testosteronu ma miejsce w życiu płodowym podczas drugiego
trymestru ciąży (zakończony dramatycznym spadkiem po porodzie), natomiast kolejny
w okresie dojrzewania, ze stopniowym spadkiem stężenia, począwszy od około 40 roku
życia. U płci męskiej obserwowany jest dodatkowo bardzo gwałtowny wzrost stężenia
androgenów w okresie kilku miesięcy po porodzie, natomiast funkcja fizjologiczna
tego zjawiska współcześnie nie została do końca wyjaśniona.
Fizjologiczna funkcja ekspozycji na wysoki poziom androgenów w życiu płodowym oraz w okresie dojrzewania prawdopodobnie odgrywa istotną rolę dla seksualnie
dymorficznej organizacji mózgu, regulując właściwości niektórych funkcji poznawczych i behawioralnych charakterystycznych dla danej płci. Wiele badań potwierdziło
istotny, modulujący efekt testosteronu wobec aktywności neuronalnej, dla formacji
oraz utraty połączeń synaptycznych, wzrostu oraz migracji komórek nerwowych,
procesów apoptozy oraz metabolizmu neurotransmiterów [13].
W okresie płodowym wspomniana ekspozycja warunkuje rozwój wewnętrznych
i zewnętrznych genitaliów, natomiast w okresie dojrzewania – uzyskanie dojrzałości
organów płciowych oraz podjęcie przez genitalia funkcji seksualno-reprodukcyjnej.
Stężenie testosteronu w surowicy dorosłych kobiet pozostaje zwykle dziesięciokrotnie niższe niż u mężczyzn. Kobiety jednak pozostają bardziej wrażliwe na
działanie androgenów.
Głównym systemem regulującym wydzielanie steroidowych hormonów płciowych u obu płci pozostaje homeostatyczny układ negatywnego sprzężenia zwrotnego podwzgórze–przysadka–gonady, w którym każdy wzrost stężenia steroidów
płciowych powoduje następczy spadek uwalniania hormonu luteotropowego (LH)
oraz folikulotropowego (FSH). Niedawno dopiero udowodniono, że w układ negatywnego sprzężenia zwrotnego podwzgórze–przysadka–gonady zaangażowany jest
dodatkowo peptyd kisspeptyna, który podlega ekspresji w jądrze łukowatym (arcuate
nuclei), jądrze przykomorowym (periventricular nuclei) oraz przedniobrzusznym
jądrze przykomorowym (anteroventral periventricular nuclei). Na neuronach wytwarzających hormon uwalniający luteotropinę (LHRH) nie podlegają ekspresji
receptory dla estrogenów oraz androgenów, natomiast receptory alfa dla estrogenów
oraz receptory androgenowe są obecne na neuronach kisspeptynowych [13, 14].
Kisspeptyna stymuluje sekrecję hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH),
natomiast zarówno testosteron, jak i estradiol hamują transkrypcję kisspeptyny, a
następczo sekrecję GnRH [3].
Współcześnie uważa się, że androgeny pełnią bardzo istotną rolę zarówno dla
męskiej, ale także kobiecej seksualności, wpływając na poziom pożądania, podniecenia
oraz ilość fantazji seksualnych przeżywanych w ciągu doby.
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Androgeny wywierają efekty obwodowe w tkankach, których istnienie i czynności nie są uwarunkowane płcią danego osobnika. Zatem działają proteoanabolicznie
i miotroficznie. Podnoszą retencję sodu, potasu, chlorków, wapnia i wody. Stymulują
erytropoezę, aktywizują czynność gruczołów śluzowych i potowych, wpływają na
specyficzne dla płci rozmieszczenie włosów. Przyspieszają dojrzewanie kośćca oraz
kostnienie kości długich, a co niezmiernie istotne dla niektórych patologii związanych
ze snem – powodują wydłużanie i pogrubianie więzadeł głosowych [15] oraz mogą
wpływać na ogólne zwiększenie wiotkości górnych dróg oddechowych [16], zwiększając ryzyko nasilenia zespołu bezdechu sennego.
Anaboliczne efekty działania androgenów są od dawna dobrze znane i zostały
szczegółowo opisane w literaturze.
Poza podstawową funkcją anaboliczną, androgeny wpływają w sposób dymorficzny na wiele funkcji organizmu uwarunkowanych przynależnością do danej płci.
Wpływają na specyficzne dla płci rozmieszczenie włosów oraz tkanki tłuszczowej.
W okresie dojrzewania androgeny powodują ostateczny rozwój morfologiczny i funkcjonalny męskich genitaliów oraz prostaty wraz z wykształceniem drugorzędowych
męskich cech płciowych, a u kobiet odpowiednie stężenie androgenów jest konieczne
dla dojrzewania żeńskich narządów płciowych, w tym głównie warg sromowych mniejszych oraz łechtaczki. U dojrzałych mężczyzn androgeny odpowiadają za prawidłowe
procesy spermatogenezy, aktywności sekrecyjnej prostaty i pęcherzyków nasiennych.
Natomiast u dojrzałych kobiet podawanie egzogennych androgenów może powodować
przerost oraz zwiększenie wrażliwości łechtaczki [10].
Przeprowadzono już dużo badań dotyczących tego, w jaki sposób stężenie testosteronu wpływa na tkanki docelowe i modyfikuje fenotyp finalny [13], a z drugiej
strony pojawia się coraz więcej danych dotyczących czynników zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na zmiany stężenia testosteronu. Androgeny wpływają
nie tylko na czysto autonomiczne funkcje reakcji seksualnych, ale także w sposób
dymorficzny regulują emocjonalne, motywacyjne oraz kognitywne aspekty zachowań
seksualnych [13].
Udowodniono, że samo fantazjowanie na temat aktywności seksualnej wpływa na
zwiększenie poziomu testosteronu w surowicy badanych kobiet [17]. Natomiast u mężczyzn stężenie testosteronu wzrasta zarówno w trakcie przyglądania się czynnościom
seksualnym podejmowanym przez inne osoby, jak i w wyniku realnego podejmowania
współżycia seksualnego [18]. Zmiany stężenia testosteronu obserwowane są także
u osób zakochanych, przy czym u mężczyzn stężenie testosteronu w stanie zakochania jest niższe, zaś u kobiet wyższe niż w stanie obojętnym emocjonalnie. Różnice te
wyrównują się jednak w trakcie dalszego trwania miłosnej relacji [19].
Dodatkowo zmiany poziomu androgenów zarówno u kobiet, jak i mężczyzn
wpływają bezpośrednio na ocenę atrakcyjności płci przeciwnej. U kobiet, w okresie
okołoowulacyjnego wzrostu poziomu androgenów, wzrasta poziom gotowości uwagi
wzrokowej kierowanej wobec atrakcyjnych mężczyzn [20], natomiast u mężczyzn
poziom testosteronu wpływa na przejawianą przez badanych ocenę atrakcyjności
kobiecych twarzy [21].
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Wpływ androgenów na funkcje seksualne
Chociaż przeprowadzono już wiele badań dotyczących wpływu androgenów na
funkcjonowanie seksualne obu płci, jak i powiązań zaburzeń snu z dysfunkcjami
endokrynologicznymi (zwłaszcza w kontekście współwystępowania zaburzeń snu
w przebiegu zespołu metabolicznego oraz hipoandrogenizmu), to nieliczne badania
dotyczyły efektów hormonów androgennych dla współwystępowania dysfunkcji
seksualnych w powiązaniu z jakością snu.
Właściwe środowisko hormonalne stanowi fundamentalną rolę dla prawidłowego
i satysfakcjonującego funkcjonowania seksualnego. Hipogonadyzm u zwierząt skutkuje
wyraźnym spadkiem libido oraz ciężkimi zaburzeniami dotyczącymi mięśni gładkich
oraz ciała jamistego, prowadząc do zaburzeń erekcji, które mogą być odwracane za
pomocą suplementacji testosteronu [22]. Zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet hormony
o działaniu androgennym odpowiadają za przejawianie seksualnego zainteresowania
obiektami seksualnymi oraz następczo za pobudliwość seksualną. U mężczyzn, którzy
przeszli już przez okres dojrzewania płciowego, a nie weszli jeszcze w okres starzenia, odpowiedni poziom testosteronu warunkuje prawidłowe mechanizmy pożądania,
podniecenia oraz reakcji genitalnej [10], oddziałując zarówno poprzez ośrodkowe, jak
i obwodowe receptory dla testosteronu.
Z badań dotyczących mężczyzn z rozpoznaniem późnego hipogonadyzmu, u których suplementowano testosteron w sposób krzyżowy (cross-over), podwójnie ślepy,
wiadomo, że już od 3 tygodnia od wycofania suplementacji spada poziom pożądania
i podniecenia, a w kolejnych tygodniach dołączają się do tego zaburzenia ejakulacji.
W badaniach tego rodzaju nie obserwowano istotnego efektu placebo wobec poprawy
poszczególnych faz męskiej reakcji seksualnej, natomiast poprawa powyższych funkcji
następowała wkrótce po powrocie do suplementacji testosteronu [10].
W przypadku kobiet testosteron również odgrywa znaczącą rolę dla ich seksualności, chociaż fizjologia hormonów gonadalnych u kobiet jest znacznie bardziej
skomplikowana niż u mężczyzn poprzez większą endokrynologiczną złożoność
żeńskiego systemu reprodukcyjnego [10]. Kobiety wydają się także bardziej zróżnicowane niż mężczyźni w zakresie ich fizjologicznych reakcji na poziom testosteronu.
Zatem u kobiet odpowiedź ta dotyczy znacznie niższych stężeń lub bardziej subtelnych
spadków stężenia testosteronu niż te, na które reagują mężczyźni. Dodatkowo badania
korelacyjne dotyczące jego poziomu oraz innych wybranych hormonów steroidowych
u kobiet zgłaszających się po poradę seksuologiczną z powodu niskiego poziomu
pożądania nie dały jednoznacznych rezultatów [23–25]. Zarówno Stewart [23], jak
i Schreiner-Engel [24] nie znaleźli w swoich badaniach dowodów na to, że stężenie
testosteronu u kobiet z niskim poziomem przejawianego pożądania odbiega od stężenia
tego hormonu u kobiet z grupy kontrolnej. Natomiast w badaniu [25], gdzie posłużono
się nieco inną metodologią w zakresie oznaczanych markerów endokrynologicznych,
ujawniono niższy współczynnik wolnych androgenów (free androgen index – FAI)
u kobiet zgłaszających się ze skargami na utrzymujący się przez całe życie bardzo
niski poziom libido w porównaniu z kobietami z grupy kontrolnej. Warto jednak w tym
miejscu zaznaczyć, że konceptualizacje dotyczące fenomenu kobiecego pożądania
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w ostatnich kilkunastu latach uległy wyraźnej ewolucji. Współcześnie zwraca się
uwagę na cykliczność, a nie linearność w kobiecych reakcjach na bodźce seksualne
[26], gdzie poszczególne fazy reakcji seksualnej nie przechodzą w sposób liniowy od
pożądania, poprzez podniecenie, fazę plateau, orgazm, aż do odprężenia (jak w modelu
Mastersa, Johnson i Kaplan), stanowią natomiast cyrkularny model wieloczynnikowy,
według którego pożądanie nie jest warunkiem koniecznym do podjęcia aktywności
seksualnej, podniecenie może rozwijać się w czasie trwania aktywności seksualnej
wraz z jego psychicznymi i fizycznymi wykładnikami, a satysfakcja seksualna nie łączy
się wprost z doświadczeniem orgazmu lub jego brakiem [26]. Z badań populacyjnych
wynika także, że nawet ponad 30% kobiet aktywnych seksualnie nie odczuwa pożądania
seksualnego ani nie doświadcza fantazji seksualnych, a nawet 97% kobiet powyżej
25 roku życia podejmuje zachowania seksualne bez wyraźnego pożądania [27]. Dla
interpretacji wyników w tych badaniach [23–25] uwzględniono jeszcze liniowy model
Mastersa, Johnson i Kaplan, a nie cyrkularny model Basson. Mogło to rzutować na
ocenę osłabionego pożądania seksualnego zgłaszanego przez kobiety kwalifikowane
do badań korelacyjnych dotyczących endokrynologicznych markerów pożądania. Na
podstawie wyników prac dotyczących efektów suplementacji egzogennego testosteronu wiadomo z całą pewnością, że – obok konstytucyjnie uwarunkowanej aktywności
układu dopaminergicznego, noradrenergicznego, oksytocynergicznego [10] oraz fizjologicznych zmian stężenia estrogenów w kobiecym cyklu miesięcznym i kobiecym
cyklu życiowym – androgeny odgrywają kluczową rolę regulacyjną wobec poziomu
przejawianego przez kobiety pożądania.
Istnieje coraz więcej danych, że egzogenny testosteron wpływa na poprawę wielu
aspektów funkcjonowania seksualnego u kobiet (włączając w to poziom pożądania,
ilość fantazji seksualnych, funkcje orgazmu oraz ogólną satysfakcję seksualną) [10].
Natomiast związany z wiekiem fizjologiczny spadek poziomu androgenów odzwierciedlony jest pogorszeniem funkcjonowania seksualnego, wyraźnie obserwowany
w okresie menopauzy, koreluje także z występowaniem w tym okresie nasilonych
zaburzeń snu [28].
Wpływ androgenów na sen
Z jednego z pierwszych badań oceniających współwystępowanie zaburzeń snu
i zaburzeń seksualnych wynika, że aż 48% mężczyzn z rozpoznaniem bezdechu
sennego zgłaszało skargi na zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji lub osłabione
libido [29]. Natomiast z rezultatów bardziej już współczesnego badania epidemiologicznego EPISONO, które dotyczyło rozpowszechnienia zaburzeń erekcji w korelacji
z zaburzeniami snu, wynika, że skargi na zaburzenia erekcji są dość rozpowszechnione
w męskiej populacji Sao Paulo, zwłaszcza wśród starszych mężczyzn. Rolę czynnika
protekcyjnego przed występowaniem zaburzeń erekcji w tej populacji stanowiły prawidłowe wzorce snu (adequate sleep patterns) oraz prawidłowy lub wysoki poziom
testosteronu [30]. W badaniu tym wykazano także, że występowanie bezdechu sennego
powodowało duży wpływ na funkcje erekcji oraz następczo negatywnie wpływało na
aktywność seksualną.
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Rola androgenów dla występowania zaburzeń snu i zaburzeń seksualnych u starszych mężczyzn z cechami późnego hipogonadyzmu nie została dotychczas w pełni
wyjaśniona. Wiadomo natomiast, że u dojrzałych eugonadalnych mężczyzn stężenie
testosteronu jest wyższe niż to, które jest wystarczające dla zachowania seksualnej
pobudliwości, co sugeruje, że dla efektów obwodowych konieczne jest wyższe stężenie
testosteronu niż dla efektów ośrodkowych. Z drugiej strony pojawiające się w okresie
starzenia zmiany architektury snu, nakładające się na okres późnego hipogonadyzmu
oraz spadku stężenia androgenów, sugerują, że pogłębiające się z wiekiem obniżone
stężenie androgenów może działać niekorzystnie dla regulacji ośrodkowych procesów
hamowania i pobudzania.
Jeszcze mniej poznane są związki zaburzeń snu z zaburzeniami seksualnymi
u kobiet. Fizjologiczny związek pomiędzy nasileniem zaburzeń sfery seksualnej oraz
zaburzeniami snu został potwierdzony dla okresu menopauzalnego kobiecej populacji,
a zdecydowanie mniej wiadomo na ten temat w odniesieniu do innych grup wiekowych.
W latach 80. ubiegłego stulecia eksplorowano związki pomiędzy eksperymentalnym niedoborem snu (deprywacją snu) a różnymi markerami endokrynologicznymi.
Z jednego z pierwszych badań z tego zakresu wynika, że deprywacja snu wpływa na
zmniejszenie stężenia androgenów u badanych mężczyzn [31]. Jednak w opisywanym
badaniu nie uwzględniono kwestii wpływu zmniejszenia stężenia androgenów, wywołanego deprywacją snu, na funkcjonowanie seksualne badanych.
Z innego niewielkiego badania przeprowadzonego na 8-osobowej grupie zdrowych
mężczyzn wynika, że 72-godzinna deprywacja snu prowadzi do istotnych adaptacyjnych
zmian w zakresie układu podwzgórze–przysadka–gonady oraz przejściowego spadku
poziomu hormonów gonadalnych (testosteronu, androstendionu, estradiolu, dihydrotestosteronu) [32]. Nie wyjaśniono jednak fizjologicznego znaczenia tego zjawiska ani
relacji pomiędzy zaburzeniami snu i zaburzeniami seksualnymi w korelacji do zakłóceń
osi podwzgórze–przysadka–gonady. Ta linia badań przestała się rozwijać, poza ewidentnymi już klinicznymi uwarunkowaniami związanymi ze zwiększonym ryzykiem
występowania zaburzeń o charakterze bezdechu sennego oraz zwiększonego ryzyka
zaburzeń erekcji u hipogonadalnych mężczyzn z objawami zespołu metabolicznego.
Dobrze już poznane zwiększone ryzyko występowania zespołu bezdechu sennego u płci męskiej spowodowało powstanie hipotezy, wedle której patomechanizm
zaburzeń oddychania w czasie snu może łączyć się z czynnością wydzielniczą gonad
oraz korelować z poziomem hormonów androgennych. Testosteron może wpływać
na zaburzenia oddychania w obrębie górnych dróg oddechowych poprzez szereg
mechanizmów związanych z bardzo skomplikowaną strukturą tego odcinka układu
oddechowego. Udowodniono, że testosteron może wpływać na zwiększenie wiotkości
górnych dróg oddechowych, co może stanowić patomechanizm, w którym testosteron
wpływa na zaostrzenie objawów bezdechu sennego [16]. Powyższe korelacje wykazują
dwustronny charakter, gdyż udowodniono, że u mężczyzn z zespołem bezdechu sennego występuje zmniejszenie stężenia testosteronu w porównaniu z osobami z grupy
kontrolnej, bez względu na wiek i stopień otyłości [33].
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Androgeny a sen mężczyzn
Z nielicznych dotychczasowych badań wynika, że androgeny wpływają zarówno
na długość snu, jak i jego jakość.
Wydzielanie testosteronu charakteryzuje pewien rytm okołodobowy, który odzwierciedla wzrost stężenia testosteronu w godzinach wczesnoporannych (około godziny
8.00) oraz spadek w ciągu dnia, z najniższymi stężeniami około godziny 20.00 [34, 35].
U mężczyzn nocny rytm wydzielania testosteronu jest powiązany z cyklami snu
NREM/REM [36]. Według różnych autorów związany ze snem wzrost stężenia testosteronu u mężczyzn łączy się z początkiem pierwszego okresu snu REM [34] lub
wstępem do jego drugiego okresu w powiązaniu z najwyższym wzrostem stężenia
z początkiem trzeciego okresu snu REM [37].
W badaniach klinicznych wykazano także skrócenie całkowitej ilości snu oraz
skrócenie zarówno snu REM, jak i NREM u starszych mężczyzn, przyjmujących
z przyczyn związanych z późnym hipogonadyzmem wysokie dawki testosteronu [38].
Badania korelacyjne wskazały również, że niższy poziom testosteronu łączy się
z mniejszą konsolidacją snu pod postacią zmniejszenia jego wydajności oraz zwiększonej częstości wybudzeń w badanej grupie starszych mężczyzn [39]. Wiadomo
także, że mężczyźni wraz z wiekiem śpią coraz krócej, a w grupie badanej złożonej ze
starzejących się mężczyzn wykazano, że najwyższe stężenie testosteronu obserwowano
u tych badanych, którzy śpią powyżej 6–8 godzin [40].
Dobowy rytm wydzielania testosteronu u mężczyzn przez wiele lat łączony był
z regulacyjnymi okołodobowymi procesami chronobiologicznymi, których natura
została już dawno dokładnie opisana, nie do końca zaś jasne do dziś jest ich znaczenie
fizjologiczne.
Bardzo ciekawych wniosków dostarczyły natomiast badania Axelssona i wsp.
[41], a także wcześniejsze badania Boyara i wsp. [42], które pozwalają na stawianie
hipotez odnośnie regulacyjnej funkcji snu wobec endokrynologicznego „aparatu
prokreacyjno-seksualnego” u młodych mężczyzn. Z badania Axelssona wynika, że
sen w ciągu dnia wpływał u badanych mężczyzn w wieku 22–32 lat podobnie na
stężenie testosteronu jak sen nocny [41]. Prowadził on do stopniowego wzrostu poziomu testosteronu w trakcie kolejnych godzin snu z pikiem tuż przed obudzeniem
się oraz spadkiem tuż po obudzeniu [41]. Badania te rzucają nowe światło na funkcję
regulacyjną snu wobec stężenia poziomu androgenów. Nadal konieczne jest jednak
wyjaśnienie fizjologicznej roli tego zjawiska.
Androgeny a sen kobiet
Mimo że kwestia powiązań między poziomem androgenów a architekturą snu
została w pewien sposób poznana u mężczyzn, to ta sama kwestia w odniesieniu do
kobiet pozostaje nadal całkowicie niejasna. Dorosłe kobiety zgłaszają wielokrotnie
więcej zaburzeń snu (zwłaszcza bezsenności) [43], a także dwukrotnie więcej koszmarów sennych w porównaniu z mężczyznami [44].
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Płciowe hormony steroidowe wydają się pełnić bardzo istotną rolę w regulacji snu
także u kobiet. Wykazano, że podawanie testosteronu, podobnie jak u mężczyzn, powoduje u kobiet powstawanie objawów bezdechu sennego [45]. Z jednego z nielicznych
korelacyjnych badań dotyczących powiązań pomiędzy poziomem testosteronu oraz
jakością snu u kobiet wynika, że wyjściowy niski poziom testosteronu był powiązany
ze wzrostem ilości wybudzeń i czuwania wtrąconego [46]. W badaniu Seattle Midlife
Women Health Study obserwowano natomiast trend w kierunku korelacji niskiego
poziomu testosteronu z gorszą jakością snu [47].
Podsumowanie i wnioski
Zmiany stężenia hormonów steroidowych, a wśród nich hormonów androgennych,
powiązane są z wieloma czynnikami związanymi ze stylem życia [40] oraz pozostają
czułe wobec wielu czynników związanych z aktywnością seksualną lub jej brakiem.
Z przedstawionych i analizowanych w artykule badań korelacyjnych poziomu
androgenów w odniesieniu do dysfunkcji seksualnych oraz zaburzeń ilości i jakości
snu wynika, że pomiędzy analizowanymi zjawiskami zachodzi szereg korelacji, które
udało się potwierdzić różnym zespołom badawczym.
Nowe światło na fizjologiczną rolę regulacyjną snu wobec aparatu prokreacyjno-seksualnego rzucają badania Axelssona, które wykazały powiązania okołodobowego
profilu hormonów androgennych z rytmem snu, a nie z chronobiologicznym rytmem
okołodobowym. Może to być czynnikiem zachęcającym do dalszej eksploracji roli
androgenów w zaburzeniach snu, tym bardziej że dotychczas stosunkowo mało danych
zgromadzono na temat roli androgenów w regulacji snu u kobiet. W żeńskiej części
populacji badania skupiały się przeważnie na żeńskich hormonach płciowych oraz
zjawiskach związanych z menopauzą jako klinicznego modelu środowiska hormonalnego promującego zaburzenia snu.
Badania korelacyjne z zakresu endokrynologii behawioralnej oraz fizjologii wnoszą
coraz więcej danych odnośnie obustronnych powiązań roli androgenów dla zachowań
seksualnych oraz stylu życia związanego z długością oraz funkcją snu we współczesnej populacji. Wspomniane badania zawierają jednak w swojej konstrukcji mnóstwo
ograniczeń wynikających z tego, że kierunek powiązań pomiędzy analizowanymi
zjawiskami często pozostaje niejasny. Twórca endokrynologii behawioralnej, Frank
Beach, już w roku 1975 zauważył, że hormony mogą powodować zmiany behawioralne, ale jednocześnie wiele podejmowanych zachowań może powodować zmiany
w zakresie profilu hormonalnego [48]. Zatem na podstawie takich badań często trudne
staje się ustalenie kierunku przyczynowości wspomnianych procesów.
Ogrom zmian społecznych, które modulują zachowania społeczne, takich jak
poziom doświadczanego stresu, status społeczny, przeżywanie sukcesów lub porażek
(np. na poziomie nagród społecznych czy sukcesu reprodukcyjnego), niewłaściwa
higiena snu wynikająca z tempa współczesnego życia, a także podejmowanie aktywności seksualnej (czy też jej brak lub nadmiar), mogą stanowić czynniki interferujące
z poszczególnymi wymiarami złożonego aparatu endokrynologicznego.

Androgeny – wspólny marker biologiczny zaburzeń snu oraz wybranych dysfunkcji

711

Niewiele jeszcze wiadomo na temat wpływu zaburzeń aktywności seksualnej jako
behawioralnego czynnika na nasilenie i utrzymywanie się bezsenności oraz usytuowania tego czynnika pośród innych zmiennych branych pod uwagę w trójczynnikowym
modelu powstawania bezsenności Spielmana [49]. Według tego modelu, dla rozwoju
bezsenności muszą spotkać się czynniki konstytucjonalne związane z biologiczną
podatnością układu regulującego sen/czuwanie, czynniki wyzwalające oraz czynniki
utrwalające, a pośród nich wszelkie próby kompensowania niedoborów snu, takie jak
podsypianie w ciągu dnia, oszczędzający tryb życia oraz ograniczenie aktywności
fizycznej. Autorzy modelu nie podjęli wątku poziomu aktywności seksualnej pośród
czynników utrwalających bezsenność. Z drugiej strony pojawia się wiele hipotez dotyczących promującej sen roli seksu [50]. Przy założeniu konstytucyjnej podwyższonej
aktywności układu współczulnego u osób cierpiących z powodu bezsenności, podejmowanie udanych stosunków seksualnych może powodować odzyskiwanie przewagi
przez układ przywspółczulny oraz skutkować psychofizyczną relaksacją, promując sen.
Z badań fizjologicznych wiadomo, że przeżycie pełnego cyklu reakcji seksualnych
(zwłaszcza u mężczyzn) zakończone jest fazą refrakcji połączonej z odprężeniem i
relaksacją lub poczuciem dyskomfortu oraz utrzymywaniem się wzbudzenia układu
współczulnego, jeśli nie dochodzi do przeżycia orgazmu (zwłaszcza u kobiet).
Można założyć, że zmiany behawioralne powodujące zaburzenia aktywności
seksualnej mogą również zostać zaliczone do czynników utrwalających bezsenność.
Biorąc pod uwagę znaczne rozpowszechnienie zaburzeń snu i zaburzeń seksualnych,
zapobieganie problemom związanym z niewłaściwą higieną snu oraz promowanie
satysfakcjonującej jakości życia seksualnego wydaje się nie tylko problemem medycznym, ale zdaje się przynależeć do ważnych kategorii z zakresu zdrowia publicznego
współczesnych społeczeństw.
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