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DHEA – co to za hor mon?

DHEA i je go siar czan (DHE -
AS) to s³a be an dro ge ny, wy dzie la -
ne przez war stwê siat ko wa t¹ ko ry
nad ner czy. S¹ do mi nu j¹ cy mi hor -
mo na mi o bu do wie ste ro i do wej
w kr¹ ¿e niu cz³o wie ka, a tak
znacz n¹ pro duk cjê an dro ge nów
w nad ner czach stwier dzo no je dy -
nie u na czel nych. Wy twa rza ne s¹
te¿, w nie wiel kiej ilo œci, w oœrod -
ko wym uk³a dzie ner wo wym,
gdzie DHEA dzia ³a ja ko neu ro -
prze ka Ÿnik. DHE AS s³u ¿y g³ów -
nie za re zer wu ar dla odzy ski wa nia
ak tyw ne go DHEA. Ro la bio lo -
gicz na de hy dro e pian dro ste ro nu
nie jest je szcze do koñ ca po zna -
na, wia do mo jed nak, ¿e dzia ³a
w kil ku me cha ni zmach. Po pierw -
sze (choæ jest to kwe stio no wa ne
przez nie których ba da czy) ma
w³a sne re cep to ry w ko mór kach
im mu no kom pe tent nych, przez
które wy wie ra dzia ³a nie im mu no -
mo du lu j¹ ce. Po dru gie dzia ³a na
re cep to ry dla in nych hor mo nów
lub neu ro prze ka Ÿni ków (estro ge -
no wy – g³ów nie ago ni stycz nie,
GA BA er gicz ny – an ta go ni stycz -
nie). Przede wszy st kim zaœ s³u ¿y
ja ko pre kur sor dla dal szej syn te zy
hor mo nów p³cio wych. Jest pod -
sta wo wym Ÿród³em an dro ge nów
u ko biet po me no pau zie, w to ku
je go prze mian po wsta j¹ rów nie¿
estro ge ny. Kie ru nek prze mian za -

le ¿y od p³ci i tkan ki, w której dzia -
³a DHEA, co wa run ku je za war -
toœæ en zy mów ucze st ni cz¹ cych
w prze mia nach hor mo nów. Wy -
ka za no na przy k³ad, ¿e w tkan ce
ko st nej za cho dzi ¿y wa prze mia -
na DHEA do estro ge nów. Jest
ona mo¿ li wa dziê ki obe cno œci
w oste o bla stach aro ma ta zy,
której ak tyw noœæ jest w do dat ku
za le¿ na od stê ¿e nia me ta bo li tów
wi ta mi ny D.

DHEA – dam ski an dro gen?

Je ¿e li za ³o ¿y my, ¿e u ko biet
DHEA wy wie ra g³ów nie dzia ³a nie
an dro gen ne, mu si my za sta no wiæ
siê, po co ko bie cie an dro ge ny.
Po wszech nie wia do mo, ¿e
nadmiar tych hor mo nów mo ¿e
dzia ³aæ nie ko rzy st nie, co ob ser -
wu je my w ze spo le PCO,
w którym po za nadmier nym
ow³o sie niem, zmia na mi skór ny mi
i nie re gu lar ny mi mie si¹cz ka mi
wy stê pu je zwiêk szo ne ry zy ko ze -
spo ³u me ta bo licz ne go. Na le ¿y
jed nak pa miê taæ, ¿e to nie hi per -
an dro ge nizm jest po cz¹t kiem
tych zmian. U ich pod staw le ¿y
in su li no o por noœæ, z na stê po w¹
hi per in su li ne mi¹, i to ona po wo -
du je zwiêk szo ne wy dzie la nie an -
dro ge nów z jaj ni ków, pro wa dz¹c
jed no cze œnie do roz wo ju nie ko -
rzy st nych zmian w uk³a dzie kr¹ ¿e -
nia, oty ³o œci i cu krzy cy. Tak wiêc

hi per an dro ge nizm w ta kim ze -
spo le jest skut kiem hi per in su li ni -
zmu, a nie je go przy czy n¹. Oczy -
wi œcie ko niecz ne jest za cho wa nie
za sad bez pie czeñ stwa: przy prze -
wle k³ej te ra pii DHEA nie po win no
siê prze kra czaæ daw ki 50 mg/do -
bê, a u ko biet za le ca na jest wrêcz
daw ka ni¿ sza, czy li 25 mg, która
nie po wo du je ku mu la cji me ta bo li -
tów o dzia ³a niu an dro gen nym
w su ro wi cy.

Nie do bór an dro ge nów u ko -
biet rów nie¿ mo ¿e pro wa dziæ do
kon se kwen cji zdro wot nych. Roz -
po zna nie ze spo ³u nie do bo ru an -
dro ge nów z re gu ³y wi¹ za ne jest
z za bu rze nia mi li bi do. U ko biet do
ta kie go ze spo ³u do cho dzi naj czê -
œciej w wy ni ku obu stron nej ova -
riec to mii, czy li tak zwa nej chi rur -
gicz nej me no pau zy. Obok gwa³ -
tow ne go ob ni ¿e nia siê stê ¿e nia
estro ge nów w su ro wi cy, ma
wów czas miej sce gwa³ tow ne ob -
ni ¿e nie siê wy dzie la nia an dro ge -
nów. U pa cjen tek tych w hor mo -
nal nej te ra pii za stêp czej nie zwy -
kle ko rzy st ne dzia ³a nie wy wie ra
sto so wa ny do miê œnio wo pre pa rat
o przed³u ¿o nym dzia ³a niu, za wie -
ra j¹ cy obok estra dio lu de hy dro e -
pian dro ste ron. Nie do bór an dro -
ge nów, pro wa dz¹ cy do za bu rzeñ
li bi do i dys pa reu nii, mo ¿e wy st¹ -
piæ rów nie¿ u m³o dych ko biet sto -
su j¹ cych do u st ne le ki an ty kon -
cep cyj ne z an ty an dro gen nym
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Nie do bór an dro ge nów u ko biet mo ¿e pro wa dziæ do za bu rzeñ li bi do, ob ni ¿e nia na stro ju i na si lenia uby -
teku ma sy ko st nej. Stê ¿e nia an dro ge nów nad ner czo wych, de hy dro e pian dro ste ro nu (DHEA) i je go 
siar cza nu (DHE AS) s¹ skraj nie ni skie u ko biet z nie do czyn no œci¹ ko ry nad ner czy, pa cjen tek 
sto su j¹ cych prze wle k³¹ ste ro i do te ra piê, a ob ni ¿a j¹ siê tak ¿e w prze bie gu sta rze nia. Ar ty ku³ pod su mo wu je
efek ty dzia ³a nia DHEA i oma wia ba da nia nad za sto so wa niem DHEA u ko biet.



pro ge sta ge nem oraz u ko biet
z nie do czyn no œci¹ przy sad ki lub
nie do czyn no œci¹ ko ry nad ner czy.
Pro po no wa ne me to dy wy rów na -
nia tych nie do bo rów to, obok za -
re je stro wa nej  rok te mu prze -
zskór nej for my te sto ste ro nu (bar -
dzo ma ³e daw ki rzê du 300
�g dzien nie), rów nie¿ za stêp cza
te ra pia DHEA w daw ce 25-50
mg dzien nie.

Nie do bór de hy dro e pian dro -
ste ro nu, dzia ³a j¹ ce go ja ko neu ro -
prze ka Ÿnik w oœrod ko wym uk³a -
dzie ner wo wym, mo ¿e byæ wspó³ -
od po wie dzial ny za uczu cie zmê -
cze nia, ob ni ¿e nie ak tyw no œci,
spa dek li bi do – ob ja wy ³¹ czo ne
czê sto w ze spó³ prze wle k³e go
zmê cze nia i zna cz¹ co po gar sza j¹ -
ce ja koœæ ¿y cia. U ko biet (podob -
nie jak u mê¿ czyzn) z de pre sj¹
w pode sz³ym wie ku stwier dza siê,
obok podwy¿ szo nych stê ¿eñ kor -
ty zo lu, rów nie¿ nie do bo ry
DHEA. 

DHEA wp³y wa ko rzy st nie na
uk³ad od por no œcio wy zwiêk sza j¹c
licz bê ko mórek od po wie dzial nych
za cy to to ksycz noœæ. Mo ¿e tak ¿e
wy wie raæ dzia ³a nie an ty no wo two -
ro we i an ty o ksy da cyj ne (podob nie
do wi ta mi ny E i C). DHEA zmniej -
sza ry zy ko wy st¹ pie nia cho ro by
Par kin so na i Al zhe i me ra, a wiêc
wy wie ra efekt ochron ny na oœrod -
ko wy uk³ad ner wo wy. 

Ni skie stê ¿e nia an dro ge nów
u p³ci ¿eñ skiej wi¹ ¿¹ siê nie tyl ko
z za bu rze nia mi li bi do i sfe ry psy -
chicz nej. Ko bie ty z ni ski mi stê ¿e -
nia mi DHEA ma j¹ ni¿ sz¹ ma sê
ko st n¹ ni¿ ich rówie œnicz ki bez
tych nie do bo rów. W Ran cho Ber -
nar do Stu dy stwier dzo no za le¿ -
noœæ miê dzy stê ¿e niem DHE AS
a gê sto œci¹ mi ne ral n¹ ko œci u ko -
biet. W in nym ba da niu do ty cz¹ -
cym ko biet przed me no pau z¹
stwier dzo no do dat ni¹ ko re la cjê
miê dzy stê ¿e niem DHE AS a gê -
sto œci¹ mi ne ral n¹ ko œci w szyj ce
ko œci udo wej. Sza th ma ri w 1995

ro ku wy ka za³, ¿e pa cjent ki z oste -
o po ro z¹ i oste o pe ni¹, bez in nych
czyn ni ków ry zy ka, ma j¹ ni skie
stê ¿e nie DHE AS w su ro wi cy. Ko -
re la cja miê dzy BMD a stê ¿e niem
DHE AS wy stê po wa ³a tu we wszy -
st kich lo ka li za cjach, tak ¿e tych
z wy so k¹ za war to œci¹ ko œci ko ro -
wej (szyj ka ko œci udo wej, koœæ
pro mie nio wa). Ana lo gicz n¹ za le¿ -
noœæ stwier dzo no u ko biet z nie -
do czyn no œci¹ przy sad ki i cho rych
na SLE. U pa cjen tów z oste o po -
ro z¹ i reu ma to i dal nym za pa le -
niem sta wów stwier dzo no do dat -
ni¹ za le¿ noœæ miê dzy BMD i tem -
pem utra ty ma sy ko st nej a stê ¿e -
niem DHE AS w su ro wi cy. 

Nie do bór DHEA stwier dza siê
w wy pad ku cho rób za pal nych
tkan ki ³¹cz nej (rzs, sle). Ni skie stê -
¿e nie an dro ge nów nad ner czo -
wych ob ser wo wa ne jest te¿ w in -
nych prze wle k³ych cho ro bach,
prze bie ga j¹ cych ze stop nio wym,
po stê pu j¹ cym wy ni szcza niem –
na przy k³ad w AIDS, w którym
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roz wi ja siê czê sto pier wot na lub
wtór na nie do czyn noœæ ko ry nad -
ner czy w za kre sie wy dzie la nia
kor ty zo lu. Pa cjent ki z nie do bo ra -
mi DHEA w wie ku pode sz³ym s¹
mniej spraw ne fi zycz nie i psy -
chicz nie ni¿ star sze ko bie ty bez
tych nie do bo rów. Wœród ko biet
(a rów nie¿ wœród mê¿ czyzn) z de -
men cj¹, nie zdol nych do sa mo -
dziel ne go funk cjo no wa nia stwier -
dzo no ni skie stê ¿e nia DHEA.

Sub sty tu cja DHEA u ko biet

Nie do czyn noœæ 
ko ry nad ner czy

Pierw szy mi pa cjent ka mi
otrzy mu j¹ cy mi su ple men ta cjê
DHEA by ³y ko bie ty z nie do czyn -
no œci¹ ko ry nad ner czy. Stwier -
dzo no, ¿e uzu pe³ nie nie nie do bo -
rów wp³y nê ³o ko rzy st nie na ich
na strój i sa mo po czu cie oraz sa -
mo o ce nê. Le cz¹c 24 ko bie ty
z cho ro b¹ Ad di so na, Arlt wy ka za -
³a po pra wê sa mo o ce ny oraz
zmniej sze nie czê sto œci re ak cji de -
pre syj nych i lê ko wych. Pe ne lo pa
Hunt ra por to wa ³a w ta kich przy -
pad kach po pra wê na stro ju,
znacz n¹ po pra wê oce ny ja ko œci
¿y cia i lep sz¹ to le ran cjê wy si³ ku
ni¿ przed le cze niem. U ko biet
z cho ro b¹ Ad di so na szcze gól nie
wy ra Ÿna po pra wa do ty czy wy dol -
no œci fi zycz nej i psy chicz nej
w dru giej po ³o wie dnia. Uzu pe³ -
nie nie nie do bo rów de hy dro e -
pian dro ste ro nu zwiêk szy ³o te¿ li -
bi do u ko biet z nie do czyn no œci¹
przy sad ki. Cho re te przed le cze -
niem DHEA otrzy my wa ³y Hy dro -
kor ty zon, L-ty ro ksy nê, estro ge no -
wo-pro ge sta ge no w¹ te ra piê za -
stêp cz¹, a na wet nie wiel kie daw ki
hor mo nu wzro stu. Mi mo to do pie -
ro po do ³¹ cze niu 20-30 mg de hy -
dro e pian dro ste ro nu na st¹ pi ³a po -
pra wa sa mo po czu cia, sa mo o ce ny,
li bi do i ko rzy st ne zmia ny w za cho -
wa niu ba da nych ko biet. Po pra wi ³a
siê te¿ ja koœæ skóry – jej ela stycz -
noœæ i na wil ¿e nie.

Za sto so wa nie sub sty tu cyj ne go
le cze nia DHEA u ko biet z cho ro b¹
Ad di so na spo wo do wa ³o po nad to

ob ni ¿e nie stê ¿e nia cho le ste ro lu
ca³ ko wi te go, zwiêk sze nie stê ¿e nia
IGF-1, a po nad to ob ni ¿e nie stê ¿e -
nia lep ty ny. Ob ser wo wa no tak ¿e
wzrost stê ¿e nia oste o kal cy ny w su -
ro wi cy, co œwiad czy o po bu dze niu
ko œcio two rze nia. Ob ser wa cja ta
za chê ci ³a do próby za sto so wa nia
de hy dro e pian dro ste ro nu w ce lu
zwiêk sze nia ma sy ko st nej u cho -
rych z nie do czyn no œci¹ ko ry nad -
ner czy. Fak tycz nie, do da nie sto -
so wa ne go pa ren te ral nie (i.m. co
mie si¹c) DHEA do kon wen cjo -
nal nej estro ge no wo-pro ge sta ge -
no wej hor mo nal nej te ra pii za -
stêp czej spo wo do wa ³o przy rost
gê sto œci mi ne ral nej ko œci po ro ku
le cze nia. W opu bli ko wa nym
w bie ¿¹ cym ro ku ba da niu nad wy -
rów na niem nie do bo rów DHEA
u cho rych z pier wot n¹ nie do czyn -
no œci¹ ko ry nad ner czy rów nie¿
stwier dzo no zwiêk sze nie gê sto œci
mi ne ral nej ko œci, a po nad to ma sy
miê œni u le czo nych przez rok pre -
pa ra tem do u st nym ko biet.

Prze wle k³a ste ro i do te ra pia

Prze wle k³e sto so wa nie glu ko -
kor ty ko i dów w daw kach prze ciw -
za pal nych wy wie ra licz ne dzia ³a nia
nie po ¿¹ da ne. Wœród nich na le ¿y
wy mie niæ po wo do wa ne glu ko kor -
ty ko i da mi za ha mo wa nie syn te zy
bia ³ek (pro ce sów ana bo licz nych),
a po bu dze nie pro ce sów ka ta bo licz -
nych. Jed no cze œnie na le ¿y pa miê -
taæ, ¿e syn te za i wy dzie la nie DHEA
z nad ner czy jest pod czas prze wle -
k³ej ste ro i do te ra pii ca³ ko wi cie za -
ha mo wa ne. U ko biet z tocz niem
trzew nym, le czo nych daw k¹ po -
nad 10 mg pre dni zo lo nu, za ob ser -
wo wa no ko rzy st ny wp³yw po da nia
DHEA na gê stoœæ mi ne ral n¹ ko œci.
Nie ob ser wo wa no ne ga tyw ne go
wp³y wu na prze bieg cho ro by pod -
sta wo wej. U ko biet le czo nych z po -
wo du prze wle k³ej ob tu ra cyj nej cho -
ro by p³uc lub reu ma to i dal ne go za -
pa le nia sta wów, daw k¹ po wy ¿ej
7,5 mg pre dni zo lo nu dzien nie,
z oste o po ro z¹ po ste ro i do w¹, od -
no to wa no wzrost stê ¿e nia oste o -
kal cy ny i IGF-1 oraz zwiêk sze nie
gê sto œci mi ne ral nej ko œci w obrê bie

krê go s³u pa lê dŸwio we go i ko œci
udo wej. Po bu dza j¹ ce ko œcio two -
rze nie dzia ³a nie DHEA jest o ty le
cen ne u cho rych pod da nych prze -
wle k³ej ste ro i do te ra pii, ¿e wy stê pu -
je u nich czê sto oste o po ro za z ni -
skim obro tem ko st nym, w której
le cze nie an ty re sorp cyj ne nie przy -
no si wy star cza j¹ cych ko rzy œci. Ro -
bin son i Cu to lo, cy tu j¹c pra ce do -
ty cz¹ ce an ty glu ko kor ty ko i do we go
dzia ³a nia DHEA, w tym po twier -
dza j¹ ce ko rzy st ny wp³yw na tkan kê
ko st n¹ i miê œnio w¹, po stu lu j¹, by
u pa cjen tów le czo nych prze ciw za -
pal ny mi daw ka mi glu ko kor ty ko i -
dów sto so waæ stan dar do wo de hy -
dro e pian dro ste ron.

Me no pau za i ad re no pau za

Wy d³u ¿e nie d³u go œci ¿y cia spra -
wi ³o, ¿e okres me no pau zal ny sta -
no wi prze ciêt nie jed n¹ trze ci¹ ¿y cia
ko bie ty. Naj czê st sze ob ja wy me no -
pau zy to zmia ny na czy nio ru cho we
(tzw. ob ja wy wy pa do we): ude rze -
nia go r¹ ca i zlew ne po ty, nud no œci,
za wro ty g³o wy, bóle miê œnio we
i sta wo we oraz za bu rze nia emo cjo -
nal ne – dra¿ li woœæ, nad po bu dli -
woœæ, sta ny lê ko we, ze spo ³y ner wi -
co we czy de pre syj ne oraz za bu rze -
nia snu. U ko biet po me no pau zie
ob ser wu je siê zmniej sze nie li bi do,
re ak tyw no œci se ksu al nej i wra¿ li wo -
œci stref ero gen nych oraz, przy to -
wa rzy sz¹ cym ze spo le 'su cho œci",
czê sto wy stê pu j¹ ce bo le sne sto sun -
ki p³cio we. 

De fi cyt estro ge nów pro wa dzi
do ubyt ku ma sy ko st nej, czy li oste -
o po ro zy i wzro stu ry zy ka z³a mañ.
Me ta bo licz ne na stêp stwa me no -
pau zy zwiêk sza j¹ ry zy ko wy st¹ pie -
nia cho ro by wieñ co wej. Ob ser wu je
siê nie ko rzy st ny pro fil li pi do wy, na -
ra sta in su li no o por noœæ, zmniej sza
siê to le ran cja glu ko zy. S¹ to wa¿ ne
ele men ty pa to ge ne zy mia¿ d¿y cy,
a tak ¿e nad ci œnie nia têt ni cze go,
oty ³o œci i cu krzy cy. 

Hor mo nal ne le cze nie za stêp -
cze estro ge na mi usu wa wie le z ob -
ja wów me no pau zy i za po bie ga
ubyt ko wi ma sy ko st nej. W ostat nim
cza sie uka za ³o siê jed nak wie le istot -
nych do nie sieñ na u ko wych, które
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wy wo ³a ³y nie po kój u ko biet sto su j¹ -
cych 'kla sycz ne" hor mo nal ne le -
cze nie za stêp cze. Obe cnie podwa -
¿a siê ko rzy œci z le cze nia u ko biet
we wtór nej pre wen cji cho ro by
wieñ co wej. Wy ka za no rów nie¿
zwiêk sze nie ry zy ka ra ka gru czo ³ów
pier sio wych oraz uda rów mózgu
pod czas le cze nia estro ge na mi.
Spo wo do wa ³o to zmia nê podej œcia
do le cze nia za stêp cze go i ko niecz -
noœæ szu ka nia in nych sku tecz nych
i bez piecz nych me tod le cze nia ob ja -
wów to wa rzy sz¹ cych ko bie tom po
40-50. ro ku ¿y cia.

DHEA – no wy po mys³ na
hor mo nal ne le cze nie 
za stêp cze u ko biet

Do nie daw na okres me no pau -
zy wi¹ za ny by³ u ko biet tyl ko i wy -
³¹cz nie z nie do bo rem estro ge -
nów. Dziœ wie my, ¿e ob ja wy po -
gor sze nia ja ko œci ¿y cia i nie ko rzy -
st ne zja wi ska me ta bo licz ne, po ja -
wia j¹ ce siê czê sto ju¿ od 40. ro ku
¿y cia, zwi¹ za ne s¹ z nie do bo rem
DHEA. Stê ¿e nie DHEA ob ni ¿a
sie istot nie wraz z wie kiem, a ba -
da nia nad efek ta mi su ple men ta cji
DHEA wy ka za ³y ko rzy st ny wp³yw
na ja koœæ ¿y cia, na strój, me ta bo -
lizm, a tak ¿e zmniej sze nie ry zy ka
po wsta wa nia nie których no wo -
two rów. Okre œle nie DHEA 'hor -
mo nem m³o do œci" nie jest po zba -
wio ne ra cjo nal nych pod staw. 

Jak ju¿ wspo mnia no, u ko -
biet DHEA me ta bo li zo wa ny jest
w tkan kach do ce lo wych, g³ów nie
do an dro ge nów, tj. te sto ste ro nu,
ale po wsta j¹ tak ¿e z nie go estro -
ge ny – estra diol i estron. Kie ru -
nek me ta bo li zmu DHEA za le ¿y
od uk³a du en zy ma tycz ne go ja kim
dys po nu je da na tkan ka i na rz¹d.
Na rz¹ dy estro ge no za le¿ ne (np.
uk³ad mo czo wo-p³cio wy, tkan ka
ko st na) pro du ku j¹ g³ów nie estro -
ge ny, na to miast w oœrod ko wym
uk³a dzie ner wo wym i w skórze
z DHEA po wsta j¹ g³ów nie an -
dro ge ny.

Wie le z ob ja wów nie do bo ru
DHEA jest podob nych do ob ja -
wów nie do bo ru estro ge nów, ale
jak wspo mnia no, z DHEA u ko -

biet po wsta je g³ów nie te sto ste -
ron. Opi sa no ze spó³ nie do bo ru
an dro ge nów, cha rak te ry zu j¹ cy
siê zmniej sze niem li bi do, zmia na -
mi wstecz ny mi w obrê bie skóry
i w³o sów, a tak ¿e ob ni ¿o nym na -
stro jem. 

Wie le prac wy ka za ³o, ¿e u ko -
biet po me no pau zie wy rów ny wa -
nie n ie do bo ru DHEA ko rzy ste nie
wp³y wa na ja koœæ ¿y cia, w tym
tak ¿e se k sual ne go. Po pra wia siê
ja koœæ skóry (sku mu lo wa ny erekt
estro gen no-an dro gen ny), po pra -
wia siê na strój, li bi do i zmniej sza -
j¹ nie ko rzy st ne ob ja wy to war zy -
sz¹ ce czê sto sto sun kom se ksu al -
nym. Efekt ana bo licz ny po wsta ³e -
go z DHEA te sto ste ro nu po wo -
du je wzrost ma sy i si ³y tkan ki miê -
œnio wej, i zmniej sze nie ten den cji
do upad ków. 

Wy ka za no rów nie¿ po pra wê
ja ko œci snu le czo nych pa cjen tek
(sen 'g³êb szy", wy daj niej szy), ko -
bie ty oce nia ³y, ¿e s¹ bar dziej zre -
la kso wa ne, dys po nu j¹ wiêk sz¹
ener gi¹ i ³a twiej zno sz¹ stres.

Wy ka za no rów nie¿, ¿e DHEA
nie wy wie ra estro ge no po dob ne -
go wp³y wu na b³o nê œlu zo w¹ ma -
ci cy. Od no to wa no na to miast ko -
rzy st ny wp³yw na na b³o nek po -
chwy, co z kli nicz ne go punk tu wi -
dze nia wy ra ¿a siê lep szym na wil -
¿e niem po chwy i prze ciw dzia ³a -
niem ob ja wom dys pa reu nii (bo le -
snych sto sun ków).

De pre sja

W Pol sce ob ja wy de pre sji
stwier dza siê u mniej wiê cej co
pi¹ te go pa cjen ta szu ka j¹ ce go po -
mo cy u le ka rza ro dzin ne go. We -
d³ug sza cun ków WHO u 30%
cho rych z prze wle k³y mi ze spo ³a -
mi bólo wy mi mo¿ na roz po znaæ
de pre sjê. U ko biet do dat ko wym
czyn ni kiem wy wo ³u j¹ cym de pre -
sjê mo ¿e byæ me no pau za. Czy te -
ra pia DHEA mo ¿e przy nieœæ ko -
rzy œci rów nie¿ u cho rych na de -
pre sjê ko biet po ad re no pau zie?
Wy ni ki pra cy, w której oce nio no
le cze nie DHEA ko biet i mê¿ czyzn
cho rych na de pre sjê opu bli ko wa -
no w 2005 ro ku. Le cze nie trwa ³o

6 ty go dni, próba by ³a podwój nie
œle pa i kon tro lo wa na pla ce bo.
Pod sta wo w¹ oce nê prze pro wa -
dzo no 'z³o tym stan dar dem", czy li
ba da niem na si le nia de pre sji we -
d³ug ska li Ha mil to na, ale wy ko -
rzy sta no te¿ ska lê Bec ka, Fa rie sa,
In wen tarz De pre sji Bec ka i zmo -
dy fiko wa n¹ ska lê dys ty mii Cor ne -
la oraz ska lê oce ny funk cjo no wa -
nia se ksu al ne go.

Le cze nie DHEA zna mien nie,
u obu p³ci, po pra wi ³o punk ta cjê
uzy ska n¹ we wszy st kich tych te -
stach, zmniej sza j¹c na si le nie ob -
ja wów de pre sji, po pra wia j¹c na -
strój i funk cjo no wa nie cho rych.
Stwier dzo no te¿ po pra wê li bi do.
Od po wiedŸ na le cze nie nie za le -
¿a ³a od zmian hor mo nal nych –
stê ¿e nia DHEA ani stê ¿e nia an -
dro ge nów, do których ule ga³ on
kon wer sji.

DHEA a oste o po ro za

Ry zy ko z³a mañ u ko biet w wie -
ku 60 lat wy no si 50%. Gê stoœæ
mi ne ral na ko œci w du ¿ym stop niu
za le¿ na jest od DHEA, bo wiem
an dro ge no we dzia ³a nie DHEA 
ko rzy st nie wp³y wa na ja koœæ 
ko œci. U pa cjen tek z oste o po ro z¹
wy rów ny wa nie nie do bo ru DHEA
zwiêk sza gê stoœæ ko œci, a za tem
praw do po dob nie zmniej sza ry zy -
ko z³a mañ. DHEA sta no wi atrak -
cyj n¹ al ter na ty wê dla le cze nia
estro ge na mi, zw³a szcza ze wzglê -
du na odmien ny me cha nizm dzia -
³a nia le ku.

Bez pie czeñ stwo te ra pii

Le cze nie estro ge na mi wi¹ za ³o
siê z ry zy kiem roz wi niê cia ra ka ma -
ci cy i gru czo ³ów pier sio wych. Sto -
su j¹c le cze nie DHEA stwier dzo no
za nik en do me trium bez wp³y wu na
ry zy ko ra ka ma ci cy, a tak ¿e wy ka -
za no, ¿e ko bie ty z ni¿ szy mi stê ¿e -
nia mi DHEA czê œciej za pa da j¹ na
ra ka pier si. Podob ny zwi¹ zek wy ka -
za no po miê dzy DHEA a ra kiem je -
li ta gru be go.

U ko biet sto so wa nie DHEA
po win no siê roz po czy naæ od
daw ki 5 mg dzien nie. U wiêk szo -
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œci pa cjen tek ta ka daw ka jest wy -
star cza j¹ ca do od two rze nia stê ¿eñ
DHEA cha rak te ry stycz nych dla
m³o dych, zdro wych ko biet. Je ¿e li
efek ty sto so wa nia le ku nie s¹ wy -
star cza j¹ ce, mo¿ na zwiêk szyæ
daw kê le ku stop nio wo do 25
dzien nie. Przy daw ce do bo wej
DHEA rów nej 25 mg u ko biet nie
ob ser wo wa no ani nadmier ne go
przy ro stu stê ¿e nia DHEA i DHE -
AS w su ro wi cy, ani ku mu la cji po -
chod nych hor mo nów o dzia ³a niu
an dro gen nym. Opi sy wa ny mi
dzia ³a nia mi nie po ¿¹ da ny mi by ³y
zmia ny skór ne: ³o jo tok, tr¹ dzik,
nie wiel kie go stop nia hir su tyzm.
Ob ja wy te ustê po wa ³y szyb ko po
od sta wie niu de hy dro e pian dro ste -
ro nu lub zmniej sze niu sto so wa nej
daw ki. Nie od no to wa no zmian
krze pli wo œci krwi, wzro stu stê ¿e -
nia trans a mi naz, zmian w sk³a dzie
mor fo tycz nym krwi. W gru pach
le czo nych DHEA przez rok lub
d³u ¿ej nie od no to wa no zwiêk szo -
nej czê sto œci ra ka pier si. Jed nak -
¿e ze wzglê du na po ten cjal n¹

mo¿ li woœæ nade kspre sji aro ma ta -
zy w nie których gu zach pier si, co
po wo du je nadmier ne lo kal ne wy -
twa rza nie estro ge nów z an dro ge -
nów, przed zle ce niem sub sty tu cji
DHEA na le ¿y zle ciæ ba da nie pier -
si (mam mo gra fia lub USG) w ce lu
wy klu cze nia obe cno œci gu za.
Z tych sa mych wzglê dów prze by -
te le cze nie ra ka pier si jest prze -
ciw wska za niem do le cze nia de hy -
dro e pian dro ste ro nem. 

Dziê ki te mu, ¿e pierw szy mi
ob ja wa mi nadmia ru DHEA u ko -
biet s¹ ³a twe do za u wa ¿e nia zmia -
ny skór ne, rzad ko do cho dzi do
prze kro cze nia bez piecz nych dla
uk³a du kr¹ ¿e nia stê ¿eñ DHEA
w su ro wi cy: lek jest od sta wia ny
przez pa cjent ki po wy st¹ pie niu
wy ni ka j¹ cych za zwy czaj
z przedaw ko wa nia ³o jo to ku lub
hir su ty zmu. 

Pod su mo wa nie

❑ De hy do e pian dro ste ron (DHEA)
jest s³a bym hor mo nem an dro -

ge no wym wy dzie la nym przez
ko rê nad ner czy.

❑ Nie do bór DHEA wy stê pu je
w wy ni ku na tu ral ne go pro ce -
su sta rze nia, a na si la siê zw³a -
szcza po me no pau zie.

❑ Nie do bór DHEA jest istot n¹
przy czy n¹ ob ni ¿e nia na stro ju
i de pre sji, oste o po ro zy, oty ³o -
œci, cu krzy cy, a tak ¿e ob ni ¿e -
nia li bi do oraz po gor sze nia ja -
ko œci skóry i w³o sów.

❑ Wy rów ny wa nie nie do bo rów
DHEA u ko biet (w daw ce 
5-25 mg dzien nie) jest bez -
piecz n¹ i po zba wio n¹ dzia ³añ
ubocz nych me to d¹ za po bie ga -
nia i le cze nia pro ce sów zwi¹ -
za nych ze sta rze niem.

❑ DHEA zmniej sza ob ja wy me -
no pau zy, po pra wia na strój,
spraw noœæ fi zycz n¹, li bi do,
a tak ¿e zmniej sza ry zy ko oste -
po ro zy.

Piœmiennictwo u autora
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