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Sięgnij po zdrowie
Uściski 

estrogenów z testosteronem
Hormonalne szaleństwo

„Stwoył tedy Bóg łowieka na obraz swój. Na 
obraz Boga stwoył go. Jako mężyznę i nie-
wiastę stwoył ich. I błogosławił im Bóg, i ekł 
do nich Bóg: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, 
i napełniajcie ziemię; i yńcie ją sobie podda-
ną.”                1 Księga Mojżeszowa 1,27–28

Nie wiadomo, jakie dokładne instrukcje oty-
mali pierwsi ludzie odnośnie prokreacji. Nie mogli 
pecież erpać informacji od rodziców, rówieśni-
ków, z telewizji, kolorowych asopism y Inter-
netu. Doszli do tego sami? Obserwowali zachowa-
nia zwieąt, y też może poinstruowani zostali 
pez Najwyższego, jak „to” się robi?

Na etapie stwoenia, uruchamiając ludzką 
maszynerię, Stwórca zaprogramował nasze ciała 
w taki osób, aby mogły funkcjonować bez stero-
wania z zewnąt. W kodzie genetynym zawae 
zostało wszystko, co potebne jest do funkcjono-
wania niezależnego ludzkiego bytu. Prokreacja też 
musiała zostać w tym programie ujęta. 

Chcąc zapełnić rodzajem ludzkim ziemię, Pan 
Bóg musiał obdayć nie tylko pierwszych ludzi, 
ale cały rodzaj ludzki ymś, co mogłoby bez pe-
szkód wprowadzić maszynę rozmnażania w ruch. 
Czymś, co pyciągałoby mężyznę do kobiety 
i odwrotnie. Czymś, co w pewnym sensie działa-
łoby w osób automatyny, instynktowny, ale 
jednak było pod kontrolą świadomości.

Na drodze rozwoju medycyny, inżynierii ge-
netynej, biologii molekularnej i biochemii mo-
żemy w końcu zrozumieć to, co zostało stwoone 
w ciągu jednego dnia. Podstawowym ynnikiem 
wpływającym na prokreację jest pociąg seksualny 

do osoby płci odmiennej, a nie byłoby odmienno-
ści, gdyby nie ynniki, które bezpośrednio wpły-
wają na determinację płci. Wszystko zayna się 
od genetyki, yli programu określającego płeć. Je-
den chromosom z 46 ma taką siłę oddziaływania, 
że bezpośrednio lub pośrednio wpływa na anato-
mię, fizjologię i psychikę ludzkiego ciała. Dzieje 
się tak popez wpływ substancji biocheminych 
bezpośrednio zależnych od chromosomów X bądź 
Y określających płeć. 

Hormony, bo o nich mowa, to złożona grupa 
związków cheminych wydzielanych pez gru-
oły lub tkanki układu hormonalnego. Główną 
ich funkcją jest regulacja ynności i modyfikacja 
cech strukturalnych tkanek, w tym tkanki mózgo-
wej. Głównymi hormonami określającymi ludzką 
płeć są estrogeny w pypadku kobiet i testosteron 
u mężyzn, zwane hormonami płciowymi.

Poąwszy od 8 tygodnia życia płodowego po-
tężna dawka testosteronu zayna docierać do mó-
zgu męskiego płodu, reorganizując jego strukturę 
głównie w obszarach odpowiedzialnych za stosun-
ki interpersonalne, a także pobudzając do rozwoju 
neurony w ośrodkach walki, seksu i agresji. Jeśli 
ta faza wzmożonego wydzielania testosteronu nie 
nastąpi, to wówas trwa niym niezakłócony 
rozwój kobiecego mózgu.

U małych dzieci wpływ testosteronu i estro-
genu jest niewielki, akolwiek już zaznaony, 
zarówno w osobie zachowania w trakcie zabaw 
z rówieśnikami, jak też w zrozumieniu własnej 
płci i dosteganiu odmienności. Ta odmienność 
osiąga apogeum w trakcie dojewania, kiedy to 
hormony płciowe ze wzmożoną siłą ksztaują cia-
ło i psychikę. Dzięki hormonom dziewyny stają 
się kobietami ze wszystkimi atrybutami, zwanymi 
w biologii pierwszo-, drugo-, tecio- i waoę-
dowymi cechami płciowymi. Analogina sytuacja 
dzieje się w organizmach chłopców. Powstają dia-
metralne różnice, które nie oddalają, le pycią-
gają osoby odmiennej płci, doprowadzając wrę 
do fascynacji.

W okresie dojewania hormony płciowe nie 
tylko wpływają na zmianę ludzkiego wyglądu, 
ale wpływają na zmiany w relacjach damsko-mę-
skich. Pygotowują organizm do ważnego proce-
su, jakim jest gotowość i zdolność do rozmnażania 
i wydawania na świat zdrowego potomstwa. 
W peważającej ęści to nie mózg, le hormony 
wpływają na wybór biologinie najlepszego pa-
nera zdolnego do wydania potomstwa.

Na tym nie końy się rola hormonów płcio-
wych. W trakcie całego dalszego życia to dzięki 
nim dwa odmienne światy, damski i męski, pe-
platają się w uściskach o różnym charaktee i na-
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sileniu. Ta odmienność fascynuje, ale też prowadzi 
to koniktów. Im bardziej się ją zna, tym łatwiej 
ją zrozumieć. 

Estrogen działa na komórki mózgowe kobiet 
stymulująco i mobilizująco. W poątkowej fazie 
cyklu kobieta postega życie jako piękne i sa-
tysfakcjonujące. Nie istnieją problemy, których 
nie da się rozwiązać, mąż jest uły, waniały 
i wyrozumiały. W tym asie umysł kobiety jest 
pod wpływem naturalnego optymizmu, jakim jest 
estrogen. W mózgu kobiety estrogen jest jednym 
z ważniejszych ynników decydujących o stężeniu 
neurohormonów w mózgu, takich jak serotonina 
i dopamina. Są to substancje kontrolujące ośrod-
ki pyjemności, dobrego samopoucia, nastroju 
i motywacji w mózgu. Kobieta łatwiej analizuje 
i pyjmuje informacje, jej wszystkie zmysły są 
wyostone. Stwórca wiedział, jak womóc pod-
tymanie gatunku. Kobiety bowiem pod wpły-
wem estrogenu oduwają największą satysfakcję 
i pyjemność w okresie optymalnym dla zajścia 
w ciążę, co ma bezpośredni wpływ na zdolność do 
osiągania podniecenia seksualnego, a tym samym 
na podejmowanie aktywności seksualnej. 

Z kolei adek stężenia estrogenu, który ma 
miejsce w drugiej fazie cyklu, wywołuje uucie 
wyciszenia, okoju, smutku, w późniejszym etapie 
rozdrażnienia, które ęsto idzie w pae ze zmęe-
niem. Może to wywoływać agresję, niekontrolo-
wane wybuchy gniewu i płau, niechęć, a nawet 
złość w stosunku do najbliższych. Zmiany poziomu 
hormonów towayszące cyklowi wpływają, le 
nieznanie, na zainteresowanie kobiet seksem. 
Kobiety nie do końca świadomie mogą ęściej 
podejmować aktywność seksualną w dniach swo-
jej największej płodności.

Nie jest więc zaskoeniem, że estrogen wpły-
wa praktynie na wszystkie funkcje, jakie pełni 
organizm kobiety. Niekontrolowane zmiany jego 
stężenia prowadzą z kolei do poważnych zabueń, 
doprowadzając asem do poważnych chorób, nie-
raz trudnych do leenia, jak niepłodność, osteopo-
roza, choroby układu krążenia lub inne zabuenia 

natury psychologinej y psychiatrynej.
Podobna sytuacja ma miejsce w organizmie 

męskim, tylko że tutaj nadędną rolę odgrywa te-
stosteron. Żadna inna substancja nie wzbudza chy-
ba tyle emocji, co testosteron właśnie. Pochopnie 
owiany złą sławą z powodu szaleńych podbo-
jów damskich serc celem pekazywania męskich 
genów. Żądny władzy, krwi i dominacji. I w tym 
jest oro racji, bo głównym zadaniem testostero-
nu jest pede wszystkim zdolność do prokreacji, 
a – w peciwieństwie do kobiet – zdolność ta pod-
tymywana jest praktynie pez całe życie. Inne 
działanie, jak zapewnienie siły, tężyzny fizynej 
i psychinej oraz poucia pewności i niezależności 
w działaniu są ynnikami ważnymi, ale nie głów-
nymi w męskim świecie. Chociaż z biologinego 
punktu widzenia atrakcyjność fizyna świadyć 
powinna o atrakcyjności seksualnej w stosunku do 
osobników płci peciwnej. Zdrowy i silny samiec 
pekazuje potomstwu zdrowe geny, na co kobiety 
podświadomie zwracają uwagę.

Rola testosteronu nie ogrania się do sfery 
łóżkowej. Testosteron mobilizuje do działania, 
motywuje, popycha do stałego rozwoju, wzmaga 
rywalizację i konkurencję. Mimo eciwu femi-
nistek można powiedzieć, że testosteron jest ko-
łem zamachowym postępu i cywilizacji.

Bezduszny i drapieżny testosteron ma jednak 
także bardziej subtelne oblie. Wahania poziomu 
testosteronu pomagają mężyznom dostosować 
się do jednej z najważniejszych ról w życiu, jaką 
jest rola ojca. Po urodzeniu się dziecka średni 
poziom testosteronu ojca znaąco się zmniejsza. 
W ten osób mężyzna pygotowuje się do trud-
nego zadania opieki nad rodziną i potomstwem. 
Drapieżny testosteron pokornieje.

Różnice pomiędzy kobietą a mężyzną wyni-
kające z działania hormonów są tak znane, że 
bez wątpienia mamy do ynienia z dwoma nie-
zależnymi światami. Ale, paradoksalnie, te same 
hormony powodują niesamowite wrę pycią-
ganie tych różnych światów do bliskości wrę 
intymnej.

Jakie ogromne zmiany w wyjętym żebe Ada-
ma musiał poynić Pan Bóg, wykoystując inży-
nierię genetyną, biochemię, fizykę molekularną, 
endokrynologię oraz inną wiedzę, nam jesze 
nieznaną, aby stwoyć Ewę tak bliską Adamowi, 
a jednak tak inną.

lek. med. Adrian Kotas

Aykuł pochodzi z archiwalnego 
numeru asopisma o relacjach 
i duchowości „Wao” 2/2010.


