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Streszczenie
Pierwsze doniesienia naukowe sugerujàce, ˝e zachowania seksualne w czasie snu mogà byç nowym typem
parasomni zosta∏y opublikowane w 1996 roku przez trzech naukowców z Uniwersytetu w Toronto i Uniwersytetu
w Ottawie. Potwierdzenia istnienia seksomni dokonano przez wykonanie polisomnografii z nagraniem wideo
zachowaƒ pacjentów. Celem pracy by∏ przeglàd literatury naukowej dotyczàcej nieprawid∏owych zachowaƒ i
doÊwiadczeƒ seksualnych zwiàzanych ze snem. Pierwsza klasyfikacja nieprawid∏owych zachowaƒ seksualnych
zwiàzanych ze snem zosta∏a przytoczona na podstawie materia∏u êród∏owego. Przytoczono tak˝e kilkanaÊcie
przypadków klinicznych takich zaburzeƒ. KlinicyÊci wielu specjalizacji powinni byç informowani o klinicznych
i medyczno-prawnych aspektach zaburzeƒ seksualnych zwiàzanych ze snem, a tak˝e powinni przeprowadzaç
wywiad lekarski dotyczàcy jakichkolwiek zaburzeƒ snu i seksu zwiàzanych z chorobami neurologicznymi i innymi
problemami medycznymi. Seksomnia nie zawsze jest problematyczna dla osób które na nià cierpià czy te˝ dla
ich partnerów. Wyst´puje bardzo du˝a ró˝norodnoÊç w cz´stotliwoÊci i stopniu zaawansowania tych zaburzeƒ
u ludzi.
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SLEEP AND SEX: WHAT DO THEY HAVE IN COMMON?
The first research paper that suggested that sexual behavior during sleep may be a new type of parasomnia was
published in 1996 by three researchers from the University of Toronto and the University of Ottawa. The reality
of sexsomnia has been confirmed by sleep disorder researchers who have made PSG and video recordings
of patients. The objective of this work was a review of the literature on sleep related disorders and abnormal
sexual behaviors and experiences. The first classification of sleep related disorders and abnormal sexual
behaviors was quoted. Several clinical cases of these disorders were mentioned. Clinicians across various
specialties should be informed about the clinical and medical-legal aspects of sleep and sex and consider
questioning their patients about any sleep and sex problems associated with their neurologic or medial disorders.
Sexsomnia is not always problematic for those who experienced it or for their partners. There is a great variety
in both frequency and levels to which people are affected by this disorder.
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WST¢P
W wierzeniach staro˝ytnej Grecji bóg snu
Hypnos by∏ nie tylko bliêniaczym bratem boga Êmierci Thanatosa, ale tak˝e ojcem boga
marzeƒ sennych Morfeusza. Zygmunt Freud
pisa∏: „Marzenia senne pojawiajà si´ tylko jako
nawiàzanie do tych spraw, które dostarczy∏y
nam pokarmu myÊlowego w ciàgu dnia”.

Sen fascynowa∏ od dawna. DziÊ, mimo, ˝e
ani zjawisko marzeƒ sennych ani nawet samego snu nie jest ju˝ tak tajemnicze, ciàgle
jest nie do koƒca zbadane. W jaki sposób
sen ∏àczy si´ z seksualnoÊcià cz∏owieka?
Jak zaburzenia snu wp∏ywajà na ˝ycie seksualne i pop´d p∏ciowy? Czym jest seksomnia? We wspó∏czesnych doniesieniach
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naukowych próbuje si´ znaleêç odpowiedzi
na te i wiele innych pytaƒ.
Celem pracy jest usystematyzowanie
obecnej wiedzy na temat nieprawid∏owych
zachowaƒ seksualnych zwiàzanych ze snem
poprzez przeglàd najwa˝niejszych pozycji
w literaturze medycznej.
SEN I SEKS
– DEFINICJE, KLASYFIKACJA, RAPORTY
Sen jest procesem aktywnym, w którym
stan ÊwiadomoÊci cechuje si´ przyj´ciem
charakterystycznej postawy spoczynku, zaprzestaniem aktywnoÊci ruchowej, utratà
Êwiadomego kontaktu z otoczeniem, zmniejszonà reaktywnoÊcià na bodêce zewn´trzne, pe∏nà odwracalnoÊcià, powrotem do
stanu czuwania, pod wp∏ywem adekwatnych bodêców zewn´trznych, oraz, co najwa˝niejsze dla naszych rozwa˝aƒ, cyklicznie
zmieniajàcà si´ aktywnoÊcià oÊrodkowego
uk∏adu nerwowego [1]. Sen zaczyna si´
fazà NREM, prawid∏owo o czasie trwania
80–100 min., po której nast´puje faza snu
REM trwajàca ok. 15 min. U osób doros∏ych
tego typu cykl powtarza si´ 4–5 krotnie.
W roku 2007 American Academy of Sleep
Medicine (AASM) ostatecznie opisa∏o trzy
etapy snu NREM [2], gdzie w etapie I. – znikajà fale alpha, a pojawiajà si´ fale theta,
w etapie II. – wyst´pujà wrzeciona i kompleksy K, a w etapie III. – pojawiajà si´ fale
delta. Trzeci etap snu NREM jest snem g∏´bokim, wolnofalowym (SWS – slow-wave
sleep) i jeÊli w fazie NREM pojawiajà si´
w ogóle marzenia senne, najcz´Êciej wyst´pujà one w∏aÊnie w jej trzecim etapie,
przy czym sà mniej ˝ywe, realistyczne i rzadziej pami´tane ni˝ marzenia senne fazy
REM. W trzecim etapie NREM pojawiajà si´
te˝ najcz´Êciej parasomnie – zaburzenia snu
polegajàce na wyst´powaniu w trakcie snu
lub przy wybudzaniu si´ z niego nieprawid∏owych lub niepo˝àdanych zachowaƒ.
W szczytowym momencie snu wolnofalowego pojawia si´ te˝ somnambulizm (sennow∏óctwo, lunatyzm), który u dzieci uznawany
jest za niegroêny, u doros∏ych zaÊ zawsze
jest patologià. Âpiàcy nagle wstaje i zaczyna chodziç lub wykonywaç inne czynnoÊci
(np. jeÊç, ubieraç si´ itp.), przy czym umys∏
znajduje si´ ciàgle w stanie snu, wi´c niemo˝liwa jest Êwiadoma kontrola zachowania. Nie do koƒca wyjaÊniono etiologi´ tego
zjawiska, choç w niektórych przypadkach
mo˝e ona wskazywaç na epilepsj´ [3].
Seks w znaczeniu ogólnym stanowi
ca∏oÊç ˝ycia seksualnego cz∏owieka, nato-

miast w znaczeniu potocznym, w´˝szym
cz´sto u˝ywa si´ tego okreÊlenia odnoÊnie
samego stosunku seksualnego. Przez wieki
kszta∏towa∏o si´ poj´cie „normy seksualnej”
i poszerza∏o stopniowo wraz z rozwojem nauki i transformacji religijno-kulturowych. DziÊ
w dalszym ciàgu trudno jednak o doskona∏à
definicj´ prawid∏owego zachowania seksualnego, ∏atwiej jednak opisaç czynniki sk∏adajàce si´ na „nieprawid∏owe zachowania
seksualne”. A sà to: 1. zachowania, które sà
destruktywne dla jednego z partnerów lub
innych osób, 2. zachowania, które nie mogà
byç skierowane bezpoÊrednio do bliskiego
partnera oraz 3. zachowania zwiàzane z poczuciem winy i l´ku [4].
Zarówno sen jak i seks nale˝à do fizjologicznych potrzeb cz∏owieka stanowiàcych
podstaw´ piramidy potrzeb Abrahama
Maslowa [5]. Zaburzenia zwiàzane z tymi
potrzebami powodujà ograniczenia innych
potrzeb, a tak˝e nie pozwalajà na prawid∏owe funkcjonowanie organizmu.
SEKSOMNIA
JAKO RODZAJ PARASOMNI
Parasomnie mo˝na traktowaç jako przejaw zaz´biania si´ ró˝nych stanów: czuwania, snu NREM i snu REM. Pierwsze prace
naukowe sugerujàce, ˝e zachowania seksualne podczas snu mogà byç nowym rodzajem parasomni zosta∏y opublikowane w roku
1996 przez naukowców z Uniwersytetu
w Toronto i Uniwersytetu w Ottawie [6]. Póêniej pojawi∏y si´ doniesienia na temat kwalifikacji do leczenia farmakologicznego problematycznych zachowaƒ seksualnych
w czasie snu w artykule „Seksomnia – nowa
parasomnia?” [7]. Pierwszym lekarzem,
który sformu∏owa∏ termin „seks przez sen”
(sleep sex) by∏ dr David Saul Rosenfeld,
neurolog z Los Angeles w Kalifornii.
Mi´dzynarodowa Klasyfikacja Zaburzeƒ
Snu, wydanie drugie (ICSD-2) z roku 2005
zawiera grup´ zaburzeƒ zwanych parasomniami, w której znajdujà si´ nieprawid∏owe
lub nienaturalne ruchy, zachowania, emocje,
odczucia i sny pojawiajàce si´ podczas
okresu zasypiania, snu, pomi´dzy fazami
snu i w okresie wybudzania [8]. Wed∏ug tej
klasyfikacji seksomnia przynale˝y do grupy
parasomni jako wariant wybudzeƒ z dezorientacjà i somnambulizmu. Nie powsta∏a
jednak jeszcze klasyfikacja wszystkich zaburzeƒ snu zwiàzanych z nieprawid∏owymi
zachowaniami seksualnymi, stàd Schenck i
in. w magazynie „Sleep” proponujà takà
klasyfikacj´ [9].
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KLASYFIKACJA ZABURZE¡ SNU
ZWIÑZANYCH Z NIEPRAWID¸OWYMI
ZACHOWANIAMI SEKSUALNYMI [9]
1. Parasomnie z nieprawid∏owymi zachowaniami seksualnymi (erotyczne wokalizacje/rozmowy/okrzyki, masturbacja, pieszczoty innej osoby, stosunek seksualny z/bez
orgazmu, wymuszone/napadowe zachowania seksualne):
a) wybudzenie z dezorientacjà (z/bez
bezdechu obstrukcyjnego);
b) sennow∏óctwo;
c) zaburzenia zachowania w czasie
snu REM.
2. Zwiàzane ze snem zachowania seksualne z etiologià epileptycznà (erotyczne wokalizacje/j´ki/okrzyki, masturbacja, nadmierne
rozbudzenie libido, rozbudzenie genitalne, orgazm napadowy, automatyzm seksualny, wymuszone/napadowe zachowania seksualne).
3. Zaburzenia snu z nieprawid∏owymi zachowaniami seksualnymi podczas fazy czuwania i przejÊcia z fazy snu do czuwania:
a) zespó∏ Kleine-Levine’a (szeroki zakres
hiperlibidemii oraz dewiacyjnych pobudzeƒ i zachowaƒ seksualnych);
b) ci´˝ka przewlek∏a bezsennoÊç (wzrost
libido, rozbudzenie genitalne, kompulsywne zachowania seksualne);
c) zespó∏ niespokojnych nóg (masturbacja, rytmiczne ruchy miednicy
przypominajàce stosunek seksualny);
4. Wyjàtkowe aspekty kliniczne:
a) narkolepsja (nieodparte halucynacje
seksualne hipnagogiczne i hipnopompiczne, orgazm kataplektyczny);
b) zaburzenia snu przez syndrom
uporczywego podniecenia seksualnego (genitalno-sensoryczne rozbudzenie seksualne bez wzrostu
rozbudzenia libido, zachowania
seksualne);
c) bolesne erekcje i wzrost aktywnoÊci seksualnej zwiàzany ze snem
(nasilenie aktywnoÊci seksualnej –
masturbacji i stosunków seksualnych);
d) zaburzenia dysocjacyjne zwiàzane ze
snem (ruchy miednicy i inne zachowania seksualne, próby odtworzenia
przebytych sytuacji molestowania/
nadu˝ycia seksualnego/fizycznego);
e) nocne zaburzenia psychotyczne
(urojenia/halucynacje seksualne
po przebudzeniu);
f) hiperlibidemia po nocnych przebudzeniach;
g) ró˝ne: drzemki, podatnoÊç seksualna
6

podatnoÊç na erekcje, stany indukowane farmakologicznie (masturbacja, stosunek seksualny, halucynacje seksualne hipnagogiczne/
hipnopompiczne z lub bez parali˝u
przysennego).
RAPORTY KINSEY’A, HITE I INNE
W badaniach Alfreda Kinsey’a [10,11] nie
znajdujemy wzmianki na temat zaburzeƒ seksualnych zwiàzanych ze snem, prócz uwagi
zwróconej na „emisje nocne” czy te˝ „mokre
sny” u m´˝czyzn, które zosta∏y uznane
za „ogólnie akceptowane jako zwyczajna cz´Êç obrazu seksuologicznego” [10].
Brak natomiast jakichkolwiek informacji dotyczàcych masturbacji w czasie snu, odbywania stosunków seksualnych z partnerem
podczas snu czy te˝ erotycznych rozmów
w czasie snu. Kinsey przyznaje, ˝e „zachowania seksualne cz∏owieka reprezentujà jeden
z najmniej poznanych dzia∏ów biologii, psychologii i socjologii”. W cz´Êci badania dotyczàcej kobiet znajduje si´ informacja na
temat erotycznych marzeƒ sennych i orgazmów w czasie snu. 99% orgazmów prze˝ywanych przez kobiety podczas snu jest zwiàzana w∏aÊnie z marzeniami sennymi [11].
Shere Hite, Niemka urodzona w Stanach
Zjednoczonych, edukatorka seksualna i feministka, przeprowadzi∏a badania seksuologiczne kobiet i m´˝czyzn podobnie jak
Alfred Kinsey. I podobnie jak w badaniach
Kinsey’a, w badaniach Hite nie ma ˝adnych
informacji na temat snu i zachowaƒ seksualnych u kobiet i m´˝czyzn, a nawet brak tu
wzmianki o polucjach [12,13].
Dane pochodzàce z badania internetowego dotyczàcego zachowaƒ seksualnych
w czasie snu (SBS – sexual behaviour in sleep, sexsomnia), przeprowadzone na 219 respondentach, w wi´kszoÊci goÊciach portalu
dotyczàcego seksomni, ujawni∏y, i˝ 92% ankietowanych doÊwiadczy∏o wielokrotnie epizodów seksomni. 48% respondentów odby∏o
stosunek seksualny podczas snu, podajàc
ró˝norodne czynniki, które mog∏y doprowadziç do tego zdarzenia, m.in. kontakt fizyczny w ∏ó˝ku z drugà osobà, stres, za˝ywanie
alkoholu i narkotyków. Prawie po∏owa badanych (47%) mia∏a inne zaburzenia snu [14].
Niektóre z prowadzonych badaƒ mówià
o ró˝norodnym, zindywidualizowanym wp∏ywie zachowaƒ seksualnych na sen. Stosunek seksualny mo˝e dzia∏aç uspokajajàco
i nasennie, ale z drugiej strony akt seksualny
mo˝e powodowaç trudnoÊci w zasypianiu,
co szczególnie zró˝nicowane jest u kobiet:
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obserwuje si´ tu stany od zaawansowanej
sennoÊci do wzmo˝onej pobudliwoÊci seksualnej [15,16].
TERMINOLOGIA
NIEPRAWID¸OWOÂCI ZWIÑZANYCH
Z SEKSEM I SNEM [9]
Nieprawid∏owe zachowania seksualne
zwiàzane ze snem (Sleep Related Abnormal
Sexual Behaviour – SRASB) – wg ICSD-2 stanowià wariant wybudzeƒ z dezorientacjà i sennow∏óctwa, z lub bez bezdechu obstrukcyjnego.
Seksomnia, seks przez sen (Sexual
Behaviour in Sleep – SBS) – zamiennie stosowane poj´cia obejmujàce wszystkie nieprawid∏owe zachowania i doÊwiadczenia seksualne
zwiàzane ze snem: w czasie snu NREM, REM,
stanów przejÊciowych pomi´dzy snem i czuwaniem. Etiologia w∏àcza je do grupy parasomni i innych zaburzeƒ snu. Obecnie SRASB
stanowi podzbiór tych poj´ç.
Seksomnia epileptyczna – termin analogiczny do powy˝szych, ale z etiologià
padaczkowà; zawiera napadowe i ponapadowe automatyzmy seksualne, nadpobudliwoÊç seksualnà i genitalnà, rytmiczne
skurcze miednicy, orgazm napadowy.
Wokalizacje i werbalizacje w seksomni
– j´ki, rozmowy i krzyki (∏àcznie z wulgaryzmami) o zabarwieniu seksualnym podczas
snu, wyst´pujàce jako izolowany fenomen
lub pojawiajàce si´ z lub bez SBS.
Wokalizacje i werbalizacje w seksomni
pochodzenia epileptycznego – termin analogiczny do powy˝szego, ale z etiologià
padaczkowà.
Chrapanie seksomniczne – chrapanie
wyst´pujàce w seksomni, zwiàzane z obstrukcyjnym bezdechem sennym.
Hiperlibidemia z zespo∏em Kleine-Levine’a, przewlek∏à ci´˝kà bezsennoÊcià,
zespo∏em niespokojnych nóg – nadmierne,
nieodpowiednie lub dewiacyjne zachowania
seksualne podczas czuwania lub w fazie
przejÊciowej czuwanie–sen zwiàzane z wymienionymi zaburzeniami snu.
Halucynacje hipnagogiczne lub hipnopompiczne o treÊci seksualnej (∏àcznie
z gwa∏tem) – zwykle zwiàzane z narkolepsjà,
ze sk∏onnoÊcià do tworzenia trwa∏ych przekonaƒ, ˝e doÊwiadczenia seksualne faktycznie mia∏y miejsce.
Orgazm kataplektyczny, katapleksja
oko∏oorgazmowa – synonimy, atak katapleksji wywo∏any przez orgazm.
Hiperlibidemia z bolesnymi erekcjami
zwiàzana ze snem (Hypersexuality with
Sleep Related Painful Erections – SRPE)

– nadmierna lub nieodpowiednia aktywnoÊç
seksualna zwiàzana z SRPE.
Hiperlibidemia z zaburzeniami dysocjacyjnymi snu – rytmiczne ruchy miednicy,
inne zachowania seksualne i próby odÊwie˝enia przebytych sytuacji molestowania seksualnego.
Nocne z∏udzenia i halucynacje o treÊci
seksualnej – pojawiajàce si´ przed rozpocz´ciem snu lub po przebudzeniu, zwiàzane
z pierwotnymi zaburzeniami psychotycznymi, chorobà Parkinsona (zw∏aszcza z terapià
dopaminergicznà) i innymi zaburzeniami
neurologicznymi.
Hiperlibidemia podczas nocnych przebudzeƒ – hiperlibidemia nocna pojawiajàca
si´ przy zniszczeniu ga∏ki bladej i podczas
g∏´bokiej stymulacji mózgu w leczeniu choroby Parkinsona.
PRZYK¸ADY PRZYPADKÓW KLINICZNYCH
W grupie pacjentów cierpiàcych na parasomnie przewa˝ajà m´˝czyêni. Poczàtek
zaburzeƒ pojawia si´ najcz´Êciej oko∏o 25.
roku ˝ycia. Kobiety najcz´Êciej doÊwiadczajà wokalizacji seksualnych i masturbacji,
a m´˝czyêni podejmujà pieszczoty partnerek i inicjujà wspó∏˝ycie [9]. Wystàpi∏y te˝
dwa przypadki zachowaƒ homoseksualnych
w czasie snu, które rozbiega∏y si´ z zadeklarowanà przez pacjentów orientacjà seksualnà [7,17]. We wszystkich przypadkach seksomni pacjenci majà ca∏kowità niepami´ç
wstecznà dotyczàcà epizodów nocnych.
Zdarza si´, i˝ seksomnia o pod∏o˝u epileptycznym pozostawia u pacjenta Êlady wspomnieƒ.
Podejmowanie zachowaƒ seksualnych w
czasie snu cz´Êciej koƒczy si´ urazami dla
partnerów ni˝ dla inicjatorów tych zachowaƒ,
aczkolwiek konsekwencje psychologiczne
sà dla obu stron równie obcià˝ajàce. Zdarzajà si´ przypadki zadowolenia partnera
z nocnych kontaktów seksualnych (opisane
ni˝ej). W wi´kszoÊci przypadków wykonano
polisomnografi´, ale tylko u nielicznych pacjentów zdo∏ano zaobserwowaç zachowania
seksualne w czasie badania. U wszystkich
pacjentów zastosowano terapi´ farmakologicznà klonazepamem, który okaza∏ si´
skuteczny. U pacjentów z etiologià padaczkowà dodatkowo wdro˝ono leczenie przeciwdrgawkowe [9]. Poni˝ej przedstawiono
wybrane przypadki kliniczne zwiàzane z zaburzeniami zachowaƒ seksualnych zwiàzanych ze snem na podstawie wy˝ej sformu∏owanej klasyfikacji.
27-letni m´˝czyzna zwykle budzi∏ si´
podczas ejakulacji pomi´dzy godzinà 2.00
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a 6.00 rano przez okres pi´ciu lat. Z∏ama∏ sobie dwa palce, kiedy usi∏owa∏ urwaç pasy,
którymi zabezpieczy∏ si´, by nie dopuÊciç
do tych incydentów. Próbowa∏ tak˝e spaç
w innym ∏ó˝ku i na pod∏odze, lecz jego trudy
okaza∏y si´ daremne [18].
26-letnia zam´˝na kobieta mia∏a epizody
nocne zwiàzane z gwa∏townym zdzieraniem
w∏asnej odzie˝y i agresywnà masturbacjà
w pierwszej po∏owie nocy. Masturbacja
zwiàzana by∏a z wokalizacjà i skurczami pochwy. Kiedy jej mà˝ przeszkodzi∏ jej w epizodzie masturbacji, zdarzenie to powtarza∏o
si´ w ciàgu jednej nocy nawet kilkakrotnie.
Jakiekolwiek próby podj´cia wspó∏˝ycia
seksualnego w ciàgu dnia by∏y odrzucane.
Pacjentka nie pami´ta∏a swoich nocnych
epizodów [18].
31-letni pacjent z dwunastoletnim wywiadem w kierunku seksomni doÊwiadcza∏ masturbacji przez sen zwiàzanej z nocnymi napadami padaczki. Epizody trwa∏y od 3 do 15
minut, a ruchy nasila∏y si´ i stawa∏y bardziej
agresywne wraz z d∏ugoÊcià trwania epizodu. Jego partnerki zauwa˝a∏y westchnienia i ruchy nóg lub stóp. Nie zaobserwowa∏y
jednak ejakulacji. W wyniku tych zdarzeƒ
pacjent unika∏ kontaktów seksualnych z kobietami przez ponad osiem lat [18].
26-letnia kobieta inicjowa∏a gr´ wst´pnà
oraz wypowiada∏a prowokujàce sentencje
pomi´dzy godzinà 2.00 a 5.00 rano, kiedy
spa∏a razem z partnerem w ∏ó˝ku. Kiedykolwiek otrzymywa∏a pozytywnà odpowiedê ze
strony partnera na swoje zabiegi, budzi∏a si´
i zarzuca∏a m´˝czyênie, ˝e wymusza na niej
zbli˝enia seksualne podczas snu [18].
43-letni m´˝czyzna co noc podejmowa∏
wspó∏˝ycie seksualne podczas snu, a tak˝e
jad∏ przez sen. Jego obecna i by∏a partnerka
mia∏y z nim stosunki seksualne podczas gdy
spa∏ i chrapa∏ nawet na 30 minut przed ejakulacjà. Kobiety opisa∏y te epizody jako
atrakcyjne, o bogatym repertuarze, w ró˝norodnych pozycjach i wzajemnymi pieszczotami oralnymi [19].
38-letni m´˝czyzna po prawostronnej lobektomii skroniowej, po dziewi´tnastoletnim
okresie wyst´powania napadów cz´Êciowych z∏o˝onych (complex partial seizures –
CPS) pozbawionych manifestacji seksualnych w rok po operacji zg∏osi∏ nawrót napadów z∏o˝onych 2–3 razy w ciàgu miesiàca
z nieprawid∏owymi zachowaniami seksualnymi podczas snu. Budzi∏ si´ w nocy z silnym podnieceniem seksualnym wyst´pujàcym po napadzie. W sytuacji, gdy napad
pojawia∏ si´ po odbytym stosunku z ˝onà,
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po oko∏o 20 minutach ponownie pojawia∏o
si´ silne podniecenie seksualne [20].
41-letnia kobieta zaobserwowa∏a krótkie
epizody napadów po terapii fenobarbitalem
trwajàcej od dwóch lat. Po pi´ciu miesiàcach od odstawienia fenobarbitalu kobiet´
obudzi∏ napad w nocy z parestezjà w prawym podbrzuszu i okolicach ∏onowej i genitalnej. Nast´pnie odczu∏a podniecenie genitalne, które w krótkim czasie doprowadzi∏o
do orgazmu: przyjemnego lub bolesnego.
Podczas tych epizodów nie wyst´powa∏o
za˝enowanie i utrata pami´ci. Prawid∏owe
wspó∏˝ycie w ma∏˝eƒstwie by∏o podejmowane przez ca∏y okres. Wykonane badania
PSG i EEG udokumentowa∏y relacje pacjentki. Wznowienie terapii fenobarbitalem
pozwoli∏o na szybkà kontrol´ napadów [21].
Zespó∏ Kleine-Levine’a – (Klein-Levine
Syndrome – KLS) jest rzadkim zaburzeniem
snu, charakteryzujàcym si´ nawracajàcymi
i d∏ugimi epizodami hipersomni. Epizody
sennoÊci trwajà od 16 do 24 godzin dziennie
przez kilka tygodni i powtarzajà si´ kilka
razy w roku. Dodatkowo towarzyszà im ˝ar∏ocznoÊç i brak zahamowaƒ seksualnych
lub hiperlibidemia. Choroba ma tendencj´
do samoograniczania si´ i zwykle ust´puje
po oko∏o 4 do 8 latach trwania. Dotyka g∏ównie m´˝czyzn, a jej poczàtek wyst´puje
oko∏o 15. roku ˝ycia [22]. Ró˝norodna jest
intensywnoÊç nieprawid∏owych zachowaƒ
seksualnych towarzyszàcych KLS. Niektóre
zachowania ograniczajà si´ do u˝ywania
obscenicznych s∏ów w obecnoÊci rodziców
i lekarzy, wzmo˝onego zainteresowania treÊciami pornograficznymi, a jeden pacjent
„gapi∏ si´” na piel´gniark´ w niedyskretny
i nietaktowny sposób [23,24,25]. Zdarza si´
jednak, ˝e zachowania seksualne doprowadzajà do publicznego spó∏kowania [26]. Typowym jednak przyk∏adem kompulsywnej
komponenty KLS jest zachowanie 39-letniego m´˝czyzny, który podczas swojego
trzeciego epizodu KLS, zaatakowa∏ na tle
seksualnym dwie kobiety i w∏asnà córk´.
Wykaza∏ te˝ zachowania ekshibicjonistyczne, biega∏ nago po oddziale szpitalnym
usi∏ujàc pieÊciç seksualnie zarówno piel´gniarki jak i pacjentki oddzia∏u. Podczas
szóstego epizodu, pacjent rozebra∏ si´, eksponujàc swoje cia∏o innym pacjentom i sk∏ada∏ propozycje seksualne piel´gniarkom
i pacjentkom. Podczas siódmego epizodu
zosta∏ przydzielony do oddzia∏u m´skiego
w szpitalu psychiatrycznym, gdzie równie˝
sk∏ada∏ propozycje seksualne pacjentom
[27].
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Przyczyny KLS sà nieznane, choç dowody neuropatologiczne wskazujàce na zwiàzek z HLA DQB1-201 sugerujà, ˝e mo˝e byç
to proces autoimmunologiczny ograniczony
do podwzgórza i obszarów przylegajàcych
[28]. Zarówno zachowania dewiacyjne jak
i hiperlibidemia sà znaczàcymi manifestacjami zmienionej seksualnoÊci w KLS w czasie
fazy hipersomnicznej.
Zespó∏ niespokojnych nóg – (zespó∏
Wittmaacka-Ekboma, choroba Ekboma, ∏ac.
asthenia crurum paraesthetica, anxietas
tibiarum, ang. restless legs syndrome – RLS)
to zespó∏ objawów polegajàcy na wyst´powaniu uczucia zm´czenia i niepokoju nóg,
którym towarzyszà ró˝nego rodzaju parestezje, przejawiajàce si´ jako uczucie wyst´powania mrówek pod skórà lub uczucie pienienia si´ krwi w ˝y∏ach. Charakterystycznà
cechà zespo∏u jest jego ust´powanie lub
znaczne z∏agodzenie pod wp∏ywem ruchu.
Poniewa˝ dolegliwoÊci zwiàzane sà ze spoczynkiem, cz´sto nasilajà si´ w nocy prowadzàc do bezsennoÊci.
Przypadek 72-letniego m´˝czyzny z czteroletnim RLS w wywiadzie z towarzyszàcymi
nieprawid∏owymi doznaniami lokalizujàcymi
si´ w podbrzuszu, potwierdzono badaniem
PSG. Wykazano rytmiczne ruchy miednicy
przypominajàce stosunek seksualny w fazie
czuwania, przejÊcia z fazy czuwania do fazy
snu oraz po przebudzeniu porannym. Badanie EEG ujawni∏o fale alpha oraz alpha i
theta. Pacjent uskar˝a∏ si´ na typowy „niepokój” w podbrzuszu. M´˝czyzna by∏ w stanie
tylko na bardzo krótki okres czasu Êwiadomie powstrzymaç ruchy. Wdro˝ona terapia
pramipeksolem (agonista dopaminy) pozwoli∏a na kontrol´ symptomów motorycznych w nocy [29].
64-letni pacjent z ci´˝kim RLS w wywiadzie, zg∏osi∏, i˝ zwykle u˝ywa masturbacji
w nocy do zniesienia bólu zwiàzanego
z RLS. Odczuwa∏ d∏ugotrwa∏à ulg´, która zapewnia∏a mu spokojny sen w ciàgu nocy.
Prawdopodobnym jest, ˝e orgazm zwiàzany
z dopaminà i opioidowymi przekaênikami
wywiera∏y efekt terapeutyczny RLS [29].
Badanie przeprowadzone wÊród 930 pacjentów z RLS stopnia Êredniego i ci´˝kiego
wykaza∏o, i˝ pacjenci leczeni ropinirolem
(nieergolinowy agonista receptorów dopaminergicznych) wykazywali znaczàco mniejsze zaburzenia aktywnoÊci seksualnej ni˝
pacjenci w grupie placebo [30].
Narkolepsja – to zespó∏ chorobowy
(dziedziczny, ryzyko zachorowania wÊród
krewnych jest oko∏o 10 razy wi´ksze ni˝

w populacji ogólnej) objawiajàcy si´ niepohamowanymi, napadowymi stanami sennoÊci, trwajàcymi zwykle oko∏o 10–20 min, najcz´Êciej spowodowany silnymi emocjami
(np. radoÊç, strach, podniecenie). Cz´sto
nadmierna sennoÊç jest jedynym objawem
choroby. Wyró˝nia si´ tak˝e tetrad´ objawów narkoleptycznych: 1. sennoÊç napadowa, 2. katapleksja, 3. objawy hipnagogiczne
i hipnopompiczne, 4. pora˝enie przysenne.
Halucynacje przysenne i przebudzeniowe,
cz´sto z towarzyszàcym pora˝eniem przysennym mogà tak˝e zawieraç zadowolenie
seksualne. Opisano przypadki trzech kobiet
i jednego m´˝czyzny z tetradà objawów
narkoleptycznych, u których pojawia∏o si´
nieodparte, nawracajàce przeÊwiadczenie
o przebytym molestowaniu seksualnym
i gwa∏cie. Kobiety te opisywa∏y sytuacje,
w których by∏y molestowane przez przybranego ojca, gwa∏cone przez policjanta czy
prze∏o˝onego. OpowieÊci te stawa∏y si´ ma∏o wiarygodne w momencie, gdy kobiety
przyznawa∏y, ˝e rzekomy gwa∏ciciel po dokonaniu aktu np. ponownie je ubiera∏. Towarzyszàce halucynacjom pora˝enie przysenne pacjentki t∏umaczy∏y przyjmowaniem
„parali˝ujàcych narkotyków” podawanych
przez str´czycieli [31].
Opisano te˝ przypadek nawracajàcych
halucynacji o treÊci seksualnej zwiàzanej ze
snem u pacjentki bez rozpoznanej narkolepsji. 23-letnia kobieta barwnie opisywa∏a nadu˝ycie seksualnego, którego pad∏a ofiarà,
a które mia∏o miejsce w jej samochodzie.
Uda∏a si´ na policj´ w celu z∏o˝enia zeznaƒ
i po nied∏ugim czasie zacz´∏o do niej docieraç, ˝e zdarzenie to by∏o halucynacjà. Zg∏osi∏a si´ na badanie PSG, które potwierdzi∏o
narkolepsj´ z towarzyszàcà katapleksjà. Terapia klomipraminà (bloker wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny) po∏àczona z modafinilem (lek o dzia∏aniu stymulujàcym) w pe∏ni znios∏a halucynacje [32].
Zaburzenia dysocjacyjne i konwersyjne
– to cz´Êciowa lub ca∏kowita utrata normalnej integracji pomi´dzy wspomnieniami
z przesz∏oÊci, poczuciem to˝samoÊci, wra˝eniami czuciowymi i kontrolà ruchów cia∏a.
Zaburzenia te majà tendencj´ do ust´powania po kilku tygodniach lub miesiàcach,
szczególnie jeÊli ich poczàtek by∏ zwiàzany
z traumatycznymi prze˝yciami. Nierozwiàzane problemy, trudnoÊci interpersonalne
majà tendencj´ to tworzenia bardziej przewlek∏ych zaburzeƒ. Objawy cz´sto sà odbiciem wyobra˝eƒ pacjenta o tym, jak przejawia∏aby si´ choroba somatyczna. Zaburzenia
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obejmujàce ból, zwiàzane z czynnoÊciami
wegetatywnymi sà klasyfikowane jako zaburzenia z somatyzacjà. Wed∏ug Mi´dzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych ICD-10 zaburzenia dysocjacyjne zakwalifikowano jako F 44 [33].
Schenck i in. przedstawiajà szczególnie
uderzajàcy epizod udokumentowany badaniem wideo-PSG podczas którego 22-letnia
kobieta z trwajàcym oko∏o siedmiu minut, ∏atwym do rozpoznania w EEG stanem czuwania, le˝a∏a z zamkni´tymi oczami, gdy nagle
zacz´∏a podrzucaç g∏ow´ z boku na bok
i wiç si´ na ∏ó˝ku. Narasta∏y tak˝e ruchy
miednicy z towarzyszàcymi im j´kami.
Obronne ruchy i j´ki w po∏àczeniu z zachowaniami seksualnymi obj´te by∏y odnowionym scenariuszem nadu˝ycia z przesz∏oÊci,
o którym by∏a przekonana póêniej, ˝e Êni∏a,
gdy w rzeczywistoÊci by∏a w stanie czuwania
i zapami´ta∏a epizod w stanie dysocjacyjnym. W jej „Ênie”, który odegra∏a na ∏ó˝ku,
jej starsza siostra „wpycha∏a jej linijk´ do pochwy, ˝o∏àdka, nóg, co sprawia∏o jej ból,
a jednoczeÊnie pobudza∏o seksualnie” [34].
PodatnoÊç seksualna – w czasie snu bywa
rozpoznawana przez pacjentów doÊwiadczajàcych jej jako zmuszanie ich do stosunków seksualnych lub te˝ sami pacjenci postrzegajà siebie jako ofiary nadu˝yç seksualnych. Opisano przypadek m´˝czyzny, który
wróciwszy do domu w stanie po spo˝yciu
alkoholu po∏o˝y∏ si´ na ∏ó˝ku swojego przyjaciela, a gdy si´ obudzi∏, znalaz∏ swojego
znajomego w niedwuznacznej sytuacji,
w której jak si´ zorientowa∏, sam bra∏ udzia∏.
M´˝czyzna odebra∏ to jako nadu˝ycie seksualne i sprawa skoƒczy∏a si´ w sàdzie.
Prawdopodobnie pacjent ten dozna∏ erekcji
w czasie snu REM i okaza∏ podatnoÊç seksualnà z nieÊwiadomà erekcjà penisa towarzyszàcà generalnemu parali˝owi mi´Êni
i wzrostowi progu pobudliwoÊci [35].
Opisano przypadki dwóch osób leczonych zolpidemem z powodu bezsennoÊci,
u których pojawi∏a si´ seksomnia. Za zwiàzkiem z terapià zolpidemem przemawia∏ fakt,
i˝ epizody seksomni nie pojawia∏y si´ nigdy
przed rozpocz´ciem leczenia [36].
Podczas sympozjum European Sleep
Research Society w Innsbruku w roku 2006
przedstawiono przypadki pacjentów z narkolepsjà, u których pojawi∏y si´ zaburzenia
seksualne zwiàzane ze stosowanymi lekami.
WÊród 54 pacjentów leczonych z powodu
narkolepsji z katapleksjà stosujàcych hydroksymaÊlan sodu (sodium oxybate, wp∏ywa
depresyjnie na oÊrodkowy uk∏ad nerwowy)
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dwóch m´˝czyzn odstawi∏o lek z powodu
hiperlibidemii: jeden pacjent ˝àda∏ leku z
powodu uwydatnionych fantazji erotycznych
towarzyszàcych stosowaniu preparatu,
a drugi biega∏ nago dooko∏a w∏asnego
domu, podniecony, z erekcjà i wyraênym
pobudzeniem po spo˝yciu leku. Obaj pacjenci doÊwiadczali tej nadpobudliwoÊci
seksualnej w stanie czuwania [9].
30-letni m´˝czyzna bez wywiadu w kierunku parasomni, odkry∏ zachowania seksualne podczas snu po trzech tygodniach stosowania escitalopramu (selektywny inhibitor
wychwytu zwrotnego serotoniny) w dawce
10 mg dziennie. Seksomnia usta∏a szeÊç dni
po odstawieniu leku. Zale˝noÊç czasowa
pomi´dzy stosowaniem leku i wystàpieniem
seksomni sugeruje zwiàzek przyczynowy,
prawdopodobnie wywo∏any wzrostem st´˝enia serotoniny w jàdrze szwu [37].
KONSEKWENCJE PRAWNE
PARASOMNI
W czasie epizodu parasomni pacjent nie
jest w stanie rozumieç znaczenia pope∏nianych czynów ani kierowaç swoim post´powaniem, a zatem jest niepoczytalny [38].
Epizody parasomni zalicza si´ do „innego
zak∏ócenia czynnoÊci psychicznych”, co
zgodnie z Kodeksem Karnym, wy∏àcza odpowiedzialnoÊç karnà danej osoby: „Nie pope∏nia przest´pstwa, kto, z powodu choroby
psychicznej, upoÊledzenia umys∏owego lub
innego zak∏ócenia czynnoÊci psychicznych,
nie móg∏ w czasie czynu rozpoznaç jego znaczenia lub pokierowaç swoim post´powaniem.” (KK 2008 art. 31, par. 1) [38].
27-letni m´˝czyzna zosta∏ oskar˝ony przez
swojà ˝on´ o cz´ste i nachalne kontakty seksualne w czasie jej snu, cunilingus (seks oralny) i usi∏owanie odbycia stosunku seksualnego. Oskar˝ony nie tylko mia∏ niepami´ç
wstecznà dotyczàcà tych epizodów, lecz tak˝e wywiad chorobowy w kierunku sennow∏óctwa i l´ków nocnych, a tak˝e wywiad rodzinny
w kierunku somnambulizmu [7].
Schenck i Mahowald poruszajà bardzo
istotny aspekt parasomni jako zjawiska
„non-insane” czyli niezwiàzanego z niepoczytalnoÊcià [40]. Mowa tu o sytuacjach,
w których osoba cierpiàca na parasomni´
zna czynniki idukujàce jej nieprawid∏owe zachowania, a mimo to, nie zachowuje ostro˝noÊci lub Êwiadomie wykorzystuje te czynniki. Najcz´Êciej wymieniane czynniki to spo˝ycie alkoholu, stres i pozbawienie snu.
Zmienia to status prawny osoby cierpiàcej
na parasomni´ – staje si´ ona w pe∏ni odpo-
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wiedzialna prawnie za wszelkie konsekwencje swoich zachowaƒ. Ka˝dy przypadek symulacji parasomni powinien byç równie˝
wnikliwie przeanalizowany od strony medyczno-prawnej.
KONSEKWENCJE PRAWNE
SEKSOMNI
Z UDZIA¸EM NIELETNICH
Opisano przypadki nadu˝yç seksualnych
z udzia∏em nieletnich, które by∏y wynikiem
nieprawid∏owych zachowaƒ seksualnych
zwiàzanych ze snem, najcz´Êciej seksomni.
Wyroki sàdów by∏y uniewinniajàce.
45-letni m´˝czyzna z potwierdzonym przewlek∏ym somnambulizmem zosta∏ obudzony
w Êrodku nocy przez krzyki przyjació∏ki jego
czternastoletniej córki, która nocowa∏a w ich
domu. Zosta∏ oskar˝ony o pieszczoty seksualne na nieletniej podczas gdy dziewczyna
spa∏a. Z jego relacji wynika∏o, i˝ ma amnezj´
dotyczàcà tego epizodu [19].
39-letni m´˝czyzna zosta∏ oskar˝ony
o po˝àdliwe dotykanie swojej dziewi´cioletniej córki podczas gdy spa∏a z rodzicami
w ∏ó˝ku. M´˝czyzna zezna∏, ˝e spa∏ przez
ca∏à noc. Wraz z ˝onà cz´sto odbywali stosunki seksualne przez sen [7].
Rekomendacje oparte na doniesieniach
naukowych dla osób cierpiàcych na zaburzenia zachowaƒ seksualnych zwiàzane ze
snem, szczególnie w grupie parasomni, dotyczà informowania o ryzyku zwiàzanym ze
spaniem w jednym ∏ó˝ku osób najbli˝szych,
a tak˝e unikania spania z nieletnimi, szczególnie po spo˝yciu alkoholu.
KONSEKWENCJE FIZYCZNE
I PSYCHOSOCJALNE PARASOMNI
W grupie parasomni, partnerzy ∏ó˝kowi
cz´sto doÊwiadczajà urazów fizycznych (otarcia, podbiegni´cia krwawe, skaleczenia),
a tak˝e sami pacjenci, choç rzadziej, doznajà
z∏amaƒ palców czy uszkodzeƒ genitaliów. Co
wi´cej, zarówno pacjenci jak i ich partnerzy
doznajà szereg niesprzyjajàcych konsekwencji psychologicznych, jak oszo∏omienie, zak∏opotanie, wstyd, wina, desperacja, szok, z∏oÊç,
zmartwienie, rozdra˝nienie, niska samoocena, a tak˝e oddalenie emocjonalne w ma∏˝eƒstwie, co mo˝e czasem prowadziç do jego
rozpadu. Opisano przypadek kobiety, która
czu∏a si´ zdradzana przez m´˝a masturbujàcego si´ co noc w jej obecnoÊci. Co ciekawe,
para cz´sto nawiàzywa∏a kontakty seksualne
przed snem [41].
Z drugiej strony warto nadmieniç, ˝e istniejà przypadki seksomni b´dàcej êród∏em

szczególnej satysfakcji seksualnej ze strony
partnera. W badaniach przeprowadzonych
przez Rosenfeld jedna z kobiet podaje, ˝e jej
partner podczas stosunków seksualnych
w nocy jest bardziej agresywny i dominujàcy
ni˝ kiedy podejmujà wspó∏˝ycie w ciàgu
dnia. Kobieta podkreÊla, ˝e nocna aktywnoÊç seksualna jest dla niej bardziej atrakcyjna i satysfakcjonujàca [19]. Z kolei w badaniu Shapiro znajdujemy przypadki kobiet
postrzegajàcych swych partnerów seksualnych podczas zbli˝eƒ w czasie snu jako bardziej romantycznych, czu∏ych i nastawionych na zaspokojenie ich w zdecydowanie
wi´kszym stopniu ni˝ podczas tradycyjnych
stosunków seksualnych [7].
DoÊwiadczenia seksomni z w∏àczeniem
problemów psychospo∏ecznych zarówno ze
strony inicjatorów jak i odbiorców seksu przez
sen zosta∏y przedstawione w badaniu internetowym przeprowadzonym na 121 respondentach. Zdefiniowano tu szeÊç problemów zwiàzanych z seksomnià dotykajàcych zarówno
pacjentów jak i ich partnerów: 1. strach i brak
intymnoÊci emocjonalnej, 2. wina i zak∏opotanie, 3. awersja i poczucie odrzucenia seksualnego, 4. wstyd, rozczarowanie, frustracja,
5. rozdra˝nienie i podejrzenie oraz 6. zawstydzenie i samooskar˝anie [42].
EWALUACJA SKARG PACJENTÓW
DOTYCZÑCYCH SNU I SEKSU
Pacjenci z nieprawid∏owymi zachowaniami
seksualnymi zwiàzanymi ze snem, jak równie˝
ich partnerzy powinni byç poddani szczególnej ocenie i szczegó∏owemu wywiadowi lekarskiemu. Carlos i in. proponujà dwa najwa˝niejsze pytania: 1. Czy Pana/Pani libido
lub aktywnoÊç seksualna uleg∏a zmianie,
zw∏aszcza w jednym z okresów: w czasie czuwania, zapadania w sen lub podczas snu?
oraz 2. Czy Pana/Pani partner zauwa˝y∏ jakiekolwiek odg∏osy lub zachowania seksualne
w czasie gdy Pan/Pani Êpi? [9].
KlinicyÊci, a tak˝e lekarze psychiatrzy
i lekarze innych specjalizacji powinni byç
poinformowani o aspektach klinicznych
i medyczno-prawnych zwiàzanych z zaburzeniami snu i seksu, które mogà ze sobà
wspó∏istnieç. Warto te˝ zwróciç uwag´
na stosowane przez pacjenta leki, zw∏aszcza
leki przeciwdepresyjne i przeciwparkinsonowe, a tak˝e przebyte lub obecne schorzenia
psychiatryczne i neurologiczne.
PODSUMOWANIE
Nieprawid∏owe zachowania seksualne
zwiàzane ze snem nie zawsze sà problema-
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tyczne czy ekstremalne dla pacjentów czy
ich partnerów i rodzin. Trzeba pami´taç, i˝
sà one rzadkie, a tak˝e, i˝ w zaburzeniach
tych wyst´puje ogromna ró˝norodnoÊç, zarówno w cz´stoÊci wyst´powania jak i w
stopniu zaawansowania dolegliwoÊci. Niemniej jednak zaburzenia te istniejà i majà
konkretne i powa˝ne konsekwencje kliniczne i prawne. ◗

„Budziç si´ rano i staraç si´ odtworzyç
sen po to, ˝eby uporaç si´ z podejrzeniem,
˝e sen powiedzia∏ o nas wi´cej, ni˝ chcemy
na jawie wyznaç…”
Czes∏aw Mi∏osz – „Nieobj´ta ziemia”
Wroc∏aw 1996
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