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Santrauka
Straipsnyje analizuojama, kaip policistinių kiaušidžių 
sindromo (PKS) sukelti pokyčiai organizme susiję su de-
presijos vystymusi, apžvelgiami šioms dviems būklėms 
bendri simptomai. Tyrimai rodo, kad moterų, sergančių 
PKS, populiacijoje daug dažnesnė depresija, nerimo su-
trikimai bei kitos psichologinės problemos. Pagrindinis 
PKS bruožas yra androgenų perteklius, kuris dažniausiai 
pasireiškia laisvojo testosterono kiekio padidėjimu cir-
kuliuojančiame kraujyje. Padidėjęs androgenų kiekis yra 
lemiamas didesnio folikulo theca ląstelių steroidogeninio 
potencialo, kuris susijęs su rezistentiškumu insulinui bei 
liuteinizuojančio hormono (LH) išskyrimo sutrikimu. 
Psichologiniai sutrikimai PKS metu kyla dėl įvairių tar-
pusavyje susijusių organinių pokyčių organizme, tokių 
kaip rezistentiškumas insulinui, hiperkortizolemija, lė-
tinis uždegimas bei sumažėjęs serotonino kiekis CNS. 
Depresijai, kartu su pakilusiu kortizolio lygiu, būdingas 
padidėjęs simpatinės nervų sistemos aktyvumas ir suma-
žėjęs serotonino lygis centrinėje nervų sistemoje – simp-
tomai, neretai pasireiškiantys kartu su rezistentiškumu 
insulinui. Ir depresijai, ir PKS būdingos nereguliarios 
menstruacijos bei vaisingumo sutrikimai. PKS patoge-
nezėje labai svarbūs augimo veiksniai bei uždegiminiai 
žymenys, kurių padaugėja tiek PKS, tiek depresijos metu. 
PKS bei depresiją tarpusavyje sieja ir vitamino D trūku-
mas bei nutukimas. Sveikatos priežiūros specialistai tu-
rėtų atkreipti dėmesį į PKS sergančių pacienčių emocinę 
būklę, o pasireiškus depresijos simptomams, ją gydyti.
Tinkamas ir laiku pradėtas depresijos gydymas gali reikš-
mingai pagerinti PKS sergančiųjų bendrą sveikatos būklę 
ir gyvenimo kokybę.

Įvadas 
Policistinių kiaušidžių sindromas (PKS) –  dažniausias 

endokrininis vaisingo amžiaus moterų sutrikimas, pavei-

kiantis iki 15-20 proc. šios populiacijos [1]. Pagrindiniai 
PKS diagnostiniai kriterijai yra nereguliarios menstruacijos, 
biocheminis ir (ar) klinikinis hiperandrogenizmas bei poli-
cistinės kiaušidės, nustatytos ultragarso tyrimu [2]. Mote-
rims, sergančioms PKS, būdingi reikšmingi metaboliniai 
ir reprodukciniai pokyčiai. Be to, šis sindromas siejamas 
su  antsvoriu, galinčiu  dar labiau pasunkinti klinikinius 
simptomus. Palyginti su moterimis, nesergančiomis PKS, 
sergančiosioms daug dažniau pasireiškia klinikinė depre-
sija, nerimas     ir kiti psichologinio distreso požymiai [3]. 
Didesnis šių moterų jaučiamas distresas siejamas su sin-
dromo sukeliamais neigiamais estetiniais pokyčiais (aknė, 
hirsuitizmas, androgeninė alopecija, padidėjęs kūno svoris ir 
liemens apimtis) ir negalėjimu atitikti visuomenės išvaizdos 
standartų [4], klinikinėmis pasekmėmis (nevaisingumas) bei 
papildomu nerimu, susijusiu su diagnoze. Tyrimai rodo, jog 
psichologiniai sutrikimai sindromo metu kyla dėl įvairių 
tarpusavyje   susijusių organinių pokyčių organizme, tokių 
kaip rezistentiškumas insulinui, hiperkortizolemija,           lėtinis 
uždegimas, sumažėjęs serotonino kiekis CNS [3]. Šiame 
straipsnyje apžvelgiamos PKS ir su sindromu susijusių būklių 
(rezistentiškumo insulinui, nutukimo, androgenų pertekliaus)                 
sąsajos su depresinėmis būklėmis.

Tyrimo tikslas − išanalizuoti bei aptarti įrodymais pa-
grįstą informaciją apie policistinių kiaušidžių sindromo ir 
depresinių būklių sąsajas: jų priežastis, sutampančius  simp-
tomus ir jų svarbą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta literatūros šaltinių paieška kompiuterinėse biblio-

grafinėse mokslinių darbų bazėse PubMed ir Google Scholar, 
naudojant raktinius žodžius ir jų derinius: polycystic ovary 
syndrome, PCOS, depression. Analizuoti moksliniai straips-
niai anglų kalba, atitinkantys tyrimo temą. 

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
PKS –  dažnas reprodukcinės sistemos sutrikimas, pa-

veikiantis reprodukcinio amžiaus moteris. Jis apibūdinamas 
įvairiais klinikiniais požymiais, tokiais kaip retesnė ovu-
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liacija (anovuliaciniai menstruaciniai ciklai), nereguliarios 
menstruacijos,                 nevaisingumas, vyriškų hormonų perteklius 
organizme (hiperandrogenizmas), sukeliantis padidėjusį 
veido plaukuotumą, aknę ir androgeninę alopeciją [5]. Be 
to,  PKS sergančioms moterims neretai   išsivysto atsparumas 
insulinui ir nutukimas – metabolinio sindromo požymiai. 
Tyrimai rodo, kad                         PKS sergančių moterų populiacijoje daug 
dažnesnė depresija, nerimo sutrikimai bei kitos psichologinės 
problemos [6]. Diagnozė keičia moterų savęs suvokimą, 
veikia jų išvaizdą ir pasitikėjimą savimi, blogina gyvenimo 
kokybę. Dėl sindromui būdingų kūno pokyčių moterys jau-
čiasi mažiau moteriškos, joms kyla daugiau neigiamų minčių 
ir jausmų [7].

PKS, be minėtų jam būdingų klinikinių požymių, didina 
antrojo tipo diabeto bei kardiovaskulinių komplikacijų riziką. 
Tyrimai rodo, jog net 40 proc. PKS turinčių moterų suserga 
depresija [3]. Pagrindinis PKS bruožas yra androgenų per-
teklius, kuris dažniausiai pasireiškia laisvojo testosterono 
kiekio padidėjimu cirkuliuojančiame kraujyje [8]. Įvairios 
genetinės ir molekulinės studijos atskleidė, jog padidėjęs 
androgenų kiekis dažniausiai lemiamas didesnio folikulo 
theca ląstelių steroidogeninio potencialo [9]. Pagumburio 
– hipofizės – gonadų ašis (HPA) reguliuoja reprodukcinės 
sistemos veiklą. Gonadotropinus išlaisvinantis hormonas 
(GnRH) iš pagumburio išskiriamas pulsiniu būdu, jo poveikis 
– stimuliuoti priekinę hipofizę, jog ši išskirtų liuteinizuojantį 
hormoną (LH) ir folikulus stimuliuojantį hormoną (FSH), ku-
rie veikia kiaušides ir lemia steroidinių hormonų produkciją. 
Bet koks minėtos ašies sutrikdymas trikdo reprodukcinės 
sistemos veiklą [10]. Sergant PKS, būdingas padidėjęs LH 
išskyrimo  pulsų dažnis ir amplitudė, sukeliantys  hiperan-
drogenemiją [11]. Kitas veiksnys, didinantis steroidogenezę, 
yra atsparumas insulinui ir hiperinsulinemija, būdinga PKS. 
Insulinas veikia kaip  theca ląstelių steroidogenezės ska-
tintojas, sinergistiškai su LH. Insulinas blokuoja lytinius 
hormonus sujungiančio globulino sintezę kepenyse, todėl 
laisvo ir biologiškai aktyvaus testosterono pacienčių kraujyje 
padaugėja [12]. 

Depresija  laikoma liūdniausiai pagarsėjusiu nuotaikos 
sutrikimu, kadangi jis yra pakankamai sunkus, kad sutrikdytų 
individo gebėjimą džiaugtis gyvenimu ar net atlikti kasdie-
nes užduotis. Depresiniams sutrikimams būdingas polinkis 
atsinaujinti bei pavojus paciento gyvybei dėl padidėjusios 
savižudybės rizikos [13]. Įvairūs tyrimai rodo, jog vieni 
svarbiausių veiksnių depresijai vystytis yra stresiniai įvy-
kiai – psichologinės traumos vaikystėje, o suaugus – lėtinės 
ligos, finansinės problemos ir psichinė ar fizinė prievarta 
[14]. Stresas yra situacija, sukelianti  gyvo organizmo ir jį 
supančios aplinkos disbalansą. Nors streso gausu kasdienėje 
kiekvieno  žmogaus veikloje, įvairios medicininės būklės 

jo kiekį padidina [15]. Sergančiosioms PKS papildomas 
psichologinis stresas kyla pirmiausia dėl fizinės išvaizdos 
pokyčių ir simptomų, tokių kaip nutukimas ir hirsuitizmas 
[16]. Lėtinis stresas sukelia hiperkortizolemiją, kuri kartu su  
HPA hiperaktyvumu yra labai svarbi depresijos vystymuisi 
[13]. Kai kurie depresiniai ir nerimo sutrikimai susiję su 
padidėjusiu kortizolio lygiu, jis yra jautrus su streso sukeltais 
metaboliniais pokyčiais susijęs biožymuo. PKS pacientėms 
nustatomas padidėjęs kortizolio lygis seilėse [17]. Lėtinis 
stresas gali visiškai sutrikdyti reprodukcines funkcijas. Be 
to, streso metu sumažėja cirkuliuojančių lytinių hormonų 
lygis, todėl pakinta normalus menstruacijų ciklas [15]. Ne-
reguliarios menstruacijos bei sutrikęs vaisingumas stebimas 
ir PKS metu.

Depresijai, kartu su pakilusiu kortizolio lygiu, būdin-
gas padidėjęs simpatinės sistemos aktyvumas ir sumažėjęs 
serotonino lygis centrinėje nervų sistemoje – simptomai, 
neretai pasireiškiantys kartu su rezistentiškumu insulinui. 
Įvairūs tyrimai rodo, jog depresiškiems pacientams būdingas 
rezistentiškumas insulinui [18].

Remiantis monoaminų trūkumo teorija depresijos vys-
tymuisi, įvairių neuromediatorių, tokių kaip serotoninas, 
dopaminas ir norepinefrinas trūkumas yra vienas pagrindinių 
veiksnių, sukeliančių depresines būkles. Šių neuromediatorių 
koncentracijų pokyčiai stebimi ir PKS sergančių pacienčių 
kraujyje. Tai iš dalies paaiškina dažną depresijos paplitimą 
šioje populiacijoje [19]. Vitamino D trūkumas, dar vienas su 
nuotaikos sutrikimais siejamas veiksnys, irgi yra dažnesnis 
sergančiųjų PKS populiacijoje [20].

PKS patogenezėje labai svarbūs augimo veiksniai. 
PKS sergančių pacienčių kraujyje randama sumažėjusi 
IGFBP1(IGF sujungiančio baltymo 1) koncentracija – tai 
lemia laisvo IGF- 1 (insulino augimo faktoriaus) koncentraci-
jos augimą [21]. IGF sujugiantys baltymai ne tik modifikuoja 
IGF funkciją, bet ir tiesiogiai veikia steroidogenezę kiauši-
dėse. Dėl PKS būdingo rezistentiškumo insulinui ženkliai 
padidėja insulino koncentracija kraujyje, todėl kepenyse 
toliau mažėja IGFBP1 sintezė ir didėja IGF-1 bioaktyvumas. 
IGF-1 receptoriai, ekspresuojami theca ir stromos ląstelėse, 
reguliuoja androgenų gamybą. Taigi, androgenų gamybą 
LH ir insulinas veikia sinergistiškai – skatinančiai. Didėjant 
rezistentiškumui insulinui, todėl ir insulino koncentracijai 
kraujyje, androgenų pagaminama vis daugiau. Tai  vienas 
pagrindinių PKS patogenetinių mechanizmų.

Ir depresija, ir PKS yra prouždegiminės būklės. Šių bū-
klių metu stebimas uždegiminių molekulių, tokių kaip CRB 
ir citokinai, padidėjimas [13]. Besitęsiantis lėtinis uždegimas 
yra viena pagrindinių priežasčių, ilgainiui lemiančių širdies 
ir kraujagyslių ligų bei antro tipo cukrinio diabeto vystymąsi 
[22]. Nors didžioji dalis periferinių citokinų negali praeiti 
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smegenų- kraujo barjero, tačiau jie gali pasiekti smegenis 
alternatyviais keliais – dalyvaujant specialiems aktyvaus 
transporto pernešėjams arba prasiskverbiant pro nesandarias 
kraujo-smegenų barjero dalis. Patekę į smegenis citokinai 
sukelia 5HT(serotonino) sumažėjimą, kadangi aktyvina 
fermentą, skatinantį triptofano, serotonino sintezės prekur-
soriaus, suardymą [22]. Kitas mechanizmas − pakartotinis 
serotonino įsiurbimas, kuris padidėja dėl citokinų poveikio 
sinapsėje [23]. Taigi, sergančiosioms PKS depresija išsivysto 
dažniau, kadangi PKS yra prouždegiminė būklė, kurios metu 
pasigamina daugiau periferinių citokinų. 

PKS būdingas simptomas – nutukimas taip pat sietinas 
su nuotaikų svyravimais ir depresija. Nutukimas didina lėtinį 
uždegimą organizme, kadangi riebalinis audinys geba išskirti 
didžiulius kiekius įvairių uždegiminių veiksnių – adipokinų, 
chemokinų, citokinų [24]. PKS didina nutukimo riziką, o 
nutukimas ir depresija yra susiję abipusiai, t.y. depresija gali 
lemti nutukimą, o nutukimas paskatinti depresiją [22].

Sveikatos priežiūros specialistai turėtų atkreipti dėmesį 
į PKS sergančių pacienčių emocinę būklę, o pasireiškus de-
presijos simptomams, ją gydyti. Tinkamas ir laiku pradėtas 
depresijos gydymas gali reikšmingai pagerinti PKS sergan-
čiųjų bendrą sveikatos būklę ir gyvenimo kokybę.

Išvados
1. Sergančiųjų PKS dažna depresija, nerimas bei nuo-

taikos sutrikimai parodo, jog policistinių kiaušidžių sindro-
mas  susijęs su psichologinėmis problemomis ir prastesne 
gyvenimo kokybe.

2. Būtina stebėti PKS pacienčių psichologinę būklę, ti-
krinti dėl depresijos ir nerimo pasireiškimo.

3. Depresijos ir PKS simptomai sutampa, vienas kitą 
paskatindami.

4. Svarbiausi veiksniai, siejantys depresiją ir PKS – pa-
didėjęs psichologinis stresas ir lėtinė hiperkortizolemija; 
rezistentiškumas insulinui ir sumažėjęs serotonino kiekis 
CNS; lėtinis uždegimas ir uždegiminių žymenų poveikis; 
nereguliarios menstruacijos ir vaisingumo sutrikimai.

5. Laiku pradėtas tinkamas depresijos gydymas gali žen-
kliai pagerinti PKS pacienčių gyvenimo kokybę.
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POLYCYSTIC OVARY SYNDROME AND 
DEPRESSION: LINKS AND ASSOCIATIONS

A. Miliauskaitė
Keywords: polycystic ovary syndrome, PCOS, depression.
Summary
This article will analyse how polycystic ovarian syndrome 

(PCOS) related changes in human body are asocciated with the de-
velopement of depression and review overlapping symtoms. Va-
rious studies suggest that women with PCOS tend to suffer from 
depression, anxiety and other psychological disturbances. The main 
feature of PCOS is an excess of androgens, most commonly - an 
increase of free testosterone in circulation. Elevated androgens are 
determined at most by theca cells’ steroidogenic capability, which is 
related to insulin resistace and LH excretion impairment. Psycho-
logical disturbances in PKS patients arise due to several together 
related symptoms, such as insulin resistance, hypercortisolaemia, 
chronic inflammation and lowered serotonin levels in CNS. Toget-
her with hypercortisoleamia also comes increased sympathetic acti-
vity and lower serotonin levels – symptoms that are related with 
insulin resistance. Both depression and PCOS shared symptoms 
are irregular periods and fertility problems, obesity. Other shared 
traits between these two conditions are elevated growth factors and 
inflammatory molecules, vitamin D deficiency. There is a need to 
monitor PCOS patients’ overall mental health status of PCOS pa-
tients. A proper treatment of depression can significantly improve 
the overall health and quality of life of PCOS patients.
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