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Santrauka
Policistinių kiaušidžių sindromas yra vienas labiau-
siai paplitusių endokrininių sutrikimų, būdingas re-
produkcinio amžiaus moterims. Ši liga blogina moterų 
gyvenimo kokybę, paveikdama ne tik vaisingumą, kūno 
plaukuotumą, svorį, bet ir psichinę sveikatą. Policistinių 
kiaušidžių sindromu sergančios moterys labiau kenčia 
nuo depresijos, nerimo ir miego sutrikimų, socialinės fo-
bijos. Didėja savižalos, psichiatrinių sutrikimų, tokių kaip 
šizofrenija, obsesinis – kompulsinis sutrikimas, autizmo 
spektro bei asmenybės sutrikimai, rizika. Tyrimo tikslas 
− išanalizuoti ir apžvelgti įrodymais grįstoje mokslinėje 
literatūroje nagrinėjamą policistinių kiaušidžių sindromo 
ir įvairių psichiatrinių sutrikimų ryšį. 

Įvadas
Policistinių kiaušidžių sindromas (PKS) yra vienas 

dažniausių endokrininių ir metabolinių sutrikimų, pasireiš-
kiančių jaunoms moterims [1]. Liga paveikia nuo 6  iki 20 
proc. reprodukcinio amžiaus moterų [2]. Šis sindromas gali 
pasireikšti akne, nereguliaromis menstruacijomis, nevaisin-
gumu, nutukimu, įvairiais psichiatriniais sutrikimais. Visi 
šie simptomai blogina moterų gyvenimo kokybę [3]. Tarp-
tautinės įrodymais pagrįstų policistinių kiaušidžių sindromo 
diagnostikos ir gydymo rekomendacijos (2018) pabrėžia, kad 
norint diagnozuoti šią ligą, geriausia vadovautis Roterdamo 
kriterijais. Diagnozei konstatuoti turi būti teigiami bent du 
iš šių kriterijų: oligoovuliacija (anovuliacija), klinikinis arba 
(ir) biocheminis hiperandrogenizmas, policistinių kiaušidžių 
požymiai, tiriant ultragarsu [4]. Liga gali sukelti ir šalutinių 
reiškinių, pavyzdžiui, amenorėją, antro tipo cukrinį diabetą, 
medžiagų apykaitos sutrikimus, kardiovaskulines komplika-
cijas [3]. Policistinių kiaušidžių sindromas turi didelį poveikį 
tiek fizinei, tiek emocinei moters savijautai ir blogina jos 
gyvenimo kokybę [5].

Tyrimo tikslas − išanalizuoti ir apžvelgti įrodymais 
grįstoje mokslinėje literatūroje nagrinėjamą policistinių 
kiaušidžių sindromo ir įvairių psichiatrinių sutrikimų ryšį. 

 
Tyrimo  medžiaga ir metodai 
Mokslinės literatūros atrankapaieška atlikta anglų kalba 

ieškant straipsnių PubMed bei Google Scholar duomenų 
bazėse, pasirenkant publikacijų laikotarpį nuo 2008 iki 2022 
metų anglų kalba. Naudoti raktažodžiai: buvo policistinių 
kiaušidžių sindromas, depresija, psichiatriniai sutrikimai, 
nerimo sutrikimai (angl. polycystic ovary syndrome, depres-
sion, anxiety disorder, psychiatric disorders).

Tyrimo rezultatai
Depresija ir nerimo sutrikimai. Moterų, sergančių poli-

cistinių kiaušidžių sindromu, padidėjusi nerimo sutrikimų ir 
depresijos rizika. 18 studijų metaanalizės duomenys parodė, 
jog moterims, sergančioms PKS, 3 kartus padidėja depresijos 
simptomų ir 5 kartus  nerimo sutrikimų rizika. Esant rezis-
tentiškumui insulinui, dar labiau didėja depresijos simptomų 
rizika, o esant hirsutizmui ar aukštiems Ferrimano-Gallwey 
skalės balams,  didėja ir depresijos, ir nerimo sutrikimų rizika 
[6]. Rezistentiškumas insulinui PKS pacientėms daugiau 
nei 2 kartus didina depresijos riziką, kadangi manoma, jog 
insulino veikimo sutrikimas turi įtakos struktūriniam ir funk-
ciniam ryšiui pagrindiniuose smegenų regionuose, taip nei-
giamai veikdamas nuotaiką [7]. Nutukimas ir nevaisingumas 
sutrikdo šių pacienčių psichinę gyvenimo kokybę, lyginant su 
moterimis, sergančiomis nutukimu ir nevaisingumu, bet ne 
PKS [8]. Be to, policistinių kiaušidžių sindromu sergančios 
moterys ne tik dažniau patiria depresijos epizodus, socia-
linę fobiją, valgymo sutrikimus. Jų suicido rizika 7 kartus 
didesnė, lyginant su sveikomis moterimis. Kūno masės in-
deksas didesnis pacienčių, patiriančių  depresijos epizodus 
ir socialinę fobiją, nei sergančiųjų  tik PKS. Tai nebūtinai 
reiškia, kad šie psichologiniai sutrikimai pasireiškia dėl per 
didelio svorio. Svorio prieaugio priežastis gali būti antide-
presantų ir anksiolitikų vartojimas [9]. Vienoje studijoje gauti 
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rezultatai parodė, kad PKS pacientės labiau serga sunkia 
depresija (23,64%), generalizuotu nerimo sutrikimu (kontro-
linėje grupėje nesirgo nei viena moteris), panikos sutrikimais 
(15%) bei obsesiniu – kompulsiniu sutrikimu (6%). Šie psi-
chiatriniai sutrikimai gali būti dėl išvaizdos pokyčių, kurie 
visuomenėje  apibrėžiami kaip  nemoteriški [10]. Karantinas 
dėl COVID – 19 ligos dar labiau pablogino PKS sergančių 
moterų psichinę sveikatą. Didžiojoje Britanijoje atliktoje 
apklausoje teigiama, kad tuo laikotarpiu šiai moterų popu-
liacijai depresija (80,5%), nerimas (70,6%), stresas (64,6%) 
ir dėl to kilę miego sutrikimai pasireiškė labiau,  nei bendra-
jai populiacijai [11]. Nutukusioms ir turinčioms antsvorio 
moterims svorio ir androgenų kiekio sumažėjimas, taikant 
gyvenimo būdo pokyčius ir (ar) peroralines kontraceptines 
priemones, siejami su pagerėjusia psichologine būkle bei 
gyvenimo kokybe. Testosterono kraujyje, Ferriman-Gallwey 
skalės balų ir kūno svorio mažėjimas labiausiai koreliuoja 
su gyvenimo kokybės pagerėjimu [12].

Kiti psichiatriniai sutrikimai. Švedijos populiacijoje 
atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 24 tūkstančiai PKS ser-
gančių moterų, parodė, kad joms bent vieno psichiatrinio 
sutrikimo tikimybė padidėja 50 procentų. Iš visų psichia-
trinių sutrikimų didžiausia rizika susirgti buvo nerimo, val-
gymo sutrikimais, depresija, dvipoliu sutrikimu, šizofrenija, 
asmenybės bei autizmo spektro sutrikimais ir tikais. Buvo 
tirti sergančiųjų PKS broliai ir seserys. Rezultatai parodė, 
kad brolių didesnė rizika sirgti autizmo spektro sutrikimu 
bei Aspergerio sindromu, o seserų – depresijos ir nerimo 
sutrikimais, šizofrenijos bei autizmo spektro sutrikimu. Pa-
kitęs androgenų kiekis ir hormoninis atsakas gali didinti 
psichikos sutrikimų riziką. Hormoniniai pokyčiai, stebimi 
seserims ir broliams, gali atspindėti genetinį polinkį į pa-
kitusį hormoninį atsaką, intrauterininės aplinkos poveikį, 
arba juos abu. Socialinė fobija bei obsesinis – kompulsinis 
sutrikimas dažnesnis sergančioms PKS moterims, nei ben-
drojoje populiacijoje. Šių sutrikimų dažnis nėra didesnis 
pacienčių broliams ir seserims, jų atsiradimas siejamas su 
socialine stigma bei fenotipinėmis ligos išraiškomis, ypač 
padidėjusia kūno mase. Šis tyrimas parodė šių pacienčių 20 
proc. padidėjusią riziką susirgti bulimija [13]. Pastebėta, kad 
nevaisingos moterys, sergančios PKS, dažniau serga asme-
nybės sutrikimu, nei nevaisingos, nesergančios PKS. Šios 
pacientės dažniau serga šizoidinio, vengiančio, antisocialaus, 
depresyvaus, sadistinio ir negatyvistinio tipo asmenybės 
sutrikimais bei sunkiomis formomis – ribiniu, paranoidiniu 
ir šizotipiniu tipais. Sergančios PKS moterys dažniau kartu 
kenčia ir nuo somatoforminių sutrikimų, manijos, depresijos, 
priklausomybės nuo alkoholio ar narkotikų, potrauminio 
streso sutrikimo, delyro [14]. 

Išvados
1. Moterų, sergančių policistinių kiaušidžių sindromu, 

padidėjusi rizika sirgti depresija, nerimo sutrikimais.
2. Psichiatriniai sutrikimai gali pasireikšti dėl fizinių 

išvaizdos pokyčių, kuriuos sukelia policistinių kiaušidžių 
sindromas.

3.   Policistinių kiaušidžių sindromu sergančioms mote-
rims padidėja valgymo sutrikimų, dvipolio sutrikimo, šizof-
renijos, autizmo  spektro sutrikimų bei asmenybės sutrikimų 
rizika.
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Polycystic ovary syndrome is one of the most common en-
docrine disorders in women of reproductive age. This disease wor-
sens the quality of life, affecting fertility, body hair, weight, and 
mental health. Women with polycystic ovary syndrome suffer more 
from depression, anxiety, sleep disorders, and social phobia. Mo-
reover, the disease poses a risk of self-harm and psychiatric disor-
ders, such as schizophrenia, obsessive-compulsive disorder, au-
tism spectrum disorder, and personality disorders. This study aims 
to analyze and review the evidence-based scientific literature on 
the relationship between polycystic ovary syndrome and various 
psychiatric disorders.
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