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Zarówno niedoczynność tarczycy w przebiegu autoimmu-
nizacyjnej choroby tarczycy (ang. autoimmune thyroid di-
sease, AITD) jak i zespół policystycznych jajników (poly-
cystic ovary syndrome, PCOS) są dwoma najczęstszymi 
endokrynopatiami występującymi u kobiet w wieku 
rozrodczym. Częstość występowania PCOS szacuje się 
według różnych badań na 8-20% kobiet w wieku repro-
dukcyjnym. Z kolei niedoczynność tarczycy w przebiegu 
AITD dotyczy około 4% kobiet w tej grupie wiekowej. 
Znacznie częściej obserwuje się izolowane podwyższenie 
przeciwciał przeciwtarczycowych, ale bez towarzyszących 
zaburzeń czynności tarczycy. Zjawisko to może dotyczyć 
nawet do 11,3% kobiet w wieku 20-29 lat oraz do 14,5% 
pacjentek w czwartej dekadzie życia.

Etiopatogeneza obu jednostek chorobowych jest wie-
loczynnikowa i nie w pełni poznana. W przypadku AITD 
postuluje się udział czynników genetycznych, immunolo-
gicznych jak i środowiskowych. Z kolei predyspozycja do 
PCOS jest prawdopodobnie uwarunkowana wielogenowo, 
potęgowana przez udział niekorzystnych czynników śro-
dowiskowych takich jak brak aktywności fizycznej czy nie-
właściwa dieta. Coraz częściej mówi się jednak również 
o udziale czynników autoimmunologicznych w patogenezie
PCOS, co czyni te dwie jednostki jeszcze bardziej zbliżo-
nymi pod względem przyczyny rozwoju. Nowe światło na
powiązanie etiopatogenezy PCOS z funkcją tarczycy rzuca
praca Szczuko i wsp., w której autorzy postulują, iż zwięk-
szone stężenie fluorków we krwi pacjentek z PCOS może
przyczyniać się do wzrostu stężenia TSH, insulinooporno-
ści, upośledzonej tolerancji glukozy i obniżenia stężenia
globuliny wiążącej hormony płciowe (ang. sex hormone
binding globulin, SHBG), co z kolei może prowadzić do
zwiększenia stężenia androgenów.

AITD występuje u pacjentek z PCOS znamiennie czę-
ściej niż w populacji ogólnej i może dotyczyć nawet 
18-40% chorych z PCOS. Najnowsza metaanaliza z 2018 r.
obejmująca 1210 pacjentek z PCOS i 987 zdrowych ko-
biet wykazała występowanie wykładników AITD u 26%
pacjentek z PCOS i blisko 10% osób z grupy kontrolnej
(odpowiednio 22 i 8%, jeśli uwzględni się badania przepro-
wadzone w populacji europejskiej). Wyniki badań są jed-
nak zróżnicowane w odniesieniu do oceny funkcji tarczycy
(TSH) w przebiegu PCOS; mniej więcej połowa wykazała
zwiększone stężenie TSH u pacjentek z PCOS, podczas

gdy pozostałe doniesienia nie wykazały istotnych różnic. 
U pacjentek z PCOS znacznie częściej bowiem możemy 
mieć do czynienia z AITD w stadium eutyreozy. Należy 
jednak pamiętać, iż choroba ma charakter progresywny 
i z czasem może doprowadzić do rozwoju subklinicznej, 
a w końcu i jawnej niedoczynności tarczycy. Szacuje się, 
iż subkliniczna niedoczynność tarczycy może dotyczyć 
około 10-25% pacjentek z PCOS.

Do tej pory nie udało się wyjaśnić przyczyny zjawiska 
tak częstego współwystępowania tych jednostek cho-
robowych, ale bierze się pod uwagę wspólne czynniki etio-
logiczne zarówno genetyczne jak i autoimmunologiczne. 
Do tych pierwszych należą m. in. niektóre polimorfizmy 
genetyczne np. genu fibrilliny 3 (FBN3), regulującej ak-
tywność transformującego czynnika wzrostu-b (TGF-b) 
i regulatorowych limfocytów T, genu receptora GnRH czy 
genu kodującego enzym CYP1B1, odpowiedzialnego za 
hydroksylację estrogenów. Podnosi się również kwestię 
względnego hiperestrogenizmu jaki towarzyszy PCOS 
z powodu cykli bezowulacyjnych (niższy progesteron a za-
tem wyższy stosunek estrogenu do progesteronu), a także 
ekspozycję na wysokie stężenia estrogenów w życiu pło-
dowym. Może to zaburzać rozwój i funkcję grasicy, zmniej-
szając tolerancję immunologiczną i zwiększając ryzyko 
procesów autoimmunizacyjnych. W obrazie PCOS często 
dochodzi do wzrostu stężenia androgenów, które hamują 
tendencję do autoagresji. Jednak niedobór progesteronu, 
który również jest hormonem sprzyjającym wyciszaniu 
procesów immunologicznych, może nasilać tendencję do 
autoagresji. Postuluje się, iż występowaniu chorób z auto-
immunizacji może sprzyjać również przewlekły stan zapal-
ny i insulinooporność często towarzyszące PCOS.

W obrazie PCOS dominują zaburzenia funkcji jajnika. Brak 
owulacji dotyczy nawet 75-85% pacjentek. Stwierdza się 
ponadto kliniczne wykładniki hiperandrogenizacji i/lub 
hiperandrogenemię oraz obraz policystycznych jajników 
w USG. Chorobie towarzyszy ponadto szereg dodatkowych 
konsekwencji klinicznych, takich jak insulinooporność, 
otyłość centralna, nadciśnienie tętnicze, niealkoholowe 
stłuszczenie wątroby czy zespół metaboliczny. Stawia to 
kobiety z PCOS w grupie podwyższonego ryzyka serco-
wo-naczyniowego. Z drugiej strony, niedoczynność tar-
czycy również wiąże się z pogorszeniem profilu lipidowego, 
wzrostem ciśnienia tętniczego (zwłaszcza rozkurczowego), 



zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, co również 
przyczynia się do zwiększonego ryzyka chorób układu krą-
żenia. Kobiety z PCOS mają tendencję do nadwagi i oty-
łości (nieprawidłowy BMI stwierdza się u 54-68%), a dys-
funkcja tarczycy może dodatkowo sprzyjać spowolnieniu 
metabolizmu i wzrostowi masy ciała. Wykazano, iż nawet 
subkliniczna niedoczynność tarczycy u pacjentek z PCOS 
skutkuje zaburzeniami metabolicznymi, negatywnie wpły-
wając na lipidogram (stężenie HDL, triglicerydów), stęże-
nie insuliny na czczo i nasilając insulinooporność mierzoną 
przy użyciu wskaźnika HOMA-IR. Nie obserwowano z ko-
lei istotnego wpływu na stężenie LDL, glukozy na czczo 
czy wyniki testu obciążenia glukozą, stężenie hormonów 
(prolaktyny, FSH, LH), ani SHBG. Jednak długoterminowy 
wpływ tych zaburzeń np. na śmiertelność nie został w peł-
ni udokumentowany.

Z niepłodnością boryka się blisko 40-70% pacjentek 
z PCOS. Zaburzenia dojrzewania płciowego, miesiączko-
wania i płodności należą również do obrazu niedoczynno-
ści tarczycy. Zarówno niedoczynność tarczycy jak i PCOS 
sprzyjają hiperprolaktynemii. Nierozpoznana lub niewła-
ściwie leczona niedoczynność u pacjentek z PCOS może 
skutkować opóźnieniem dojrzewania płciowego, a także 
pogłębiać nieregularność miesiączek czy problem niepłod-
ności w tej grupie kobiet. W obrazie niedoczynności men-
struacje ponadto mogą być bardziej obfite, przedłużające 
się i uciążliwe dla pacjentki. Receptory dla hormonów tar-
czycy zlokalizowane są zarówno w jajnikach jak i endome-
trium. Ich niedobór może skutkować zaburzeniami owu-
lacji jak i implantacji zarodka, co skutkuje trudnościami 
w zajściu w ciążę, ale również może sprzyjać wczesnym 
poronieniom, co w przypadku współistnienia z PCOS może 
dodatkowo pogłębiać zwiększoną skłonność do poronień 
obserwowaną również w tym schorzeniu. 

Wykazano, iż problemy z płodnością mogą dotyczyć rów-
nież pacjentek z AITD w stadium eutyreozy. Wystę-
powanie AITD niezależnie od stężenia TSH może skutko-

wać nawet kilkukrotnie zwiększonym ryzykiem poronień 
oraz dwukrotnie zwiększać ryzyko porodu przedwczesne-
go. U kobiet z PCOS z powodu zaburzeń owulacji często 
konieczna jest jej farmakologiczna stymulacja. Wykaza-
no jednak, iż pacjentki z PCOS i podwyższonym stęże-
niem aTPO mogą istotnie częściej prezentować oporność 
na klomifen – lek często stosowany w tym celu. Pacjentki 
z PCOS, istotnie częściej niż w populacji ogólnej, są rów-
nież kwalifikowane do procedury zapłonienia pozaustro-
jowego. Doniesienia pokazują, że wyniki tych działań są 
zdecydowanie skuteczniejsze (odsetek ciąż odpowiednio 
22,3% vs. 8,9%), jeśli TSH u pacjentki kwalifikowanej 
do tego zabiegu jest poniżej 2,5 µIU/ml. 

W jednym z najnowszych badań, w ramach którego prze-
badano 600 pacjentek z PCOS, wykazano dodatnią zależ-
ność pomiędzy wartością TSH a wolnym testosteronem. 
U pacjentek z TSH > 2,5 mIU/L istotnie częściej obserwo-
wano hiperandrogenemię (69,5%) w porównaniu do ko-
biet, u których TSH było równe lub niższe niż 2,5 mIU/L 
(57,9%). Dodatkowo, wielowymiarowa analiza regresji lo-
gistycznej wykazała, że stężenie TSH było istotnie skore-
lowane z występowaniem fenotypu PCOS z hiperandroge-
nemią. 

Podsumowując, PCOS i AITD nie należy traktować je-
dynie jako jednostki chorobowe często współistniejące 
z uwagi na ich wysoką częstość występowania w popula-
cji, ale choroby dzielące wspólną etiologię, obraz kliniczny, 
powikłania metaboliczne i negatywny wpływ na płodność. 
Pacjentki z PCOS i współistniejącą AITD wymagają kom-
pleksowego podejścia, a właściwe wyrównanie czynności 
tarczycy może pozytywnie wpływać na funkcje rozrod-
cze i zmniejszać ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych 
u tych pacjentek. Zatem u chorych z PCOS wielu auto-
rów zaleca przesiewową ocenę funkcji tarczycy i okreso-
we oznaczanie przeciwciał przeciwtarczycowych, nawet
w przypadku braku objawów klinicznych sugerujących
chorobę tarczycy.

Bibliografia:

1. Association between PCOS and autoimmune thyroid disease: a systematic review and meta-analysis. Romitti M, Fabris VC, Ziegelmann PK, Maia
AL, Spritzer PM. Endocr Connect. 2018; 7(11):1158-1167

2. Thyroid disorders in polycystic ovary syndrome. Kowalczyk K, Franik G, Kowalczyk D, Pluta D, Blukacz Ł, Madej P. Eur Rev Med Pharmacol Sci.
2017; 21(2):346-360

3. Management of endocrine disease: the impact of subclinical hypothyroidism on anthropometric characteristics, lipid, glucose and hormonal
profile of PCOS patients: a systematic review and meta-analysis. Pergialiotis V, Konstantopoulos P, Prodromidou A, Florou V, Papantoniou N,
Perrea DN. Eur J Endocrinol. 2017; 176(3):R159-R166

4. Mechanisms in endocrinology: thyroid and polycystic ovary syndrome. Gaberšček S, Zaletel K, Schwetz V, Pieber T, Obermayer-Pietsch B,
Lerchbaum E. Eur J Endocrinol. 2015 Jan; 172(1):R9-21

5. Fluorine may intensify the mechanisms of polycystic ovary syndrome (PCOS) development via increased insulin resistance and disturbed
thyroid-stimulating hormone (TSH) synthesis even at reference levels. Szczuko M, Splinter J, Zapałowska-Chwyć M, Ziętek M, Maciejewska D.
Med Hypotheses. 2019 Jul; 128:58-63. doi: 10.1016/j.mehy.2019.05.007

6. High Thyroid Stimulating Hormone Level Is Associated With Hyperandrogenism in Euthyroid Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) Women,
Independent of Age, BMI, and Thyroid Autoimmunity: A Cross-Sectional Analysis. Cai J, Zhang Y, Wang Y, Li S, Wang L, Zheng J, Jiang Y, Dong Y,
Zhou H, Hu Y, Ma J, Liu W, Tao T. Front Endocrinol (Lausanne). 2019 Apr 10; 10:222. doi: 10.3389/fendo.2019.00222. eCollection 2019.

PL-NONT-00014-27052022


