
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE 

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

 
 

 

 

KRZYSZTOF KOT 

 
STAN EMOCJONALNY A CYKL MIESIĄCZKOWY 

MŁODYCH KOBIET LECZONYCH 

Z POWODU NIEPŁODNOŚCI 

 

Praca  doktorska – streszczenie  

 

 

 

PROMOTOR 

dr hab. n. med. Artur Wdowiak 

PROMOTOR POMOCNICZY 

dr n. med. Krzysztof Wiktor 

Pracownia Technik Diagnostycznych 

 

 

 
 

 

 

LUBLIN 2019  



 

Niepłodność jest definiowana jako niezdolność do osiągnięcia ciąży po 12 miesiącach 

stosunku bez zabezpieczenia (6 miesięcy, jeśli kobieta jest w wieku powyżej 35 lat). 

Dotyczy ona coraz większej liczby osób zarówno w Polsce jak i krajach rozwijających się.  

Problem ten dotyka już niemal co czwartą parę na świecie.  

 Zarówno czynniki kobiece jak i męskie przyczyniają się do występowania 

niepłodności. Od 30% do 50% przypadków uwarunkowane jest czynnikiem męskim, 

a pozostałe przyczyny niepłodności wiążą się z nieprawidłowościami występującymi u kobiet 

(zaburzenia owulacji, niedrożność jajowodów, mięśniakowatość macicy, czy zaburzenia 

immunologiczne). Niektóre przypadki niepłodności z powodu braku wyjaśnienia 

jej przyczyny, definiowane są jako niepłodność idiopatyczna. Terapii niepłodności 

niejednokrotnie towarzyszą zaburzenia emocjonalne, co może przekładać się 

na występowanie zaburzeń owulacji.  

Celem przeprowadzonych przeze mnie badań była ocena wpływu stanu 

emocjonalnego młodych kobiet na przebieg ich cyklu miesiączkowego. 

Analizowałem różnice pomiędzy przebiegiem cyklu płciowego kobiet leczonych z powodu 

niepłodności a ich posiadającymi potomstwo rówieśnicami, badałem czy stan emocjonalny 

wpływa na przebieg cyklu płciowego oraz czy ilościowa sekrecja hormonów wiąże się 

z płodnością kobiet i nasileniem lęku i depresyjności.  

Do zrealizowania tego celu zastosowałem autorski kwestionariusz ankiety, 

który składał się z pytań dotyczących danych społeczno-demograficznych 

oraz z dwóch standaryzowanych narzędzi oceniających stan emocjonalny: 

kwestionariusza STAI oraz skali HADS. Badałem także stężenie hormonów płciowych 

i glikokortykosteroidów w różnych fazach cyklu oraz oceniałem ultrasonograficznie 

przebieg cyklu miesiączkowego. Uzyskane wyniki poddałem analizie statystycznej. 

Przeprowadzone przeze mnie badanie wykazało, jak duże znaczenie w etiopatogenezie 

niepłodności ma występowanie zaburzeń emocjonalnych. Wyniki przeprowadzonych 

przeze mnie badań wskazały, że stan emocjonalny kobiet poddanych terapii niepłodności 

jest gorszy niż ich rówieśniczek posiadających potomstwo. U kobiet z problemami rozrodu 

lęk i depresja były bardziej nasilone niż u tych z potwierdzoną płodnością. 

Ponadto na podstawie uzyskanych wyników stwierdziłem, że ciążę podczas terapii 



niepłodności częściej uzyskiwały kobiety z mniej nasilonym lękiem i depresją. 

W moich badaniach wykazałem, że wyższe wartości estradiolu podczas owulacji zwiększały 

szansę na uzyskanie ciąży w trakcie leczenia.  

W przeprowadzonych badaniach wykazałem, że u kobiet z zaburzeniami rozrodu 

występuje większe stężenie kortyzolu ale także prolaktyny w surowicy krwi. 

W moich badaniach nie wykazałem istotnych różnic pomiędzy poziomem LH w grupie 

gdzie uzyskano ciążę, a grupą bez powodzenia prokreacji. Na podstawie przeprowadzonego 

przeze mnie badania, stwierdziłem powiązanie pomiędzy sekrecją prolaktyny 

a występowaniem zaburzeń emocjonalnych (dodatnie korelacje PRL ze STAI-1, STAI-2, 

HADS-lęk). Wykazałem, że problemy prokreacyjne są źródłem zaburzeń emocjonalnych 

u kobiet, które prowadzą do nasilenia lęku i depresji. Zaburzenia lękowe i depresyjne 

prowadzą do zwiększenia sekrecji kortyzolu i prolaktyny u kobiet, czego następstwem 

jest zaburzenie równowagi hormonalnej w osi podwzgórze – przysadka - jajnik. 

Występowanie zaburzeń emocjonalnych skutkuje obniżoną sekrecją estradiolu i progesteronu 

oraz mniejszym wzrostem endometrium w cyklu płciowym kobiety, co obniża szansę 

na uzyskanie ciąży w cyklu naturalnym.  

Przeprowadzone badania wykazały, ze wykształcenie i charakter wykonywanej pracy 

wpływają także na występowanie zaburzeń emocjonalnych. Miejsce zamieszkania 

na wsi predysponuje do występowania objawów lękowych u kobiet leczonych 

z powodu niepłodności. 

Zaobserwowane zjawisko rodzi potrzebę większego skupienia uwagi personelu 

medycznego na stanie emocjonalnym kobiety leczonej z powodu niepłodności. 

Trudno jest ocenić jednoznacznie czy specjalista ginekolog, zajmujący się niepłodną parą, 

jest sam w stanie rozpoznać i leczyć problemy emocjonalne kobiet, czy wymaga to pomocy 

psychologa, a być może psychiatry. Uzyskane wyniki badań świadczą, że być może 

należałoby weryfikować podejście do kobiety leczonej z powodu problemów prokreacyjnych 

i po rozpoznaniu zaburzeń emocjonalnych wdrażać psychoterapię lub inne dodatkowe formy 

leczenia. Niewątpliwie wymaga to prowadzenia dalszych badań nad tą problematyką 

w przyszłości na większej grupie kobiet. Mogłoby to przyczynić się do wprowadzenia 

szerszych programów działań dla profilaktyki i terapii zaburzeń emocjonalnych kobiet 

z problemami prokreacyjnymi.  


