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Anotācija 
 

Policistisko olnīcu sindroms (PCOS) ir visbiežākā endokrinopātija sievietēm, kas skar 

4,8 % līdz 18,6 % reproduktīvā vecuma pārstāvju. 10–19 gadu vecumā PCOS sastopams  

3,39–8,03 % pusaudžu. Diagnozes apstiprināšana pusaudžu vecumā ir sarežģīta, jo PCOS 

izpausmes līdzinās normālām pubertātes pazīmēm (piemēram, neregulārs menstruālais cikls, 

akne u. c.). 2018. gadā ir izdotas jaunas uz pierādījumiem balstītas vadlīnijas, kurās akcentēti 

diagnostiskie kritēriji tieši pusaudzēm – menstruāciju traucējumi un hiperandrogēnisms. Šīs 

vadlīnijas rekomendē arī atsevišķi izdalīt riska grupas pacientes – pusaudzes, kurām vēl nav 

apstiprināti abi diagnostiskie PCOS kritēriji un kuras jāturpina novērot. Šo slimību svarīgi 

diagnosticēt iespējami agrīni, lai savlaicīgi uzsāktu dzīvesveida korekcijas un, iespējams, arī 

ārstēšanu. 

PCOS ilgtermiņā palielina neauglības un 2. tipa cukura diabēta, sirds un asinsvadu 

sistēmas slimību, insulīna rezistenci (IR) un metaboliskā sindroma attīstības risku. Palielināta 

ķermeņa masa, kas sastopama 40–70 % pusaudžu ar PCOS, ievērojami palielina risku vēlākām 

hroniskām, neinfekciozām slimībām un uztur PCOS simptomātiku. PCOS un ar to saistītie 

simptomi samazina ar veselību saistīto dzīves kvalitāti (AVSDZK). Pacientēm ar PCOS biežāk 

sastopama negausīga ēšana. Visefektīvākā terapijas taktika ir dzīvesveida pārmaiņas, tādēļ īpaši 

svarīgi ir atpazīt pacientes ar paaugstinātu PCOS attīstības risku, agrīni noskaidrot viņu 

diagnozi un piedāvāt ārstēšanu, kas visvairāk atbilst konkrētās personas vajadzībām un uzlabo 

dzīves kvalitāti. 

Promocijas darba mērķis ir izpētīt starppaaudžu, ģenētiskos, dzīves kvalitātes un 

negausīgas ēšanas aspektus pusaudzēm ar PCOS. 

Pētījumam ir vairākas sadaļas. Lai novērtētu starppaaudžu saiti, I sadaļā tika iekļautas 

57 pusaudzes ar PCOS un viņu mātes. Šajā sadaļā tika pētīta pacienšu ar PCOS un viņu māšu 

klīnisko pazīmju saistība. II sadaļā papildus PCOS pacientēm iekļautas arī veselas pusaudzes 

un riska grupas pacientes. Biežāko hipotalāma-hipofīzes-olnīcu (HHO) ass darbībā iesaistīto 

olbaltumvielu kodējošo gēnu (FSHR, ESR2, LHCGR, GNRHR) variāciju loma PCOS attīstībā 

un saistībā ar PCOS klīnisko ainu tika pētīta, iekļaujot 63 pusaudzes ar PCOS diagnozi, 

67 veselas kontroles grupas pārstāves un 22 riska grupas pacientes. CYP21A2 gēna variāciju 

loma PCOS attīstībā un klīniskajā fenotipā tika noteikta 55 PCOS pacientēm, 49 kontroles 

grupas pārstāvēm un 23 riska grupas pacientēm. Savukārt AVSDZK komponenti, negausīga 

ēšana un faktori, kas ietekmē kopējo AVSDZK, tika analizēti 63 PCOS pacientēm un 

66 kontroles grupas pārstāvēm. 
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Pētījuma rezultātos tika konstatēts, ka pusaudzēm ar PCOS saistītos klīniskos 

simptomus nav iespējams prognozēt, balstoties uz viņu māšu PCOS simptomiem. Netika 

pierādīta dzimumhormonu darbībā iesaistīto olbaltumvielu kodējošo gēnu variāciju loma PCOS 

attīstībā, tomēr tika konstatēts, ka atsevišķu gēnu variāciju (ESR2 rs4986938 un LHCGR 

rs2293275) retāk sastopamo alēļu nesējām homozigotiskā stāvoklī bija augstāks kopējā 

testosterona līmenis asinīs nekā pacientēm, kuras nebija šo alēļu nesējas. Būtiskākie 

komponenti, kas ietekmēja AVSDZK pusaudzēm ar PCOS, bija PCOS diagnoze pati par sevi, 

negausīgas ēšanas izteiktības pakāpe un ķermeņa masas indeksa procentile. Vienlaikus 

visvairāk AVSDZK ietekmēja raizes par ķermeņa apmatojumu un ķermeņa masu. Netika 

konstatētas atšķirības negausīgas ēšanas biežumā starp PCOS pacientēm un kontroles grupas 

pārstāvēm. 

Veicot šo pētījumu, netika atklāta saistība starp māšu PCOS diagnozi vai ar to 

saistītajiem simptomiem un pusaudžu ar PCOS fenotipu. Konstatēta atsevišķu alēļu saistība ar 

PCOS klīnisko ainu. Labāk izprasti AVSDZK komponenti, kurus visvairāk ietekmē PCOS un 

kuriem jāpievērš īpaša uzmanība klīniskajā praksē. Nepieciešami turpmāki pētījumi lielākā 

izlasē, kā arī longitudināli dati par šo dalībnieku kopu, kas sniegtu precīzāku ieskatu par 

slimības attīstību vēlākā vecumā. 

Atslēgvārdi: zinātnes nozare – medicīna, apakšnozare – dzemdniecība un ginekoloģija, 

PCOS, pusaudži, AVSDZK, negausīga ēšana, ģenētika. 
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Abstract 
 

Polycystic Ovary Syndrome in Adolescents – Intergenerational, Genetic, 

Quality of Life and Binge Eating Aspects 

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrinopathy in women, 

affecting 4.8 % to 18.6 % of women of reproductive age. Between 10 and 19 years of age, 

PCOS occurs in 3.39 % to 8.03 % of adolescents. Confirmation of diagnosis in adolescent age 

is difficult because manifestations of PCOS are similar to normal puberty signs (e. g., irregular 

menstrual cycle, acne, etc.). New evidence-based guidelines have been issued in 2018 

highlighting the diagnostic criteria for establishing PCOS diagnosis in adolescents. These 

guidelines also recommend a separate identification of risk group patients – adolescent patients 

for whom both diagnostic PCOS criteria have not yet been confirmed and who should continue 

to be monitored. It is important to diagnose this disease as early as possible in order to initiate 

lifestyle adjustments and possibly also begin treatment in a timely manner. 

In the long term, PCOS increases the risk of developing infertility and type 2 diabetes, 

cardiovascular disease, insulin resistance and metabolic syndrome. Increased body weight 

occurring in 40–70 % of adolescents with PCOS significantly increases the risk of chronic non-

communicable diseases at a later stage, and maintains PCOS symptoms. PCOS and associated 

symptoms reduce health-related quality of life (HRQOL). Binge eating is more common in 

patients with PCOS. The most effective tactics of therapy are lifestyle changes, so it is 

particularly important to recognise patients at increased risk of developing PCOS, to diagnose 

them early and to offer treatment that is most relevant to the needs of the individual and 

improves their quality of life. 

The aim of the doctoral thesis is to explore intergenerational, genetic, quality of life and 

binge eating aspects in teenagers with PCOS. 

The study contains several sections. To evaluate the intergenerational bond, 

57 teenagers with PCOS and their mothers were included in Section I. The section studies the 

relationship between patients with PCOS and their mothers. In addition to PCOS patients, 

Section II also includes healthy adolescent patients and patients at risk. The role of the most 

common variation of protein-coding genes involved in the activity of the Hypothalamic-

Pituitary-Ovarian axis (FSHR, ESR2, LHCGR, GNRHR) in PCOS development and in the 

PCOS clinical presentation was studied by including 63 adolescents with a diagnosis of PCOS, 

67 healthy control patients and 22 patients at risk. The role of CYP21A2 gene variations in 

PCOS development and clinical phenotype was established in 55 PCOS patients, 49 control 

patients and 23 patients at risk. Additionally, components of HRQOL, binge eating and factors 

affecting the total HRQOL were analysed in 63 PCOS patients and 66 control patients.  
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The study concluded that it was not possible to predict clinical symptoms associated 

with PCOS in adolescents based on PCOS symptoms in their mothers. The role of protein-

coding gene variations that are involved in the functioning of sex hormones was also not found, 

in regard to PCOS development. However, it was found that the homozygous minor allele 

carriers within variations of specific genes (ESR2 rs4986938 and LHCGR rs2293275) had 

a higher total testosterone level in blood than patients who were not carriers of these alleles. 

The most important components that affected HRQOL in adolescents with PCOS were the 

diagnosis of PCOS as such, the degree of binge eating, and the percentile of the body mass 

index. At the same time, HRQOL was most affected by concerns about body hair and body 

weight. There was no difference in the frequency of binge eating between PCOS patients and 

adolescent control group patients. 

In this study, no link was found between the diagnosis of PCOS or associated symptoms 

in mothers and the phenotype of adolescents with PCOS. Individual alleles have been associated 

with the clinical presentation of PCOS. There is a better understanding of the components of 

HRQOL that affect PCOS the most and require particular attention in clinical practice. Further 

research with a larger sample-size is needed. Furthermore, longitudinal data on the population 

studied in this project would provide a more accurate insight into the development of the disease 

at a later age. 

Keywords: sector – medicine, sub-sector – obstetrics and gynaecology, PCOS, 

adolescents, HRQOL, binge eating, genetics. 

  



6 

Saturs 

 

Anotācija  ..................................................................................................................................  2 

Abstract  ....................................................................................................................................  4 

Darbā izmantotie saīsinājumi  ...................................................................................................  8 

Ievads  .....................................................................................................................................  10 

Darba mērķi  .....................................................................................................................  12 

Darba uzdevumi  ..............................................................................................................  12 

Darba hipotēzes  ...............................................................................................................  12 

Darba novitāte  .................................................................................................................  13 

1. Literatūras apskats  ...........................................................................................................  14 

1.1. PCOS būtība  ..........................................................................................................  14 

1.2. PCOS diagnostiskie kritēriji  ..................................................................................  15 

1.3. Bioķīmiskas un vielmaiņas pārmaiņas, kas izraisa un uztur PCOS .......................  17 

1.4. PCOS kā visas ģimenes problēma  .........................................................................  19 

1.5. PCOS ģenētiskie aspekti  ........................................................................................  20 

1.6. PCOS ietekme uz pacienšu ar veselību saistīto dzīves kvalitāti  ............................  27 

1.7. Negausīga ēšana PCOS pacientēm  ........................................................................  27 

2. Materiāli un metodes  .......................................................................................................  29 

2.1. Pētījuma uzbūve  .....................................................................................................  29 

2.2. Dalībnieču iekļaušana pētījumā  .............................................................................  29 

2.3. Literatūras atlase  ....................................................................................................  31 

2.4. Pētījuma ētiskie aspekti  .........................................................................................  31 

2.5. Pētījuma dalībnieču iekļaušanas un izslēgšanas kritēriji  .......................................  32 

2.6. Pētījuma instrumenti  ..............................................................................................  33 

2.7. Ģenētiskā analīze  ...................................................................................................  36 

3. Statistiskā analīze  ............................................................................................................  41 

4. Rezultāti  ..........................................................................................................................  42 

4.1. Pirmā pētījuma sadaļa. PCOS pacienšu un viņu māšu  klīnisko pazīmju  

saistība  ...................................................................................................................  42 

4.2. Otrā pētījuma sadaļa. Ģenētiskie aspekti  ...............................................................  44 

4.2.1. Ar Hipotalāma-hipofīzes-olnīcu ass darbību saistīto  ģenētisko variāciju 

izpēte pusaudzēm ar PCOS  ........................................................................  44 

4.2.2. Ar iedzimtas virsnieru garozas hiperplāzijas neklasisko formu saistīto 

ģenētisko variāciju izpēte pusaudzēm ar PCOS .........................................  50 

4.3. Trešā pētījuma sadaļa. Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un negausīgas  

ēšanas izpēte pusaudzēm ar PCOS  ........................................................................  56 

5. Diskusija  ..........................................................................................................................  59 

5.1. PCOS pacienšu un viņu māšu klīnisko pazīmju saistība  .......................................  59 

5.2. Ģenētiskie aspekti  ..................................................................................................  61 

5.2.1. Ar Hipotalāma-hipofīzes-olnīcu ass darbību saistīto ģenētisko variāciju  

izpēte pusaudzēm ar PCOS  ........................................................................  62 

5.2.2. Ar iedzimtas virsnieru garozas hiperplāzijas neklasisko formu saistīto  

ģenētisko variāciju izpēte pusaudzēm ar PCOS .........................................  69 

5.3. Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un negausīgas ēšanas izpēte  pusaudzēm  

ar PCOS  .................................................................................................................  72 

5.4. Pētījuma stiprās un vājās puses  ..............................................................................  77 

  



7 

Secinājumi un priekšlikumi  ....................................................................................................  80 

Publikācijas par promocijas darba tēmu  .................................................................................  81 

Literatūras saraksts  .................................................................................................................  82 

Pateicības  ................................................................................................................................. 96 

Pielikumi  ................................................................................................................................  97 

1. pielikums. Pirmā publikācija  .......................................................................................  98 

2. pielikums. Otrā publikācija.  ......................................................................................  105 

3. pielikums. Trešā publikācija  .....................................................................................  116 

4. pielikums. Ceturtā publikācija  ..................................................................................  127 

5. pielikums. Centrālās medicīnas ētikas komitejas atļaujas  .........................................  135 

6. pielikums. Policistisko olnīcu sindroma atļauja  ........................................................  138 

7. pielikums. Negausīgas ēšanas skala  ..........................................................................  141 

8. pielikums. PCOS pacienšu māšu aptaujas anketa  .....................................................  144 

9. pielikums. Darbā izmantotie praimeri, to garumi un amplificējamā SNV  ...............  148 

 
  



8 

Darbā izmantotie saīsinājumi 
 

AKTH Adrenokortikotropais hormons 

alfa (ESRα) jeb ESR1 Estrogēnu receptors 1 

AVSDZK  Ar veselību saistītā dzīves kvalitāte 

BKUS Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 

CYP21A2 Citohroma P450 21. ģimenes A apakšsaimes 2. loceklis 

DHEA  Dehidroepiandrostendions 

DHEA-SO4 Dehidroepiandrostendiona sulfāts  

DNS Dezoksiribonukleīnskābe 

E2 Estradiols 

ESRbeta (ESRβ) jeb ESR2 Estrogēnu receptors 2 

FSH Folikulus stimulējošais hormons 

FSHR Folikulus stimulējošā hormona receptors 

GAGS Globālā aknes izvērtēšanas sistēma  

(Global Acne Grading System) 

GnRH Gonadotropīna atbrīvotājhormons 

GnRHR Gonadotropīna atbrīvotājhormona receptors 

GWAS  Pilna genoma asociāciju pētījums 

(Genome Wide Association Study) 

HHO Hipotalāma-hipofīzes-olnīcas 

IA Izredžu attiecība (Odds Ratio) 

IGFBP-1 Insulīna augšanas faktora saistošais olbaltums I 

IL-6 Interleikīns 6 

IR Insulīna rezistence  

IVGH Iedzimta virsnieru garozas hiperplāzija 

IQR Interkvartīļu intervāls 

ĶMI Ķermeņa masas indekss 

LH Luteinizētājhormons 

LHCGR Luteinizētājhormona / horiongonadotropīna receptors 

mFG Modificēta Ferriman–Gallwey skala 

PCOM  Policistiska olnīcu morfoloģija ultrasonogrāfijā 

PCOS Policistisko olnīcu sindroms 

PCOSQ PCOS dzīves kvalitātes aptauja  

PĶR Polimerāzes ķēdes reakcija 

PVO Pasaules Veselības organizācija 

RR Relatīvais risks 
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RFLP Restrikcijas fargmentu garuma polimorfisms  

(Restriction Fragment Length Polymorphism) 

SD Standartdeviācija 

SHBG Dzimumhormonus saistošais globulīns 

SNV  Viena nukleotīda variācija (Single-nucleotide Variants) 

T Kopējais testosterons 

TI Ticamības intervāls Cconfidence Interval) 

TNF-α Tumora nekrozes faktors alfa 

TSH Tireotropais hormons 

RSU MGZL Rīgas Stradiņa universitātes Molekulārās ģenētikas  

zinātniskā laboratorija 

USG Ultrasonogrāfija 
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Ievads 
 

Policistisko olnīcu sindroms (PCOS) ir visbiežāk sastopamā endokrinopātija sievietēm 

reproduktīvā vecumā. Tas sastopams no 4,8 % līdz 18,6 % reproduktīvā vecuma sieviešu (1–3) 

atkarībā no pētītās populācijas un piemērotajiem diagnostiskajiem kritērijiem. Pusaudžu vidū 

PCOS sastopams 3,39–8,03 % pusaudžu (10–19 gadu vecumā) (4). Dati par PCOS sastopamību 

pubertātes vecuma meiteņu populācijā ir neprecīzi, jo daļai pacienšu PCOS pusaudžu vecumā 

var vēl nebūt pilnībā attīstījies, kā arī tā izpausmes ir līdzīgas normālām pubertātes pazīmēm 

(piemēram, neregulārs menstruālais cikls, akne u. c.) (5). 

PCOS diagnozes apstiprināšanai izmanto konkrētus diagnostiskos kritērijus, kas arī 

atspoguļo galvenos PCOS simptomus. Šai slimībai raksturīgs hiperandrogēnisms (bioķīmisks 

un / vai klīnisks), oligomenoreja un īpašs olnīcu izskats ultrasonogrāfiski – policistiska olnīcu 

morfoloģija (PCOM). Diagnostiskie kritēriji laika gaitā ir mainījušies (6–9). Šobrīd jaunāko 

diagnostisko kritēriju piemērošanā tiek ņemts vērā arī pacientes vecums. Pusaudzēm diagnoze 

tiek apstiprināta, ja paciente atbilst diviem diagnostiskajiem kritērijiem – hiperandrogēnismam 

(klīniskam un / vai bioķīmiskam) un oligomenorejai vai amenorejai. PCOM ultrasonogrāfiski 

netiek izmantots kā diagnostiskais kritērijs vismaz astoņus gadus pēc menstruāciju sākuma. 

Jaunajos diagnostiskajos kritērijos atsevišķi izdalīta arī riska grupa – pacientes, kurām vēl 

neizpildās abi nepieciešamie diagnostiskie kritēriji, lai šobrīd apstiprinātu diagnozi, bet kuras 

ir jāturpina novērot, lai noskaidrotu, vai attīstās diagnostiskiem kritērijiem atbilstošs PCOS (9). 

PCOS ilgtermiņā palielina risku neauglības attīstībai (10), sirds un asinsvadu sistēmas 

slimībām, 2. tipa cukura diabēta attīstībai, insulīna rezistencei (IR), metaboliskajam sindromam 

(11, 12). Palielināta ķermeņa masa sastopama 40–70 % pusaudžu, kurām diagnosticēts PCOS, 

kas pastiprina PCOS simptomus un palielina risku ilgtermiņa veselības kaitējumam (13). PCOS 

pacientēm, salīdzinot ar vispārējo sieviešu populāciju, biežāk ir arī psihiskās veselības 

traucējumi (depresija, trauksme) (9) un zemāka ar veselību saistītā dzīves kvalitāte (AVSDZK) 

(14). PCOS pacientēm biežāk apstiprinās ēšanas traucējumu diagnoze, kā arī biežāk ir 

sastopama negausīga ēšana (binge eating) – gan viena pati, gan kā viens no ēšanas traucējumu 

simptomiem. Negausīga ēšana ir ēšanas uzvedība, kam raksturīgas pārēšanās epizodes īsā laika 

posmā, tas var būt arī viens no ēšanas traucējuma simptomiem (15). 

PCOS un ar to saistītie simptomi bieži sastopami vairākiem ģimenes locekļiem dažādās 

paaudzēs. PCOS pacienšu pirmās pakāpes radiniecēm biežāk novērojams kāds no PCOS 

simptomiem (hirsūtisms, menstruāciju traucējumi) un PCOS diagnoze (16, 17). Būtu svarīgi 

turpināt starppaaudžu pētījumus, lai labāk izprastu, kā mātes slimība un tās simptomi ietekmē 

meitas slimības norisi, PCOS fenotipisko izpausmi. 
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PCOS ir multifaktoriāla slimība. Ir veikti plaši ģenētiskie pētījumi, kas apstiprina gēnu 

lomu slimības attīstībā un izpausmē (18). Lai arī pilna genoma asociāciju pētījumos (Genome 

Wide Association Studies, GWAS) ir atklāti ar PCOS attīstību saistītie gēnu lokusi, tomēr iegūto 

rezultātu atkārtošana ģenētisko asociāciju pētījumos bieži neizdodas. Tas skaidrojams ar to, ka 

GWAS gadījumā tiek izmantota robusta statistiska analīze, kuras rezultātā var tikt nepamanītas 

ģenētiskās variācijas, kam ir vāja, bet reāla asociācija ar slimību, kā arī reti ģenētisko variāciju 

varianti (19). Piemēram, GWAS ir konstatēts, ka ģenētiskie faktori ir atbildīgi par mazāk nekā 

10 % no PCOS pārmantojamības. Vienlaikus dvīņu un ģimenes pētījumi norāda, ka ģenētiskā 

pārmantojamība varētu būt līdz pat 70 % (19–21). Tā kā PCOS pacientēm ir ļoti plaša 

fenotipiskā variācija gan klīniskajos, gan bioķīmiskajos rādītājos, iespējams, tas patiesībā ir 

slimību kopums ar dažādu ģenētisko izcelsmi (22). Šo iemeslu dēļ ģenētisko asociāciju pētījumi 

jāturpina, lai gūtu skaidrību par konkrētu ģenētisko faktoru lomu PCOS un ar to saistīto 

simptomu attīstībā (19). Hipotalāma-hipofīzes-olnīcu (HHO) ass disfunkcija ir galvenais 

patoģenētiskais sindroma attīstības mehānisms, un to ietekmē dzimumhormonu darbību 

noteicošās ģenētiskās variācijas. 

PCOS patoģenēzē liela nozīme ir liekajam svaram un viscerālo tauku daudzuma 

pieauguma tendencei (arī slaidām sievietēm ar PCOS) (22), tādēļ galvenā ārstēšanas taktika ir 

dzīvesveida pārmaiņas (9). Lai dzīvesveida pārmaiņas sniegtu vislabāko efektu, PCOS un 

PCOS riska grupas diagnostikai jānotiek pēc iespējas agrīni. Tam būtu nepieciešamas vairākas 

darbības. Pirmkārt, pacienšu, kurām varētu attīstīties PCOS, jo viņu mātēm jau ir PCOS 

diagnoze vai ar PCOS saistīti klīniskie simptomi, identificēšana. Otrkārt, konkrētu ģenētisko 

marķieru noteikšana pacientēm ar aizdomām par šo sindromu, kas varētu gan palīdzēt 

apstiprināt diagnozi, gan prognozēt slimības klīnisko gaitu (metaboliskā sindroma attīstības, 

neauglības u. c. riskus). Svarīgi, ka PCOS sākums novērojams būtiskā dzīves posmā – pusaudžu 

vecumā, kam raksturīgas vienlaicīgas, intensīvas pārmaiņas dažādās jomās (fiziskajā, 

psihiskajā un sociālajā). Turklāt tas ir arī vecumposms, kad nostiprinās autonomās motivācijas 

sistēmas un dzīvesveida paradumi (23). Ārkārtīgi svarīga ir veselības aprūpes speciālistu spēja 

pārliecināt par dzīvesveida pārmaiņu norādījumu nozīmi un motivēt to ievērošanu. Tas vislabāk 

iespējams, izprotot un akcentējot tieši tos slimības aspektus, kas visvairāk satrauc pusaudzi. 

Ņemot vērā arī to, ka traucēta ēšanas uzvedība ir biežāk sastopama pacientēm ar PCOS un ka 

tā var palielināt pacienšu ķermeņa masu vai traucēt tā samazināšanu un ietekmēt viņu psihisko 

veselību, ir būtiski šīs pazīmes pamanīt un novērst laikus, lai panāktu vislabāko PCOS 

ārstēšanas rezultātu un dzīves kvalitātes uzlabošanos (24). Kopumā identificējot pacientes (pēc 

starppaaudžu un ģenētiskajiem aspektiem) un akcentējot viņām būtiskākos AVSDZK 
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ietekmējošos faktorus, kā arī novēršot negausīgu ēšanu (plaši izplatītu traucēkli pozitīvu 

dzīvesveida pārmaiņu sasniegšanai), būtu iespējams panākt vislabāko PCOS prognozi. 

 

Darba mērķi 

1. Noskaidrot pusaudžu ar PCOS māšu klīniskos simptomus un to saistību ar pacienšu 

PCOS klīnisko ainu. 

2. Izpētīt pusaudžu ar PCOS un riska grupas PCOS attīstībai ģenētiskās īpatnības, 

pārbaudot ģenētiskos variantus gēnos FSHR, ESR2, LHCGR, GNRHR, CYP21A2, 

to saistību ar PCOS attīstību un slimības klīnisko ainu. 

3. Izpētīt pusaudžu ar PCOS negausīgas ēšanas paradumus, AVSDZK un to 

savstarpējo saistību. 

 

Darba uzdevumi 

Promocijas darba mērķu sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 

1. Noskaidrot, vai Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS) konsultētām 

pusaudzēm ar PCOS fenotipu var prognozēt, izmantojot mātes ar PCOS saistītos 

simptomus. 

2. Noteikt biežāko dzimumhormonu darbībā iesaistīto olbaltumvielu kodējošo gēnu 

(FSHR, ESR2, LHCGR, GNRHR, CYP21A2) variāciju lomu PCOS attīstībā BKUS 

konsultētām pusaudzēm ar PCOS un PCOS riska grupas pacientēm. 

3. Analizēt biežāko dzimumhormonu darbībā iesaistīto olbaltumvielu kodējošo gēnu 

(FSHR, ESR2, LHCGR, GNRHR, CYP21A2) variāciju saistību ar PCOS klīnisko 

ainu BKUS konsultētām pusaudzēm ar PCOS un PCOS riska grupas pacientēm – 

pusaudzēm. 

4. Analizēt AVSDZK komponentus BKUS konsultētām pusaudzēm ar PCOS, 

salīdzinot ar atbilstošā vecuma veselām kontroles grupas pārstāvēm. 

5. Izpētīt negausīgas ēšanas uzvedības sastopamības biežumu BKUS konsultētām 

pusaudzēm ar PCOS, salīdzinot ar atbilstošā vecuma veselām kontroles grupas 

pārstāvēm. 

6. Noskaidrot faktorus, kas ietekmē kopējo AVSDZK PCOS pacientēm. 

 

Darba hipotēzes 

1. Mātes ar PCOS saistītos simptomus var izmantot, lai prognozētu meitas PCOS 

fenotipu pusaudžu vecumā. 
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2. Gēnu FSHR, ESR2, LHCGR, GNRHR un CYP21A2 variācijām ir saistība ar PCOS 

attīstību pusaudzēm. 

3. Gēnu FSHR, ESR2, LHCGR, GNRHR un CYP21A2 variācijām ir saistība ar PCOS 

fenotipu pusaudzēm. 

4. Pusaudzēm ar PCOS no visiem AVSDZK komponentiem visizteiktākās ir raizes 

par palielinātu ķermeņa masu un neauglību. 

5. Negausīgas ēšanas uzvedība ir biežāk sastopama pusaudzēm ar PCOS nekā veselām 

pusaudzēm, un tā negatīvi ietekmē AVSDZK. 

 

Darba novitāte 

1. Latvijā pirmo reizi veikts pētījums par PCOS pusaudzēm. Šādi pētījumi pusaudžu 

vecumgrupā arī ārvalstīs veikti tikai mazās izlasēs. 

2. Pētījums veikts, izmantojot jaunākos diagnostiskos kritērijus PCOS diagnozes 

apstiprināšanai pusaudzēm (9). 

3. Pētīts, kā ar PCOS klīnisko ainu saistītie simptomi mātēm ietekmē PCOS fenotipu 

viņu meitām. Arī ārvalstīs šādi pētījumi pusaudzēm veikti nelielā skaitā un mazās 

izlasēs, turklāt ar pretrunīgiem rezultātiem. 

4. Pētīta biežāko dzimumhormonu darbībā iesaistīto olbaltumvielu kodējošo gēnu 

variāciju loma PCOS un ar to saistīto klīnisko simptomu attīstībā pusaudzēm. Arī 

ārvalstīs šādi pētījumi pusaudzēm veikti nelielā skaitā un mazās izlasēs, turklāt ar 

pretrunīgiem rezultātiem. 

5. Identificēti tieši pusaudzēm raksturīgie AVSDZK aspekti, kurus visvairāk ietekmē 

PCOS, lai veidotu mērķtiecīgu konsultēšanas un ārstēšanas stratēģiju šai 

vecumgrupai. Arī ārvalstīs šādi pētījumi pusaudzēm veikti nelielā skaitā un mazās 

izlasēs. 

6. Pētīta negausīgas ēšanas sastopamība un tās loma kopējā AVSDZK pusaudžu ar 

PCOS vidū. Arī ārvalstīs šādi pētījumi pusaudzēm veikti nelielā skaitā un mazās 

izlasēs, turklāt ar pretrunīgiem rezultātiem. 

7. Izveidota pacienšu ar PCOS un PCOS riska grupas pacienšu kohorta ar Latvijā 

dzīvojošām pusaudzēm, ko izmantot tālākos longitudinālos pētījumos. 
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1. Literatūras apskats 
 

1.1. PCOS būtība 

 

Policistisko olnīcu sindroms (PCOS) ir visbiežāk sastopamā endokrinopātija sievietēm 

reproduktīvā vecumā. Tas sastopams no 4,8 % līdz 18,6 % reproduktīvā vecuma sieviešu (2, 3, 

25) atkarībā no pētītās populācijas un piemērotajiem diagnostiskajiem kritērijiem. Pusaudžu 

vidū PCOS sastopams 3,39–8,03 % pusaudžu (10–20 gadu vecumā) atkarībā no 

diagnostiskajiem kritērijiem un pētītās populācijas (4). 

PCOS pacientēm raksturīgie simptomi ir saistīti ar bioķīmiskām izmaiņām: 

1) hiperandrogēnismu, kas izsauc hirsūtismu, akni, vīrišķā tipa alopēciju galvas paura 

daļā; 

2) IR. Tā veicina aptaukošanos, visizteiktāk tieši centrālajā ķermeņa daļā. Notiek arī 

pastiprināta viscerālo tauku izgulsnēšanās, kā arī IR ietekmē rodas ādas izmaiņas – 

acanthosis nigricans; 

3) gonadotropo hormonu sekrēcijas pārmaiņām, kas izraisa anovulāciju. Anovulācija 

savukārt rada oligomenoreju vai amenoreju, biežāk sastopama var būt arī 

patoloģiska dzemdes asiņošana (5, 6). 

Ilgtermiņā šie bioķīmiskie mehānismi var izraisīt hroniskas veselības problēmas, kas 

skar dažādas organisma sistēmas. Var tikt izraisīti: 

1. Reproduktīvās sistēmas traucējumi:  

a) neauglība. PCOS ietekmē auglību dažādos veidos – hiperandrogēnisma un 

hiperinsulinēmijas dēļ ir traucēta folikulu rekrutēšana olnīcās un to nobriešana, 

izraisot anovulāciju un folikulu atrēziju (26); 

b) iestājoties gūtniecībai, palielinās gestācijas diabēta risks un risks ar to saistītai 

augļa makrosomijai, hipertensīvām grūtniecības komplikācijām. Tāpat ir 

lielāka iespēja, ka jaundzimušais būs neatbilstoši mazs gestācijas vecumam 

(27). Atsevišķi pētījumi rāda, ka sievietēm ar PCOS palielinās arī spontāno 

abortu risks (28);  

c) ar anovulāciju saistītie riski. Hroniskas hiperestrogenēmijas un progesterona 

ietekmes trūkuma dēļ palielinās endometrija vēža risks (29). Anovulācijas dēļ 

arī raksturīga oligomenoreja vai amenoreja un pēc ilgstoša menstruāciju 

iztrūkuma biežāk novērojama patoloģiska dzemdes asiņošana (30). 

2. Vielmaiņas traucējumi. Metaanalīzes uzrāda divas reizes palielinātu sirds un 

asinsvadu sistēmas slimību un insulta risku pacientēm ar PCOS (RR 2,02; 95% TI 

1,47–2,76). 55 % pieaugums saglabājas arī tad, ja kontroles grupas pārstāves tiek 
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samērotas pēc ĶMI (31). Pacientēm arī lielāks risks 2. tipa cukura diabēta attīstībai 

un glikozes tolerances traucējumiem, kas saglabājas arī, samērojot pētījumu grupas 

pēc ĶMI (11). 

3. Psihiskās veselības traucējumi. PCOS ietekmē pacientu psihisko veselību un dzīves 

kvalitāti vairākos veidos. Pacientēm bieži ir kosmētiskas problēmas – hirsūtisms, 

aptaukošanās. Iespējama arī samazināta auglība vai raizes par iespējamu auglību 

nākotnē, kas traucē saskarsmē un pazemina pašvērtējumu (32). Pacientēm biežāk ir 

sastopama trauksme, depresija, raksturīga zemāka AVSDZK (33, 34). Pacientēm ar 

PCOS biežāk sastopami arī ēšanas traucējumi, īpaši tādi traucējumi, kam 

raksturīgas pārēšanās epizodes (negausīga ēšana) (15, 35). 

 

1.2. PCOS diagnostiskie kritēriji  

 

PCOS diagnostiskie kritēriji ir vairākkārt mainījušies laika gaitā, turklāt mainījušās arī 

atsevišķo traucējumu (piemēram, hiperandrogēnisma, menstruāciju traucējumu) definīcijas. 

Ieskatam 1.1. tabulā attēloti biežāk izmantotie diagnostiskie kritēriji (6–9). 

 
1.1. tabula 

Biežāk izmantotie PCOS diagnostiskie kritēriji 

Organizācija, gads,  

izpildes noteikumi 
Diagnostiskie kritēriji 

Roterdamas (ESHRE/ASRM), 2003. g. 

(jāizpildās vismaz diviem no trim 

nosacījumiem) (6) 

1. Hiperandrogēnisms (klīnisks / bioķīmisks) 

2. Olnīcu disfunkcija (oligomenoreja / amenoreja) 

3. Policistiska olnīcu morfoloģija 

AES, 2006. g. 

(obligāti jābūt pirmajam kritērijam un 

vienam no otrā vai trešā) (7)  

1. Klīniska / bioķīmiska hiperandrogēnisms 

2. Ovulācijas disfunkcija 

3. Policistiska olnīcu morfoloģija  

AES un PCOS Society 2009. g. 

(vienlaikus jābūt abiem kritērijiem) (8) 

1. Hiperandrogēnisms (klīnisks un / vai bioķīmisks) 

2. Olnīcu disfunkcija (ovulācijas disfunkcija un / vai 

policistiska olnīcu morfoloģija) 

ESHRE, 2018. g. (jāizpildās diviem no 

trim nosacījumiem, pusaudžiem 

jāizpildās vienlaikus pirmajam un 

otrajam nosacījumam) (9) 

1. Klīnisks / bioķīmisks hiperandrogēnisms 

2. Oligomenoreja / amenoreja 

3. Policistiska olnīcu morfoloģija 

ESHRE – European Society of Human Reproduction and Embryology; ASRM – American Society  

of Reproductive Medicine; AES – Androgen Excess Society.  
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Šobrīd visprecizētākie uz pierādījumiem balstītie ir ESHRE 2018. gada kritēriji, kuros 

precīzi definēti arī atsevišķo klīnisko simptomu izpildes kritēriji un noteikti arī diagnostiskie 

kritēriji tieši pusaudzēm (9). Proti: 

1. Neregulāras menstruācijas:

a) vienu līdz trīs gadus pēc menstruāciju sākuma menstruālā cikla garums īsāks

par 21 dienu vai garāks par 45 dienām;

b) vairāk nekā trīs gadus pēc menstruāciju sākuma menstruālā cikla garums īsāks

par 21 dienu vai garāks par 35 dienām;

c) gadu pēc menstruāciju sākuma jebkura cikla garums ilgāks par 90 dienām;

d) primāra amenoreja tiek definēta kā menstruāciju nesākšanās līdz 15 gadu

vecumam vai vairāk nekā trīs gadus pēc krūšu dziedzeru attīstības sākuma;

sekundāra amenoreja – menstruāciju iztrūkums trīs mēnešus vai ilgāk.

2. Hiperandrogēnisms:

a) klīniskas hiperandrogēnisma pazīmes:

i. Hirsūtisms. mFerriman–Gallwey (mFG) skalas rezultāts virs 

4–6 punktiem;

ii. Alopēcija. Ieteikts izmantot Ludwig skalu alopēcijas izvērtēšanai.

Interpretācijas: 0 – nav alopēcijas; I – III ir alopēcija;

iii. Akne. Šobrīd netiek rekomendēta noteikta skala, kas būtu izmantojama

tieši aknes izvērtēšanai;

b) bioķīmisks hiperandrogēnisms:

i. Paaugstināts brīvā testosterona līmenis, brīvā androgēnu indeksa vai

aprēķinātā biopieejamā testosterona līmeņa noteikšana. Pieļaujama arī

kopējā testosterona līmeņa noteikšana;

ii. Androstendiona un DHEA-SO4 līmeņa noteikšana var tikt apsvērta, ja

kopējā vai brīvā testosterona līmenis nav paaugstināts, tomēr tiem ir

ierobežota vērtība PCOS diagnozes noteikšanā (9).

Bioķīmiska hiperandrogēnisma izvērtējums visnoderīgākais ir tad, ja klīniskā 

hiperandrogēnisma pazīmes, īpaši hirsūtisms, ir neskaidras vai iztrūkst. Lai apstiprinātu PCOS 

diagnozi, jābūt izslēgtiem citiem hiperandrogēnisma iemesliem. Visbiežākais iemesls, kas 

izraisa līdzīgu klīnisko ainu, ir iedzimtas virsnieru hiperplāzijas neklasiskā forma. 

3. Ultrasonogrāfiski noteikta PCOM: antrālo folikulu skaits katrā olnīcā ≥ 20 un / vai

olnīcas tilpums ≥ 10 ml, kā arī nedrīkst būt vizualizējams dzeltenuma ķermenis,

cistisks veidojums vai dominantais folikuls.
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PCOM netiek izvērtēts un iekļauts PCOS diagnostiskajos kritērijos ātrāk kā astoņus 

gadus pēc menstruāciju sākuma. 

Pusaudžiem (līdz astoņiem gadiem pēc menstruāciju sākuma) PCOS diagnozi var 

apstiprināt, ja vienlaikus konstatēti klīniska un / vai bioķīmiska hiperandrogēnisma un 

menstruāciju neregularitātes kritēriji. Pusaudzes, kurām pilnībā nekonstatē abus diagnostiskos 

kritērijus, jādefinē kā riska grupas pacientes (9). 

 

1.3. Bioķīmiskas un vielmaiņas pārmaiņas, kas izraisa un uztur PCOS 

 

PCOS patoģenēze ir sarežģīta, un tajā joprojām ir daudzi neskaidri aspekti (18). 

Vienkāršota patoģenēzes shēma attēlota 1.1. attēlā (36). Šīs slimības patoģenēzei raksturīga 

vairāku faktoru mijiedarbība, un precīzi nav skaidrs, kuri faktori darbojas kā 

palaidējmehānismi, bet kuri – kā patoloģijas uzturētāji un pastiprinātāji. 

 

 
1.1. attēls. Vienkāršota PCOS patoģenēzes shēma 

IL-6 – interleikīns 6; TNF-α – tumora nekrozes faktors alfa; IR – insulīna rezistence;  

LH – luteinizētājhormons; SHBG – dzimumhormonus saistošais globulīns;  

GnRH – gonadotropīnu atbrīvotājhormons. Adaptēts no Sadeghi et al. (36). 

 

PCOS gadījumā ir izmainīta HHO ass darbība. Hipotalāmā palielinās gonadotropīnu 

atbrīvotājhormona (GnRH) ekskrēcijas pulsa frekvence, tādējādi pieaug arī luteinizētājhormona 

(LH) pārsvars pār folikulu stimulējošo hormonu (FSH). LH veicina androgēnu produkciju teka 

šūnās, un vienlaikus FSH samazinājums traucē to aromatizāciju par estrogēniem granulozajās 

šūnās. Tas noved pie olšūnu nobriešanas traucējumiem un izraisa anovulāciju. Anovulācija 
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savukārt izraisa pazeminātu progesterona koncentrāciju, kas normā ir galvenais GnRH ritma 

pulsācijas palēninātājs. Rodas apburtais loks – paātrināts GnRH pulsa ritms izraisa anovulāciju, 

kas uztur pulsācijas ritma izmaiņas un paaugstinātu androgēnu (testosterona, androstendiona) 

līmeni (37). 

Androgēni ietekmē tauku vielmaiņu, iedarbojoties uz adipocītiem – samazina lipolīzi 

un veicina lipoproteīnu lipāzes darbību, kas pārvērš triglicerīdus brīvajās taukskābēs un 

glicerolā, kurš izraisa tauku nogulsnēšanos taukaudos, īpaši viscerālajos. Veidojas arī aterogēns 

lipīdu profils – paaugstinātais testosterons samazina augsta blīvuma lipoproteīnu (ABLP) 

koncentrāciju un paaugstina zema blīvuma lipoproteīnu koncentrāciju (ZBLP). Tā rezultātā 

palielinās arteriālās hipertensijas risks (38). Tauku šūnās veidojas iekaisuma mediatori, tajās 

producējas arī estrogēni un androgēni, kas traucē normālu menstruālā cikla norisi (39). 

PCOS ir raksturīga IR. Tā ir sastopama lielākajai daļai sieviešu ar PCO neatkarīgi no 

ĶMI, tauku satura organismā un androgēnu līmeņa. PCOS gadījumā insulīna receptoru uzbūve, 

skaits vai to saistspēja nav mainīta, pārmaiņas skar pēcreceptoru posmu šūnās (11). IR PCOS 

pacientēm palielina androgēnu līmeni asinīs. IR pastiprina LH stimulējošo mehānismu, veicinot 

androgēnu produkciju olnīcās; potencē AKTH vadīto insulīna produkciju; samazina SHBG 

produkciju aknās (tādējādi, palielinot brīvā testosterona daudzumu); samazina IGFBP-1 

(insulīna augšanas faktora saistošā olbaltuma I) produkciju, līdz ar to palielinās brīvā insulīna 

daudzums, kas tālāk var stimulēt androgēnu produkciju (40). 

Bioķīmiskie mehānismi PCOS pacientēm veido apburto loku. Androgēnu daudzums 

palielina tauku saturu organismā un to centrālo nogulsnēšanos. Taukaudi pastiprina un uztur 

IR, kas veicina androgēnu veidošanos. 

PCOS ietekmē arī smadzenēs notiekošos bioķīmiskos procesus. GnRH neironos atrodas 

arī neirotransmiteri (tādi kā norepinefrīns, dopamīns un serotonīns), kas tādējādi apliecina šo 

procesu ciešo saistību. Neirotransmiteru līdzsvara pārmaiņas izraisa arī depresiju un trauksmi. 

Vienlaikus HHO darbības izmaiņas veicina androgēnu vielmaiņu virsnierēs un palielina 

kortizola daudzumu, kas arī var pastiprināt trauksmi (41). 

PCOS pacientēm biežāk sastopami ēšanas traucējumi un traucēta ēšana (disordered 

eating) (24). Pilnīgs šī PCOS pacientēm novērotā traucējuma bioķīmiskā mehānisma 

skaidrojums nav iegūts, tomēr zināms, ka PCOS patoģenēzē iesaistīts arī leptīns, grelīns, 

neiropeptīds Y, kas ietekmē gan apetīti, gan PCOS attīstību un norisi (18). 
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1.4. PCOS kā visas ģimenes problēma 

 

PCOS bieži ir visas ģimenes problēma – sindroms un ar to saistītie simptomi ir biežāk 

sastopami pacienšu radiniekiem (gan vīriešiem, gan sievietēm) nekā vispārējā populācijā. 

Starppaaudžu saistībai izskaidrojums ir gan pārmantojamie ģenētiskie faktori, gan prenatālā 

programmēšana, t. i., mātes bioķīmisko īpatnību ietekme uz augļa attīstību (42). 

Konstatēts, ka PCOS pacienšu pirmās pakāpes vīriešu kārtas radiniekiem, salīdzinot ar 

vispārējo populāciju, biežāk sastopama agrīna plikpaurība, metaboliskais sindroms, 

paaugstināts sirds un asinsvadu sistēmas slimību risks (43–45). Ir konstatēts, ka arī PCOS 

pacienšu meitām biežāk sastopama hiperandrogenēmija. Neatkarīgi no bērna dzimuma biežāk 

nekā vispārējā populācijā konstatēta arī hiperinsulinēmija (46). 

Atsevišķos pētījumos analizēta saistība starp PCOS diagnozi un ar PCOS saistītajiem 

simptomiem PCOS pacienšu pirmās pakāpes radiniecēm, tomēr šo jautājumu ir jāturpina pētīt, 

jo līdz šim publicētajiem pētījumiem ir vairāki trūkumi, proti, pētījumos iekļauto dalībnieču 

skaits ir neliels, kā arī pusaudžu populācijā ir veikts tikai viens pētījums. Pētījumu rezultātu 

salīdzināšanu apgrūtina arī atšķirīgie kritēriji, kas tiek piemēroti PCOS diagnozes definēšanai. 

Vienīgajā pusaudžu populācijā veiktajā pētījumā Leibel ar kolēģiem iesaistīja trīsdesmit sešas 

pusaudzes ar PCOS un viņu vecākus – 35 mātes un 19 tēvus. 21 vesela pusaudze tika iesaistīta 

pētījuma kontroles grupā. Tika konstatēts, ka PCOS diagnoze apstiprinājusies 14 % māšu, kuru 

meitām ir PCOS diagnoze, taču sīkāk par simptomu sastopamību mātēm nav ziņots (44). 

Kopumā Kahsar-Miller ar kolēģiem aprēķinājis, ka PCOS sastopamība PCOS pacienšu pirmās 

pakāpes radinieku vidū ir 5–6 reizes augstāka nekā vispārējā populācijā (16). Savukārt Somijā 

veiktā pētījumā simptomātisku sieviešu mātēm biežāk nekā asimptomātisku sieviešu mātēm ir 

neregulāras menstruācijas (31,4 % pret 9,1 %; (IA 4,1; 95 % TI 1,4–12,3)) un hirsūtisms 

(18,6 % pret 6,2 % (IA 3,4; 95 % TI 1,0–11,3)) (47). 

Māšu un meitu PCOS diagnoze un ar to saistīto simptomu asociācija ir būtisks 

jautājums, īpaši, ja pacientes māte ir saskārusies ar PCOS ilgtermiņa sekām, kuru dēļ rodas 

jautājumi par to, cik lielā mērā šī slimība varētu skart meitu nākotnē, kā to laikus diagnosticēt 

un kādi ārstēšanas paņēmieni būtu lietojami šī riska novēršanai. Vienlaikus, ja korelācija netiek 

atklāta, tas var kalpot par mierinājumu pacientēm, ka māšu problemātiskā slimības norise 

nenozīmē līdzīgu gaitu arī meitai. 
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1.5.  PCOS ģenētiskie aspekti 

 

Pēdējās desmitgades laikā veikti vairāki pilna genoma asociāciju pētījumi (GWAS), lai 

atklātu dažādu gēnu lokusu saistību ar PCOS attīstību. Šobrīd veikti seši GWAS par PCOS 

ģenētisko izcelsmi un kopumā atklāti 19 lokusi, kas varētu būt iesaistīti PCOS attīstībā (19). 

GWAS ir konstatēts, ka ģenētiskie faktori ir atbildīgi par mazāk nekā 10 % no PCOS 

pārmantojamības. Vienlaikus dvīņu un ģimenes pētījumi norāda, ka ģenētiskā pārmantojamība 

varētu būt līdz pat 70 % (19–21), tādēļ būtiski turpināt ģenētisko asociāciju pētījumus, kā arī 

padziļināti pētīt genotipa fenotipa saistību. PCOS gadījumā tas ir īpaši būtiski, jo PCOS 

pacientēm ir ļoti plaša fenotipiskā variācija gan klīniskajos, gan bioķīmiskajos rādītājos, tādēļ 

varētu būt, ka PCOS patiesībā ir slimību kopums ar dažādu ģenētisko izcelsmi (22). 

Ņemot vērā HHO svarīgo nozīmi PCOS patoģenēzē, šajā darbā pētītas variācijas gēnos, 

kuru kodētās olbaltumvielas piedalās dzimumhormonu darbības regulācijā. Gēnu variācijas, kas 

pētītas šajā pētījumā, un to loma PCOS patoģenēzē shematiski parādītas 1.2. attēlā (adaptēts no 

Ding et al.) (48). 

 

 

1.2. attēls. PCOS patoģenēze. Shematisks attēlojums ar norādītiem atsevišķiem hormoniem  

to receptoriem, kuru kodējošo gēnu variācijas analizētas šajā pētījumā 

GnRH – gonadotropīnu atbrīvotājhormons; LH – luteinizētājhormons; FSH – folikulus stimulējošais hormons; 

R – receptors; CYP21A2 – Citohroma P450 21. ģimenes A apakšsaimes 2. loceklis. 
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ESR2 rs4986938 loma PCOS un tā simptomu attīstībā 

Ir sastopami divu veidu estrogēnu receptori – alfa (ESRα) jeb ESR1 un beta (ESRβ) jeb 

ESR2, abi ir steroīdo hormonu receptori. ESR2 gēns lokalizēts 14. hromosomas garajā plecā 

(14q23.2–q23.3), tajā ir 18 eksoni (49). Tālāk apskatīta ESR2 funkcija sievietes iekšējos 

dzimumorgānos:  

1. Olnīcās. Izpratne par esr2 olbaltumvielas darbību gūta, pētot peles ar šī esr2 gēna

delēciju (knockout mice). Konstatēts, ka esr2 galvenokārt ir atbildīgs tieši par

normālu folikulu nobriešanu (50). Estrogēnu receptoru ekspresijas atšķirības pētītas

arī PCOS pacienšu olnīcās. Konstatēts, ka PCOS pacientēm teka un granulozajās

šūnās ir citāda ekspresijas attiecība starp ESR1 un ESR2 (51, 52) nekā sievietēm

bez PCOS. Šīs pārmaiņas rada PCOS raksturīgo olnīcu morfoloģisko ainu –

sastopami daudzi antrālie folikuli, bet nenotiek dominantā folikula veidošanās un

ovulācija.

2. Endometrijā. Estrogēnu receptori piedalās arī endometrijā notiekošajos cikliskajos

procesos. Pētījumi rāda atšķirīgu estrogēnu receptoru daudzumu endometrijā PCOS

pacientēm, salīdzinot ar veselām kontroles grupas pārstāvēm, proliferācijas un

sekrēcijas fāzēs, īpaši tām, kurām ir lieka ķermeņa masa un anovulācija (53).

ESR2 rs4986938 ir viena nukleotīda variācija gēna nekodējošā daļā (intronā). Tajā 

guanīns nomainīts uz adenozīnu (49). 

Pētījumu, kuros apskatīta ESR rs4986938 varianta loma PCOS attīstībā, rezultāti ir 

pretrunīgi. Visos pētījumos iekļautas tikai pieaugušas dalībnieces. Vienā pētījumā A alēles 

esamība genotipā PCOS attīstības risku samazina (54), otrā – palielina (55), savukārt citos 

četros pētījumos saistība ar PCOS nav atklāta vispār (56–58). Douma ar kolēģiem izteicis 

pieņēmumu, ka A alēle varētu dot nelielu aizsargājošu efektu, tomēr šajā rādītājā netika 

sasniegts statistiski nozīmīgs rezultāts (IA 0,88; 95 % TI 0,63–1,23) (59). GWAS, kurā bija 

iesaistītas 5184 PCOS pacientes un 82 759 veselas kontroles grupas pārstāves, saistība starp 

PCOS attīstību un ESR2 gēnā analizētajiem variantiem konstatēta netika (60). 

Daļā šo pētījumu izzināta arī ESR rs4986938 varianta saistība ar PCOS klīniskajiem un 

bioķīmiskajiem aspektiem. Kim un kolēģu Dienvidkorejā veiktajā pētījumā netika atklāta 

genotipa saistība ar bioķīmiskiem rādītājiem vai ultrasonogrāfijas atradni. Pētnieki to skaidro 

ar faktu, ka nukleotīda nomaiņa neizraisa gēna kodētās aminoskābes nomaiņu, tomēr izsaka 

pieņēmumu, ka alēliskais variants varētu darboties kopā ar citiem funkcionāliem ESR2 gēnu 

variantiem, kas atrodas nelīdzsvarotā saistībā (linkage disequilibrium) (54). Arī Grieķijā 

Nectaria ar kolēģiem nekonstatēja atšķirības bioķīmiskajos (tukšās dūšas glikēmija, IR) un 

hormonālajos (androgēno hormonu līmeņi, brīvo androgēnu indekss, LH, FSH līmeņi) rādītājos 
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(56). Tāpat Valkenburg ar kolēģiem nekonstatēja rs4986938 saistību ar bioķīmiskajiem 

rādītājiem un PCOS raksturīgo olnīcu atradni ultrasonogrāfijā (58). Hiperandrogēnisma 

samazinošu efektu A alēlei konstatēja Douma ar kolēģiem Tunisijā (IA 0,49; 95 % 

TI 0,26–0,92) (59). 

FSHR rs6166 un FSHR rs6165 variantu loma PCOS 

un tā simptomu attīstībā 

FSH tiek izstrādāts adenohipofīzē kā atbilde uz GnRH stimulāciju no hipotalāma. 

Savukārt tā sekrēcijas inhibīciju nodrošina estrogēni (61). 

FSH stimulē aromatāzes sintēzi granulozajās šūnās, kas pārvērš androgēnus estradiolā, 

veicinot folikulu nobriešanu (62). PCOS pacientēm ilgstoši ir novērojama GnRH izdale strauju 

pulsu veidā, kas palielina LH sekrēciju, kā rezultātā pieaug LH pārsvars pār FSH. Līdz ar to 

teka šūnās pastiprināti veidojas androgēni, savukārt granulozajās šūnās neveidojas pietiekami 

daudz aromatāzes, lai pārvērstu tos estradiolā (61), tā radot androgēnu pārsvaru olnīcās. FSH 

receptors ir ar G-olbaltumvielu saistīts šūnas membrānas receptors. To kodējošā FSHR gēna 

varianti saistīti ar dažādām patoloģijām – olnīcu disģenēzi, olnīcu hiperstimulācijas sindroma 

attīstību pēc medicīniskās apaugļošanas procedūrām. Atsevišķi alēliskie varianti aprakstīti arī 

saistībā ar PCOS. FSHR ekspresija novērojama olnīcu granulozajās šūnās. FSHR gēns 

lokalizēts 2p16.3 lokusā (63). 

FSHR rs6166 un rs6165 ir vienas no biežāk aprakstītajām SNV saistībā ar PCOS 

attīstību. Abi lokalizēti FSHR gēna 10. eksonā. rs6165 gadījumā adenīns tiek nomainīts uz 

guanīnu, rezultātā 307. kodonā treonīns (Thr) tiek nomainīts uz alanīnu (Ala). Kodons atrodas 

receptora ekstracelulārajā daļā un ietekmē hormona piesaistes spēju. Rs6166 gadījumā 

nukleotīds adenīns tiek nomainīts uz guanīnu, kā rezultātā rodas arī aminoskābju nomaiņa – 

aspargīns (Asn) mainās uz serīnu (Ser) 608. kodonā, kas atrodas intracelulārajā receptora daļā, 

tādējādi ietekmējot tālāko signāla pārvadi šūnas iekšpusē (64). Abas SNV gandrīz vienmēr ir 

nelīdzsvarotā saistībā (linkage disequilibrium līdz 0,98) (65). 

Kopumā veiktas trīs metaanalīzes, lai noskaidrotu rs6166 un rs6165 lomu PCOS 

attīstībā. Daļa no pētījumiem iekļauti visās trijās metaanalīzēs. Divās konstatēts, ka rs6166 AA 

genotipa nesējām ir mazāks PCOS attīstības risks nekā AG un GG genotipu nesējām (66, 67). 

Savukārt Chen un kolēģu veiktajā metaanalīzē FSHR rs6166 saistība ar palielinātu PCOS risku 

netika konstatēta. Arī sadalot sievietes pēc etniskās piederības eiropeīdās rases pārstāvēs un 

aziātēs, saistība netika atklāta (68). Nevienā no minētajām metaanalīzēm netika atklāta rs6165 

saistība ar PCOS attīstību. 
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Pētījumu, kuros analizēta rs6166 un rs6165 saistība ar PCOS fenotipu, rezultāti ir ļoti 

dažādi. Jāpiemin, ka pētījumos analizēti arī dažādi rādītāji, ir atšķirīgi PCOS diagnostiskie 

kritēriji un etniskās populācijas, līdz ar to rezultātu salīdzināšana ir apgrūtināta. Fu ar kolēģiem 

nekonstatēja rs6165 saistību ar PCOS klīnisko ainu, savukārt rs6166 SNV bija saistīts ar 

augstāku FSH koncentrāciju un zemu estradiola līmeni (69). Wu ar kolēģiem līdzīgā pētījumā 

Ķīnā konstatēja, ka rs6165 un rs6166 GG genotipa nēsātājām asinīs ir augstāka FSH 

koncentrācija nekā AA un AG genotipa nesējām. Vienlaikus netika konstatēta genotipa saistība 

ar klīniskajām, bioķīmiskajām PCOS īpatnībām, t. sk. ar ĶMI un vidukļa–gurnu indeksu. Arī 

klīnisko grūtniecību skaitā nebija atšķirības starp dažādu genotipu nēsātājām (70). Taizemē 

veiktā pētījumā atklāja rs6166 GG genotipa saistību ar augstāku LH līmeni asinīs (p = 0,041) 

un rs6165 nēsātājām augstāku FSH (p < 0,001) un LH (p = 0,003) līmeni. Tomēr jāpiebilst, ka 

hormonu mērījumi netika veikti konkrēti 3.–5. menstruālā cikla dienā, bet gan jebkurā dienā 

amenorejas periodu laikā (71). Eiropas populācijā Valkenburg ar kolēģiem konstatēja rs6166 

SNV saistību ar PCOS bioķīmiskajiem rādītājiem. Pacientēm, G alēles nesējām, bija augstāks 

FSH līmenis (p = 0,01), LH līmenis (p = 0,01). Biežāk arī hiperandrogēnisms (IA 1,41; 95 % 

TI 1,09–1,82) (65). 

Savukārt citos pētījumos alēļu saistība ar klīniskajām vai bioķīmiskajām PCOS 

īpatnībām atklāta netika (64, 72, 73). 

FSHR rs2349415 loma PCOS un tā simptomu attīstībā 

FSHR rs2349415 lokalizēts FSHR gēna introna daļā. Šis ir ģenētiskais variants, kura 

gadījumā visbiežāk tiek mainīts uz citozīnu (maiņa uz adenīnu vai guanīnu ir ļoti reta). Tā 

saistība ar PCOS attīstību atklāta ķīniešu populācijā veiktā GWAS (74) un ģimeņu asociācijas 

pētījumā (75), kā arī apstiprināta metaanalīzē, kas veikta eiropeīdu populācijā (76). Analizējot 

rs2349415 saistību ar PCOS klīnisko ainu, vienā pētījumā konstatēts, ka šai SNV ir saistība ar 

SHBG līmeni asinīs PCOS pacientēm (77). 

LHCGR rs2293275 loma PCOS un tā simptomu attīstībā 

Gēns lokalizēts 2. hromosomā (2p16.3). Tā kodētais produkts ir gan LH, gan cilvēka 

horiongonadotropīna (HCG) hormona receptors. Receptors lokalizēts šūnas membrānā un ir ar 

G-olbaltumvielu saistīts receptors (78). LHCGR loma pierādīta arī peļu modeļos, kur

indivīdiem ar receptoru kodējošā gēna delēciju (knockout mice) ir maza izmēra olnīcas, kurās 

nav preovulatori folikuli un dzeltenuma ķermeņi (79). 
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Sievietēm LHCGR receptori olnīcās ir ekspresēti dažādos šūnu tipos, t. sk. teka šūnās 

un diferencētajās granulozajās šūnās. Ar to palīdzību tiek pārvadīti signāli šūnās menstruālā 

cikla vidus fāzē, kad vērojams LH pacēlums, kas nodrošina normālu ovulācijas norisi un pēc 

tam corpus luteum veidošanos (80). Augsts asinīs cirkulējošā LH līmenis un palielināta LH 

veidošanās pulsu amplitūda hipofīzē ir viens no pamata patoģenēzes mehānismiem PCOS 

pacientēm (81). 

Rs2293275 alēliskais variants lokalizēts LHCGR gēna 10. eksonā – adenīns tiek 

nomainīts ar guanīnu (nomaiņa uz citozīnu ir ļoti reta), kā rezultātā mainās gēna kodētā 

aminoskābe no serīna uz aspargīnu. Tiek uzskatīts, ka šī nomaiņa varētu ietekmēt receptora 

jutīgumu uz LH un HCG stimulāciju (82). 

Pētījumu, kuros pētīta LHCGR rs2293275 loma PCOS attīstībā, rezultāti ir pretrunīgi, 

turklāt tajos iekļautas tikai pieaugušas PCOS pacientes un kontroles grupas pārstāves. Zou ar 

kolēģiem 2019. gadā publicēja metaanalīzi, kurā secināja, ka rs2293275 nav saistīts ar PCOS 

aziātu populācijā, bet AA genotips ir saistīts ar 4,12 reizes lielāku risku PCOS attīstībai 

eiropeīdu sieviešu populācijā. Pētnieki gan atzīst, ka rezultāti ir neviendabīgi, kas varētu būt 

skaidrojams ar dažādu pētījumā iekļauto dalībnieku ģeogrāfisko izcelsmi (83). 

Pētīta arī LHCGR rs2293275 loma PCOS klīnisko pazīmju attīstībā. El-Shal ar kolēģiem 

konstatēja, ka adenīna (A) alēles nēsātāja statuss saistīts ar augstāku diastoliskā asinsspiediena 

līmeni, hirsūtisma izteiktību, kopējā holesterīna līmeni, tukšās dūšas glikēmiju, glikētā 

hemoglobīna (HbA1c), HOMA indekss, LH/FSH attiecību, Brīvo androgēnu indeksu, 

prolaktīnu un olnīcu tilpumu. Vienlaikus šī polimorfisma nēsātājām bija zemāks augsta blīvuma 

holesterīna līmenis asinīs (84). Savukārt Thathapudi ar kolēģiem konstatēja, ka guanīna 

nēsāšana homozigotiskā stāvoklī (GG genotips) ir saistīta ar palielinātu ĶMI, vidukļa–gurnu 

indeksu, IR, LH līmeni, LH/FSH attiecību. Turpretī adenīna nēsāšana homozigotiskā stāvoklī 

(AA genotips) bija saistīta ar augstāku bazālo FSH līmeni (78). Capalbo ar kolēģiem 

nekonstatēja SNV saistību ar PCOS klīnisko vai bioķīmisko ainu (85). Plašāku analīzi veicis 

Valkenburg ar kolēģiem, iekļaujot analīzē ne tikai atsevišķi rs2293275, bet papildus arī LHCGR 

signālpeptīda variāciju (divu aminoskābju, leicīna un glutamīna, inserciju (18insLQ)). Pēc šīm 

alēlēm sadalot pacientes haplotipos, pētnieki konstatēja, ka pacientēm, kurām nebija ne 

rs2293275, ne 18insLQ, bija zemāks bazālais FSH līmenis, tomēr citas asociācijas atklātas 

netika (65). 
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GNRHR rs104893837 varianta loma PCOS un tā simptomu attīstībā 

GnRH tiek sekretēts hipotalāma preoptiskajā rajonā un priekšsmadzenēs (forebrain) un 

pēc tam pārvadīts uz hipofīzes priekšējo daivu. GnRH tiek izdalīts pulsu veidā un regulē FSH 

un LH sekrēcijas līmeni. PCOS pacientēm ir pierādīts paaugstināts GnRH sekrēcijas pulsu 

biežums un amplitūda, tomēr tos izraisošie mehānismi nav pilnībā skaidri (86). 

GnRH darbību nodrošina šūnas membrānas receptors (GnRHR), kas saistīts ar 

G- olbaltumvielu. GnRH piesaistes rezultātā hipofīzes priekšējā daivā tiek stimulēta LH un 

FSH sekrēcija. Olnīcās GnRHR ekspresija vērojama preovulatoro folikulu granulozajās šūnās 

un granulozajās–luteālajās šūnās. GnRH granulozajās šūnās inducē apoptozi, savukārt 

luteālajās šūnās GnRH/GnRHR sistēma piedalās dzeltenuma ķermeņa veidošanā un tā atrēzijā. 

Tātad arī GnRH un GnRHR tiešā veidā piedalās normālā menstruālā cikla norisē (87). 

GNRHR gēns lokalizēts 4. hromosomā (4q13), tajā ir trīs eksoni un divi introni (87). 

Veicot visa GNRHR gēna sekvencēšanu, konstatēts, ka rs104893837 ir biežākā SNV 

Latvijas populācijā (nepublicēti rezultāti) – guanīns mainīts uz adenīnu, kas izraisa 

262. aminoskābes nomaiņu no arginīna uz glutamīnu. Šobrīd citi pētījumi, kas meklētu tieši šīs 

SNV saistību ar PCOS attīstību, nav publicēti. Ir pētīta citu šī gēna SNV loma PCOS attīstībā. 

Li ar kolēģiem konstatēja rs1038426 saistību ar insulīna līmeni, tā sekrēciju un jutību, kā arī 

TSH koncentrāciju serumā PCOS pacientēm. Vienlaikus sakarība starp rs6552113, rs1318607, 

rs17635850 SNV GNRHR gēnā un pacienšu bioķīmiskajiem un klīniskajiem fenotipiem atklāta 

netika (88). Rs1038426 ietekmi uz PCOS pacienšu insulīna metabolismu atklāja arī Kowalczyk 

ar kolēģiem (89). 

 

Iedzimtas virsnieru garozas hiperplāzijas neklasisko formu izraisošo 

ģenētisko variantu loma PCOS un tā simptomu attīstībā 

Iedzimta virsnieru garozas hiperplāzija (IVGH) ietver autosomāli recesīvu traucējumu 

grupu, kas saistīti ar enzīmu trūkumu kortizola un aldosterona sintēzes ķēdē (90, 91). 90 % 

gadījumu IVGH cēlonis ir enzīma 21-hidroksilāzes deficīts, kas rodas ģenētisku variāciju 

rezultātā Citohroma P450 21. ģimenes A apakšsaimes 2. locekli (CYP21A2) kodējošajā gēnā 

6p21.3 hromosomā (91, 92). IVGH ir dažādas smaguma formas – klasiskā sālszaudes forma, 

kas manifestējas jaundzimušo vecumā, vienkāršā virilizējošā forma, kas izpaužas bērnībā un 

neklasiskā forma, kas izpaužas pubertātes vecumā. Klasiskā IVGH ir sastopama aptuveni 1 no 

15 000–20 000 dzimušu bērnu. Neklasiskās IVGH biežums vispārējā pasaules populācijā ir 

1:1000 (93). IVGH neklasiskās formas klīniskās pazīmes pusaudzēm ir līdzīgas PCOS – 

hirsūtisms, akne, menstruāciju neregularitāte un arī PCOM raksturīgā aina ultrasonogrāfiski 

(palielināts olnīcu tilpums un / vai antrālo folikulu skaits) (94). 
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Papildus līdzīgajai klīniskajai ainai abām pacienšu grupām ir arī citas kopīgas pazīmes. 

Abu slimību gadījumā biežāk sastopama agrīna pubarche – apmatojums uz kaunuma paugura 

pirms pubertātes vecuma sasniegšanas (17). IVGH neklasiskās formas un PCOS pacienšu 

radiniekiem biežāk sastopams arī klīnisks un / vai bioķīmisks hiperandrogēnisms, metaboliskie 

traucējumi, auglības traucējumi (12 %) (95–97). Abu pacienšu grupām bieži konstatēts 

paaugstināts asinsspiediens, liekais svars un IR (98). 

Šobrīd galvenais diferenciāldiagnostikas instruments, lai pacientēm ar 

hiperandrogēnismu un menstruāciju traucējumiem izslēgtu IVGH neklasiskās formas diagnozi, 

ir 17-OH progesterona līmenis asinīs 3.–5. menstruālā cikla dienā. Ja tā līmenis ir < 2 ng/ml, 

IVGH neklasiskās formas diagnoze neapstiprinās, savukārt līmenis virs 10 ng/ml IVGH 

neklasiskās formas diagnozi droši apstiprina. Ja 17-OH progesterona koncentrācija asinīs ir  

2–10 ng/ml, diagnozes precizēšanai tiek veikts AKTH stimulācijas tests (99). Zināms, ka  

17-OHP līmenis virs 2 ng/ml var būt 87 % IVGH neklasiskās formas pacienšu, 20–25 % PCOS 

pacienšu un pat 7 % veselu kontroles grupas pārstāvju (100). Vienlaikus, pētot 17-OH 

progesterona līmeni proves ietvaros pēc Synacthen® (Cosyntropin) ievades, ir atklāts, ka pat 

50 % CYP21A2 patogēno variantu nesēju heterozigotā gadījumā 17-OH progesterona līmenis 

bija tikai viegli paaugstināts. Tas norāda uz to, ka heterozigotie alēļu nēsātāji var tikt 

nediagnosticēti, veicot tikai bioķīmisko izmeklēšanu (101). Ģenētiskie pētījumi šajā jautājumā 

ir īpaši svarīgi, lai diferencētu šīs patoloģijas un izmeklējumu rezultātu klīnisko nozīmi. 

CYP21A2 variāciju pētījumi veikti arī pacientēm ar priekšlaicīgu pubarche un pilnu 

priekšlaicīgu pubertāti, kas tiek uzskatīti par vienu no PCOS priešstāvokļiem. Tika atklāts, ka 

apmēram trešdaļa šo pacienšu (27,7–35,3 %) ir CYP21A2 gēna variāciju nesējas heterozigotiskā 

stāvoklī, salīdzinot ar 6,0 % veselu pieaugušo izlasē (102–104). 

Ņemot vērā PCOS un neklasiskās iedzimtās virsnieru garozas hiperplāzijas fenotipisko 

līdzību, ir izteikts pieņēmums, ka CYP21A2 gēna variācijas varētu būt biežāk sastopamas PCOS 

pacientēm un ietekmēt PCOS pacienšu fenotipu (105). Tomēr pētījumi, kuros mēģināts 

noskaidrot CYP21A2 variāciju nēsātāju biežumu heterozigotiskā stāvoklī PCOS pacienšu vidū, 

uzrāda pretrunīgus rezultātus. Witchel un kolēģi 1997. gadā veiktā pētījumā konstatēja 

statistiski ticami biežāku CYP21A2 variāciju sastopamību pusaudzēm ar hiperandrogēnismu 

nekā veselām pieaugušām sievietēm (p < 0,001) (104). Vienlaikus citi pētnieki šādu atradni 

neapstiprina (101). Ir izteikts pieņēmums, ka dažādu gēnu variāciju kombinācija varētu veicināt 

PCOS raksturīgo hiperandrogēnisma rašanos (106). Līdz šim publicētie pētījumi ir veikti mazās 

pētījuma izlasēs. Rezultātu salīdzināšanu apgrūtina dažādi iekļaušanas kritēriji, kuri piemēroti 

dalībniecēm, un arī PCOS diagnostisko kritēriju maiņa laika gaitā (9). 
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1.6.  PCOS ietekme uz pacienšu ar veselību saistīto dzīves kvalitāti 

Pasaules Veselības organizācija (PVO) dzīves kvalitāti definē kā indivīda priekšstatu 

par viņa vietu dzīvē – tajā kultūras un vērtību sistēmas kontekstā, ar kuru saskaņā viņš dzīvo, 

un saistībā ar viņa mērķiem, gaidām, standartiem un interesēm (107). AVSDZK ir daļa no 

personas laimes, ko ietekmē viņa veselība (108). 

Pētījumi rāda, ka PCOS pacientes piedzīvo ne tikai fiziskus simptomus, bet arī 

psiholoģiskas grūtības. Zems pašvērtējums, nepatika pret savu ķermeni, kauns un vainas izjūta 

PCOS pacientēm ir visai raksturīgi. Gan tādēļ, ka slimība rada pārmaiņas viņu fiziskajā ķermenī 

(akni, hirsūtismu, aptaukošanos), gan arī tādēļ, ka PCOS raksturīgās bioķīmiskās izmaiņas 

veicina garīga rakstura problēmas (depresiju, trauksmi), kas mazina AVSDZK līmeni (109). 

Lielākā daļa pētījumu, kuros skaidroti PCOS psiholoģiskie aspekti, ir veikti mazās izlasēs un 

lielākoties pieaugušu sieviešu vidū. Iegūtie dati, ņemot vērā pilnībā atšķirīgo dzīves situāciju, 

noteikti nav tieši pārnesami uz jauniešu un pusaudžu populāciju. Lai arī ir izstrādāti dažādi 

instrumenti, kas ļauj mērīt AVSDZK, ESHRE 2018. gada PCOS vadlīnijās stingri rekomendēts 

izmantot slimībai specifisku instrumentu – PCOS dzīves kvalitātes aptauju (PCOSQ) (9). 

Šobrīd pusaudžu populācijā publicēti tikai divi pētījumi, kuros izmantota šī anketa, turklāt 

nevienā nav iekļauta veselu pusaudžu kontroles grupa (110, 111). 

 

1.7. Negausīga ēšana PCOS pacientēm 

Ēšanas traucējumi ir psihiskas slimības, kas ietver mainītus ēšanas paradumus un 

negatīvi ietekmē personas fizisko un psihisko veselību (35). Traucēta ēšanas uzvedība 

(disordered eating) ietver dažāda veida disfunkcionālas ēšanas uzvedības (piemēram, 

negausīgas ēšanas epizodes, badošanos, vemšanas izraisīšanu u. c.). Traucēta ēšanas uzvedība 

var būt ēšanas traucējumu simptoms (112). Negausīga ēšana ir atkārtotas pārmērīga ēdiena 

patērēšanas epizodes noteiktā laika periodā, ko pavada sajūta par apēstā daudzuma kontroles 

zudumu (113). Ir zināms, ka sievietēm ar PCOS diagnozi salīdzinājumā ar vispārējo sieviešu 

populāciju ir augstāks ēšanas traucējumu biežums, īpaši to traucējumu, kas ietver negausīgu 

ēšanu (15, 24). Viens no fizioloģiskiem skaidrojumiem ir tāds, ka IR, kas raksturīga PCOS 

pacientēm, sekmē strauja glikozes līmeņa kāpuma biežumu asinīs, kas rada izteiktu vēlmi pēc 

ēdiena (parasti taukaina un ogļhidrātiem bagāta) (114). Vienlaikus negausīga ēšana var 

pastiprināt PCOS simptomus (t. sk. IR), jo pacientiem ar negausīgas ēšanas epizodēm biežāk ir 

palielināta ķermeņa masa, palielināts metabolisko slimību, neauglības un psihiskās veselības 

traucējumu risks (24). Līdz šim publicēts neliels skaits pētījumu par traucētu ēšanas uzvedību 

pusaudžu vidū, kuriem noteikta PCOS diagnoze. Mizgier ar kolēģiem atklāja, ka 14–17 gadu 

vecām PCOS pacientēm ar lieko svaru negausīga ēšana ir piecas reizes biežāk satopama nekā 
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tāda paša vecuma PCOS pacientēm ar normālu ķermeņa masu (24,2 % pret 4,4 %, p = 0,01) 

(115). Citā pētījumā, kurā gan bija iekļautas tikai PCOS pacientes ar normālu ķermeņa masu, 

atšķirības traucētas ēšanas uzvedības biežumā netika konstatētas (116). 
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2. Materiāli un metodes 
 

2.1. Pētījuma uzbūve 

 

Pētījums BKUS Konsultatīvajā poliklīnikā tika sagatavots uzsākšanai laika posmā no 

2016. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Pacientu iekļaušana tika uzsākta 2017. gada 

1. janvārī. Pētījums veikts valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “BKUS” un Rīgas Stradiņa 

universitātes Molekulārās ģenētikas zinātniskajā laboratorijā (RSU MGZL). 

Pētījumā bija trīs sadaļas: 

I. Starppaudžu aspekti. Pētīta PCOS pacienšu un viņu māšu klīnisko pazīmju 

saistība. 

II. Ģenētiskie aspekti. Pētīta ar HHO ass darbību saistīto ģenētisko variāciju izpēte 

un ar IVGH neklasisko formu saistīto ģenētisko variāciju izpēte PCOS pacientēm. 

III. Dzīves kvalitātes un negausīgas ēšanas aspekti. Pētīta ar veselību saistītā dzīves 

kvalitāte un negausīga ēšana pusaudzēm ar PCOS. 

 

2.2. Dalībnieču iekļaušana pētījumā 

 

Dalībnieku iesaistes process pētījumā parādīts 2.1. attēlā. Pētījumā iekļautas pusaudzes, 

kuras apmeklējušas ginekologu, dzemdību speciālistu BKUS Konsultatīvās poliklīnikas 

Torņakalna novietnē. Papildus iekļautas šo pusaudžu mātes. 

Uzsākot pētījumu, tika iekļautas pacientes, izmantojot modificētus Roterdamas 

kritērijus (6) – klīnisku hirsūtismu (mFerriman–Gallwey skalas rezultāts virs astoņiem 

punktiem) un oligomenoreju (menstruālais cikls ilgāks par 45 dienām) vai PCOS raksturīgu 

olnīcu izskatu ultrasonogrāfiski (lielākās olnīcas tilpums virs 10 ml un nevienā no olnīcām 

netiek vizualizēts corpus luteum vai cistiski ieslēgumi). 2018. gada 19. jūlijā ESHRE publicēja 

starptautiskas, uz pierādījumiem balstītas vadlīnijas PCOS izvērtēšanai un terapijai. Šajās 

vadlīnijās ir precizēti PCOS diagnostiskie kritēriji pusaudžiem (līdz astoņiem gadiem pēc 

menstruāciju sākuma), kā arī atsevišķi izdalītas riska grupas pacientes (9). Tika veikta jau 

iesaistīto pacientu pārskatīšana un iekļaušanas kritēriju izmaiņas. 
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2.1. attēls. Pacientu iekļaušana pētījumā (shematisks attēls) 

* Iekļautas pacientes ar klīnisku hiperandrogēnismu (mFerriman–Gallwey skalas rezultāts > 8 punktiem)  

un oligomenoreju – menstruālais cikls garāks par 45 dienām – vai PCOM – lielākās olnīcas tilpums virs 10 ml  

un nevienā no olnīcām netiek vizualizēts corpus luteum vai cistiski ieslēgumi.  

Izslēgti citi hiperandrogēnisma iemesli. ** No 2017. gada 1. februāra. 
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Pētījuma sadaļās iekļauto pacientu skaits attēlots 2.1. attēlā. Kopumā pētījumā piedalījās 

63 PCOS pacientes, 57 PCOS pacienšu mātes, 23 riska grupas pacientes un 67 kontroles grupas 

pārstāves. Visas pētījuma dalībnieces nebija iespējams iekļaut visās pētījuma sadaļās vairāku 

iemeslu dēļ. Pirmkārt, daļa dalībnieču nebija aizpildījušas visas pētījuma anketas (piemēram, 

trūka datu negausīgas ēšanas skalā). Otrkārt, lai iekļautos pētījumam paredzētajā laika plānā, 

daļa pacienšu dati tika analizēti, vēl pirms bija pabeigta visu dalībnieču iekļaušana (piemēram, 

starppaudžu aspektu izpēte). Treškārt, ģenētisko aspektu analīzē no atsevišķām pacientēm 

neizdevās iegūt pietiekami daudz kvalitatīva ģenētiskā materiāla, lai veiktu visu paredzēto 

ģenētisko variāciju analīzi. 

 

2.3. Literatūras atlase  

 

Literatūras avoti tika atlasīti sekojošās medicīniskajās datubāzēs: 

1. Medline (PubMed); 

2. EBSCO; 

3. SCOPUS;  

4. The Cochrane Library. 

Publikācijām tika noteikts atlases ierobežojums – tikai vienības angļu valodā. Netika 

ierobežots avotu publikācijas laiks. Neatbilstošas publikācijas, publikācijas citās valodās un 

atkārtoti minētas publikācijas no tālākas analīzes tika izslēgtas. 

Izmantotie atslēgas vārdi: “PCOS”, “PCOS adolescents OR youth OR young people”, 

“PCOS genetic”, “PCOS quality of life”, “PCOS health related quality of life”, “PCOS binge 

eating”. 

Papildus tika izmantota informācija no atbilstošu organizāciju vadlīnijām (European 

Society of Human Reproduction and Embryology, The Androgen Excess and PCOS Society). 

 

2.4. Pētījuma ētiskie aspekti 

Pētījuma veikšanai saņemtas Centrālās medicīnas ētikas komitejas atļaujas (protokolu 

Nr.: 1/16-04-12, 3/21-02-17, 2/18-01-24). Pētījums īstenots saskaņā ar starptautiskiem un 

Latvijas Republikas likumiem, Helsinku un Taipejas deklarācijām. Pirms pētījuma uzsākšanas 

katrs pacients iepazinies ar “Informāciju pacientam” un rakstiski apliecinājis piekrišanu dalībai 

pētījumā, parakstot “Piekrišanas apliecinājumu”. Pacientēm gadījuma grupā un riska grupā, kā 

arī kontroles grupas pārstāvēm līdz 16 gadiem papildu rakstisku atļauju dalībai pētījumā 

sniegusi māte vai likumiskais aizbildnis, jo ģenētisko analīžu veikšana tika uzsākta, vēl 

nesasniedzot pilngadību. Kontroles grupas pārstāves, kuras vecākas par 16 gadiem un uz vizīti 
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ieradušās bez likumiskā pārstāvja, piekrišanu dalībai pētījumā parakstījušas pašas. Pirms tam 

dalībnieces tika informētas, ka viņu ģenētiskā materiāla analīze tiks uzsākta tikai pēc 18 gadu 

un trīs mēnešu vecuma sasniegšanas, ja viņas līdz tam laikam savu piekrišanu dalībai pētījumā 

nebūs atsaukušas. Šādu izņēmuma kārtību attiecībā uz kontroles grupas pārstāvēm no 16 gadu 

vecuma, kuras uz vizīti ieradušās vienas, apstiprināja Centrālās medicīnas ētikas komiteja 

(atļaujas protokola Nr. 2/18-01-24). Izņēmuma kārtība tika lūgta, jo veselas jaunietes pie 

ginekologa uz vizīti bieži ierodas vienas, bez likumiskā pārstāvja, kā arī bieži nevēlas, ka 

likumiskais pārstāvis uzzinātu par ginekologa apmeklējumu, tādēļ, nepiemērojot šo izņēmuma 

kārtību, nebūtu iespējams iesaistīt atbilstošu skaitu kontroles grupas pārstāvju. 

 

2.5. Pētījuma dalībnieču iekļaušanas un izslēgšanas kritēriji 

Pētījumā iekļautas PCOS pacientes, viņu mātes, riska grupas pacientes un kontroles 

grupas pārstāves, kuras vērsās pie ginekologa, dzemdību speciālista BKUS Konsultatīvās 

poliklīnikas Torņakalna novietnē. 

 

PCOS pacientes 

Iekļaušanas kritērijs – pacientēm apstiprināta PCOS diagnoze saskaņā ar ESHRE 

2018. gada vadlīniju diagnostiskajiem kritērijiem:  

1) pagājis vismaz viens gads pēc menstruāciju sākuma;  

2) klīnisks hiperandrogēnisms un oligomenoreja. Klīniska hiperandrogēnisma kritērijs 

ir hirsūtisms, kas definēts kā punktu skaits mFerriman–Gallwey skalā ≥ 4. 

Oligomenorejas definīcija: vismaz vienu līdz trīs gadus pēc menarche menstruālā 

cikla garums vairāk nekā 45 dienas un trīs vai vairāk gadus pēc menarche 

menstruālā cikla garums vairāk nekā 35 dienas (9, 117). 

Izslēgšanas kritēriji: 

1) ginekoloģiska vai citu orgānu sistēmu hroniskas slimības, t. sk. endokrīnas 

slimības;  

2) lietoti hormonālie preparāti pēdējo sešu mēnešu laikā; 

3) paciente vai pacientes māte (likumiskais pārstāvis) atteikusies piedalīties pētījumā. 

 

PCOS pacienšu mātes 

Iekļaušanas kritērijs: PCOS pacientes bioloģiskā māte. 

Izslēgšanas kritēriji:  

1) pacientes māte atsakās piedalīties pētījumā; 

2) paciente adoptēta. 
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Riska grupas pacientes 

Iekļaušanas kritērijs – pacientes, kurām ir konstatēts klīnisks hiperandrogēnisms, 

izslēgti citi hiperandrogēnisma iemesli, bet ir regulāras menstruācijas (9). 

Izslēgšanas kritēriji:  

1) ginekoloģiska vai citu orgānu sistēmu hroniskas slimības, t. sk. endokrīnas 

slimības; 

2) lietoti hormonālie preparāti pēdējo sešu mēnešu laikā; 

3) paciente vai pacientes māte (likumiskais pārstāvis) atteikusies piedalīties pētījumā. 

 

Kontroles grupas pārstāves 

Pusaudzes, kuras apmeklējušas ginekologu, dzemdību speciālistu bez sūdzībām par 

veselību un vērsās pie ārsta ar vēlmi pārrunāt savu dzimumattīstību vai izvēlēties kontracepciju. 

Izslēgšanas kritēriji:  

1) ginekoloģiska vai citu orgānu sistēmu hroniskas slimības, t. sk. endokrīnas 

slimības; 

2) lietoti hormonālie preparāti pēdējo sešu mēnešu laikā; 

3) paciente vai pacientes māte (likumiskais pārstāvis) atteikusies piedalīties pētījumā. 

 

2.6. Pētījuma instrumenti 

 

Katrā pētījuma sadaļā izmantotie instrumenti un metodes apkopotas 2.1. tabulā. 

Pētījumā izmantotas šādas skalas un instrumenti: 

1. Aknes izteiktība vērtēta, izmantojot globālo aknes vērtēšanas sistēmu (Global Acne 

Grading System (GAGS)). Rezultāti interpretēti šādi: viegla akne 1–18 punkti; 

vidēji izteikta akne 19–30 punkti; smagi izteikta akne 31–38 punkti; ļoti smagi 

izteikta akne > 38 punkti (118). 

2. mFerriman–Gallwey skala, kur hirsūtisms definēts kā punktu skaits ≥ 4 (117). 

3. PCOS dzīves kvalitātes aptauja (health-related quality-of-life questionnaire 

(PCOSQ)) AVSDZK izvērtēšanai. Anketu veido 26 jautājumi, kas sagrupēti piecās 

sadaļās: apmatojums, neauglība, emocijas, ķermeņa masa un menstruāciju 

problēmas. Anketas atslēga publicēta (119). Anketa pieejama 6. pielikumā. 

4. Negausīgas ēšanas skala. 16 jautājumi ar 3–4 atbilžu variantiem. Iegūto punktu 

interpretācija: 0–16 punkti – nav negausīgas ēšanas; 17–26 punkti – mērena 

negausīga ēšana; ≥ 27 punkti – izteikta negausīga ēšana (120). Negausīgas ēšanas 

skala ir validēta latviešu populācijā (121). Anketa un anketas atslēga pieejama 

7. pielikumā. 
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5. No pacientes mātes tika iegūta ģimenes un reproduktīvā anamnēze, izmantojot 

pētījumam speciāli izstrādātu strukturētu anketu (skat. 8. pielikumā). Tika jautāts 

pacientes mātei par simptomiem, saistītiem ar PCOS, šobrīd vai iepriekš 

reproduktīvā vecumā (neregulāras menstruācijas, hirsūtisms, akne, aptaukošanās, 

neauglība), mātes reproduktīvo anamnēzi un pacientes dzimšanas ķermeņa masu. 

Visas pētījuma anketas dalībniekiem bija pieejamas latviešu un krievu valodā. 

Tulkojumu no latviešu uz krievu valodu veicis sertificēts divvalodīgs tulks, pēc tam tulkojumu 

koriģēja divvalodīgs diplomēts ārsts saskaņā ar pielāgotām Pasaules Veselības organizācijas 

vadlīnijām (122). Pirms pētījuma uzsākšanas veikta anketu satura pilotēšana 10 atbilstoša 

vecuma pusaudzēm. 

Papildus pētījumā veikti šādi izmeklējumi: 

1. Hormonālā līmeņa noteikšana (kopējais testosterons, DHEA-SO4, androstendions, 

LH, FSH, E2, TSH, prolaktīns, 17-OH progesterons) veikta sertificētā laboratorijā 

3.–5. menstruālā cikla dienā no rīta līdz plkst. 10.00. 

2. Ultrasonogrāfijas izmeklēšanu veicis viens speciālists ar metodes sertifikātu 

“Ultrasonogrāfija dzemdniecībā un ginekoloģijā”. Izmeklējumi veikti ar HD11 XE 

Philips (Amsterdama, Nīderlande) vai Logiq P5 General Electric (Bostona, ASV) 

ultrasonogrāfijas aparātiem. PCOM ultrasonogrāfiski definēta kā vismaz vienas 

olnīcas tilpums > 10 ml un olnīcas bez corpus luteum vai dominantajiem 

folikuliem, cistiskiem ieslēgumiem (9). 

3. Visi antropometriskie mērījumi (ķermeņa masa, augums) noteikti un rādītāji (ĶMI; 

vidukļa–gurnu indekss) aprēķināti, izmantojot standartizētas mērīšanas ierīces. 

Rezultātu interpretācija bērniem veikta atbilstoši PVO vadlīnijām ar programmas 

AnthroPlus palīdzību (123). PCOS pacienšu mātēm ĶMI interpretēts sekojoši: 

< 18,5 kg/m2 – pazemināta ķermeņa masa; 18,5–24,9 kg/m2 – normāla ķermeņa 

masa; 25,0– 29,9 kg/m2 – virssvars; ≥ 30 kg/m2 – aptaukošanās (124). 

4. Ģenētisko variantu noteikšana no perifērajām asinīm izdalītajam DNS, izmantojot 

standarta molekulārās analīzes metodes – polimerāzes ķēdes reakciju (PĶR), 

restrikcijas garumu polimorfismu analīzi, daudzpakāpju PĶR, Sangera 

sekvencēšana (sīkāk skat. 2.7. Ģenētiskā analīze). 
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2.1. tabula 

Pētījuma sadaļās izmantotie instrumenti un metodes 

Pētījuma sadaļas PCOS pacientes 
Kontroles grupas 

pārstāves 

Riska grupas 

pacientes 

PCOS 

pacienšu 

mātes 

I sadaļa – 

starp-

paaudžu 

aspekti 

PCOS 

pacienšu 

un viņu 

māšu 

klīnisko 

pazīmju 

saistība 

• Antropomet-

riskie rādītāji. 

• Klīniskā 

izmeklēšana: 

hirsūtisms, akne, 

acanthosis 

nigricans.  

• Hormonu līmenis 

asinīs 3.–5. 

menstruālā cikla 

dienā. 

• Ginekoloģiskā 

USG PCOM 

izvērtēšanai. 

Nav iekļautas Nav iekļautas 

• Augums, 

ķermeņa 

masa, 

ĶMI.  

• Struk-

turēta 

anketa. 

 

II sadaļa – 

ģenētiskie 

aspekti 

Ar HHO 

ass 

darbību 

saistīto 

ģenētisko 

variāciju 

izpēte 

 

• Antropomet-

riskie rādītāji. 

• Klīniskā 

izmeklēšana: 

hirsūtisms, akne, 

acanthosis 

nigricans.  

• Hormonu līmenis 

asinīs 3.–5. 

menstruālā cikla 

dienā. 

• Ginekoloģiskā 

USG – PCOM 

izvērtēšanai.  

• FSHR, ESR2, 

LHCGR, GNRHR 

gēnu variāciju 

ģenētiskā analīze. 

• Antropomet-

riskie rādītāji. 

• Klīniskā 

izmeklēšana: 

hirsūtisms, akne, 

acanthosis 

nigricans.  

• Ginekoloģiskā 

USG – PCOM 

izvērtēšanai.  

• CYP21A2 gēna 

variāciju analīze. 

• FSHR, ESR2, 

LHCGR, GNRHR 

gēnu variāciju 

ģenētiskā analīze. 

• Antropomet-

riskie rādītāji. 

• Klīniskā 

izmeklēšana: 

hirsūtisms, akne, 

acanthosis 

nigricans.  

• Hormonu līmenis 

asinīs 3.–5. 

menstruālā cikla 

dienā. 

• Ginekoloģiskā 

USG – PCOM 

izvērtēšanai.  

• FSHR, ESR2, 

LHCGR, GNRHR 

gēnu variāciju 

ģenētiskā analīze. 

Nav 

iekļautas 

Ar IVGH 

neklasis-

ko formu 

saistīto 

ģenētisko 

variāciju 

izpēte 

• Antropomet-

riskie rādītāji. 

• Klīniskā 

izmeklēšana: 

hirsūtisms, akne, 

acanthosis 

nigricans.  

• Hormonu līmenis 

asinīs 3.–5. 

menstruālā cikla 

dienā. 

• Ginekoloģiskā 

USG – PCOM 

izvērtēšanai.  

• CYP21A2 gēna 

variāciju analīze. 

• Antropomet-

riskie rādītāji. 

• Klīniskā 

izmeklēšana: 

hirsūtisms, akne, 

acanthosis 

nigricans.  

• Ginekoloģiskā 

USG – PCOM 

izvērtēšanai.  

• CYP21A2 gēna 

variāciju analīze. 

• Antropomet-

riskie rādītāji. 

• Klīniskā 

izmeklēšana: 

hirsūtisms, akne, 

acanthosis 

nigricans.  

• Hormonu līmenis 

asinīs 3.–5. 

menstruālā cikla 

dienā. 

• Ginekoloģis-kā 

USG – PCOM 

izvērtēšanai.  

• CYP21A2 gēna 

variāciju analīze. 

Nav 

iekļautas 
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2.1. tabulas turpinājums 

Pētījuma 

sadaļas 

PCOS 

pacientes 

Kontroles 

grupas 

pārstāves 

Riska grupas 

pacientes 

PCOS pacienšu 

mātes 

Pētījuma 

sadaļas 

III 

sadaļa – 

dzīves 

kvalitātes 

un 

negausī-

gas ēšanas 

aspekti 

Ar 

veselību 

saistītās 

dzīves 

kvalitātes 

un 

negausī-

gas 

ēšanas 

izpēte 

• Antropometriskie 

rādītāji. 

• Klīniskā 

izmeklēšana: 

hirsūtisms, akne, 

acanthosis 

nigricans.  

• Hormonu līmenis 

asinīs 3.–5. 

menstruālā cikla 

dienā. 

• Ginekoloģiskā 

USG – PCOM 

izvērtēšanai.  

• PCOSQ. 

• Negausīgas 

ēšanas skala.  

• Antropometriskie 

rādītāji. 

• Klīniskā 

izmeklēšana: 

hirsūtisms, akne, 

acanthosis 

nigricans.  

• Ginekoloģiskā 

USG – PCOM 

izvērtēšanai.  

• PCOSQ. 

• Negausīgas 

ēšanas skala. 

Nav iekļautas Nav iekļautas 

HHO – Hipotalāma-hipofīzes-olnīcu ass; ĶMI – ķermeņa masas indekss; USG – ultrasonogrāfija; PCOM – 

PCOS raksturīga olnīcu morfoloģija; PCOSQ – PCOS dzīves kvalitātes aptauja; IVGH – iedzimta virsnieru 

garozas hiperplāzija. 

 

2.7. Ģenētiskā analīze 

 

DNS izdalīšana ģenētiskajai analīzei veikta no venozajām asinīm, kas savāktas no 

perifērās vēnas 5 ml EDTA stobriņā BKUS procedūru kabinetā un nogādātas RSU MGZL. 

DNS izdalīšana veikta, izmantojot komerciālu kitu Innu Prep DNA mini kit (Analytic Jena, 

Vācija) atbilstoši ražotāja norādītajam protokolam. 

Ģenētiskajai analīzei tika izvēlētas ģenētiskās variācijas, kas saistītas ar 

dzimumhormonu darbību ietekmējošajiem gēniem un literatūrā aprakstītas saistībā ar PCOS. 

Izvēlētie marķieri, to nomenklatūra un analīzei izmantotās metodes attēlotas 2.2. un  

2.3. tabulā. Tālāk tekstā biežāk lietota tradicionālā variāciju nomenklatūra, kas neatbilst 

pēdējām Cilvēka genoma variāciju asociācijas (Human Genome Variation Society (HGVS)) 

nomenklatūras vadlīnijām. Praimeru secības, to piesaistes temperatūras, veidotie PĶR produkti, 

izmantotās restriktāzes un katrai alēlei atbilstošie fragmenti pieejami 9. pielikumā. 

Ģenētiskajiem variantiem, kas tika noteikti ar GENTERF testu atbilstoši MGZL iekšējam 

protokolam, praimeru sekvences nav pieejamas. 
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2.2. tabula 

Pētījumā iekļautās ģenētiskās variācijas, kas saistītas ar HHO ass darbību.  

Ģenētiskajā analīzē izmantotās metodes 
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2.2. tabulas turpinājums 
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* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/, pārbaudīts 07.03.22; ** p. = olbaltumviela nemainās. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/sviewer/?id=NP_000397.1&search=NP_000397.1:p.Arg262Gln&v=1:100&content=5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/sviewer/?id=NM_000406.3&search=NM_000406.3:c.785G%3EA&v=1:100&content=5
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2.3. tabula 

Pētījumā iekļautās ģenētiskās variācijas, kas saistītas ar IVGH neklasisko formu.  

Ģenētiskajā analīzē izmantotās metodes 
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* p.? – nezināma ietekme uz olbaltumvielu. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/variation/tools/1000genomes/?chr=6&from=32007959&to=32007960&gts=rs267606756&mk=32007959:32007960|rs267606756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NG_007941.2
https://databases.lovd.nl/shared/transcripts/00023942
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/variation/tools/1000genomes/?chr=6&from=32007959&to=32007960&gts=rs267606756&mk=32007959:32007960|rs267606756
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PĶR veikšanai tika sagatavots maisījums ar kopējo tilpumu 20 mkl: 2 mkl 10xPĶR 

buferis (NH4)2SO4-MgCl2, 2 mkl 25 mM MgCl2, 0,25 mkl 20 mM dNTP mix, 0,05 mkl 

100 pmol sintētiskie oligonukleotīdi, 0,1 mkl Taq polimerāze (rekombinanta 5U/mkl). Visi 

reakcijas reaģenti ražoti ThermoScientific (Waltham, ASV), sintētiskie oligonukleotīdi – 

Metabion (Martinsried, Vācija). Klāt pievienots 1 mkl (koncentrācijā 30 ng/mkl) DNS parauga. 

Sagatavotais maisījums tika ievietots automātiskajā termociklerā. Lai veiktu restrikcijas 

fragmentu garumu analīzi (RFLP), tika gatavots maisījums ar kopējo tilpumu 4 mkl: 3 mkl 

ddH2O, 0,8 mkl restrikcijas endonukleāzei piemērots buferis, 0,2 mkl atbilstoša restriktāze, 

4 mkl PĶR produkts. Visas restriktāzes un tām piemērotie buferi ražoti Thermo Scientific 

(Waltham, ASV). Sagatavoto maisījumu inkubē 1–16 h, 37 °C temperatūrā. Pēc restrikcijas 

veikšanas paraugi tika pārbaudīti 6 poliakrilamīda gela elektroforēzē. Iegūtais rezultāts tika 

vizualizēts ar etīdija bromīdu un dokumentēts, izmantojot fotodokumentēšanas iekārtu 

OmniProGel, ražotājs UVITEC (Kembridža, Lielbritānija). Lai noteiktu reakcijas kvalitāti, 

katrā izvērtējumā tika pievienotas pozitīvās un negatīvās kontroles. 

Lai pārbaudītu ar PĶR, RFLP un GENTERF noteikto genotipu atbilstību vismaz 

10 paraugiem, starp kuriem bija visi trīs genotipi, katrai no variācijām tika veikta Sangera 

sekvencēšana, izmantojot Big Dye Terminator 3.1 no ražotāja ThermoScientific (Waltham, 

ASV) pēc ražotāja protokola, izmantojot PĶR praimerus. Praimeru secības pieejamas 

9. pielikumā. 

CYP21A2 gēna molekulārā analīze tika veikta, izmantojot standarta MLPA (SALSA 

MLPA probemix P050-C1 CAH, MRC Holland) saskaņā ar ražotāja noteikto metodoloģiju. 

MLPA kits satur 33 dažādas zondes ar 130–391 bp gariem amplifikācijas produktiem. Ar šī 

ražotāja kitu nosaka plašas CYP21A2 gēna delēcijas (delA2), kā arī CYP21A2 un CYP21A1P 

(pseidogēna) konversijas. Papildus var noteikt vairākus patogēnu alēliskos variantus:  

−113 G > A pirms starta kodona, IVS–12A/C > G 13bp pirms 3. eksona, del8bp 3. eksonā, 

I172N 4. eksonā, V237E un M239K 6. eksonā, F306 + T 7. eksonā. MLPA datu analizēšanai 

tika izmantota programma Coffalyser 8.0 (MRC Holland, Amsterdama, Nīderlande). 
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3. Statistiskā analīze 
 

Datu statistiskā apstrāde tika veikta, izmantojot IBM SPSS 22.0 programmu. Genotipu 

biežumi pārbaudīti ar Hardija–Veinberga vienādojumu. 

Datu atbilstība normālsadalījumam tika pārbaudīta ar Kolmogorova–Smirnova testu. 

Normāli sadalītu datu centrālās tendences raksturotas, izmantojot vidējās vērtības ar 

standartdeviācijām (SD), savukārt normālam sadalījumam neatbilstoši dati raksturoti, 

izmantojot mediānās vērtības ar interkvartīļu intervālu (IQR). Atšķirības starp grupām tika 

noteiktas, izmantojot Mann–Whitney U testu, Student-T testu, ANOVA vai Kruskal–Wallis un 

Hī-kvadrāta vai Fišera precīzo testu atkarībā no skalas, kādā atspoguļoti mainīgā lieluma dati. 

Korelāciju analīzei tika izmantoti Pīrsona vai Spīrmana korelācijas koeficienti, attiecīgi normāli 

sadalītiem datiem un datiem, kas atšķīrās no normālā sadalījuma. Korelācijas koeficienti tika 

interpretēti šādi: r ≤ 0,20 – nebūtiska korelācija; 0,20 < r < 0,40 – vāja korelācija; 

0,40 ≤ r ≤ 0,79 – vidēji cieša korelācija; r ≥ 0,70 – cieša korelācija. Multikolinearitāte tika 

izslēgta starp visiem atbilstošajiem mainīgajiem, izmantojot korelācijas matricu. Kritiskā 

vērtība multikolinearitātei tika pieņemta r ≥ 0,70 (125). Lai izvērtētu neatkarīgos mainīgos, kas 

prognozē kopējo AVSDZK, tika veikta daudzpakāpju lineārās regresijas analīze. Veicot 

pakāpenisko (stepwise) regresijas analīzi, par statistiski ticamiem atzīti trīs modeļi. Mainīgie 

rādītāji regresijai pievienoti pakāpeniski pēc to skaidrojošā spēka, katrā solī papildus statistiski 

ticamam rādītājam pievienojot vienu. Fišera tests parādīja vispārējo modeļa statistisko 

nozīmīgumu, β (nestandartizētais β koeficients) norādīja, par cik vienībām mainās atkarīgais 

mainīgais, neatkarīgajam mainīgajam mainoties par vienu vienību. R2 norādīja uz sakarības 

spēku starp modeli un atkarīgo mainīgo. ΔR2 parādīja, kādu daļu no iznākuma variācijas 

izskaidroja neatkarīgais mainīgais. 

Rezultāti tika uzskatīti par statistiski ticamiem, ja būtiskuma līmenis (p) bija mazāks 

par 0,05. 
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4. Rezultāti 
 

4.1. Pirmā pētījuma sadaļa. PCOS pacienšu un viņu māšu  

klīnisko pazīmju saistība 

 

Šajā pētījuma sadaļā tika iekļautas 57 PCOS pacientes un 57 viņu mātes. Vidējais 

pacienšu vecums bija 15,9 gadi (SD 1,3), bet māšu vecums – 41,7 gadi (SD 5,9). Pacienšu 

bioķīmiskās un klīniskās hiperandrogēnisma pazīmes ir attēlotas 4.1. tabulā. Visām pacientēm 

atbilstoši iekļaušanas kritērijiem bija neregulāras menstruācijas un punktu skaits mFG skalā 

≥ 4. Paaugstināts kopējā testosterona līmenis asinīs bija 23 (42,6 %) pacientēm (dati bija 

pieejami par 54 pacientēm). Visām pacientēm, izņemot vienu, bija vismaz vieglas vai 

izteiktākas pakāpes akne (pēc GAGS skalas rezultātiem). Tikai vienai trešdaļai pacienšu 

(35,1 %) bija PCOS raksturīgs olnīcu izskats ultrasonogrāfijā (PCOM). 

 
4.1. tabula 

Bioķīmiskās un klīniskās hiperandrogēnisma pazīmes pacientēm ar PCOS (n = 57) 

Rādītājs Vērtība 

Kopējā testosterona līmenis ng/ml, mediāna (IQR) 0,48 (0,20) 

Kopējā testosterona līmenis virs 0,55 ng/ml, (n = 54*), n (%)  23 (42,6) 

mFG skalas punktu skaits, mediāna (IQR) 10,1 (5,2) 

Aknes izteiktība (n = 55**) 

GAGS skalas punktu skaits (n = 55), mediāna (IQR) 14,8 (8,7) 

Nav aknes, n (%) 1 (1,8) 

Viegla akne, n (%) 36 (65,5) 

Vidēji izteikta akne, n (%) 16 (29,1) 

Smagi izteikta akne, n (%) 2 (3,6) 

PCOM, n (%) 20 (35,1) 

*  Trim pacientēm tehniskas kļūmes dēļ rādītājs publikācijas gatavošanas brīdī nebija noteikts. Ar viņām 

sazinājos vēlāk, līmenis tika noteikts, visām tas bija laboratorijas noteiktās normas ietvaros. 

**  Kļūmes dēļ divām pacientēm aknes izteiktība netika izvērtēta. Pēc šīs kļūmes tika mainīts apskates datu 

ievākšanas anketas noformējums, lai samazinātu šādas kļūmes iespējas atkārtošanos. Šīs pacientes uzsāka 

kombinētās hormonālās kontracepcijas lietošanu, tādēļ vēlāka aknes izvērtēšana nebija iespējama. 

 

Pacienšu māšu šī brīža un iepriekšējie PCOS klīniskie simptomi parādīti 4.2. tabulā. 

Kopumā 19 mātes (33,3 %) ziņoja, ka viņām ir bijis hirsūtisms un menstruāciju neregularitāte, 

tomēr tikai sešas (10,5 %) apgalvoja, ka joprojām izjūt šos simptomus. Tika konstatēts, ka 

dzīves gaitā simptomu biežums būtiski mainījies, īpaši hirsūtisma sastopamības biežums, kas 

pieaudzis septiņkārtīgi (no 6,3 % uz 43,8 %). Turpretī aknes biežums samazinājās par apmēram 

divām trešdaļām (51,1 % ziņoja, ka akne bijusi iepriekš, bet tikai 15,6 %, ka tā saglabājusies 

arī šobrīd). Menstruāciju neregularitātes sastopamības biežums saglabājās relatīvi nemainīgs, 

viena piektdaļa māšu ziņoja par šo sūdzību. Tikai divas mātes (3,5 %) atzīmēja, ka šobrīd viņām 

apstiprināta PCOS diagnoze. Papildus tam piecas (8,8 %) ziņoja, ka viņām iepriekš bijusi 

apstiprināta PCOS diagnoze, bet, simptomiem dabiskā ceļā izzūdot, tikusi pārskatīta. Neviena 
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no mātēm neatzīmēja, ka šobrīd saņem PCOS terapiju. Tikai četras mātes (7,0 %) atzīmēja, ka 

ir bijušas grūtniecības iestāšanās grūtības – vienai bijis nepieciešams vairāk par gadu, pārējām 

trim grūtniecība iestājās pēc pieciem gadiem. Neviena no respondentēm neziņoja, ka būtu 

izmantojušas medicīniskās apaugļošanas iespējas. 

 
4.2. tabula 

Šobrīd esošie un pagātnē bijušie PCOS klīniskie simptomi pacienšu mātēm (n = 57) 

Rādītājs Šobrīd, n (%) Pagātnē, n (%) 

Menstruāciju neregularitātes (n = 47)a 10 (21,3) 9 (19,1) 

Akne (n = 45)a 7 (15,6) 23 (51,1) 

Hirsūtisms (n = 48)a 21 (43,8) 3 (6,3) 

Hiperandrogenēmija (n = 49)a 4 (8,2) 4 (8,2) 

a Respondenšu skaits, kuras atbildēja uz attiecīgo jautājumu. 

 

Pētījuma dalībnieču ķermeņa kompozīcijas rādītāji attēloti 4.3. tabulā. Apmēram pusei 

pētījuma dalībnieču (50,9 % meitu un 43,9 % māšu) bija paaugstināts ĶMI. Vienai trešdaļai 

pacienšu (35,1 %) bija paaugstināts vidukļa–gurnu indekss virs kritiskās vērtības 0,85. Tika 

konstatēts, ka pēc māšu ĶMI statistiski ticami varēja prognozēt meitas ĶMI procentili 

(F(1,45) = 4,35; p = 0,04). Māšu ĶMI izskaidroja 6,7 % no meitas ĶMI procentiles. Saistības 

analīze starp mātes ĶMI un meitas vidukļa–gurnu indeksu atklāja, ka mātes ĶMI statistiski 

ticami prognozē meitas vidukļa–gurnu indeksu (F(1,44) = 8,15; p < 0,0005) un izskaidroja 

15,6 % tā variācijas (koriģētais R2 = 13,7 %). 

 
4.3. tabula 

Pētījuma dalībnieču ķermeņa kompozīcijas rādītāji (n = 57) 

Rādītājs PCOS pacientes Mātes 

ĶMI, kg/m2, mediāna (IQR) 25,7 (5,6) 26,9 (6,5) 

ĶMI, procentiles mediāna (IQR) 73,5 (29,6) –* 

Liekais svars, n (%) 6 (10,5) 11 (19,3) 

Aptaukošanās, n (%) 23 (40,4) 14 (24,6) 

Vidukļa–gurnu indekss, mediāna (IQR) 0,84 (0,10) –** 

Vidukļa–gurnu indekss > 0,85, n (%) 20 (35,1) –** 

* Netiek piemērots ĶMI izvērtēšanai pieaugušajiem. ** Netika izvērtēts šajā pētījumā. 

 

Meitām netika konstatētas statistiski nozīmīgas atšķirības mFG un GAGS skalu 

rādītājos, kā arī PCOM sastopamībā pēc tam, kad viņu mātes tika sadalītas grupās pēc PCOS 

simptomu (akne, hirsūtisms, menstruāciju neregularitāte) esamības šobrīd vai pagātnē 

(skat. 4.4. tabulu). 



44 

4.4. tabula 

Sakarība starp šobrīd esošiem un pagātnē konstatētiem PCOS simptomiem mātēm un meitu 

PCOS simptomiem 

Meitas 

rādītāji 

Mātes akne (n = 49)* Mātes hirsūtisms (n = 48)* 
Mātes menstruāciju 

neregularitātes (n = 47)* 

Nekad Pagātnē Šobrīd 
p 

vērtība 
Nekad Pagātnē Šobrīd 

p 

vērtība 
Nekad Pagātnē Šobrīd 

p 

vērtība 

mFG 

skalas 

punktu 

skaits, 

vidējais 

(SD) 

11,4 

(6,1) 

10,7 

(5,6) 

10,3 

(3,9) 
0,96 

10,4 

(6,6) 

8,3  

(4,0) 

11,0 

(5,4) 
0,61 

10,6 

(6,3) 

11,3 

(4,1) 

9,3 

(4,9) 
0,47 

GAGS 

skalas 

punktu 

skaits, 

vidējais 

(SD) 

13,2 

(9,1) 

16,4 

(7,4) 

16,4 

(11,6) 
0,45 

16,8 

(7,8) 

9,3 

(12,7) 

13,0 

(7,6) 
0,25 

16,3 

(8,8) 

14,0 

(6,7) 

12,9 

(9,1) 
0,46 

PCOM,  

n (%) 

4  

(8,2) 

11 

(22,4) 

2  

(4,1) 
0,29 

9 

(18,8) 

1  

(2,1) 

7 

(14,6) 
0,65 

12 

(25,5) 

3  

(6,4) 

2  

(4,3) 
0,42 

* Respondentu skaits, kas atbildēja uz konkrēto jautājumu. 

 

4.2. Otrā pētījuma sadaļa. Ģenētiskie aspekti 

 

Rezultāti, kas iegūti šajā pētījuma sadaļā, ir sadalīti atsevišķās apakšsadaļās pēc pētāmā 

jautājuma: ar HHO ass darbību saistīto ģenētisko variāciju izpēte; ar IVGH neklasisko formu 

saistīto ģenētisko variāciju izpēte. 

 

4.2.1. Ar Hipotalāma-hipofīzes-olnīcu ass darbību saistīto  

ģenētisko variāciju izpēte pusaudzēm ar PCOS 

 

Šajā pētījuma apakšsadaļā iekļautas 63 pacientes ar PCOS, 22 riska grupas pacientes un 

67 kontroles grupas pārstāves. PCOS pacienšu, riska grupas pacienšu un kontroles grupas 

pārstāvju klīniskās īpatnības attēlotas 4.5. tabulā. Ginekoloģiskajā pacienšu vecumā (starpība 

starp vecumu iekļaušanas brīdī un menarche vecumu) statistiski ticamas atšķirības netika 

konstatētas (p = 0,441). PCOS grupā un riska grupā, salīdzinot ar kontroles grupas pārstāvēm, 

lielākam skaitam pusaudžu bija statistiski nozīmīgi sliktāki metaboliskās veselības rādītāji 

(augstāks ĶMI, augstāks vidukļa–gurnu indekss, lielāks dalībnieku procentuālais skaits ar 

aptaukošanos). ĶMI un vidukļa–gurnu indekss bija statistiski nozīmīgi augstāks PCOS grupas 

un riska grupas pacientēm nekā kontroles grupas pārstāvēm (attiecīgi p < 0,001 un p = 0,001). 

Detalizēti grupu atšķirības statistiski nozīmīgajos rādītājos atspoguļotas 4.6. tabulā. Kopumā 
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akne bija biežāk izteikta PCOS un riska grupas pacientēm nekā kontroles grupas pārstāvēm 

(p < 0,001). Vidēji izteikta akne, salīdzinot ar citām aknes izteiktības pakāpēm, visbiežāk bija 

sastopama tieši PCOS pacientēm (p = 0,002). 

 
4.5. tabula 

Pētījuma apakšsadaļas par ar Hipotalāma-hipofīzes-olnīcu ass darbību saistīto  

ģenētisko variāciju izpēti iekļauto dalībnieču raksturojums 

Rādītājs 
PCOS pacientes 

(n = 63) 

Riska grupas 

pacientes 

(n = 22) 

Kontroles grupas 

pārstāves (n = 67) 
p vērtība 

Ginekoloģiskais vecums, 

gadi, mediāna (IQR)† 

3,0 

(2,0) 

4,0 

(2,0) 

4,0 

(1,0) 
0,441 

ĶMI, mediāna, procentile 

(IQR) 

89,9 

(48,0) 

75,4 

(39,8) 

55,0 

(47,0) 
< 0,001 

Indivīdu skaits ar ĶMI virs 

85. procentiles, n (%) 

31 

(49,2) 

6 

(27,3) 

9 

(13,4) 
< 0,001 

 

Vidukļa–gurnu indekss, 

mediāna (IQR) 

0,82 

(0,13) 

0,80 

(0,06) 

0,76 

(0,06) 
0,001 

mFG skalas punktu skaits, 

mediāna (IQR) 

9,0 

(6,0) 

8,0 

(5,0) 

1,0 

(2,0) 
< 0,001 

GAGS skalas punktu skaits, 

vidējais (SD) 

14,5 

(9,1) 

10,9 

(8,8) 

7,0 

(6,0) 
< 0,001 

Nav aknes, n (%) 
1 

(1,9) 

2 

(10,0) 

6 

(15,0) 

References 

kategorija 

Viegla akne, n (%) 
35 

(64,8) 

13 

(65,0) 

31 

(77,5) 
0,147 

Vidēji izteikta akne, n (%) 
16 

(29,6) 

4 

(20,0) 

3 

(7,5) 
0,002 

Smagi izteikta akne, n (%) 
2 

(3,7) 

1 

(5,0) 

0 

(0) 
0,091 

PCOM, n (%) 
22 

(34,9) 

3 

(13,6) 

5 

(7,5) 
0,001 

† Ginekoloģiskais vecums – starpība starp vecumu iekļaušanas brīdī un menarche vecumu; IQR – interkvartīļu 

intervāls mediānai; statistiski ticamās p vērtības ir izceltas treknrakstā.  

Sīkāk atšķirības starp statistiski ticami atšķirīgajiem klīniskajiem rādītājiem attēlotas 4.6. tabulā. 
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4.6. tabula 

Statistiski ticami atšķirīgo klīnisko rādītāju sīkāka analīze  

starp pētījuma apakšsadaļas dalībnieču grupām 

 

ĶMI, 

mediāna, 

procentile 

(IQR), p 

Indivīdu skaits 

ar ĶMI virs   

85. procentiles, p 

Vidukļa–

gurnu 

indekss, 

mediāna 

(IQR), p 

mFG skalas 

punktu 

skaits, 

mediāna 

(IQR), p 

GAGS 

skalas 

punktu 

skaits, 

vidējais 

(SD), p 

PCOM 

biežums,  

p vērtība 

PCOS pacientes 

pret kontroles 

grupas 

pārstāvēm 

< 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

 PCOS pacientes 

pret riska grupas 

pacientēm 

0,178 0,036 0,450 0,186 0,116 0,046 

 Riska grupas 

pacientes pret 

kontroles grupas 

pārstāvēm 

0,020 0,192 0,008 < 0,001 0,028 0,760 

IQR – interkvartīļu intervāls mediānai; statistiski ticamās p vērtības ir izceltas treknrakstā. 

 

Pētīto SNV genotipu nēsātāju biežumi pētījuma dalībniecēm ir parādīti 4.7. tabulā. 

Statistiski ticamas atšķirības genotipu biežumā starp PCOS, riska grupas pacientēm un 

kontroles grupas pārstāvēm netika konstatētas. 

 
4.7. tabula 

Pētījumā iekļauto SNV genotipu biežumi PCOS grupas pacienšu, riska grupas pacienšu  

un kontroles grupas pārstāvju vidū 

SNV 

Genotipi  

un to 

kombinācijas 

FSHR 

rs2349415, 

n (%) 

FSHR 

rs6166, n 

(%) 

FSHR 

rs6165, n 

(%) 

ESR2 

rs4986938, 

n (%) 

GNRHR 

rs104893837, 

n (%) 

LHCGR 

rs2293275, 

n (%) 

 PCOS 

grupas 

pacientes 

(n = 63) 

 HH 
25  

(39,7) 

18  

(28,6) 

15  

(23,8) 

14  

(22,2) 

59  

(93,7) 

26  

(41,3) 

 Hh 
28 

(44,4) 

30 

(47,6) 

36 

(57,1) 

38 

(60,3) 

4 

(6,3) 

26 

(41,3) 

 hh 
10 

(15,9) 

15 

(23,8) 

12 

(19,1) 

11 

(17,5) 
0 (0) 

11 

(17,4) 

 Riska 

grupas 

pacientes 

(n = 22) 

 HH 
7  

(31,8) 

7  

(31,8) 

5  

(22,7) 

5  

(22,7) 

21  

(95,5) 

6  

(27,3) 

 Hh 
11 

(50,0) 

12  

(54,5) 

13 

(59,1) 

13 

(59,1) 

1 

(4,5) 

11 

(50,0) 

 hh 
4 

(18,2) 

3 

(13,6) 

4 

(18,2) 

4 

(18,2) 
0 (0) 

5 

(22,7) 
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4.7. tabulas turpinājums 

SNV 

Genotipi 

un to 

kombinācijas 

FSHR 

rs2349415, 

n (%) 

FSHR 

rs6166, n 

(%) 

FSHR 

rs6165, n 

(%) 

ESR2 

rs4986938, 

n (%) 

GNRHR 

rs104893837, 

n (%) 

LHCGR 

rs2293275, 

n (%) 

Kontroles 

grupas 

pārstāves 

(n = 67) 

 HH 
20 

(29,9) 

24 

(35,8) 

21 

(31,3) 

10 

(14,9) 

64 

(95,5) 

22 

(32,8) 

 Hh 
33 

(49,3) 

29 

(43,3) 

31 

(46,3) 

49 

(73,1) 

3 

(4,5) 

31 

(46,3) 

 hh 
14 

(20,9) 

14 

(20,9) 

15 

(22,4) 

8 

(11,9) 
0 (0) 

14 

(20,9) 

 Genotipu biežumu 

sadalījums starp grupām 

(p vērtība) 

0,81 0,77 0,73 0,58 0,89 0,77 

HH – biežāk sastopamās alēles nesēji homozigotiskā stāvoklī; Hh – alēles nesēji heterozigotiskā stāvoklī; 

hh – retāk sastopamās alēles nesēji homozigotiskā stāvoklī. 

 

Fenotipiski būtisko klīnisko rādītāju vērtības PCOS pacientēm atkarībā no viņu genotipa 

ir parādītas 4.8. tabulā. ESR2 rs4986938 retāk sastopamās alēles nesējām homozigotiskā 

stāvoklī bija augstāks mediānais kopējā testosterona līmenis asinīs (0,68 ng/ml (IQR 0,2)), 

salīdzinot ar heterozigotiskiem indivīdiem (0,38 ng/ml (IQR 0,38)) un biežāk sastopamās alēles 

nesējiem homozigotiskā stāvoklī (0,38 ng/ml (IQR 0,26)), (p = 0,04). ESR2 rs4986938 alēles 

nesējiem heterozigotiskā stāvoklī bija zemāks punktu skaits mFG skalā, tomēr statistiskās 

ticamības līmenis šajā rādītājā sasniegts netika (p = 0,056). 

 
4.8. tabula 

Fenotipa – genotipa saistība PCOS pacienšu vidū (n = 63) 

SNV 

Genotipi  

un to kom- 

binācijas 

FSHR 

rs2349415 

FSHR 

rs6166 

FSHR 

rs6165 

ESR2 

rs4986938 

GNRHR 

rs104893837 

LHCGR 

rs2293275 

mFG skalas 

punktu skaits, 

mediāna (IQR) 

HH 
10,0  

(6,0) 

9,0  

(7,5) 

9,0  

(7,0) 

10,0  

(6,0) 

9,5  

(6,0) 

9,0  

(6,0) 

Hh 
9,0  

(6,0) 

9,5 

(6,0) 

9,0  

(6,0) 

8,0  

(7,3) 
10,0 

10,5  

(5,8) 

hh 
12,5  

(9,8) 

14,0  

(10,5) 

15,0  

(8,0) 

11,0  

(6,5) 

0  

(0) 

14,0  

(12,0) 

p* 0,44 0,19 0,12 0,056 0,99 0,92 

ĶMI procentiles, 

mediāna (IQR) 

HH 
82,2  

(64,1) 

95,6  

(60,6) 

95,6  

(63,9) 

90,4  

(49,9) 

90,4  

(48,0) 

71,6  

(56,8) 

Hh 
93,1  

(45,0) 

76,7  

(46,6) 

76,7  

(48,0) 

89,0  

(53,9) 
74,9 

89,0  

(49,4) 

hh 
91,4  

(26,1) 

81,8  

(60,4) 

94,0  

(41,4) 

96,6 

(30,8) 
0 (0) 

98,9  

(15,9) 

p* 0,88 0,93 0,71 0,36 0,75 0,27 
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4.8. tabulas turpinājums 

SNV 

Genotipi 

un to kom-

binācijas 

FSHR 

rs2349415 

FSHR 

rs6166 

FSHR 

rs6165 

ESR2 

rs4986938 

GNRHR 

rs104893837 

LHCGR 

rs2293275 

Vidukļa–gurnu 

indekss, 

mediāna (IQR) 

HH 
0,84  

(0,19) 

0,83  

(0,17) 

0,84  

(0,16) 

0,81  

(0,09) 

0,83  

(0,13) 

0,81  

(0,11) 

Hh 
0,84  

(0,11) 

0,82  

(0,13) 

0,82  

(0,14) 

0,81  

(0,14) 
0,88 

0,84  

(0,17) 

hh 
0,77  

(0,17) 

0,84  

(0,10) 

0,84  

(0,13) 

0,85  

(0,05) 
0 (0) 

0,88  

(0,09) 

p* 0,65 0,89 0,94 0,63 0,97 0,19 

Kopējā 

testosterona 

līmenis,  

mediāna (IQR) 

HH 
0,42  

(0,37) 

0,53  

(0,32) 

0,45  

(0,49) 

0,38 

 (0,26) 

0,44  

(0,40) 

0,35  

(0,37) 

Hh 0,48 (0,52) 
0,38  

(0,44) 

0,40 

(0,41) 

0,38 

 (0,38) 
0,33 

0,59  

(0,36) 

hh 
0,40  

(0,37) 

0,44  

(0,42) 

0,57  

(0,43) 

0,68  

(0,20) 

0  

(0) 

0,67  

(0,66) 

p* 0,76 0,80 0,89 0,04 0,47 0,13 

GAGS skalas 

punktu skaits, 

vidējais (SD) 

HH 
15,0  

(10,7) 

10,4  

(7,8) 

12,4  

(8,8) 

14,0  

(10,9) 

14,4  

(8,9) 

14,3  

(9,0) 

Hh 
13,8  

(7,6) 

16,5  

(9,4) 

15,1  

(9,3) 

13,3  

(15,3) 

12,5  

(16,3) 

15,6  

(9,6) 

hh 
13,5  

(8,1) 

14,0  

(8,4) 

13,4  

(9,2) 

13,4  

(16,5) 

0  

(0) 

10,6  

(7,6) 

p* 0,99 0,12 0,70 0,71 0,31 0,60 

PCOM, n (%) 

HH 
9  

(40,9) 

5  

(22,7) 

4  

(18,2) 

6  

(27,3) 

21  

(95,5) 

9  

(40,9) 

Hh 
10  

(45,5) 

10  

(45,5) 

12  

(54,5) 

13  

(59,1) 

1 

(4,5) 

9  

(40,9) 

hh 
3 

(13,6) 

7  

(31,8) 

6  

(27,3) 

3  

(13,6) 
0 (0) 

4  

(18,2) 

p* 0,849 0,371 0,492 0,791 1,000 0,814 

HH – biežāk sastopamās alēles nesēji homozigotiskā stāvoklī; Hh – alēles nesēji heterozigotiskā stāvoklī; 

hh – retāk sastopamās alēles nesēji homozigotiskā stāvoklī; statistiski ticamās p vērtības ir izceltas 

treknrakstā; p* vērtība norāda, vai bija statistiski ticama atšķirība konkrētajā rādītājā starp dažādu genotipu 

nesējām (HH pret Hh, pret hh). 

 

Saistība starp fenotipiskajām PCOS izpausmēm un biežāk sastopamās alēles nēsātāja 

statusu homozigotiskā stāvoklī (HH) un retāk sastopamās alēles nēsātāja statusu homozigotiskā 

vai heterozigotiskā (Hh un hh) stāvoklī PCOS grupā ir parādīta 4.9. tabulā. Tika atklāts, ka 

mediānais kopējā testosterona līmenis asinīs bija statistiski ticami augstāks LHCGR rs2293275 

retāk sastopamās alēles nesējiem (Hh un hh) (0,61 ng/ml (IQR 0,42)) nekā biežāk sastopamās 

alēles nesējiem homozigotiskā stāvoklī (0,35 ng/ml (IQR 0,37)), (p = 0,044). LHCGR 

rs2293275 retāk sastopamās alēles nesējiem (Hh un hh) arī vērojama tendence augstākam 



49 

vidukļa–gurnu indeksam, salīdzinot ar biežāk sastopamās alēles nesējiem homozigotiskā 

stāvoklī, tomēr statistiskās ticamības līmenis netika sasniegts (p = 0,08). Tāpat FSHR rs6166 

retāk sastopamās alēles nesējiem novēroja tendenci smagākai aknes izpausmei (augstāks 

punktu skaits GAGS skalā), tomēr arī šis rādītājs nesasniedza statistiskās ticamības līmeni 

(p = 0,084). 

 
4.9. tabula 

Saistība starp PCOS fenotipiskajām izpausmēm un biežāk sastopamās alēles (HH) nēsātāja 

statusu un retāk sastopamās alēles nēsātāja statusu (Hh un hh) PCOS grupā (n = 63) 

SNV 

Genotipi  

un to kom- 

binācijas 

FSHR 

rs2349415 

FSHR 

rs6166 

FSHR 

rs6165 

ESR2 

rs4986938 

GNRHR 

rs104893837 

LHCGR 

rs2293275 

mFG skalas 

punktu skaits, 

mediāna (IQR) 

HH 
10,0  

(6,0) 

9,0  

(7,5) 

9,0  

(7,0) 

10,0  

(6,0) 

10,0  

(6,0) 

9,0  

(6,0) 

Hh un hh 
9,5  

(7,8) 

10,0 

(7,0) 

10,0 

(6,0) 

8,0  

(7,0) 
10,0 

11,5  

(6,3) 

p* 0,84 0,60 0,64 0,07 0,99 0,71 

ĶMI procentile, 

mediāna (IQR) 

HH 
82,2 

 (64,1) 

95,6 

(60,6) 

95,6 

(63,9) 

90,4  

(49,9) 

90,4  

(48,0) 

71,6  

(56,8) 

Hh un hh 
92,3  

(41,2) 

76,7 

(48,1) 

83,7 

(48,1) 

89,4  

(47,1) 
74,9 

94,4  

(44,5) 

p* 0,73 0,73 0,79 0,92 0,75 0,37 

Vidukļa–gurnu 

indekss,  

mediāna (IQR) 

HH 
0,84  

(0,19) 

0,83 

(0,17) 

0,84 

(0,16) 

0,81  

(0,09) 

0,84  

(0,12) 

0,81  

(0,11) 

Hh un hh 
0,83  

(0,12) 

0,84 

(0,13) 

0,83 

(0,14) 

0,83  

(0,12) 
0,88 

0,86  

(0,11) 

p* 0,36 0,90 0,98 0,45 0,97 0,08 

Kopējā 

testosterona 

līmenis, mediāna 

(IQR) 

HH 
0,42  

(0,37) 

0,53 

(0,32) 

0,45 

(0,49) 

0,38  

(0,26) 

0,45  

(0,40) 

0,35  

(0,37) 

Hh un hh 
0,46  

(0,47) 

0,38 

(0,42) 

0,43 

(0,39) 

0,47  

(0,42) 
0,33 

0,61  

(0,42) 

p* 0,90 0,50 0,74 0,40 0,47 0,044 

GAGS skalas 

punktu skaits, 

vidējais (SD) 

HH 
14,9  

(10,7) 

10,4 

(7,8) 

12,4 

(8,6) 

14,0  

(10,9) 

14,5  

(9,0) 

14,3  

(9,0) 

Hh un hh 
14,0  

(7,6) 

16,3 

(9,1) 

15,1 

(9,2) 

13,3  

(8,7) 

12,5  

(16,3) 

14,5  

(9,4) 

p* 0,902 0,084 0,434 0,476 0,312 0,902 
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4.9. tabulas turpinājums 

SNV 

Genotipi 

un to kom- 

binācijas 

FSHR 

rs2349415 

FSHR 

rs6166 

FSHR 

rs6165 

ESR2 

rs4986938 

GNRHR 

rs104893837 

LHCGR 

rs2293275 

PCOM, n (%) 

HH 
9  

(40,9) 

5  

(22,7) 

4  

(18,2) 

6  

(27,3) 

21  

(95,5) 

9  

(40,9) 

Hh un hh 
13  

(59,1) 

17  

(77,3) 

18  

(81,8) 

16  

(72,7) 

1  

(4,5) 

13  

(59,1) 

p 0,879 0,389 0,747 0,566 1,000 0,792 

HH – biežāk sastopamās alēles nesēji homozigotiskā stāvoklī; Hh – alēles nesēji heterozigotiskā stāvoklī;  

hh – retāk sastopamās alēles nesēji homozigotiskā stāvoklī; p* vērtība norāda, vai bija statistiski ticama atšķirība 

konkrētajā rādītājā starp dažādu alēļu nesējām (HH pret Hh un hh); statistiski ticamās p vērtības ir izceltas 

treknrakstā. 

 

4.2.2. Ar iedzimtas virsnieru garozas hiperplāzijas neklasisko formu 

saistīto ģenētisko variāciju izpēte pusaudzēm ar PCOS 

 

Šajā pētījuma apakšsadaļā iekļautas 55 pacientes ar PCOS, 23 riska grupas pacientes un 

49 veselas kontroles grupas pārstāves. Dalībnieču raksturojums ir parādīts 4.10. tabulā. 

Ginekoloģiskais vecums pētījuma dalībniecēm starp grupām būtiski neatšķīrās (p = 0,441). 

Detalizēti salīdzinājums starp grupām statistiski būtiskajos klīniskajos rādītājos attēlots 

4.11. tabulā. Kopumā PCOS pacientēm bija sliktāki metaboliskās veselības rādītāji (ĶMI 

procentile, vidukļa–gurnu indekss, dalībnieču biežums ar lieko svaru), tomēr atšķirības starp 

PCOS pacientēm un riska grupas pacientēm šajos rādītājos konstatētas netika. 

 
4.10. tabula 

Pētījuma apakšsadaļas par ģenētisko variāciju, saistītu ar IVGH neklasisko formu,  

izpēti iekļauto dalībnieču raksturojums 

 

Rādītājs 

PCOS grupas 

pacientes 

(n = 55) 

Riska grupas 

pacientes 

(n = 23) 

Kontroles grupas 

pārstāves 

(n = 49) 

p 

vērtība 

Ginekoloģiskais vecums, mediāna 

(IQR) 
3,0 (2,0) 4,0 (2,0) 4,0 (1,0) 0,441 

mFG skalas punktu skaits, mediāna 

(IQR) 
9,0 (6,0) 7,5 (6,3) 2,0 (2,0) < 0,001 

PCOM, n (%) 19 (34,5) 4 (17,4) 2 (4,1) 0,001 

ĶMI, mediāna, procentile (IQR) 89,4 (46,1) 75,6 (38,3) 45,1 (45,8) < 0,001 

Vidukļa–gurnu indekss, mediāna 

(IQR) 
0,81 (0,1) 0,81 (0,1) 0,76 (0,1) 0,001 

GAGS skalas punktu skaits, vidējais 

(SD) 
16,0 (17,5) 8,0 (9,0) 6,0 (11,0) < 0,001 

Testosterona līmenis asinīs (ng/mL), 

mediāna (IQR) 
0,4 (0,4) 0,3 (0,3) NN* 0,547 



51 

4.10. tabulas turpinājums 

* NN – nav noteikts; statistiski ticamās p vērtības ir izceltas treknrakstā. 

Sīkāk atšķirības starp statistiski ticami atšķirīgajiem klīniskajiem rādītājiem attēlotas 4.11. tabulā. 

 
4.11. tabula 

Statistiski ticami atšķirīgo klīnisko rādītāju sīkāka analīze  

starp pētījuma apakšsadaļas dalībnieču grupām 

 

ĶMI, 

mediāna, 

procentile 

(IQR), p 

Indivīdu skaits  

ar ĶMI virs  

85. procentiles, p 

Vidukļa–

gurnu 

indekss, 

mediāna 

(IQR), p 

mFG skalas 

punktu 

skaits, 

mediāna 

(IQR), p 

GAGS 

skalas 

punktu 

skaits, 

vidējais 

(SD), p 

PCOM 

biežums,  

p vērtība 

PCOS pacientes 

pret kontroles 

grupas pārstāvēm 

< 0,001 < 0,001 0.001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

PCOS pacientes 

pret riska grupas 

pacientēm 

0,272 0,072 0,599 0,225 0,045 0,132 

Riska grupas 

pacientes pret 

kontroles grupas 

pārstāvēm 

0,007 0,030 0,003 < 0,001 0,115 0,084 

IQR – interkvartīļu intervāls mediānai; statistiski ticamās p vērtības ir izceltas treknrakstā. 

 

Mainīti CYP21A2 gēna varianti tika konstatēti trim pacientēm PCOS grupā, divām 

pacientēm riska grupā un trim pārstāvēm kontroles grupā (skat. 4.12. tabulu). Nevienai no 

pētījuma dalībniecēm šīs izmaiņas netika konstatētas homozigotiskā stāvoklī. Divas no 

kontroles grupas pārstāvēm bija kompounda heterozigotas nesējas divām variācijām  

(IVS2–12A > G un −113G > A). Alēļu nesēju biežumi statistiski neatšķīrās starp grupām, 

tomēr I172N variācija tika konstatēta tikai PCOS grupas pacientēm. 4.13. tabulā attēlotas 

klīniskās un bioķīmiskās īpatnības astoņām pētījuma dalībniecēm, kurām tika konstatēti mainīti 

ģenētiski varianti. Kopumā šīm dalībniecēm nevarēja pamanīt vienojošas klīniskās un 

bioķīmiskās pazīmes.  

  

Rādītājs 

PCOS grupas 

pacientes 

(n = 55) 

Riska grupas 

pacientes 

(n = 23) 

Kontroles grupas 

pārstāves 

(n = 49) 

p 

vērtība 

DHEA-SO4 līmenis asinīs (µg/mL), 

mediāna (IQR) 
221,5 (177,2) 248,0 (190,7) NN 0,232 

Androstendiona līmenis asinīs 

(ng/mL), mediāna (IQR) 
3,1 (2,7) 2,7 (1,8) NN 0,287 

17-OH progesterona līmenis asinīs 

(ng/mL), mediāna (IQR) 
1,1 (0,7) 1,3 (1,0) NN 0,972 
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4.12. tabula 

CYP21A2 gēna mainīto variantu sastopamības biežumi pētījuma dalībniecēm 

CYP21A2 alēliskais 

variants 

PCOS grupas pacientes 

(n = 55) 

Riska grupas pacientes 

(n = 23) 

Kontroles grupas 

pārstāves (n = 49) 

IVS2–12A > G, n  2 1 1 

−113G > A, n  0 1 0 

I172N, n  1 0 0 

IVS2–12A > G +  

−113G > A, n  
0 0 2 

 
4.13. tabula 

Mainīto CYP21A2 gēna variantu nēsātāju raksturojums 

Rādītājs / 

pētījuma 

dalībniece 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 

Grupa 
PCOS 

grupa 

PCOS 

grupa 

PCOS 

grupa 
Riska grupa 

Riska 

grupa 

Kontrole

s grupa 

Kontroles 

grupa 

Kontroles 

grupa 

CYP21A2 

mainītie 

varianti* 

IVS2– 

12A > G 

IVS2– 

12A > G 
I172N −113G > A 

IVS2– 

12A > G 

IVS2– 

12A > G 

IVS2– 

12A > G + 

−113G > A 

IVS2– 

12A > G + 

−113G > A 

Vecums, 

gadi 
18 17 14 18 16 16 17 16 

ĶMI, 

procentile 
31,7 18,8 31,1 24,6 29,7 22,8 24,5 26,7 

Vidukļa–

gurnu 

indekss 

0,93 0,81 0,99 0,82 0,85 0,84 0,69 0,86 

mFG skalas 

punktu 

skaits 

28 9 8 5 26 2 0 0 

Menarche 

vecums, 

gadi 

12 13 12 12 12 13 14 14 

Menstruā-

lais cikls, 

dienās 

30–90 20–50 90–360 28 28 30 22 21 

GAGS 

skalas 

punktu 

skaits 

18 24 31 24 9 13 0 12 

Testoste-

rona līmenis 

asinīs, 

ng/mL 

0,59 0,63 0,78 0,64 0,33 NN** NN NN 
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4.13. tabulas turpinājums 

Rādītājs / 

pētījuma 

dalībniece 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 

DHEA-SO4 

līmenis 

asinīs, 

µg/mL 

208,0 90,6 180,0 298,0 313,0 NN NN NN 

Andro-

stendiona 

līmenis 

asinīs, 

ng/mL 

4,10 4,48 5,77 5,88 3,16 NN NN NN 

17-OH 

progeste-

rona līmenis 

asinīs, 

ng/mL 

1,77 1,45 1,48 1,05 0,99 NN NN NN 

LH/FSH 

attiecība 
1,36 1,62 2,58 0,67 0,35 NN NN NN 

Glikoze 

tukšā dūšā, 

mmol/L 

6,11 4,70 4,94 4,65 5,07 NN NN NN 

* Alēles nesēji heterozigotiskā stāvoklī; ** NN – nav noteikts. 

 

Saistība starp pētījuma dalībnieču genotipu un klīniskajiem parametriem ir attēlota 

4.14. tabulā. Tika konstatēts, ka I172N nesējai PCOS grupā (viena no 55) GAGS skalas rādītājs 

bija statistiski būtiski augstāks nekā PCOS pacientēm bez šī varianta (p = 0,038). Kompaunda 

heterozigotiskiem indivīdiem (IVS2–12A > G un −113G > A nesējām) kontroles grupā (divas 

no 49) ĶMI bija statistiski nozīmīgi augstāks nekā veselām kontroles grupas pārstāvēm bez šīm 

izmaiņām genotipā (p = 0,036). Tika novērots, ka riska grupas pacientēm – IVS2–12A > G 

alēles nēsātājām – ir augstāks mFG skalas punktu skaits, taču statistiskajos aprēķinos šī 

tendence statistiskās ticamības līmeni nesasniedz (p = 0,091). 
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4.14. tabula 

Saistība starp dalībnieču genotipu un klīniskajiem parametriem CYP21A2 gēna alēlisko variantu 

nēsātājām, salīdzinot ar dalībniecēm bez atrastiem alēliskajiem variantiem 

Grupa: PCOS pacientes (n = 55) 

Alēliskais variants: I172N 

Rādītājs 
Varianta nesēji 

(n = 1, 1,8 %) 

Nemainīts genotips 

(n = 54, 98,2 %) 
p vērtība 

mFG skala, mediāna (IQR) 8 9,0 (6,0) 0,741 

PCOM, n (%) 0 (0) 19 (35,2) 0,627 

ĶMI procentile, mediāna (IQR) 99,5 89,2 (47,3) 0,353 

Vidukļa–gurnu indekss, mediāna (IQR) 0,99 0,81 (0,14) 0,192 

GAGS skala, mediāna (IQR) 31 15,5 (16,8) 0,038 

Testosterons (ng/mL), mediāna (IQR) 0,78 0,40 (0,39) 0,235 

Alēliskais variants: I172N 

Rādītājs 
Varianta nesēji  

(n = 2, 3,6 %) 

Nemainīts genotips  

(n = 53, 96,4 %) 
p vērtība 

mFG skala, mediāna (IQR) 18,5 9,0 (6,0) 0,274 

ĶMI procentile, mediāna (IQR) 59,4 89,4 (45,3) 0,659 

Vidukļa–gurnu indekss, mediāna (IQR) 0,87 0,81 (0,14) 0,462 

GAGS skala, mediāna (IQR) 21,0 15,0 (17,0) 0,395 

Testosterons (ng/mL), mediāna (IQR) 0,61 0,39 (0,40) 0,480 

Grupa: Riska grupas pacientes (n = 23) 

Alēliskais variants: IVS2–12A > G 

Rādītājs 
Varianta nesēji  

(n = 1, 4,3 %) 

Nemainīts genotips  

(n = 22, 95,7 %) 
p vērtība 

mFG skala, mediāna (IQR) 26 7,0 (6,0) 0,091 

ĶMI procentile, mediāna (IQR) 98,3 75,4 (39,2) 0,348 

Vidukļa–gurnu indekss, mediāna (IQR) 0,85 0,80 (0,06) 0,273 

GAGS skala, mediāna (IQR) 9 8,0 (9,5) 0,857 

Testosterons (ng/mL), mediāna (IQR) 0,33 0,37 (0,35) 1,000 

Alēliskais variants: −113G > A 

Rādītājs 
Varianta nesēji 

(n = 1, 4,3 %) 

Nemainīts genotips 

(n = 22, 95,7 %) 
p vērtība 

mFG skala, mediāna (IQR) 5 8,0 (6,0) 0,545 

ĶMI procentile, mediāna (IQR) 82,0 75,4 (40,3) 0,783 

Vidukļa–gurnu indekss, mediāna (IQR) 0,82 0,80 (0,07) 0,910 

GAGS skala, mediāna (IQR) 24 8,0 (7,8) 0,190 

Testosterons (ng/mL), mediāna (IQR) 0,64 0,32 (0,28) 0,471 
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4.14. tabulas turpinājums 

Grupa: Kontroles grupas pārstāves (n = 49) 

Alēliskais variants: IVS2–12A > G 

Rādītājs 
Varianta nesēji  

(n = 1, 2,0 %) 

Nemainīts genotips 

(n = 48, 98,0 %) 
p vērtība 

GAGS skala, mediāna (IQR) 13 6,0 (10,3) 0,318 

ĶMI procentile, mediāna (IQR) 74,0 45,6 (46,5) 0,429 

Vidukļa–gurnu indekss, mediāna (IQR) 0,84 0,75 (0,06) 0,168 

Alēliskais variants: −113G > A + IVS2–12A > G 

Rādītājs 
Varianta nesēji  

(n = 2, 4,1 %) 

Nemainīts genotips 

(n = 47, 95,9 %) 
p vērtība 

GAGS skala, mediāna (IQR) 3,5 6,0 (11,5) 0,382 

ĶMI procentile, mediāna (IQR) 89,3 45,1 (45,8) 0,036 

Vidukļa–gurnu indekss, mediāna (IQR) 0,77 0,76 (0,06) 0,957 

Statistiski ticamās p vērtības ir izceltas treknrakstā. 
 

4.3. Trešā pētījuma sadaļa. Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes  

un negausīgas ēšanas izpēte pusaudzēm ar PCOS 

 

Šajā apakšsadaļā tika iekļautas 63 pusaudzes ar PCOS un 66 veselas kontroles grupas 

pārstāves. Mediānais pacienšu ar PCOS vecums bija 16,0 (IQR 2,0) gadi un kontroles grupas 

pārstāvju vecums – 17,0 (IQR 1,0) gadi. Atšķirība nebija statistiski nozīmīga (p = 0,067). 

Ginekoloģiskais vecums abām grupām bija 4 gadi (p = 0,240). Hiperandrogēnisma klīniskās 

pazīmes, PCOM ultrasonogrāfiski un ķermeņa kompozīcija visām pētījuma dalībniecēm 

apkopota 4.15. tabulā. PCOS pacientēm bija statistiski ticami augstāks hirsūtisma līmenis 

(p < 0,001) un aknes izteiktība (p < 0,001). PCOS pacientēm bija augstāks arī ĶMI (p < 0,001) 

un vidukļa–gurnu indekss (p < 0,001). Puse no PCOS pacientēm (49,2 %) bija ar lieko svaru 

vai aptaukošanos, un nedaudz vairāk kā vienai trešdaļai (34,9 %) vidukļa–gurnu indekss bija 

lielāks nekā kritiskā vērtība 0,85. 

 
4.15. tabula 

Pētījuma apakšsadaļas AVSDZK un negausīgas ēšanas izpēte pusaudzēm  

ar PCOS dalībnieču raksturojums 

Rādītājs 
PCOS grupa  

(n = 63) 

Kontroles grupa  

(n = 66) 
p vērtība 

mFG skalas punktu skaits, mediāna (IQR) 10,0 (6,0) 1,0 (2,3) < 0,001 

PCOM, n (%) 22 (34,9) 4 (6,1) < 0,001 

ĶMI procentile, mediāna (IQR) 89,9 (46,7) 46,9 (46,3) < 0,001 

Liekais svars, n (%) 6 (9,5) 4 (6,1) 0,090 
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4.15. tabulas turpinājums 

Rādītājs 
PCOS grupa 

(n = 63) 

Kontroles grupa 

(n = 66) 
p vērtība 

Aptaukošanās, n (%) 25 (39,7) 3 (4,5) < 0,001 

Vidukļa–gurnu indekss, mediāna (IQR) 0,83 (0,1) 0,75 (0,8) < 0,001 

Vidukļa–gurnu indekss > 0,85, n (%) 22 (34,9) 5 (7,6) < 0,001 

Aknes izteiktība (n = 60) (n = 64) – 

GAGS skalas punktu skaits, mediāna (IQR) 15,5 (16,0) 6,0 (10,0) < 0,001 

Nav aknes, n (%) 2 (3,3) 7 (10,9) – 

Viegla akne, n (%) 38 (63,3) 54 (84,4) 0,313 

Vidēji izteikta akne, n (%) 18 (30,0) 3 (4,7) 0,002 

Smagi izteikta akne, n (%) 2 (3,3) 0 0,109 

Statistiski ticamās p vērtības ir izceltas treknrakstā. 

 

PCOSQ un negausīgas ēšanas skalas rezultāti ir parādīti 4.16. tabulā. Visās apakšskalās, 

izņemot menstruālos traucējumus, PCOS grupas pacientēm rādītāji bija statistiski ticami 

zemāki par kontroles grupas rādītājiem. Lai arī PCOS grupā, salīdzinot ar kontroles grupu 

pārstāvēm, neauglības apakšskalas rezultāts bija statistiski nozīmīgi zemāks, tajās abās šis 

rādītājs tik un tā bija augsts (virs sešiem punktiem septiņu punktu skalā). Tas norāda uz to, ka 

šī apakšskala nav tik būtiska pusaudžu vecuma izlasei. Mediānais negausīgas ēšanas skalas 

punktu skaits starp gadījuma un kontroles grupām neatšķīrās (p = 0,727), arī dalībnieču 

sadalījums negausīgas ēšanas izteiktības līmeņos neatšķīrās. 

 
4.16. tabula 

PCOSQ un negausīgas ēšanas skalas rezultāti PCOS un kontroles grupās  

Rādītājs 
PCOS grupas 

dalībnieces 

Kontroles grupas 

pārstāves p vērtība 

PCOSQ rezultāti (n = 60*) (n = 66) 

PCOSQ kopējais punktu skaits, mediāna 

(IQR) 
4,9 (1,5) 5,8 (0,9) < 0,001 

Apakšskala: emocijas, mediāna (IQR) 5,1 (1,3) 6,3 (0,5) < 0,001 

Apakšskala: ķermeņa apmatojums, mediāna 

(IQR) 
4,0 (2,7) 6,4 (1,4) < 0,001 

Apakšskala: raizes par ķermeņa masu, 

mediāna (IQR) 
4,3 (3,7) 5,6 (2,1) 0,013 

Apakšskala: raizes par neauglību, mediāna 

(IQR) 
6,3 (1,6) 6,8 (0,5) < 0,001 

Apakšskala: menstruāciju problēmas, 

mediāna (IQR) 
4,5 (1,3) 4,8 (2,1) 0,350 
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4.16. tabulas turpinājums 

Rādītājs 
PCOS grupas 

dalībnieces 

Kontroles grupas 

pārstāves p vērtība 

Negausīgas ēšanas skalas rezultāti (n = 61*) (n = 64*) 

Kopējais punktu skaits, mediāna (IQR) 12 (14,5) 12 (17,0) 0,727 

Nav negausīgas ēšanas, n (%) 38 (62,3) 41 (64,1) 

0,455 Mērena negausīga ēšana, n (%) 15 (24,6) 11 (17,2) 

Izteikta negausīga ēšana, n (%) 8 (13,1) 12 (18,8) 

* Pacientes, kurām trūka atbildes kaut uz vienu jautājumu, netika iekļautas tālākā analīzē; statistiski ticamās 

p vērtības ir izceltas treknrakstā. 

 

Kontroles grupā bija statistiski ticami augstāks seksuāli aktīvo pusaudžu īpatsvars 

(58,7 % (37/63)) nekā PCOS grupā (22,6 % (14/62)), (p < 0,001). Tomēr dzimumdzīves 

uzsākšanas vecums starp grupām statistiski ticami neatšķīrās, mediānais vecums bija 15,5 

(IQR 2) gadi PCOS grupā un 16 (IQR 1) kontroles grupā, (p = 0,493). PCOS grupā PCOSQ 

punktu kopējais skaits neatšķīrās starp dalībniecēm, kuras bija uzsākušas seksuālas attiecības, 

un tām, kuras nebija. 

Tika izvērtēta sakarība starp PCOSQ apakšskalu rezultāta un attiecīgajiem 

objektīvajiem pacientu rādītājiem. Analizējot visas pētījuma izlases rezultātus, vidēji ciešu, 

nozīmīgu, negatīvu korelāciju konstatēja starp mFG skalas rezultātiem un ķermeņa apmatojuma 

apakšskalas rezultātu PCOSQ skalā (rs = −0,627; p < 0,001). Atsevišķi analizējot abas pētījuma 

izlases grupas, sakarība saglabājās PCOS grupā (rs = −0,664; p < 0,001), bet kontroles grupā tā 

zaudēja savu statistisko nozīmīgumu (rs = 0,007; p = 0,959). Statistiski nozīmīga vidēja 

ciešuma pakāpes sakarība tika atklāta starp ĶMI procentiles rezultātu un apakšskalu, kurā 

atspoguļotas raizes par ķermeņa masu, gan visā pētījuma izlasē (rs = −0,633; p < 0,001), gan 

PCOS grupā (rs = −0,561; p < 0,001) un kontroles grupā atsevišķi (rs = −0,524; p < 0,001). 

Savukārt starp negausīgas ēšanas skalas rezultātu un raizēm par ķermeņa masu apakšskalu 

PCOSQ anketā tika atklāta vāja, bet statistiski nozīmīga sakarība gan visā pētījuma izlasē  

(rs = −0,288, p = 0,001), gan PCOS grupā (rs = −0,342; p = 0,007), gan kontroles grupā  

(rs = −0,287; p = 0,025). 

Lai izvērtētu neatkarīgos mainīgos, kas prognozē kopējo AVSDZK, tika veikta 

daudzpakāpju lineārās regresijas analīze (skat. 4.17. tabulu), par statistiski ticamiem tika atzīti 

trīs modeļi. Trīs mainīgie kopā (PCOS diagnoze pati par sevi, kopējais punktu skaits negausīgas 

ēšanas skalā, ĶMI procentile) izskaidroja 40,5 % no kopējās AVSDZK (R2 = 0,405,  

F(3,89) = 21,9; p = 0,013). Sīkāk skat. 4.17. tabulā. 
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4.17. tabula 

AVSDZK daudzpakāpju lineārās regresijas analīze PCOS pacientēm  

un kontroles grupas pārstāvēm  

Neatkarīgais 

mainīgais 
β 95 % TI p F R2 ΔR2 p 

1. solis 

PCOS diagnoze 

noteikta / PCOS 

diagnoze nav 

noteikta 

−1,162 −1,530; − 0,794 < 0,001 39,4 0,294 0,302 < 0,001 

2. solis 

PCOS diagnoze 

noteikta / PCOS 

diagnoze nav 

noteikta 

−1,117 −1,466; −0,769 < 0,001 

27,9 0,369 0,080 0,001 

Negausīgas ēšanas 

skalas rezultāts 
−0,031 −0,049; − 0,013 < 0,001 

3. solis 

PCOS diagnoze 

noteikta / PCOS 

diagnoze nav 

noteikta 

−1,002 −1,352; −0,651 < 0,001 

21,9 0,405 0,042 0,013 

Negausīgas ēšanas 

skalas rezultāts 
−0,27 −0,044; −0,009 0,004 

ĶMI procentile −0,007 −0,013; −0,002 0,013 

β – nestandartizēts β koeficients; 95 % TI – 95 % ticamības intervāls; F – Fišera tests; R2 – R kvadrāts; 

ΔR2 – R kvadrāta izmaiņa. 
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5. Diskusija 
 

5.1. PCOS pacienšu un viņu māšu klīnisko pazīmju saistība 

 

Pētījumā iegūtie rezultāti liecina par vairākiem sliktas metaboliskās veselības rādītājiem 

pētījuma izlasē. Palielināta ĶMI biežums pētījuma izlasē sakrīt ar citiem līdzīgu pētījumu 

datiem (126). Par palielināta svara biežu sastopamību PCOS pacienšu vidū un būtisku sindroma 

pazīmi liecina arī tas, ka paaugstināta ĶMI sastopamība šī pētījuma izlasē bija teju piecreiz 

lielāka nekā 15 gadu vecu meiteņu populācijā Latvijā (127). Raizes rada atklājums, ka 

paaugstināts vidukļa–gurnu indekss (centrālas aptaukošanās rādītājs), kas ir riska faktors sirds 

un asinsvadu sistēmas slimībām, 2. tipa cukura diabēta attīstībai un metaboliskajam sindromam, 

ir sastopams trešdaļai mūsu pētījuma izlases PCOS pacienšu. Vienlaikus mūsu izlasē šis rādītājs 

ir zemāks, nekā ziņots Leibel un kolēģu ASV veiktajā pētījumā, kurā centrāla aptaukošanās 

konstatēta 72 % pusaudžu ar PCOS diagnozi (44). To daļēji varētu izskaidrot paaugstināta ĶMI 

biežums vispārējā meiteņu populācijā. ASV šis rādītājs ir 21 % (128), bet Latvijā 10 % (127). 

Augstais aptaukošanās biežums pusaudžu ar PCOS vidū liecina, ka veselības aprūpes 

speciālistiem būtu mērķtiecīgi jāmeklē pacientēm ar lieko svaru arī PCOS pazīmes (piemēram, 

hirsūtisms, menstruāciju neregularitāte). Lai izvērtētu centrālu aptaukošanos, īpaša uzmanība 

būtu jāpievērš arī vēdera un gurnu apkārtmēram. Svarīgi būtu pacientes un viņu ģimenes izglītot 

par iespējamām nākotnes metaboliskajām slimībām un nodrošināt metaboliskā sindroma 

pazīmju regulāru izvērtējumu. 

Šajā pētījumā atklātā māšu ĶMI un meitu ĶMI un vidukļa–gurnu indeksa sakarība 

saskan ar citu pētnieku novērojumiem, kas konstatēti gan vispārējā populācijā (129, 130), gan 

pieaugušajiem ar PCOS (43, 131). Pusaudžu ar PCOS vidū diemžēl veikts tikai neliels skaits 

pētījumu. Leibel un kolēģi (44) nav noteikuši šo rādītāju sakarību starp mātēm un meitām, tomēr 

autori atklāj, ka ĶMI un vidukļa–gurnu indekss bija augstāks pusaudžiem un viņu mātēm ar 

PCOS. Ir arī konstatēts, ka meitām, kuru mātēm ir PCOS, ir augstāks ĶMI un vidukļa–gurnu 

indekss (17, 132). Nav iespējams izslēgt, ka daļēji māšu ĶMI un meitu ĶMI sakarību izskaidro 

ne tikai PCOS diagnoze, bet arī tas, ka ķermeņa kompozīcijas rādītājiem ir tendence būt 

līdzīgiem dažādās ģimenes paaudzēs. To nosaka gan ģenētiskie, gan epiģenētiskie, gan kopīgi 

vides faktori (piemēram, ēšanas paradumi) (133). Kopumā aptaukošanās simptomu 

atkārtošanās ģimenē liecina par nepieciešamību iesaistīt visu ģimeni dzīvesveida izmaiņu 

programmā, īpaši ņemot vērā to, ka tā ir visefektīvākā intervence pacientēm ar PCOS (9). 

PCOS sastopamība (12,3 %) mātēm mūsu pētījumā bija zemāka par to, kādu ziņojuši 

Kahsar-Miller un kolēģi, – 24 % (16). Tomēr tā būtiski neatšķiras no citu pētnieku ziņotā – 

13,2 % Cheang un kolēģu pētījumā (134) un 14 % Leibel un kolēģu pētījumā (44). Vienlaikus 
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mūsu pētījumā bija augstāka pašu māšu ziņotā oligomenorejas (40 %) un hirsūtisma (50 %) 

sastopamība, kas ir augstāks rādītājs nekā citos pētījumos (16, 44, 47, 134). Šo pētījumu 

rezultāti apkopoti 5.1. tabulā. 

Ņemot vērā to, ka nav pieejami dati par PCOS prevalenci Latvijā, ir grūti precīzi noteikt, 

vai mūsu valstī PCOS prevalence starp PCOS pacienšu mātēm tiešām ir augstāka. Tomēr 

12,3 %, ko atklājām mūsu pētījumā, ir salīdzinoši augsts rādītājs, ņemot vērā, ka pasaulē 

kopumā vispārējā populācijā PCOS ir sastopams 4,6 %–16,6 % sieviešu (3, 25). 

 

5.1. tabula 

PCOS diagnozes un ar PCOS saistīto simptomu sastopamības biežums PCOS pacienšu mātēm 

Autors, 

(PCOS 

pacientes / radinieki / 

kontroles, n) 

 

Rādītājs 

Kahsar-Miller 

ar kolēģiem 

(195/78/119) 

Cheang ar 

kolēģiem 

(182/182) 

Leibel ar 

kolēģiem 

(36/35/21) 

Torvinen ar 

kolēģiem 

(43/183/412) 

Šajā 

pētījumā 

(57/57) 

Apstiprināta PCOS 

diagnoze, % 
24a 13,2b 14c NZ 12,3 

Oligomenoreja, % 
17d 

13,2 NZ 31,4 40,4 

Hirsūtisms, % 23,6 NZ 18,6 50,1 

a Definēta kā ovulācijas disfunkcija kopā ar hirsūtismu un / vai hiperandrogenēmiju; b definētas kā neregulāras 

menstruācijas vai neauglības ārstēšana, vai grūtības ar grūtniecības iestāšanos un klīniskas hiperandrogenēmijas 

pazīmes; c definēta kā neregulāras menstruācijas un PCOM vai pašu ziņota PCOS diagnoze; d kopā atspoguļots 

gan hirsūtisms, gan oligomenoreja; NZ – nav ziņots. 

 

Atšķirības, kuras konstatējām klīnisko simptomu sastopamības biežumā, var tikt 

skaidrotas ar etniskām atšķirībām, kā arī atšķirīgiem diagnostiskiem kritērijiem, kas izmantoti 

gan PCOS noteikšanā, gan galveno klīnisko simptomu – oligomenorejas un hirsūtisma – 

definēšanā. Vienlaikus, kad dati ir pašu respondentu ziņoti (kā šajā pētījumā), rezultātus var 

ietekmēt arī indivīda atšķirīgā izpratne par to, ko nozīmē pastiprināts apmatojums. Tāpat arī 

neprecīza var būt izpratne par menstruālo ciklu, kā tas ir atklāts Latvijā veiktā pētījumā par 

vecāku zināšanām par seksuālo un reproduktīvo veselību, īpaši par sievietes menstruālo ciklu 

(135). Pētījuma dalībnieces un viņu mātes tika iedrošinātas precizēt jautājumus, ja tie viņām 

nebija skaidri. 

Šajā pētījumā nekonstatējām tiešu saikni starp mātes PCOS simptomiem un viņas 

pusaudžu meitas simptomiem. Pēc mūsu datiem, prognozēt meitas simptomus nākotnē, 

balstoties uz mātes PCOS simptomiem, nav iespējams. Vienlaikus atkarībā no mātes simptomu 

izteiktības šis atklājums var būt gan mierinājums (ja mātes simptomi ir ļoti izteikti), gan 

brīdinājums (ja mātei simptomi ir viegli izteikti) tam, ka ir ārkārtīgi svarīgi novērst 

ietekmējamos PCOS aspektus, ievērojot veselīga uztura un dzīvesveida paradumus. Jāņem vērā 
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arī tas, ka līdz pilnīgai PCOS simptomu manifestācijai var paiet vairāki gadi, tādēļ sekot līdzi 

pusaudžu veselībai un PCOS simptomiem ir ļoti būtiski. 

Pētījuma trūkums – visi dati, izņemot ĶMI, ir māšu pašu ziņoti. Tas nozīmē, ka daļu 

informācijas mātes varēja aizmirst vai ziņot neprecīzi. Lai šo risku samazinātu, anketas 

jautājumi tika uzdoti maksimāli vienkāršā valodā, anketa tika pilotēta atbilstošā populācijā un 

bija pieejama gan latviski, gan krieviski, tā samazinot valodas barjeru. Pacientes vizīte klīnikā 

un laboratorisko analīžu ņemšana tika pieskaņota viņas menstruālā cikla folikulārajai fāzei, 

tāpēc praktiski šo apmeklējumu nebija iespējams precīzi salāgot ar mātes menstruālo ciklu un 

arī viņai veikt visus šos pašus izmeklējumus. Iztrūkst arī veselas pusaudzes un viņu mātes kā 

kontroles grupa. Iemesls kontroles grupas trūkumam ir tāds, ka veselas pusaudzes pārsvarā 

apmeklē ginekologu vienas pašas saistībā ar jautājumiem par kontracepciju, seksuāli 

transmisīvo infekciju noteikšanu u.tml. Tas nozīmē, ka viņas parasti nevēlas informēt mātes par 

vizīti un aicināt piedalīties pētījumā. 

Neraugoties uz iepriekš minētajiem trūkumiem, pētījuma rezultāti palīdzēs izprast šo 

komplekso slimību un var tikt izmantoti, lai uzlabotu PCOS pacienšu aprūpi. 

 

5.2. Ģenētiskie aspekti 

 

PCOS ir kompleksa, multifaktoriāla saslimšana, jo tās attīstībā mijiedarbojas gan vides 

(īpaši ģimenes dzīvesveids), gan ģenētiskie, gan antenatālās programmēšanas faktori (136). 

Ģenētisko pētījumu rezultāti PCOS grupā arī pasaules literatūrā ir atšķirīgi un reizēm pat 

pretrunīgi. 

Būtisku ieguldījumu PCOS ģenētiskās izcelsmes izpratnē ir snieguši pilna genoma 

asociāciju pētījumi (GWAS). Tomēr tie izskaidro tikai apmēram 10 % no PCOS ģenētiskajiem 

aspektiem (19). GWAS pētījumiem ir būtisks trūkums – tie bieži nenorāda konkrētu gēnu, bet 

gan ģenētisko lokusu, kura tuvumā atrodas dažādi gēni, kas var būt iesaistīti PCOS patoģenēzē. 

Vienlaikus šie lokusi var būt arī regulatori citiem gēniem, kas atrodas attālu genomā. Tādēļ 

GWAS nesniedz drošu atbildi par cēloņsakarībām slimības izraisīšanā, tikai par statistisko 

varbūtību, ka izmaiņas konkrētajā DNS lokusā ir biežāk sastopamas pacientiem. GWAS parāda 

arī tikai bieži sastopamu ģenētisko variantu saistību ar slimību, retāk sastopamie varianti var 

nesasniegt statistiskās nozīmības līmeni lielajā GWAS iekļautajā dalībnieku izlasē (136). 

Tādēļ ir būtiski veikt ģenētisko asociāciju pētījumus, tādus kā šis, kuros iespējams 

identificēt ģenētiskos variantus, kas ir slimību izraisoši vai ietekmē risku tai attīstīties, vai ir 

gēnos, kuru kodētie produkti ir iesaistīti bioķīmiskos slimības patoģenēzes ceļos. Šādos 

pētījumos arī ir iespējams mērķtiecīgi pētīt konkrētu gēnu noteiktus lokusus, tādējādi 

identificējot arī retus ģenētiskos variantus, saistītus ar slimību. Ģenētisko asociāciju pētījumus 
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ir būtiski veikt pēc iespējas dažādās etniskajās grupās, jo ģenētisko variāciju biežumi un līdz ar 

to arī ietekme slimības attīstībā var atšķirties (137). Lai arī šī pētījuma rezultāti nav skaidri 

interpretējami, tie var sniegt būtisku ieguldījumu kopējā slimības izpratnē un tikt iekļauti kādā 

ģenētisko asociāciju pētījumu metaanalīzē. 

Ģenētisko asociāciju pētījumiem diemžēl ir arī būtiski trūkumi, kas īpaši aktuāli ir tādām 

slimībām kā PCOS ar multifaktoriālu izcelsmi. Pat identificējot konkrētu ģenētisko variantu, 

kas ir statistiski ticami saistīts ar slimību vai tās simptomu, tiem parasti ir neliela ietekme uz 

gala iznākumu (diagnozes apstiprināšanu) vai simptoma izteiktību. Tādēļ nepieciešama vairāku 

ģenētisko variantu mijiedarbības analīze, kurā tiek analizēti vairāki ģenētiskie varianti 

vienlaikus, taču to apgrūtina nepieciešamība pētījumā iekļaut lielu dalībnieku skaitu, lai 

sasniegtu pietiekamu visu genotipu kombināciju nesēju skaitu katrā apakšgrupā. PCOS 

pētījumos liela nozīme ir arī fenotipiskās izpausmes klasifikācijai (piemēram, robežvērtībai, 

virs kuras tiek uzskatīts, ka pacientei ir hirsūtisms vai paaugstināts testosterona līmenis). 

Iespējams, konkrēts ģenētiskais marķieris ietekmē šos rādītājus, bet viens pats neizraisa tik 

krasu klīniskā rādītāja paaugstināšanos virs laboratoriskās normas augšējās robežas (19). 

Jāpiebilst arī, ka šajā pētījumā iekļauto SNV retāk sastopamās alēles biežums (MAF) 

ESR2, LHCGR un FSHR gēnos bija tuvu 50 %, tādēļ retāk sastopamā alēle var atšķirties starp 

etniskajām grupām. Nav zināmi analizēto alēļu sastopamības biežumi tieši Latvijas populācijā, 

tas arī apgrūtina rezultātu interpretāciju. 

 

5.2.1. Ar Hipotalāma-hipofīzes-olnīcu ass darbību saistīto ģenētisko variāciju  

izpēte pusaudzēm ar PCOS 

 

Netika konstatētas statistiski ticamas atšķirības sešu šajā pētījumā analizēto SNV 

(GNRHR (rs104893837), ESR2 (rs4986938), LHCGR (rs2293275) un FSHR (rs6166, rs6165, 

rs2349415)) genotipu nesēju biežumā starp PCOS pacientēm, riska grupas pacientēm un 

kontroles grupas pārstāvēm. PCOS grupā ESR2 rs4986938 retāk sastopamās alēles 

homozigotiskiem nesējiem bija statistiski ticami augstāks kopējā testosterona līmenis nekā šīs 

alēles heterozigotiskiem un homozigotiskiem biežāk sastopamās alēles nesējiem (p = 0,04). 

Kopējā testosterona līmenis asinīs bija augstāks PCOS pacientēm, kuras bija retāk sastopamās 

alēles nēsātājas LHCGR rs2293275 SNV nekā tām, kuras bija biežāk sastopamās alēles nesējas 

homozigotiskā stāvoklī (p = 0,044). Genotipu un fenotipu sakarība citās analizētajās SNV 

(GNRHR (rs104893837) un FSHR (rs6166, rs6165, rs2349415)) nesasniedza statistiskās 

ticamības līmeni. 
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ESR2 gēns atrodas 14q23.2–q23.3 hromosomas lokusā. Tas kodē estrogēna receptoru 

2 – steroīdu receptoru, kas atrodas šūnas kodolā. ESR2 rs4986938 atrodas gēna nekodējošajā 

sekvencē ESR2, kodētais produkts piedalās olnīcu funkcijas nodrošināšanā. Ir veikti pētījumi 

PCOS pacientēm, konstatējot atšķirības šī receptora ekspresijas līmenī olnīcu šūnās gan PCOS 

pacientēm, gan kontroles grupas pārstāvēm (51, 52). Vairākas pētnieku grupas ir analizējušas 

šīs SNV saistību ar PCOS attīstību dažādās etniskās populācijās. Sīkāk skat. 5.2. tabulā.  

 
5.2.tabula  

ESR2 rs4986938 varianta un PCOS saistības apkopojums citos pētījumos 

Autors, gads 
Diagnostiskie 

kritēriji 
Populācija 

Izlases lielums  

(PCOS 

pacientes / 

kontroles 

grupa, n) 

Rezultāts 

Kim et al., 2010 (54) 

Divi no trim 

Roterdamas 

kritērijiem 

Koreja 138/290 
A alēle samazina PCOS 

iespējamību, p = 0,009 

Liaqat et al., 2015 

(55) 

Divi no trim 

Roterdamas 

kritērijiem 

Pakistāna 96/96 

A alēle palielina PCOS 

iespējamību (IA 1,73; 

95 % TI 1,22–2,8, 

p = 0,005) 

Sundarrajan et al., 

2001 (57) 
NZ Ķīna 30/150 

Nav saistības ar PCOS 

attīstību 

Rani et al., 2005 

(138) 
NZ 

Singapūra 

(ķīnietes) 
61/111 

Nav saistības ar PCOS 

attīstību 

Valkenburg et al., 

2011 (58) 

Divi no trim 

Roterdamas 

kritērijiem 

Eiropa 518/2996 
Nav saistības ar PCOS 

attīstību 

Nectaria et al., 2012 

(56) 

Hiperandrogēnisms 

un olnīcu 

disfunkcija* 

Grieķija 180/140 
Nav saistības ar PCOS 

attīstību 

Douma et al., 2020 

(59)  

Divi no trim 

Roterdamas 

kritērijiem 

Tunisija 254/170 
Nav saistības ar PCOS 

attīstību 

Šis pētījums 
ESHRE, 2018. 

gada kritēriji 
Latvija 

63/67 un 22 

riska grupas 

pacientes 

Nav saistības ar PCOS 

attīstību 

* Hiperandrogēnisms – mFG skalā > 8 punktiem, olnīcu disfunkcija – oligomenoreja vai amenoreja;  

NZ – nav ziņots. 

 

Vairākas pētnieku grupas arī ir analizējušas ESR2 rs4986938 saistību ar PCOS 

simptomu izteiktību dažādās populācijās. Iegūtie rezultāti ir pretrunīgi. Lielākā daļa pētnieku 

nav atklājuši saistību starp šo SNV un PCOS simptomu attīstību (56–58, 138). Douma ar 

kolēģiem konstatēja, ka hiperandrogēnisma līmenis ir zemāks Tunisijas pacientēm, kuras bija 

retāk sastopamās alēles nesējas, tomēr šī saistība, veicot Bonferroni korekciju, izzuda (59). 
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Patoģenētiskais mehānisms, kura variācijas ESR2 gēnā varētu palielināt testosterona līmeni 

asinīs, nav skaidrs. Tomēr pētījumā par ESR1 gēna darbību atklāts, ka zemāka šī receptora 

ekspresija PCOS pacientēm varētu pastiprināt androgēnu prekursoru pārveidi par testosteronu 

(139). 

PCOS pacientēm – LHCGR rs2293275 retāk sastopamās alēles nesējām – bija statistiski 

nozīmīgi augstāks kopējā testosterona līmenis asinīs nekā pacientēm, kurām šīs alēles nebija. 

Šo rādītāju neietekmēja dalībnieču ĶMI, tomēr sakarība izzuda, kad tika veikta samērošana pēc 

vidukļa–gurnu indeksa. LHCGR gēns atrodas 2p16.3 hromosomas lokusā. Tas kodē receptoru 

gan LH, gan cilvēka horiongonadotropīna piesaistei. Gēns olnīcās ir ekspresēts dažādos šūnu 

tipos, t. sk. teka šūnās un granulozajās šūnās. LHCGR pārvada LH mediētus signālus, kam ir 

izšķiroša nozīme ovulācijas procesā (80). Līdz ar to situācijā, kad paaugstinās LH līmenis, kā 

tas ir PCOS gadījumā, ir traucēta normāla folikulu nobriešana un ovulācija. Vienlaikus 

palielinās aromatāzes ekspresija, kas veicina androgēnu produkciju (140). Līdz šim publicētie 

ģenētisko asociāciju pētījumu dati par rs2293275 lomu PCOS attīstībā ir pretrunīgi. Sīkāk skat. 

5.3. tabulā. Papildus šiem ģenētisko asociāciju pētījumiem veikta arī metaanalīze, kurā 

konstatēts, ka retāk sastopamās alēles homozigotiskiem nesējiem eiropeīdu populācijā ir 

4,1 reizi augstāks PCOS attīstības risks (83). 

 
5.3. tabula 

LHCGR rs2293275 alēliskā varianta un PCOS saistības apkopojums citos pētījumos 

Autors, gads Populācija 

PCOS 

diagnostiskie 

kritēriji 

Izlases lielums 

(PCOS 

pacientes / 

kontroles 

grupa, n) 

Rezultāts 

Branavan et al., 

2018 (141) 
Šrilanka 

Visi 3 Roterdamas 

kritēriji 
55/110 Nav saistības ar PCOS 

El-Shal et al., 

2016 (142) 
Ēģipte 

2 no 3 Roterdamas 

kritērijiem 
210/200 

GA genotips vai A alēle saistīta ar 

PCOS (attiecīgi, IA 3,4; 95% TI 

2,19–5,24, p < 0,001 un 

IA 1,5; 95% TI 1,35–1,77, 

p < 0,001), 

GA genotips saistīts ar PCOS (IA 

3,4; 95% TI 2,19–5,24, p < 0,001). 

A alēle saistīta ar PCOS (IA 1,5; 

95% TI 1,35–1,77, p < 0,001) 

Thathapudi et al., 

2014 (78) 
Indija 

AES un PCOS 

Society kritēriji 
204/204 

GG genotips saistīts ar PCOS (IA 

3,36; 95% TI 1,96–5,75, 

p < 0,0001), 

G alēle saistīta ar PCOS; (IA 1,53; 

95% TI 1,16–2,01, p < 0,0026) 
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5.3. tabulas turpinājums  

Autors, gads Populācija 

PCOS 

diagnostiskie 

kritēriji 

Izlases lielums 

(PCOS 

pacientes/ 

kontroles 

grupa, n) 

Rezultāts 

Bassiouny et al., 

2014 (143) 
Ēģipte 

2 no 3 Roterdamas 

kritērijiem 
100/60 

AA genotips saistīts ar PCOS 

(IA 1,80; 95% TI 1,54–2,09, 

p < 0,001) 

Capalbo et al., 

2012 (85) 
Sardīnija 

2 no 3 Roterdamas 

kritērijiem 
159/180 

AA genotips saistīts ar PCOS; 

(IA 2,04; 95 % TI 1,32–3,14, 

p < 0,001) 

Valkenburg  

et al., 2009 (65) 
Eiropa 

2 no 3 Roterdamas 

kritērijiem 
518/2966* 

Nav saistības ar PCOS 

attīstību 

Almawi et al., 

2015 (144)  
Bahreina 

2 no 3 Roterdamas* 

kritērijiem 
203/211 

Nav saistības ar PCOS 

attīstību 

Šis pētījums 
ESHRE, 2018. 

gada kritēriji 
Latvija 

63/67 un 22 

riska grupas 

pacientes 

Nav saistības ar PCOS 

attīstību 

* Kontroles no vispārējās populācijas. Nav izslēgts, ka daļai kontroles grupas pārstāvju arī ir PCOS.  

 

Šī SNV saistību ar PCOS fenotipiskajām izpausmēm ir analizējuši arī citi autori. 

Thathapudi ar kolēģiem Dienvidindijā veiktā pētījumā konstatēja, ka biežāk sastopamās alēles 

nesējām homozigotiskā stāvoklī (GG) ir saistība ar PCOS pacienšu ĶMI, vidukļa–gurnu 

indeksu, IR, LH līmeni un LH/FSH attiecību. Turpretim mūsu pētījumā A alēles (retāk 

sastopamās alēles) nesējām asinīs bija augstāks testosterona līmenis nekā tām pacientēm, kuru 

genotipā A alēles nebija. Thathapudi pētījumā par testosterona līmeni dalībnieču asinīs ziņots 

nebija (78). 

El-Shal ar kolēģiem Ēģiptē veiktais pētījums pacientēm ar PCOS atklāja saistību starp 

LHCGR rs2293275 un vairākām antropometriskām un bioķīmiskām īpašībām, tostarp 

paaugstinātu brīvā androgēna indeksa un hirsūtisma punktu skaitu (142). Pētījumā ar Eiropas 

PCOS sievietēm (Nīderlande) ziņots par zemāku folikulu stimulējošo hormonu bazālo līmeni 

pacientēm, kurām nebija ne LHCGR rs2293275 SNV, ne 18insLQ SNV, tomēr citas klīniskās 

asociācijas netika konstatētas (58). Citā pētījumā ar eiropeīdiem (pētījums veikts Sardīnijā) šī 

SNV asociācija ar PCOS klīnisko ainu netika konstatēta (85). 

FSHR rs6166, rs6165 un rs2349415 SNV netika atklātas statistiski nozīmīgas atšķirības 

ne genotipu, ne alēļu biežumā starp PCOS pacientēm, riska grupas pacientēm un kontroles 

grupas pārstāvēm. FSHR ir ar G-olbaltumvielu saistīts receptors, kas atrodas olnīcu granulozo 

šūnu membrānā. Vairākas SNV šajā gēnā ir aprakstītas saistībā ar PCOS attīstību. SNV rs6166 

un rs6165, kas izraisa aminoskābes nomaiņu FSHR, ir visbiežāk pētītās. Pētījumu apkopojumus 

par šīm SNV skat. 5.4. tabulā. 
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5.4.tabula 

FSHR rs6166 un FSHR rs6165 variantu un PCOS saistības apkopojums citos pētījumos 

Autors, gads 
Diagnostiskie 

kritēriji 
Populācija 

Izlases lielums 

(PCOS 

pacientes / 

kontroles 

grupa, n) 

Rezultāts 

Fu et al., 2013 

(69) 

2 no 3 

Roterdamas 

kritērijiem 

Ķīna 384/768 

Nav statistiski ticamas atšķirības 

rs6166 un rs6165 biežumā starp 

grupām. 

Wu et al., 2014 

(70) 

2 no 3 

Roterdamas 

kritērijiem 

Ķīna 215/205 

Nav statistiski ticamas atšķirības 

rs6166 un rs6165 biežumā starp 

grupām. 

Mohiyiddeen  

et al., 2012 (64) 

2 no 3 

Roterdamas 

kritērijiem 

Apvienotā 

Karaliste* 
54/80 

Nav statistiski ticamas atšķirības 

rs6166 biežumā starp grupām. 

Branavan et al., 

2018 (141) 

Visi 3 

Roterdamas 

kritēriji 

Šrilanka 55/110 
Nav statistiski ticamas atšķirības 

rs6166 biežumā starp grupām. 

Du et al., 2010 

(66) 

2 no 3 

Roterdamas 

kritērijiem 

Ķīna 60/92 

Nav statistiski ticamas atšķirības 

rs6166 un rs6165 biežumā starp 

grupām. 

Unsal et al., 2009 

(73)** 

2 no 3 

Roterdamas 

kritērijiem 

Turcija 44/50 

Nav statistiski ticamas atšķirības 

rs6166 un rs6165 biežumā starp 

grupām. 

Kim et al., 2017 

(145) 

2 no 3 

Roterdamas 

kritērijiem 

Dienvid-

koreja 
377/388 

Augstāsks risks PCOS attīstībai 

rs6166 GG genotipa nesējām (IA 

2,23; 95 % TI 1,14–3,06, p = 0,013) 

un rs6165 GG genotipa nesējām (IA 

2,23, 95 % TI 1,38–3,68, p = 0,001). 

Liaqat et al., 

2015 (55) 

2 no 3 

Roterdamas 

kritērijiem 

Pakistāna 96/96 

Nav statistiski ticamas atšķirības 

rs6166 un rs6165 biežumā starp 

grupām. Tomēr haplotipu analīzē 

GG un AA haplotips bija biežāk 

sastopams PCOS pacientēm. 

Gu et al., 2010 

(146) 

2 no 3 

Roterdamas 

kritērijiem 

Dienvid-

koreja 
235/128 

rs6166 G alēles nesējām palielināts 

PCOS risks (IA 1,66; 95 % TI 1,1–

2,51, p = 0,0195); rs6165 atšķirības 

starp grupām nekonstatēja, 

haplotipu analīzē atšķirības nav. 

Singhasena et al., 

2014 (71) 

2 no 3 

Roterdamas 

kritērijiem 

Taizeme 133/132 

Nav statistiski ticamas atšķirības 

rs6166 un rs6165 biežumā starp 

grupām. 

Valkenburg  

et al., 2009 (65) 

2 no 3 

Roterdamas 

kritērijiem 

Eiropa 518/2966*** 

Nav statistiski ticamas atšķirības 

rs6166 un rs6165 biežumā starp 

grupām. 

Dolfin et al., 

2011 (72) 

Visi 3 

Roterdamas 

kritēriji 

Itālija 44/66 

Pētīja tikai rs6165; heterozigotās 

pacientes bija biežāk sastopamas 

PCOS grupā, p < 0,05. 
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5.4. tabulas turpinājums 

Autors, gads 
Diagnostiskie 

kritēriji 
Populācija 

Izlases lielums 

(PCOS pacientes /  

kontroles grupa, n) 

Rezultāts 

Tong et al., 2001, 

(147) 

Oligomenoreja/a

menoreja +/− 

hiperandrogē-

nisms +/− PCO 

morfoloģija 

USG**** 

Singapūras 

ķīnietes 
124/236 

Nav statistiski ticamas 

atšķirības rs6166 un rs6165 

biežumā starp grupām. 

Laven et al., 

2003 (148)  

2 no 3 

Roterdamas 

kritērijiem 

Eiropa 61/30 

PCOS pacientēm biežāk AG un 

GG genotips kā veselām 

kontrolēm, gan rs6166, gan 

rs6165. 

Sudo et al., (149) NZ Japāna 18/168 

PCOS pacientes biežāk 

heterozigotas rs6166 un rs6165 

SNV nēsātājas. 

Almawi et al., 

2015 (144)A 

2 no 3 

Roterdamas 

kritērijiem 

Bahreina 203/211 
rs6166 nav saistības ar PCOS 

attīstību; rs6165 nav skatīts. 

Šis pētījums 
ESHRE, 2018. 

gada kritēriji 
Latvija 

63/67 un 22 riska 

grupas pacientes 

Nav saistības ar PCOS 

attīstību. 

* Rases piederība nav minēta, tikai atzīmēts, ka kontroles ir samērotas ar PCOS pacientēm pēc etniskās 

piederības. ** Vienīgais pētījums ar pusaudzēm. *** Kontroles no vispārējās populācijas; nav izslēgts, ka daļai 

kontroles grupas pārstāvju arī ir PCOS. **** Pētījums veikts, pirms definēti Roterdamas kritēriji. NZ – nav 

ziņots. 

 

Šo ģenētisko asociāciju pētījumu rezultāti ir apkopoti arī trijās metaanalīzēs. Divās no 

tām konstatēts, ka rs6166 AA genotipa (biežāk sastopamās alēles homozigotiskā stāvoklī) 

nesējām ir mazāks PCOS attīstības risks nekā AG un GG genotipu nesējām (66, 67). Savukārt 

Chen un kolēģu veiktajā metaanalīzē FSHR rs6166 saistību ar palielinātu PCOS risku 

nekonstatēja, arī sadalot sievietes pēc etniskās piederības – eiropeīdu pārstāvēs un aziātēs (68). 

Nevienā no minētajām metaanalīzēm netika atklāta arī rs6165 saistība ar PCOS attīstību. 

Atsevišķos pētījumos ir atklāta šo SNV ietekme uz paaugstinātu FSH līmeni PCOS gadījumā, 

tomēr citi rezultāti par rs6166 un rs6165 ietekmi uz PCOS fenotipiskajām izpausmēm ir 

pretrunīgi un lielākā daļa neatklāj sakarību starp šo SNV sastopamību genotipā un sindroma 

klīnisko vai bioķīmisko izpausmi (67, 140, 148). 

FSHR rs2349415 lokalizēts FSHR gēna introna daļā. Tā saistība ar PCOS attīstību 

atklāta ķīniešu populācijā veiktā GWAS (74) un ģimeņu asociācijas pētījumā (150), kā arī 

apstiprināta metaanalīzē, kas veikta eiropeīdu populācijā (76). Analizējot rs2349415 saistību ar 

PCOS klīnisko ainu, vienā pētījumā konstatēts, ka šai SNV ir saistība ar SHBG līmeni PCOS 

pacienšu asinīs (77). Tomēr citi rezultāti par šī SNV saistību ar PCOS klīnisko ainu līdz šim 

nav publicēti. 
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Šajā pētījumā netika atklāta sakarība starp SNV GNRHR rs104893837 un PCOS 

attīstību vai ar to saistītiem simptomiem. Veicot pilnu GNRHR gēna sekvencēšanu, tika 

konstatēts, ka šī SNV ir Latvijas populācijā visbiežāk sastopamā variācija (nepublicēti 

rezultāti). Cilvēkiem GNRHR pārvada GNRH signālus hipofīzē, olnīcās un krūts dziedzera 

audos. Tā galvenā loma ir menstruālā cikla regulācija, stimulējot LH un FSH sekrēciju, kā arī 

piedaloties corpus luteum veidošanās un atrēzijas procesā (87). Galvenais PCOS 

patoģenētiskais mehānisms ir paaugstināta GNRH sekrēcijas pulsu frekvence (86). Vairākos 

ģenētisko asociāciju pētījumos ir atklāta GNRHR gēna SNV sakarība ar PCOS attīstību un tā 

simptomiem (86, 88, 151, 152). 

Lai arī šajā pētījumā netika atklāta statistiski būtiska saistība starp pētītajām SNV un 

PCOS attīstību, kā arī PCOS fenotipu, atsevišķu alēļu nēsātājiem (ESR2 rs4986938, LHCGR 

rs2293275) asinīs tika konstatēts augstāks testosterona līmenis. Tam varētu būt vairāki 

izskaidrojumi. Iespējams, tā ir epiģenētisko faktoru (piemēram, DNS metilācijas, histonu 

modifikācijas u. c.) ietekme. Tāpat šīs alēles, iespējams, ir būtiskas individuālā līmenī, bet 

novērojums neatkārtojas lielākās grupās. Šī aspekta izpētei būtiski ir ģimeņu pētījumi, ko 

vajadzētu turpināt nākotnē. Jāņem vērā arī tas, ka pētījuma dalībnieces ir pusaudzes – 

iespējams, daļai no riska grupas pacientēm attīstīsies pilns PCOS, kas varētu mainīt rezultātus. 

Atšķirības starp šī un līdzīgu pētījumu rezultātiem varētu būt saistītas ar dažādām 

dalībnieču etniskajām izpausmēm citviet pasaulē veiktajos pētījumos. Būtiski, ka PCOS 

diagnostiskie kritēriji laika gaitā ir mainījušies. Šajā pētījumā izmantojām visjaunākos, 

precizētos un uz pierādījumiem balstītos diagnostiskos kritērijus, kuros ir atsevišķi izdalīta 

diagnozes noteikšana tieši pusaudzēm. Tādēļ iespējams, ka iepriekšējo pētījumu rezultāti tiks 

pārskatīti, kā arī nākotnē veiktie pētījumi uzrādīs citus rezultātus. 

Šajā pētījumā ir iekļautas arī riska grupas pacientes. Tas ir būtiski gan tādēļ, ka viņām 

ir veselību un labsajūtu ietekmējoši simptomi (hiperandrogēnisms), gan tādēļ, ka tuvāko gadu 

laikā šīs pusaudzes potenciāli var kļūt par PCOS pacientēm. Pētījuma ierobežojums ir nelielā 

pētījuma izlase. Nākotnē ir plānots iekļaut vēl dalībniekus, kā arī ilgtermiņā novērot šī pētījuma 

dalībnieču grupu (īpaši riska grupas pacientes). 
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5.2.2. Ar iedzimtas virsnieru garozas hiperplāzijas neklasisko formu saistīto  

ģenētisko variāciju izpēte pusaudzēm ar PCOS 

 

Mūsu atklājums, ka IVGH neklasiskās formas variāciju nesēju biežums starp PCOS 

pacientēm, salīdzinot ar vispārējo populāciju, nav augstāks, atbilst lielākajai daļai pētījumu, kas 

veikti šajā jomā. Saistība netika atklāta, arī veicot pilnu CYP21A2 gēna sekvencēšanu. Pētījumu 

rezultāti apkopoti 5.5. tabulā. 

 
5.5. tabula 

Ar IVGH neklasisko formu saistīto ģenētisko variāciju izpētes rezultāti  

PCOS pacientēm citos pētījumos 

Autors, gads 

Dalībnieku 

skaits: 

gadījumi / 

kontrole (n) 

Dalīb- 

nieku 

vecums 

gadījumu 

grupā 

(gadi) 

Iekļau- 

šanas 

kritēriji 

Iekļautās variācijas, 

lietota tradicionālā 

variantu 

nomenklatūra 

Variāciju 

prevalence: 

gadījumi / 

kontrole 

(%) 

Statistiska 

atšķirība 

starp 

gadījumu 

un 

kontroles 

grupu (p) 

Witchel et al., 

1997 (104) 

48 (bērni ar 

hiperandrogēni

sma klīniku) / 

80 veseli 

pieaugušie 

Definēts 

grupās 

Priekšlaicīga 

pubarche  vai 

pusaudžu 

hiperandro-

genēmija 

IVS2–12A/C > G, 

I172N, V281L, 

R356W, P453S, 

P30L, Q318X, 

R339H,  

F306 + T, I236N, 

V237E, M239K, 

delēcijas / konversijas 

35,3/6,0 < 0,001 

Cisternino  

et al., 1998 

(102) 

18/0 

 

Robežās 

5–11,6 

Priekšlaicīga 

pubertāte 

IVS2–12A/C > G, 

I172N, V281L, 

R356W, P30L, 

Q318X, F306 + T, 

I236N, V237E, 

M239K 

27,7/– – 

Dacou-

Voutetakis  

et al., 1999 

(103) 

48/0 

 

Vidēji 

5,9  

(SD 2,3) 

Priekšlaicīga 

pubertāte 

P30L,  

IVS2–12A/C > G, 

8bpdelE3, I172N, 

I236N, V237E, 

M239K, V281L, 

F306 + T, Q318X, 

R356W, P453S 

37,5/– – 

Escobar-

Morreale  

et al., 1999 

(101) 

40/13 

Vidēji 

23,2  

(SD 7,8) 

Hirsūtisms 

P30L,  

IVS2–12A/C > G, 

8bpdelE3, I172N, 

V281L. F306 + T, 

Q318X, R356W, 

P453S, delēcijas/ 

konversijas 

20/7,7 

Nav 

ticama 

(0,30) 
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5.5. tabulas turpinājums 

Autors, gads 

Dalībnieku 

skaits: 

gadījumi / 

kontrole (n) 

Dalīb- 

nieku 

vecums 

gadījumu 

grupā 

(gadi) 

Iekļau- 

šanas 

kritēriji 

Iekļautās variācijas, 

lietota tradicionālā 

variantu 

nomenklatūra 

Variāciju 

prevalence: 

gadījumi / 

kontrole 

(%) 

Statistiska 

atšķirība 

starp 

gadījumu 

un 

kontroles 

grupu (p) 

Ghanaati  

et al., 1999 

(153) 

21/0 
Robežās 

18–39 
PCOS j 

P30L,  

IVS2–12A/C > G, 

I172N, I236N, 

V237E, M239K, 

V281L, G292S, 

1760insT, Q318X, 

R339H, R356W, 

P453S, 2675G > C 

19/– – 

Witchel and 

Aston, 2000 

(106) 

30/14 

Pusaudzes 

(nav 

definēts) 

Hirsūtisms, 

neregulāras 

menstruācijas 

Nav precīzi definēts 33/7 
Nav 

ticama 

Witchel et al., 

2005 (154) 
109/95 

Pieaugušas 

(nav 

definēts) 

PCOS 

IVS2–12A/C > G, 

I172N, V281L, 

R356W, P453S, 

P30L, Q318X, 

R339H, F306 + T, 

I236N, V237E, 

M239K, delēcijas/ 

konversijas 

14,5/11,5 d 

Nav 

ticama 

 

Glintborg  

et al., 2005 

(155) 

42 kontroles; 

180 idiopātisks 

hirsūtisms;  

157 PCOS 

Pieaugušas 

(nav 

definēts) 

PCOS vai 

idiopātisks 

hirsūtisms 

CYP21A2 gēna 

sekvencēšana 
8,6/6,3 

Nav 

ticama 

(0,57) 

Kelestimur  

et al., 2009 

(156) 

32/0 
Robežās 

16–26 

Hirsūtisms, 

hiperandroge

nēmija 

IVS2–12A/C > G, 

I172N, V281L, 

R356W, Q318X, 

delēcijas/ konversijas 

21,9/– – 

Pucci et al., 

2010 (105) 
50/60 

Pieaugušas 

(nav 

definēts) 

PCOS V281L 6/8,3 
Nav 

ticama 

Settas et al., 

2013 (157) 
197/68 

Vidēji 

23,4 ± 5,4 
PCOS 

IVS2–12A/C > G, 

I172N, V281L, 

R356W, P453S, 

P30L, 8bpdelE3, 

Q318X, F306 + T, 

R426C, P482S, 

I236N, V237E, 

M239K, W22X, 

delēcijas / konversijas 

7,6/5,9 d 

 

Nav 

ticama 

(0,66) 

 

  



71 

5.5. tabulas turpinājums 

Autors, gads 

Dalībnieku 

skaits: 

gadījumi / 

kontrole (n) 

Dalīb- 

nieku 

vecums 

gadījumu 

grupā 

(gadi) 

Iekļau- 

šanas 

kritēriji 

Iekļautās variācijas, 

lietota tradicionālā 

variantu 

nomenklatūra 

Variāciju 

prevalence: 

gadījumi / 

kontrole 

(%) 

Statistiska 

atšķirība 

starp 

gadījumu 

un 

kontroles 

grupu (p) 

Polat et al., 

2019 (158) 
122/0 

Pieaugušas 

(nav 

definēts) 

Hirsūtisms,  

no tām PCOS 

91 pacientei 

Pilna gēnu 

sekvencēšana 

CYP21A2, CYP11B1, 

HSD3B2 

26,5/– – 

Šis pētījums 

55/49 un 23 

riska grupas 

pacientes 

13–18 
ESHRE 2018. 

gada kritēriji 

c. −113G > A,  

c.293–13A/C > G, 

c.332_339del, 

 c.518T > A,  

c.713T > A,  

c.719T > A, 

c.923dupT 

 

5/6/9 
Nav 

ticama 

 

Šajā pētījumā atklājām, ka I172N variācijas nesējai PCOS grupā ir statistiski nozīmīgi 

augstāks punktu skaits GAGS skalā nekā PCOS pacientēm, kurām nebija šīs variācijas 

(p = 0,038). Lai arī I172N alēle ir iekļauta vairākos pētījumos, kas aplūko CYP21A2 gēna 

variantus PCOS pacientēm, tikai vienā pētījumā ir ziņotas alēļu nesēju īpatnības. Ghanaati ar 

kolēģiem ziņoja par vienu I172N variācijas nesēju ar lieko svaru un oligomenoreju, kā arī vienu 

I172N un IVS2–12A > G kompaunda heterozigotisku variācijas nesēju ar aptaukošanos, 

hiperandrogēnismu un sekundāru neauglību PCOS pacienšu vidū. Diemžēl šajā pētījumā nebija 

iekļautas kontroles grupas pārstāves, tādēļ īstas skaidrības par pārliecinošu I172N alēles 

pienesumu PCOS fenotipā nav (153). Pētījumā, kurā iekļautas pacientes ar akni (n = 51), 

nevienai pacientei I172N variācija konstatēta netika. 

Kompaunda heterozigotām IVS2–12A > G un −113G > A alēles nesējām kontroles 

grupā bija statistiski būtiski augstāks ĶMI nekā kontroles grupas pārstāvēm bez šīs variācijas 

(p = 0,036). Šis genotips netika atklāts ne PCOS, ne riska grupas pacientēm. Abas šīs variācijas 

ir nekodējošā CYP21A2 gēna daļa, un abas ir saistītas ar smagu slimības norisi (159).  

IVS2–12A > G variācija iepriekš ir tikusi iekļauta līdzīga dizaina pētījumos, tomēr tajos nav 

ziņots par tieši šīs variācijas ietekmi uz PCOS fenotipu. Šī variācija heterozigotiskā stāvoklī ir 

konstatēta arī sievietēm ar aknes diagnozi, bet tās saistība ar ĶMI pētījuma publikācijā netika 

minēta (160). 

Mūsu pētījumā iekļauta variācija 113G > A, kas iepriekš nav salīdzināta starp PCOS 

pacientēm un veselām kontroles grupas pārstāvēm. Tā atrodas CYP21A2 gēna augšupstraumes 

reģionā, kur −113 pozīcijā viens nukleotīds ir nomainīts ar augšupstraumes sekvenci, kas ir 



72 

specifiska CYP21A2 pseidogēnam. Līdz ar to CYP21A2 gēna transkripcija samazinās par 

vismaz 20 % (161). Līdz šim brīdim šo variāciju (kopā ar citām gēna promotera variācijām) 

pacientēm ar PCOS ir aprakstījis Polat ar kolēģiem. Šīs variācijas ir atklātas, veicot pilnu gēna 

sekvencēšanu (158). Diemžēl šajā pētījumā nebija iekļautas kontroles grupas pārstāves. Lai arī 

mēs neatklājām atšķirības šīs variācijas sastopamības biežumā starp pētījuma grupām, tā tika 

konstatēta vienai riska grupas pacientei un kombinācijā ar IVS2–12A > G divām kontroles 

grupas pārstāvēm, kurām bija augstāks ĶMI nekā kontroles grupas pārstāvēm bez šīs variācijas. 

Rezultāti liek domāt, ka pētījumi par šo alēļu kombināciju un tās klīnisko nozīmi būtu jāturpina. 

Daudzsološus rezultātus literatūrā uzrādījusi, piemēram, CYP21A2 gēna variāciju kombinācija 

ar insulīna receptora substrāta-1 gēna G972R variantu, kas biežāk sastopams PCOS pacientēm 

ar paaugstinātu virsnieru androgēnu (DHEA-SO4 un 11-hidroksiandrostendionu) līmeni asinīs 

(154). 

Pētījumā izmantotā ģenētiskās testēšanas metodoloģija ir precīzi izstrādāta, un 

CYP21A2 gēna molekulārā diagnostika veikta, izmantojot IVGH variāciju noteikšanai aprobētu 

protokolu. Pētījumā noteikts plašs CYP21A2 patogēno variantu klāsts, turklāt izmeklējuma 

komplekts ietver variantu −113G > A, kas līdz šim PCOS pacientēm salīdzinājumā ar kontroles 

grupu nav bijis apskatīts. Vairumā pētījumu visi atrastie patogēno variantu rezultāti tiek 

atspoguļoti kopā, taču šajā pētījumā katra patogēnā varianta saistība ar klīniskajām pazīmēm 

apskatīta atsevišķi, sniedzot papildu ieskatu šo variāciju ietekmē uz klīnisko ainu. Jāņem vērā – 

kaut gan pētījumā izmantotais protokols un metode ļauj noteikt plašu patogēno variantu klāstu, 

pilna gēna sekvencēšana nākotnē būtu noderīga, lai atklātu nelielas gēna izmaiņas, kuras ar šo 

metodi nav iespējams noteikt. 

 

5.3. Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un negausīgas ēšanas izpēte  

pusaudzēm ar PCOS 

 

Šī pētījuma atrade, ka pusaudzēm ar PCOS ir zemāka kopējā AVSDZK (4,9 (IQR 1,5) 

PCOS grupā pret 5,8 (IQR 0,9) punktiem kontroles grupā PCOSQ anketā), sakrīt ar nesen 

veiktu sistēmisko pārskatu par pētījumiem, kuros analizēta pusaudžu ar PCOS diagnozi 

AVSDZK (14). Kopumā 11 pētījumos iekļautas 513 pusaudzes ar PCOS un viņām, salīdzinot 

ar veselām pusaudzēm, lielākoties konstatēta zemāka dzīves kvalitāte. Galvenais pusaudžu 

dzīves kvalitāti ietekmējošais parametrs ir ķermeņa masa. Pētījumu apkopojums, kuros 

analizēta dzīves kvalitāte jaunām sievietēm ar PCOS diagnozi, attēlots 5.6. tabulā. 
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5.6. tabula 

Dzīves kvalitātes pētījumi jaunām sievietēm ar PCOS 

Autors, 

gads 

PCOS (n) / 

kontroles 

(n) 

Vecums 
Diagnostiskie 

kritēriji 

Izmantotais 

instrumentārijs 
Būtiskākie rezultāti 

Trent  

et al., 

2002 

(162) 

97/186 13–22 

Hiperandrogēnisms 

un neregulāras 

menstruācijas 

Child-Health 

Questionnaire – 

Child Self Report 

Form 

Zemāka AVSDZK. 

Zemāka tām, kuras savu slimību 

uztvēra kā smagu, bet nebija 

atšķirības starp objektīvi 

smagāku slimības norisi. 

Slimības smagums ietvēra: ĶMI; 

mFG skalas rezultātu; aknes 

izteiktību. 

Trent  

et al., 

2003 

(163) 

PCOS pacientes 3–4 reizes 

biežāk raizējās par neauglību. 

Tām, kurām lielākas raizes par 

neauglību, bija zemāka 

AVSDZK. 

Trent  

et al., 

2005 

(164) 

Iepriekšējie rezultāti samēroti 

pēc ĶMI abās grupās, atšķirības 

starp grupām kļuva statistiski 

nebūtiskas. 

Rofey 

et al., 

2009 

(23) 

12 12–18 

Klīnisks un 

laboratorisks 

hiperandrogēnisms 

Impact of Weight 

on Quality of Life 

Questionnaire –

Kids 

Specifiska kognitīvi biheivoriālā 

terapija, diētas intervence. 

Samazinājās ķermeņa masa; 

uzlabojās AVSDZK (pētītas tikai 

pacientes ar aptaukošanos). 

Harris-

Glocker 

et al., 

2010 

(110) 

18 PCOS 

intervence/ 

18 PCOS 

kontrole 

12–18 

Klīnisks un / vai 

bioķīmisks 

hiperandrogēnisms 

un oligomenoreja 

vai amenoreja  

PCOSQ 

Iesaistīšanās brīdī no sliktākās 

apakšskalas uz labāko: ķermeņa 

masa; menstruācijas; hirsūtisms; 

emocijas; neauglība. Nav minēti 

konkrēti rezultāti apakšskalās 

iesaistīšanas brīdī. 

ĶMI samazināšanās korelēja ar 

AVSDZK uzlabošanos (iekļautas 

tikai pacientes ar aptaukošanos). 

Jones 

et al., 

2011 

(165) 

15/– 17–21 Roterdamas Intervija 

Konstatēts, ka slimība ietekmē 

emocionālo un sociālo 

funkcionēšanu, galvenokārt 

saistībā ar redzamiem slimības 

simptomiem. Raizes par nākotnes 

auglību samazināja AVSDZK. 

Nidhi  

et al., 

2013 

(111) 

37 (joga) / 

35 (vingro- 

šana) 

15–18 Roterdamas PCOSQ 

Joga labāk par vingrošanu 

uzlaboja kritērijus visās 

apakšskalās, izņemot neauglību. 

Nav datu par apakšskalu 

rezultātu iekļaušanas brīdī. 

Guidi 

et al., 

2015  

(166) 

17/240 16–19 

Neregulāras 

menstruācijas un 

klīnisks/ bioķīmisks 

hiperandrogēnisms 

(mFG skalā > 8) 

Psihosociālais 

indekss 

(psychosocial 

index) 

PCOS pacientēm biežāk 

naidīgums un aizkaitināmība,  

bet dzīves kvalitātē atšķirības 

nekonstatēja. 
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5.6. tabulas turpinājums 

 

Autors, 

gads 

PCOS (n) / 

kontroles 

(n) 

Vecums 
Diagnostiskie 

kritēriji 

Izmantotais 

instrumentārijs 
Būtiskākie rezultāti 

Coban  

et al., 2019 

(167) 

28/31 13–18 Nav skaidri minēti 

Pediatric Quality 

of Life Inventory 

(PedsQ) 

Dzīves kvalitāte 

neatšķīrās. 

Biežāk psihiskie 

traucējumi (depresija, 

trauksme). 

 

Hopkins  

et al., 2019 

(168) 

22/– 13–18 Roterdamas 

PCOS Stressor 

Scale; Brief 

COPE; Patient 

Health 

Questionnaire  

9-item un intervija 

Skala 0–3 (3 – augstākais 

stresa līmenis, norādīts 

vidējais (SD)); ķermeņa 

masa 2,5 (0,8); neregulāras 

menstruācijas 2,3 (0,9); 

bailes par neauglību 2,0 

(1,2); akne 1,6 (1,0); 

hirsūtisms 1,8 (1,2); 

kopējā dzīves kvalitāte nav 

mērīta. 

Naz et al, 

2019 (169) 

(170) 

15/– 13–19 

Hiperandro- 

gēnisms + nereg. 

menstr. (NIH) 

Intervija 

Pusaudži biežāk uzrādīja 

izvairīšanos, depresīvu 

garastāvokli kā stresa 

pārvarēšanas stratēģijas. 

Naz et al., 

2020 (170) 
120/– 13–19 Roterdamas 

Short-Form 

Health survey; 

DASS-21 

SF-12 vidējais punktu 

skaits: 33,7 (SD 4,7), 

atbilst labai dzīves 

kvalitātei. 

Pekhlivanov 

et al., 2006 

(171) 

100 
Dažādi 

vecumi 
Nav ziņots PCOSQ 

Par 25 gadiem jaunākām 

dalībniecēm dzīves 

kvalitāti galvenokārt 

samazināja hirsūtisms, 

turpretī vecākām  

sievietēm – neauglība. 

 

Šis pētījums 63/66 13–18 
ESHRE, 2018. gada 

kritēriji 

PCOSQ,  

negausīgas ēšanas 

skala 

PCOS pacientēm zemāka 

AVSDZK; viszemākie 

rādītāji ķermeņa 

apmatojuma un svara 

apakšskalās. 

Zemāko dzīves kvalitāti 

visvairāk nosaka pats 

PCOS, ĶMI procentile un 

punktu skaits negausīgas 

ēšanas skalā. 

 

Kopumā pētījumu rezultātus ir grūti salīdzināt vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tikai 

nelielā daļā pētījumu PCOS diagnozes apstiprināšanai izmantoti Roterdamas kritēriji un 

nevienā no pētījumiem nav izmantoti jaunākie, uz pierādījumiem balstītie ESHRE 2018. gada 

kritēriji (9). Otrkārt, pētījumos dzīves kvalitātes izvērtēšanai izmantoti dažādi instrumentāriji 



75 

(skat. 5.6. tabulu). Tikai divos nelielos pusaudžu vecumgrupas pētījumos izmantots PCOS 

specifiskais instruments PCOSQ (110, 111). Nevienā no šiem pētījumiem nav bijusi iesaistīta 

kontroles grupa un nav arī ziņots kopējais AVSDZK anketā iegūtais punktu skaits pētījuma 

sākumā, tādēļ nav iespējams tieši salīdzināt tajos iegūtos rezultātus ar mūsu pētījumā 

konstatēto. 

Šajā pētījumā zemākais punktu skaits PCOS pacienšu grupā bija ķermeņa apmatojuma 

apakšskalai un svara apakšskalai. Arī menstruāciju problēmu apakšskalā bija salīdzinoši zems 

punktu skaits gan PCOS grupā (4,5 (IQR 1,3)), gan kontroles grupā (4,8 (IQR 1,3)), rādītājs 

nebija statistiski ticami atšķirīgs starp abām grupām (p = 0,350). Tas varētu būt skaidrojams ar 

to, ka menstruācijas ir jauns notikums pusaudžu dzīvē, kas var izraisīt uztraukumu un raizes. 

Punktu skaits neauglības apakšskalā bija augsts abās pētījuma dalībnieču grupās, kas 

skaidrojams ar to, ka neauglība nav tik būtisks jautājums pusaudžu vecumā Latvijā. 

Negatīvs ķermeņa paštēls, uz ko norāda zemais punktu skaits ķermeņa apmatojuma 

apakšskalā un ķermeņa masas apakšskalā, ir raksturīgs pusaudzēm Latvijā arī saskaņā ar citu 

pētnieku datiem. HBSC pētījumā 2018. gadā konstatēts, ka vispārējā pusaudžu populācijā 43 % 

piecpadsmitgadīgu meiteņu domāja, ka viņām ir palielināta ķermeņa masa, taču tikai 13 % 

objektīvi bija liekais svars (172). 

Dažādu valstu izlasēs konstatēti dažādi PCOSQ apakšskalu rezultāti. Piemēram, jaunas 

sievietes Indijā atzīmēja neauglību kā vissvarīgāko apakšskalu un tikai pēc tam sekoja ķermeņa 

apmatojums (111). Tikmēr svara apakšskala, kam sekoja menstruāciju problēmu apakšskala, 

bija divas būtiskākās apakšskalas ASV pusaudzēm (110). Tas norāda uz kultūras atšķirībām, 

kuras vērts ņemt vērā, konsultējot pacientu. Ir arī pierādījumi tam, cik svarīgi izmantot šo 

slimībai specifisko rīku klīniskajā praksē, lai izvērtētu katra pacienta unikālās vajadzības. Šajā 

pētījumā veiktajā daudzpakāpju regresijas analīzē konstatētais, ka ĶMI ir būtisks mainīgais, 

kas samazina kopējo AVSDZK, sakrīt arī ar iegūto zemo punktu skaitu PCOSQ apakšskalā. 

ĶMI ir daudz pētīts kā būtisks faktors, kas ietekmē kopējo AVSDZK pieaugošo PCOS pacienšu 

vidū (173). Šis jautājums attiecībā uz pusaudzēm ar PCOS apskatīts tikai atsevišķos pētījumos 

(110, 164). Trent ar kolēģiem, veicot samērošanu pēc ĶMI savu iepriekšējo pētījumu rezultātos, 

konstatēja, ka atšķirības dzīves kvalitātē starp PCOS pacientēm un kontroles grupas pārstāvēm 

izzūd. Vienlaikus Harris-Glocker ar kolēģiem konstatēja, ka svara apakšskalā ir viszemākie 

rezultāti PCOS pacientēm un dzīves kvalitāte būtiski uzlabojās, zaudējot svaru. 

Netika konstatēts, ka PCOS grupā negausīga ēšana būtu biežāk sastopama nekā 

kontroles grupas pārstāvju vidū. Vienlaikus negausīga ēšana bija negatīvi prognostiska attiecībā 

uz kopējo AVSDZK rezultātu. Šī sakarība saglabājās pat tad, kad negausīgas ēšanas skalas 

rādītājs daudzpakāpju regresijas analīzē tika kontrolēts ar PCOS diagnozes izskaidroto 
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variācijas daļu. Šie rezultāti parāda traucētas ēšanas uzvedības ietekmi uz AVSDZK 

pusaudžiem. Citos pētījumos konstatēts, ka traucēta ēšana, īpaši negausīga ēšana, ir biežāk 

sastopama pieaugušajiem ar PCOS nekā viņu veselajiem vienaudžiem (174). Par šo jautājumu 

pusaudžu populācijā ir maz datu. Mizgier ar kolēģiem ziņoja, ka traucēta ēšana ir piecas reizes 

biežāk satopama 14–17 gadu vecām PCOS pacientēm ar lieko svaru, salīdzinot ar tāda paša 

vecuma normāla svara PCOS pacientēm. Jāpiebilst, ka šajā pētījumā nebija iekļautas veselas 

kontroles grupas pārstāves (115). Vēl vienā pētījumā, kurā pētīta negausīga ēšana 15–24 gadus 

vecām sievietēm, atšķirība starp pacientēm ar PCOS un veselām vienaudzēm netika konstatēta, 

taču tajā bija iekļautas tikai dalībnieces bez liekā svara (116). Turpretī citi pētnieki konstatēja 

biežāku negausīgas ēšanas sastopamību arī PCOS pacientēm ar normālu ķermeņa masu (175). 

Lai arī neatklājām lielāku negausīgas ēšanas sastopamību PCOS pacientēm, tā bija bieži 

konstatējama abu pētījuma grupu dalībnieču vidū (37,7 % PCOS grupā un 35,9% kontroles 

grupā), kā arī būtiski ietekmēja kopējo AVSDZK. Tas pierāda, ka ir ļoti būtiski laikus atklāt 

negausīgas ēšanas paradumus pacientēm ar PCOS, kā arī uzmanīgi izvērtēt visas meitenes šajā 

vecumgrupā, īpašu vērību veltot pacientēm ar lieko svaru, mainīgu svaru, pazeminātu svaru un 

pacientēm, kuru tuvinieki vai viņas pašas ziņo par psihiskās veselības problēmām. 

Interesants atklājums mūsu pētījuma grupā – kontroles grupā bija statistiski ticami 

augstāks seksuāli aktīvo dalībnieču skaits nekā PCOS grupā. Seksuālās dzīves uzsākšanas 

vecums nebija statistiski ticami atšķirīgs abām grupām. Līdzīgu atklājumu ziņoja Trent ar 

kolēģiem ASV, kuri konstatēja, ka kontroles grupas pārstāves 2,8 reizes biežāk ir uzsākušas 

seksuālo dzīvi nekā PCOS pacientes (163). Šie dati apliecina jau citos pētījumos konstatēto 

tendenci, ka pieaugušām PCOS pacientēm ir traucēta seksuālā funkcija un ir grūtības ar 

attiecību veidošanu (176). Vienlaikus seksualitāte pusaudžiem ar PCOS vēl jāpēta padziļināti. 

Šī pētījuma rezultāti apliecina, ka PCOSQ ir noderīgs instruments, ko lietot gan 

pētījumos, gan klīniskajā praksē, jo tas palīdz izprast problemātiskos PCOS aspektus konkrētā 

pacientu grupā kopumā un katram pacientam individuāli. Šī izpratne ir būtiska, jo PCOS aptver 

dažādus dzīves aspektus un padziļināts priekšstats par katra pacienta vērtībām, svarīgiem ar 

slimību saistītiem aspektiem palīdz veidot sadarbību ar viņu un piemērot individuālu ārstēšanas 

un novērošanas taktiku. Īpaši būtiski tas ir pusaudžu vecumā, jo tas ir laiks, kad nostiprinās 

pašmotivācija un dzīvesveida paradumi tiek integrēti ikdienas dzīvē (23). Būtiskāko ar veselību 

saistīto komponentu uzlabošana palīdzētu jaunām sievietēm paaugstināt AVSDZK un palielināt 

kontroles izjūtu pār savu veselību un to nosakošajiem faktoriem, kas ir katras veselības 

izglītības pamatmērķis. 
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Veselības aprūpes speciālistiem ir būtiski apzināties, ka PCOS pacientēm var būt 

nediagnosticēti ēšanas traucējumi un traucēta ar ēšanu saistītā uzvedība. Īpaši pusaudži ar lieko 

svaru biežāk nekā viņu vienaudži bez liekā svara lieto nepiemērotas svara kontroles taktikas, 

piemēram, vemšanas izraisīšanu vai caurejas līdzekļu lietošanu (177). Tādēļ jāņem vērā, ka 

uzstājīga konsultēšana par svara samazināšanu patiesībā var kaitēt pacienta psihiskajai vai pat 

fiziskajai veselībai, īpaši, ja pacientam jau ir nosliece uz traucētu ēšanas uzvedību. Ja rodas kaut 

mazākās aizdomas par traucētu ar ēšanu saistīto uzvedību, darbā ar pacientu jāiesaista 

multidisciplināra komanda, kurā pārstāvēti arī psihiskās veselības speciālisti. 

 

5.4. Pētījuma stiprās un vājās puses  

 

Pētījumam ir vairākas stiprās puses. Pētījums apskata plašu jautājumu loku par PCOS 

pacientēm pusaudzēm ar mērķi pētīt aspektus, kas palīdzētu pēc iespējas agrīni diagnosticēt šo 

sindromu (PCOS sastopamība pacienšu mātēm; ģenētiskās variācijas, kas nosaka sindroma 

attīstību), kā arī individualizēt terapiju pacientēm (identificēt svarīgākos slimības aspektus, kas 

samazina AVSDZK, traucē ēšanas uzvedību). Tāpat tika pētīti aspekti, kas varētu palīdzēt 

prognozēt pacienšu atšķirīgo fenotipu nākotnē (ģenētiskās variācijas, kas nosaka PCOS 

klīniskās un bioķīmiskās īpatnības; meitu fenotipa prognozes, ņemot vērā viņu māšu ar PCOS 

saistītos simptomus). Diagnozes agrīna apstiprināšana un klīniskās gaitas paredzēšana ir būtiska 

pacientēm, ņemot vērā to, ka visefektīvākā terapija, kas samazina pastāvošos simptomus un 

uzlabo nākotnes prognozi, ir dzīvesveida izmaiņas. Tas ir svarīgi it sevišķi tāpēc, ka brīdī, kad 

jau attīstījušās metaboliskās veselības komplikācijas, iespējas lietot noteikta tipa medikamentus 

(piemēram, kombinētos hormonālās kontracepcijas līdzekļus hirsūtisma mazināšanai) var būt 

ierobežotas. 

Pētījuma mērķa grupa – pusaudzes ar PCOS – citos pētījumos pasaulē par šiem 

jautājumiem pārsvarā ir iesaistītas mazā skaitā un mazās izlasēs. Tie veikti dažādās valstīs, un 

daudzi jautājumi tajos ir gan etniski specifiski (ģenētiskie aspekti), gan sociāli un kulturāli 

atšķirīgi (svarīgākās apakšsadaļas AVSDZK anketā). Tādēļ katra jaunizveidota pētījuma izlase 

sniedz ieguldījumu kopējā izpratnē par PCOS, kā arī veicina iespēju šīs pacientes novērot 

ilgtermiņā. 

Būtisks ieguldījums zinātnē, ko sniedz šis pētījums, ir riska grupas pacienšu iekļaušana 

pētījuma izlasē. Šīs ir pacientes, kurām potenciāli var attīstīties PCOS, lai arī šobrīd nav 

pietiekamu simptomu diagnozes apstiprināšanai. Būtiski ir šo grupu identificēt, lai plānotu 

atbilstošas novērošanas un agrīnas ārstēšanas iespējas. 
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Šis ir viens no nedaudziem pētījumiem pusaudzēm ar PCOS, kurā izmantoti jaunākie 

ESHRE 2018. gadā precizētie un uz pierādījumiem balstītie diagnostiskie kritēriji PCOS 

noteikšanai. Tajos ir precīzi definēti gan katra diagnostiskā kritērija parametri (oligomenoreja, 

amenoreja, klīnisks un bioķīmisks hiperandrogēnisms), gan diagnozes apstiprināšanai 

nepieciešamie kritēriji tieši pusaudzēm ar PCOS. Šo kritēriju ieviešana plašā pētniecības praksē 

palīdzēs labāk izprast arī mūsu pētījuma rezultātus un to nozīmi kopējā PCOS izpratnē. 

Pētījuma dalībnieces tika iekļautas pētījumā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, kas 

ir vienīgā specializētā bērnu slimnīca Latvijā. Tajā tiek nodrošināti gan stacionārie, gan 

ambulatorie medicīnas pakalpojumi. Šī ir arī galvenā iestāde valstī, kur vienkopus nokļūst 

lielākā daļa Latvijas bērnu un pusaudžu ginekoloģijas pacienšu. Ginekologs ir pieejams bez 

maksas un bez nosūtījuma, tādēļ pakalpojumi ir pieejami pacientēm no dažādiem reģioniem un 

sociāli ekonomiskajām grupām. Pētījumā iesaistītajām dalībniecēm tika veikta vispusīga 

klīniskā un laboratoriskā izmeklēšana, kā arī būtisko iepriekšējo medicīnas datu pārbaude 

slimnīcas elektroniskajā datubāzē, kurā saglabāti ieraksti par pēdējiem 10–15 gadiem. 

Vienlaikus jautājumi par citām slimībām un lietotajiem medikamentiem tika uzdoti gan 

pētījuma dalībniecēm, gan viņu mātēm, kad viņas bija klāt vizītes brīdī. Tādējādi bija iespējams 

maksimāli izvairīties no tādu dalībnieču iekļaušanas pētījumā, kuru blakus slimības varētu 

ietekmēt pētījumu rezultātus. 

PCOS pusaudzēm Latvijā līdz šim praktiski nav pētīts, līdz ar to pētījuma rezultāti 

sniedz arī netiešu ieskatu par situāciju valstī. Tomēr pētījuma izlase būtu jāpalielina, lai 

sasniegtu nacionāla mēroga reprezentatīvu izlasi. 

Pētījumam ir arī vairākas vājās puses. Būtiskākā ir pētījuma nelielā izlase. Tomēr 

jāpiebilst, ka pētījuma veikšanas laikā tika izmantoti dažādi paņēmieni, lai šo faktoru pārvarētu. 

Tika piedāvāti speciāli vizīšu laiki potenciālajām pētījuma dalībniecēm (veselām kontroles 

grupas pārstāvēm), piedāvājums iesaistīt pacientes pētījumā tika izplatīts BKUS kolēģu, īpaši 

bērnu endokrinologu, vidū, kā arī informācija tika izplatīta sociālajos medijos. Strauju 

dalībnieku pieplūdumu gan nenovērojām, jo pētījums paredzēja stingrus izslēgšanas kritērijus 

(citas slimības, medikamentu lietošana), kā arī vairākas kontakta epizodes ar medicīnisko 

personālu PCOS un riska grupā – pirmā vizīte, analīžu nodošana, atkārtota vizīte un iekļaušana 

pētījumā. Savukārt kontroles grupas pārstāvēm, lai viņas tiktu iekļautas pētījumā, bija jāveic 

asins analīzes, kas citādi lielākoties nebūtu nepieciešamas un pusaudžu vecumā var sagādāt 

ievērojamu psiholoģisku diskomfortu (bija daļa potenciālo dalībnieču, kuras šī iemesla dēļ 

atteicās piedalīties). Arī pirmajā pētījuma sadaļā iekļauto pacienšu mātēm bija jāveic 

venopunkcija asiņu paņemšanai, tādēļ daļa atteicās piedalīties pētījumā. Grūtības pacienšu 

iekļaušanā sagādāja arī tas, ka vizītē, kurā notika iekļaušana pētījumā, obligāti bija 
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nepieciešama pacientes mātes vai vismaz likumiskā pārstāvja klātbūtne, savukārt Pacientu 

tiesību likums nosaka, ka pacients viens pats var apmeklēt ārstu no 14 gadu vecuma. Turklāt, 

ņemot vērā jautājumu loku, ar kuru pacientes parasti vēršas pie ginekologa, viņas nereti nemaz 

nevēlas apspriest vizīti un tās norisi ar vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem. Daļējs 

risinājums šai problēmai tika rasts kontroles grupas pārstāvju iesaistē – tika saņemta papildu 

CMĒK atļauja pacientes no 16 gadu vecuma iesaistīt pētījumā tikai ar pašu dalībnieču 

piekrišanu, bez vecāku klātbūtnes. Papildus tika nodrošināts, ka ģenētiskā materiāla analīze tiek 

uzsākta tikai tad, ja līdz 18 gadu un 3 mēnešu vecumam piekrišana dalībai pētījumā netiek 

atsaukta. 

Ņemot vērā PCOS īpatnības (simptomu izpausmes plašās variācijas), ļoti sarežģīto 

patoģenēzi (mijiedarbojas dažādi endokrīni un vides faktori), iepriekš veikto pētījumu 

pretrunīgos rezultātus, nav pārsteidzoši, ka konkrētu ģenētisko variāciju lomu PCOS attīstībā 

neatklājām. Lai pārliecinātos par rezultātu precizitāti, būtu jāveic vairāki soļi. Svarīgākais būtu 

arī šī jautājuma izpētē piesaistīt lielāku dalībnieku skaitu. Nākotnē plānots veikt pētījuma 

izlases atkārtotu apzināšanu un novērošanu. Tas varētu mainīt dalībnieku proporciju PCOS 

grupā un riska grupā, jo vismaz daļai pacienšu no riska grupas būs attīstījies pilns PCOS. 

Vienlaikus plānota arī haplotipu analīze (apvienojot pacientus grupās pēc dažādām SNV 

kombinācijām viņu genotipos). Tāpat būtu mērķtiecīgi veikt CYP21A2 gēna pilnu 

sekvencēšanu. 
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Secinājumi un priekšlikumi 
 

Secinājumi: 

1. Pusaudžu ar PCOS saistītos klīniskos simptomus nav iespējams prognozēt, 

balstoties uz viņu māšu PCOS simptomiem. 

2. Analizētajām ģenētiskajām variācijām (GNRHR (rs104893837), ESR2 

(rs4986938), LHCGR (rs2293275), FSHR (rs6166, rs6165, rs2349415), CYP21A2 

(rs779300117, rs6467, rs387906510, rs6475, rs12530380, rs267606756)) nav 

saistības ar PCOS attīstību pusaudzēm ar PCOS. Arī riska grupas pacientēm šo 

variāciju biežums nebija lielāks kā veselām kontroles grupas pārstāvēm. 

3. Pusaudzēm ar PCOS, kuras ir ESR2 rs4986938 retākās alēles nesējas homozigotiskā 

stāvoklī, un pusaudzēm, kuru genotipā ir retāk sastopamā LHCGR rs2293275 alēle, 

ir augstāks kopējā testosterona līmenis asinīs nekā pacientēm, kuras nav šo alēļu 

nesējas. 

4. Viszemākie AVSDZK rādītāji pusaudzēm ar PCOS ir komponentos, kas atspoguļo 

raizes par ķermeņa apmatojumu un ķermeņa masu. 

5. Negausīgas ēšanas uzvedība pusaudzēm ar PCOS nav biežāk sastopama, salīdzinot 

ar kontroles grupas pārstāvēm. 

6. Būtiskākie faktori, kas ietekmē AVSDZK pusaudzēm ar PCOS, ir pati PCOS 

diagnoze, negausīgas ēšanas skalas rezultāts un ĶMI procentile. 

 

Priekšlikumi, balstoties uz pētījumā gūtajiem datiem:  

1. Jāturpina izglītot veselības aprūpes speciālisti par PCOS starppaaudžu saistību, kā 

arī PCOS pacientes par to, ka viņu tuvākajām radiniecēm un radiniekiem var būt ar 

PCOS saistīti veselības traucējumi, tādēļ īpaša uzmanība jāpievērš veselīgam 

dzīvesveidam. 

2. PCOSQ instruments būtu jāievieš lietošanai plašā klīniskajā praksē, lai uzlabotu 

pacienta individuālo vajadzību izpratni un iespējas tās ietekmēt. 

3. Negausīgas ēšanas skala, kas jau ir validēta Latvijas populācijā, var tikt ieviesta 

klīniskajā praksē, lai laikus pamanītu negausīgas ēšanas uzvedību dažādām 

pacientu grupām. 

4. Ņemot vērā pētījumu atšķirīgos un reizēm konfliktējošos rezultātus, nepieciešams 

turpināt pētīt PCOS starppaaudžu, ģenētiskos un AVSDZK aspektus lielākās 

pacientu grupās un turpināt sekot šī pētījuma dalībnieču kohortai ilgtermiņā. 
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4. pielikuma turpinājums 
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4. pielikuma nobeigums 
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5. pielikums 

Centrālās medicīnas ētikas komitejas atļaujas 
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5. pielikuma turpinājums 
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5. pielikuma nobeigums 
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6. pielikums 

Policistisko olnīcu sindroma aptauja 

Pacienta Nr ………….. 

Datums ……………. / ………………. / ………….. g 

 

Instrukcija: Anketa paredzēta sievietēm ar policistisko olnīcu sindromu. Anketā policistisko olnīcu 

sindroms tiek saīsināts kā PCOS. Anketa ir par veselību un ar to saistītiem jautājumiem. Lūdzu, 

atbildi uz jautājumiem, apvelkot atbilžu variantu, kas vislabāk atspoguļo to, kā Tu jūties. Katram 

jautājumam ir septiņi atbilžu varianti. Katram jautājumam var būt tikai viena atbilde. Nav pareizo 

un nepareizo atbilžu. Vienkārši izvēlies atbildi, kas ir vistuvāk tam, kā Tu jūties.  

 

 

Cik lielā mērā redzama apmatojuma augšana uz zoda pēdējo divu nedēļu laikā Tev bija ...  

 
Ļoti smaga 

problēma 

Smaga 

problēma 

Vidēja 

apmēra 

problēma 

Neliela 

problēma 

Sīka 

problēma 

Tikpat  

kā nebija 

problēma 

Nebija 

problēma 

1. Redzama 

apmatojuma 

augšana uz zoda 
       

 

Cik bieži pēdējo divu nedēļu laikā Tu juties ... 

 Visu laiku 
Gandrīz 

visu laiku 
Bieži Dažreiz Reti 

Gandrīz 

nekad 
Nekad 

2. Nomākta 

PCOS dēļ        

3. Norūpējusies 

par lieko svaru        

4. Viegli 

nogurdināma        

5. Norūpējusies 

par neauglības 

problēmām 
       

6. Svārstīgā 

garastāvoklī 

PCOS dēļ 
       

 
Saistībā ar pēdējām mēnešreizēm, cik lielā mērā katrs no minētajiem Tev bija ... 

 
Ļoti smaga 

problēma 

Smaga 

problēma 

Vidēja 

apmēra 

problēma 

Neliela 

problēma 

Sīka 

problēma 

Tikpat  

kā nebija 

problēma 

Nebija 

problēma 

7. Galvassāpes        
8. Neregulāras 

mēnešreizes        
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Cik lielā mērā redzama apmatojuma augšana uz virslūpas pēdējo divu nedēļu laikā Tev bija ...  

 
Ļoti smaga 

problēma 

Smaga 

problēma 

Vidēja 

apmēra 

problēma 

Neliela 

problēma 

Sīka 

problēma 

Tikpat  

kā nebija 

problēma 

Nebija 

problēma 

9. Redzama 

apmatojuma 

augšana uz 

virslūpas 

       

 

Cik bieži pēdējo divu nedēļu laikā ... 

 Visu  

laiku 

Gandrīz 

visu laiku 
Bieži Dažreiz Reti 

Gandrīz 

nekad 
Nekad 

10. Tu juties neapmierināta ar savu 

svaru        

11. Tev bija zems pašvērtējums 

PCOS dēļ        

12. Juties neapmierināta ar savām 

spējām samazināt svaru        

13. Baidījies, ka Tev nebūs bērnu        

14. Baidījies no vēža        
 

Cik lielā mērā katrs no minētajiem pēdējo divu nedēļu laikā Tev bija ...  

 
Ļoti smaga 

problēma 

Smaga 

problēma 

Vidēja 

apmēra 

problēma 

Neliela 

problēma 

Sīka 

problēma 

Tikpat  

kā nebija 

problēma 

Nebija 

problēma 

15. Nevēlama 

apmatojuma 

augšana uz sejas 
       

16. Neērti liekā 

ķermeņa apma-

tojuma dēļ 
       

 

Cik bieži Tu pēdējo divu nedēļu laikā ... 

 Visu  

laiku 

Gandrīz 

visu laiku 
Bieži Dažreiz Reti 

Gandrīz 

nekad 
Nekad 

17. Uztraucies par to, ka Tev ir 

PCOS        

18. Raizējies par to, ko citi domās 

par Tevi PCOS dēļ         
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Saistībā ar pēdējām mēnešreizēm, cik lielā mērā katrs no minētajiem Tev bija ...   

 
Ļoti smaga 

problēma 

Smaga 

problēma 

Vidēja 

apmēra 

problēma 

Neliela 

problēma 

Sīka 

problēma 

Tikpat  

kā nebija 

problēma 

Nebija 

problēma 

19. Vēdera 

uzpūšanās        

20. Aizkavējušās 

mēnešreizes        

21. Sāpīgas 

mēnešreizes        
 

Cik bieži pēdējo divu nedēļu laikā ... 

 Visu 

laiku 

Gandrīz 

visu laiku 
Bieži Dažreiz Reti 

Gandrīz 

nekad 
Nekad 

22. Tev likās, ka neesi seksīga lielā 

svara dēļ?         

23. Juti, ka nespēj kontrolēt apstākļus 

saistībā ar PCOS?        

24. Bija grūtības ar sava ideālā svara 

noturēšanu?        

25. Juties skumji neauglības  

problēmu dēļ?        
 
Cik lielā mērā redzama apmatojuma augšana pēdējo divu nedēļu laikā Tev bija ...  

 
Ļoti smaga 

problēma 

Smaga 

problēma 

Vidēja 

apmēra 

problēma 

Neliela 

problēma 

Sīka 

problēma 

Tikpat  

kā nebija 

problēma 

Nebija 

problēma 

26. Redzama 

apmatojuma 

augšana  
       

 

 

Paldies par anketas aizpildīšanu! 
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Negausīgas ēšanas skala 

Pacienta Nr ………….. 

Datums ……………. / ………………. / ………….. g 

Negausīgas ēšanas skala  

Binge Eating Scale (BES), (Gormally, Black, Daston & Rardin, 1982). 

Latvijā skalu adaptējis Edmunds Vanags, 2013. 

 

 

Izlasiet visus apgalvojumus katrā grupā un atzīmējiet vienu apgalvojumu, kas visprecīzāk raksturo 

Jūsu attieksmi pret saviem ēšanas paradumiem. 

Anketas atslēga: iekavās pēc jautājuma norādīts punktu skaits, ko sniedz apstiprinoša atbilde uz 

konkrēto apgalvojumu. 

 

1# 

  Es nekautrējos par savu svaru vai izmēru, kad esmu kopā ar citiem. (0) 

  Es uztraucos, kā es izskatos citu acīs, bet tas parasti neliek man justies neapmierinātam/-i  

ar sevi. (0) 

  Es kautrējos par savu izskatu un svaru, un tas liek man justies ar sevi neapmierinātam/-i. (1) 

  Es ļoti kautrējos par savu svaru un bieži jūtu stipru kaunu un riebumu pret sevi. Es cenšos 

izvairīties no sociāliem kontaktiem/iešanas sabiedrībā savas zemās pašapziņas dēļ. (3) 

 

2# 

  Man nav nekādu grūtību ēst lēnām un atbilstošā veidā. (0) 

  Lai gan šķiet, ka es ēdienu apriju, man galu galā nav sajūtas, ka es būtu pārēdies/-usies vai 

apēdis/- usi par daudz. (1) 

  Dažkārt es ēdu ātri un pēc tam jūtos nelāgi, jo esmu pieēdies/-usies. (2) 

  Man ir ieradums ēdienu norīt nesakošļātu. Kad tā notiek, es parasti jūtos nelāgi, jo esmu 

pārēdies/- usies. (3) 

 

3# 

  Jūtos spējīgs/-a kontrolēt savas ēšanas kāres/vēlēšanās/dzinuļus, kad gribu. (0) 

  Jūtu, ka esmu cietis/-usi neveiksmi, mēģinot kontrolēt ēšanu, lai neēstu vairāk, nekā vidēji cilvēks 

apēd. (1) 

  Jūtos pavisam bezpalīdzīgs/-a, kontrolējot vēlmi vēl kaut ko apēst. (3) 

  Tā kā jūtos bezpalīdzīgs un nespēju kontrolēt savus ēšanas paradumus, esmu izmisis/-usi, 

cenšoties visu kontrolēt. (3) 

 

4# 

  Man nav ieraduma ēst, kad esmu garlaikots/-a. (0) 

  Dažreiz es ēdu, kad man ir garlaicīgi, bet bieži vien es spēju atrast sev nodarbošanos un nedomāt 

par ēšanu. (1) 

  Man ir ieradums regulāri ēst, ja esmu garlaikots/-a, taču dažkārt es varu iesaistīties kādā citā 

nodarbē, lai nebūtu jādomā par ēšanu. (0) 

  Man ir spēcīgs ieradums ēst, kad man ir garlaicīgi. Izskatās, ka nekas nespēj man likt mainīt šo 

ieradumu. (2) 

 

5# 

  Es parasti jūtos fiziski izsalcis/-kusi, kad kaut ko ēdu. (0) 

  Dažkārt es ēdu, impulsa vadīts/-a, bez īstenas izsalkuma sajūtas. (1) 

  Man ir ieradums ēst to, kas man pat īsti negaršo, lai mazinātu izsalkuma sajūtu, kaut arī fiziski 

man ēdiens nav nepieciešams. (2) 

  Lai gan neesmu fiziski izsalcis/-kusi, man ir izsalkuma sajūta, ko var remdēt, vienīgi ēdot, 

piemēram, sviestmaizi, lai mutē paliek pārtikas garša. (3) 
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6# 

  Es nejūtu nekādu vainas apziņu vai riebumu pret sevi, ja esmu pārēdies/-usies. (0) 

  Kad esmu pārēdies/-usies, es dažkārt jūtu vainas apziņu vai riebumu pret sevi. (1) 

  Ja pārēdos, gandrīz vienmēr jūtu vainas apziņu vai riebumu pret sevi. (3) 

 

7# 

  Es nekad nezaudēju kontroli pār saviem ēšanas paradumiem, kad ieturu kādu diētu, pat pēc 

pārēšanās periodiem. (0) 

  Dažreiz, kad es ēdu kaut ko neatļautu īpašas diētas laikā, man ir sajūta, ka es noraujos, tāpēc ēdu 

vēl vairāk. (2) 

  Es regulāri saku sev: “Nu esmu norāvies/-usies, kāpēc gan lai tā neturpinātu,” – kad, ieturot kādu 

diētu, pārēdos. Kad tā notiek, es ēdu pat vēl vairāk. (3) 

  Es regulāri uzsāku stingrus uztura ierobežošanas pasākumus, bet nespēju noturēties režīmā un 

atkal pārēdos. Mana dzīve ir vai nu dzīres, vai bads. (3) 

 

8# 

  Es reti apēdu tik daudz, lai pēc tam justos neomulīgi pārēdies/-usies. (0) 

  Parasti aptuveni reizi mēnesī es apēdu tādu daudzumu pārtikas, ka pēc tam jūtos pamatīgi 

pārēdies/- usies. (1) 

  Mēneša laikā regulāri gadās, ka es apēdu lielu daudzumu pārtikas, maltītes laikā vai uzkodās starp 

ēdienreizēm. (2) 

  Es ēdu tik daudz, ka regulāri jūtos nepatīkami pēc ēšanas un dažkārt pat man nedaudz šķebina. (3) 

 

9# 

  Mans uzņemto kaloriju daudzums parasti būtiski nemainās – ne samazinās, ne pieaug. (0) 

  Dažkārt pēc tam, kad pārēdos, es cenšos samazināt uzņemamo kaloriju daudzumu gandrīz līdz 

nullei, lai kompensētu jau pārmērīgi uzņemto kaloriju daudzumu. (1) 

  Es regulāri pārēdos vēlās vakara stundās. Izskatās, ka man raksturīgi nevis justies izsalkušam/-i 

no rīta, bet pārēsties vakaros/naktīs. (2) 

  Jau esot pieaugušam, man ir bijuši nedēļu ilgi posmi, kad es faktiski badojos. Parasti tas notiek 

pēc periodiem, kuros es pārēdos. Šķiet, es dzīvoju vai nu dzīrēs, vai badā. (3) 

 

10# 

  Es parasti spēju pārtraukt ēst, kad to gribu. Es zinu, kad “nu reiz pietiek”. (0) 

  Šad un tad man ir nepārvarama tieksme ēst, un šo sajūtu es, šķiet, nevaru kontrolēt. (1) 

  Dažkārt mani pārņem ļoti spēcīga vēlme kaut ko apēst, kuru es, šķiet, nespēju kontrolēt, taču 

dažreiz es varu kontrolēt vēlmi apēst vēl kaut ko. (2) 

  Es nejūtos spējīgs kontrolēt vēlmi ēst. Man ir bail, ka nebūšu spējīgs apstāties pats/-i pēc savas 

gribas. (3) 

 

11# 

  Man nav problēmu pārtraukt ēst, kad jūtos paēdis/-usi. (0) 

  Es parasti spēju apstāties un vairāk neēst, kad jūtos paēdis/-usi, taču dažkārt pārēdos un tad jūtos 

neomulīgi, kā piebāzts/-a. (1) 

  Man ir problēmas pārtraukt ēst, ja reiz esmu sācis/-kusi, un parasti es pēc maltītes jūtos neomulīgi 

pārēdies/-usies. (2) 

  Tā kā man ir problēma un es nespēju pārtraukt ēšanu, kad vēlos, es dažkārt izraisu sev vemšanu, 

lai atvieglotu savu pārēšanās sajūtu. (3) 
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12# 

  Es ēdu vienādi daudz gan tad, kad esmu kopā ar citiem (ģimenē, sabiedriskos pasākumos), gan 

vienatnē. (0) 

  Dažkārt, kad esmu ar citiem cilvēkiem, es neēdu tik daudz, cik gribētos, jo kautrējos par saviem 

ēšanas paradumiem. (1) 

  Parasti es ēdu ļoti maz, ja blakus ir citi cilvēki, jo jūtos samulsis/-usi par saviem ēšanas 

paradumiem. (2) 

  Es kaunos par to, ka pārēdos, tāpēc izvēlos pārēsties tad, kad zinu, ka neviens mani neredzēs. Es 

jūtos kā slepenais ēdājs. (3) 

 

13# 

  Es ēdu trīs reizes dienā un tikai paretam atļaujos uzkodas starp ēdienreizēm. (0) 

  Es ēdu trīs reizes dienā, bet parasti arī uzkožu starp ēdienreizēm. (0) 

  Kad aizraujos ar uzkodām, nereti pavisam izlaižu ēdienreizes. (2) 

  Regulāri gadās periodi, kad es nemitīgi ēdu, bez jebkādām plānotām ēdienreizēm. (3) 

 

14# 

  Es daudz nedomāju par to, ka vajadzētu kontrolēt nevēlamās tieksmes vēl kaut ko apēst. (0) 

  Vismaz dažreiz manas domas ir aizņemtas ar centieniem kontrolēt manas ēšanas kāres. (1) 

  Jūtu, ka regulāri pavadu daudz laika, domājot par to, cik esmu apēdis, vai cenšoties vairāk neēst. 

(2) 

  Man šķiet, ka vairumu nomoda stundu esmu aizņemts/-a ar domām par ēšanu vai neēšanu. Es 

nemitīgi cīnos ar sevi, lai neēstu. (3) 

 

15# 

  Es ne pārāk domāju par ēšanu. (0) 

  Man ir liela kāre pēc ēdiena, bet tādi mirkļi ilgst vien īsu laika sprīdi. (1) 

  Ir dienas, kad nespēju domāt ne par ko citu, kā tikai par ēšanu. (2) 

  Vairums dienu ir pilnas ar domām par ēdienu. Šķiet, ka es dzīvoju, lai ēstu. (3) 

 

16# 

  Es parasti zinu, esmu vai neesmu fiziski izsalcis/-kusi. Es izvēlos piemērotu daudzumu ēdiena, lai 

man pietiktu. (0) 

  Dažkārt es neesmu drošs/-a, ka zinu, vai jūtos fiziski izsalcis/-kusi vai ne. Šādos gadījumos ir 

grūti pateikt, cik daudz pārtikas man nepieciešams, lai būtu atbilstošs daudzums. (1) 

  Kaut arī es zinu, cik kalorijas man vajadzētu uzņemt, es nezinu, cik liels daudzums pārtikas man 

ir nepieciešams. (2) 
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PCOS pacienšu māšu aptaujas anketa 

Pacienta Nr ………….. 

Datums ……………. / ………………. / ………….. g 

Anketa mātei vai bērna aizbildnim.  

 

Lūdzu, pēc iespējas godīgi atbildiet uz jautājumiem. Ja nesaprotat kādu no jautājumiem, vaicājiet 

padomu personālam. Ja nezināt vai neatceraties atbildi uz kādu no jautājumiem, tā arī norādiet. 

Šī anketa netiks rādīta Jūsu bērnam vai citam medicīnas personālam! 

 

Ja Jums ir zināma šī informācija par pacienti, lūdzu, norādiet:  

Cik gadu vecumā meitenei sākās mēnešreizes ………….. 

Cik dienas meitenei parasti ir asiņošana mēnešreižu laikā ………….. 

Cik dienu ir no vienu mēnešreižu PIRMĀS dienas, līdz nākamo mēnešreižu PIRMAJAI dienai?  

………….. 

 

Ja mēnešreizes ir neregulāras, lūdzu, norādiet minimālo dienu skaitu no vienu mēnešreižu 

PIRMĀS dienas līdz nākamo mēnešreižu PIRMAJAI dienai.  

Minimālais dienu skaits ………….. 

Maksimālais dienu skaits ………….. 

Vieta Jūsu komentāriem 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

Vai meitenei ir noteikta kāda no šīm saslimšanām? (Atbildes var būt vairākas) 

  Cukura diabēts 

  Vairogdziedzera saslimšana (hipotireoze/hipertireoze) 

  Hipofīzes adenoma 

  Virsnieru audzējs 

  Kušinga sindroms 

  Epilepsija 

  Hiperprolaktinēmija 

  Celiakija 

  Kāda psihiska saslimšana, kuras dēļ nepieciešams lietot medikamentus 

  Citas nopietnas saslimšanas, lūdzu, norādiet, kāda  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Vai meitene lieto medikamentus?  

  Jā, katru dienu 

  Nē 

  Tikai pēc nepieciešamības 

  Nezinu 
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Vai meitene lieto kādus no minētajiem medikamentiem?  

  Hormonālās kontracepcijas tabletes 

  Hormonālo makstī liekamo riņķi vai plāksterus 

  Hormonu zāles vairogdziedzera saslimšanai 

  Insulīna šļirces diabētam 

  Cukura līmeni pazeminošas tabletes diabētam 

  Citas hormonus saturošas zāles 

  Zāles epilepsijai 

  Nomierinošus līdzekļus, nosauciet, kādus 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Lūdzu, nosauciet visus medikamentus, ko meitene ir lietojusi pēdējās nedēļas laikā. Ja nezināt 

medikamentu nosaukumu, lūdzu, uzrakstiet iemeslu, kādēļ tas bija jālieto  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Kādēļ par meiteni vērsāties pie ārsta? (Atbildes var būt vairākas) 

  Meitenei ir neregulāras mēnešreizes 

  Meitenei ir pumpas uz ādas 

  Meitenei ir pastiprināts apmatojums 

  Meitenei ir liekais svars 

  Meitenei nav nekādu sūdzību, vedu viņu uz pārbaudi 

  Meitenei bija citas sūdzības, lūdzu, nosauciet, kādas  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

  Meitene vēlējās vienkārši aprunāties ar ārstu 

 

Kāds bija meitenes svars, kad viņa piedzima? ………….. 

Ja atceraties, lūdzu, norādiet, kāds bija meitenes svars 12 mēnešu vecumā ………….. 

Lūdzu, atbildiet uz jautājumiem par JŪSU veselību 

 

Lūdzu, norādiet, kāda radiniece Jūs esat meitenei, kas piedalās pētījumā?  

  Māte 

  Māsa 

  Mātes māsa 

  Vecmāmiņa 

  Cita radiniece, lūdzu, norādiet, kāda………….. 

  Meitene ir adoptēta (šī informācija netiks izpausta pacientei!) 

  Esmu aizbildne 

 

Ja neesat meitenes bioloģiskā (asinsradiniece) radiniece, Jūs varat uz jautājumiem tālāk neatbildēt.  

Cik Jums ir gadu? ………….. 

Cik Jūs esat gara? ………….. 

Cik Jūs sverat? ………….. 

Cik Jums bija gadu, kad šī meitene piedzima? ………….. 

Vai Jūs grūtniecības laikā lietojāt medikamentus? Norādiet, kādus  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Lūdzu, atbildiet uz jautājumiem par Jūsu menstruālo ciklu. Ja Jums šobrīd nav menstruāciju, 

lūdzu, atbildiet par periodu, kad Jums bija mēnešreizes vismaz gadu pēc kārtas.  

 

Cik Jums bija gadu, kad Jums sākās mēnešreizes? ………….. 

Cik dienu Jums ilgst mēnešreizes? ………….. 

Cik dienu Jums ir no vienu mēnešreižu PIRMĀS dienas līdz nākamo mēnešreižu PIRMAJAI 

dienai? ………….. 

Ja mēnešreizes ir neregulāras, lūdzu, norādiet minimālo dienu skaitu no vienu mēnešreižu 

PIRMĀS dienas līdz nākamo mēnešreižu PIRMAJAI dienai.  

Minimālais dienu skaits ………….. 

Maksimālais dienu skaits ………….. 

 

Vai Jums kādreiz ir bijušas neregulāras mēnešreizes (vairāk nekā 6 nedēļas no vienām 

mēnešreizēm līdz nākamajām)? 

  Jā, šobrīd tās ir neregulāras 

  Jā, bet šobrīd ārstēju neregulāras mēnešreizes 

  Jā, bet šobrīd tās ir regulāras 

  Jā, bet tās kļuva regulāras pēc pirmajām dzemdībām 

  Nē 

 

Vai Jums pašai kādreiz ir bijušas izteiktas pumpas uz sejas vai muguras, vai krūtīm? 

  Jā, bet tikai pusaudžu vecumā 

  Jā, bet tikai līdz grūtniecībai un dzemdībām 

  Jā, ir joprojām 

  Nē, nekad 

  Cits variants. Lūdzu, precizējiet  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vai Jums pašai kādreiz ir bijis pastiprināts apmatojums? Izteikts apmatojums uz virslūpas,  

ap krūšu galiem, augšstilbu iekšpusēs? 

  Jā, bet tikai pusaudžu vecumā 

  Jā, bet tikai līdz grūtniecībai un dzemdībām 

  Jā, ir joprojām 

  Nē, nekad 

  Cits variants. Lūdzu, precizējiet  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vai Jums kādreiz ir noteikts vīrišķo hormonu līmenis asinīs un tas ir bijis paaugstināts? 

  Jā, bet tikai pusaudžu vecumā 

  Jā, bet tikai līdz grūtniecībai un dzemdībām 

  Jā, ir joprojām 

  Nē, nekad nav noteikts 

  Nē, nekad nav bijis paaugstināts 

  Cits variants. Lūdzu, precizējiet  

………………………………………………………………………………………………… 
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8. pielikuma turpinājums 

Vai esat mēģinājusi palikt stāvoklī, dzīvojot regulāru dzimumdzīvi bez izsargāšanās vismaz 

gadu? 

  Grūtniecība iestājās gada laikā 

  Grūtniecība iestājās divu gadu laikā 

  Grūtniecība man dabiskā veidā neiestājās 

 Cits variants. Lūdzu, precizējiet 

.............................................................................................................. 

 

Vai Jums pašai kādreiz ir teikts, ka Jums ir policistisko olnīcu sindroms? 

  Jā, bet tikai pusaudžu vecumā 

  Jā, bet tikai līdz grūtniecībai un dzemdībām 

  Jā, ir joprojām 

  Nē, nekad 

 

Vai Jums ir vēl kāda meita? 

  Jā, vēl viena 

  Jā, vēl vairākas 

  Nē 

 

Ja Jums ir vēl kāda(s) meita(s), lūdzu, norādiet viņu vecumu:  

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

 

Vai kādai no Jūsu meitām ir kāda no nosauktajām problēmām? (Atbildes var būt vairākas!) 

  Liekais svars 

  Pumpas uz sejas, muguras vai krūtīm 

  Pastiprināts apmatojums 

  Neregulāras mēnešreizes 

  Neauglība 

  Paaugstināts vīrišķo hormonu līmenis asinīs 

  Noteikta diagnoze policistisko olnīcu sindroms 

  Noteikta diagnoze virsnieru garozas hiperplāzija jeb adrenoģenitālais sindroms 

 

Ja kādai no Jūsu meitām, kurai vēl nav 18 gadu, ir kāda no nosauktajām problēmām un Jūs vēlētos, 

lai arī viņa piedalās pētījumā, lūdzu, informējiet par to kādu no personāla vai norādiet savu telefona 

numuru. 

 

Jūsu telefona numurs:  …………..……………………………………………………………… 

Kad esat pabeigusi pildīt anketu, lūdzu, atdodiet to ārstam vai ārsta palīgam.  

 

Paldies par veltīto laiku! 
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9. pielikums 

Darbā izmantotie praimeri, to garumi un amplificējamā SNV 

SNV Secība 

PĶR 

produkta 

garums 

(bp) 

Praimeru 

piesaistes 

tempera- 

tūra (° C) 

Restriktāze 

(Thermo-

Scientific) 

Alēlēm 

specifiskie 

fragmenti 

rs2349415 
Fw – ATAAGTCGAAGGCTGTGGCTC 

434 45 MboI 
T – 335, 65, 34 

C – 369, 65 
Rw – AGAGACTGGATTGAAGTTCTCATCT 

rs6165 

Fw – CCTGCACAAAGACAGTGATG 

578 45 
Eam1105I 

(AhdI) 

G – 432, 175 

A – 403, 144, 

31 Rw – TGGCAAAGACAGTGAAAAAG 

rs2293275 
Fw – CCTCTTCTCTTTCAGACAGA 

111 55 RsaI 
G – 85,26 

A–111 Rw – CATGCAAATACTTACAGTGTTTTTGGTA 

bp – bāzu pāri; Fw – turpejošais (forward) praimeris; Rw – atpakaļejošais praimeris (reverse). 

 

 

Ar GENTERF noteikto variāciju genotipa apstiprināšanai ar Sangera sekvencēšanu izmantoto 

praimeru raksturojums. Praimeri veidoti, izmantojot Primer3 programmu 

SNV Secība 
PĶR produkta 

garums (bp) 

Praimeru  

piesaistes 

temperatūra 

rs4986938 
F – GATTCGCAGCCCTTCCAAGTCAGATTTC 

636 56 
R – ACCTTTTATACAAAATCATGTGCAACTA 

rs10835638 
F – GTTTCTTCCTTCACAGCTTTTGATAT 

389 56 
R – ACCTTTTATACAAAATCATGTGCAACTA 

rs6166 
F – CCCAAATTTATAGGACAG 

114 56 
R – GAGGGACAAGTATGTAAGTG 

 


