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ABSTRACT
Miscarriage is a premature loss of fetus, which happens until the beginning of the 22nd week of pregnancy. Its
incidence is around 20% of all pregnancies and it is one of the most common complications of pregnancy.
This article reviews literature data on the risk factors for miscarriage. Factors identified include: maternal age,
previous history of pregnancy complications, smoking and alcohol consumption during pregnancy. The most common
cause of miscarriage is genetic changes in the fetus, usually aneuploidy. Other causes of miscarriage include changes in the
anatomical structure of the uterus, thrombophilia, endocrine and autoimmune diseases.
Miscarriage is a severe emotional experience that is often associated with the risk of psychological problems and
mental illness. This literature review discusses the most commonly reported manifestations of mental illness among women
who have experienced miscarriage. According to various studies, about 30% of these women face mental illness and
psychological problems. Symptoms of depression, anxiety and post-traumatic stress are the most commonly studied and
identified.
The aim of this article is to review the latest research on this topic and to draw attention to the issue of the mental
state of women who have experienced miscarriage.
Keywords: miscarriage, depression, anxiety, post-traumatic stress syndrome
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Moterų emocinė būklė, po persileidimo: literatūros apžvalga
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Santrauka
Persileidimas - priešlaikinis vaisiaus netekimas iki 22 nėštumo savaitės pradžios. Jo dažnis siekia apie 20% visų
nėštumų ir tai yra viena dažniausių nėštumo komplikacijų. Šiame straipsnyje apžvelgiami literatūros duomenys
persileidimo rizikos veiksnių tema. Nustatyti veiksniai yra: amžius, nėštumo komplikacijos anamnezėje, rūkymas ir
alkoholio vartojimas nėštumo metu. Dažniausia persileidimo priežastis yra genetiniai vaisiaus pakitimai, dažniausiai
aneuploidija. Kitos persileidimų priežastys: gimdos anatominės struktūros pokyčiai, trombofilija, endokrininės ir
autoimuninės ligos.
Patirtas persileidimas yra sunkus emocinis išgyvenimas, kuris dažnai asocijuojamas su rizika įgyti psichologinių
problemų ir susirgti psichikos ligomis. Šioje literatūros apžvalgoje yra aptaramas dažniausiai tirtų psichikos ligų
pasireiškimas tarp moterų, patyrusių persileidimą. Įvairių tyrimų duomenimis apie 30% šių moterų susiduria su psichikos
ligomis ir psichologinėmis problemomis. Dažniausiai tiriami ir nustatomi yra depresijos, nerimo ir potrauminio streso
simptomai.
Straipsnio tikslas: apžvelgti naujausius tyrimus, atliktus šia tema, bei atkreipti dėmesį į moters emocinės būklės
po persileidimo problemą.
Raktažodžiai: persileidimas, depresija, nerimo sutrikimas, potrauminio streso sindromas.
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Įvadas

Persileidimo rizikos veiksniai ir priežastys
Persileidimas yra viena dažniausių nėštumo

Dažniausiai

atliktuose

tyrimuose

minimi

komplikacijų, su kuria susiduria maždaug apie 20%

persileidimo rizikos veiksniai yra: amžius, buvusios

nėščiųjų [1]. Vaisiaus netektis persileidimo metu yra

nėštumo

netikėtas ir stresą sukeliantis įvykis, todėl moterys

alkoholio vartojimas.

komplikacijos

anamnezėje,

rūkymas

ir

neišvengiamai patiria fiziologinius, psichologinius ir

Moterų amžius nėštumo metu turi didelę įtaką

socialinius pokyčius savo gyvenime. Tai neretai

jo baigčiai. Danų atliktas tyrimas nustatė, kad moterims,

sąlygoja negatyvias emocijas, psichologines problemas

kurioms nėštumo metu yra 40 metų ir daugiau turi 3

bei gali lemti somatinius simptomus, miego sutrikimus

kartus didesnę riziką persileisti nei moterys iki 25 metų

ar net psichikos ligas. Visa tai turi didelę įtaką moters

[7]. Maria C. Magnus ir kitų bendraautorių, 2019 metų

gyvenimo kokybei [2].

tyrimo rezultatai nustatė, kad mažiausia rizika patirti

Šiuo metu pasaulyje yra vis dažniau atliekami

persileidimą nustatyta moterims, kurioms pastojimo

tyrimai, siekiant išsiaiškinti įvairių būklių įtaką asmens

metu buvo 25-29 metai, tiriamosioms virš 30 metų ši

gyvenimo kokybei ir emocinei būklei, tačiau šia tema

rizika statistiškai reikšmingai didėjo, o 45-erių metų ir

tyrimų lig šiol atlikta mažai, o Lietuvoje apie moterų

daugiau ši rizika siekė net 53% [8].

emocinę būklę po persileidimo tyrimų dar nėra.

Įrodyta,

kad

anamnezėje

jau

patirti

persileidimai didina riziką persileisti ir sekantį nėštumą.
Persileidimas ir jo epidemiologija

Taip pat ir išnešioto, bet negyvo vaisiaus gimdymas,
priešlaikinis gimdymas ir cezario pjūvio operacija. O

Persileidimas

tai

priešlaikinis

vaisiaus

netekimas iki 22 savaitės, kai vaisius yra iki 25 cm ir jo

prieš tai buvęs nėštumas, kuris buvo užsitęsęs,
persileidimo riziką mažina [8].

svoris yra mažesnis nei 500g. Jis yra skirstomas į

Beth L. Pineles ir kitų atliktoje metaanalizėje,

ankstyvąjį, kuris įvyksta iki 12 nėštumo savaitės ir

kurioje buvo panaudoti 98 straipsniai, nurodė, kad

vėlyvąjį, kuris įvyksta nuo 12 nėštumo savaitės iki 21

aktyvus rūkymas nėštumo metu didina persileidimo

savaitės + 6 dienos. Persileidimas yra viena dažniausių

riziką ir kad kiekviena cigaretė šią riziką didina

nėštumo komplikacijų, su kuria susiduria 1 iš 4 moterų

maždaug 1%, o pasyvus rūkymas sukelia 11% didesnę

[3]. Didžioji dalis persileidimų įvyksta dar pirmojo

tikimybę persileisti nei toms, kurių aplinkoje nerūkoma

trimestro metu, per pirmąsias 6 savaites, todėl neretai šis

[9].

nėštumas lieka nediagnozuotas [4]. Tačiau įvairių

Atliktame tyrime taip pat įrodyta, kad

tyrimų duomenimis apie 10-20% kliniškai diagnozuotų

alkoholio vartojimas nėštumo metu didina persileidimo

nėštumų baigiasi persileidimu [3, 5, 6].

riziką. Nustatyta, kad ši rizika didėja suvartojant 4 ir
daugiau alkoholinių gėrimų vienetus bei vartojant
stipriuosius gėrimus [10]. Kitame tyrime taip pat buvo
ištirta ar prieš nėštumą vartojamas alkoholis turi įtakos
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persileidimui. Šio tyrimo rezultatai nustatė, kad prieš

skydliaukės disfunkcija (hipotireozė, hipertiroidizmas,

pastojimą

rizikos

autoimuninis tiroiditas), diabetas, hiperandrogenizmas,

persileidimui nedidina ir tarp šių veiksnių sąsajų nėra

įtaka pasikartojančiam persileidimui [14]. Be to, be jau

[11].

minėtų sutrikimų, kurie turi autoimuninį komponentą,

vartoti

alkoholiniai

Dažniausiai
priežastys

yra

pakitimai,

gėrimai

nustatomos

aneuploidija,

trombofilija

gimdos

bei

persileidimų

verta

struktūriniai

sisteminę raudonąją vilkligę, kurių priežastinis vaidmuo

endokrininiai

ir

autoimuniniai sutrikimai [5].

paminėti

ir

antifosfolipidinį

sindromą

bei

persileidimams taip pat yra įrodytas moksliniais
tyrimais [15, 16].

Įvairių tyrimų duomenimis apie 50-60% visų
persileidimų įvyksta dėl vaisiaus genetinių pakitimų [5,

Psichinių sutrikimų pasireiškimas po persileidimo

7]. 2015 metais publikuotame tyrime, nustatyta, kad
Persileidimas

dažniausias genetinis pakitimas yra aneuploidija. Šio
tyrimo metu buvo paimti 832 vaisiaus chorioniniai
mėginiai, po patirto persileidimo ir tirti panaudojant
FISH metodą. Nustatyta, kad 44,23% turėjo genetinių
nuokrypių, iš jų 84,24%- aneuploidiją, o 15,76%poliploidiją. Dažniausiai nustatyta 16 chromosomos
trisomija, 22 chromosomos trisomija ir X monosomija

sunkus

emocinis

išgyvenimas, kuris dažnai asocijuojamas su vidutine ar
didele rizika įgyti psichologinių problemų bei susirgti
psichikos ligomis [17]. Šiuo metu pasaulyje yra
atliekama vis daugiau tyrimų, siekiant išsiaiškinti
moterų

emocinę

būklę

po

patirto

persileidimo.

Dažniausiai tiriamos psichinės sveikatos komplikacijos
po persileidimo yra depresija, nerimas ir potrauminio

[12].
Gimdos struktūriniai pakitimai, tokie kaip
vidinės sąaugos, pertvara gimdoje, polipas, blogina
kraujo apykaitą endometriume, didina kraujotakos
pasipriešinimą bei sumažina vietą gimdoje, kurioje
embrionas galėtų implantuotis, augti ir vystytis.
Ademiozė

gali

lemti

uždegiminių

mediatorių

išsiskyrimą, kurie vietiškai veikia į embrioną ir
stimuliuoja

gimdos

susitraukimus,

išsiskiriant

Paveldimos
persileidimams

yra

trombofilijos
įrodyta

tyrimais.

reikšmė
Dažniausiai

atliekami tyrimai, tiriant moteris, kurios persileidimą
yra patyrusios 2-3 kartus ir daugiau, kitaip vadinamu
pasikartojančiu

streso sindromas.
Depresija- tai viso organizmo susirgimas,
paveikiantis

nuotaiką,

mintis

ir

fizinę

gerovę.

Depresiška nuotaika, liūdesys ir jausmas, kad esi
nelaimingas,

dažniausiai

yra

laikini

ir

kylantys

pablogėjus funkcijoms po ligos ar dėl kitų sudėtingų
gyvenimiškų aplinkybių. Depresija yra skirstoma į
lengvą, vidutinę ir sunkią. Ji pasireiškia prislėgta,
pakitusia nuotaika, interesų, pasitenkinimo ir energijos

prostaglandinams [4].

persileidimu.

Nustatyta,

kad

protrombino (FII geno), V krešumo faktoriaus, kitaip
vadinamo Leideno faktoriumi ar MTHFR genų pažaidos
yra dažnai siejamos su pasikartojančiu persileidimu, nes
tai blogina placentos vaskuliarizaciją ir jos formavimąsi

sumažėjimu bei dažnesniu nuovargio jausmu [18].
Atlikti tyrimai nustatė, kad po trijų mėnesių, po patirto
persileidimo apie 3-34% moterų atitinka depresijos
kriterijus [17, 19, 20, 21, 22]. 2010 metų atliktame
tyrime depresijos simptomų dažnis iš karto po patirto
persileidimo buvo 27%, po 3 mėnesių 19%, o praėjus
metams 9,3% [19]. 2016 metų tyrime nustatyta, kad
praėjus 6-10 savaičių po patirto persileidimo, 18,6%
moterų atitiko depresijos kriterijus [17]. Tų pačių metų
J. Farren ir kitų tyrėjų tyrime vidutinio sunkumo ir sunki

[13].
Tyrimais įrodyta endokrininių sutrikimų,
tokių

yra

kaip

policistinių

kiaušidžių

sindromas,

hiperprolaktinemija, liuteininės fazės nepakankamumas,

depresija buvo nustatyta 16% tiriamųjų, praėjus
mėnesiui po persileidimo, po 3 mėnesių- 3% tirtų
moterų [20]. 2017 metų tyrime ištirta, kad depresijos
simptomai, praėjus mažiau nei 6 mėnesiams po
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persileidimo pasireiškė 12,62% apklaustųjų, praėjus 7-

patyrusioms ankstyvąjį [26]. Šiuos duomenis patvirtina

12 mėnesiams 9,66%, 1-2 metams 10,97%, o vėliau nei

ir 2016 metais atliktas tyrimas, kurio metu nustatyta,

po 2 metų depresija buvo stebima 9,57% moterų [21].

kad potrauminio streso sindromas yra nustatomas taip

Steve K. Mutiso ir kitų bendraautorių 2019 metais

pat 28 % tiriamųjų [20].

išleistame tyrime depresija buvo nustatyta 34,1%
moterų,

praėjus

dviems

savaitėms

po

patirto
Diskusija

persileidimo [22].
Nerimo sutrikimai yra taip pat dažnai

Ši literatūros apžvalgos analizė pagrindžia

nustatomi moterims, patyrusioms persileidimą. Grant P.

iškeltą hipotezę, kad persileidimas turi įtakos moters

Cumming ir kitų atliktame tyrime, kuriame buvo tirta
400

moterų,

sutrikimasbuvo

patyrusių
nustatytas

persileidimą,
28,3%

gyvenimo kokybei bei psichikos sveikatai. Įvertinus

nerimo

moterų,

persileidimo poveikį moters gyvenimui, tai gali padėti

praėjus

medicinos srities specialistams laiku nustatyti moteris,

vienam mėnesiui po persileidimo, o po 6 mėnesių- apie

esančias rizikos grupėje ar jau turinčias psichologinių

20% respondenčių [23]. Jau minėtame J. Farren su

problemų ir laiku suteikti joms reikiamą pagalbą.

bendraautoriais tyrime vidutinio sunkumo ar sunkus

Moterims,

nerimas pasireiškė 34% moterų per pirmąjį mėnesį ir

siekiant

išsiaiškinti

ar

nerimas

tyrimas patvirtino hipotezę, kad sekančio nėštumo metu,
moterys,

patyrusios

reikšmingai

persileidimą,

didesnę

riziką

turi

pasireikšti

1.

grief and depressive symptoms in women and men after

nerimo

miscarriage. Midwifery. 2018;64:23–8.

sutrikimams [24], o Gabriel D. Shapiro su kitais
pasireiškia pirmojo trimestro metu, o vėliau jo dažnis

2.

Jinchang Cohort. International Journal of Environmental

Potrauminio streso sindromas pasireiškia kaip
ar

užsitęsusi

reakcija
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šis
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