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WSTĘP:

Zespół policystycznych jajników 
jest coraz częściej występującą 
jednostką chorobową dotykającą 
kobiety, dlatego tak istotne 
znaczenie mają badania nad jej 
wpływem na inne organy. PCOS 
może należeć do grup chorób 
autoimmunizacyjnych i mieć bliski 
związek 
z chorobami autoimmunizacyjnymi 
tarczycy. [1]

Cel pracy:
Celem pracy jest rozważenie czy 
zespół policystycznych jajników 
wpływa na częstość występowania 
chorób tarczycy?

Metodologia:
Analiza literatury oraz publikacji 
naukowych

Wnioski:
Najczęściej obserwowanym 
zaburzeniem tyreologicznym w 
grupie kobiet z PCOS było 
autoimmunizacyjne zapalenie 
tarczycy (70%)[2]

Występowanie zaburzeń czynności 
gruczołu tarczowego w grupie 
kobiet chorujących na PCOS 
jest trzykrotnie częstsze niż u 
kobiet zdrowych.[3]

.Rycina 1. Rozkład zaburzeń tyreologicznych u pacjentek z PCOS
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