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Giedrės Jonušienės daktaro disertacija „Moterų lytinės funkcijos 
pomenopauzės laikotarpiu sąsajos su nerimo ir depresijos simptomais bei 

lytiniais hormonais“

Giedrė Jonušienė, gimusi 1977 m. Paliepių km. Kėdainių rajone. 2001 m. baigė Kauno medicinos universiteto 
Medicinos fakultetą, 2006 m. – psichiatrijos rezidentūrą, 2006 m. – 2011 m. tęsė doktorantūros studijas Lietuvos 
sveikatos mokslų universitete, Psichiatrijos klinikoje. Paruošė ir apgynė disertaciją tema „Moterų lytinės 
funkcijos pomenopauzės laikotarpiu sąsajos su nerimo ir depresijos simptomais bei lytiniais hormonais“. 
Mokslinio domėjimosi ir tyrinėjimų sritys: lytinės funkcijos norma ir patologija. Yra Europos seksualinės 
medicinos draugijos Europos seksualinės medicinos Akademijos studentė, akademinėje seksualinės medicinos 
specialistų ruošimo programoje Oksforde (Didžioji Britanija) (2008), tęsiant studijas Briuselyje (Belgijoje) 
(2008), Budapešte (Vengrijoje) (2009). Nuo 2006 m. perskaityta 15 mokslinių pranešimų, 14 jų lytinės sveikatos 
tema, o 6 jų mokslinio darbo tema ir vienas įvertintas „Best poster award“ titulu; spaudoje paskelbta per 10 
publikacijų, 4 mokslinio darbo tema bei 15 tezių, o 8 jų mokslinio darbo tema.

     Žmogaus reprodukcinė sveikata, kurios vienas svarbiausių aspektų yra 
seksualinė sveikata, svarbi ne tik dauginimosi – svarbiausio įvykio gyvojoje 
gamtoje – prasme, bet ir daro reikšmingą įtaką žmogaus gyvenimo kokybei, 
psichologinei ir fizinei būklei, socialinei bei šeimos gerovei.
Moters gyvenimas susideda iš nuosekliai išsidėsčiusių fiziologinių etapų. 
Vienas iš ryškesnių virsmų, svarbus moters gyvenime, yra perėjimas iš 
reprodukcinio etapo į brandos, t.y. senėjimo, etapą. Dar dvidešimtojo 
amžiaus pradžioje moters išgyvenamumas buvo 47 metai, o šiandien 
jau 76-eri. Pailgėjus moterų gyvenimo trukmei, metai po menopauzės 
atstovauja reikšmingai moters gyvenimo daliai, kuria ji turi teisę 
džiaugtis. Lytinį potraukį bent kartą per savaitę patiria 68 proc. 39–50 
metų amžiaus moterų ir 65 proc. 51–64 metų moterų. Moters lytinio 
pasitenkinimo svarba dabartiniame sociume tampa vis aktualesnė. 
Lytinė funkcija yra įvairių tarpusavyje susijusių proto, kūno ir santykių 
procesų rezultatas. Šios funkcijos problemos menopauzės laikotarpiu 
siejamos su asmeniniu distresu, susilpnėjusiu ego, sumažėjusia saviverte 
ir savigarba, gyvenimo ir santykių su partneriu kokybe. Pats senėjimo 
procesas, hormonų koncentracijos kitimai, taip pat kintami socialiniai 
veiksniai, emocinė būklė – tai tik dalis šiandien analizuojamų moters lytinę 
funkciją veikiančių veiksnių. Seksualumas yra kompleksinis ir iki galo 
dar nesuprastas reiškinys, taigi diskusijos apie moters lytines problemas 
ar jų gydymą dažnai prieštaringos. Tyrimui pasirinkome ypač jautrią 
grupę – pomenopauzinio amžiaus moteris, kurios sudaro didelę darbingos 
visuomenės dalį ir kurių gyvenimo kokybė neabejotinai daro įtaką moters 
darbo rezultatams. Lietuvoje nėra atlikta kryptingų tiriamųjų mokslo darbų 
apie moters lytinę sveikatą. Lietuviškoje mokslinėje literatūroje yra keletas 
apžvalginių straipsnių šia tema. Daug daugiau tyrinėta vyrų seksualinė 
sveikata, ypač atsiradus efektyviam medikamentiniam vyrų seksualinių 
sutrikimų gydymui. Minėtų medikamentų atėjimas į rinką buvo labai 
reikšmingas postūmis vyrų seksualinės sveikatos tyrimams ir informacijos 
apie seksualines problemas sklaidai, bet tai turėjo ir neigiamų padarinių. 
Sustiprėjus įsitikinimui, kad vyro lytinius sutrikimus galima išspręsti 
medikamentiniais būdais, sumažėjo domėjimasis moters poreikiais ir ją 
varginančiais sutrikimais, psichologiniais seksualumo aspektais ir poros 
santykiais. Tyrimo rezultatai leistų pradėti formuoti seksologinės pagalbos 
struktūrą ir priemones, planuoti tolesnius mokslinius tyrimus šioje srityje.
Išnagrinėję medicininėje literatūroje publikuotus duomenis iškėlėme 
hipotezes, jog moterų lytinė funkcija pomenopauzėje turi sąsajų su 
sociodemografiniais ir poros veiksniais, yra geresnė moterų, kurių 
androgenų ir estrogenų koncentracija kraujyje didesnė, ir blogesnė tų 
moterų, kurios stipriau jaučia menopauzės, nerimo ir depresijos simptomus, 
bei moterų, vartojančių ir nevartojančių pakeičiamąją terapiją lytiniais 
hormonais (PHT), lytinė funkcija skiriasi ir yra geresnė PHT vartojančioms.
Darbo tikslas yra įvertinti moterų lytinę funkciją pomenopauzės laikotarpiu 
ir jos sąsajas su socialiniais ir demografiniais veiksniais, poros santykiais, 
lytinių hormonų koncentracija, menopauzės, nerimo ir depresijos 
simptomais bei pakeičiamąja terapija lytiniais hormonais.
Išsikėlėme šiuos darbo uždavinius: 1) įvertinti socialinių ir demografinių ir 
poros veiksnių įtaką moterų lytinei funkcijai pomenopauzės laikotarpiu; 2) 
įvertinti lytinių hormonų koncentracijos sąsajas su moterų lytine funkcija 
pomenopauzės laikotarpiu; 3) įvertinti menopauzės, nerimo ir depresijos 
simptomų sąsajas su moterų lytine funkcija pomenopauzės laikotarpiu; 

4) įvertinti ir palyginti moterų, vartojančių pakeičiamąją terapiją lytiniais 
hormonais ir jos nevartojančių, lytinę funkciją pomenopauzės laikotarpiu; 
5) įvertinti svarbiausius veiksnius, lemiančius moters lytinio atsako stadijas 
pomenopauzės laikotarpiu; 6) nustatyti tikėtinos moterų lytinės disfunkcijos 
dažnį tirtoje grupėje ir lytinės disfunkcijos vystymosi rizikos veiksnius 
pomenopauzės laikotarpiu.
Tyrimui buvo pakviestos dalyvauti pomenopauzinio laikotarpio 
moterys, apsilankiusios kasmetinės profilaktinės konsultacijos, taip pat 
dėl menopauzinių simptomų ar tęsti gydymo LSMUL Akušerijos ir 
ginekologijos klinikos ambulatorinėje grandyje nuo 2008 m. rugsėjo iki 
2009 m. rugsėjo. Leidimas tyrimui duotas Kauno regioninio bioetikos 
komiteto (Nr. BE- 2-39 2008 07 01). Tyrime dalyvavo 300 kriterijus 
atitikusių pomenopauzinio laikotarpio moterų. Pacientės kviestos dalyvauti 
tyrime atsitiktinės atrankos būdu. Atsako dažnis – 70 procentų. Statistinei 
analizei tinkami pripažinti 246 respondenčių duomenys.
Funkcija pomenopauzės laikotarpiu buvo blogesnė moterų, kurios buvo 
vyresnės, žemesnio išsilavinimo, išėjusios į pensiją, su mažesnėmis 
pajamomis, gyvenančios kaime, turinčios daugiau ir vyresnių vaikų, 
sergančios somatinėmis ligomis ir vartojančios vaistus, didesnio KMI. 
Geresne lytine funkcija pasižymėjo rūkančios ir saikingai vartojančios 
alkoholį, nepatiriančios streso, esančios pozityvaus požiūrio į lytinius 
santykius moterys ir tos, kurių partneriai turėjo aukštąjį išsilavinimą, nesirgo 
somatinėmis ligomis, neturėjo lytinės funkcijos sutrikimų ir poros santykiai 
buvo geresni; 2) nustatėme, kad bendras T reikšmingai susijęs tik su 
potraukiu ir susijaudinimu, E2 ir LEI – su visomis lytinio atsako stadijomis, 
išskyrus pasitenkinimą. Esant didesnei DHEA-SO4 koncentracijai, buvo 
reikšmingai geresnis lytinis potraukis, lubrikacija, mažesnis skausmas ir 
geresnė bendra lytinė funkcija; 3) respondenčių, nurodžiusių ryškesnius 
nerimo, depresijos ir menopauzės somatinius simptomus, lytinė funkcija 
buvo blogesnė. Menopauzės vazomotoriniai simptomai neigiamai veikė tik 
lytinio atsako susijaudinimo stadiją; 4) moterims, vartojusioms pakeičiamąją 
terapiją lytiniais hormonais, lytinė funkcija pagal visas lytinio atsako 
stadijas buvo geresnė, tačiau, koregavus rezultatus pagal amžių, paaiškėjo, 
kad PHT didino tik potraukio, lubrikacijos, pasitenkinimo, skausmo ir 
bendros lytinės funkcijos įverčio geresnių balų šansus; 5) didesni blogesnės 
bendros lytinės funkcijos, potraukio ir susijaudinimo šansai yra vyresnei 
moteriai, kuriai menopauzės ir depresijos simptomai ryškesni. Blogesnę 
lubrikaciją ir orgazmą prognozuoja vyresnis amžius ir ryškesni menopauzės 
simptomai, blogesnį pasitenkinimą – tik ryškesni menopauzės simptomai, ir 
tik vyresnis amžius prognozuoja didesnį skausmą. Geresni poros santykiai 
prognozuoja geresnį potraukį, orgazmą, pasitenkinimą ir bendrą lytinę 
funkciją; 6) daugiau nei pusei respondenčių buvo lytinių disfunkcijų ar 
jų vystymosi rizika. Moterų vartojusių PHT, bendra lytinė funkcija buvo 
geresnė nei nevartojusių, tačiau abiejų grupių lytinė funkcija atitiko LD 
diagnostinę ribą. Vyresnis amžius, depresijos, nerimo ir menopauzės 
simptomai didino šansus LD vystytis moterims pomenopauzės laikotarpiu, 
ir šios galimybės nesumažino PHT. Partnerio ir poros santykių veiksniai 
svarbūs LD prevencijai.
Taigi, apibendrinant tyrimo rezultatus, norisi akcentuoti, kad fiziologiniai, 
psichologiniai, tarpasmeniniai, sociokultūriniai veiksniai veikia moters 
lytinio atsako ciklą brandžiame amžiuje.




