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Поликистозният овариален син-
дром (ПКОС) се характеризира с 
хронична ановулация и хиперан-
дрогенизъм (хиперандрогенизъм мо-
же да съществува и при отсъст-
вие на хиперандрогенемия – напр. 
при повишена тъканна чувстви-
телност към андрогени) при жени 
преди настъпването на менопауза-
та. По ревизираните препоръки 
на Консенсусната работна група 
по ПКОС1 диагнозата ПКОС се 
поставя при наличие на 2 от след-
ните 3 признака: нерегулярна или 
липсваща овулация, повишени ни-
ва на андрогенните хормони и/или 
увеличени яйчници, всеки от кои-
то съдържа 12 или повече фолику-
ли.1 Поликистозният яйчник се 
дефинира като яйчник, съдържащ 
поне 12 фоликула с диаметър 2-9 
mm и/или с обем ≥10 mL, устано-
вен ехографски. Достатъчно е са-
мо единият яйчник да отговаря на 
тези условия, за да бъде поставе-
на диагнозата поликистозни яйчни-
ци. За поставянето на диагнозата 
ПКОС е необходимо изключване-
то на други хиперандрогенни забо-
лявания като не-класическата кон-
генитална адренална хиперплазия 
и андроген-секретиращите тумо-
ри. Трябва да се подчертае, че поли-

кистозните яйчници не са задължи-
телна характеристика на ПКОС и 
че много жени с поликистозни яйч-
ници нямат ПКОС. Случайно от-
крити при ултразвуково изслед-
ване по друг повод поликистозни 
яйчници не трябва да бъдат прие-
мани за индикация за ПКОС, освен 
ако не бъдат потвърдени и други-
те признаци на този синдром.

Андрогенният излишък може 
да бъде или да не бъде изявен чрез 
симптоми от страна на кожата. 
Установено е, че 5-10% от жените 
в репродуктивна възраст стра-
дат от ПКОС.2 При около 50% 
от жените с ПКОС се установява 
затлъстяване от андроиден тип.3 

Хроничната ановулация се из-
разява като нерегулярност на мен-
струалния цикъл или аменорея. 
При наличие на ясна клинична из-
ява не е необходимо документира-
нето на ановулацията чрез ехогра-
фия или нивото на прогестерона. 
ПКОС възниква при 85% от же-
ните с олигоменорея и при 35-40% 
от жените с аменорея. Ановула-
цията при жените с ПКОС е асо-
циирана със стабилни нива на го-
надотропините и стероидните 
хормони, продуцирани от яйчни-
ка. Константната експозиция на 

естрогени води до пролиферация 
и хиперплазия на ендометриума и 
може да бъде причина за възниква-
нето на непредвидими епизоди на 
кървене. Неконтролираната ес-
трогенна експозиция може да бъ-
де потвърдена чрез прогестеронов 
тест (medroxyprogesterone acetate, 
10 mg дневно в продължение на 10 
дни), извършен след негативен ури-
нен тест за бременност.

Хиперандрогенизмът обикнове-
но се изявява чрез хирзутизъм (при 
около 80% от жените с ПКОС) 
и може да се документира чрез из-
мерване на нивата на андрогените 
в кръвта. Най-често при ПКОС 
е повишено нивото на свободния 
тестостерон. Кръвните нива на 
общия тестостерон, андростен-
дион и дехидроепиандростерон 
(ДХЕА) също са повишени. При же-
ни с ПКОС и затлъстяване ниво-
то на глобулина, свързващ полови-
те хормони (ГСПХ), е понижено 
(добре известен ефект на затлъс-
тяването per se) и това води до по-
вишение на нивото на свободния 
тестостерон. Инсулинът е инхи-
битор на продукцията на ГВПХ в 
черния дроб5 и нивото на ГВПХ е 
понижено в състояние на хиперин-
сулинемия, каквото има при ме-
таболитен синдром и висцерално 
затлъстяване.6, 7 От интерес е фа-
ктът, че концентрацията на сул-
фатиран ДХЕА (ДХЕАС) в кръвта 
също е повишена. ДХЕА се секре-
тира предимно от надбъбречните 
жлези. Механизмът на повишена 
продукция на ДХЕАС от надбъ-
бречните жлези все още не е извес-
тен, въпреки че инсулинът и IGF-I 
са активатори на надбъбречната 
17-хидроксилаза и17,20-лиаза.8 В ми-
налото отношението ЛХ/ФСХ 
>2 е смятано за диагностичен кри-
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ПКОС са описани пост-рецепторни дефекти, подобни на тези при затлъстява-
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терий за ПКОС. При жените с 
ПКОС средната концентрация 
на ЛХ е повишена, повишена е не-
говата биоактивност и стойно-
стите на ФСХ са ниски до мини-
мални нормални.9, 10 При жените с 
ПКОС и затлъстяване не се наблю-
дава повишение на нивото на ЛХ; 
следователно нормалното ниво на 
ЛХ и нормалното отношение ЛХ/
ФСХ не е сигнификатор за ПКОС. 
Понастоящем отношението ЛХ/
ФСХ не е включено в диагностич-
ните критерии за ПКОС.11

Под въздействието на ниско-
то, но константно ниво на ФСХ 
в яйчника се стимулират към раз-
витие множество фоликули, но не 
достигат зрялост. Развитието на 
фоликулите може да продължи ня-
колко месеца и да доведе до фор-
мирането на множествени фоли-
куларни кисти. Лутеинизацията в 
отговор към постоянни и относи-
телно високи концентрации на ЛХ 
превръща тези фоликули в постоя-
нен източник на стероиди. Атре-
тичните фоликули по принцип се 
превръщат в андрогенни фолику-
ли поради дефицит на ароматазна 
активност. Фоликуларните клет-
ки от малките фоликули на поли-
кистозните яйчници произвеж-
дат малко количество естрадиол, 
но естрогенната им продукция се 
повишава много силно при стиму-
лиране с ФСХ или IGF-I.12 Терапи-
ята с ФСХ стимулира развитие-
то на повече фоликули при жените 
с ПКОС в сравнение с жени с дру-
ги типове безплодие.13, 14 Пониже-
ният отговор към ФСХ в яйчни-
ка in vivo, вероятно дължащ се на 
нарушено взаимодействие между 
сигналните пътища, асоциирани с 
ФСХ и IGF-I, може да бъде ключов 
механизъм в патогенезата на ано-
вулацията при ПКОС. 

Инсулинова резистентност 
и ПКОС
Връзката между хиперинсули-

немията и ПКОС за първи път е 
установена от Burghen et al. през 
1980 г.; той установява сигнифи-
кантна позитивна корелация меж-
ду нивата на инсулина, андростен-
диона и тестостерона при жени с 
ПКОС.15 Следващите проучвания 
потвърждават, че инсулиновата 

резистентност е причина за хи-
перинсулинемията. Нарушен глю-
козен толеранс е установен при 
20-40% от жените с ПКОС, кое-
то възлиза на приблизително по-
вишение със 7 пъти в сравнение с 
жени без ПКОС при съответна-
та възраст и тегло.16, 17 Честота-
та на диабет тип 2 също е пови-
шена при пациентки с ПКОС (15% 
vs. 2.3%).18 Честотата на нарушен 
глюкозен толеранс е по-ниска при 
слаби жени с ПКОС в сравнение с 
жени с ПКОС и затлъстяване;18 но 
честотата на нарушения глюкозен 
толеранс е по-висока при слаби же-
ни с ПКОС в сравнение с жени без 
ПКОС при съответна възраст и 
тегло. Следователно между ПКОС 
и инсулиновата резистентност 
има асоциация, независима от об-
щото или не-мастното тегло 
на тялото. Инсулиновата резис-
тентност е по-честа при жени 
със затлъстяване и ПКОС, откол-
кото при жени със затлъстяване 
без ПКОС и жени с нормално те-
гло и ПКОС.16, 19 Ehemann et al. до-
казват панкреатична секреторна 
дисфункция на бета-клетките при 
жени с ПКОС и вероятно в тази 
популация е най-висок рискът от 
развитие на нарушение на глюкоз-
ния толеранс и диабет тип II.20, 21 
При пациентите със затлъстява-
не и ПКОС се препоръчва глюкозо-
толерансен тест.1

Обратно, малко проучване на 
Nestler et al. установява ПКОС при 
8 от общо 30 жени преди настъпва-
не на менопауза и с диабет тип II.22

Инсулиновата резистентност 
се характеризира с пост-рецепто-
рен дефект в механизма на дейст-
вие на инсулина. Причината за то-
зи дефект все още не е известна. 
Първият етап от инсулиново-
то действие представлява свърз-
ване на молекулата му с рецептор 
на клетъчната мембрана.23 След 
свързването с инсулина рецепто-
рът претърпява авто-фосфори-
лация на специфичен тирозинов 
остатък с помощта на инсулин-ре-
цепторна-тирозин-киназа. Така ак-
тивираният рецептор на свой ред 
активира инсулин-рецепторинте 
субстрати (като IRS-1, 2 и 3), ко-
ито се свързват със сигнални моле-
кули като PI3-киназа и активират 

следващи метаболитни стъпала, 
водещи до инсулин-медииран глю-
козен транспорт.24 При инсулино-
ва резистентност се наблюдават 
нарушения на активността на ин-
сулин-рецепторната тирозин-ки-
наза (ИРТК) и на медиаторите след 
нивото на рецептора.25 Фосфори-
лацията на сериновия остатък на 
инсулиновия рецептор понижава 
активността на ИРТК.26, 27 

Изследвания на мастна тъкан 
на жени с ПКОС установяват по-
нижена чувствителност на адипо-
цитите към инхибицията на липо-
лизата от инсулина и понижение 
на максималната степен на глю-
козен ъптейк в адипоцитите.28, 29 
Тъй като тези дефекти се устано-
вяват и при затлъстяване, и при 
диабет тип 2, те могат да настъ-
пят при ПКОС дори при отсъст-
вието на затлъстяване. Dunaif et 
al. съобщават за редуцирана авто-
фосфорилация на инсулиновия ре-
цептор при 50% от фибробласти-
те, набрани от жени с ПКОС,30 и 
това се дължи на повишена фосфо-
рилация на рецепторен серинов ос-
татък. Сериновата фосфорила-
ция, както вече бе отбелязано, е 
асоциирана с понижение на авто-
фосфорилацията на тирозиновия 
остатък на инсулиновия рецеп-
тор. Това е и вероятният меха-
низъм на TNF--индуцираната ин-
сулинова резистентност.31 Тъй 
като сериновата фосфорилация на 
Р450с17 (ключов регулаторен ен-
зим на андрогенната биосинтеза) 
повишава активността на ензи-
мите, свързани с андрогенната би-
осинтеза, възможно е единичен де-
фект (серинова фосфорилация) да 
доведе до развитие както на ин-
сулинова резистентност, така и 
на хиперандрогенизъм при жените 
с ПКОС.33 Lin et al. доказаха реду-
цирана продукция на лактат, сти-
мулирана от инсулина, в грануло-
зо-лутеиновите клетки на жени с 
ПКОС, като същите клетки при 
жени с нормална овариална функ-
ция отговарят на инсулиновата 
стимулация с повишена продукция 
на лактат.34

Изследвания in vitro потвър-
диха, че инсулинът има директен 
стимулиращ ефект върху стерои-
догенезата.35-37 Nestler et al. доказаха, 
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че инсулинът стимулира синтеза 
на андрогенни в по-голяма степен в 
текални клетки, изолирани от же-
ни с ПКОС, в сравнение със същия 
тип клетки, изолирани от жени 
без ПКОС,35 и че този ефект е ме-
дииран по-често от инсулиновия 
рецептор, отколкото от IGF-ре-
цептора. Според някои данни ин-
сулинът засилва ефекта на ЛХ вър-
ху преовулаторните овариални 
фоликули, предизвиквайки прежде-
временна активация и последващо 
спиране на развитието на фолику-
лите.38 Възможно е хиперинсулине-
мията (дължаща се на инсулинова 
резистентност), мултиплицира-
ща ефекта на ЛХ върху текални-
те клетки на яйчника, да доведе 
до андрогенен излишък.39 Извест-
на е асоциацията между андроген-
ния излишък и процеса на зреене 
на фоликулите,40 при което се ин-
хибира овулацията и се увеличава 
броя на фоликулите със задържано 
развитие. Смята се, че при ПКОС 
резистентността на яйчниците 
към метаболитните ефекти на 
инсулина е по-висока от чувстви-
телността към стероидните му 
ефекти.2, 41 Необходими са допъл-
нителни проучвания за изяснява-
не на този феномен на „селективна 
инсулинова резистентност“.

Повишаване 
на чувствителността 
към инсулин при ПКОС
През последното десетиле-

тие бяха проведени много проуч-
вания, доказали ефективността 
на инсулиновите очувствители 
– бигваниди и тиазолидиндиони, 
по отношение на подобрението 
на много аспекти на мултифак-
торния ПКОС. Проучванията са 
проведени с метформин и два ме-
дикамента от групата на тиазоли-
диндионите – троглитазан и рози-
глитазон. Метформин е бигванид, 
който редуцира плазмената кон-
центрация на глюкозата при па-
циенти с диабет тип II, не пре-
дизвиква повишение на теглото и 
дори може да индуцира отслабване 
при някои пациенти. Основният 
механизъм на действие на метфор-
мин е понижение на продукцията 
на глюкоза в черния дроб, инхиби-
райки глюконеогенезата както ди-

ректно, така и индиректно (чрез 
понижение на концентрацията на 
свободните мастни киселини).42, 43 
Според някои данни метформин 
леко подобрява периферната инсу-
линова чувствителност.44, 45 Про-
учвания с метформин при паци-
ентки с ПКОС доказаха редукция 
на нивата на андрогените и подо-
брение на овулацията при тера-
пия с метформин в продължение 
на 10-24 седмици (различен период 
за различните проучвания). Само в 
някои от тези проучвания обаче 
ефектът е независим от пониже-
нието на телесното тегло.46-49 Бе 
установено, че метформин редуци-
ра и високата честота на гестаци-
онния диабет при ПКОС.50 

Тиазолидиндионите (ТЗД) пред-
ставляват нов клас медикамен-
ти, които понижават перифер-
ната инсулинова резистентност 
чрез подобрение на инсулиновото 
действие в скелетните мускули, 
черния дроб и мастната тъкан.51 
Тези медикаменти се свързват и 
променят активността на се-
мейство ядрени транскрипцион-
ни фактори, наречени пероксизом-
ни пролиферативно-активирани 
рецептори (PPARs). Проучвания с 
ТЗД при ПКОС доказаха подобре-
ние на андрогенните нива и често-
тата на овулация и подобрение на 
инсулиновата чувствителност 
без редукция на телесното те-
гло.52-54 Троглитазон (оттеглен от 
пазара през 2000 г. поради хепато-
токсичност) е първият проучен 
медикамент от този клас. Проуч-
ванията с розиглитазон показаха 
понижение на нивата на тестос-
терона, андростендиона и ДХЕА 
и повишение на нивото на ГСПХ 
(водейки до понижение на нивото 
на свободния тестостерон), успо-
редно с подобрение на инсулинова-
та чувствителност.55, 56 В наскоро 
проведено проучване на Ghazeeri et 
al. бе установено, че розиглитазон 
повишава честотата както на 
спонтанната, така и на индуцира-
ната с кломифен овулация.55 

ПКОС, безплодие 
и ранен спонтанен аборт
ПКОС е една от най-честите 

причини за безплодие при жените. 
Известно е, че основна причина за 

това е ановулацията или наруше-
нията в честотата на овулация-
та и, както бе споменато по-горе, и 
метформин, и ТЗД повишават чес-
тотата на овулация. Метформин 
повишава и броя на овоцитите, изо-
лирани от жени с ПКОС за опложда-
не in vitro след стимулация с ФСХ.58 
Метформин също повишава често-
тата на настъпили бременности. 
В момента се провеждат проучва-
ния, изследващи зависимостта меж-
ду терапията с ТЗД и честотата 
на забременяване. 

При жените с ПКОС е пови-
шена и честотата на спонтанни-
те аборти.99 Възможно е вътре-
маточната среда при жените с 
ПКОС да е неблагоприятна и да е 
причина за затруднена концепция 
и/или ранен аборт. Повишеното 
ниво на PAI-1 (инхибитор на плаз-
миногеновия активатор 1 – ендо-
генен инхибитор на фибриноли-
зата) е в независима асоциация с 
рекурентните аборти при жени-
те с ПКОС.60 Хипофибринолизата, 
дължаща се на повишеното ниво на 
PAI-1, може да бъде причина за фор-
миране на микротромби в плацен-
тата и безплодие. Метформин по-
влиява благоприятно маточната 
васкуларизация и кръвотока през 
лутеалната фаза61 и редуцира чес-
тотата на спонтанните аборти 
в първия триместър.62, 63 Възмож-
но е понижената честота на абор-
тите при терапия с метформин 
да се дължи на по-добрите характе-
ристики на яйцеклетката.

ПКОС, възпаление 
и сърдечно-съдова болест
Инсулиновата резистентност 

е асоциирана с повишена често-
та на сърдечно-съдовите болести 
и атеросклерозата и днес се при-
числява към възпалителните за-
болявания.64, 65 Инсулиновата ре-
зистентност се характеризира с 
повишени нива на възпалителните 
медиатори в плазмата.66, 67 Някол-
ко проучвания имат за обект на 
изследване възпалителните проце-
си при ПКОС. Gonzelez et al. уста-
новяват повишени нива на тумор-
некротичния фактор  (TNF-, 
цитокин, секретиран от мастна-
та тъкан и предизвикващ инсули-
нова резистентност) при жени с 
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ПКОС в сравнение с контроли.68 
Интересен е фактът, че при же-
ните с нормално тегло нивото 
на TNF- е по-високо при жените 
с ПКОС спрямо здрави контро-
ли, докато нивото на TNF- е по-
добно при жени със затлъстяване 
с и без ПКОС. Kelly et al. наблюда-
ват повишение на нивото на С-
реактивния протеин и тъканния 
активатор на плазминогена (t-PA) 
при жени с ПКОС в сравнение със 
здрави контроли с ажустирано 
тегло.69, 70 При ажустиране по от-
ношение на инсулиновата чувст-
вителност обаче, разликата в ни-
вото на С-реактивния протеин 
вече не е сигнификантна между гру-
пите, а сигнификантната разлика 
в нивото на t-PA се запазва. Нива-
та на PAI-1 и фибриногена също са 
по-високи при пациентки с ПКОС 
спрямо контроли.71 В друго проуч-
ване обаче нивото на PAI-1 не се раз-
личава сигнификантно между же-
ните с ПКОС и контролите при 
ажустиране по отношение на ин-
декса на телесната маса.72 Glueck et 
al. установяват, че активността 
на PAI-1 е независим рисков фактор 
за спонтанен аборт при ПКОС.

Следователно може да се приеме, 
че ПКОС е асоцииран със състояние 
на повишена възпалителна актив-
ност и е необходимо провеждането 
на допълнителни клинични проучва-
ния, които да потвърдят повише-
ние на честотата на сърдечно-съдо-
вите заболявания при ПКОС.73

Доказано е, че тиазолидиндиони-
те понижават интензитета на 
възпалителните процеси при зат-
лъстяване и диабет.74-76 ТЗД реду-
цират и дебелината интима-медия 
на сънната артерия, нормализи-
рат ендотелната съдова функция 
и подобряват параметрите на фи-
бринолизата и коагулацията.77 Те-
рапия с розиглитазон за период 
от 26 седмици редуцира нивата на 
матриксната метало-протеиназа 
9 (имаща отношение към рупту-
рата на плаката) и С-реактивния 
протеин при диабет тип 2.78 В 
проучвания с пациентки с ПКОС 
троглитазон редуцира нивото на 
PAI-153 и подобрява ендотел-зави-
симата вазодилатация.79 Възможно 
е благоприятните ефекти на ТЗД 
отчасти да се дължат на редукция 

на възпалителните процеси. Мет-
формин също понижава нивата на 
PAI-1 и С-реактивния протеин при 
жени с ПКОС.80, 81

Заключение
Инсулиновата резистентност 

не принадлежи към диагностични-
те критерии за ПКОС, но ролята 
й в патогенезата на ПКОС не мо-
же да бъде изключена. Лечението на 
ПКОС в миналото е било базирано 
предимно на анти-андрогенна тера-
пия за симптоматичен контрол, ци-
клична хормонална терапия за регу-
лярна менструация и индукция на 
овулацията с цел оплождане. Пониже-
нието на телесното тегло има голя-
мо значение в терапията на ПКОС, 

но е трудно достижимо. Значител-
на част от жените с ПКОС обаче 
са с нормално тегло, но с инсулино-
ва резистентност. Инсулиновите 
очув ствители имат важна роля в 
терапията на ПКОС, тъй като 
имат благоприятни метаболитни 
и гинекологични ефекти.82 Въпреки 
че приложението на инсулиновите 
очувствители при ПКОС все още 
не е одобрено от Администрацията 
по храните и лекарствата (САЩ), 
по всяка вероятност ПКОС ще бъ-
де признат за индикация за терапия 
с тиазолидиндиони и метформин в 
близко бъдеще.
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