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S t r e s z c z e n i e

Zespół policystycznych jajników jest częstym schorzeniem endokrynnym, przebiegającym z hiperandrogenizmem kli-
nicznym lub biochemicznym, zaburzeniami miesiączkowania i obecnością powiększonych lub policystycznych jajników w 
obrazie ultrasonograficznym. Często przebiega z insulinoopornością i hiperinsulinizmem, dyslipidemią, nadwagą lub otyło-
ścią, towarzyszy mu zespół metaboliczny i stanowi czynnik ryzyka rozwoju cukrzycy i chorób układu sercowo-naczyniowego. 
Leczenie chorych z zespołem PCO uzależnione jest od dominujących objawów, na każdym etapie powinna być stosowana 
profilaktyka i leczenie powikłań metabolicznych.

Słowa kluczowe: zespół policystycznych jajników (PCOS), insulinooporność, choroby układu sercowo-naczyniowego

S u m m a r y

Polycystic ovary syndrome is a common endocrine disorder. The clinical expression includes hyperandrogenism, men-
strual dysfunction and large or polycystic ovaries when examining by usg. PCOS is often accompanied by insulin resistance, 
hyperinsulinemia, obesity, dyslipidemia and metabolic syndrome. The PCOS women have higher risk of type 2 diabetes and 
coronary-vascular diseases (CVD). The treatment is adjusted to predominant signs or symptoms, but prophylaxis and treat-
ment of metabolic complications should be continued within the whole life.
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WPROWADZENIE I KRYTERIA ROZPOZNANIA
Zespół policystycznych jajników (PCOS – polycy-

stic ovary syndrome) jest schorzeniem endokrynnym 
rozpoznawanym u około 6-15% (1) populacji kobiet w 
wieku rozrodczym. Dotyczy więc znacznej liczby ko-
biet, także w wieku pomenopauzalnym. Stanowi głów-
ną przyczynę androgenizacji i zaburzeń owulacji oraz 
niepłodności. Rozpoznanie zespołu obecnie stawia się 
na podstawie kryteriów The Androgen Excess and 
PCOS Society (AES) lub tzw. Kryteriów Rotterdam-
skich, które przedstawiono w tabeli 1. W przeszłości 
używano także kryteriów NIH do rozpoznania zespołu.

Wśród kryteriów znajdują się: kliniczny bądź bio-
chemiczny hiperandrogenizm, zaburzenia owulacji 
(w praktyce zaburzenia miesiączkowania) oraz ultraso-
nograficzny obraz jajników; do postawienia rozpoznania 
zespołu PCOS niezbędne jest też wykluczenie szeregu 
patologii endokrynnych przebiegających z podobny-
mi objawami. Zespół PCOS w literaturze opisywany 
był jako zespół Stein-Leventhala, bowiem w 1935 roku 

Tabela 1. Kryteria rozpoznania zespołu PCO.

ESHRE/
/ASRM

(Rotterdam 
2003 r.)

Obecność dwóch z trzech poniżej wymienionych 
kryteriów:
1. Oligoowulacja lub brak owulacji.
2. Kliniczne i/lub biochemiczne objawy 

hiperandrogenizmu.
3. Obecność policystycznych jajników w badaniu 

usg.
Po wykluczeniu innych schorzeń, które mogą być 
przyczyną powyższych zaburzeń.

AES
(2006 r.)

Obecność wszystkich poniżej wymienionych 
kryteriów:
1. Hiperandrogenizm: hirsutyzm i/lub 

hipearandrogenemia.
2. Dysfunkcja jajników (oligoowulacja lub 

brak owulacji i/lub obecność jajników 
policystycznych w usg).

3. Wykluczenie innych chorób endokrynnych 
dających podobne objawy, tj.: nieklasycznych 
postaci wrodzonego przerostu nadnerczy, 
guzów wydzielających androgeny, zespołu 
Cushinga, zespołu oporności insulinowej, 
zaburzeń funkcji tarczycy i hiperprolaktynemii.
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badacze ci opisali nową jednostkę chorobową u 7 ko-
biet z brakiem miesiączki, hirsutyzmem, otyłością i 
znacznie powiększonymi, torbielowatymi jajnikami. 
Współistnienie PCOS i nadwagi lub otyłości, cukrzycy 
typu 2 lub zaburzeń gospodarki węglowodanowej (za-
burzeń tolerancji glukozy, nieprawidłowej glikemii na 
czczo), miażdżycy czy wreszcie insulinooporności, któ-
ra jest uważana za istotny element patogenetyczny w 
rozwoju PCOS, jest niewątpliwe. W żadnych kryteriach 
(poza wspomnianymi, historycznymi, Stein-Leventhala) 
nie znalazły się zaburzenia metaboliczne i nie są one 
niezbędne do rozpoznania PCOS, co powoduje krytykę 
obecnie obowiązujących kryteriów rozpoznania zespo-
łu. Dodatkowe kontrowersje budzą one z powodu faktu, 
że na ich podstawie zespół PCO jest rozpoznawany u 
pacjentek prezentujących bardzo różne objawy kli-
niczne. Z definicji można wyodrębnić wiele fenotypów 
PCOS, które mogą różnić się w znaczący sposób.

ZESPÓŁ PCO A RYZYKO CHORÓB UKŁADU 
SERCOWO-NACZYNIOWEGO

U kobiet z zespołem PCO, częściej niż w populacji, 
występują następujące zaburzenia:

– insulinooporność,
– nieprawidłowa tolerancja glukozy (IGT), nieprawi-

dłowa glikemia na czczo (IFG), cukrzyca typu 2,
– nadwaga, otyłość,
– dyslipidemie,
– miażdżyca,
– nadciśnienie tętnicze,
– zespół metaboliczny.
Wszystkie te zaburzenia zwiększają ryzyko wystąpie-

nia chorób układu sercowo-naczyniowego, tj. przede 
wszystkim choroby niedokrwiennej serca, zawału 
serca, udarów mózgu oraz zgonów w ich przebiegu. 
Głównymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-
-naczyniowego u kobiet są: wiek, palenie papierosów, 
cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, wzrost cho-
lesterolu LDL, spadek cholesterolu HDL. W zespole 
PCO wszystkie wymienione zaburzenia metaboliczne 
występują częściej niż w populacji zdrowych kobiet. 
Wykazano także dodatnią korelację pomiędzy stęże-
niem wolnego testosteronu a ryzykiem CVD.

ZESPÓŁ PCO A INSULINOOPORNOŚĆ

Insulinooporność jest to stan, w którym fizjologiczne 
stężenia insuliny nie spełniają swojej funkcji: nie do-
chodzi do prawidłowego rozmieszczania glukozy w 
tkankach obwodowych, hamowania wątrobowej pro-
dukcji glukozy i produkcji VLDL. Powoduje to wystą-
pienie kompensacyjnej hiperinsulinemii, a w kolejnych 
etapach dochodzi do zaburzeń tolerancji glukozy i cu-
krzycy typu 2. Insulinooporność często współistnieje z 
otyłością. Objawem klinicznym insulinooporności jest 
acanthosis nigricans czyli rogowacenie ciemne.

Insulinooporność stwierdza się u większości 
otyłych kobiet z PCOS i u 25-60% kobiet z PCOS 
z prawidłową masą ciała. Insulinooporność jest nie 
tylko zaburzeniem współistniejącym z zespołem 

PCO, ale stanowiącym jego istotny, jeśli nie kluczo-
wy, element patogenetyczny (2). Skuteczność leków 
zwiększających wrażliwość na insulinę, tj. metforminy 
i tiazolidinedionów (3) w leczeniu kobiet z zespołem 
PCO, z wymiernymi skutkami klinicznymi, również 
świadczy o mechanizmie patogenetycznym.

Insulinooporność stanowi osiowe zaburzenie w ze-
spole metabolicznym, wiąże się z rozwojem miażdży-
cy, chorób układu sercowo-naczyniowego czy stłusz-
czenia wątroby. Jest stanem zwiększonej gotowości 
prozakrzepowej i prozapalnej. Stwierdzenie insulino-
oporności jest uważane za najlepszy wskaźnik póź-
niejszego rozwoju cukrzycy typu 2. Hiperinsulinemia 
wykazuje działanie wazokonstrykcyjne i przyczynia się 
do rozwoju angiopatii; wykazano także jej bezpośredni 
negatywny wpływ na płodność u kobiet z PCOS.

PCOS A IGT, IFG, CUKRZYCA TYPU 2

U kobiet z zespołem PCO wielokrotnie stwierdza-
no, częściej niż w populacji ogólnej, zaburzenia go-
spodarki węglowodanowej: upośledzoną tolerancję 
glukozy u 30-40% (4) i cukrzycę typu 2 u 7-10% (4, 5). 
Podobne obserwacje dotyczyły również nastolatek 
z zespołem PCO (5). Ryzyko rozwoju cukrzycy u ko-
biet z PCOS jest nawet dziesięciokrotnie wyższe niż 
w populacji (6). The Androgen Excess and PCOS So-
ciety zaleca, aby kobiety z zespołem PCO były badane 
w kierunku cukrzycy i nietolerancji glukozy; badanie 
OGTT powinno być przeprowadzone przy rozpoznaniu 
i następnie co 2 lata (7, 8). Amato i wsp. zalecają, aby 
niezależnie od kryteriów rozpoznania zespołu PCO, 
ocenić parametry metaboliczne i insulinowrażliwość u 
kobiet z podejrzeniem tego zespołu (9). Na konferen-
cji AACE Pre-Diabetes w lipcu 2008 roku (10) uznano, 
że zespół PCO należy traktować jako czynnik ryzyka 
wystąpienia cukrzycy typu 2. Także American Diabetes 
Association uważa PCOS za czynnik ryzyka cukrzycy 
typu 2, wymaga więc wykonania badań przesiewowych 
w kierunku cukrzycy u kobiet z PCOS (11). Z kolei The 
American College of Obstetricians and Gynecologists 
rekomenduje wykonanie badań przesiewowych u ko-
biet z PCOS w kierunku nietolerancji glukozy i zabu-
rzeń lipidowych (12). Również w algorytmie polskich 
autorów (13) zaleca się, aby u chorych z PCOS ocenić 
BMI, WHR i wykonać OGTT oraz diagnozować w kie-
runku zespołu metabolicznego. U kobiet z zespołem 
PCO występuje trzykrotnie wyższe ryzyko wystąpienia 
cukrzycy ciążowej (1).

ZESPÓŁ PCO A NADWAGA LUB OTYŁOŚĆ

Nadwaga występuje u 15-19% kobiet z zespołem 
PCO (1). Otyłość w zespole PCO stwierdza się u 
30-75% pacjentek (4), w USA i Australii otyłość wy-
stępuje u 61-76% kobiet z PCOS (1). U kobiet z tym 
zespołem dominuje nieprawidłowe rozmieszczenie 
tkanki tłuszczowej i otyłość brzuszna. Zwiększona 
ilość tkanki tłuszczowej, głównie trzewnej, wiąże się z 
zaburzeniami sterydogenezy, insulinoopornością, zwięk-
sza ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, 
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zdecydowanie pogarsza kliniczny przebieg zespołu 
(14). Obecnie stosowane kryteria zespołu PCO nie 
uwzględniają oceny masy ciała bądź wskaźników an-
tropometrycznych. Wydaje się to paradoksalne wobec 
ogromnej liczby badań potwierdzających obciążenie 
metaboliczne kobiet z PCOS i znajduje swoje miejsce 
w wielu zaleceniach i wytycznych.

ZESPÓŁ PCO A DYSLIPIDEMIE I MIAŻDŻYCA

W zakresie zaburzeń lipidowych u kobiet z ze-
społem PCO stwierdzano podwyższone stężenie 
triglicerydów (15-17), LDL i VLDL, obniżenie frakcji 
HDL, szczególnie podfrakcji HDL2, (17), a także nie-
korzystny stosunek apolipoproteiny B do apolipo-
proteiny A (ApoB/ApoA).

U młodych kobiet z PCOS wielokrotnie stwierdzano 
cechy wczesnej miażdżycy tętnic (18-21), zwiększone 
ryzyko występowania dysfunkcji śródbłonka, wzrost 
markerów stanu zapalnego, a także wyższe stężenia 
białka C-reaktywnego (CRP), które jest uznane za nie-
zależny wskaźnik i czynnik ryzyka epizodów sercowo- 
-naczyniowych. Działanie androgenów na naczynia tęt-
nicze zależy od płci oraz rodzaju naczynia. W badaniu 
The Rotterdam Study wykazano, że wysokie stężenia 
testosteronu u kobiet mają działanie proaterogenne 
(22). W badaniach na zwierzętach stwierdzono, że 
podawanie testosteronu indukuje rozwój miażdżycy u 
samic myszy, hamuje zaś u samców szczurów. W ba-
daniu Tarkun i wsp. (20) u młodych kobiet z PCOS 
wykazano dysfunkcję śródbłonka (zależną i niezależną 
od czynników śródbłonkowych). Z kolei w badaniu Gu-
zick i wsp. (21) u kobiet z PCOS w stosunku do grupy 
kontrolnej stwierdzono wzrost grubości błony środ-
kowej tętnic szyjnych. Shroff i wsp. (18) u młodych, 
otyłych kobiet z PCOS wykazali zwiększoną częstość 
subklinicznej miażdżycy tętnic wieńcowych za pomo-
cą określenia zwapnień w naczyniach, także Talbott i 
wsp. wykazali obecność wczesnych zmian miażdżyco-
wych pod postacią zwapnień w tętnicach (19) u kobiet 
z PCOS. Obecność zwapnień w tętnicach wieńcowych 
jest potwierdzeniem miażdżycy niezależnie od innych 
objawów, a ich nasilenie jest proporcjonalne do ryzyka 
wystąpienia zawału serca i nagłej śmierci sercowej.

ZESPÓŁ PCO A NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

Kobiety z zespołem PCO częściej niż osoby zdrowe 
rozwijają nadciśnienie tętnicze. W badaniu Shaw i wsp. 
(23) wykazano, że kobiety po menopauzie z klinicznymi 
cechami zespołu PCO, częściej niż ich rówieśniczki bez 
tego zespołu, chorują na nadciśnienie tętnicze. Wyka-
zano, że u młodych kobiet z zespołem PCO nasilenie 
hiperandrogenemii koreluje z obecnością nadciśnienia 
tętniczego. Oceniono także (24) w badaniu echokardio-
graficznym, że u kobiet z PCOS dochodzi do zwiększe-
nia masy lewej komory serca i upośledzenia jej funkcji.

ZESPÓŁ PCO A ZESPÓŁ METABOLICZNY

Zespół metaboliczny często współistnieje z ze-
społem PCO; ryzyko jego rozwinięcia wśród ko-

biet z PCOS jest 2-3 krotnie wyższe niż w populacji 
(25, 26). Oszacowano, że zespół metaboliczny wśród 
kobiet z PCOS w Stanach Zjednoczonych występuje 
w 33-47% (26). Obecnie kwestionuje się zasadność 
rozpoznawania zespołu metabolicznego, ale niektórzy 
badacze traktują zespół PCO jako odmianę zespołu 
metabolicznego, w literaturze spotyka się określenie 
„zespół XX” jako synonim zespołu PCO będącego 
zespołem metabolicznym związanym z płcią (4, 27). 
W zespole PCO opisywano także predyspozycję do 
występowania makroangiopatii, zakrzepicy i wzrost 
PAI-1 (4, 24, 28, 29).

ODLEGŁE METABOLICZNE KONSEKWENCJE 
ZESPOŁU PCO

Zespół PCO należy uznać za schorzenie ogólno-
ustrojowe; jego skutki dotyczą zdrowia kobiety przez 
całe życie. W młodym wieku dominuje problem płod-
ności oraz androgenizacja, ale w latach późniejszych 
długotrwałe zaburzenia metaboliczne przekładają się 
na zwiększenie ryzyka chorób układu sercowo-naczy-
niowego. U kobiet z zespołem PCO czynniki ryzyka 
chorób układu sercowo-naczyniowego (jak m.in. nad-
ciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość brzuszna, dyslipi-
demia) występują dwukrotnie częściej niż w populacji 
kobiet zdrowych (1).

Zespół PCO wiąże się ze zwiększonym ryzykiem 
występowania dysfunkcji śródbłonka i wzrostem mar-
kerów stanu zapalnego, co łącznie z zaburzeniami 
lipidowymi i hiperinsulinizmem zwiększa ryzyko wy-
stąpienia choroby niedokrwiennej serca. Śmiertelność 
w przebiegu chorób naczyń wieńcowych jest wyższa 
u kobiet niż u mężczyzn, co w powiązaniu z danymi 
populacyjnymi dotyczącymi liczby kobiet przekłada 
się na fakt, że w skali roku więcej kobiet niż mężczyzn 
umiera z powodu chorób układu sercowo-naczynio-
wego (23). Kobiety po menopauzie z klinicznymi ce-
chami zespołu PCO, częściej niż ich rówieśniczki bez 
tego zespołu, charakteryzują się insulinoopornością, 
cukrzycą typu 2, zespołem metabolicznym, nadciśnie-
niem tętniczym, otyłością oraz mają wyższe stężenia 
triglicerydów i hsCRP. Wśród niewielu badań oceniają-
cych śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-
-naczyniowego u kobiet z PCOS znajduje się badanie 
Shaw (23). Zasadniczym jego wynikiem było stwier-
dzenie ponad 3-krotnie zwiększonego ryzyka śmierci z 
powodu epizodów sercowo-naczyniowych i wystąpie-
nia zawału serca u kobiet po menopauzie z klinicznymi 
cechami zespołu PCO. Z kolei Pierpoint i wsp. (30) nie 
stwierdzili zwiększonej śmiertelności z powodu chorób 
układu sercowo-naczyniowego w podobnej populacji 
kobiet. Jednak wykazywano, że kobiety nieregularnie 
miesiączkujące mają zwiększone ryzyko zgonu z po-
wodu zawału serca, a także wystąpienia choroby nie-
dokrwiennej serca i udaru mózgu w porównaniu do ko-
biet miesiączkujących regularnie (31). Wykazano także 
(32) wyższe ryzyko wystąpienia epizodu mózgowego 
niezakończonego zgonem u kobiet z PCOS w porów-
naniu do kobiet zdrowych.
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LECZENIE KOBIET Z ZESPOŁEM PCO W ASPEKCIE 
METABOLICZNYM

Leczenie kobiet z zespołem PCO jest w znacznej 
mierze zależne od wieku pacjentki, fenotypu, dominu-
jących zaburzeń, a także celu. Zasadniczym celem w 
bardzo młodym wieku jest często zmniejszenie obja-
wów hiperandrogenizmu i ochrona endometrium, na-
stępnie indukowanie owulacji i urodzenie dziecka. Nie-
zależnie jednak od wieku pacjentki i celu, w leczeniu 
zespołu PCO coraz większą wagę przywiązuje się do 
zmiany stylu życia, zmniejszenia masy ciała, podejmo-
wania wysiłku fizycznego oraz stosowania diety.

Wszystkie te działania mają również na celu zmniej-
szenie ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-na-
czyniowego. Wszystkie kobiety z PCOS z nadwagą lub 
otyłością powinny mieć zaleconą zmianę stylu życia i 
dietę z ograniczeniem kalorii. Obserwowano korzystny 
wpływ zmniejszenia masy ciała na: zwiększenie liczby 
owulacji, liczby ciąż i zmniejszenie liczby poronień, 
wzrost insulinowrażliwości, wzrost stężenia SHBG, 
zmniejszenie stężeń testosteronu i wpływu androge-
nów na skórę. Leki zwiększające insulinowrażliwość, 
przede wszystkim metformina, mają ustalone miejsce 
w algorytmach postępowania u osób z zespołem PCO. 
Metformina poprawia insulinowrażliwość tkanek obwo-
dowych, obniża stężenie insuliny na czczo, stężenie 
LDL-C i masę ciała, zwłaszcza gdy jednocześnie sto-
sowana jest restrykcyjna dieta z ograniczeniem cukrów 
prostych oraz wysiłek fizyczny. Metformina opóźnia wy-
stąpienie cukrzycy u osób ze stanami przedcukrzyco-
wymi. Ma także bezpośredni wpływ na steroidogenezę 

jajnikową – obniża stężenia androgenów. Obserwacje 
kliniczne u kobiet przyjmujących metforminę z powodu 
cukrzycy typu 2 ze współistniejącym zespołem PCO 
doprowadziły do częstego jej stosowania w celu przy-
wrócenia regularnych krwawień miesięcznych, zwięk-
szenia liczby owulacji i zmniejszenia insulinooporności 
oraz masy ciała i w profilaktyce cukrzycy. Wśród in-
nych leków w zespole PCO w aspekcie zaburzeń me-
tabolicznych znalazły zastosowanie tiazolidinediony i 
statyny. Leki te jednak na obecnym etapie stosowane 
są w badaniach obserwacyjnych, a ograniczenia w ich 
stosowaniu u kobiet z zespołem PCO wynikają przede 
wszystkim z przeciwwskazań do ich przyjmowania w 
okresie ciąży.

PODSUMOWANIE

Zespół policystycznych jajników jest obecnie uważa-
ny za czynnik ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-
-naczyniowego (1). Kobiety z zespołem PCO rozwijają 
częściej nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, dyslipidemie, 
są częściej otyłe, a w samej patogenezie zespołu klu-
czowe miejsce zajmuje insulinooporność. U kobiet z 
PCOS częściej występują choroby układu sercowo- 
-naczyniowego, choć nie ustalono jednoznacznie, czy 
z ich powodu zwiększa się śmiertelność. Kobiety z roz-
poznanym zespołem PCO, szczególnie z nadwagą lub 
otyłe, powinny być poddawane badaniom profilaktycz-
nym w kierunku pozostałych czynników ryzyka chorób 
układu serowo-naczyniowego. Profilaktyka i leczenie 
zaburzeń metabolicznych powinno być prowadzone 
na każdym etapie leczenia pacjentki z zespołem PCO.
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