
1) Εισαγωγή – Διαγνωστικά κριτήρια

Το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (ΣΠΩ), η συχνότερη ενδοκρινοπάθεια 
των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1935 

από τους Stein και Leventhal.1 Εβδομήντα πέντε χρόνια μετά αποτελεί μια ετερο-
γενή ενδοκρινική και μεταβολική διαταραχή αγνώστου αιτιολογίας η οποία βρί-
σκεται στο επίκεντρο της σύγχρονης ιατρικής έρευνας λόγω της συχνότητας, της 
κλινικής ετερογένειας, καθώς επίσης και των μακροπρόθεσμων μεταβολικών και 
καρδιαγγειακών επιπτώσεών της. Στην πρώτη,διεθνώς, μελέτη η οπία διεξήχθη σε 
Ελληνικό πληθυσμό ο επιπολασμός του ΣΠΩ αναφέρεται στο 6,7% των προεμμη-
νοπαυσιακών γυναικών2,εύρημα που επιβεβαιώθηκε και σε άλλους πληθυσμούς.3
 Ο ορισμός του ΣΠΩ εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής συζή-
τησης. Η αναγκαιότητα ενός κοινά αποδεκτού ορισμού του συνδρόμου, οδήγησε 
στη θέσπιση κριτηρίων, για πρώτη φορά το 1990, από το Αμερικανικό Εθνικό Ιν-
στιτούτο Υγείας (National Institute of Health -NIH).5 Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάγνωση του PCOS είναι η συνύπαρξη χρόνιας 
ανωοθυλακιορρηξίας και κλινικής ή βιοχημικής υπερανδρογοναιμίας, αφού απο-
κλεισθούν άλλα αίτια υπερανδρογοναιμίας και ανωοθυλακιορρηξίας. Σε αυτά υπά-
γονται η μη κλασσική συγγενής υπερπλασία των επινεφριδίων, η πρώιμη ωοθηκική 
ανεπάρκεια, οι αρρενοποιητικοί όγκοι ωοθηκών και επινεφριδίων, το σύνδρομο 
Cushing, η υπερπρολακτιναιμία, η μεγαλακρία, η παχυσαρκία, ο πρωτοπαθής υπο-
θυρεοειδισμός και η χρήση φαρμάκων όπως τα αντιεπιληπτικά, τα ανδρογόνα,η 
κυκλοσπορίνη και άλλα. Τα κριτήρια του ΝΙΗ θέτουν τη διάγνωση των κλασικών 
μορφών του ΣΠΩ, οι οποίες εμφανίζουν την τυπική κλινική εικόνα του συνδρό-
μου.
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 Τα διαγνωστικά κριτήρια του 1990, αναθεωρήθηκαν το 2003, μετά από διεθνή 
συνάντηση ειδικών, στο Rotterdam της Ολλανδίας, που υποστηρίχθηκε από την 
Ευρωπαïκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE) και 
την Αμερικανική Εταιρεία Ιατρικής της Αναπαραγωγής (ASRM).6 Σύμφωνα με τα 
αναθεωρημένα κριτήρια του 2003, για τη διάγνωση του PCOS είναι απαραίτητη η 
παρουσία των δύο, τουλάχιστον, από τα τρία ακόλουθα κριτήρια, αφού αποκλει-
σθούν τα νοσήματα που προαναφέρθηκαν: 1. Χρόνια ανωοθυλακιορρηξία (που 
εκδηλώνεται ως αραιομηνόρροια ή αμηνόρροια, δηλαδή λιγότερα από έξι ΕΡ κατά 
τη διάρκεια ενός έτους) 2. Βιοχημική υπερανδρογοναιμία ή υπερανδρογονισμός 
(κλινική εικόνα υπερανδρογοναιμίας, χωρίς ανάλογα βιοχημικά ευρήματα) 3. πο-
λυκυστική μορφολογία ωοθηκών κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο. Ως βιοχημική 
υπερανδρογοναιμία ορίζεται η αύξηση της τεστοστερόνης ορού, που μετρείται 
κατά την πρώιμη παραγωγική φάση του κύκλου, πάνω από δύο σταθερές αποκλί-
σεις από τη μέση τιμή των επιπέδων τεστοστερόνης, ομάδας ελέγχου, αποτελού-
μενης από γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, με ωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους. 
Ως πολυκυστική μορφολογία των ωοθηκών ορίζεται η παρουσία άνω των 12 άω-
ρων ωοθυλακίων, μεγίστης διαμέτρου 2-9 χιλιοστών, με περιφερική διάταξη και 
αυξημένης ηχογένειας στρώμα ή αυξημένος όγκος (όγκος>10 κυβικά εκατοστά) 
σε τουλάχιστον μια ωοθήκη. Ο καλύτερος χρόνος για να εκτιμηθεί η μορφολογία 
της ωοθήκης είναι η 3η-5η μέρα της εμμήνου ρύσεως. Σημειώνεται ότι περίπου 
25% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας από το γενικό πληθυσμό εμφανίζουν 
πολυκυστική μορφολογία ωοθηκών στο υπερηχογράφημα,7 γεγονός που την κα-
θιστά επισφαλές διαγνωστικό κριτήριο του ΣΠΩ.
 Στο ευρύτερο -κατά Rotterdam- κλινικό φάσμα του ΣΠΩ εντάσσονται δύο νέοι 
φαινότυποι, της υπερανδρογοναιμικής γυναίκας με πολυκυστική μορφολογία ωο-
θηκών, αλλά χωρίς διαταραχές ΕΡ και της μη υπερανδρογοναιμικής γυναίκας με 
ολιγο/ανωοθυλακιορρηξία και πολυκυστική μορφολογία ωοθηκών. Ο τελευταίος 
φαινότυπος τελεί υπό αμφισβήτηση από σημαντική μερίδα των ειδικών που υπο-
στηρίζουν ότι η υπερανδρογοναιμία είναι αναγκαία συνθήκη για τη διάγνωση του 
ΣΠΩ. Αυτή την επιστημονική θέση ήρθε να ενισχύσει και ο πρόσφατος διαγνω-
στικός ορισμός του ΣΠΩ από την Αndrogen Excess Society το 2006.8 Σύμφωνα με 
αυτόν η διάγνωση του ΣΠΩ τίθεται όταν συνυπάρχουν τα ακόλουθα δύο κριτήρια, 
αφού πρώτα αποκλειστούν οι καταστάσεις με παρόμοια κλινική εικόνα που περι-
γράφησαν παραπάνω: 1. Υπερανδρογονισμός (Υπερτρίχωση και / ή υπερανδρογο-
ναιμία) 2. Ωοθηκική δυσλειτουργία (Oλιγο- ανοωθυλακιορρηξία και/ή πολυκυστι-
κή μορφολογία ωοθηκών).
 Στον πίνακα 1 περιγράφονται συνοπτικά τα διαγνωστικά κριτήρια των 3 πορι-
σμάτων συναίνεσης που έχουν διατυπωθεί ως σήμερα.



-211-

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ: ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ:
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΑΠΩΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

Πίνακας 1. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΠΩ

 Συνδυασμός των ακολούθων 2: 2 από τα παρακάτω 3: Συνδυασμός των ακολούθων 2:

   αραιομηνόρροια ή/και

 υπερανδρογοναιμία υπερανδρογοναιμία

  ωοθηκών στο υπερηχογράφημα
 

Αποκλεισμός καταστάσεων που προκαλούν παρόμοια κλινική εικόνα

2) Κλινική έκφραση
Η αναγνώριση του συνδρόμου στην πλήρη του κλινική έκφραση δεν παρουσιάζει 
παθογνωμονικά σημεία και η φαινοτυπική του ετερογένεια αποτελεί διαγνωστική 
πρόκληση.Αυξημένη κλινική υποψία είναι απαραίτητη όταν αναφέρονται συμπτώ-
ματα διαταραχών εμμήνου ρύσεως, υπογονιμότητας και υπερανδρογοναιμίας που 
αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του συνδρόμου καθώς και πολυκυστική μορ-
φολογία των ωοθηκών, υπογονιμότητα, παχυσαρκία και αντίσταση στην ινσουλίνη 
που συχνά συνυπάρχουν.

α) Διαταραχή εμμήνου ρύσεως - Υπογονιμότητα

Η διαταραχή της εμμήνου ρύσεως (ΕΡ) στο ΣΠΩ χαρακτηρίζεται από αραιομηνόρ-
ροια ή δευτεροπαθή αμηνόρροια και κατά συνέπεια απουσία τακτικής κυκλικής 
ωορρηξίας. Η διαταραχή συνήθως αρχίζει από τα πρώτα εφηβικά χρόνια και εμ-
φανίζεται με φυσιολογική ή ελάχιστα καθυστερημένη εμμηναρχή ακολουθούμενη 
από ακανόνιστους κύκλους. Η ΕΡ μπορεί αρχικά να είναι φυσιολογική και αργότερα 
να εμφανισθεί η διαταραχή στην κυκλικότητα της σε συνδυασμό με την αύξηση 
του σωματικού βάρους. Αν και ο μηχανισμός δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί, η ΕΡ 
παχύσαρκων γυναικών με ΣΠΩ μπορεί να ομαλοποιηθεί μετά από σχετικά μικρή 
απώλεια βάρους.
 Η υπογονιμότητα είχε περιληφθεί από τους Stein και Leventhal στην πρώτη περι-
γραφή του συνδρόμου.1 Η σύλληψη σε γυναίκες με ΣΠΩ μπορεί να καθυστερήσει 
λόγω της μη τακτικής ωορρηξίας και γυναίκες με αραιομηνόρροια που επιθυμούν 
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να τεκνοποιήσουν συχνά υποβάλλονται σε θεραπείες πρόκλησης ωορρηξίας. Στην 
υπογονιμότητα των γυναικών με ΣΠΩ συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες όπως 
δείχνει το μειωμένο ποσοστό συλλήψεων σε σχέση με τις ωορρηξίες σε σύγκριση 
με γυναίκες με υποθαλαμική αμηνόρροια μετά από θεραπεία με κιτρική κλομιφαί-
νη.

β) Υπερανδρογοναιμία - Δερματικές εκδηλώσεις

Δασυτριχισμός

Οι δερματικές εκδηλώσεις στο ΣΠΩ αποτελούν κλινικές εκδηλώσεις κυρίως της 
υπερανδρογοναιμίας και οφείλονται στη δράση των ανδρογόνων στην τριχοσμηγ-
ματογόνο μονάδα. Ο δασυτριχισμός αποτελεί μια από τις κύριες εκδηλώσεις του 
συνδρόμου και την συχνότερη αιτία προσέλευσης γυναικών με ΣΠΩ για εξέτα-
ση. Η κλινική αξιολόγηση του δασυτριχισμού είναι σημαντική γιατί αποτελεί τον 
πιο αξιόπιστο δείκτη υπερανδρογοναιμίας. Ο βαθμός του δασυτριχισμού, η ηλικία 
έναρξης, ο ρυθμός εξέλιξης και η κατανομή της τριχοφυΐας σχετίζονται με την αι-
τιολογία της υπερτρίχωσης.9 Ως δασυτριχισμός ορίζεται η αύξηση τελικών τριχών 
σε ανδρογονοεξαρτώμενες περιοχές στις γυναίκες και εμφανίζεται -ανάλογα με 
τον ορισμό- στο 5-15% των γυναικών.10 Για την εξάλειψη της υποκειμενικότητας 
στην κλινική διάγνωση, η έκταση και ο βαθμός της τριχοφυΐας στις ευαίσθητες 
στα ανδρογόνα περιοχές ποσοτικοποιείται με την χρησιμοποίηση της κλίμακας 
Ferriman-Gallway.11 Με την χρήση της κλίμακας αυτής βαθμολογείται η τριχοφυΐα 
στις ευαίσθητες στα ανδρογόνα περιοχές του δέρματος (το άνω χείλος, οι παρειές, 
το πηγούνι, η μέση γραμμή του στήθους, οι μαστοί, το υπογάστριο, η ράχη, οι 
γλουτοί και η έσω επιφάνεια των μηρών) από μηδέν (καθόλου) έως τέσσερα (πυ-
κνή τρίχωση). Ως διαγνωστικό όριο τίθεται συνολικό άθροισμα μεγαλύτερο ή ίσον 
από 8.9;12

 Το 70-80% των ασθενών με υπερανδρογοναιμία εμφανίζουν δασυτριχισμό,13 
ενώ αντίθετα το 5-15% των γυναικών με δασυτριχισμό δεν έχουν υψηλές τιμές 
ανδρογόνων και διαταραχή ΕΡ και χαρακτηρίζονται ως «ιδιοπαθής» δασυτριχι-
σμός.14 Ο δασυτριχισμός πρέπει να διαχωρίζεται από την υπερτρίχωση στην οποία 
η εμφανιζόμενη αυξημένη τριχοφυΐα είναι γενικευμένη, οφείλεται σε γενετικούς 
λόγους ή λήψη φαρμάκων (γλυκοκορτικοειδή, φυνυντοϊνη, κυκλοσπορίνη) και δεν 
οφείλεται σε περίσσεια ανδρογόνων αν και η υπερανδρογοναιμία μπορεί να την 
επιδεινώσει.

Ακμή

Στις περιοχές όπου η αυξημένη ανδρογονική δραστηριότητα προκαλεί διαφορο-
ποίηση των τριχοσμηγματογόνων μονάδων, όχι σε τελικές τρίχες, αλλά σε σμηγ-
ματογόνους αδένες, η αυξημένη έκκριση σμήγματος οδηγεί σε απόφραξη των 
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εκφορητικών πόρων και επιμόλυνση, με τελικό αποτέλεσμα την εμφάνιση ακμής. 
Η ακμή μπορεί να εκδηλωθεί με άλλοτε άλλη βαρύτητα, από την κοινή ακμή μέχρι 
τη σοβαρή κυστική ακμή στο πρόσωπο, την πλάτη και τους ώμους. Η παρουσία 
ακμής θεωρείται δείκτης υπερανδρογοναιμίας αν και το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
αντικειμενικός δείκτης εκτίμησής της περιορίζει την χρησιμότητά της στην κλινική 
πράξη. Παραπέρα, ο χαρακτηρισμός της ακμής ως ήπιας, μέτριας ή σοβαρής δεν 
φαίνεται να συσχετίζεται με τον βαθμό υπερανδρογοναιμίας,15 ενώ και η εμμένου-
σα μετά την 2η δεκαετία της ζωής ακμή είναι συχνό εύρημα (12,3% στον γενικό 
πληθυσμό) όπως αναδείχθηκε από μελέτη σε τυχαία επιλεγμένο δείγμα.2

Ανδρικού τύπου αλωπεκία

Η απόπτωση των τριχών της κεφαλής, τύπου ανδρικής φαλάκρας, χαρακτηρίζε-
ται από λέπτυνση και αραίωση των τριχών, με υποχώρηση των μετωποκροταφι-
κών περιοχών τριγωνικά και διάνοιξη κυκλικής περιοχής αραιότερης τριχοφυΐας 
στην κορυφή της κεφαλής, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ασθενών περιγράφονται 
και άλλες διαμορφώσεις. Η σχέση της ανδρογενετικού τύπου αλωπεκίας με την 
υπερανδρογοναιμία είναι λιγότερο καλά μελετημένη. Τα υπάρχοντα δεδομένα ενι-
σχύουν την ύπαρξη γενετικής προδιάθεση και πιθανότατα πολυγονιδιακού τύπου 
κληρονομικότητα με διεισδυτικότητα που καθορίζεται από τα επίπεδα της ανδρο-
γοναιμίας.16 Γυναίκες με ανδρικού τύπου αλωπεκία έχει βρεθεί ότι εμφανίζουν σε 
σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από τον γενικό πληθυσμό πολυκυστικές ωοθήκες 
και δασυτριχισμό.17

Σημεία αρρενοποίησης

Οι γυναίκες με ΣΠΩ σπάνια εμφανίζουν παθολογικά δευτερογενή χαρακτηριστικά 
φύλου και σημεία αρρενοποίησης όπως κλειτοριδομεγαλία, εμβάθυνση της φω-
νής, κροταφική αραίωση του τριχωτού της κεφαλής ή ανδρικού τύπου σωματό-
τυπο.18 Η εμφάνιση των παραπάνω κλινικών σημείων πρέπει να κινητοποιεί προς 
εκτεταμένη διερεύνηση πιθανής παρουσίας αρρενοποιητικών όγκων.

Μελανίζουσα ακάνθωση

Η μελανίζουσα ακάνθωση είναι δερματική εκδήλωση που χαρακτηρίζεται από 
υπερκεράτωση και καφεοειδείς ή μελανίζουσες θηλωματώδεις πλάκες, ασαφών 
ορίων, που καλύπτουν το δέρμα και του προσδίδουν βελούδινη υφή. Εντοπίζεται 
συνήθως στις δερματικές πτυχές του σώματος και ιδιαίτερα στον αυχένα και τις 
μασχάλες, αλλά και στην γεννητική και στην υπομαζική περιοχή. Θεωρείται δείκτης 
υπερινσουλιναιμίας και εμφανίζεται σε σύνδρομα που έχουν σχέση με αντίσταση 
στην ινσουλίνη.19 Στο ΣΠΩ εκδηλώνεται σε ποσοστό περίπου 5-10%.
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γ) Μεταβολικές εκδηλώσεις

Παχυσαρκία

Το ΣΠΩ θεωρείται κατεξοχήν αναπαραγωγική αλλά και μεταβολική διαταραχή. 
Το 30-75% των γυναικών με ΣΠΩ είναι παχύσαρκες και στην πλειοψηφία τους εμ-
φανίζουν ανδρικού τύπου κατανομή με συσσώρευση σπλαγχνικού λίπους στην 
κοιλιακή χώρα.20;21 Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας στο ΣΠΩ διαφέρει ανάλογα 
με τον φαινότυπο του συνδρόμου. Σε πρόσφατη μελέτη δείχθηκε ότι παχύσαρκες 
είναι το 29% των γυναικών με τον κλασσικό φαινότυπο (διαταραχή ΕΡ και υπεραν-
δρογοναιμία) και μόλις το 8% των γυναικών με ΣΠΩ και φυσιολογική ΕΡ καθώς και 
το 15% των γυναικών με ιδιοπαθή υπερανδρογοναιμία.22 Επίσης, στις υπέρβαρες 
και παχύσαρκες προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ο επιπολασμός του ΣΠΩ είναι τε-
τραπλάσιος από αυτόν στο γενικό πληθυσμό.23 Η παχυσαρκία συσχετίζεται με τον 
δασυτριχισμό, διαταραχές ΕΡ, αυξημένα ποσοστά υπογονιμότητας, αυξημένα επί-
πεδα ανδρογόνων, και μειωμένα επίπεδα SHBG.24-26

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι η παχυσαρκία στις γυναίκες με ΣΠΩ 
σε μερικές χώρες είναι λιγότερο συχνή. Στην Μεγάλη Βρετανία σε μία μεγάλη σειρά 
ασθενών25 αναφέρθηκε υψηλό ποσοστό μη παχύσαρκων γυναικών με ΣΠΩ (80%) 
και παρότι σειρές ασθενών δεν αντικατοπτρίζουν απόλυτα το γενικό πληθυσμό 
υποδηλώνουν ένα φαινότυπο με μικρότερο ποσοστό παχυσαρκίας από αυτόν που 
παρατηρείται στις ΗΠΑ.27 Τόσο οι λεπτές όσο και οι παχύσαρκες γυναίκες με ΣΠΩ 
εμφανίζουν κεντρική ή ανδρικού τύπου κατανομή λίπους η οποία εκφράζεται με 
αυξημένη αναλογία περιμέτρου μέσης προς περίμετρο ισχίων.28

Αντίσταση στην ινσουλίνη – Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

Η αντίσταση στην ινσουλίνη έχει κεντρικό ρόλο στην παθοφυσιολογία του ΣΠΩ 
και συνδέεται με κλινικά σημαντικές μεταβολικές επιπτώσεις. Η επίπτωση της ιν-
σουλινοαντίστασης σε γυναίκες με ΣΠΩ είναι 50-71% και είναι ανεξάρτητη της πα-
χυσαρκίας.29 Η υπερινσουλιναιμία που συνοδεύει την αντίσταση στην δράση της 
ινσουλίνης αυξάνει την παραγωγή ανδρογόνων από την πολυκυστική ωοθήκη και 
εμπλέκεται στο μηχανισμό των διαταραχών της γονιμότητας. Σε μοριακό επίπεδο 
η ινσουλινοαντίσταση οφείλεται σε διαταραχή στην μεταβίβαση του ενδοκυττά-
ριου μηνύματος της ινσουλίνης.30 Η διαταραχή αυτή είναι εν μέρει εγγενής και εν 
μέρει επίκτητη λόγω των in vivo ορμονικών και μεταβολικών αλλαγών που επη-
ρεάζουν την δράση της ινσουλίνης στην περιφέρεια. Στο 50% των γυναικών με 
ΣΠΩ έχει αναδειχθεί αυξημένη φωσφορυλίωση σερίνης και μειωμένη φωσφορυλί-
ωση τυροσίνης στον ινσουλινικό υποδοχέα που οδηγεί σε μειωμένη ενεργοποίη-
σή του.31 Σε πειραματικά μοντέλα έχει αποδειχθεί τόσο μειωμένη απαντητικότητα 
υποδορίων λιποκυττάρων ασθενών με ΣΠΩ στην ινσουλίνη,32 όσο και ελαττωμένη 
ινσουλινοεξαρτώμενη δραστηριότητα PI3 κινάσης στον σκελετικό μυ.33
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 Ο επιπολασμός της διαταραχής στην ανοχή στη γλυκόζη (IGT) και του σακχαρώ-
δη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2) είναι σημαντικά υψηλότερος στο ΣΠΩ σε σχέση με τον 
γενικό πληθυσμό. Αναλυτικότερα, το 35% των γυναικών με ΣΠΩ παρουσιάζουν 
IGT και 10% εξ’ αυτών ΣΔ2 πριν το 40ο έτος της ηλικίας τους.34 Στον πληθυσμό των 
παχύσαρκων γυναικών με ΣΠΩ ο επιπολασμός της IGT και του ΣΔ2 είναι σημαντι-
κά υψηλότερος από τον αντίστοιχο γυναικών φυσιολογικού βάρους (31% έναντι 
10,3% και 7,5% έναντι 1,5% αντίστοιχα).35 Γυναίκες με ΣΠΩ και αραιομηνόρροια 
(παχύσαρκες κα μη) εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΔ2 ο οποίος είναι 
ακόμη μεγαλύτερος όταν συνυπάρχει παχυσαρκία.36

 Γυναίκες με ΣΠΩ και οικογενειακό ιστορικό ΣΔ2 πιθανότατα εμφανίζουν εκτός 
από αντίσταση στην ινσουλίνη και διαταραχή στην έκκρισή της.37;38 Μελέτη ασθε-
νών με ΣΠΩ και πρώτου βαθμού συγγενών των, ανέδειξε σημαντική οικογενειακή 
συσχέτιση στην διαταραχή της πρώτης φάσης έκκρισης της ινσουλίνης, οδηγώντας 
στο συμπέρασμα της συμβολής κληρονομικών παραγόντων στην δυσλειτουργία 
του β κυττάρου στις οικογένειες ασθενών με ΣΠΩ.39

 Η εξέλιξη από IGT σε ΣΔ2 επιταχύνεται στο ΣΠΩ 5-10 φορές σε σχέση με υγιείς 
μάρτυρες.34 Οι κύριοι επιβαρυντικοί παράγοντες στους οποίους αποδίδεται αυτή 
η επιτάχυνση είναι το θετικό οικογενειακό ιστορικό για ΣΔ2, η παχυσαρκία και η 
υπερανδρογοναιμία.34;40

3) Απώτερες επιπτώσεις
Την τελευταία δεκαετία έχει τεκμηριωθεί ο κεντρικός ρόλος της αντίστασης στην 
ινσουλίνη στην παθογένεια του ΣΠΩ το οποίο εκτός από τη διαταραχή της ανα-
παραγωγικής λειτουργίας έχει πολυσυστηματικά επακόλουθα. Παράλληλα με τις 
ήδη γνωστές μεταβολικές και αναπαραγωγικές διαταραχές που χαρακτηρίζουν 
το σύνδρομο, αναδύθηκαν και άλλοι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Πα-
ρακάτω θα αναλυθούν οι συνυπάρχουσες κλινικές οντότητες του ΣΠΩ, πέραν της 
παχυσαρκίας και της διαταραγμένης ανοχής στη γλυκόζη που αναλύθηκαν στην 
προηγούμενη ενότητα, οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο για καρδιαγγειακή νοση-
ρότητα.

Δυσλιπιδαιμία

H δυσλιπιδαιμία είναι πιθανόν η συχνότερη μεταβολική διαταραχή του ΣΠΩ, αφού 
αφορά στο 70% περίπου των ασθενών, σύμφωνα με τα κριτήρια του Εθνικού 
Προγράμματος Εκπαίδευσης στη Χοληστερόλη (National Cholesterol Education 
Program Αdult Treatment Panel III, NCEP ΑΤP III).41 Επίσης, το ΣΠΩ συνοδεύεται από 
αύξηση του κινδύνου εμφάνισης υπερχοληστερολαιμίας και υπερτριγλυκεριδαιμί-
ας (4,6 και 3,7 φορές σε σχέση με το γενικό πληθυσμό αντίστοιχα).42 Το κυρίαρχο 
λιπιδαιμικό προφίλ περιλαμβάνει χαμηλά επίπεδα HDL και απολιποπρωτεϊνης Α1 
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και αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων, VLDL, απολιποπρωτεϊνης Β100 και LDL ενώ 
οι περισσότερες μελέτες δείχνουν σημαντική συσχέτιση των επιπέδων λιπιδίων με 
τα επίπεδα ινσουλίνης.41;42

 Στην παθογένεια της δυσλιπιδαιμίας του PCOS εμπλέκονται η υπερινσουλιναιμία 
και η κοιλιακή παχυσαρκία, οι οποίες ρυθμίζουν το μεταβολισμό των λιπιδίων, τρο-
ποποιώντας τη δραστικότητα των λιποπρωτεϊνικών και των ηπατικών λιπασών.43 

Μετά από γεύμα με αυξημένα λιπαρά σε γυναίκες με ΣΠΩ παρατηρήθηκε μεγαλύ-
τερη μείωση της HDL και αύξηση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων σε σχέση με 
μάρτυρες, και η διαταραχή αυτή συσχετίστηκε με την ινσουλινοαντίσταση και ήταν 
ανεξάρτητη της παχυσαρκίας.44 Η υπερανδρογοναιμία σε ορισμένες μελέτες φαί-
νεται να συσχετίζεται μόνο με τα αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων.41 Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι οι γυναίκες με υπερανδρογονισμό και ωοθυλα-
κιορρηκτικούς κύκλους, δεν εμφανίζουν δυσλιπιδαιμία, σε σχέση με φυσιολογικές 
μάρτυρες, σε αντίθεση με τις γυναίκες με υπερτρίχωση και ολιγομηνόρροια, που 
εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα HDL και υψηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων, από 
τις μάρτυρες.45

Αρτηριακή υπέρταση

Παρότι η προδιάθεση για την εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης (ΑΥ) σε γυναίκες 
με ΣΠΩ είναι αυξημένος, δεδομένης της αντίστασης στην ινσουλίνη και της υψη-
λής συχνότητας παχυσαρκίας και δυσλιπιδαιμίας, εντούτοις τα δεδομένα σχετικά 
με την εμφάνιση υπέρτασης κατά την αναπαραγωγική ηλικία είναι αντικρουόμε-
να.45;46 Αντίθετα, μετά την εμμηνόπαυση, αυξάνεται κατακόρυφα η συχνότητας 
εμφάνισης αρτηριακής υπέρτασης, και ο επιπολασμός της ΑΥ βρέθηκε 3 φορές 
υψηλότερος στις γυναίκες με ιστορικό ΣΠΩ μεταξύ των ηλικιών 40 και 59 ετών σε 
σχέση με υγιείς γυναίκες.47 Η αύξηση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στη συνολι-
κή, κατά τη διάρκεια των ετών, αθηρογόνο δράση των εκδηλώσεων της αντίστα-
σης στην ινσουλίνη.
 Η παθογένεια της ΑΥ στο ΣΠΩ είναι πολύπλοκη. Έχει αναφερθεί συσχέτιση της 
ΑΥ με την αντίσταση στην ινσουλίνη η οποία είναι ανεξάρτητη της παχυσαρκί-
ας.48 Εγχύσεις ινσουλίνης σε φυσιολογικά άτομα προκαλούν αγγειοδιαστολή, ενώ 
παρουσία ινσουλινοαντίστασης υπερισχύει η αγγειοσύσπαση. Ένας παράγοντας 
που εμπλέκεται στη ρύθμιση αυτής της δράσης είναι η ενδοθηλίνη 1 (ΕΤ-1).49 Η 
αντίσταση στην ινσουλίνη φαίνεται να συμβάλει στη μειωμένη παραγωγή του 
μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) με αποτέλεσμα μειωμένη αγγειοδιασταλτική δρα-
στηριότητα.50 Υψηλότερα επίπεδα ρενίνης πλάσματος έχουν βρεθεί σε γυναίκες 
με ΣΠΩ, καθώς και θετική συσχέτιση των επιπέδων αυτών με τα επίπεδα τεστο-
στερόνης πλάσματος και την ινσουλινοαντίσταση.51;52 Η ινσουλίνη φαίνεται επίσης 
να ασκεί διεγερτική δράση στο συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Σε πρόσφατη με-
λέτη κατεδειχθει,για πρώτη φορά οτι γυναίκες με το σύνδρομο έχουν αυξημένα 



-217-

επίπεδα ρενίνης,τα οποία συσχετίζονται με τα επίπεδα των ανδρογόνων εύρημα 
που συνηγορεί για τον παθογενετικό ρόλο των ανδρογόνων στην καρδιαγγειακή 
δυσλειτουργία των ασθενών αυτών.53

 

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες με ΣΠΩ εμφανίζουν συχνότερα 
από το γενικό πληθυσμό στοιχεία του μεταβολικού συνδρόμου (ΜΣ), του οποίου 
ο κοινός παθογενετικός άξονας είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη. Ο επιπολασμός 
του ΜΣ στις γυναίκες με ΣΠΩ στις ΗΠΑ με βάση τα κριτήρια του NCEP ATP-III είναι 
43-46%, ενώ ο αντίστοιχος στον γενικό πλυθησμό σύμφωνα με την NHANES III εί-
ναι 23%.54;55 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές στον επι-
πολασμό του ΜΣ στο ΣΠΩ ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή που αποδίδονται 
σε περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. Στην Ιταλία για παράδειγμα ο επιπλασμος 
του ΜΣ στο ΣΠΩ είναι 8.3% (κριτήρια NCEP ATP-III) σε σύγκριση με 2.4% στους 
μάρτυρες.56 Επιπλέον το ΜΣ είναι συχνότερο στον φαινότυπο του ΣΠΩ με διατα-
ραχή ΕΡ και υπερανδρογοναιμία από τον φαινότυπο με υπερανδρογοναιμία και 
πολυκυστικές ωοθήκες (8.9% έναντι 5% αντίστοιχα).56 Ο χαμηλότερο επιπολασμός 
του ΜΣ στις Ιταλίδες με ΣΠΩ είναι σε αντιστοιχία με τον χαμηλότερο επιπολασμό 
διαταραγμένης ανοχής στην γλυκόζη και ΣΔ2 στις γυναίκες με ΣΠΩ στην περιοχή 
της Μεσογείου.57

 Οι γυναίκες με ΣΠΩ και ΜΣ εμφανίζουν συχνότερα μελανίζουσα ακάνθωση, σο-
βαρή υπερανδρογοναιμία και χαμηλότερα επίπεδα SHBG από τις γυναίκες με ΣΠΩ 
χωρίς ΜΣ.54 Επίσης, οι λεπτές γυναίκες με ΣΠΩ δεν εμφανίζουν ΜΣ, γεγονός που 
καταδεικνύει την σημασία της παχυσαρκίας στο ΜΣ.58

Διαταραχή πηκτικότητας

Πολλές από τις μεταβολικές διαταραχές που χαρακτηρίζουν το ΣΠΩ όπως η παχυ-
σαρκίας και η υπερτριγλυκεριδαιμίας συνδυάζονται με διαταραγμένη ινωδολυτική 
δραστηριότητα, ενώ σε γυναίκες με ΣΠΩ εμφανίζεται αυξημένη δραστηριότητας 
του αναστoλέα του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου τύπου 1 (ΡΑΙ-1).59 με αποτέ-
λεσμα μειωμένη ινωδολυτική δραστηριότητα, προδιάθεση για σχηματισμό θρόμ-
βων, και διαταρχή στην ισορροπία ανάμεσα στη δραστηριότητα του PAI-1 και του 
ιστικού ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (t-PA).60 Ο ΡΑΙ-1 είναι αυξημένος και σε 
λεπτόσωμες γυναίκες με ΣΠΩ και συσχετίζεται άμεσα με την ινσουλινοαντοχή.61 
Ειδικότερα, στις γυναίκες με ΣΠΩ ανευρίσκεται γονιδιακός πολυμορφισμός που 
ενοχοποιείται για την αυξημένη σύνθεση PAI-1 σε μεγαλύτερη συχνότητα από τις 
φυσιολογικές γυναίκες.61 Η αντίσταση στην ινσουλίνη σχετίζεται με μεταβολές που 
ενισχύουν τη θρόμβωση μέσω αύξησης της πήξης και μέσω αναστολής της ινω-
δόλυσης, ενώ η προϊνσουλίνη, τα ενδιάμεσα προϊόντα της ινσουλίνης καθώς και η 
ίδια η ινσουλίνη αυξάνουν τη σύνθεση του ΡΑΙ-1.62 Επιπροσθέτως γυναίκες με ΣΠΩ 
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έχουν υψηλότερα επίπεδα ινωδογόνου, το οποίο αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα 
καρδιαγγειακού κινδύνου.63

Η μικρού βαθμού χρόνια φλεγμονή, αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παρά-
γοντα καρδιαγγειακού κινδύνου. Η C-αντιδρώσα πρωτείνη (CRP), που αποτελεί 
δείκτη φλεγμονής, μπορεί άμεσα να προκαλέσει ενδοθηλιακή δυσλειτουργία (ΕΔ) 
μέσω αύξησης της σύνθεσης διαλυτών μορίων προσκόλλησης, αύξησης της έκκρι-
σης της χυμοελκτικής πρωτεΐνης των μονοκυττάρων (MCP-1) και διευκολυνσης της 
πρόσληψη των LDL από τα μακροφάγα και ενεργοποίησης του συμπληρώματος.64 
Η CRP βρίσκεται αυξημένη στις ασθενείς με ΣΠΩ και συσχετίζεται θετικά με την 
υπερανδρογοναιμία, την ινσουλινοαντίσταση και το ΒΜΙ.65 Επίσης, η μειωμένη ευ-
αισθησία στην ινσουλίνη οδηγεί σε αύξηση της ηπατικής σύνθεσης των πρωτεϊνών 
οξείας φάσης.66

 Στις γυναίκες με ΣΠΩ αναφέρθηκε χαμηλού βαθμού χρόνια φλεγμονή ενώ βρέ-
θηκαν διαταραγμένοι και άλλοι δείκτες φλεγμονής, όπως η ομοκυστεΐνη και τα δι-
αλυτά μόρια προσκόλλησης.65;67 Πρόσφατα ενδιαφέρουσες μελέτες κατέδειξαν για 
πρώτη φορά ότι γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών με ή χωρίς αντί-
σταση στην ινσουλίνη,έχουν αυξημένα επίπεδα προϊόντων προχωρημένης γλυκο-
ζιλίωσης (Advanced Glycosylated Products-AGEs-) καθώς και αυξημένη έκφραση 
των υποδοχέων (RAGE) αυτών των ισχυρών αθηρογενετικών μορίων, ο ρόλος των 
οποίων έχει τεκμηριωθεί ως παράγων καρδιαγγειακού κινδύνου και η συμμετοχή 
τους στη αντίσταση της ινσουλίνης έχει δειχθεί και σε μοριακό επίπεδο.Τα μόρια 
αυτά παρουσιάζουν ισχυρή συσχέτιση και με τα ανδρογόνα στις γυναίκες αυτές 
και έχει δειχθεί οτι ευρίσκοντα και αυξημένα και στον ωοθηκικό ιστό γυναικών με 
το σύνδρομο. Έχουν επίσης βρεθεί υψηλότερα επίπεδα AGEs πλάσματος σε ανω-
ορρηκτικές ασθενείς με ΣΠΩ τα οποία συσχετίζονται με την ΑΜΗ σε σχέση με υγι-
είς μάρτυρες, όσο και σε ασθενείς με ΣΠΩ και ωορρηξία,, ανεξάρτητα από το ΒΜΙ.68 
Τέλος, ψηλότερος αριθμός λευκοκυττάρων με υψηλότερο ποσοστό πολυμορφο-
πύρηνων βρέθηκε σε λεπτόσωμες, έφηβες και νέες γυναίκες με ΣΠΩ.69

Ενδοθηλιακή Δυσλειτουργία

Η αθηροσκλήρυνση αποτελεί μια χρόνια διαδικασία που αναπτύσσεται σε χρονική 
διάρκεια δεκαετιών. Προσβάλει τα μεγάλα αγγεία, αλλά και προκαλεί λειτουργικές 
μεταβολές στη μικροκυκλοφορία. Εναρκτήρια βλάβη της αποτελεί η ενδοθηλιακή 
βλάβη που οδηγεί σε απώλεια της ικανότητας του ενδοθηλίου να λειτουργεί ως 
φραγμός στις αθηρογόνες λιποπρωτεΐνες και να ρυθμίζει τον αγγειακό τόνο με πα-
ραγωγή NO και άλλων αγγειοδραστικών μορίων και να αποτρέπει τη θρόμβωση. 
Η αντίσταση στην ινσουλίνη εμπλέκεται με πολλαπλούς μηχανισμούς στην γένεση 
της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας. Σε ασθενείς με ΣΠΩ με την χρήση υπερηχο-
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γράφου και τη μέθοδο της αγγειοδιαστολής μέσω ροής (FMD) των μέσου μεγέ-
θους αρτηριών αναδείχθηκε ενδοθηλιακή δυσλειτουργία σε παχύσαρκες και μη 
ασθενείς.70;71 Η εξαρτώμενη από το ενδοθήλιο FMD συσχετίστηκε με την CRP και 
η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία με τα επίπεδα ανδρογόνων.70 Έχει επίσης δειχθεί ότι 
ασθενείς με ΣΠΩ εμφανίζουν και μικροαγγειακή δυσλειτουργία ανεξαρτητη του 
ΒΜΙ και των επιπέδων των ανδρογόνων.72

Σύνδρομο υπνικής άπνοιας

Το σύνδρομο υπνικής άπνοιας σχετίζεται με την αντίσταση στην ινσουλίνη και την 
ανδρικού τύπου παχυσαρκία. Ο επιπολασμός της υπνικής άπνοιας στο ΣΠΩ είναι 
υψηλότερος από το αναμενόμενο, γεγονός που δεν ερμηνεύεται μόνο από την 
παχυσαρκία.73-75 Οι γυναίκες με ΣΠΩ φαίνεται να έχουν 30 φορές μεγαλύτερη πι-
θανότητα να εμφανίσουν υπνική άπνοια σε σχέση με φυσιολογικές γυναίκες,75 ενώ 
η σοβαρότητά της δε φαίνεται να σχετίζεται με το ΒΜΙ.73;75 Τα επίπεδα ινσουλίνης 
νηστείας καθώς και ο λόγος γλυκόζης προς ινσουλίνη, βρέθηκαν ισχυροί προγνω-
στικοί παράγοντες για το ΣΑΥ σε σχέση με τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας και τα 
ανδρογόνα.73

Λιπώδης διήθηση ήπατος

Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος [non-alcoholic fatty liver disease 
(NAFLD)] αποτελεί μια νoσολογική οντότητα που αναγνωρίζεται συχνότερα τα τε-
λευταία χρόνια και υπολογίζεται ότι το 31% των ενηλίκων έχει κάποιου βαθμού 
ηπατική στεάτωση.76 Περιλαμβάνει διαταραχές του ηπατικού παρεγχύματος όπως 
η απλή ηπατική στεάτωση [μή αλκοολικό λιπώδες ήπαρ (non-alcoholic fatty liver-
NAFL)] και την σοβαρή μορφή της μη-αλκοολικής στεατοηπατίτιδας (non-alcoholic 
steatohepatitis – NASH) η οποία σε σημαντικό ποσοστό (25%) μεταπίπτει σε κίρ-
ρωση και έχει σημαντική θνησιμότητα (10% στα 10έτη).76 Ο κύριος παθοφυσιολο-
γικός μηχανισμός ανάπτυξης NAFLD είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη. Αντίσταση 
στην ινσουλίνη εμφανίζει το 98% των ασθενών με NAFLD.77

Σε μια αναδρομική μελέτη 70 γυναικών με ΣΠΩ, βρέθηκαν υψηλά επίπεδα αμι-
νοτρανσφεράσης της αλανίνης (ALT) στο 30% των ατόμων.78 Οι γυναίκες με τα 
υψηλότερα επίπεδα ALT είχαν σημαντικά υψηλότερο BMI, περιφέρεια μέσης, τρι-
γλυκερίδια πλάσματος, λόγο ολικής χοληστερόλης προς HDL και αντίσταση στην 
ινσουλίνη. Σε μελέτη ασθενών με ΣΠΩ με απεικονιστικά κριτήρια NAFL διαγνώ-
στηκε στο 41.5% ενώ οι ασθενείς με NAFL είχαν σημαντικότερη αντίσταση στην ιν-
σουλίνη και μεγαλύτερη περίμετρο μέσης από τους ασθενείς με φυσιολογική απει-
κόνιση ήπατος.79 Σε άλλη μελέτη λεπτών νεαρών ασθενών με ΣΠΩ και αντίσταση 
στην ινσουλίνη δεν βρέθηκε αυξημένη επίπτωση NAFL γεγονός που καταδεικνύει 
την πιθανή σημασία της παχυσαρκίας ή/και της ηλικίας στην εξέλιξη της νόσου.80
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4) Θεραπευτικοί χειρισμοί
Η πολυσυστηματική κλινική έκφραση του ΣΠΩ επιτάσσει αντίστοιχα πολυμετωπι-
κή θεραπευτική προσέγγιση. Στα παραδοσιακά χρησιμοποιούμενα φαρμακευτικά 
σκευάσματα (από του στόματος αντισυλληπτικά δισκία, κιτρική κλομιφαίνη, αντι-
ανδρογόνα) έχουν προστεθεί νεώτερα όπως οι ευαισθητοποιητές της ινσουλινης 
και οι στατίνες. Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν διεξοδικότερα οι διαθέσιμοι 
θεραπευτικοί χειρισμοί της μεταβολικής συνιστώσας του συνδρόμου και η επίδρα-
ση των κλασσικών σκευασμάτων στην μεταβολική διαταραχή που συνοδεύει το 
ΣΠΩ.

Αλλαγή τρόπου ζωής

Η υιοθέτηση σωστής διατροφικής συμπεριφοράς και η σωματική άσκηση είναι 
πρωταρχικής σημασίας παρέμβαση, ειδικά στις περιπτώσεις που ο δυτικός τρόπος 
ζωής και τα επακόλουθά του επιδεινώνουν την κλινική εκδήλωση του ΣΠΩ. Στόχος 
της παρέμβασης είναι καταρχήν η απώλεια βάρους και σε δεύτερο χρόνο η μακρο-
χρόνια διατήρησή της.
 Η μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη μέσω δίαιτας και απώλειας σωματικού 
βάρους με άσκηση συμβάλει στην βελτίωση των κλινικών, μεταβολικών και ορμο-
νολογικών παραμέτρων του ΣΠΩ. Ακόμη και μέτρια απώλεια βάρους (10% του αρ-
χικού) αυξάνει την συχνότητα της ωορρηξίας, βελτιώνει τους ορμονικούς δείκτες 
και μετριάζει τις μεταβολικές διαταραχές σε γυναίκες με ΣΠΩ.81 Αν και η αλλαγή του 
τρόπου ζωής είναι πιο επιτακτική στις παχύσαρκες γυναίκες, κάθε γυναίκα με ΣΠΩ 
επωφελείται από μια ισορροπημένη δίαιτα και συστηματική σωστική άσκηση.82 Το 
γεγονός ότι η απώλειας βάρους και η διατήρηση της μακροχρόνια είναι δύσκολο 
να επιτευχθεί στην πλειοψηφία των γυναικών επιβάλει την προσθήκη φαρμακευτι-
κής αγωγής.

Ευαισθητοποιητές της ινσουλίνης

Τις τελευταίες 2 δεκαετίες η κατανόηση της παθοφυσιολογίας του ΣΠΩ και η τεκμη-
ρίωση του κεντρικού ρόλου της αντίστασης στην ινσουλίνη στην παθογένεια του 
συνδρόμου, επέβαλλαν οι σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις να στοχεύσουν 
και στον παράγοντα αυτό. Την τελευταία δεκαετία οι ευαισθητοποιητές της ινσου-
λίνης έχουν αποτελέσει ένα σημαντικό θεραπευτικό όπλο κατά της ινσουλινοαντί-
στασης και της υπερινσουλιναιμίας και σε σύγκριση με τα αντισυλληπτικά δισκία 
και τα αντιανδρογόνα, η θεραπευτική χρήση τους προσεγγίζει σφαιρικά αρκετές 
από τις παθολογικές παραμέτρους του συνδρόμου και κυρίως, τις μεταβολικές, και 
καρδιαγγειακές διαταραχές. Η μετφορμίνη και οι θειαζολιδινεδιόνες είναι δυο ευ-
ρέως χρησιμοποιούμενοι ευαισθητοποιητές της ινσουλίνης.
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Η μετφορμίνη είναι ένα διγουανίδιο το οποίο εισήχθη στην κλινική πράξη το 1957 
και σήμερα αποτελεί ένα ασφαλές, αποτελεσματικό πρώτης γραμμής φάρμακο για 
την αντιμετώπιση του ΣΔ2. Η μετφορμίνη μειώνει τη βασική ηπατική παραγωγή 
γλυκόζης σε άτομα με ΣΔ2 κατά 9 ως 30% μέσω αναστολής της γλυκονεογέννε-
σης.83 Επίσης βελτιώνει τη χρησιμοποίηση της γλυκόζης στο σκελετικό μυ και στο 
λιπώδη ιστό84 και εισερχόμενη στο κύτταρο διεγείρει άμεσα τη δραστηριότητα τυ-
ροσινικής κινάσης του υποδοχέα της ινσουλίνης.85

 Η μετφορμίνη χρησιμοποιείται στο ΣΠΩ από το 1994 και είναι ο καλύτερα μελε-
τημένος ευαισθητοποιητής ινσουλίνης στο ΣΠΩ.86 Οι διαθέσιμες ελεγχόμενες με-
λέτες δείχνουν ότι η θεραπεία με μετφορμίνη για τουλάχιστον 2-3 μήνες συνδέεται 
με σημαντική μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης (από 25 έως 60%), Δ4A (από 
25 έως 50%), DHEAS (από 28% έως 40%) και αύξηση της SHBG.87-90 Η μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα παρατηρήθηκε στις υπερινσουλιναιμικές υπερανδρογοναιμι-
κές γυναίκες με ΣΠΩ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ελάττωση των ανδρογόνων 
από την μετφορμίνη έστω εν μέρει οφείλεται στην μείωση της υπερινσουλιναιμί-
ας.91 Έχει εντούτοις ανεδειχθεί άμεση ανασταλτική δράση της μετφορμίνης στην 
παραγωγή Δ4Α από τα ανθρώπινα ωοθηκικά κύτταρα θήκης μέσω μειωμένης 
έκφρασης της οξείας στεροειδογενετικής ρυθμιστικής πρωτεΐνης (STAR), η οποία 
θεωρείται περιοριστικό ένζυμο στην παραγωγή στεροειδών ορμονών στις γονά-
δες.92

 Στην αντιμετώπιση των διαταραχών ΕΡ η μετφορμίνη δεν θεωρείται σκεύασμα 
πρώτης εκλογής αν και έχει αναφερθεί σημαντική βελτίωση στη συχνότητα της 
εμμήνου ρύσεως μετά χορήγηση μετφορμίνης σε πολλές μελέτες.93;94 Όσον αφορά 
την ασφάλεια της χορήγησης της μετφορμίνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης, έχει ταξινομηθεί ως φάρμακο κατηγορίας Β, δηλαδή σε in vitro μελέτες και σε 
περιορισμένο αριθμό ασθενών δεν έχει αναφερθεί αυξημένος κίνδυνος τερατο-
γένεσης, αλλά μεγαλύτερες σε αριθμό ασθενών σειρές είναι απαραίτητες για να 
τεκμηριωθεί η ασφάλεια. 95;96

 Το ΣΠΩ συνδέεται με μια σειρά μεταβολικών διαταραχών που του προσδίδουν 
αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η θεραπεία με ινσουλίνο-ευαισθητοποιητές 
αναμένεται να βελτιώσει την μεταβολική εικόνα και την καρδιαγγειακή νοσηρό-
τητα των γυναικών αυτών. Έχει αναφερθεί μείωση της μέσης συστολικής και δια-
στολικής ΑΠ στις ασθενείς με ΣΠΩ μετά από θεραπεία με μετφορμίνη,97 καθώς και 
βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ των ασθενών.89 Σε μελέτη όπου χορηγήθηκε 
μετφορμίνη σε γυναίκες με ΣΠΩ, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των επιπέδων 
του sVCAM-1 και της CRP, υποδηλώνοντας ευνοϊκή δράση της μετφορμίνης στη 
χαμηλού βαθμού χρόνια φλεγμονή που είναι παρούσα στις γυναίκες με ΣΠΩ.65 Επί-
σης, χορήγηση μετφορμίνης σε γυναίκες με ΣΠΩ, βελτιώνει την υπερινσουλιναιμία 
και την αντίσταση στην ινσουλίνη όπως επίσης μειώνει τα επίπεδα αθηρογόνων 
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μορίων (C-αντιδρώσα πρωτεϊνη, Ενδοθηλίνη-1) μορίων προσκολλήσεως (ICAM, 
VCAM) και τελικών προϊόντων μη ενζυμικής γλυκοζυλίωσης (AGEs).98-101 Τέλος, 
πρόσφατη μελετη κατέδειξε ότι η θεραπεία με μετφορμίνη συμβάλλει στην σημα-
ντική μείωση των επιπέδων ρενίνης που ανευρίσκονται αυξημένα σε γυναίκες με 
ΣΠΩ.52

Θειαζολιδινεδιόνες

Οι θειαζολιδινεδιόνες (TZD) (πιογλιταζόνη, ροσιγλιταζόνη), αποτελούν υψηλής 
συγγένειας προσδέτες και ενεργοποιητές των πυρηνικών υποδοχέων PPAR-γ και 
θεωρείται πως επηρεάζουν την ινσουλινο-ευαισθησία βελτιώνοντας τη δράση της 
ινσουλίνης στο ήπαρ, τους σκελετικούς μυς, και το λιπώδη ιστό, ενώ έχουν μέτρια 
δράση στην ηπατική παραγωγή γλυκόζης. Έχει επίσης αναφερθεί πως οι TZD επη-
ρεάζουν άμεσα την ωοθηκική στεροειδογένεση.102

 Σε μελέτες ασθενών με ΣΠΩ οι TZD έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στην 
ελάττωση της ινσουλινοαντίστασης και της υπερανδρογοναιμίας καθώς και στην 
ομαλοποίηση της ΕΡ.103 Σε πρόσφατη μάλιστα μελέτη η μείωση της ελεύθερης τε-
στοστερόνης σε ασθενείς με ΣΠΩ που έλαβαν ροσιγλιταζίνη ήταν συγκρίσιμη με 
αυτή που επιτεύχθηκε με χορήγηση μετφορμίνης.99 Όσο αναφορά στην επίδρασή 
τους στο λιπιδαιμικό προφίλ και στην γονιμότητα, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα 
δεν έχει αποδειχθεί ωφέλεια, αν και κάθε TZD πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά γιατί 
οι δράσεις τους διαφοροποιούνται σε αρκετά μεταβολικά μονοπάτια.

Αντιανδρογόνα

Η θεραπεία με αντιανδρογόνα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπευτικής προ-
σέγγισης του δασυτριχισμού και της ακμής σε γυναίκες με ΣΠΩ. Τα κύρια χρησι-
μοποιούμενα αντιανδρογόνα είναι η οξεϊκή κυπροτερόνη και η φλουταμίδη, ενώ 
έχουν χρησιμοποιηθεί η φιναστερίδη και η σπειρονολακτόνη σε μικρότερο βαθμό. 
Η οξεική κυπροτερόνη είναι στεροειδές παράγωγο της 17-ΟΗ-προγεστερόνης με 
ισχυρή αντιανδρογόνο, αντιγοναδοτροπική και προγεσταγονική δράση που ανα-
στέλλει τη δέσμευση των ανδρογόνων στον ενδοκυττάριο υποδοχέα τους. Λαμβά-
νοντας υπόψη τον κίνδυνο θηλεοποίησης άρρεν εμβρύου αντισυλληπτικά πρέπει 
να συγχορηγούνται σε όλες τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.
 Η πιθανή αρνητική μεταβολική τους επίδραση έχει προκαλέσει εκτεταμένη συ-
ζήτηση για το πότε και για πόσο διάστημα πρέπει να χορηγούνται. Οι λίγες δια-
θέσιμες μελέτες που αφορούν στην επίδρασης της φλουταμίδης στο μεταβολικό 
προφίλ ασθενών με ΣΠΩ δείχνουν είτε ουδέτερη είτε ελάχιστα θετική επίδραση 
στην ινσουλινοαντίσταση, ενώ αντικρουόμενα είναι τα δεδομένα για την επίδρασή 
της στα λιπίδια.104-107
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Αντισυλληπτικά

Τα αντισυλληπτικά δισκία ήταν για δεκαετίες ή κύρια χρησιμοποιούμενη φαρμα-
κευτική αγωγή για την ρύθμιση της ΕΡ και την αντιμετώπιση των κλινικών σημείων 
υπερανδρογοναιμίας στο ΣΠΩ. Επιπροσθέτως αντιμετωπιζόταν η δυσλειτουργική 
μητρορραγία και ο αυξημένος κίνδυνος υπερπλασίας και καρκινώματος του ενδο-
μητρίου από την χρόνια ανωοθυλακιορρηξία ή αραιομηνόρροια.
 Η αναγνώριση τα τελευταία χρόνια της μεταβολικής διαταραχής που συνοδεύει 
το ΣΠΩ έγειρε ερωτήματα σε σχέση με την επίδραση των αντισυλληπτικών δισκί-
ων στο μεταβολισμό. Αρκετές μελέτες ανέδειξαν επιδείνωση της ευαισθησίας στην 
δράση της ινσουλίνης, της ανοχής στην γλυκόζη, και του λιπιδαιμικού προφίλ.107-109 
Η επίδραση αυτή ήταν σημαντικότερη στις παχύσαρκες γυναίκες με ΣΠΩ, ενώ ση-
μαντικό ρόλο παίζει και ο τύπος του προγεσταγόνου που χρησιμοποιείται.108;109 Μία 
πρόσφατη μετανάλυση 4 σειρών ασθενών δεν ανέδειξε αυξημένο κίνδυνο δυσμε-
νούς μεταβολικής επίδρασης από την χρήση αντισυλληπτικών σε σύγκριση με τη 
χρήση μετφορμίνης αν και στοιχεία από ευάριθμες ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες 
μελέτες δεν είναι ακόμα διαθέσιμα.94

 Ο συνδυασμός αιθυνυλοιστραδιόλης-οξεικής κυπροτερόνης που χρησιμοποιεί-
ται για την βελτίωση της κυκλικότητας της ΕΡ και των κλινικών σημείων υπεραν-
δρογοναιμίας έχει συσχετιστεί με αύξηση τόσο της HDL όσο και των τριγλυκερι-
δίων σε παχύσαρκες και μη ασθενείς με ΣΠΩ.110 Ο συνδυασμός αυτός έχει επίσης 
ενοχοποιηθεί για επιδείνωση της ανοχής στην γλυκόζη,καθώς και στην δυσλιπιδαι-
μία δεν υπάρχει όμως ομοφωνία στη βιβλιογραφία όσο αναφορά αυτές τις επιδρά-
σεις.110;111

Στατίνες

Οι στατίνες (αναστολείς της αναγωγάσης του 3-υδροξυ-3-μεθυλ-γλουταρυλ συ-
νενζύμου Α) ίσως αποδειχθούν ένα πρόσθετο θεραπευτικό εργαλείο για την αντι-
μετώπιση των μεταβολικών διαταραχών στο ΣΠΩ. Σε in-vitro μελέτες οι στατίνες 
αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό και την στεροειδογένεση των ωοθηκικών κυτ-
τάρων θήκης.159 Προς επιβεβαίωση, η χορήγηση στατίνης επέφερε άμβλυνση του 
κλινικού και βιοχημικού υπερανδρογονισμού και βελτίωση των καρδιαγγειακών 
παραγόντων κινδύνου.112 Επόμενη μελέτη επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα αυτά,113 
ενώ πρόσφατα δημοσιεύτηκε προοπτική μελέτη σύγκρισης σιμβαστατίνης και 
μετφορμίνης σε ασθενείς με ΣΠΩ από την οποία προέκυψε ότι τα δύο σκευάσματα 
είναι εξίσου αποτελεσματικά ως προς την βελτίωση της υπερανδρογοναιμίας και 
των βιοχημικών δεικτών καρδιαγγειακού κινδύνου, η σιμβαστατίνη όμως υπερτε-
ρεί στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας.114
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