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П
оликистозната болест на яй

чника (ПКБЯ) представлява 

полиетологично заболяване 

с участие на редица звена от не

вроендокринната система, с краен 

израз овариален хиперандрогенизъм. 

Преди повече от 60 години Stein 

и Leventhal установиха връзката 

между двустранно уголемени поли

кистозни яйчници и аменорея, обе

зитет и хирзутизъм. И досега дис

кусиите относно патогенезата на 

заболяването и оптималния подход 

за лечение не са стихнали. Найобщо 

казано водещият момент в клини

ката са менструалните нарушения 

– вторична аменорея, много рядко 

първична аменорея, олигоменорея, 

ановулация, лутеинова недостатъч

ност и неправилни маточни кръ

вотечения. На преден план излиза 

разстройството на овулацията и 

неговата клинична изява – ендокрин

но обусловеният стерилитет. Пови

шеното андрогенно ниво се изявява 

с акне, себорея, космен вирилизъм, а 

при част от болните и напълняване.

В основата на поликистозната бо

лест на яйчниците стои нарушение 

в стероидогенезата на яйчникови

те хормони, но не е установено дали 

първичната причина лежи в яйчници

те или надбъбречната кора, или пък 

се касае за разстройство, дължащо 

се на първично отклонение в дей

ността на хипоталамохипофизарна

та система.

Терминът „болест на поликистоз

ните яйчници“ е предложен, за да 

илюстрира овариалната поликисто

за като самостоятелно нарушение 

за разлика от PCOS, който може 

да се срещне в рамките на друго 

ендокринно заболяване. Повсемест

ната употреба и подобряването 

на ултразвуковата техника прави 

възможно и неинвазивното вери

фициране на овариалната морфоло

гия. Въведоха се нови обозначения 

на нарушението – „мултикистозни 

яйчници“, „склерополикистозни яй

чници“, като морфологията на яйч

ниците отразява само един белег, а 

не поставя специфичната диагноза 

и не е правилно да се използва като 

синоним на PCOS. Наблюдаваните 

анатомични промени в яйчника не са 

уникални – могат да се наблюдават 

както при редица заболявания, така 

и при клинично здрави жени с нормал

на овулаторна функция.

PCOS е едно от найчестите ендо

кринни заболявания, като обхваща 

514% от жените в репродуктивна 

възраст. Честотата е повисока 

в определени популации и при жени 

със захарен диабет тип 2 и с риск 

от инсулинова резистентност. 

Има няколко теории за обяснение на 

патогенезата на PCOS. Всички те 

са подкрепени с експериментални 

клинични данни: 

 � Една от тях е уникален дефект в 

инсулиновото действие и секре

ция, което води до инсулинова ре

зистентност и хиперинсулинемия, 

а това увеличава андрогенната 

продукция при PCOS.

 � Друга теория определя първичен 

невроендокринен дефект, който 

предизвиква усилване на пулсова

та честота и амплитудата на LH 

(лутеинизиращ хормон).

 � Трета хипотеза посочва форма на 

Гонадотропинзависим овариален 

хиперандрогенизъм, при който 

централната аномалия е дефект в 

синтеза на андрогени, с резултат 

повишена овариална андрогенна 

продукция.

 � Четвърта хипотеза се основава 

на повишена адренална андроген

на продукция поради нарушения в 

метаболизма на кортизола.

 � Не на последно място са и гене

тичните фактори. Наблюдава се 

фамилно заболяване при PCOS, при 

което отделните характерис
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тики се унаследяват по различен 

начин. PCOS има комплексна харак

теристика, при която редица гени 

(относително малък брой ключови 

гени), съвместно с факторите на 

околната, среда допринасят за 

развитие на наблюдаваната кли

нична и биохимична разнородност. 

 � Все повече доказателства изли

зат за ролята на висцералното 

затлъстяване като причина за 

PCOS. Прокрадва се идеята, че 

при затлъстелите жени с PCOS 

нарушението възниква по време 

на интраутеринното развитие и 

зависи от майчините фактори и 

теглото при раждане.

Как се проявява 
заболяването?
Клиничната характеристика може 

да бъде разделена в три компонента:

 � Хиперандрогенен

 � Ановулаторен

 � Метаболитен

Честотата на отделните симпто

ми е индивидуално обусловена, има 

генетични и етнически различия. В 

следващите редове ще разгледаме 

всеки от тях поотделно.

Менструални 
нарушения
Около 7580% от жените с PCOS 

имат нарушения в менструалния ци

къл, изразяващ се в олигоаменорея 

или неправилни маточни кръвотече

ния, дължащи се на хронична ановула

ция и нарушения в лутеалната фаза. 

Менархето обикновено настъпва на

време или с малко закъснение, като 

олигоменореята се установява вед

нага след него или след период на 

сравнително редовен менструален 

цикъл. Цикълът найчесто е през 35 

до 60 дни, понякога менструациите 

са 23 в годината. Кървенето може 

да бъде обилно и болезнено поради 

ациклична хиперестрогенемия. 

Промени по кожа и 
кожни придатъци

Хирзутизъм

Дефинира се като ексцесивен рас

теж на терминални косми в зони, 

характерни за мъжки тип окосмя

ване, т.е. андрогензависими зони. 

Найчувствителните са в областта 

на лицето: брадичка и шия под долна 

челюст, горна устна и бакенбарди. 

По тялото се засягат странични

те зони на пубисната област, Ли

неа алба, горната част на бедрата, 

средната линия на гърдите и стра

ничните зони на гръдния кош. Колко

то посилен е андрогенният ефект, 

толкова пообширни области се 

засягат латерално от срединната 

линия на гръдния кош и корема. До

като горната устна се окосмява от 

краищата към средата. Честотата 

е около 6570%. Появява се в късно 

юношество (около менархе) и еволю

цията е постепенна.

Акне

Възниква при повишено образуване 

на мастен секрет от пиелосеба

цейните жлези под действието на 

андрогените. Себорея възниква бър

зо след повишаване на андрогените, 

а акнето е първата кожна проява на 

хиперандрогенизма. То се влошава в 

лутеалната фаза на менструалния 

цикъл поради андрогенния ефект на 

прогестерона в себацейния фоликул. 

Честотата му е 2439%. Възниква 

в поранна възраст в сравнение с 

хирзутизма и прогресира в хода на 

заболяването. Акне не може да въз

никне без андрогенно действие вър

ху мастни жлези. Ето защо появата 

му не бива да се неглижира и винаги 

трябва да се търси източникът на 

повишената андрогенна секреция.

Алопеция

Означава загуба на коса от скалпа. 

Това е найстресиращата кожна про

мяна в резултат на хиперандрогени

зъм при PCOS. Андрогензависимата 

алопеция е с характерно разпределе

ние, никога не засяга други зони ос

вен скалпа, найчувствителна зона е 

темето, последвана от венечната 

област на главата. Понякога се на

блюдава отдръпване на предната 

линия на окосмяването на главата. 

Антропометрични 
характеристики и 
затлъстяване
При 3050% от жените с PCOS се на

блюдава наднормено тегло и затлъс

тяване. Натрупването на тегло 

много често предшества проявата 

на хиперандрогенизъм и менструал

ни нарушения. За оценка на затлъс

тяването се използва BMI (индекс на 

телесна маса).

Отлагането на мастна тъкан при 

жени с PCOS е от андроиден тип, 

Индекс на телесната маса (ИТМ)
Body Mass Index (BMI)

ИТМ (BMI) = ръст в м2

тегло в кг
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т.е. увеличава се интраабдоминал

ното или висцералното мастно 

депо. Лесно приложим метод и до

бър показател за натрупване на 

висцерална мастна тъкан е измер

ването на обиколката на талията. 

Обиколката на талията над 88 cm 

или съотношение талия/ханш ≥0.8 

при жените е маркер за андроиден 

тип натрупване на мастна тъкан. 

Защо е толкова важна тази тъкан? 

През 1994 г. мастната тъкан пре

става да се разглежда като инер

тна тъкан, складираща енергия под 

формата на триглицериди, а като 

найголемият ендокринен орган в 

човешкото тяло. Вече е извест

но, че адипоцитите секретират 

редица субстанции като лептин, 

туморнекротизиращ фактор алфа 

(TNFα), адипонектин, интерлевкин 6 

(IL6), които оказват локални далеч

ни въздействия. Тези хормони игра

ят важна роля в репродуктивните 

процеси, метаболизма, сърдечносъ

довата функция и имунитета. Счи

та се, че при една и съща степен 

на затлъстяване лицата с поголямо 

количество висцерална мазнина (при 

болни с PCOS) са позастрашени от 

сериозни заболявания, свързани със 

затлъстяването, метаболитни раз

стройства, сърдечносъдови заболя

вания, злокачествени образувания.

Понастоящем поликистозният ова

риален синдром се разглежда като 

метаболитен синдром, в чиято ос

нова лежи инсулинова резистент

ност, а затлъстяването оказва 

допълнително утежняващ ефект. 

Наднорменото тегло е предпостав

ка за развитие на въглехидратни 

нарушения, но слабите жени с PCOS 

също са с повишен риск. Честота

та на новооткрит захарен диабет 

в хода на изследвания при жени 

с това заболяване достига 10%, 

като повечето се намират в 3тата 

и 4тата възрастова декада. Жените 

с поликистоза са предразположени 

в поголяма степен към гестацио

нен диабет. Хиперинсулинемията 

и намалената инсулинова чувстви

телност обикновено се свързва с 

липидни нарушения: повишени нива 

на липопротеините с много ниска 

плътност, намалени нива на липо

протеините с висока плътност 

(HDL), повишени нива на триглице

риди, които са известни рискови 

фактори за исхемична болест на 

сърцето и други съдови усложнения. 

Както се вижда, късните метабо

литни усложнения са от поголямо 

значение, отколкото самата репро

дуктивна дисфункция.

В това многообразие от симптоми 

какви диагностични критерии да из-

ползваме за ранно откриване на по-

ликистозен овариален синдром?

В исторически план те са се проме

няли многократно поради неясната 

етиопатогенеза и разнородния ха

рактер на овариалната поликисто

за. Някои от тези критерии, като 

повишени стойности на LH и нару

шено съотношение на LH/FSH >2.5

3, са се приемали за задължителни. 

Ясно е, че при над 50% от жените с 

PCOS тези стойности са в нормата. 

Наличието на сериозни критики, 

както към диагностичните и класи

ческите ултразвукови критерии и 

желанието да се постигне консенсус 

между групите, доведе до среща на 

експерти на ESHREASRM в Ротер

дам 2003 г. и се предложиха нови ди

агностични критерии за PCOS и нови 

критерии за ултразвукова диагноза. 

Диагностичните критерии са:

 � Хиперандрогенизъм

 � Хронична ановулация

 � Поликистозни яйчници

Ултразвуковите критерии са:

 � Увеличени размери на яйчниците

 � Увеличен брой фоликули (мин. 12, с 

диаметър 210 mm)

Достатъчно е измененията да за

сягат само един яйчник. Това дава 

възможност за поголяма гъвкавост 

и попрецизно решаване на пробле

мите, свързани с хетерогенността 

на синдрома.

Обобщеният минимален пакет от 

изследвания за поставяне на ди

агнозата и определяне на тера

певтичното поведение са: хормо

нални изследвания (тестостерон, 

андростендион, DHEAS, 17OHпро

гестерон, пролактин), ултразвуково 

изследване на малък таз, стандар

тен оГТТ + инсулин в хода му, липид

ни показатели.

Отдавна са натрупани данни, че же

ните с PCOS имат влошено качество 

на живот, психосоциално благополу

чие и удовлетвореност. Съществу

ва връзка между повишените андро

генни нива и депресията, повишения 

риск от емоционални разстройства, 

мании, натрапливи мисли, вътрелич

ностна чувствителност, тревож

ност, психотизъм и пониска степен 

на удовлетвореност от живота по 

отношение на здраве и собстве

на личност. Хирзутизмът, особено 

лицевият, е един от найразстрой

ващите аспекти, както и акнето. 

Ето защо в изграждането на инди

видуален лечебен подход трябва да 

се обърне внимание първоначално 

върху найзатормозяващите за мо

мента симптоми на заболяването, 

защото успешното им повлияване 

ще се отрази благоприятно върху 

социалната и емоционална удовлет

вореност и реализация на жените.

Липсата на ясна етиологична причи
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на за поликистозния овариален синд

ром налага лечението му да бъде 

симптоматично, да отговори на на

временните нужди на пациентката 

и да реализира основните � цели, а 

именно индукция на овулация, лече

ние на хиперандрогенизъм и лечение 

на метаболитния синдром. За всеки 

период от живота на жената и в 

зависимост от нейните репродук

тивни намерения, и в зависимост от 

изявата на заболяването се предла

га конкретна стратегия, която да 

реши здравния проблем на жената. 

Освен належащия проблем трябва да 

се помисли и в дългосрочен план за 

профилактика на късните рискове на 

PCOS, които са хипертония, сърдеч

носъдови заболявания, захарен диа

бет, ендометриална хиперплазия с 

потенциален риск от малигнизация. 

Ако пациентката е млада и желае 

забременяване, трябва да насочим 

усилията си към индукция на овула

цията и лечение на стерилитета. 

Една от найхарактерните черти 

на PCOS е хроничната ановулация 

– тя е основната причина за стери

литет, като честотата се движи 

около 7075%. Основен приоритет е 

възстановяването на нормалната 

овулаторна функция, реализиране на 

нормален менструален цикъл и въз

становяване на фертилната функ

ция на жената. Коригирайки някои 

хормонални отклонения, има пози

тивен ефект и върху евентуални ме

таболитни нарушения. Средство за 

избор на индукция на овулацията е:

 � Кломифенцитрат (КЦ): той дейст

ва компетитивно по отношение 

на ендогенния естрадиол; измест

ва го трайно от рецепторите 

му в хипоталамуса. Така блокира 

отрицателната обратна връзка и 

води до увеличение в секрецията 

на гонадорилийзинг хормона. Той, 

от своя страна, увеличава продук

цията на FSH, LH и води до овула

ция. Честотата на индуцираните 

овулации с КЦ при жени с PCOS е 

около 6395%. Започва се с минимал

на доза, 5 дни от третия ден на ци

къла, като дозата постепенно се 

увеличава. Лечението продължа

ва шест цикъла, до достигане на 

дозата, предизвикваща овулация. 

Целта е да се поддържа овулация с 

минимална ефективна доза.

 � Гонадотропни хормони. Стиму

лацията с гонадотропни хормони 

цел� развитието на единдва до

минантни фоликула, които покъс

но да овулират. Тя е насочена към 

жените, резистентни на КЦ или 

овулиращи с КЦ, но незабременява

щи. Терапията е с ниски дози FSH, 

използвани в три протокола. 

 � Макар и много рядко и днес се 

прибягва до оперативно лечение.  

Предложената от Stein и Leventhal 

клиновидна резекция, чрез която 

се цел� отстраняване на част 

от увеличената андрогенпродуци

раща яйч никова тъкан, което да 

доведе до намаляване на андроге

ните, вече е в историята. С навли

зането в клиничната практика на 

оперативната лапароскопия и из

ползването � за лечение при жени

те с PCOS, се създава възможност 

за възстановяване на овулацията. 

Използвани са различни ендоскоп

ски техники, като за момента 

найважно значение има овариал

ната електрофенестрация и ла

зервапоризация. Резултатите са 

обнадеждаващи и показват въз

становяване на овулация и циклич

на менструация при около 80%. При 

оперативните техники съществу

ва макар и минимален риск от за

сягане на овариалния хилус, послед

вано от риск от преждевременна 

овариална недостатъчност. Тъй 

като консервативната терапия в 

лицето на орална хормонална кон

трацепция (ОХК) дава големи въз

можности за терапия, операцията 

е средство на втори избор при ле

чение на PCOS. 

Проявите на хиперандрогени-

зма обикновено започват около 

менархе, развиват се постепенно 

и продължително. Основната цел е 

да се потисне централно андроген

ната продукция или да се блокира пе

риферният ефект на андрогените. 

Разполагаме с три групи средства.

Инхибитори на андрогенната 

продукция

Найчесто използваните средства 

в тази група са ОХК. Прогеста

генната им компонента намалява 

нивото на LHобусловената овари

ална продукция на тестостерон и 

андростендион. Етинилестрадио

лът увеличава до три пъти нивото 

на SHBG, което води до намаляване 

на свободния тестостерон в пери

ферната циркулация. ОХК е средство 

за лечение при хиперандрогенизма 

при жени. По отношение на естро

геновата компонента изборът е 

количествен, поподходящо е да се 

използва 30 microgram препарати, за 

да се реализира посилен ефект вър

ху продукцията на SHBG. Особено 

важен е изборът на втората ком

понента. Синтезирането на нови 

високоселектирани прогестагени, 

със свойства максимално близки до 

тези на естествения прогестерон 

и без андрогенна ак тивност, са про

гестагени от 3то и 4то поколение. 

Едни от найподходящите прогеста

гени от 4то поколение са Диеногест, 

Дроспиренон. Отчита се ефектът 

като намаляване на проявите на 

хиперандрогенизъм, акне, себорея, 

хирзутизма, намаляване нивата на 
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тестостерона след 36месечна те

рапия. Ципротеронацетатът (СРА) 

заема ключово място в лечението 

на хиперандрогенизма.

Периферни андрогенни блокери. 

Те инхибират свързването на тес

тостерона с андрогенните ре

цептори на периферията. Един от 

найчесто използваните е Спироно

лактон. Те имат добър терапевти

чен ефект по отношение на хирзу

тизма, но се използват в случаите, 

когато има контраиндикации за при

ложение на ОХК или СРА. 

Нови терапевтични стратегии 

на PCOS с оглед метаболитни-

те усложнения. Ключов компонент 

в патогенезата на синдрома е инсу

линовата резистентност. Връзката 

между хиперинсулинемията и хипер

андрогенизма е базата за прилагане 

на средства за потискане на инсулина.

Редукция на тегло 
Включва диета хипокалорийна, с 

ниско съдържания на мазнини и въ

глехидрати и високо съдържания на 

фибри и баластни вещества. Загуба

та на тегло и загубата на висцерал

на мастна тъкан (която всъщност 

е метаболитно активна) може да 

възстанови овулацията до степен 

на настъпване на бременност, дори 

да не е достигнато идеалното те

гло. Физическата активност, изра

зена в продължително натоварване, 

е поважен фактор отколкото ин

тензитетът. Умерената физическа 

активност подобрява инсулиновата 

чувствителност, независимо от ре

дукцията на тегло. 

Инсулинови очувствители

Много обнадеждаващи са резулта

тите от прилагането на Метфор

мин, Dхироинозитол по отношение 

на подобряването на метаболитни

те нарушения, клинични симптоми 

и възстановяването на фертили

тета. Те намаляват инсулиновите 

нива без да предизвикват хипогли

кемия, намаляват хепаталната глю

козна продукция, а достигайки висо

ка концентрация в тънките черва, 

забавят абсорбцията на глюкоза и 

подобряват усвояването �. Препа

ратите могат да доведат до нама

ляване на телесното тегло, повли

яват висцералната мастна тъкан, 

намаляват калорийния внос в резул

тат на потискане на апетита и ре

дукцията на хиперинсулинемията.

Като обобщение, първата стъпка 

от лечението на жени с PCOS е ре

дукция на тегло с помощта на под

ходяща диета и оптимален двигате

лен режим. При доказана инсулинова 

резистентност се включват инсу

линови очувствители, при липидни 

нарушения се включват липидопо

нижаващи медикаменти, при съпът

стваща хипертония – антихипер

тензивни ме дикаменти, неутрални 

по отношение на въглехидратната 

и липидна обмяна. Няма общи насоки 

за проследяване ефекта от лечение 

на метаболитните нарушения при 

PCOS. Найчесто се изследва гли

кемията и инсулинемията (оГТТ) на 

3ти, 6ти, 12ти месец от началото на 

лечение според конкретния случай. 

Заедно с това се извършва измер

ване на определени биохимични и 

хормонални показатели. Основната 

ни цел е PCOS да се възприеме като 

комплексно нарушение, да бъде леку

ван симптоматично и неедностран

но, да се мисли за всички скрити 

метаболитни нарушения, за да се 

предотвратят неблагоприятните 

късни последици, имащи пряко отно

шение към здравето на жената.

Алфа липоева киселина и нейното 

въздействие върху теглото ни

Алфа липоевата киселина е късове

рижна мастна киселина с тиолова 

връзка. Тя е важен кофактор в про

дукцията на енергия в митоходри

ята. Също така е силен природен 

антиоксидант и улавя свободните 

радикали. Освен като антиокси

дант в медицината се използва за 

намаляване симптомите на диабет

на полиневропатия. Последните 

проучвания показват, че тя спомага 

за намаляване на телесното тегло 

в комбинация с хранителен режим, 

като има позитивен ефект вър

ху инсулиновата резистентност, 

метаболитния синдром и захарен 

диабет тип II, включително и върху 

съдовите изменения, причинени от 

тези здравословни състояния.

В проучвания е доказано, че пови

соката доза допринася повече и 

подълготрайно за намаляване на 

теглото и индекса на телесната 

маса. Съществуват някои странич

ни ефекти от употребата на тази 

хранителна добавка като гастроин

тестинални проблеми (стомашни 

болки, гадене) и дерматологични 

(обриви и сърбеж). n
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