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ÖSSZEFOGLALÁS  A policisztás petefészek-szindróma a fo gam-
zó képes korú nôk körében az egyik leggyakoribb endokrin 
anyagcsere-betegség, amely inzulinrezisztenciával és hyper insu-
linae miá val társulhat. Az inzulinrezisztencia mind a zsírszövet-
ben, mind a vázizmokban megfigyelhetô. A hyper insu li nae miát 
emelkedett androgén és csökkent szex hor mon kö tô glo bu lin szint 
kíséri. Az asszonyokban az inzulinrezisztencia anyagcsere tü-
netei – túlsúly, elhízás, a derékkörfogat növekedése, lipid el té-
ré sek – is megfigyelhetôk. Az inzulinrezisztencia nem része a 
kórismézési ismérvek rendszerének, így külön vizsgálatot nem 
igényel. Mivel a policisztás petefészek-szindrómában szen ve dô 
asszonyok között gyakoribb a metabolikus szindróma, nagyobb 
a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, valamint a kóros 
glu kóz to le ran cia és a cukorbetegség kialakulásának a veszélye 
az életük késôb bi szakaszában, ezek jel lem zôi nek klinikai és 
biokémiai vizsgálata indokolt. A szénhidrát-anyagcsere állapota 
(ismételt) cukorterheléses vizsgálattal kö vet he tô, kóros esetben 
életmód-változtatás és testsúlycsökkenés javasolt; ez egyben az 
inzulinérzékenységet is javítja.

Kulcsszavak: inzulinrezisztencia, policisztás petefészek-szin-
dró ma, szív- és érrendszeri kockázati tényezôk

BEVEZETÉS  Mind az endokrin, mind a diabetológiai szakrende-
léseken egyre gyakrabban jelennek meg fiatal asszonyok olyan 
beutalóval, amely a lakonikus rövidségû „Kérem inzulinrezisz-
tencia-vizsgálatát! Dg: PCOS?” szöveget tartalmazza. Jogos-e 
a két állapot – az inzulinrezisztencia (IR) és a policisztás pe-
tefészek-szindróma (PCOS) – összekapcsolása, és szükséges-e 
az IR vizsgálata a betegség kórismézéséhez?

Közel 30 éve ismert, hogy a PCOS az IR-rel és másodlagos 
hyper insu linaemiával társulhat. Az IR mind a zsírszövetben, 
mind a vázizmokban megfigyelhetô, valamilyen mértéke a 
PCOS-ben szenvedô asszonyok mintegy 50–70%-át érinti (1). 
Számos közülük elhízott, ez tovább rontja az IR-t. Az IR-hez 
társuló hyperinsulinaemia közvetlenül fokozza a petefészek 
és a mellékvese androgénelválasztását, károsítja a tüszôk fej-
lô dé sét, a petefészkek mûködését, és vérzészavarokat okoz. 
A fokozott androgénképzôdéssel és inzulinkoncentrációval 
járó betegségekben a keringô SHBG (sex hormone binding 
glo bu lin) szérumszintje az élettaninál alacsonyabb, ezért a 
szabad andro gének mennyisége megnô. Az androgénhatás 
klinikai jelei (hirsu tis mus, akné, alopecia) az SHBG és a teljes 
ke rin gô andro gén koncentrációjától függenek (2).

Egyéb, az IR-vel társuló anyagcserezavarok is észlelhetôk a 
PCOS-ben szenvedô asszonyokban, mint a lipideltérések, az 
emelkedett szöveti PAI1 koncentrációja vagy a kisfokú kró-
nikus gyulladás jelei. A PCOS-ben megfigyelhetô IR alacso-
nyabb adiponektinszinttel is társul (3–4). Wang és mtsai (4) 
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az IR-rel összefüggô, emelkedett resistinszintet is megfigyeltek 
a PCOS-ben szenvedô asszonyokban. Úgy gondolják, hogy 
mind az adiponectinnek, mind a resistinnek szerepe van a 
PCOS-ben kialakuló IR-ben.

Gyakoribb a csökkent glukóztûrés és a metabolikus szind-
róma is ebben a betegségben. A PCOS-ben szenvedô asszo-
nyoknál nagyobb a kockázata annak, hogy életük folyamán 
2-es típusú cukorbetegség vagy szív- és érrendszeri betegség 
alakuljon ki (5). 

Nem véletlen, hogy a 2009 tavaszán, a Nizzában rendezett 
nemzetközi prediabetes és metabolikus szindróma találkozón 
Andrea Dunaif, a PCOS ismert és elismert szakembere ezt az 
állapotot „Syndrome XX”-nek nevezte.

INZULINREZISZTENCIA  Az IR-en azonos mennyiségû inzulin 
hatására be kö vet ke zô csökkent, a „normális”-nál kisebb, vá-
laszt értünk. Mit is jelent ez? Számos kérdés merül fel ennek 
kapcsán: Mit is mérünk? Mi a „normális”? Hogyan mérjük? 
Miért mérjük, és kell-e egyáltalán mérni?

INZULINREZISZTENCIA POLICISZTÁS PETEFÉSZEK-SZINDRÓMÁBAN  Az inzu-
lin hatásának a szokásos célszervekben (zsírszövet, vázizomzat, 
máj és a fibroblasztok) és a szaporítószervekben (pete fé szek, 
méhnyálkahártya és a mellékvese) megfigyelhetô jel lem zô és 
egyedi hibái az IR klinikai megnyilvánulásaihoz vezetnek. Me-
lyek PCOS-ben az inzulinérzékenység csökkenésének sejtme-
chanizmusai (2, 6)?

ZSÍRSZÖVET  A zsírszövet mûködési zavara egyértelmûen hozzá-
járul a PCOS-ben megfigyelhetô anyagcsere-rendellenességek 
kialakulásához. A zsírszövet gyakran túlzott mérete és kóros 
megjelenési formája, a zsírsejtek megnövekedett nagysága 
mellett jellemzô a csökkent adiponectinszint. Az inzulin jelát-
adási folyamatának kulcsmolekulái módosulnak a PCOS-ben 
szen ve dô asszonyok zsírszövetében, ez csökkent inzulinérzé-
kenységhez vezet a válaszadási képesség megtartása mellett.

VÁZIZOMZAT  A PCOS-ben szenvedô nôk vázizomzatának inzu-
linérzéketlenségében belsô és szerzett inzulin-jelátviteli hibák 
egyaránt részt vesznek. Megfigyelhetô a sejtszintû jelátadás-
ban egy új, az inzulinkötôdést követô hiányosság is. 

MÁJ  A májban a sejteltérések következtében kialakuló IR csök-
kenti a szérum-SHBG képzôdését, és ezáltal növeli a szabad 
androgének mennyiségét. A legtöbb PCOS-ben végzett tanul-
mányban a nem alkoholos eredetû zsírmáj elôfordulási gyako-
risága az IR súlyosságával arányosan növekszik.

FIBROBLASZTOK  PCOS-ben szenvedô asszonyok fibroblasztjaiban 
szelektív inzulinérzéketlenséget figyeltek meg. 

PETEFÉSZEK  Többen is megállapították, hogy a PCOS-ben az 
inzulin hatása a petefészkekben is szabálytalan, és ebbôl arra 

következtetnek, hogy ez okozza a petefészkek soktömlôs át-
alakulását, vagyis a PCOS az IR nemzôszervi megjelenési 
formája. A sok töm lôs petefészkeknek alapvetô szerepük van 
a PCOS kialakulásában, a thecasejtek fokozott androgénkép-
zése miatt. Az andro gén túl súly (hyperandrogenismus) ennek 
következménye. 

Úgy tûnik, hogy a granulosasejtek az inzulin szabályozta glu-
kóz-anyagcserefolyamatokkal szemben ellenállók, ugyanak-
kor a petefészki szteroidképzôdés szabályozása érintetlenül 
megtartott. Kísérletes eredmények alapján az inzulin-jelátadás 
két útja lehet zavart a policisztás petefészekben, és ez járulhat 
hozzá az IR-hez.

MÉHNYÁLKAHÁRTYA  Hyperinsulinaemiás, PCOS-ben szenvedô 
asszonyok méhnyálkahártyájában károsodott az inzulin jel-
átadási folyamata. A krónikus anovuláció, az elhízás és a 
hyper insu linae mia egyaránt társulhatnak PCOS-sel és méh-
nyál ka hár tya rák kal is. A hyper insu linaemia és az elhízás 
negatív hatású a PCOS-ben a méhnyálkahártya glu kóz transz-
por te ré nek (GLUT4) a kép zô dé sé re is. Egyéb károsodással 
együtt a méh nyál ka hár tya burjánzása PCOS-ben homeo sztá-
zi sá nak szabályozási zavarához vezet. A PCOS-ben gyakori 
méh nyál ka hár tya-túltengés fokozza a rák kockázatát. 

MELLÉKVESE  Az inzulin – szintjének növekedése – az egyik lehet-
séges oka a mellékvese szabályozási zavarának, hozzájárulva 
a klinikai hyper andro genismus kialakulásához. A legtöbb 
esetben mellékvesén belüli auto crin- és paracrinszabályozó 
folyamatok is részt vesznek az IR kialakulásában. Az inzulin 
növeli az ACTH serkentette szte roid kép zô dést, és befolyásol-
hatja a mellékvese szövetében a dehidroepiandroszteron-szulfát 
(DHEAS) anyagcseréjét. Metforminkezelés a PCOS-ben szen-
ve dô elhízott ser dü lôk ben az insulinaemia/inzulinrezisztencia 
csökkentésével javítja az ACTH-ra adott túlzott androgénvá-
laszt. A pontos sejtfolyamatok azonban nem teljesen ismertek, 
további vizsgálatok szükségesek. 

AZ INZULINREZISZTENCIA VIZSGÁLATA  Az IR (vagy fordított módon 
az inzulinérzékenység) vizsgálatának számos korlátja van. 
Mértéke, foka, határainak meghatározása többnyire önkényes. 
Kü lön bö zô, inzulinérzékenység miatt vizsgált népességcsopor-
tok kevésbé inzulinérzékeny decilisét – esetleg 25%-át – adják 
meg viszonyításként. Ezt azonban a kor, az etnikum vagy az 
elhízás foka jelentôsen és különbözôképpen befolyásolhatja.

Ideális körülmények között PCOS-es asszonyokat vizsgálva 
az inzulinérzékenység referenciaparaméterei nem elhízott, sza-
bályos menstruációs ciklussal rendelkezô, nem szôrös, normál 
andro gén szin tû asszonyok csoportjának adataiból kell(ene), 
hogy származzanak.

MELYEK AZ INZULINREZISZTENCIA VIZSGÁLATÁRA HASZNÁLATOS MÓDSZEREK?

Az inzulinérzékenység vizsgálatára szolgáló fontosabb mód-
szereket táblázatban is összefoglaltuk (1. táblázat) (1, 7–11). 
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Tamás Gy és munkatársai

1. táblázat  Az inzulinérzékenység vizsgálatára használható fontosabb módszerek

Vizsgálat Egyszerû képlet IR értéke Megjegyzés

Euglycaemiás hyperinsulinaemiás clamp nincs ≤4,45 (M érték) Komplex, drága, intravénás beavatkozás, a „gold standard”

Minimális modell nincs nincs Drága, eltérô irányelvek

OGTT G120/I120; IAUC ≤1,0*

Éhomi széruminzulin (I0) 20 µE/ml fehérekben Hyperglycaemia zavarja

Vérglukóz – széruminzulin-hányados, éhomi (G/I) G0/I0 ≤4,5* fehérekben Hyperglycaemia zavarja; etnikumfüggô 

HOMA I0 (µU/ml) x G0 (mmol/l)/22,5 Hyperglycaemia esetén is alkalmazható

QUICKI 1/[log(I0) (µU/ml) + log(G0) (mmol/l)] nincs Hyperglycaemia esetén is alkalmazható

IR = inzulinrezisztencia; OGTT = orális glukóztolerancia-teszt; IAUC = az inzulingörbe alatti terület glukózterhelés során; HOMA = homeostasis model assessment; 
QUICKI = quantitative insulin sensitivity check index; *vérglukóz mg/dl, szérum inzulin µE/ml egységben

Az eljárások részletesebb leírását Tabák (12) 2004-ben, a Nô-
gyó gyá sza ti és Szülészeti Továbbképzô Szemlében megjelent 
hozzászólása tartalmazza.

1. A „gold standard” az inzulinérzékenység vizsgálatára: az 
eugli ké miás hyperinsulinaemiás „clamp” módszer.
•   A perifériás inzulinérzékenység meghatározására szolgál.
• Az eljárásban konstans inzulinmennyiséget infundálnak, 

amely stabil inzulinszint elérését teszi lehetôvé. Egy ide jû leg 
gyakori vércukormérés segítségével szabályozzák a glu kóz-
in fú ziót, amely részben a hypoglicaemia kivédésére szolgál, 
és a stabil vércukorszint elérését célozza. Az egyensúlyi 
állapot elérésekor adagolt glukóz mennyisége az adott inzu-
lin kon cent rá ció biológiai hatásának mennyiségi mutatója. 

• A módszer költséges, idôigényes, jelentôs laboratóriumi 
munkaterhelést igényel, és invazív, ezért klinikai alkalmaz-
hatósága korlátozott.

De: referencia-módszer: IR: M-érték (mg glukóz / ts kg x perc) ≤4,45.

2. Homeosztázismodellek az IR vizsgálatára
a) Éhomi állapotban végezhetô, elfogadható pontosságú mód-

szerek, alacsony költség, klinikai alkalmazhatóság: 
 › éhomi inzulinszint [I0] vizsgálata;
 › éhomi vércukor (G0) vizsgálata;
 › G0/I0 arány.

b) HOMA és változatai (Homeostasis Model Assessment) 
 – a perifériás inzulinérzékenység mutatója; 
 – I0 (µU/ml) x G0 (mmol/l) / 22,5.

c) QUICKI (Quantitative Insulin Sensitivity Check Index)  
 – 1/ [log(I0) (µU/ml) + log(G0) (mmol/l)].

3. Komplex tesztek az IR vizsgálatára
a) „Minimal model”. Az euglikémiás „clamp” módszer lehetsé-

ges he lyet te sí tôje az ún. minimális modell, amely intravénás 
vizsgálat háromórás idôtartam alatt mintegy 25 vérminta szá-
mítógépes értékelésével. A kapott értékek jól összehasonlít-
hatók a clamp módszer eredményeivel. Ez a módszer is drága.

b) 75 g glukóz adásával végzett OGTT. Több – minimum 
két – vérvétellel járó, elfogadhatóan megterhelô, szokásos 

körülmények között is végezhetô eljárás. Lehetséges speciális 
értékelés: I120, IAUC180, G120/I120 (IR: ≤1,0). A vizsgálat alap-
értékelése alkalmas a köztes hyperglycaemia-formák (IFG, 
IGT), valamint a diabetes mellitus kórismézésére (éhomi és 
120 perces vércukor; WHO-kritériumok) (13–15) (2. táblázat), 
szénhidrátanyagcsere-zavar kizárására és az éhomi szérumból 
inzulinszintet is meghatározva az IR mérésére (l. HOMA). 

HYPERINSULINAEMIA  A gyakran felmerülô kérdés – van-e 
hyper insu linae miá ja egy adott betegnek –, a hyper insu-
linaemia értéke, az IR lehetséges meghatározása mód szer-
füg gô, így megadása adott vizsgálathoz / „diagnosztikus” 
érték megadásához (valamilyen) normál csoport értékeinek 
az ismeretét igényli.

IR lehet az inzulinérzéketlenség alapján mért értékek felsô 
25%-a vagy szigorúbban a felsô 10%. Az IR-számolás 
pontosságát a hyperglycaemia befolyásolhatja. Az éhomi 
inzulinszintet vizsgálva az irodalomban a >20 µE/ml értéket te-
kintik hyper insu linae miá nak (kaukázusi, fehér nôkben). A 75 g 
OGTT 120 perces inzulinszintjével kapcsolatban elfogadott 
számadat nincsen, itt a kontrollként szolgáló csoport átlag 
+ 2 SD értéke feletti adatot (megközelítôleg 120 µE/ml felett) 
lehet(ne) hyper insu linae mia ként tekinteni.

2. táblázat  A diabetes mellitus és a köztes hyperglycaemia-formák (IGT, IFG) 
kór ismé zé sére szolgáló vércukorértékek, 75 g OGTT alkalmazása során, a WHO 
állás fog la lá sa szerint (13–15)

Vércukor (mmol/l)

Diabetes mellitus
• éhomi
• és/vagy 120 perces (75 g OGTT)

≥7
≥11,1

Csökkent glukóztolerancia (IGT)
• éhomi
• és 120 perces (75 g OGTT)

<7
≥7,8 és <11,1

Emelkedett éhomi vércukor (IFG)
• éhomi
• (és 120 perces (75 g OGTT)

6,1–6,9
<7,8)
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3. táblázat  A PCOS diagnosztikus kritériumai (2, 16, 18)

Diagnosztikus kritériumok Kizárandó

NIH (1990) 1. Klinikai (hirsutismus, alopecia, akne) és/vagy biokémiai hyperandrogenismus
2. Vérzészavarok (mindkettô együttesen)

Veleszületett mellékvese-hyperplasia; androgéntermelô 
daganatok; Cushing-szindróma; hyperprolactaemia

Rotterdam (2003)
(ESHRE/ASRM)

1. Klinikai (hirsutismus, akne) és/vagy biokémiai hyperandrogenismus
2. Az ovulációs mûködés zavara
3. A polycisztás petefészek ultrahangképe (legalább két kritérium)

Veleszülett mellékvese-hyperplasia; androgéntermelô 
daganatok; Cushing-szindróma

Androgen Excess 
Society (2006)

Hyperandrogenismus, klinikai (hirsutismus) és/vagy biokémiai, és legalább az egyik az 
oligo anovuláció, vagy a policisztás petefészek ultrahangképe közül

Veleszülett mellékvese-hyperplasia; androgéntermelô 
daganatok; androgén/anabolikus gyógyszerek alkalmazása; 
Cushing-szindróma; súlyos inzulinrezisztencia-szindróma; 
pajzsmirigymûködés zavara; hyperprolactaemia

INZULINREZISZTENCIA ÉS A PCOS KÓRISMÉZÉSE  A PCOS kór-
ismézésének elsô, egyetértésen alapuló ismérvei 1990-ben 
születtek meg (NIH; 2, 10) (3. táblázat). Tartalmazta a hyper-
andro genis mus klinikai (hirsutismus, alopecia, akne) és/vagy 
biokémiai (laboratóriumi) jellemzôinek és a menstruációs za-
varoknak az együttes elô for du lá sát. A diagnózis felállításához 
ki kellett zárni az egyéb hasonló tüneteket okozó betegségeket. 
A sok töm lôs pete fé szek megléte nem tartozott a kór megálla-
pításának a feltételei közé. Ezen ismérvek szerint megállapított 
PCOS elô for du lá sa 6–8% volt, ezért a fogamzókorú nôk leg-
gyakoribb endokrin betegségének vélték.

A következô szakértôi értekezletet 2003-ban, Rotterdamban 
rendezték, ahol az elôzô jellemzôket (oligo- és/vagy ano vu-
lá ció, valamint a hyperandrogenismus klinikai és/vagy labo-
ratóriumi jelei) (újra) kiegészítették a soktömlôs petefészek 
ultrahangképével – az egyéb betegségek kizárása mellett. A há-
rom jel lem zô bôl kettô együttes elôfordulása adta meg a diag-
nózis le he tô sé gét (16). Az új kórismézési rendszer kibôvítette 
a lehetséges betegek körét. 

2006-ban megjelent az Androgen Excess Society kritérium-
rendszere is, amely nem különbözik lényegesen a rotterdami 
ajánlásoktól (17). A társaság felhívta a figyelmet, hogy a PCOS 
megjelenési formái nagyon változatosak. Az asszonyok a me-
tabolikus szindróma (különbözô) jellemzôit mutatják, szív-ér-
rendszeri betegségkockázatuk nagy.

A mindennapi gyakorlatban ma a rotterdami ismérveket al-
kalmazzák. Ezen jellemzôket elemezve azonban számos tényt 
nem vizsgálunk, és nem veszünk figyelembe. Ilyen az IR is, 
noha tudjuk, hogy ez fontos jelzôje a késôbbi szénhidrátanyag-
csere-zavarok kialakulásának, vagy a szív- és érrendszeri be-
tegségek késôbbi megjelenésének. De az IR nem kórismézési 
feltétele a PCOS-nek.

A betegség megállapítása céljából nem kell vizsgálnunk az 
IR egyetlen mutatóját sem, de a betegek fokozott anyagcsere 
és szív-érrendszeri kockázata miatt szükséges a szénhidrát-
anyagcseréjük vizsgálata. A legegyszerûbb a 75 g OGTT al-
kalmazása. A vércukor meghatározását a terhelés elôtt és 120 

perccel utána végezzük. Így megismerhetjük az adott egyén 
glu kóz tû ré sét (2. táblázat). Emelkedett éhomi vércukor (IFG), 
csökkent glu kóz to le ran cia (IGT) vagy diabetes mellitus felis-
merése esetén a meg fe le lô kezelést elindítva (életmód-terápia, 
kifejezett cukorbetegségnél elsô lépésként, metformin adásá-
val kiegészítve) csökkenthetjük betegünk kockázatát, lassítva 
a betegség természetes lefolyását (10).

2007-ben az Androgen Excess Society ajánlásokat jelentetett 
meg PCOS-es asszonyok szénhidrátanyagcsere-állapotának a 
szû ré sé re (18). Álláspontjuk szerint – BMI értékétôl függetle-
nül – minden PCOS-es asszonyt 2 órás, 75 g glukózt tartalma-
zó vér cu kor ter he lés sel szûrni kell, csökkent glukóztoleranciát 
(IGT) keresve. Normális glukóztûrés esetén a vizsgálatot 
legalább kétévente ismételni kell. Ha további kockázati ténye-
zô ket is azonosítottunk, elôbb is elvégezhetô. Csökkent glu-
kóz to le ran cia („köztes hyperglycaemia”) felismerése esetén a 
betegeket évente ellenô riz ni kell (OGTT) esetleges 2-es típusú 
diabétesz kialakulását keresve. A PCOS-ben szenvedô, csök-
kent glu kóz to le ran ciájú asszonyok kezelésének fô irányelve az 
intenzív életmód-változtatás és elhízottakban a testsúly csök-
kentése kell, hogy legyen. 

PCOS ÉS A METABOLIKUS SZINDRÓMA: AZ INZULINREZISZ-

TENCIA KLINIKAI JELLEMZÔI  Az IR megjelenési formája a 
szív- és érrendszeri kockázati tényezôk metabolikus szindró-
maként nevezett együttese, amely PCOS-ben jóval gyakoribb 
(19–20). Az Egyesült Államokban – súlyra és korra igazítva 
is – az egészséges népességben elôforduló gyakorisághoz 
képest a meta bo li kus szindróma elôfordulását PCOS-ben 
kétszeresére növekedettnek, 33% és több mint 50% közötti-
nek találták (19–20). A metabolikus szindróma alkotóelemei 
– a glukózintolerancia kü lön bö zô formái és fokozatai mel-
lett – az elhízás (jellemzésére szolgál a BMI, a derékkörfogat, 
a derék/csípô hányados), a lipid el té ré sek, valamint a magas-
vérnyomás-betegség is. E kockázati ténye zô ket keresve az IR 
klinikai jellemzôit, a „globális kar dio me ta bo li kus kockázatot” 
azonosíthatjuk, a PCOS lehetséges kórisméjét ily módon is 
alátámasztva. E mutatókat és a meg fe le lô értékeket, amelyek 
a metabolikus szindróma 2009. évi, ún. har mo ni zá ciós diag-
nosztikus kritériumrendszerén alapulnak – a Magyar Diabetes 
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Társaság 2011. évi szakmai irányelvei alapján – a 4. táblázat-
ban mutatjuk be (15). Az öt felsorolt és egyen ér té kû vizsgált 
jel lem zô bôl három kóros mutató jelzi a teljes kardio me ta bo li-
kus kockázatot, az inzulinrezisztencia-szindrómának is neve-
zett metabolikus szindróma kórismézését. 

A PCOS ÉS A TERHESSÉGI DIABÉTESZ (GDM) KAPCSOLATA  
A GDM-et – a PCOS-hez hasonlóan – inzulinrezisztencia jel-
lemzi. A GDM-ben szenvedôknél gyakoriak a metabolikus 
szindróma tünetei. Ennek megfelelôen az állapot a metabo-
likus szindróma elô jel zô je vagy korai megnyilvánulása lehet 
(21–22). Kousta és mtsai (23) megfigyelték, hogy GDM-ben 
gyakran lehet látni a sok töm lôs petefészekre jellemzô ultra-
hangképet, és hogy ezeknél az asszonyoknál vérzészavarok 
gyakoribbak, mint azoknál a GDM-ben szenvedôknél, akinek 
petefészkei épnek látszanak. Más eltérést az endokrin- vagy 
anyag cse re-mû kö dés ben azonban nem találtak. Eredményeik 
meg erô sí tik a PCO és a GDM közötti kapcsolatot, és arra utal-
nak, hogy a GDM-ben meg fi gyel hetô kóros anyagcsere-eltéré-
sek a pete fé szek alaki elté rései tôl függetlenek. 

Toulis és mtsai (24) 721 várandós PCOS-ben szenvedô és 4572 
kontroll várandós asszony adatait metaelemzéssel vizsgálták, 
és a GDM kialakulásának kockázatát PCOS-ben szignifikán-
san magasabbnak találták (OR: 2,89–95%-os konfidencia-tar-
tomány [CI]: 1,68–4,98). A vizsgálatok jelentôs hetero ge ni tása 
azonban meg kér dô je le zi az eredményeket. Véleményük sze-
rint meg fe le lô en felépített vizsgálatok szükségesek ahhoz, 
hogy PCOS-ben szen ve dô asszonyoknak a GDM-veszé lyez-
te tett sé gé rôl bármilyen ajánlást ki lehessen alakítani. Iavazzo 
és Vitoratos (25) a 2010-ben elér he tô adatok alapján úgy vélik, 

hogy a PCOS esetében a várandósági szö vôd mé nyek, különö-
sen a GDM kockázata fokozott, és ez független az elhízástól. 

ÖSSZEFOGLALÓAN: SZÜKSÉGES-E AZ IR RUTINVIZSGÁLATA?

• A PCOS kórismézéséhez nem szükséges az IR vizsgálatára 
alkalmazott tesztek elvégzése; nincs erre szükség a kezelés 
megválasztásához sem.

• Fôként az elhízott PCOS-ben szenvedô asszonyokat me-
tabolikus szindrómára szûrni kell, beleértve a glukóztûrés, 
OGTT segítségével végzett vizsgálatát.

• Nem kövér, PCOS-ben szenvedô asszonyok esetében to-
vábbi vizsgálatok kellenek annak eldöntésére, hogy ilyen 
tesztek alkalmazására szükség van-e. Egyéb IR-kockázati 
ténye zôk, például a cukorbetegség családi halmozódásakor, 
alkalmazásuk megfontolandó. 
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