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A policisztás ovárium szindróma (PCOS) az
egyik leggyakoribb, de a leginkább elhanya-
golt endokrin megbetegedés. Kritikus vélemé-
nyek szerint a PCOS jelenleg is még csak leíró
diagnózis. Genetikai prediszpozíciójú beteg-
ség, melynek kialakulását és klinikai képét a
környezeti tényezők jelentősen és különböző-
képpen módosítják, eltérő anyagcserezavarok
és szövődmények fokozott rizikóját létrehozva.
PCOS-ban fokozott a kockázata a menstruációs
zavarnak, a hirsutismusnak, az infertilitásnak,

a vetélésnek, gyakori szövődménye a magas
vérnyomás, a lipidanyagcsere-zavar, a kardio-
vaszkuláris megbetegedés és fokozott az endo-
metriumrák kockázata is. A PCOS-s betegek
egy része a metabolikus szindróma különböző
megjelenési formáiban is szenved, a legjellem-
zőbb a hyperinsulinaemia/inzulinrezisztencia,
a betegek 50–60%-a elhízott, és gyakoribb a 2-
es típusú diabetes mellitus (2TDM) is. De szá-
mos manökenalkatú nő is szenvedi, esetükben
észlehető leginkább a diagnózis elmaradása.

A hol elnézett, hol épp divatos kórkép



Ezért állítható, hogy az elhízásnak, az inzulin-
rezisztenciának nincs elsődleges patogenetikai
szerepe – csak módosítja, rontja a klinikai képet.

A reprodukciós korban lévő nők leggyako-
ribb endokrin megbetegedése, a világon min-
den 7–15. nőt (etnikumfüggően) érintő, élet-
hosszan tartó egészségkárosodás. A valós
esetszámokat csökkenti a nem körültekintően
elkezdett fogamzásgátló kezelés, mivel az anti-
koncipiens szedése alatt az érintettek panaszai,
tünetei is javulnak, így a nőgyógyászati zava-
rokat okozó diagnózis kiderítése, sőt már eleve
a felvetése is elmarad. Az enyhe PCOS a nők
első életszakaszában eleinte csak esztétikai
problémát jelent. A későbbiekben leggyakoribb
és legfontosabb problémává az infertilitás, majd
az elhízás, a hirsutismus válik, és gyakori az is,
hogy a már korábban is panaszolt, de csak bosz-
szantó „fokot” elérő tünetek (melyek egyéb-
ként PCOS-t jeleztek már akkor is) romlanak.
Ha bekövetkezik a terhesség, gyakrabban kíséri
gesztációs diabetes és terhesség indukálta
hypertonia. A PCOS-sok 10%-a lesz diabeteses
a 40. életévére, 30–40%-nál csökkent glukózto-
leranciát (IGT) lehet diagnosztizálni. Posztme-
nopauzális PCOS-s nőkben a 2TDM előfordu-
lása 15%, mely jóval több az életkornak
megfelelő kontrollokénál.

A PCOS alapvető patomechanizmusa a hype-
randrogenismus. Egyértelmű, hogy az androgén
bioszintézis fokozódása a PCOS-s betegekben el-
sődlegesen petefészek-eredetű. Ugyanakkor a
betegek 25%-ánál adrenalis eredetű hyperand-
rogenismus is jelen van. Úgy tűnik, hogy a
PCOS-ban észlelhető emelkedett inzulinszint is
több ok miatt alakul ki. A hyperinsulinaemiához
vezető egyik ok maga az inzulinrezisztencia,
mely a PCOS-ra sajátos módon alakul ki (nem
úgy, ahogyan a 2TDM-ben), másrészt az elhízás
és egyéb PCOS-ban észlelhető addicionális fak-
torok következménye. Ráadásul az excesszív int-
raovariális inzulinszint növekedése intraovari-
ális hyperandrogenismushoz vezet tehát (vagy
tovább fokozza), amelynek következtében a
follikuláris érés megáll („a petefészek mintegy
hyperandrogén környezetben úszik”), létre-
hozva a PCOS karakterisztikus policisztás UH-
képét. A hyperinsulinaemia is központi szerepet
játszik a PCOS patogenezisében, de maga a
PCOS nem az inzulinrezisztencia következmé-
nye.

2003-ban a hollandiai Rotterdamban új krité-
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riumrendszert állítottak fel, amelyben az alábbi
három kritériumból kettő megléte esetén állít-
ható fel a PCOS diagnózisa:

1. oligo- és/vagy anovuláció
2. a hyperandrogenismus klinikai és/vagy

laboratóriumi jelei
3. policisztás ovárium (PCO) ultrahangképe.
Első megjegyzés: alapvető, hogy az egyéb –

hasonló megjelenésű – betegségeket ki kell
zárni (ezért vallom azt, hogy a betegséget az en-
dokrinológusnak mint karmesternek kell ösz-
szefogni, segítséget kérve a nőgyógyásztól,
szükség esetén a diabetológustól). A leggyako-
ribb kizárandó kórképek:

hipofízisbetegségek
a mellékvesekéreg betegségei
az ováriumok betegségei
a pajzsmirigy betegségei.
Második megjegyzés: a hyperandrogenismus

diagnózisát a magas férfinemihormon-szinteket
nem mutató labor, de pozitív klinikum (azaz
panaszok és tünetek) mellett is el kell fogadni.
A hyperandrogenismus leggyakoribb tünetei a
hirsutismus, az acne, az androgén alopecia.

Egyben a rotterdami kritériumrendszer
okozta heterogenitásra, azaz a különböző
PCOS-fenotípusokra is fel kell hívni a figyel-
met. Az, hogy a PCOS-s nő kövér, szőrös, és
nem menstruál – nem igaz. Az abdominális el-
hízás és az inzulinrezisztencia (ahogyan azt ko-
rábban egyértelműnek látták) nem alapvető
PCOS-ban, hiszen az extrém obes betegek felé-
ben nem alakul ki PCOS, még akkor sem, ha sú-
lyos inzulinrezisztencia van jelen. Bizonyos
nőknek, akik soványak, és inzulinrezisztenciá-
juk sincs, ellenben a hyperandrogenismusuk
elég súlyos ahhoz, hogy egyéb kofaktorok je-
lenléte nélkül PCOS alakuljon ki náluk. Míg
másokban a hyperandrogenismus önmagában
enyhe ugyan, de ezt az elhízás vagy az inzu-
linrezisztencia olyannyira triggeleri (mint kör-
nyezeti tényező/kofaktor), hogy kialakul a
PCOS. Esetükben a fogyás ezért lehet terápiás,
és gyógyulhat meg kizárólag ezzel a PCOS. A
két szélsőséges eset mellett számos spektrum
létezik, és ez okozza a PCOS heterogenitását. A
legsúlyosabb PCOS-s kép tehát az obes (inzu-
linrezisztens) és súlyosan hiperandrogén nő-
ben alakul ki.

Tehát, a jelenleg érvényes – rotterdami – kri-
tériumok alapján 4 lehetséges PCOS-s fenotí-
pus van (hiszen a három kritériumból kettő
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A rotterdami konszenzusértekezlet ajánlása
az alábbi ováriumeltérések alapján fogadja el a
szindrómát meghatározónak az ultrahangképet:

• 12 vagy több, 2–9 mm átmérőjű folliculus
külön-külön az ováriumokban

• és/vagy megnövekedett ovariális térfogat
(>10 ml)

azzal a kitétellel, hogy ezek a kritériumok
csak fogamzásgátlót nem szedő nőknél alkal-
mazhatók, valamint hogy ha csak az egyik ová-
rium teljesíti a fenti feltételeket, akkor is teljesül
a PCOS ultrahangképe. Az UH-diagnózis sem
egyszerű, számos nőgyógyászati ok jár – akár a
megtévesztésig – hasonló eltéréssel (az egyik
leggyakoribb a tartós fogamzásgátló elhagyása
után észlelt és átmeneti PCO-kép). Ugyanakkor
gyakorta marad el a precíz UH-vizsgálat, így el-
nagyolt UH-kép alapján lesz a PCO-morfológia
(helytelenül) diagnosztizálva.

A diagnózis megerősítéséhez szükséges kü-
lönböző nemi hormonokat a menstruációs cik-
lus elején, a 2–4. napon kell mérni (ha van cik-
lus). Az ovuláció meglétét (de a kezelés
sikerességét is) a 21–25. napon a progeszteron
mérésével lehet igazolni. Az igen magas szé-
rum-tesztoszteronkoncentráció hormontermelő
daganatra gyanús. Androgén termelő dagana-
tok döntően a mellékvesében vagy a petefé-
szekben lehetnek (alapvető, hogy gondoljunk
rá a differenciáldiagnózisban!). Gyakori, hogy a
szérum-LH koncentrációja számszerűen na-
gyobb, mint az FSH-é, így az LH/FSH arány is
jellemzően 2,5-nél nagyobb a ciklus elején.

Alapvető gondot jelent, hogy a mindennapos
gyakorlatban nincs egységes módszere az in-

A PCOS fenotípusai a rotterdami kritériumok alapján
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zulinrezisztencia mérésének, ugyan ez nem is ré-
sze a rutindiagnosztikának. Nagyjából el-
mondható, hogy az orális glukóztolerancia-
teszt (oGTT) során mért 80–100 mIU/l inzulin-
szint hyperinsulinaemiát jelez. Egy igen ígére-
tes, de még alig elterjedt, labordiagnosztikai le-
hetőség az anti-müllerian hormon (AMH) szé-
rumszintjének mérése. Az AMH szintje korrelált
az ovariális hyperandrogenismussal, egyértel-
mű a kapcsolata (így) a folliculusszámmal is, int-
raovariális androgénexcessust, sérült folliculo-
genesist jelezve. Igazolták, hogy minél maga-
sabb, annál kisebb a terhesség lehetősége, és ha
ez a PCOS-kezelés alatt sem csökken, úgy ezen
esetekben az in vitro fertilizáció a megoldás. Er-
ről az újdonságról bővebben a www.pentacore-
lab.hu weboldalon lehet olvasni.

Végezetül, a PCOS gyanúját fel kell vetni
acne, hirsutismus, androgén alopecia, hasi el-
hízás, acanthosis, menstruációs zavar, infertili-
tás, korai magzati elhalás, placentarendelle-
nesség, gesztációs diabetes, preeclampsia,
koraszülés, óriásmagzat esetén.

Ezen rövid ismertető a MTA-n, a Magyar Tu-
domány Ünnepe rendezvénysorozat keretében
megrendezett, a PCOS-ról szóló szimpózium al-
kalmából született, melynek sikeréhez a Merck
és a Ladeepharma önzetlen támogatása is hoz-
zájárult. Az előadók Tamás Gyula, Cseh Károly,
Lakatos Péter, Szűcs Nikolette, Pálmai Bálint,
Várbíró Szabolcs, Szabolcs István, Czeizel Endre,
Speer Gábor voltak. Az előadás diái megtekint-
hetők a www.palmai-med.hu weboldalon.

DR. SPEER GÁBOR
(belgyógyász, Budapest)

megléte négyféleképp lehetséges). Komplett
PCOS-s fenotípusnak nevezzük a „szélsősé-
ges”, hyperandrogenaemiás, nem ovuláló,
PCO-morfológiát mutatókat, ovulációs fenotí-
pusúak a PCO-morfológiás és hyperandroge-

naemiás, míg az ún. „nem hyperandrogenae-
miás” fenotípus PCO-morfológiát mutat, és
nem ovulál. Az ún. „negyedik” fenotípusban a
betegek hyperandrogenismusban szenved-
nek, és nem ovulálnak.


