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I.  ВЪВЕДЕНИЕ

Затлъстяването  е  световно  разпространен  социално  значим  здравен  проблем.
Честотата  на  хората  с  наднормено  тегло  и  затлъстяване  нараства  драматично,  а  това
категорично води до потенциално увеличаване на риска от развитие на сърдечно-съдови
заболявания (ССЗ) и мозъчно-съдови заболявания, захарен диабет тип 2 (ЗД 2), ставни и
дихателни заболявания, злокачествени новообразувания.    

Представата за физиологията и патофизиологията на мастната тъкан (МТ) коренно
се  промени  през  последните  години.  Метаболитно  активната  (висцерална)  МТ  с
произвежданите  адипоцитокини  (лептин,  адипонектин,  резистин,  TNF,  IL-6 и  др.
инфламаторни  фактори)  се  явява  основен  елемент  в  патогенезата  на  някои  широко
разпространени комплексни заболявания, каквото е метаболитният синдром (МС). Редица
съвременни проучвания насочват вниманието на  изследователите към  висфатина  -  нов
биоактивен  продукт  на  висцералната  МТ,  за  който  се  счита,  че  играе  важна  роля  в
патогенезата на инсулиновата резистентност (ИР) и другите компоненти на МС. Участието
на адипоцитокините и регулаторите на  енергийната  хомеостаза  в  различни патологични
процеси,  свързани  с  промени  в  теглото  и  ИР,  изисква  по-подробни  и  целенасочени
проспективни проучвания. 

Метаболитният  синдром  (МС) обединява  в  себе  си  наличието  на  централно
затлъстяване,  ИР,  предиабет  или  изявен  ЗД  2,  липидни  нарушения  и  увеличен  риск  от
развитие на ССЗ. Включвайки компоненти като атерогенна дислипидемия (увеличени нива
на триглицериди и апо-В съдържащи липопротеини, съчетани с ниски нива на ХДЛ-хол),
хипертония  и  хипергликемия,  МС  се  превръща  в  предпоставка  за  развитие  на
протромботично  и  проинфламаторно  състояние  с  краен  резултат  -  атеросклеротична
сърдечно-съдова болест.  В световен мащаб сред хората между 20- и 70-годишна възраст
около 30% имат МС и честотата му продължава да расте. Счита се, че в близко бъдеще МС
ще измести тютюнопушенето от челната позиция като водещ рисков фактор за ССЗ.

Поликистозният  овариален  синдром  (PCOS),  от  своя  страна,  представлява
прототип на МС  при женски пол.  Установено е, че жените с  PCOS имат неблагоприятен
сърдечно-съдов  профил  и  често  метаболитният  им  статус  включва  андроиден  тип
затлъстяване,  ИР,  дислипидемия  и  артериална  хипертония  (АХ).  Редица  автори  описват
повишени серумни нива на инфламаторни маркери при пациентки с  PCOS като белег за
хронично нискостепенно възпаление – рисков фактор за развитие на ендотелна дисфункция
(ЕД) и ССЗ. Механизмите, свързващи PCOS с повишения сърдечно-съдов риск, не са добре
проучени. Предполага се, че освен ИР за съдовите увреди при жени с  PCOS допринася и
хиперандрогенията.

През  последните  години  значително  нараства  интересът към  асиметричен
диметил-аргинин (ADMA),  явяващ се физиологичен регулатор на биосинтезата на азотен
оксид  (NO)  -  критичен  фактор  в  патогенезата  и  прогресията  на  атеросклерозата.
Повишените плазмени концентрации на  ADMA представляват рисков фактор за развитие
на  ЕД  и  ССЗ.  Високите  нива  на  ADMA са  свързани  с  патофизиологията  на
хиперхолестеролемията, АХ, ЗД, сърдечната, бъбречната и чернодробната недостатъчност,
еректилната  дисфункция и  др.  Установено е,  че  концентрациите на  АDMA в кръвта  са
увеличени  при  жени  със  затлъстяване  и  ИР,  като  нивата  му  спадат  след  редукция  на
телесното тегло. Доказано е наличието на положителна връзка между серумните нива на
ADMA и наличието на МС при жени. 
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За  маркери  на  ЕД  се  приемат  циркулиращите  в  кръвообращението  разтворими
клетъчни адхезионни молекули (КАМ) –  вътреклетъчна адхезионна молекула-1 (sICAM-
1) и васкуларно-клетъчна адхезионна молекула-1 (sVCAM-1). Редица съобщения свързват
нивото на КАМ с рисковите фактори за атеросклероза, което обяснява повишения риск от
ССЗ,  наблюдаван  при  тези  пациенти.  Повишени  нива  на  sICAM-1  и  sVCAM-1  са
регистрирани  при  ЗД  2  в  редица  изследвания,  както  и  при  периферна  артериална
недостатъчност. Съобщава се за връзка между повишеното ниво на sICAM-1, sVCAM-1 и
АХ. Същевременно,  други  автори  не  намират  значима  разлика  в  нивата  на  sICAM-1  и
sVCAM-1 при  пациенти с хипертония в сравнение със здрави контроли. 

Функциите на микроциркулацията са свързани не само с адекватната доставка за
тъканите  на  кислород  и  нутриенти,  а  най-вече  -  с  минимизиране  флуктуациите  на
налягането  на  кръвта  в  капилярите.  Клиничният  и  изследователски  интерес  към
микроциркулацията през последните години е свързан с локализацията там на инициални
промени в хода на развитие на ССЗ. Тези изменения могат да бъдат обект за ранна намеса в
етиопатогенезата на съдовата увреда. Нативната капиляроскопия е неинвазивен метод за
регистриране,  визуализиране  и  архивиране  на  състоянието  на  микроциркулацията  –
функционални и структурни промени, чрез оценка на нутритивните капиляри на нокътната
гънка. Интравиталните  изследвания  на  микроциркулацията  са  ценни  и  полезни  при
изясняване на промените в кръвоносните съдове в хода на развитие на МС.

Значението на оценката на атерогенния риск при жени със синдроми на инсулинова
резистентност произтича от факта, че отделните компоненти на МС си взаимодействат по
синергичен,  а  не  по  обикновен  адитивен  начин. Така,  носителите  на  разгърнат  МС са
изложени на  комбинираното въздействие на рисковите фактори:  повишено абдоминално
отлагане  на  МТ  с  неблагоприятно  съотношение  на  атерогенни  и  антиатерогенни
адипоцитокини,  развитие  на  ИР,  поява  на  въглехидратни,  липидни,  проинфламаторни  и
протромботични отклонения, повишаване на стойностите на артериално налягане (АН) с
нарушаване  на  циркадния  му  ритъм,  които  създават  предпоставки  за  ранна  и
бързопрогресираща ендотелна увреда,  респ.  повишена сърдечно-съдова заболеваемост и
смъртност. 

Връзката на  хормоните на МТ  и показателите на ЕД с процеса на ИР  при жени с
различна  фенотипна  изява  на  МС  е  обект  на  засилен  научно-изследователски  интерес
понастоящем с оглед извеждане на надеждни прогностични маркери и нови терапевтични
подходи  за  борба  със  затлъстяването  и  свързаните  с  него  метаболитни  и  атерогенни
усложнения.
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

1. ЦЕЛ
Да се проучи ролята на някои хормони на мастната тъкан, регулатори на апетита и

телесното  тегло  и  показатели  на  ендотелна  дисфункция  в  процеса  на  развитие  на
инсулинова резистентност и свързаните с него обменно-атерогенни нарушения при жени
със синдром на поликистозни яйчници (PCOS) и жени с метаболитен синдром (МС).

2. ЗАДАЧИ
2.1.  Определяне  на  антропометрични,  клинични,  биохимични,  хормонални  и

метаболитни показатели при жени с PCOS, МС и метаболитно здрави жени с наднормено
телесно  тегло/затлъстяване  (metabolically  healthy  obese,  MHO),  оформящи  контролната
група;

2.2. Изчисляване на индекси на ИЧ/ИР и определяне на най-точен метод за оценка на
ИР при изследвания контингент жени;

2.3. Извършване на вътрегрупов сравнителен анализ (антропометрични, клинични,
биохимични показатели; хормони на мастната тъкан, регулатори на апетита и телесното
тегло и маркери на ендотелна дисфункция; индекси на ИЧ/ИР и атерогенни съотношения)
при:

 Жени с PCOS - инсулинорезистентни и неинсулинорезистентни жени; разпределени
в подгрупи спрямо ИТМ (ИТМ 18,5—24,9 кг/м²; ИТМ 25,0–29,9 кг/м²; ИТМ≥30,0
кг/м²);

 Жени с  МС,  разпределени в  подгрупи спрямо ИТМ (ИТМ 25,0–29,9  кг/м²;  ИТМ
30,0–34,9 кг/м²; ИТМ 35,0–39,9 кг/м²).
2.4. Извършване на междугрупов сравнителен анализ (антропометрични, клинични,

биохимични, хормонални показатели; хормони на мастната тъкан, регулатори на апетита и
телесното  тегло  и  маркери  на  ендотелна  дисфункция;  индекси  на  ИЧ/ИР и  атерогенни
съотношения) при:

  Жени с PCOS с наднормено телесно тегло/затлъстяване и съпоставими по ИТМ  
       метаболитно здрави жени (контроли);

  Жени с МС и съпоставими по ИТМ метаболитно здрави жени (контроли);
  Жени с PCOS с наднормено телесно тегло/затлъстяване и съпоставими по ИТМ  

      жени с МС.
2.5. Оценка на корелациии между серумните нива на адипоцитокините, регулаторите

на  апетита  и  телесното  тегло,  маркерите  на  ЕД  и  показателите  на  въглехидратната  и
липидната обмяна при изследваните групи жени;

2.6. Определяне на  микроциркулаторни параметри от нативна капиляроскопия при
група жени с PCOS и клинично здрави жени (контроли);

2.7.  Извършване  на  сравнителен  анализ  по  отношение  на  микроциркулаторни
показатели между жени с PCOS и клинично здрави жени (контроли);

2.8.  Оценка  на  корелации между микроциркулаторни параметри  и  показатели  на
въглехидратна и липидна обмяна и стойности на АН при жените с PCOS.
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III. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

1. Дизайн на проучването
Проспективно,  сравнително,  тип  случай-контрола  проучване  при  българска

популация жени с доказан  PCOS, доказан МС и метаболитно здрави жени с наднормено
телесно тегло/затлъстяване (MHO) (контролна група). 
2. Подбор на клиничната и контролната група

Скринираните  за  участване  в  проучването  жени  бяха  набирани  от  пациентки,
хоспитализирани в Клиника по Ендокринология и болести на обмяната при УМБАЛ „Св.
Георги“ – Пловдив, както и от амбулаторни пациентки, насочвани от ендокринолози, АГ-
специлисти,  общопрактикуващи  лекари  от  Пловдивски  регион  за  диагностична  оценка,
определяне на лечение и/или за целите на проучването. 

За да се проучи ролята на хормоните на мастната тъкан, регулаторите на апетита и
телесното тегло и показателите на ЕД в процеса на развитие на ИР в периода 2011-2014 г.
бяха  обследвани 150 жени -  76 с  доказан  PCOS, 52  с  установен МС и 22 метаболитно
здрави жени с наднормено телесно тегло/затлъстяване, служещи за контролна група. 

За извършването на нативна капиляроскопия с цел оценка на микроциркулаторни
нарушения  при  ИР  допълнително  се  включиха  21  жени  с  диагностициран  PCOS и  22
клинично здави жени (контроли).

Проучването отговаря напълно на стандартите и критериите за научност и етичност
като  то  беше  одобрено  от  Комисията  по  Научна  етика  към  Съвета  по  научно-
изследователска  дейност  при  Медицински  Университет  –  Пловдив  с  протокол  №  Р-
3737/02.06.2015 г. Проведените по протокола прегледи и изследвания на всички участнички
в проучването  бяха извършени при включването  им след  предварително  подписване  на
„Информирано съгласие за участие“.

Всички участнички изпълват критериите за подбор на пациенти и контроли. 
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПАЦИЕНТИТЕ
Включващи критерии:

 подписано информирано съгласие;
 наличие  на  PCOS  според  актуалните  консенсусни  критерии  на  ESHRE-ASRM

(Ротердам, 2003), при които 2 от следните три характеристики трябва да са налице:
1. Олиго- и/или ановулация; 2. Клинична и/или биохимична хиперандрогения; 
3. Установени на ултразвуково изследване поликистозни яйчници (наличието на 12
фоликули с диаметър 2–9 mm и/или обем >10 cm3);

 наличие на МС съгласно критериите на Международната Диабетна Федерация (IDF,
2009 г.), а именно - наличието на задължителен компонент централно затлъстяване
(обиколка на талията   80 см за жени от Европеидната раса)  в съчетание с 2 от
следните нарушения: 1. Повишени триглицериди > 1,7 ммол/л; 2. Понижен ХДЛ-хол
< 1,3 ммол/л за жени или специфично лечение; 3. Повишено артериално налягане >
130/85 mmHg или лечение на диагностицирана хипертония; 4. Повишена плазмена
глюкоза на гладно > 5,6 ммол/л или диагностициран  диабет тип 2/нарушен глюкозен
толеранс (НГТ);

     възраст за жени с PCOS от 16 г. до 35 г.;
     възраст за жени с МС от 16 г. до 52 г.;
     ИТМ = 18,5 – 39,9 кг/м².
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Изключващи критерии:
 съпътстващо остро или друго хронично заболяване;
 прием  на  хормонални  препарати  и/или  медикаменти,  повлияващи  вълехидратния

метаболизъм до 3 месеца преди началото на проучването;
 бременност, лактация;
 налична  друга  ендокринна  патология:  синдром  на  Cushing,  вродена

надбъбречнокорова  хиперплазия  (ВНКХ),  пролактином,  хипопитуитаризъм,
хипо-/хипертиреоидизъм,  хипогонадизъм,  андрогенсекретиращи  тумори,  захарен
диабет извън рамките на МС.

3. Основна характеристика на извършените изследвания
Настоящото  проучване  се  проведе  в  Клиника  по  Ендокринология  и  болести  на

обмяната  при  УМБАЛ  "Св.  Георги"  –  Пловдив.  На  всички  участнички  се  извършиха
следните клинични измервания и лабораторни изследвания: тегло, ръст, обиколка на талия,
обиколка на ханш, биоимпедансен анализ на телесен състав, оГТТ с венозно измерване на
КЗ  и  ИРИ  на  0-ва,  60-та  и  120-та  минута  след  перорален  прием  на  75  г  глюкоза,
хематологични показатели, серумни нива на общ холестерол (ОХ), ХДЛ-хол, ТГ; измерване
на систолно (САН) и диастолно артериално налягане (ДАН). При всички жени с PCOS, МС
и контроли се  изследваха плазмени нива на грелин и NPY; серумни нива на висфатин,
лептин, адипонектин, резистин, TNFα и IL-6; плазмени концентрации на ADMA; серумни
нива на разтворими КАМ -  sICAM-1 и sVCAM-1. 

Проведоха  се  и  редица  хормонални  изследвания:  гонадотропни  хормони  -
лутеинизиращ  хормон  (ЛХ),  фоликулостимулиращ  хормон  (ФСХ),  естрадиол  (Е2),  общ
тестостерон  (Т),  андростендион,  дехидроепиандростерон-сулфат  (ДХЕА-С),  пролактин
(ПРЛ), ТСХ, ФТ4, серумен кортизол в 8ч и 23ч с цел диагностициране на PCOS, както и с
цел  изключване  на  налична  друга  ендокринна  патология:  синдром  на  Cushing,  ВНКХ,
пролактином,  хипопитуитаризъм,  хипо-/хипертиреоидизъм,  хипогонадизъм,
андрогенсекретиращи тумори, захарен диабет, бременност. 

В Катедра по Физиология към Медицински Университет – Пловдив в периода 2015 -
2016 г. се извърши нативна капиляроскопия на нокътната гънка при група от 21 пациентки
с PCOS и група от 22 клинично здрави жени. На изследваните лица се измериха следните
показатели на микроциркулацията –  диаметър на артериално рамо (d art) µm,  диаметър на
венозно  рамо (d ven)  µm,  топ  диаметър  (top d)  µm,  дължина на  бримките (length)  µm,
съотношение  среден  артериален/среден  венозен  диаметър  (d art/d ven),   съотношение
среден венозен/среден артериален  диаметър  (d ven/d  art),  брой фунционални капилярни
бримки (n cap/mm) и брой абнормални капилярни бримки (abn cap %). Извърши се оценка
за наличие на периваскуларна диапедеза.

На  пациентките  с  PCOS се  направиха  следните  клинични  и  лабораторни
изследвания:  телесно  тегло,  ръст,  серумни  нива  на  КЗ  0',  ИРИ  0',  ОХ,  ХДЛ-хол,  ТГ,
тестостерон, САН и ДАН. Изчислиха се ИТМ (кг/м2) и  HОMA-IR.  Извърши се оценка на
корелации  между  изследваните  микроциркулаторни  параметри  и  посочените  клинични,
биохимични и хормонални показатели.
4. Методи на изследване

4.1. Анамнеза
Снетата  анамнеза  включва  подробни  данни  за  възраст,  менархе,  наличие  на

нарушения  в  менструалния  цикъл  (МЦ),  давност  и  тип  на  менструални  нарушения
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(олигоменорея,  полименорея,  аменорея),  наличие на  менопауза  и  възраст  на  настъпване
(при  пациентките  с  МС),  наличие  на  белези  за  хиперандрогенизъм  (хирзутизъм,  акне,
повишено омазняване на кожата, себорея, андрогенна алопеция), акантозис нигриканс като
признак за ИР, наличие/липса на галакторея, първичен/вторичен стерилитет, инфертилитет,
наличие  на  бременности  и  раждания,  аборти,  фамилна  анамнеза  за  ендокринни
заболявания, тютюнопушене, прием на медикаменти, придружаващи заболявания и минали
оперативни интервенции.

4.2. Физикален статус
4.2.1.  Антропометрични  показатели  -  ръст  (м);  телесно  тегло  (кг);  индекс  на

телесна маса (ИТМ); обиколка на талия (стойности над 80 см се приемат като показателни
за наличие на андроидно затлъстяване); обиколка на ханш (см), съотношение талия/ханш
Т/Х (стойности>0,85 са показателни за наличие на висцерално затлъстяване).

4.2.2.  Кожа  и  кожни  придатъци  -  наличие  на  повишено  окосмяване  в
андрогензависими зони и оценка на степента на окосмяване (с помощта на модифицираната
скала  на  Ferriman-Gallwey  като  наличие  на  хирзутизъм  се  приемаше  при  събиране  на
повече от 8 т.);  наличие на акне и оценка на тежестта на акнето (според критериите на
Global Acne Grading System).

4.2.3. Сърдечно-съдови показатели – определяне на САН и ДАН (mmHg)
4.3. Клинико-лабораторни изследвания
Венозна кръв за лабораторните изследвания се вземаше при стандартни условия –

сутрин  рано,  след  12-часов  период  на  нощно  гладуване,  във  фоликуларна  фаза  на
менструалния цикъл (3-ти–5-ти ден след спонтанно получен МЦ) или до 7-ми ден след
индуцирано с  гестаген отпадно кървене.  Венозните проби за определяне на КЗ и ИРИ,
параметрите  от  липидния  профил,  стандартните  хормони,  специфичните  показатели  –
висфатин, ADMA, sICAM-1, sVCAM-1 се изпращаха в Централна Клинична Лаборатория
при УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив. 

Определянето на плазмените нива на грелин,  NPY и серумните концентрации на
лептин, адипонектин, резистин,  TNFα и IL-6  се проведе в лабораторията към Клиничен
Център по Ендокринология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”, гр. София. 

Вземането  на  венозните  проби  за  клинично-лабораторните  изследвания  се
осигуряваше чрез затворена система приспособена за биологичен материал (Primavette 2.6
ml, KABE LABORTECHNIK, кат. № 09590070). Взетата кръв, след образуване на съсирек,
се центрофугираше за 15 мин. при 3000 об./мин. за отделяне на серум. Една част от нея
непосредствено  след  това  се  използваше  за  определяне  на  хематологични,  клинично-
химични и хормонални показатели.  Останалата част от серума/плазмата се поставяше в
конична пластмасова епруветка с капаче тип Eppendorf и се съхраняваше при ≤ -20оС до
извършване  анализа  на  високоспециализираните  показатели  –  грелин,  NPY,  висфатин,
лептин, адипонектин, резистин, TNFα и IL-6; ADMA, sICAM-1, sVCAM-1.

4.3.1. Хематологични показатели
Хематологичните  анализи  (левкоцити,  еритроцити,  тромбоцити;  определяне  на

концентрацията на хемоглобин, хематокрит, математическите показатели на еритроцити и
тромбоцити) са извършваха на хематологичен анализатор HEMAT-8 (SEAC S.R.L., Italy) с
оригинални реактиви на фирмата SEAC S.R.L.

4.3.2. Клинико-химични показатели
Клинично-химичните  показатели  се  изследваха  на  клинично-химичен  анализатор

Konelab 60i, Thermo Electron Corporation (Финландия) по оригинални програми.
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4.3.3. Хормонални показатели
Серумните нива на ЛХ, ФСХ, Е2, тестостерон, ДХЕА-С, пролактин и инсулин се

отчитаха по хемилуминисцентен имунен анализ (CLIA), използвайки оригинални китове на
фирма Beckman Coulter,  Inc.,  Ireland и с  помощта на анализатор Accesss 2 Immunoassay
System, Beckman Coulter, Inc., USA. Серумните нива на андростендион (А4) се определяха
чрез  хемилуминисцентен имунен анализ – кит на фирма Siemens Healthcare Diagnostics,
Inc. с помощта на анализатор Immulite 2000 System, Siemens.

Плазмените  нива  на  невропептид  Y  (NPY) се  определяха  чрез  конкурентен
имунохистохимичен анализ (Human EIA) със солидна фаза, използвайки комерсиален кит
PHOENIX PHARMACEUTICAL INC, USA. Плазмените нива на грелина се измерваха чрез
имуноензимен анализ (сандвичев метод с две антитела), използвайки тест-набор на фирма
BioVendor, Czeca Republic.

Серумните нива на висфатина се измерваха чрез ELISA метод, използвайки кит от
Gentaur Molecular Products, Kampenhout, Belgium с каталожен номер No. CSB-E08940h.

Серумните  нива  на  лептина се  измерваха  с  помощта  на  имуноензимен  Human
ELISA метод със солидна фаза, използвайки комерсиален кит на фирма DRG, Germany.

Серумните концентрации на  адипонектина се отчитаха чрез  ELISA метод (Human
Adiponectin Elisa), използвайки комерсиален кит на BioVendor, Heidelberg, Germany.

Серумните нива на резистина се измерваха чрез компетативен имуноензимен метод
със солидна фаза (Human) EIA, използвайки кит от фирма PHOENIX PHARMACEUTICAL
INC, USA.

Серумните нива на TNFα и IL-6   се измерваха с помощта на имуноензимен Human
ELISA метод със солидна фаза, използвайки комерсиални китове на фирма DRG, Germany.

Плазмените нива на ADMА се отчитаха по ELISA метод, използвайки кит от фирма
DLD Diagnostica GMBH, Germany. 

Определянето на нивата на разтворимите клетъчно-адхезионни молекули sICAM-1 и
sVCAM-1 се  извършваше  по  метода  ELISA чрез  комерсиални  китове  от  Bender
MedSystems, Germany.

4.4. Индекси на ИЧ/ИР
На всички участнички в проучването се извърши орален глюкозо-толерансен тест

(оГТТ) с изследване на серумна глюкоза и имунореактивен инсулин. 
Изчислиха  се  следните  индекси  на  ИЧ/ИР:  HOMA-IR =  (КЗ 0'(ммол/л)  x ИНС
0'(μIU/ml)/22,5);  QUICKI-индекс =  1/{log(ИНС 0'(μIU/ml)) +  log (КЗ 0'(ммол/л))};  индекс
на  Matsuda =  {10000/√(КЗ 0'(мг/дл) х  ИНС  0'(μIU/ml))  х  (ср.КЗ  (мг/дл)  х  ср.  ИРИ
(μIU/ml) )}.

4.5.  Атерогенни  индекси  и  съотношения  -  плазмен  атерогенен  индекс  (AIP)  =
{(logТГ)/ХДЛ-хол}; рисков индекс на Castelli I = ОХ/ХДЛ-хол; рисков индекс на Castelli II
= ЛДЛ-хол/ХДЛ-хол; съотношение ТГ/ХДЛ-хол; съотношение лептин/адипонектин (Л/А).

4.6. Инструментални изследвания
4.6.1. Биоимпедансен метод за определяне на телесно съдържимо (БИА)
В настоящото проучване БИА се осъществяваше с помощта на биоанализатор модел

Tanita BC-420. Използваха се референтни стойности за % телесни мазнини, препоръчани от
лицензирания софтуерен продукт за апарати Tanita – Health Monitor, version 2.7.0 

4.6.2. Ултразвуково изследване на яйчници
На всички пациентки с PCOS, МС в репродуктивна възраст и контроли се извърши

УЗИ на яйчници в ранна фоликуларна фаза на МЦ. Определяни бяха размер и обем на
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яйчниците,  брой  и  разположение  на  фоликулите,  предно-заден  диаметър  на  матката,
дебелина на ендометриум.

4.6.3.  Нативна  (widefield) капиляроскопия на нокътна гънка на пръстите на
ръцете

На група жени с установен PCOS (n=21) и клинично здрави жени (n=22) се извърши
нативно  изследване  на  микроциркулацията  с  капиляроскоп (JH1005,  PRC)  и  последващ
софтуерен анализ. Обект на наблюдение беше дисталният ред на капилярите на нокътното
легло  (епонихиума)  на  4-ти  пръст  на  лявата  ръка.  Посредством  специално  разработена
софтуерна програма записаният образ се обработваше,  като автоматично се изчисляваха
някои от параметрите на микроциркулацията.
5. Статистически методи

Получените данни се обработиха с помощта на статистически пакет SPSS, версия
21.0, за Windows. Извърши се анализ с помощта на  ROC (рeceiver operating characteristic)
криви с цел изчисляване на чувствителността и специфичността на всеки индекс на ИЧ/ИР.
Използвахме метода на ROC кривите, за да установим и праговите стойности на индекса на
Matsuda при изследвания контингент жени.  Извърши се сравнителен анализ на клинични,
антропометрични,  биохимични и хормонални  показатели при изследваните групи жени.
Резултатите са представени като средна аритметична±стандартно отклонение.  За всички
сравнения е избрано ниво на значимост Р<0,05. Извърши се логаритмично трансформиране
на стойностите от серумните нива на някои от изследваните показатели поради тяхното
неправилно  разпределение,  установено  чрез  теста  на  Kolmogorov-Smirnov  (K-S).
Използвaха се коефициенти на Pearson (r) и Spearman (rho) за определяне на корелационни
зависимости между изследваните показатели.

Използвани статистически методи:
1. Дескриптивен  анализ  –  честотно  разпределение  на  някои  от  разглежданите

клинични признаци между съответните изследвани групи от жени;
2. Графичен анализ – за онагледяване на получените резултати;
3. Тест  на  Kolmogorov-Smirnov –  за  определяне  вида  на  разпределението  на

изследваните величини;
4. Чифтен  t-тест  на  Student  –  за  сравнение  на  средни  стойности  на  зависими

величини;
5. Тест на Mann-Whitney – съпоставка на количествени величини при две независими

извадки с разпределение различно от нормалното;
6. Еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA), тест на Levene и Post Hoc анализ с

методи за множествено сравнение на Bonferroni и Games-Howell;
7. Корелационен анализ по Pearson  – при променливи с нормално разпределение и

непараметричен  корелационен  анализ  на  Spearman  и  Kendal  при  липса  на
нормалност на разпределение;

8. ROC (рeceiver operating characteristic) криви - за изчисляване на чувствителност и
специфичност на всеки индекс на ИР;  за  установяване на прагови стойности на
индекс на Matsuda при изследвания контингент жени;

9. Линеен  регресионен  анализ –  за  оценка  на  влиянието  на  една  или  множество
променливи върху зависима количествена величина;

10. Chi-квадрат  критерий –  проверка  на  хипотези  за  наличие  на  връзка  между
категорийни променливи.
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IV. РЕЗУЛТАТИ

1. Клинична характеристика на изследваните групи жени – МС,  PCOS,  контролна
група

С цел  определяне  на  нивата  на  някои  хормони на  МТ,  регулатори на  апетита  и
телесното  тегло  и  маркери  на  ЕД,  както  и  оценка  на  връзката  им  с  процеса  на  ИР,  в
дисертационния  труд  бяха  включени  150  жени  -  76  с  доказан  PCOS (ср.  възраст  –
24,37±5,10 г. и ср. ИТМ - 26,09±5,74 кг/м²), 52 с установен МС (ср. възраст 37,75±11,38 г. и
ср.  ИТМ  -  34,64±4,81  кг/м²) и  22  жени  с  наднормено  телесно  тегло/затлъстяване  без
придружаващи метаболитни нарушения (метаболитно здрави), служещи за контролна група
(ср. възраст 35,27±9,10 г. и ср. ИТМ - 35,09±3,23 кг/м²). 

Установи  се  следното  процентно  разпределение  съгласно  репродуктивна/
нерепродуктивна възраст при изследваните групи жени:

 жени с МС: 65,4% в репродуктивна възраст (16 – 44 г.), 34,6% -  в нерепродуктивна
възраст (≥ 45 г.); жени с PCOS: 100% в репродуктивна възраст; контроли: 81,8% в
репродуктивна възраст, 18,2% - в нерепродуктивна възраст. Откри се статистически
значима разлика по отношение разпределение по възраст между изследваните групи
жени, chi-квадрат=29,81, Р<0,001 (Фиг. 1).

Фигура 1. Процентно разпределение (спрямо общата изследвана популация) на  жените с МС,
PCOS и контроли съгласно възраст (репродуктивна: 16-44 г. и нерепродуктивна: ≥ 45 г.)

По отношение  на  процентното  разпределение  съгласно  ИТМ (нормално  телесно
тегло:  ИТМ  =  18,5  –  24,9 кг/м²;  наднормено  телесно  тегло:  ИТМ  =  25,0  –  29,9  кг/м²;
затлъстяване I ст. - ИТМ = 30,0 – 34,9 кг/м²; затлъстяване II ст. - ИТМ = 35,0 – 39,9 кг/м²)
резултатите показват:

 жени с МС: 0,0 % са  с ИТМ = 18,5 – 24,9 кг/м²,  19,2% – с ИТМ = 25,0 – 29,9
кг/м², 28,8 % - с ИТМ = 30,0 – 34,9 кг/м², 51,9 % - с ИТМ = 35,0 – 39,9 кг/м²; 

 жени с  PCOS: 52,6 % с ИТМ = 18,5 – 24,9 кг/м², 15,8% - с ИТМ = 25,0 – 29,9
кг/м², 25,0% - с ИТМ = 30,0 – 34,9 кг/м², 6,6% - ИТМ = 35,0 – 39,9  кг/м²; 

 контроли: 0,0 % са с ИТМ = 18,5 – 24,9 кг/м², 18,2% – с ИТМ = 25,0 – 29,9 кг/м²,
45,5 % - с ИТМ = 30,0 – 34,9 кг/м², 36,4 % - ИТМ = 35,0 – 39,9 кг/м². 
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Намери се статистически значима разлика по отношение на  разпределение спрямо
ИТМ между изследваните групи, chi-квадрат=66,32, Р<0,001 (Фиг. 2).

Фигура 2. Процентно разпределение (спрямо общата изследвана популация) на  жените с МС,
PCOS и контроли съгласно ИТМ (кг/м²)

Извърши  се  процентно  разпределение  на  групите  (МС,  PCOS и  контроли)  по
отношение стойности на AIP и атерогенен риск (нисък - AIP ≤ 0,1; среден - AIP 0,1-0,24;
висок - AIP ≥ 0,24):  

 жени с МС: 38,5% със стойности на AIP ≥ 0,24, 28,8% - с AIP – 0,1-0,24, 32,7% - с
AIP ≤ 0,1; 

 жени с PCOS  - 6,6% със стойности на AIP ≥ 0,24, 13,2% - с AIP – 0,1-0,24, 80,2% - с
AIP ≤ 0,1;

  контроли –  0,0% със стойности на AIP ≥ 0,24, 22,7% - с AIP – 0,1-0,24, 77,3% - с 
AIP ≤ 0,1. 
Откри се статистически значима разлика по отношение изчислени стойности на AIP,

chi-квадрат=38,85, Р<0,001 (Фиг. 3).

Фигура 3. Процентно разпределение (спрямо общата изследвана популация) на  жените с МС,
PCOS и контроли съгласно стойности на AIP 
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Долуописаните  данни  показват  процентното  вътрегрупово  разпределение  (МС,
PCOS,  контроли)  по отношение  наличие  и  тип  на  менструални  нарушения;  наличие  на
хирзутизъм,  акне,  поликистозно  изменени  яйчници  (PCO),  акантоза;  тютюнопушене;
фамилна обремененост за ЗД, АХ и тиреоидно заболяване.

 жени с МС: 18,2% са в менопауза, 25,0% - с нарушения по типа на олиго-аменорея,
56,8% - без нарушения в МЦ; 

 жени  с  PCOS: 0,0% са  в  менопауза,  77,3% имат  нарушения  по  типа  на  олиго-
аменорея, 22,7% - без нарушения в МЦ; 

 контроли: 15,0% са в менопауза, 0,0% имат нарушения по типа на олиго-аменорея,
85,0% - без нарушения.
Намери се  статистически  значима  разлика  по  отношение   наличие/липса  на

менструални нарушения между изследваните групи жени, chi-квадрат=41,85, Р<0,001; 
 жени с МС: 18,6% са с хирзутизъм; 
 жени с PCOS: 57,9% с хирзутизъм; 
 контроли: 0,0% с хирзутизъм. 

Намери  се  статистически  значима  разлика  по  отношение  наличие/липса  на
хирзутизъм между изследваните групи жени, chi-квадрат=32,07, Р<0,001;

 жени с МС: 4,0% с акне; 
 жени с PCOS: 27,6% с акне; 
 контроли: 0,0% с наличие на акне. 

Намери се статистически значима разлика по отношение на наличие/липса на акне
между изследваните групи жени, chi-квадрат=17,59, Р<0,001;

 жени с МС: 14,3% с наличие на поликистозно изменени яйчници (PCO); 
 жени с PCOS: 60,9% с PCO; 
 контроли: 0,0% с PCO. 

Намери  се  статистически  значима  разлика  по  отношение  на  наличието  на  PCO
между изследваните групи жени, chi-квадрат=25,74, Р<0,001;

 жени с МС: 10,2% с наличие на акантоза; 
 жени с PCOS: 1,3% с акантоза; 
 контроли: 0,0% - с акантоза. 

Намери  се  статистически  значима  разлика  по  отношение  наличие  на  акантоза
между изследваните групи жени, chi-квадрат=7,11, Р<0,05;

 жени с МС: 13,5% са пушачки; 
 жени с PCOS: 0,8% са пушачки; 
 контроли: 15,8% – пушачки. 

Не се откри статистически значима разлика по отношение фактор тютюнопушене
между изследваните групи жени, chi-квадрат=0,43, Р>0,05;

 жени с МС: 44,4% с фамилна обремененост за ЗД; 
 жени с PCOS: 33,8% с фамилна обремененост за ЗД; 
 контроли: 29,4% с фамилна обремененост за ЗД.  

Не се откри статистически значима разлика по отношение фамилна обремененост
за ЗД  между изследваните групи жени, chi-квадрат=1,77, Р>0,05;

 жени с МС: 8,9% с фамилна обремененост за АХ; 
 жени с PCOS: 3,1% с фамилна обремененост за АХ;
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 контроли: 11,8% с фамилна обремененост за АХ. 
Не се откри статистически значима разлика по отношение фамилна обремененост

за АХ между изследваните групи жени, chi-квадрат=2,52, Р>0,05;
 жени с МС: 15,6% с фамилна обремененост за тиреоидно заболяване; 
 жени с PCOS: 7,7% с фамилна обремененост за тиреоидно заболяване; 
 контроли: 5,9% с фамилна обремененост за тиреоидно заболяване. 

Не се откри статистичеси значима разлика по отношение  фамилна обремененост
за тиреоидно заболяване между изследваните групи жени, chi-квадрат=2,19, Р>0,05.

2. Индекси  на  инсулинова  чувствителност/резистентност  при  изследвания
контингент  жени.  Инсулинорезистентни  и  неинсулинорезистентни  жени  –
клинична характеристикa

Определянето на чувствителността и специфичността чрез анализа на ROC кривите
доказа, че индексът на  Matsuda притежава най-висока чувствителност и специфичност от
всички изчислени индекси на ИЧ/ИР при изследваната популация от 150 жени  (Фиг. 4).
Индексът на Matsuda се оказа по-точен метод за определяне на ИР при жени с МС и PCOS в
сравнение с изчислените HOMA-IR и QUICKI. 

Установиха се пределни стойности на индекса на Matsuda за доказване на ИР  – 5,60
при жените. Стойности ≤ 5,60 са показателни за наличие на ИР.
 
Фигура 4. ROC-криви на индекси на ИЧ/ИР при изследваните жени

Използваха  се  следните  критерии  за  наличие  на  ИР:  ИРИ  0'  >  12  μIU/ml и/или
стойности  на  ИРИ по  време  на  оГТТ  >  100  μIU/ml  и/или  КЗ 0'/ИРИ 0'  <  0,333  и/или
изчислен индекс на Matsuda ≤ 5,60. 

Съгласно горепосочените критерии се установи ИР при 100,0% от  жените с МС,
при 43,4% от жените с PCOS и при 0,0% от контролите. Откри се статистически значима
разлика по отношение наличие на ИР между изследваните групи жени, chi-квадрат=65,89,
Р<0,001, сигнификантна положителна корелация между ИР и наличие на МС, коефициент
на Spearman (rho)=0,661, Р<0,001.

Извърши  се  подразделение  на  общия  изследван  контингент  жени  на
инсулинорезистни и неинсулинорезистентни и клиничната характеристика показва: 
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 жени без ИР: 93,7%  в репродуктивна възраст, 6,3% в нерепродуктивна възраст; 
 жени с ИР: 82,0% в репродуктивна възраст, 18,0% в нерепродуктивна възраст. 

Откри се статистически значима разлика по отношение разпределение по  възраст
между  двете  групи,  chi-квадрат=6,00,  Р<0,05,  положителна  сигнификантна  зависимост
между възраст и наличие на ИР, rho=0,200, Р<0,05 (Фиг. 5).

Фигура  5.  Процентно  разпределение  (спрямо  общия  изследван  контингент)  на
инсулинорезистентните и неинсулинорезистентните жени съгласно възраст

    

Процентното разпределение съгласно ИТМ при изследваните инсулинорезистентни
и неинсулинорезистентни жени показва следните резултати:

 жени без ИР: 46 % са с ИТМ = 18,5 – 24,9 кг/м², 15,9% – с ИТМ = 25,0 – 29,9 кг/м²,
23,8 % - с ИТМ = 30,0 – 34,9 кг/м², 14,3 % - ИТМ = 35,0 – 39,9 кг/м²;

 жени с ИР: 12,6 % - с ИТМ = 18,5 – 24,9  кг/м², 18,4% - с ИТМ = 25,0 – 29,9 кг/м² ,
33,3% - с ИТМ = 30,0 – 34,9 кг/м², 35,6% - ИТМ = 35,0 – 39,9 кг/м². 
Намери се статистически значима разлика по отношение на разделение спрямо ИТМ

между двете  групи  chi-квадрат=22,78,  Р<0,001;  положителна  сигнификантна  зависимост
rho=0,364, Р<0,001 (Фиг. 6).

Фигура  6.  Процентно  разпределение  (спрямо  общия  изследван  контингент)  на
инсулинорезистнетните и неинсулинорезистентните жени съгласно ИТМ (кг/м²)
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Клинична  характеристика  на  изследваните  групи  жени  съгласно  изчислен  AIP и
атерогенен риск:

 жени без ИР: 0,0% са със стойности на AIP ≥ 0,24, 12,7% - с AIP – 0,1-0,24, 87,3% -
с AIP ≤ 0,1; 

 жени с ИР  - 28,7% със стойности на AIP ≥ 0,24, 25,3% - с AIP – 0,1-0,24, 46,0% - с
AIP ≤ 0,1. 
Намери се статистически значимата разлика по отношение AIP между двете групи

chi-квадрат=29,19,  Р<0,001,  положителна  сигнификантна  зависимост  rho=0,449,  Р<0,001
(Фиг. 7).

Фигура  7.  Процентно  разпределение  (спрямо  общия  изследван  контингент)  на
инсулинорезистнетните и неинсулинорезистентните жени съгласно AIP

3. Жени с PCOS

3.1.  Вътрегрупов  сравнителен  анализ  –  инсулинорезистентни  и
неинсулинорезистентни жени с PCOS

 Установи се, че 33 (43,4%) от жените с PCOS са инсулинорезистентни и съотв. 43
(56,6%) - неинсулинорезистентни.

3.1.1.  Клинична  характеристика  –  процентно  разпределение  на
инсулинорезистентните и неинсулинорезистентните жени с PCOS съгласно ИТМ; наличие
на менструални нарушения,  хирзутизъм,  акне, PCO, акантоза;  фамилна обремененост за
хирзутизъм, ЗД,  тиреоидно заболяване, АХ; тютюнопушене; стойности на AIP

 жени с PCOS без ИР: 67,4% са с ИТМ = 18,5 – 24,9 кг/м², 14% - с ИТМ = 25,0 – 29,9
кг/м², 14,0% - с ИТМ = 30,0 – 34,9 кг/м², 4,7% - с ИТМ = 35,0 – 39,9 кг/м²; 

 жени с PCOS и ИР: 33,3% са с ИТМ = 18,5 – 24,9 кг/м², 18,2% с ИТМ = 25,0 – 29,9
кг/м², 39,4% -  с ИТМ = 30,0 – 34,9 кг/м², 9,1% - ИТМ = 35,0 – 39,9 кг/м². 
Установи се  разлика по отношение на  разпределението спрямо  ИТМ между двете

групи chi-квадрат=9,73, Р=0,021, сигнификантна положителна корелация между наличие на
ИР и ИТМ, rho=0,347, Р<0,01; 

 жени с PCOS без ИР: 79,1% имат нарушения в МЦ по типа на олиго-аменорея;  
 жени с PCOS с ИР: 75,0%  имат нарушения в МЦ по типа на олиго-аменорея. 

Не  се  намери разлика  по  отношение  на  наличието/липсата  на  менструални
нарушения между двете групи, chi-квадрат=0,173, Р>0,05;
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 жени с PCOS без ИР: 62,8% са с данни за хирзутизъм; 
 жени с PCOS и ИР - 51,5% с хирзутизъм. 

Не  се  установи  разлика  по  отношение  на  наличие  на  хирзутизъм  между  двете
групи, chi-квадрат=0,97, Р>0,05;

 жени с PCOS без ИР: 27,8% - с акне; 
 жени с PCOS и ИР: 27,3 % - с акне. 

Не се намери разлика по отношение на наличието на  акне между двете групи  chi-
квадрат=0,004, Р>0,05;

 жени с PCOS без ИР: 57,5% - с установени на УЗД PCO; 
 жени с PCOS и ИР: 65,5% с PCO. 

Не се установи разлика по отношение на наличие на  PCO между двете групи  chi-
квадрат=0,45, Р>0,05;

 жени с PCOS без ИР : 0,0 % са с налична акантоза; 
 жени с PCOS и ИР: 3,0% са с установена акантоза. 

Не се намери разлика по отношение на наличието на акантоза между двете групи
chi-квадрат=1,32, Р>0,05;

 жени с PCOS без ИР: 5,3 % са с фамилна обремененост за хирзутизъм; 
 жени с PCOS и ИР: 3,7% са фамилно обременени за хирзутизъм. 

Не се установи разлика по отношение на  фамилна обремененост за хирзутизъм
между двете групи chi-квадрат=0,09, Р>0,05;

 жени с PCOS без ИР: 28,9 % са с фамилна обремененост за ЗД; 
 жени с PCOS и ИР: 40,7% са фамилно обременени за ЗД. 

Не  се  установи  разлика  по  отношение  на  фамилна обремененост за  ЗД между
двете групи chi-квадрат=0,98, Р>0,05;

 жени с PCOS без ИР: 7,9 % са с фамилна обремененост за тиреоидно заболяване; 
 жени с PCOS и ИР: 7,4% са фамилно обременени за тиреоидно заболяване. 

Не се установи разлика по отношение на  фамилна обремененост за  тиреоидна
патология между двете групи chi-квадрат=0,005, Р>0,05;

 жени с PCOS без ИР: 2,6 % - с фамилна обремененост за АХ; 
 жени с PCOS и ИР -  3,7% фамилно обременени за АХ. 

Не се установи разлика по отношение на фамилна обремененост за АХ между двете
групи chi-квадрат=0,06, Р>0,05;

 жени с PCOS без ИР: 19,5 % са пушачки; 
 жени с PCOS и ИР: 0,0 % са пушачки. 

Установи  се  статистически  значима разлика  по  отношение  на  тютюнопушене
между двете групи chi-квадрат=7,23, Р<0,01, сигнификантна отрицателна корелация между
наличие на ИР и фактор тютюнопушене, rho = -0,312, Р<0,01;

 жени с PCOS без ИР: 0,0 % са със стойности на AIP ≥ 0,24, 7,0% - с AIP – 0,1-0,24,
93,0% - с AIP ≤ 0,1; 

 жени с PCOS без ИР  - 15,2% със стойности на AIP ≥ 0,24, 21,2% - с AIP – 0,1-0,24,
63,6% - с AIP ≤ 0,1. 
Намери се статистически значима разлика по отношение AIP между двете групи chi-

квадрат=11,40, Р=0,003, сигнификантна положителна корелация между наличие на ИР и
стойности на AIP, rho=0,377, Р<0,01.
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3.1.2. Сравнителен анализ по отношение възраст, антропометрични показатели
и количество телесни мазнини (% и кг) между двете подгрупи жени с PCOS

Установиха  се  сигнификантно  по-високи  стойности  на  телесно  тегло,  ИТМ,
обиколка  на  талия,  обиколка  на  ханш,  количество  мазнини  (%  и кг)  при
инсулинорезистентните жените с PCOS в сравнение с тези без ИР (Табл. 1 ). 

Таблица 1. Възраст, антропометрични показатели и количество мазнини (% и кг) между двете
подгрупи жени с PCOS

Параметри Групи жени с PCOS

 Без ИР (n=43) С ИР (n=33)

ВЪЗРАСТ (години) 24,60±4,53 24,03±5,86 NS

РЪСТ (м) 1,67±0,08 1,66±0,05 NS

ТЕГЛО (кг) 67,92±15,94 78,08±16,00 **

ИТМ (кг/м²) 24,31±5,28 28,40±5,56 **

ОБИКОЛКА НА ТАЛИЯ (см) 79,16±13,45 89,21±16,17 **

ОБИКОЛКА НА ХАНШ (см) 99,49±10,75 107,82±10,68 **

Т/Х 0,79±0,08 0,82±0,10 NS

МАЗНИНИ % 29,56±10,21 36,75±7,81*

КОЛИЧЕСТВО МАЗНИНИ (кг) 21,02±12,10 33,72±9,92 **

NS – липса на статистически значима разлика, Р>0,05;
* - наличие на статистически значима разлика, P<0,05;
** - наличие на статистически значима разлика, P<0,01.

3.1.3 Регулатори на апетита и телесното тегло и хормони на мастната тъкан

При пациентките с PCOS и ИР се регистрираха сигнификантно по-високи серумни
нива на висфатин, лептин и резистин (логаритмично трансформирани) в сравнение с тези
при PCOS без ИР. 

Серумните  концентрации  на  адипонектин се  намериха  значимо  по-ниски  при
инсулинорезистентните PCOS жени. 

Установиха се съпоставими плазмени нива на NPY, грелин, както и серумни нива на
IL-6 и TNFα между двете подгрупи жени с PCOS (P>0,05) (Табл. 2).
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Таблица  2.  Регулатори  на  апетита  и  телесното  тегло  и  хормони  на  мастната  тъкан  при
изследваните подгрупи жени с PCOS

РЕГУЛАТОРИ НА АПЕТИТА И
ХОРМОНИ НА МТ

Групи жени с PCOS

 Без ИР (n=43) С ИР (n=33)

НЕВРОПЕПТИД Y (пг/мл) 1,78±0,32 1,86±0,28 NS

ГРЕЛИН (нг/мл) 234,50±137,75 299,22±167,47 NS

ВИСФАТИН (нг/мл) 7,23±3,76 14,05±11,03 *

ЛЕПТИН (нг/мл) 24,90±18,37 39,56±18,54 **

АДИПОНЕКТИН (мкг/мл) 14,70±7,74 9,19±4,53 **

LOG10 РЕЗИСТИН (нг/мл) 0,67±0,20 0,81±0,23 *

IL-6 (пг/мл) 1,28±1,07 1,29±0,90 NS

TNFα (пг/мл) 7,19±5,63 8,80±5,94Δ NS

Δ Mann-Whitney U-test
NS – липса на статистически значима разлика, Р>0,05
* - наличие на статистически значима разлика, P<0,05
** - наличие на статистически значима разлика, P<0,01

3.1.4. Маркери на ендотелна дисфункция – ADMA, sICAM-1 и sVCAM-1

По  отношение  обследваните  маркери  на  ендотелна  дисфункция се  намериха
значимо по-високи серумни нива на sVCAM-1 (логаритмично трансформирани стойности)
при неинсулинорезистентните PCOS. 

Разлика между концентрациите на  ADMA и  sICAM-1 при двете групи PCOS не се
установи (Табл. 3).

Таблица 3. Нива на ADMA, sICAM-1 и sVCAM-1 при изследваните подгрупи жени с PCOS 

РАЗТВОРИМИ КАМ Групи жени с PCOS

Без ИР (n=43) С ИР (n=33)

АDMA (мкмол/л) 0,89±0,34 0,85±0,34 NS

sICAM-1 (нг/мл) 412,89±170,18 369,61±127,67 NS

LOG10 sVCAM-1 (нг/мл) 3,21±0,19 3,06±0,16 *

NS – липса на статистически значима разлика, Р>0,05
* - наличие на статистически значима разлика, P<0,05

3.1.5. Показатели на въглехидратна обмяна
Фиг. 8 и  Фиг. 9  показват средните стойности от КЗ и ИРИ – изходни и в хода на

оГТТ при изследваните подгрупи жени с PCOS. Очаквано, установихме значимо по-високи
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стойности  на  КЗ  0',  60',  120';  ИРИ  0',  60',  120'  при  инсулинорезистентните  PCOS в
сравнение с тези при пациентките без ИР. По отношение изчислените индекси на ИЧ/ИР
при жените с  PCOS и ИР се намериха сигнификантно по-високи стойности на  HOMA-IR
(3,11±1,77 и 1,28±0,48 респ.,  P<0,001)  и по-ниски такива за  QUICKI-индекс (0,33±0,03 и
0,38±0,03 респ.,  P<0,001) и индекс на  Matsuda (3,97±1,73 и 11,77±5,55 респ.,  P<0,001) в
сравнение с тези при неинсулинорезистентните PCOS (Фиг. 10, 11, 12). 

Фигури  8  и  9.  Стойности  на  КЗ  0',  60'  и  120'  и  стойности  на  ИРИ  0',  60'  и  120'  при
изследваните подгрупи жени с PCOS

 *** - наличие на статистически значима разлика, P<0,001

Фигури  10,  11,  12.  Стойности  на  HOMA-IR,  QUICKI-индекс  и  индекс  на  Matsuda  при
изследваните подгрупи жени с  PCOS                                                                  

*** - наличие на статистически значима разлика, P<0,001
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3.1.6. Показатели на липидна обмяна, атерогенни индекси/съотношения, САН и ДАН
При  извършване  на  сравнителен  анализ  по  отношение  изброените  клинико-

лабораторни показатели  и  изчислените атерогенни индекси  установихме сигнификантно
по-високи  серумни  нива  на  ТГ,  стойности  на  ТГ/ХДЛ-хол,  AIP,  Л/А  и  ДАН  при
инсулинорезистентните жени с PCOS в сравнение с тези при PCOS без ИР (Табл. 4 )

Таблица 4. Показатели на липидна обмяна, атерогенни индекси и съотношения, САН и ДАН 
при изследваните групи PCOS жени

Параметри Групи жени с PCOS

 Без ИР (n=43)  С ИР (n=33)

ОХ (ммол/л) 4,48±0,93 4,46±0,86 NS

ХДЛ-ХОЛ (ммол/л) 1,37±0,49 1,23±0,28 NS

ЛДЛ-ХОЛ (ммол/л) 2,78±0,92 2,67±0,84 NS

ТГ (ммол/л) 0,80±0,30 1,22±0,60 ***

ОХ/ХДЛ-ХОЛ 3,55±1,03 3,80±1,07 NS

ЛДЛ-ХОЛ/ХДЛ-ХОЛ 2,23±0,92 2,32±0,92 NS

ТГ/ХДЛ-ХОЛ 0,67±0,34 1,06±0,60 **

AIP -0,09±0,14 0,03±0,19 ***

Л/А 2,80±2,15 5,28±3,17 ***

САН (mm/Hg) 112,26±9,77 117,12±14,20Δ

ДАН (mm/Hg) 70,95±7,67 75,45±11,07Δ *

                     Δ - Mann-Whitney U-test
NS – липса на статистически значима разлика, P>0,05
* - наличие на статистически значима разлика, P<0,05
** - наличие на статистически значима разлика, P<0,01
*** - наличие на статистически значима разлика, P<0,001

3.2. Вътрегрупов сравнителен анализ – жени с  PCOS и ИТМ 18,5 – 24,9 кг/м²,
жени с PCOS и ИТМ 25,0 – 29,9 кг/м², жени с PCOS и ИТМ ≥ 30,0 кг/м²

3.2.1.  Клинични и  антропометрични  данни.  Показатели  на  въглехидратна  и
липидна обмяна, атерогенни индекси/съотношения, САН и ДАН

Сравнителният  анализ  по  отношение  на  индексите  на  ИЧ/ИР  потвържада  добре
известната  зависимост  между  ИТМ  и  степен  на  ИР,  а  именно  –  правопропорционална
такава с наличие на по-висока степен на ИР при пациенти с по-висок ИТМ. Регистрираха
се  по-високи  стойности  на  ТГ,  индекс  на  Castelli  I,  индекс  на  Castelli  II,  съотношение
ТГ/ХДЛ-хол, AIP и САН при PCOS жените с ИТМ ≥ 30,0 кг/м² в сравнение с тези при PCOS
с ИТМ 18,5–24,9 кг/м². Серумните нива на ХДЛ-хол се намериха значимо по-ниски при
PCOS жените с ИТМ ≥ 30,0 кг/м². По-високи стойности на индекс на Castelli I, индекс на
Castelli II,  съотношение ТГ/ХДЛ-хол се  установиха и  при  PCOS с  надноремно  телесно
тегло  в  сравнение  с  тези  при  PCOS с  референтни  стойности  на  ИТМ.  Близка  до
статистическата значимост (P=0,07) се оказа разликата в стойностите на ДАН между PCOS
с нормално телесно тегло и PCOS със затлъстяване (Табл. 5).
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Таблица 5. Клинични и антропометрични данни.  Показатели на въглехидратна и липидна
обмяна, атерогенни индекси/съотношения, САН и ДАН при изследваните подгрупи жени с
PCOS 

Параметри Групи жени с PCOS

 ИТМ 18,5 - 24,9  
n=40

ИТМ 25,0 – 29,9 
n=12

      ИТМ ≥ 30,0
n=24

Възраст (години) 23,55±4,36 a 24,67±6,39 26,25±5,16

Тегло (кг) 58,89±8,81 aaa 79,57±5,91 ccc 91,11±6,79 bbb

ИТМ (кг/м²) 21,31±2,24 aaa 27,92±1,43 ccc 33,12±2,20 bbb

Обиколка на талия (см) 71,05±7,38 aaa 89,83±8,31 ccc 101,17±5,88 bbb

Т/Х 0,75±0,07 aaa 0,84±0,09 ccc 0,88±0,06

FAT % 24,25±6,88 aaa 37,49±3,58 aaa 42,62±2,95 #

КЗ 0' (ммол/л) 4,68±0,47 aa 4,84±0,70 5,20±0,70

ИРИ 0' (μIU/ml) 6,56±2,98 aaa 9,49±3,93 b ## 13,40±6,94

HOMA-IR 1,39±0,74 aaa 2,09±0,98 b 3,21±1,98

MATSUDA 10,82±6,40 aaa 7,51±4,23 b 4,76±2,72

QUICKI 0,37±0,03 aaa 0,35±0,03 c 0,33±0,03 ###

ОХ (ммол/л) 4,36±0,97 4,49±0,86 4,63±0,79

ХДЛ-ХОЛ (ммол/л) 1,45±0,49 а 1,12±0,20 c 1,19±0,27

ЛДЛ-ХОЛ (ммол/л) 2,55±0,95 2,91±0,65 2,86±0,80

ТГ (ммол/л) 0,78±0,35 aaa 1,02±0,44 1,29±0,57

ОХ/ХДЛ-ХОЛ 3,25±1,02 aa 4,04±0,60 c 4,09±1,06

ЛДЛ-ХОЛ/ХДЛ-ХОЛ 1,97±0,93 a 2,62±0,53 c 2,56±0,91

ТГ/ХДЛ-ХОЛ 0,61±0,35 aaa 0,92±0,35 c 1,15±0,61

AIP -0,10±0,14 aaa - 0,03±0,14 0,06±0,19

САН (mmHg) 110,63±11,99 aa 116,36±6,74 119,79±12,20 Δ

ДАН (mmHg) 71,13±8,59 #### 73,64±5,52 75,63±12,20 Δ

Δ - Mann-Whitney U-test
a – статистически значима разлика между  PCOS с ИТМ 18,5 – 24,9  кг/м²  и  PCOS с ИТМ ≥  30,0 кг/м² ;  a –

Р<0,05, aa – Р<0,01, aaa – Р<0,001
b – статистически значима разлика между  PCOS с ИТМ  25,0 - 29,9  кг/м² и  PCOS с ИТМ ≥  30,0 кг/м² ;  b –

Р<0,05, bb – Р<0,01, bbb – Р<0,001
c – статистически значима разлика между PCOS с ИТМ 18,5 - 24,9 кг/м² и PCOS с ИТМ 25,0 - 29,9 кг/м²; c –

Р<0,05, cc – Р<0,01, ccc – Р<0,001
 # - разлика между PCOS с ИТМ 18,5 - 24,9 кг/м² и PCOS с ИТМ ≥ 30,0 кг/м², Р=0,06
## - разлика между PCOS с ИТМ 18,5 - 24,9 кг/м² и PCOS с ИТМ 25,0 - 29,9 кг/м², Р=0,06
### - разлика между PCOS с ИТМ 25,0 - 29,9 кг/м² и PCOS с ИТМ ≥ 30,0 кг/м², Р=0,08
#### - разлика между PCOS с ИТМ 18,5 - 24,9 кг/м² и PCOS с ИТМ ≥ 30,0 кг/м², Р=0,07
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3.2.2.  Регулатори  на  апетита  и  телесното  тегло,  хормони  на  мастната  тъкан  и
маркери на ендотелна дисфункция 

При групиране на пациентките спрямо стойностите на ИТМ се установиха значимо
по-ниски нива на грелин при жените с PCOS и ИТМ ≥ 30,0 кг/м² в сравнение с тези с ИТМ
18,5 - 24,9 кг/м² и ИТМ 25,0 – 29,9 кг/м². Регистрираха се сигнификантно по-ниски нива на
NPY при жените с PCOS и ИТМ ≥ 30,0 кг/м² в сравнение с групата PCOS с ИТМ 25,0 - 29,9
кг/м².

Потвърдиха  се  очакваните  резултати  по  отношение  серумни  нива  на  лептин и
адипонектин. Лептиновите концентрации се оказаха по-високи при PCOS с ИТМ ≥ 30,0
кг/м²  в  сравнение  с  другите  2  групи  PCOS  жени,  докато  нивата  на  адипонектина  се
намериха значимо по-високи при PCOS с нормален ИТМ в сравнение с тези при PCOS с
наднормено  телесно  тегло  и  затлъстяване.  Откриха  се  съпоставими  серумни  нива  на
висфатин и резистин между изследваните групи. Регистрираха се по-високи серумни нива
на  TNFα при PCOS със затлъстяване, сравнени с тези при PCOS с надноремно телесно
тегло, но не и с тези при PCOS с нормален ИТМ.

При сравнение на маркерите на  ендотелна дисфункция се оказа, че серумните нива
sVCAM-1 са значимо по-високи при PCOS с нормално телесно тегло в сравнение с тези при
PCOS със затлъстяване (Табл. 6).
Таблица 6. Регулатори на апетита и телесното тегло, хормони на мастната тъкан и маркери на
ендотелна дисфункция при изследваните PCOS жени

 РЕГУЛАТОРИ НА
АПЕТИТА, ХОРМОНИ НА

МТ И МАРКЕРИ НА ЕД

Групи жени с PCOS

 ИТМ 18,5 - 24,9
n=40

ИТМ 25,0 – 29,9 
n=12

      ИТМ ≥ 30,0
n=24

NPY (пг/мл) 1,79±0,31 2,00±0,28 b 1,65±0,26

ГРЕЛИН (нг/мл) 286,37±158,11a 308,83±152,36 b 142,84±47,18

ВИСФАТИН (нг/мл) 9,32±7,99 8,73±5,42 13,40±11,05

ЛЕПТИН (нг/мл) 17,32±10,95 aaa 47,02±19,69 ccc 45,83±13,49

АДИПОНЕКТИН (мкг/мл) 14,56±8,08 aa 10,88±6,22 9,31±3,86

LOG10РЕЗИСТИН (нг/мл) 0,70±0,18 0,76±0,22 0,78±0,29

IL-6 (пг/мл) 1,34±1,07 1,30±0,75 1,20±1,00

TNFα (пг/мл) 7,30±5,48 5,80±4,16 b 9,96±6,54Δ

Л/А 1,79±1,69 aaa 5,30±2,94 ccc 5,64±2,33

ADMA (мкмол/л) 0,84±0,32 1,04±0,40 0,86±0,34

sICAM-1 (нг/мл) 384,28±162,05 422,60±185,16 388,85±128,09

LOG10 sVCAM-1 (нг/мл) 3,16±0,23 а 3,12±0,18 3,10±0,14

Δ Mann-Whitney U-test
a – статистически значима разлика между PCOS с ИТМ 18,5 – 24,9 кг/м² и PCOS с ИТМ ≥ 30,0 кг/м² ; a – P<0,05, aa

– P<0,01, aaa – P<0,001
b – статистически значима разлика между PCOS с ИТМ 25,0 - 29,9 кг/м² и PCOS с ИТМ ≥ 30,0 кг/м². P<0,05
 ccc – статистически значима разлика между PCOS с ИТМ 18,5-24,9 кг/м² и PCOS с ИТМ 25,0-29,9 кг/м², P<0,001
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3.3. Жени с PCOS и контролна група

С цел извършване на сравнителен анализ по отношение на изследваните показатели
между  жени  с  PCOS  и  съпоставими  по  ИТМ  метаболитно  здрави  лица  (контроли)  се
сформира група от PCOS (n=34) с наднормено телесно тегло/затлъстяване. 

3.3.1. Възраст, антропометрични показатели и количество телесни мазнини

Установи се значима разлика във възрастта между двете изследвани групи.
Намериха се съпоставими стойности на ИТМ, обиколка на талия, Т/Х, като тези,

отразяващи количеството телесни мазнини (% и кг), се оказаха сигнификантно по-високи
при контролите в сравнение с  PCOS жените (Табл. 7).

Таблица 7. Възраст, антропометрични показатели и количество телесни мазнини (% и кг) при
изследваните групи жени

Параметри Групи жени 

  PCOS
n=34

КОНТРОЛИ
n=20

Възраст (години) 25,94±5,60 35,70±9,35 ***

Ръст (м) 1,67±0,05 1,65±0,06 NS

Тегло (кг) 88,03±8,01 92,94±14,17 NS

ИТМ (кг/м²) 31,74±2,90 34,32±4,03 NS

Обиколка на талия (см) 98,15±8,15 99,35±8,03 NS

Обиколка на ханш (см) 113,15±7,27 114,80±9,81 NS

Т/Х 0,87±0,07 0,87±0,06 NS

МАЗНИНИ % 40,86±3,78 45,91±3,60 **

КОЛ-ВО МАЗНИНИ (кг) 36,03±6,78 45,57±2,94 **

                    NS – липса на статистически значима разлика, Р>0,05
* - наличие на статистически значима разлика, P<0,05
** - наличие на статистически значима разлика, P<0,01
*** - наличие на статистически значима разлика, P<0,001    

3.3.2. Регулатори на апетита и телесното тегло и хормони на мастната тъкан

Оценката на нивата на специфичните хормонални параметри показа съпоставими
нива на NPY, грелин, висфатин, лептин, адипонектин, резистин, IL-6 между двете групи, но
по-високи серумни концентрации на  TNFα при жените с  PCOS в сравнение с тези при
контролите (Табл. 8). 
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Таблица  8.  Регулатори  на  апетита  и  телесното  тегло  и  хормони  на  мастната  тъкан  при
изследваните групи жени

РЕГУЛАТОРИ НА АПЕТИТА
И ХОРМОНИ НА МАСТНАТА

ТЪКАН

Групи жени 

PCOS (n=34) КОНТРОЛИ (n=20)

NPY(пг/мл) 1,81±0,32 1,68±0,34 NS

ГРЕЛИН (нг/мл) 219,45±134,92 197,11±100,34 NS

ВИСФАТИН (нг/мл) 12,46±10,13 12,30±9,46 NS

ЛЕПТИН (нг/мл) 46,33±15,68 46,54±18,42 NS

АДИПОНЕКТИН (мкг/мл) 10,02±4,87 12,92±8,40 NS

LOG10 РЕЗИСТИН (нг/мл) 0,77±0,27 0,73±0,23 NS

IL-6 (пг/мл) 1,20±0,93 1,66±0,94 NS

TNFα (пг/мл) 8,77±6,17 5,48±4,38 Δ *

Δ Mann-Whitney U-test
NS – липса на статистически значима разлика, Р>0,05
* - наличие на статистически значима разлика, P<0,05

3.3.3. Маркери на ендотелна дисфункция – ADMA, sICAM-1 и sVCAM-1
Сравнителният  анализ  на  маркерите  на  ЕД  доказа  по-високи  серумни  нива  на

ADMA и  sICAM-1,  като  разликите  не  достигнаха  статистическа  значимост  (Р>0,05).
Установиха се по-високи концентрации на  sVCAM-1 при контролите в сравнение с тези
при PCOS (близка до статистическата значимост разлика, Р=0,09) (Табл. 9). 

Таблица  9.  Маркери  на  ендотелна  дисфункция –  ADMA,  sICAM-1  и  sVCAM-1  при
изследваните групи жени

МАРКЕРИ НА ЕД Групи жени

PCOS (n=34) КОНТРОЛИ (n=20)

ADMA (мкмол/л) 0,86±0,32 0,70±0,35 NS

sICAM-1 (нг/мл) 380,94±137,81 324,50±106,56 NS

sVCAM-1 (нг/мл) 1295,13±373,05 2199,00±1975,06 Р=0,09

NS – липса на статистически значима разлика, Р>0,05

3.3.4. Хормонални показатели

Регистрираха  се  по-високи  стойности  на  съотношението  ЛХ/ФСХ,  тестостерон  и
андростендион при жените с PCOS в сравнение с контролите (Табл. 10).
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Таблица 10. Хормонални показатели при изследваните групи жени

ХОРМОНАЛНИ
ПОКАЗАТЕЛИ

Групи жени 

PCOS (n=34) КОНТРОЛИ (n=20)

LOG10 ЛХ 0,76±0,36 0,70±0,21 NS

LOG10 ФСХ 0,74±0,16 0,99±0,26 **

LOG10 ЛХ/ФСХ 0,03±0,38 -0,29±0,25 *

Е2 204,16±74,03 240,40±96,79 NS

ТЕСТОСТЕРОН 0,72±0,19 0,45±0,15 ***

АНДРОСТЕНДИОН 3,61±1,69 1,55±1,03 Р=0,06

ДХЕА-С 277,69±104,53 216,54±61,60 NS

ПРОЛАКТИН 365,47±191,97 324,41±167,04 NS

NS – липса на статистически значима разлика, Р>0,05
* - наличие на статистически значима разлика, P<0,05
** - наличие на статистически значима разлика, P<0,01
*** - наличие на статистически значима разлика, P<0,001

3.3.5. Показатели на въглехидратна обмяна
Регистрираха  се  съпоставими  стойности  на  КЗ  0',  60'  и  120'  между  двете  групи

пациентки (Фиг. 13). Стойностите на ИРИ 0', 60', 120' се намериха значимо по-високи при
жените с PCOS  (Фиг.  14).  По отношение изчислените индекси на ИЧ/ИР при жените с
PCOS се намериха сигнификантно по-високи стойности на  HOMA-IR (2,93±1,79 и  респ.
1,49±0,49,  P<0,01)  и  по-ниски  такива  за  QUICKI-индекс  (0,34±0,03  и  респ.  0,37±0,02,
P<0,001) и индекс  Matsuda (5,40±3,25 и респ. 9,55±4,00,  P<0,001) в сравнение с тези при
контролите (Фиг. 15, 16, 17).
Фигури 13 и 14. Стойности на КЗ 0', 60', 120' и стойности на ИРИ 0', 60', 120' при изследваните
групи жени
                                                                

P>0,05

         
                                                                                 * - наличие на статистически значима разлика, P<0,05
                                                                                 ** - наличие на статистически значима разлика, P<0,01
                                                                                 *** - наличие на статистически значима разлика, P<0,001
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Фигури  15,  16,  17.  Стойности  на  HOMA-IR,  QUICKI-индекс  и  индекс  на  Matsuda  при
изследваните групи жени                                                               

   

                                 
** - наличие на статистически значима разлика, P<0,01
*** - наличие на статистически значима разлика, P<0,001

3.3.6 Показатели на липидна обмяна, атерогенни индекси/съотношения, САН и ДАН
Не  се  регистрираха  значими  разлики  по  отношение  горепосочените  показатели

(Табл. 11).
Таблица 11. Показатели на липидна обмяна, атерогенни индекси и съотношения, САН и ДАН 

Параметри Групи жени 

PCOS (n=34) КОНТРОЛИ (n=20)

ОХ (ммол/л) 4,56±0,82 4,72±0,59 NS

ХДЛ-ХОЛ (ммол/л) 1,17±0,25 1,25±0,26 NS

ЛДЛ-ХОЛ (ммол/л) 2,84±0,75 3,12±0,54 NS

ТГ (ммол/л) 1,21±0,56 0,99±0,38 NS

ОХ/ХДЛ-ХОЛ 4,03±0,93 4,30±1,12 NS

ЛДЛ-ХОЛ/ХДЛ-ХОЛ 2,54±0,81 2,92±1,01 NS

ТГ/ХДЛ-ХОЛ 1,08±0,55 0,82±0,37 NS

AIP 0,03±0,19 - 0,03±0,13 NS

Л/А 5,46±2,49 5,94±3,95 NS

САН (mm/Hg) 118,64±11,13 119,50±9,85Δ NS

ДАН (mm/Hg) 75,30±10,45 75,50±7,42Δ NS

        Δ Mann-Whitney U-test                                        NS – липсва статистически значима разлика, Р>0,05
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3.4. Сигнификантни корелации в групата жени с PCOS
3.4.1. Регулатори на апетита и телесното тегло
Установи се сигнификантна отрицателна корелация между плазмени нива на грелин

и стойности на телесно тегло (r= -0,377, P<0,01) и ИТМ (r= -0,386, P<0,01)
3.4.2. Хормони на мастната тъкан

Фигура 18. Корелация между серумни нива на лептин и телесно тегло

                                                                                                                             

Фигури 19, 20 и 21. Корелации между серумни нива на лептин и HOMA-IR, QUICKI и индекс
на Matsuda
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Серумните  нива  на  лептина  показаха  правопропорционална  зависимост  с
антропометрични параметри:  телесно  тегло  (r=0,732,  P<0,001,  Фиг.  18),  ИТМ  (r=0,694,
P<0,001), обиколка на талия (r=0,679, P<0,001), обиколка на ханш (r=0,691, P<0,001), Т/Х
(r=0,419, P<0,001), % МТ (r=0,674, P<0,001); с показатели на въглехидратна обмяна: КЗ 0'
(r=0,237,  P=0,05),  ИРИ  0'  (r=0,433,  P<0,001),  ИРИ  60'  (r=0,382,  P=0,003),  HOMA-IR
(r=0,409,  P<0,001,  Фиг.  19);  с  показатели  от  липидна  обмяна  и  атерогенни
индекси/съотношения: ОХ (r=0,244, P=0,05), ТГ (r=0,289, P=0,020), ОХ/ХДЛ-хол (r=0,290,
P=0,020),  ЛДЛ-хол/ХДЛ-хол  (r=0,279,  P=0,026),  ТГ/ХДЛ-хол  (r=0,255,  P=0,042) и  AIP
(r=0,246, P=0,048).

Регистрира се отрицателна връзка между нивата на лептина и  QUICKI-индекс  (r=
-0,430, P<0,001, Фиг. 20), индекс на Matsuda (r=-0,423, P<0,001, Фиг. 21) и адипонектин (r=
-0,331, P=0,007).

С помощта на линеен регресионен анализ се установи, че теглото обяснява 54 % от
вариациите в нивата на лептина  (R=0,732, R²=0,536, P<0,001, F=73,96). Увеличаването на
теглото с 1 кг води по повишаване на лептиновите нива с 0,87 нг/мл. HOMA-IR обяснява
17% от вариациите в серумните лептинови нива  (R=0,409, R²=0,167, P<0,001, F=12,85).

В групата на жените с PCOS се намери отрицателна взаимовръзка между висфатин и
серумни нива на ХДЛ-хол (r=-0,376, P=0,024) и положителна корелация със стойностите на
ДАН (r=0,376,  P=0,026). С помощта на  корелационен коефициент на  Spearman (rho) се
установи  отрицателна  зависимост  между  висфатин  и  индекс  на  Matsuda (rho =  -0,279,
P=0,099);  с помощта на корелационен коефициент на Kendall's tau се установи по-близка
до статистическата значимост отрицателна зависимост между серумни нива на висфатин и
индекс на Matsuda (rho= -0,226, P=0,051).

Табл. 12  представя съществуващите корелационни коефициенти между серумните
нива  на  адипонектин  и  изследваните  антропометрични  параметри,  показатели  на
въглехидратна  и  липидна  обмяна,  атерогенни  индекси/съотношения  и  специфични
хормонални показатели.

Установи се, че log10 резистин корелира положително с ИРИ 0'  (r=0,278, P=0,024),
ИРИ 120'  (r=0,315,  P=0,015),  HOMA-IR (r=0,272,  P=0,027) и  отрицателно с индекси на
QUICKI (r=-0,246,  P=0,046)  и  Matsuda (r=-0,243,  P=0,050).  Серумните нива на резистин
показаха положителна връзка със серумните концентрации на IL-6 (r=0,270, P=0,028).

Регистрира се значима правопропорционална зависимост между серумни нива на
IL-6 и плазмени концентрации на ADMA (r=0,343, P=0,013). 
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Таблица 12. Корелации между адипонектин и изследваните показатели

ПОКАЗАТЕЛИ АДИПОНЕКТИН
r

ТЕГЛО       -0,385         P=0,001
ИТМ -0,361        P=0,003

 ОБ. НА ТАЛИЯ -0,411        P=0,001
ОБ. ХАНШ -0,341        P=0,005

Т/Х  -0,317        P=0,009
% МТ         -0,511        P=0,001
sICAM-1    0,339       P=0,050
LOG10 sVCAM-1    0,392       P=0,036
КЗ 60'  -0,291        P=0,025
ИРИ 0'  -0,332        P=0,006
ИРИ 60'  -0,288        P=0,027
ИРИ 120'  -0,259        P=0,047
HOMA-IR  -0,308        P=0,012
MATSUDA   0,408        P=0,001
QUICKI   0,395        P=0,001
ТГ  -0,409       P=0,001
ОХ/ХДЛ-ХОЛ   -0,326        P=0,008
ТГ/ХДЛ-ХОЛ -0,363        P=0,003
AIP -0,422        P<0,001

3.4.3. Маркери на ендотелна дисфункция

По отношение на изследваните маркери на ЕД се установиха значими взаимовръзки
между серумни нива на sVCAM-1 и някои показатели на въглехидратна обмяна (Табл. 13.)

Установи се положителна взаимовръзка между  sVCAM-1  и фактор тютюнопушене
при жените с PCOS (r=0,469, P=0,009).  При извършване на линеен регресионен анализ се
намери, че тютюнопушенето е силен предиктивен фактор – определя 22% от вариациите в
нивата на sVCAM-1 (R=0,469, R²=0,220, F=7,917, P=0,009).

Таблица 13. Корелации между sVCAM-1 и изследваните показатели

ПОКАЗАТЕЛИ LOG10 sVCAM-1
r

КЗ 0'       -0,356  P=0,049
КЗ 120' -0,406  P=0,029
ИРИ 0' -0,455  P=0,010
ИРИ 120' -0,565  P=0,002
HOMA-IR  -0,451 P=0,011
QUICKI         0,407 P=0,023
MATSUDA  0,454  P=0,010
sICAM-1          0,389   P=0,031
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4. Жени с метаболитен синдром
4.1. Клинична характеристика
При 100%  от жените  с  МС се  установи наличие  на  ИР.  Използваха  се  следните

критерии за наличие на ИР: ИРИ 0' > 12 μIU/ml и/или стойности на ИРИ по време на оГТТ
> 100 μIU/ml и/или КЗ 0'/ИРИ 0' < 0,333 и/или изчислен индекс на Matsuda ≤ 5,60. 

Процентното разпределение (групиране)  на жените с МС съгласно всеки един от
горепосочените критерии за наличие на ИР е представено на Фиг. 22, 23, 24, 25.

Фигура 22. Процентно разпределение на жените с МС съгласно стойности на  изчислен индекс
на Matsuda ( ≤ 5,60 – наличие на ИР; > 5,60 – липса на ИР)

Фигура  23.  Процентно  разпределение  на  жените  с  МС  съгласно  стойности  на  изчислено
съотношение ГЛЮКОЗА 0'/ИНСУЛИН 0' (< 0,333 – наличие на ИР; > 0,333 – липса на ИР)

Фигура  24.   Процентно  разпределение  на  жените  с  МС  съгласно  установени  изходни
стойности на инсулин (ИНС 0' > 12 μIU/ml  - наличие на ИР; ИНС 0' < 12 μIU/ml – липса на
ИР)
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Фигура 25.   Процентно разпределение на жените с  МС съгласно установени  стойности на
инсулин по време на оГТТ (ИНС > 100 μIU/ml – наличие на ИР;  ИНС < 100 μIU/ml – липса на
ИР)

4.2.  Вътрегрупов сравнителен анализ -   жени с МС и ИТМ 25,0 – 29,9 кг/м²
(наднормено телесно тегло),  жени с МС и ИТМ 30,0 – 34,9 кг/м² (затлъстяване  I ст.),
жени с ИТМ 35,0 – 39,9 кг/м² (затлъстяване II ст.)

4.2.1.  Клинични и антропометрични данни.  Показатели на въглехидратна и
липидна обмяна, атерогенни индекси/съотношения, САН и ДАН

При сравнение на изследваните показатели между трите подгрупи жени с МС се
регистрираха съпоставими стойности на КЗ 0', КЗ 120', ИРИ 120', но по-високи такива за
ИРИ 0' при жените с МС и ИТМ 35,0 – 39,9 кг/м².  

По  отношение  на  изчислените  индекси  на  ИЧ/ИР  резултатите  отново  бяха
потвърдителни – значимо по-високи стойности на HOMA-IR при жените с МС и ИТМ 35,0
–  39,9  кг/м²  в  сравнение  с  тези  с  МС  и  наднормено  телесно  тегло.  Намериха  се
сигнификантни разлики в стойностите на индексите на  QUICKI и  Matsuda между МС с
наднормено телесно тегло и МС със затлъстяване I и II ст. Серумните нива на ОХ и ЛДЛ-
хол се откриха по-високи при жени с МС и затлъстяване в сравнение с тези с наднормено
телесно тегло. Изчислените стойности на индекс на Castelli II ст. се оказаха по-високи при
МС жените със затлъстяване I ст. в сравнение с МС със затлъстяване II ст.  

Регистрира  се  близка  до  статистическата  значимост  разлика  (Р=0,08)  между
стойностите  на  САН  при  МС  пациентките  с  наднормено  телесно  тегло  и  тези  със
затлъстяване II ст. (Табл. 14).
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Таблица 14. Възраст и антропометрични данни. Показатели на въглехидратна и липидна обмяна,
атерогенни индекси/съотношения, САН и ДАН при изследваните жени с МС

Параметри Групи жени с MС

 ИТМ 25,0–29,9
n=10

ИТМ 30,0–34,9
n=15

      ИТМ 35,0–39,9
n=27

Възраст (години) 37,00±12,05 40,33±11,98 36,59±11,00

Тегло (кг) 77,02±7,96 aaa 91,76±6,76 cc 111,53±16,20 bbb

ИТМ (кг/м²) 27,33±1,95 aaa 33,25±1,43 cc 41,97±6,91 bbb

Обиколка на талия (см) 90,25±6,52 aaa 102,29±5,23 cc 113,50±11,17 bb

Т/Х 0,86±0,05 0,90±0,04 0,89±0,06

FAT % 36,72±4,31 aaa 44,00±0,62 cc 48,74±3,27 b

FFM (кг) 45,84±2,93 aaa 52,80±4,23 62,24±7,49

КЗ 0' (ммол/л) 5,56±0,55 5,90±1,19 5,82±1,35

КЗ 120' (ммол/л) 7,08±1,37 8,05±2,63 6,80±1,54

ИРИ 0' (μIU/ml) 8,93±3,75 aa 12,26±4,40 # 15,41±5,52

ИРИ 120' (μIU/ml) 52,56±21,89 70,77±31,77 76,61±55,95

HOMA-IR 2,23±0,97 aa 3,25±1,63 4,01±1,73

MATSUDA 5,81±2,94 aa 3,76±1,67 c 3,51±1,69

QUICKI 0,35±0,03 aaa 0,33±0,02 c 0,32±0,02

ОХ (ммол/л) 4,72±1,28 5,70±1,03 c 4,87±0,70

ХДЛ-ХОЛ (ммол/л) 1,07±0,23 1,06±0,17 1,12±0,33

ЛДЛ-ХОЛ (ммол/л) 2,94±1,10 3,73±0,91 c 2,97±0,60 bb

ТГ (ммол/л) 1,56±1,29 2,01±1,16 1,72±0,69

ОХ/ХДЛ-ХОЛ 4,85±2,27 5,46±1,05 4,60±1,04

ЛДЛ-ХОЛ/ХДЛ-ХОЛ 3,06±1,70 3,57±0,92 b 2,86±0,88

ТГ/ХДЛ-ХОЛ 1,72±1,66 1,97±1,23 1,64±0,77

AIP 0,10±0,42 0,24±0,23 0,19±0,17

САН (mmHg) 116,50±11,56 ## 126,33±15,17 126,30±15,79

ДАН (mmHg) 77,00±9,78 76,33±10,08 80,19±10,51∆

∆ Mann-Whitney U-test
a – статистически значима разлика между МС с ИТМ 25,0 - 29,9  кг/м²  и МС с ИТМ 35,0 – 39,9 кг/м² ;  a –

Р<0,05, aa – Р<0,01, aaa – Р<0,001
b – статистически значима разлика между МС с ИТМ 30,0 -  34,9  кг/м² и МС с ИТМ 35,0 – 39,9 кг/м² ; b –

Р<0,05, bb – Р<0,01, bbb – Р<0,001
c – статистически значима разлика между МС с ИТМ  25,0 - 29,9  кг/м²  и  МС с ИТМ 30,0 - 34,9 кг/м²; c –

Р<0,05, cc – Р<0,01, ccc – Р<0,001
  # - разлика между МС с ИТМ 30,0 - 34,9 кг/м² и МС с ИТМ 35,0 – 39,9 кг/м² , Р=0,06## - разлика между МС с
ИТМ 25,0 - 29,9 кг/м² и МС с ИТМ 35,0 – 39,9 кг/м², P=0,08
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4.2.2. Регулатори на апетита и телесното тегло, хормони на мастната тъкан и
маркери на ЕД

Данните  от  сравнителния  анализ  между  обследваните  специфични  показатели
показаха сигнификантно по-високи серумни нива на лептин и резистин при жените с МС и
затлъстяване II ст. в сравнение с тези при МС жените с наднормено тегло. 

Значима  разлика  се  отчете  в  резистиновите  нива,  сравнявайки МС жените  с  I  и
съотв. II ст. затлъстяване. Стойностите на Log10 IL-6 се откриха по-високи при МС жените
със затлъстяване I  ст.  в сравнение с тези при МС с наднормено телесно тегло  (Р=0,05).
Разликата в серумните концентрации на sVCAM-1 не достигна статистическа значимост
(Табл. 15)

Таблица 15. Регулатори на апетита и телесното тегло, хормони на мастната тъкан и маркери
на ЕД при изследваните групи жени с МС

РЕГУЛАТОРИ НА АПЕТИТА,
ХОРМОНИ НА МТ И

МАРКЕРИ НА ЕД

Групи жени с МС

 ИТМ 25,0 – 29,9
  n=10

ИТМ 30,0 – 34,9
n=15

   ИТМ 35,0 – 39,9
n=27

НЕВРОПЕПТИД Y(пг/мл) 1,73±0,23 1,68±0,29 1,65±0,39

ГРЕЛИН (нг/мл) 120,92±67,02 130,74±45,82 133,46±95,49

ВИСФАТИН (нг/мл) 8,79±8,43 9,85±7,75 10,34±9,33

ЛЕПТИН (нг/мл) 36,77±19,53 a 46,21±16,49 51,43±15,89

АДИПОНЕКТИН (мкг/мл) 14,69±9,20 11,84±4,29 13,08±6,30

РЕЗИСТИН (нг/мл) 4,73±1,82 а 4,45±2,08 b 6,86±3,29

LOG10 IL-6 (пг/мл) -0,34±1,07 # -0,10±0,45 0,04±0,54

TNFα (пг/мл) 6,85±6,67 4,62±3,29 6,24±3,46∆

Л/A 3,29±2,43 4,64±2,59 5,07±3,26

ADMA (мкмол/л) 0,77±0,36 0,84±0,48 0,79±0,38

sICAM-1 (нг/мл) 353,80±124,71 355,36±89,68 369,10±62,58

sVCAM-1 (нг/мл) 1481,88±572,88 1063,80±331,02 976,13±455,07 ##

∆ - Mann-Whitney U-test
a – статистически значима разлика между МС с ИТМ 25,0 - 29,9 кг/м² и МС с ИТМ 35,0 – 39,9 кг/м² , Р<0,05
b – статистически значима разлика между МС с ИТМ 30,0 - 34,9 кг/м² и МС с ИТМ 35,0 – 39,9 кг/м² , Р<0,05
# - статистически значима разлика между МС с ИТМ 25,0 - 29,9 кг/м² и МС с ИТМ 35,0 – 39,9 кг/м², Р=0,05
## - статистически значима разлика между МС с ИТМ 25,0 - 29,9 кг/м² и МС с ИТМ 35,0 – 39,9 кг/м², Р=0,07

4.3.  Жени с  МС и група от  метаболитно здрави жени с  наднормено телесно
тегло/затлъстяване (контроли)

4.3.1. Възраст, антропометрични показатели, количество телесни мазнини
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Не  се  намериха  значими  разлики  по  отношение  възраст,  антропометрични
параметри и количество мазнини (% и кг) между двете изследвани групи жени (Табл. 16).

Таблица 16. Възраст, антропометрични показатели, количество телесни мазнини (% и кг) при
изследваните групи жени

Параметри Групи жени 

  МС (n=52) КОНТРОЛИ (n=22)

Възраст (години) 37,75±11,38 35,27±9,09 NS

Ръст (м) 1,65±0,06 1,66±0,06 NS

Тегло (кг) 99,19±18,73 95,87±16,48 NS

ИТМ (кг/м²) 34,64±4,81 35,09±3,23 NS

Обиколка на талия (см) 106,04±12,52 100,55±8,56 NS

Обиколка на ханш (см) 119,26±13,02 116,05±10,58 NS

Т/Х 0,89±0,06 0,87±0,06 NS

МАЗНИНИ % 44,58±6,03 46,31±3,58 NS

КОЛ-ВО МАЗНИНИ (кг) 47,43±17,20 47,63±10,42 NS

NS – липсва статистически значима разлика , Р>0,05

4.3.2. Регулатори на апетита и телесното тегло и хормони на мастната тъкан

Липсваха  статистически  значими  разлики  в  концентрациите  на  изследваните
специфични показатели между жените с МС и съпоставимите по възраст и ИТМ контроли
(Табл. 17).
Таблица 17.  Регулатори на  апетита  и  телесното  тегло  и  хормони на  мастната  тъкан  при
изследваните групи жени

РЕГУЛАТОРИ НА АПЕТИТА И
ХОРМОНИ НА МАСТНАТА ТЪКАН

Групи жени 

МС (n=52) КОНТРОЛИ (n=22)

НЕВРОПЕПТИД Y(пг/мл) 1,68±0,33 1,68±0,34 NS

ГРЕЛИН (нг/мл) 128,44±82,80 197,11±100,34 NS

LOG10 ВИСФАТИН (нг/мл) 0,85±0,32 0,99±0,31 NS

ЛЕПТИН (нг/мл) 46,75±17,49 47,61±17,73 NS

АДИПОНЕКТИН (мкг/мл) 13,08±6,50 14,03±10,65 NS

LOG10 РЕЗИСТИН (нг/мл) 0,71±0,21 0,75±0,23 NS

IL-6 (пг/мл) 1,43±1,47 1,69±0,89∆ NS

TNFα (пг/мл) 5,92±4,29 5,42±4,27∆ NS

∆ - Mann-Whitney U-test                     NS – липсва статистически значима разлика, Р>0,05
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4.3.3 Маркери на ендотелна дисфункция – ADMA, sICAM-1 и sVCAM-1
При сравнение на маркерите за ЕД се установи сигнификантна разлика, касаеща

серумните нива на sVCAM-1 между двете изследвани групи. Концентрациите на sVCAM-1
се регистрираха по-високи при метаболитно здравите лицa от контролната група  (Табл.
18).
Таблица 18. Маркери на ЕД – ADMA, sICAM-1 и sVCAM-1 при изследваните групи жени

МАРКЕРИ НА ЕД Групи жени

МС (n=52) КОНТРОЛИ (n=22)

ADMA (мкмол/л) 0,80±0,40 0,73±0,34 NS

sICAM-1 (нг/мл) 361,45±96,35 336,43±102,27 NS

sVCAM-1 (нг/мл) 1229,00±563,92 2003,20±1750,17 *

NS – липсва статистически значима разлика, Р>0,05
* - наличие на статистически значима разлика, P<0,05

4.3.4. Показатели на въглехидратна обмяна

Регистрираха се по-високи стойности КЗ 0', 60', 120' и ИРИ 0', 60', 120' при жените с
МС в сравнение с тези при контролите (Фиг. 26 и 27). По отношение изчислените индекси
на ИЧ/ИР при жените с МС се намериха сигнификантно по-високи стойности на HOMA-IR
(3,45±1,70 и респ. 1,54±0,57,  P<0,001)  и по-ниски такива за  QUICKI- индекс (0,33±0,02 и
респ.  0,36±0,02,  P<0,001)  и  индекс  Matsuda (4,03±2,13  и  респ.  9,24±4,06,  P<0,001) в
сравнение с тези при метаболитно здравите контроли (Фиг. 28, 29, 30).

Фигури  26  и  27.  Стойности  на  КЗ 0',  60'  и  120'  и  стойности  на   ИРИ 0',  60'  и  120'  при
изследваните групи жени

** - наличие на статистически значима разлика, P<0,01
*** - наличие на статистически значима разлика, P<0,001
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Фигури  28,  29  и  30.  Стойности  на  HOMA-IR,   QUICKI-индекс  и  индекс  на  Matsuda  при
изследваните групи жени

                                 

*** - наличие на статистически значима разлика, P<0,001

4.3.5. Показатели на липидна обмяна, атерогенни индекси и съотношения, САН и ДАН

Установиха се значимо по-високи серумни нива на ТГ и стойности на атерогенни
индекси  ОХ/ХДЛ-хол,  ТГ/ХДЛ-хол  и  AIP при  жените  с  МС в  сравнение  с  контролите.
Серумните  концентрации  на  ХДЛ-хол  се  намериха  сигнификантно  по-ниски  при
носителките  на  МС.  Регистрираха  се  по-високи  стойности  на  САН  и  ДАН  при  МС
пациентките, като разликата се оказа близка до статистическата значимост (Табл. 19).
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Таблица 19. Показатели на липидна обмяна, атерогенни индекси и съотношения, САН и ДАН
при изследваните групи жени

Параметри Групи жени 

МС (n=52) КОНТРОЛИ (n=22)

ОХ (ммол/л) 5,08±1,00 5,11±0,56 NS

ХДЛ-ХОЛ (ммол/л) 1,09±0,27 1,27±0,27 **

ЛДЛ-ХОЛ (ммол/л) 3,18±0,87 3,37±0,54 NS

ТГ (ммол/л) 1,77±0,96 1,02±0,38 ***

ОХ/ХДЛ-ХОЛ 4,90±1,38 4,21±1,11 *

ЛДЛ-ХОЛ/ХДЛ-ХОЛ 3,10±1,11 2,83±1,00 NS

ТГ/ХДЛ-ХОЛ 1,75±1,11 0,83±0,36 ***

AIP 0,19±0,25 - 0,02±0,13***

Л/А 4,56±2,94 5,02±6,81 NS

САН (mm/Hg) 124,42±15,14 118,64±9,78∆ P=0,08

ДАН (mm/Hg) 78,46±10,22 74,09±8,40∆ P=0,09

∆Mann-Whitney U-test                               NS – липса на статистически значима разлика, P>0,05
* - наличие на статистически значима разлика, P<0,05  ** - наличие на статистически значима разлика, P<0,01

                                *** - наличие на статистически значима разлика, P<0,001

4.3.6 Хормонални показатели

Таблица 20. Хормонални показатели при изследваните групи жени

ХОРМОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ Групи жени 

МС (n=52) КОНТРОЛИ (n=22)

LOG10 ЛХ 0,50±0,24 0,73±0,22 NS

ФСХ 6,05±2,63 11,02±7,17∆ ***

LOG10 ЛХ/ФСХ - 0,26±0,25 - 0,25±0,27 NS

Е2 201,20±128,19 221,00±98,76 NS

ТЕСТОСТЕРОН 0,50±0,19 0,45±0,13 NS

АНДРОСТЕНДИОН 2,30±0,75 1,55±1,03 NS

ДХЕА-С 227,58±115,76 198,93±60,26 NS

ПРОЛАКТИН 296,99±154,14 313,56±159,85 NS

∆ - Mann-Whitney U-test                                  NS – липса на статистически значима разлика, P>0,05
*** - наличие на статистически значима разлика, P<0,001

От изследваните  стандартни хормонални  показатели  (гонадотропни  хормони,  Е2,
андрогени,  ДХЕА–С,  пролактин)  единствено  серумните  нива на  ФСХ показаха  значима
разлика между жените с МС и контролите (Табл. 20).
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4.4.  Сравнителен анализ между жени с МС и жени с PCOS
Извърши  се  сравнителен  анализ  между  жени  с  МС  и  носителки  на  PCOS по

отношение  на  изследваните  клинични,  антропометрични,  биохимични,  хормонални
показатели след предварително субгрупиране с цел оформяне на съпоставими по ИТМ
групи.  Сформираха  се:  1.  група  от  42  жени  с  МС и  2.  група  от  33  жени  с  PCOS и
наднормено телесно тегло/затлъстяване. 

4.4.1. Възраст, антропометрични показатели, количество телесни мазнини 
Установи се разлика по отношение на възрастта между двете изследвани групи —

МС и PCOS. При сравнение на останалите показатели не се регистрираха статистически
значими разлика (Табл. 21).

Таблица 21. Възраст,  антропометрични показатели и количество телесни мазнини (% и кг)
при изследваните групи жени

Параметри Групи жени 

  МС (n=42) PCOS (n=33)

Възраст (години) 37,74±11,58 25,70±5,50 ***

Ръст (м) 1,66±0,05 1,67±0,05 NS

Тегло (кг) 92,30±12,07 88,46±7,73 NS

ИТМ (кг/м²) 33,56±4,31 31,86±2,84 NS

Обиколка на талия (см) 102,53±8,82 98,39±8,14 NS

Обиколка на ханш (см) 115,16±8,66 113,42±7,20 NS

Т/Х 0,89±0,05 0,87±0,06 NS

МАЗНИНИ % 41,61±4,80 40,83±3,90 NS

КОЛ-ВО МАЗНИНИ (кг) 37,72±10,11 36,35±6,85 NS

NS – липса на статистически значима разлика, P>0,051
*** - наличие на статистически значима разлика, P<0,001

4.4.2. Регулатори на апетита и телесното тегло и хормони на мастната тъкан

Въпреки  по-младата  си  възраст,  жените  с  PCOS показаха  значимо  по-високи
серумни нива на TNFα в сравнение с  МС пациентките (Табл. 22).
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Таблица 22.  Регулатори на  апетита  и  телесното  тегло и  хормони на  мастната  тъкан при
изследваните групи жени

РЕГУЛАТОРИ НА АПЕТИТА
И ХОРМОНИ НА МАСТНАТА

ТЪКАН

Групи жени 

МС  (n=42) PCOS (n=33)

NPY (пг/мл) 1,68±0,28 1,81±0,32 NS

ГРЕЛИН (нг/мл) 141,38±80,04 219,45±134,92 Р=0,09

LOG10 ВИСФАТИН (нг/мл) 0,82±0,31 0,97±0,34 NS

ЛЕПТИН (нг/мл) 45,41±17,90 47,48±14,64 NS

АДИПОНЕКТИН (мкг/мл) 12,58±6,88 10,24±4,80 NS

LOG10 РЕЗИСТИН (нг/мл) 0,68±0,21 0,76±0,27 NS

IL-6 (пг/мл) 1,34±1,38 1,23±0,92 NS

TNFα (пг/мл) 5,46±4,43 8,58±6,19∆ *

∆ - Mann-Whitney U-test
NS – липса на статистически значима разлика, P>0,05
* - наличие на статистически значима разлика, P<0,05

4.4.3 Маркери на ендотелна дисфункция – ADMA, sICAM-1, sVCAM-1
Откриха  се  съпоставими  плазмени нива  на  АDMA и  серумни концентрации  на

КАМ при двете групи жени (Табл. 23).

Таблица 23. Маркери на ЕД – ADMA, sICAM-1, sVCAM-1 при изследваните групи жени

РАЗТВОРИМИ  КАМ Групи жени

     МС  (n=42) PCOS (n=33)

АDMA (мкмол/л) 0,80±0,39 0,87±0,32 NS

sICAM-1 (нг/мл) 375,06±98,11 383,47±142,26 NS

sVCAM-1 (нг/мл) 1208,07±488,54 1335,50±351,49 NS

NS – липса на статистически значима разлика, P>0,05

4.4.4. Показатели на въглехидратна обмяна
Стойностите на КЗ – изходни и в хода на оГТТ (0', 60', 120') се оказаха по-високи

при жените с МС в сравнение с тези при PCOS. Установиха се съпоставими нива на ИРИ 0',
60' и 120' при двете изследвани групи (Фиг. 31 и 32). Не се регистрираха значими разлики в
стойностите на HOMA-IR (3,42±1,72, респ. 2,95±1,81, Р>0,05) и QUICKI-индекс (0,33±0,03,
респ. 0,34±0,03, P>0,05) при жените с МС и носителките на PCOS. Средните стойностите
на Matsuda се намериха по-ниски при жените с МС в сравнение с тези при PCOS – разлика
близка до статистическата значимост (4,01±2,12, респ. 5,21±3,12, P=0,05).
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Фигури 31 и 32. Стойности на КЗ 0', 60', 120' и стойности на ИРИ 0', 60', 120'при изследваните
групи жени 

* - наличие на статистически значима разлика, P<0,05
** - наличие на статистически значима разлика, P<0,01                               Р>0,05

4.4.5. Показатели на липидна обмяна, атерогенни индекси и съотношения, САН
и ДАН

По-високи  се  оказаха  стойностите  на  ОХ,  ЛДЛ-хол,  ТГ,  атерогенни  индекси  на
Castelli I и II, съотношение ТГ/ХДЛ-хол и AIP при жените с МС в сравнение с тези при
PCOS (Табл. 24).
Таблица 24. Показатели на липидна обмяна, атерогенни индекси и съотношения, САН и ДАН
при изследваните групи жени 

Параметри Групи жени 

МС
n=42

PCOS
n=33

ОХ (ммол/л) 5,12±1,05 4,57±0,83 *

ХДЛ-ХОЛ (ммол/л) 1,07±0,23 1,17±0,26 NS

ЛДЛ-ХОЛ (ммол/л) 3,26±0,91 2,86±0,75 *

ТГ (ммол/л) 1,74±0,99 1,20±0,56 **

ОХ/ХДЛ-ХОЛ 4,97±1,42 4,06±0,94 **

ЛДЛ-ХОЛ/ХДЛ-ХОЛ 3,19±1,15 2,57±0,80 *

ТГ/ХДЛ-ХОЛ 1,72±1,13 1,08±0,56 **

AIP 0,18±0,26 0,03±0,19 **

Л/А 4,66±3,00 5,53±2,51 NS

САН (mm/Hg) 123,81±15,45 118,59±11,31∆

ДАН (mm/Hg) 77,86±10,31 75,47±10,58∆

∆ - Mann-Whitney U-test                            NS – липса на статистически значима разлика, P>0,05
* - наличие на статистически значима разлика, P<0,05  ** - наличие на статистически значима разлика, P<0,01
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4.4.6. Хормонални показатели
Установиха се по-високи нива на ЛХ (логаритмично трансформирани стойности),

тестостерон  и  съотношение  ЛХ/ФСХ  (логаритмично  трансформирани  стойности)  при
носителките на PCOS (Табл. 25).

Таблица 25. Хормонални показатели при изследваните групи жени

ХОРМОНАЛНИ
ПОКАЗАТЕЛИ

Групи жени 

МС
n=42

 PCOS 
n=33

LOG10 ЛХ 0,49±0,25 0,78±0,36 **

ФСХ 6,27±2,75 5,77±1,81 NS

LOG10 ЛХ/ФСХ - 0,28±0,27 0,04±0,38 **

Е2 207,92±137,08 204,17±75,62 NS

ТЕСТОСТЕРОН 0,53±0,16 0,72±0,19 ***

АНДРОСТЕНДИОН 2,66±0,29 3,61±1,69 NS

ДХЕА-С 232,72±97,24 277,69±104,53 NS

ПРОЛАКТИН 308,67±159,79 371,35±193,27 NS

NS – липса на статистически значима разлика, P>0,05
**  - наличие на статистически значима разлика, P<0,01
***  - наличие на статистически значима разлика, P<0,001

4.5. Корелации в групата жени с МС
4.5.1. Хормони на мастната тъкан
При пациентките с МС се откри, че нивата на висфатин корелират отрицателно с

ИРИ 120'  (r=-0,475,  P=0,004) и положително с индекса на  Matsuda (r=0,380,  P=0,022). С
помощта на корелационен коефициент на  Spearman (rho) се установиха корелации между
log10 висфатин и ИРИ 0', HOMA-IR, QUICKI-индекс и TNFα (Табл. 26).

Таблица  26.  Корелационни  коефициенти  между  серумни  нива  на  висфатин  и  изследвани
показатели

ПОКАЗАТЕЛИ LOG10 ВИСФАТИН
rho

ИРИ 0' -0,363   P=0,029

 HOMA-IR -0,342   P=0,041

 QUICKI 0,344   P=0,040

 TNFα 0,368   P=0,035

Добре познатата връзка на лептина с антропометричните показатели се потвърди
чрез извършване на  корелационен анализ на Pearson (r). Данните са представени в Табл. 27.
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Таблица  27.  Корелационни  коефициенти  между  серумни  нива  на  лептин  и  изследвани
показатели

ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕПТИН
r

ТЕГЛО 0,368   P=0,002

 ИТМ 0,369   P=0,002

ОБ. ТАЛИЯ 0,330   P=0,009

ОБ. ХАНШ 0,489   P=0,000

% МТ 0,719   P=0,000

Установи  се,  че  серумните  нива  на  адипонектина  корелират  отрицателно  със
стойностите на ДАН (r=-0,292, Р=0,017) в групата жени с МС (Фиг. 33). 

Фигура 33. Корелация между серумни нива на адипонектин и стойности на ДАН

В  групата  жени  с  МС  се  установи  правопропорционална  зависимост  между
серумните нива на резистин и тегло (r=0,407, Р=0,005), ИТМ (r=0,376, Р=0,010), обиколка
на  талия  (r=0,463,  Р=0,002), обиколка  на  ханш  (0,313,  Р=0,014),  %  мазнини  (r=0,685,
Р=0,001) и съотношение ЛДЛ-хол/ХДЛ-хол (0,252  Р=0,041).

С  помощта  на  корелационен  коефициент  на  Spearman  (rho) се  откри  право-
пропорционална зависимост между серумните нива на TNFα и КЗ 0'. Установи се, че TNFα
корелира положително с ADMA (Табл. 28).

Таблица 28. Корелационни коефициенти между TNFα и изследваните показателите

ПОКАЗАТЕЛИ TNFα
rho

КЗ 0' 0,288  P=0,019

 ADMA 0,415  P=0,001
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4.5.2. Маркери на ендотелна дисфункция
Имайки  предвид  общия  изследван  контингент  от  жени  (PCOS,  МС  и  контроли,

n=150), ние успяхме да открием положителна корелация между плазмените нива на ADMA
и серумните концентрации на тестостерона (r=0,219, P=0,042).

Не  се  установиха  значими  взаимовръзки  между  серумните  нива  sVCAM-1  и
изследваните клинични и лабораторни показатели в групата на жените с МС. Намери се
положителна корелация между серумните концентрации на sICAM-1 и стйностите на ИРИ
120' (r=0,441, Р=0,027).
5. Нативна капиляроскопия

С цел извършване на по-прецизна оценка на ендотелната функция при жени с ИР
при група пациентки с установен PCOS (модел на ИР) се проведе нативна капиляроскопия
на нокътна гънка с изследване на параметри от микроциркулацията.  В проучването бяха
включени 21 жени в репродуктивна възраст с доказан PCOS и 22 клинично здрави жени,
служещи за контролна група.

5.1. Сравнителен анализ между жени с PCOS и клинично здрави жени
Таблица  29 представя  резултатите  от  сравнителния  анализ  между  изследваните

показатели. Установиха се значими разлики във възрастта и стойностите на ИТМ между
жените с PCOS и клинично здравите лица. Жените с  PCOS се оказаха по-възрастни и с по-
високи  стойности  на  ИТМ  в  сравнение  с  контролите.  По  отношение  на  специфичните
микроциркулаторни показатели се намери разлика единствено в % абнормални капилярни
бримки. Регистрира се по-висок % абнормни капиляри при носителките на PCOS. 
Таблица 29. Възраст, ИТМ, микроциркулаторни параметри и стойности на САН и ДАН при
изследваните групи жени

Параметри Групи жени 

PCOS
 n=21

КОНТРОЛИ 
n=22

Възраст (години) 25,7±4,08 21,9±4,10 **

ИТМ (кг/м²) 30,78±8,08 23,9±6,10  ***

d art  (µm) 9,28±3,06 9,09±1,57 NS

d ven  (µm) 13,61±4,06 12,14±2,08 NS

top d  (µm) 18,50±7,70 17,82±5,16 NS

length  (µm) 224,67±94,49 224,55±69,94 NS

d art/ d ven 0,69±0,14 0,77±0,18 NS

d ven/ d art 1,51±0,33 1,38±0,36 NS

n cap/mm 10,58±1,87 9,79±1,96 NS

abnorm cap % 31,82±22,96 10,23±10,85 *

САН (mmHg) 124,33±14,39 130,23±10,32 NS

ДАН (mmHg) 79,87±4927 78,18±7,44 NS

NS – липса на статистически значима разлика, P>0,05   * - наличие на статистически значима разлика, P<0,05
** - наличие на статистически значима разлика, P<0,01 
***- наличие на статистически значима разлика, P<0,001
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Установи  се,  че  при  22,2%  от  жените  с  PCOS  се  наблюдава  периваскуларна
диапедеза, а 60% от тях имат неясен фон на изследваното поле. 

5.2. Корелации в групата жени с PCOS
Проведеният  корелационен  анализ  показва  съществуването  на  сигнификантни

корелации между специфичните показатели от капиляроскопията и някои от изследваните
клинични и лабораторни параметри при жените с PCOS. 

Оказа  се,  че  стойностите  от  дължината  на  капилярните  бримки  корелират
отрицателно със серумните нива на ХДЛ-хол (rho=-0,627, Р=0,022). 

Откри  се  сигнификантна  отрицателна  взаимовръзка  между  %  абнормални
капилярни бримки и възраст (r=-0,567, P=0,043). 

Установи се обратнопропорционална зависимост между  топ диаметър и стойности
на САН и ДАН (Табл. 30). 

Таблица 30. Корелационни коефициенти между top d и стойности на САН и ДАН

 ПОКАЗАТЕЛИ
top d

r

САН -0,610  Р=0,017

 ДАН -0,581  Р=0,037

С  помощта  на  корелационен  коефициент  на  Spearman се  регистрираха
сигнификантни корелации между наличие на периваскуларна диапедеза и стойности на КЗ
0', HOMA-IR и тестостерон (Табл. 31)

Таблица 31. Корелационни коефициенти (rho) между наличие на периваскуларна диапедеза и
стойности на КЗ 0', HOMA-IR и тестостерон

 ПОКАЗАТЕЛИ
Периваскуларна диапедеза

rho

КЗ 0' 0,588  Р=0,027

 HOMA-IR 0,581  Р=0,029

 ТЕСТОСТЕРОН 0,578  Р=0,039
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V. ОБСЪЖДАНЕ
1. Хормони на мастната тъкан, регулатори на апетита и телесното тегло при жени със
синдроми на инсулинова резистентост – PCOS  и метаболитен синдром

1.1. Грелин 
Обичайно  жените  носителки  на  PCOS имат  повишено  количество  висцерална

мастна тъкан и метаболитни отклонения, в основата на които стои процесът на инсулинова
резистентност. Има данни, че жени с  PCOS и затлъстяване се характеризират с по-ниски
нива на грелин в сравнение с тези при съпоставими по възраст и ИТМ клинично здрави
жени. 

В свое  проучване M. Mitkov и сътр. потвърждават съществуването на  по-ниски
серумни нива на грелин при изследвана група жени с доказан PCOS в сравнение с тези при
контролна  група  жени. Те описват  наличието  на  силна  отрицателна  връзка  между
грелинови концентрации и антропометрични параметри (ИТМ, Т/Х, обиколка на талия) и
показатели  на  ИР  (ИРИ  0',  HOMA-IR).  Откритата  обратнопропорционална  корелация
между грелин и HOMA-IR се заличава след извършване на частичен корелационен анализ,
изключващ влиянието на факторите ИТМ и съотношение Т/Х. Оказва се, че ИТМ играе
определяща роля във вариациите на плазмените грелинови нива. В проучване на  Orio и
сътр.,  обаче, не се открива статистически значима разлика между нивата на грелин при
изследваните пациентки с PCOS и съответните по възраст и ИТМ клинично здрави жени.
Подобно  на  резултатите  от  нашия  дисертационен  труд,  авторите  описват  наличието  на
значима отрицателна корелационна зависимост между грелиновите концентрации и ИТМ (r
=-0,45, P<0,001). 

Плазмените нива на грелина при пациенти със затлъстяване и ИР са намерени по-
ниски в сравнение с тези при неинсулинорезистентни индивиди със затлъстяване.  В тази
насока Stylianou и сътр.  извършват проучване, включващо 20 юноши със затлъстяване и
ИР,  20  юноши със  затлъстяване без  ИР и 15 съпоставими по възраст клинично здрави
индивиди. Резултатите показват съществуваща позитивна връзка между концентрациите на
лептин  и  стойностите  на  ИТМ,  %  телесни  мазнини,  ИРИ  0',  HOMA-IR.  Открива  се
отрицателна корелация между гореизброените антропометрични показатели и изследваните
нива  на  грелина.  Установява  се  обратна  взаимовръзка  между  лептин  и  грелин.  В
допълнение,  грелиновите  нива  се  намират  в  обратнопропорционална  корелация  с
инсулиновите нива и HOMA-IR, независимо от стойностите на ИТМ. Авторите достигат до
извода,  че  състояния  като  затлъстяване и  ИР са  свързани с  механизми,  осъществяващи
контрол върху секрецията  на  грелина.  Доказателство за  това  е  описаната  връзка  между
лептин и грелин. В цитираното проучване на  Stylianou и сътр. се изтъква наличието на
отрицателна корелация (независима от стойностите на ИТМ) между маркерите на ИР и
плазмените нива на грелин. 

Съвременните научно-изследователски данни описват роля на грелина не само върху
контрола на приема на храна и поддържането на енергийната хомеостаза в организма, но и
върху регулацията на въглехидратната обмяна и развитието на метаболитен синдром.

Съществуват  доказателства,  че  концентрациите  на  грелина  се  понижават  при
различни патофизиологични състояния, включващи затлъстяване, ИР и ЗД 2. Плазмените
грелинови нива се намират по-ниски при пациенти със затлъстяване в сравнение с тези при
индивиди с нормално телесно тегло при изследвана популация от Кавказката раса.  При
изследван контингент пациенти с доказан ЗД 2 и различни стойности на ИТМ плазмените
концентрации на грелина се намират по-ниски при лицата със затлъстяване в сравнение с
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тези при индивидите с нормално телесно тегло. 
Доказано е, че ниските нива на грелина са свързани с повишена честота на изява на

МС. Колкото по-ниски са грелиновите концентрации, толкова повече компоненти на МС се
наблюдават. Установено е, че концентрациите на общия плазмен грелин и тези на неговата
неацетилирана форма, са понижени при пациенти със затлъстяване и МС в сравнение с
лица без налично затлъстяване. 

1.2. Невропептид Y (NPY)
Baranowska  и  сътр.  цитират  наличие  на  по-високи  плазмени  нива  на  NPY при

пациентки с PCOS (както с нормално телесно тегло, така и със затлъстяване) в сравнение с
тези  при  клинично  здравите  жени. Gennarelli  и  сътр.  съобщават  за  сходни  плазмени
концентрации на NPY между носителки на PCOS и нормално овулиращи жени. Описаното
проучване,  както  и  извършени  други  клинични  изследвания,  предполагат  наличието  на
специфичен  първичен  инхибиторен  ефект  на  NPY върху  хипоталамо-хипофизо-
овариалната ос.

В проучване на М. Орбецова и сътр. се установяват значимо по-високи стойности
на  NPY при  жени  с  нормално  телесно  тегло  в  сравнение  с  жени  с  андроиден  тип
затлъстяване,  без  сигнификантни  разлики,  сравнявайки  ги  с  пациентки,  притежаващи
гиноиден  тип  затлъстяване.  Концентрациите  на  NPY не  се  различават  значимо  между
отделните групи жени със затлъстяване (андроиден и гиноиден тип). NPY се намира в по-
ниски стойности при жените със затлъстяване отколкото при тези от контролната група,
като сигнификантност се установява при сравняване на цялата група жени със затлъстяване
и групата с андроидно разпределение на МТ. Регистрира се отрицателна корелация на NPY
с параметрите, отразяващи количеството МТ. 

Проучванията в насока обследване на взаимовръзката между  NPY и наличието на
ИР при затлъстяване не са много. Интересен е фактът, че след редукция на тегло значимо
изменение  в  нивата  на  NPY не  се  наблюдава  въпреки  прогресивното  понижение  на
лептиновите нива. Най-вероятно лептиновият контрол върху хипоталмичната секреция на
NPY не може да се оцени само чрез определяне на периферните NPY нива.

1.3. Висфатин
Проучване на Tan и сътр. доказва по-високи плазмени нива на висфатин при жени с

PCOS в сравнение със съпоставими по възраст и телесно тегло клинично здрави жени.
Използвайки  специфичен  RT-PCR-аналитичен  метод,  изследователите  установяват
наличието  на  стимулиран  процес  на  експресия  на  mRNA-висфатин  и  на  протеина-
прекурсор на висфатин както на ниво подкожна, така и на ниво висцерална (оментум) МТ
при жените с PCOS. Плазмените нива на висфатин се намират в положителна взаимовръзка
с  ИРИ  на  гладно,  HOMA-IR,  тестостерон  и  Е2.  След  извършване  на  множествен
регресионен  анализ  изследователите  установяват,  че  HOMA-IR е  единственият
предиктивен фактор за нивата на висфатин. За разлика от плазмените нива на висфатин,
експресираното количество  mRNA-висфатин в подкожната  и висцералната МТ корелира
положително с ИТМ и Т/Х.

Висфатинът  е  инсулинов  миметик  –  факт,  който  може  да  обясни  ролята  му  в
развитието на МС. Известно е, че жените с  PCOS клинично се характеризират с висока
честота на поява на ИР. Съществува противоречие по отношение връзката на висфатина с
процеса  на  ИР.  При  изследване  на  нашия  контингент  пациентки  с  PCOS установяваме
близка  до  статистическата  значимост  обратна  корелация  между  серумните  нива  на
висфатин  и  индекса  на  Matsuda.  Споменатото  вече  проучване  на  Tan и  сътр.  доказва
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наличие  на  положителна  връзка  на  висфатин  с  ИРИ 0'  и  HOMA-IR –  данни,  които  се
потвърждават  и  от  други  автори.  Точно  обратно,  Berndt и  сътр. посочват  липса  на
взаимовръзка между плазмените концентрации на висфатин и наличието на ИР.  

El-Said и  сътр. описват  сигнификантно  по-високи  плазмени  концентрации  при
група инсулинорезистентни жени с  PCOS в сравнение с тези при клинично здрави жени.
Установява  се,  че  нивата  на  висфатин  корелират  положително  с  ИТМ,  обиколката  на
талията,  HOMA-IR  и отрицателно със стойностите на ЛХ, общ тестостерон и свързващ
половите хормони глобулин (SHBG) в групата на жените с  PCOS. В общата изследвана
популация се регистрира отрицателна взаимовръзка между плазмените концентрации на
висфатин и ХДЛ-хол. В противовес на нашите и описаните до момента резултати,  Gen и
сътр. цитират наличие на положителна корелация между плазмени нива на висфатин и
ХДЛ-хол при група изследвани жени с PCOS и нормално телесно тегло.

Резултатите  от  настоящия  дисертационен  труд  показват  съществуваща
сигнификантна положителна корелация между серумните нива на висфатин и ДАН. 

Körner и сътр. успяват да проучат влиянието на генетичните вариации, отнасящи се
до гена за висфатин (пре-В клетъчен колони-стимулиращ фактор (PBEF)), върху развитието
на затлъстяването и придружаващите метаболитни и сърдечно-съдови отклонения при две
групи  деца.  Изследователите  извършват  генно  типизиране  на  3  отделни  нуклеотидни
полиморфизма (rs9770242, −948G>T, rs4730153) при 731 деца с нормално телесно тегло и
при независима кохорта от 167 деца със затлъстяване. Не се установява връзка на нито един
от  трите  полиморфизма  или  техните  хаплотипове  с  ИТМ,  Т/Х,  параметрите  на
въглехидратна и липидна обмяна. Обаче, авторите описват сигнификантна връзка на −948G
полиморфичен вариант с високите стойности на ДАН при децата със затлъстяване (P<0,05).
Допълнителен  анализ  на  хаплотиповете  потвърждава,  че  именно  [T-G-A]  хаплотип  се
свързва  значимо  със  стойностите  на  ДАН  и  при  двете  изследвани  групи  деца.  Като
заключение – генетичните вариации на PBEF могат да се асоциират с увеличаване на АН
при определена група пациенти. 

Регулацията  на  висфатиновата  секреция  е  обект  на  засилен  научен  интерес,
пораждащ много дебати. Счита се, че пероралното или венозно натоварване с глюкоза води
до специфична промяна  в  концентрациите на висфатина. Пероралният глюкозен прием по
време на оГТТ предизвиква бърз спад в серумните нива на висфатина както при изследвани
деца,  така и при лица в зряла възраст.  Така се развива хипотезата  за водещата роля на
хиперинсулинемията  в  понижаването  на  висфатиновите  нива.  Проведени  са  редица
експерименти in vitro, които доказват, че отделянето на висфатин от адипоцитите тип 3T3-
L1  се  повлиява  не  от  самата  хипергликемия,  а  от  последващата  реактивна
хиперинсулинемия. 

Оказва се,  че съществуват противоречия и по отношение връзката на висфатин с
показателите на ИЧ/ИР при изследваните жени с различна фенотипна изява на синдром на
ИР, а именно – PCOS и МС. Основното действие на висфатина е насочено към превенция от
развитие на ИР, оттам следва вторично повишаване на сеумните му нива при PCOS. При
вече налична по-висока степен на ИР (както е при жените с МС) действието на висфатина
вероятно се изчерпва, като наличните в циркулацията нива не са способни да се справят с
вече  настъпилите  въглехидратни  нарушения.  В  подкрепа  на  това  съждение  е
регистрираната в нашето проучване обратна корелация на висфатин с ИРИ и HОМА-IR и
съответно - положителна такава с индексите на QUICKI и Matsuda при жените с МС .
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1.4. Лептин
 Известни  са  проучвания,  доказващи  високи  нива  на  лептин  и  ниски  такива на

адипонектин при жени с  PCOS – концентрации, вариращи в зависимост от количеството
мастна тъкан в организма,  като данните в тази научна област са твърде противоречиви.
Редица  изследователи  доказват,  че  жените  с  PCOS се  характеризират  с  по-високи
концентрации на лептин в сравнение с тези при съпоставими по ИТМ контроли. Други
автори пък описват съпоставими серумни нива на лептин при жени с  PCOS и контроли,
неразличаващи се по отношение на телесно тегло и ИТМ. 

Jalilian  и  сътр. в  свое  проучване  намират  значимо  по-високи  серумни  нива  на
лептин  при  жени  с  PCOS  в  сравнение  с  тези  при  несъпоставими  по  ИТМ  контроли.
Данните  съвпадат  както  с  резултатите  от  нашите  изследвания,  така  и  с  тези  от  други
проучвания, доказващи повишени серумни нива на лептин сред жени с PCOS. Olszanecka-
Glinianowicz и сътр. установяват сигнификантно по-високи серумни нива на лептин при
носителки на PCOS в сравнение с тези при съпоставими по възраст клинично здрави жени.
Освен това, авторите описват по-високи лептинови концентрации при пациентките с PCOS
и затлъстяване в сравнение с тези при PCOS и нормално телесно тегло и при контролите.
Има  изследвания,  които  не  регистрират  сигнификантни  разлики  по  отношение  на
лептиновите нива между жени с PCOS и съпоставими по възраст и ИТМ контроли.

Връзката  между лептина и ИР е  тема,  предизвикваща дискусии и голям научно-
изследователски интерес. Все повече данни се събират в полза на директната взаимовръзка
между лептина и нивата на КЗ, ИРИ, стойностите на HOMA-IR, липидните и атерогенните
показатели, която е независима или само отчасти зависима от затлъстяването. 

В.  Pehlivanov и М.  Mitkov извършват проучване сред 45 жени с доказан  PCOS и
установяват силна правопропорционална зависимост между серумните нива на лептин и
стойностите на ИРИ 0', както и между лептин и HOMA-IR. При пациентките с PCOS с по-
изразена  степен на  ИР корелацията  между лептин и HOMA-IR се  явява  независима  от
стойностите на ИТМ, обиколката на талията и съотношението Т/Х.

Mauro Zamboni и сътр. провеждат изследване сред 107 жени на възраст от 67 г. до
78 г. и стойности на ИТМ от 18,19 до 36,16 кг/м2, целящо обследване на връзката между
лептин и компонентите на МС. Авторите описват сигнификантна положителна корелация
между лептин и ИТМ, обиколка на талия, количество МТ (%), САН, ДАН, ОХ, ТГ, ИРИ 0' и
HOMA-IR. След изключване на факторите възраст, обиколка на талия и количество МТ като
влияещи такива,  се установява,  че серумните нива на лептина се повлияват значимо от
нивата на ИРИ, HOMA-IR и ОХ. 

Установяват се значимо по-високи стойности на лептин при пациентите със ЗД 2 и
при индивидите с положителна фамилна анамнеза за ЗД в сравнение с тези от контролната
група  след  изключване  на  факторите  възраст  и  ИТМ.  Подобно  на  нашите  резултати,
лептинът се намира в положителна корелация с редица антропометрични и метаболитни
показатели: ИТМ, обиколка на талия, КЗ 0', КЗ 120', гликиран хемоглобин (HbA1c), ИРИ
120' и TNFα.

1.5. Адипонектин
Известно  е,  че  серумните  нива  на  адипонектина  се  намират  понижени  при

затлъстяване,  ЗД  2  и  при  пациенти  с  коронарна  болест  на  сърцето.  Освен  това,
адипонектинът се открива в правопропорционална зависимост със стойностите на ХДЛ-хол
и в отрицателна такава със степента на ИР, серумните нива на ТГ, инфламаторните маркери
и адипокините.
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Francesco Orio и сътр. извършват проучване, което цели определяне на серумните
нива  на  адипонектин  при  60  жени  с  PCOS  (30  с  нормално  телесно  тегло  и  30  със
затлъстяване)  и  60  съпоставими по възраст  и  ИТМ клинично здрави жени.  Получените
данни показват наличие на значимо по-ниски нива на адипонектин при изследваните жени
със затлъстяване в сравнение с тези, които имат референтни стойности на ИТМ, както в
групата с PCOS, така и в тази на контролите. Не се открива разлика по отношение нивата на
адипонектина между PCOS и клинично здравите жени. И в двете групи жени нивата на
адипонектина корелират отрицателно с ИТМ и със стойностите на HOMA-IR. Авторите
достигат  до  извода,  че  концентрациите  на  адипонектина  варират  в  зависимост  от
количеството натрупана МТ в организма. Те предполагат, че ИЧ не играе ключова роля по
отношение на адипонектиновите нива при жени с PCOS.

Плазмените нива на адипонектина се доказват понижени при инсулинорезистентни
лица със затлъстяване, както и при пациенти със ЗД 2. PCOS се характеризира с наличие на
ИР, която може да доведе до метаболитни нарушения, свързани с повишен риск от развитие
на ЗД 2 сред женската популация. Пациентките с PCOS често имат повишени базални нива
на  инсулин,  най-вероятно  причинени  от  повишена  инсулинова  секреция  и  съпътстващ
потиснат чернодробен инсулинов клирънс, като при тях е налице и нарушена периферна
инсулин-стимулирана  глюкозна  утилизация.  Има  доказателсва,  че  тези  отклонения  са
независими от състоянието на затлъстяване, но пък, ако го има - то упражнява адитивен
влошаващ ефект върху ИЧ.

Важно е  да  се  отбележи,  че  при жени с  PCOS и нормално телесно тегло,  но  с
инсулинова  свръхсекреция,  адипонектиновите  нива  се  намират  съпоставими с  тези  при
контролите  с  нормален  ИТМ.  По  този  начин  инсулинът  се  отхвърля  като  практически
значим  фактор,  повлияващ  нивата  на  адипонектина.  Нашите  данни  предполагат,  че
вариациите в адипонектиновите нива са резултат по-скоро на промени в количеството на
МТ отколкото на измененията в инсулиновите концентрации и/или ИЧ.

В нашето проучване се установяват сходни серумни нива на адипонектина между
метаболитно здравите жени с наднормено тегло/затлъстяване и обезните жени с PCOS и
метаболитен синдром, което показва, че теглото има определяща роля. 

Метаболитно здравите лица със затлъстяване (MHO) принадлежат към фенотипа с
благоприятен  метаболитен  профил. Guy-Marino  Hinnouho  и  сътр. изследват  връзката
между наличието на MHO фенотипа и риска от поява на ССЗ и ЗД 2. В проучването се
извършва  оценка  на  ИТМ  и  метаболитен  статус  при  7122  индивиди  (69,7%  мъже)  на
възраст от 39 до 63 години, включени в периода 1991-1993 г. Появата на ССЗ (коронарна
болест  на  сърцето  или  мозъчен  инсулт)  и  ЗД  2  се  установява  чрез  провеждането  на
скрининг (на всеки 5 години) и чрез наличните болнични данни, събирани до 2009 г. По-
висок е рискът от развитие на ЗД 2 при метаболитно нездравите лица със затлъстяване
(МС) в сравнение с MHO (1,8, 95% CI: 1,39–2,83), като  рискът от развитие на ССЗ остава
съпоставим при двете групи (1,23, 95% CI: 0,81–1,87). Изводите от проучването са, че MHO
фенотипът се свързва  с  по-нисък риск от развитие на ЗД 2 в  сравнение с  метаболитно
нездравите затлъстели лица, като рискът от поява на ССЗ е висок и при двата фенотипа със
затлъстяване.

Липсата  на  статистически  значима  разлика  в  серумните  нива  на  адипонектина
(модел на антиатерогенен фактор) между нашите жени с МС и метаболитно здравите лица
със затлъстяване (МНО) потвърждава описания от Guy-Marino Hinnouho и сътр. факт за
съпоставимия висок риск от развитие на ССЗ и при двата контингента пациенти. Счита се,
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че  MHO  е  важен,  свързващ  фенотип,  който  по  отношение  на  риска  от  метаболитни
отколения може да се постави между групата на здравите (с нормален ИТМ) лица и групата
на нездравите (с МС) индивиди.

1.6. Резистин
Резистинът представлява пептиден хормон, описан за първи път през 2001 г. като

биологично  активна  субстанция,  която  се  секретира  от  адипоцитите  и  играе  роля  в
развитието на хронично нискостепенно възпаление и генезата на ЗД 2 при пациенти със
затлъстяване.  До момента няма описани точни и ясни механизми,  по които адипокинът
действа.

Твърде противоречиви са данните относно връзката на резистинa с процеса на ИР.
Някои автори подкрепят категорично наличието на корелационна зависимост помежду им,
докато други отхвърлят съществуването на такава.  

Wang и сътр. в свое проучване регистрират сигнификантно по-високи серумни нива
на резистин при носителки на PCOS (както със затлъстяване, така и такива с нормално
телесно тегло) в сравнение с тези при клинично здрави лица. Подобно на нашите данни,
авторите  описват  съществуваща  положителна  връзка  на  резистина  с  HOMA-IR  и
отрицателна такава с адипонектина.

Zaidi  и  сътр. извършват  сравнително  случай-контрола  проучване,  което  доказва
наличие на значимо по-високи нива на резистин, КЗ 0', ИРИ 0' и стойности на HOMA-IR
при пациенти със затлъстяване и ЗД 2 (модел на ИР) в сравнение с тези при метаболитно
здрави лица с обезитет, но без ЗД 2. С помощта на корелационен коефициент на Pearson
изследователите  откриват  правопропорционална  зависимост  между  резистиновите  нива,
ИТМ и HOMA-IR при лицата със ЗД 2. 

В противоречие на изложените до момента резултати,  Pangaribuan и сътр. в свое
проучване не намират значима разлика в серумните резистинови нива между изследваните
PCOS жени и контролите. Междувременно не откриват и сигнификантна зависимост между
резистин, ИТМ и HOMA-IR. 

 Dikmen и сътр.,  подобно на други автори, не описват разлика между серумните
нива  на  резистин  при  пациентки  с  PCOS  и  съпоставими  по  ИТМ  контроли.  Като
допълнение  в  проучването  на  Dikmen се  регистрира  линеарна  взаимовръзка  между
серумните нива на резистин, стойностите на ИТМ и обиколката на талията при жените с
PCOS.  Panidis и сътр. намират позитивна корелация между нивата на резистина и ИТМ
при жени с PCOS, като те предполагат непряка роля на резистина в патогенезата на ИР при
PCOS, която най-вероятно се свързва с основния повлияващ фактор – телесното тегло.

В нашeто проучване намираме положителна корелация между серумните нива на
резистина и концентрациите на  IL-6 при жените с  PCOS. Счита се, че  IL-6 е основният
адипоцитокин, който регулира нивата на резистина. Съществува едно  in vitro изследване,
което показва, че продукцията на IL-6, както и на други цитокини (IL-1 и TNFα) увеличава
експресията на резистин при мононуклеарни клетки. Други автори описват подобна роля на
TNFα, но не и на IL-6 или IL-1. Suliga, обаче, доказва, че повишаването на резистиновите
нива стимулира секрецията и на трите цитокини, предполагайки роля на резистина като
фактор, контролиращ цитокиновата инфламаторна каскада.  

Някои  автори  посочват  връзка  между  повишени  нива  на  резистин  и  степен  на
затлъстяване, висцерално натрупване на МТ, ИР, ЗД 2, докато други не откриват значими
зависимости.

V.  Gupta  и  сътр. провеждат  изследване  при  71  жени  с  установен  МС съгласно
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критериите на NCEP ATP III 2001 (ср. възраст 31,59±4,88 г.) и 99 жени без МС (ср. възраст
31,75±6,34  г.),  при  което  се  извършва  оценка  на  серумните  нива  на  резистин  и  някои
метаболитни показатели. Серумните концентрации на резистина се намират сигнификантно
по-високи при пациентките с МС в сравнение с контролите. Установено е, че резистинът
корелира  положително  с  обиколката  на  талията,  Т/Х,  КЗ  0',  ИРИ  0',  степента  на  ИР,
серумните нива на ТГ, ОХ, VLDL, стойностите на САН и ДАН. Регистрира се отрицателна
взаимовръзка между серумните нива на резистина и ХДЛ-хол.

Emna  Makni  и  сътр. провеждат  проучване,  целящо  oценка  на  връзката  между
плазмените  нива  на  резистин  и  степента  на  ИР  (HOMA-IR),  някои  проинфламаторни
маркери и различни СС рискови фактори при юноши с установен МС, обезни юноши без
МС  и  клинично  здрави  лица  (контроли).  Изследователите  доказват  сигнификантно  по-
високи нива на резистин при индивидите с МС в сравнение с тези със затлъстяване без МС
и клинично здравите лица. Оказва се, че резистинът корелира положително с изследваните
антропометрични показатели (ИТМ, обиколка на  талия и  ханш,  Т/Х),  проинфламаторни
маркери (TNFα, IL-6 и CRP ) и с някои от компонентите на МС (ИРИ, HOMA-IR, САН,
ДАН). 

1.7. IL-6 и TNFα
Lin  и  сътр.  предполагат,  че  IL-6  би  могъл  да  бъде  ранен  маркер  за  хронично

нискостепенно възпаление при PCOS. Това откритие, описано и от други автори, прокарва
идеята  за  връзката  между  PCOS  и  повишения  СС  риск. Достига  се  до  извода,  че
стратегиите, повлияващи хроничното нискореактивно инфламаторно състояние, могат да се
окажат полезни за справяне с PCOS и свързаните с него обменно-атерогенни нарушения. 

Подобно  на  IL-6,  TNFα  също  изпълнява  ролята  на  проинфламаторен  цитокин,
характеризиращ се с широк спектър от ефекти, а именно: продиабетогенен, проатерогенен,
цитотоксичен и цитостатичен (спрямо канцерогенните клетки). 

Не установяваме сигнификантна разлика при сравнение на серумните нива на TNFα
между инсулинорезистентните и неинсулинорезистентни  PCOS жени.  Регистрират се по-
високи серумни нива на  TNFα при PCOS със затлъстяване, сравнени с тези при PCOS с
надноремно телесно тегло, но не и с тези при PCOS с нормален ИТМ. Концентрациите на
TNFα се намират значимо по-високи при младите жени с  PCOS в сравнение с тези при
съпоставимите  по  ИТМ  контроли.  Не  се  установяват  корелации  между  TNFα и
изследваните показатели в групата на жените с PCOS.

В противоречие на нашите резултати са тези на  Soares и сътр.,  които не откриват
съществена  разлика  в  нивата  на  TNFα между  жени  с  PCOS и  съпоставими  по  ИТМ
контроли. 

Някои  изследователи  смятат,  че  TNFα представлява  цитокин  преди  всичко  с
паракринно действие, като концентрациите му in situ, на ниво мастна тъкан, са много по-
високи в сравнение с тези, измерени в циркулацията.

В проучване на Tarkun и сътр. вземат участие 32 жени с PCOS и 25 съответстващи
по  възраст  и  тегло  здрави  контроли.  Целта  е  извършване  на  сравнителен  анализ  по
отношение  концентрациите  на  TNFα и  IL-6  при  изследваните  групи жени и  оценка  на
ролята  на  тези  цитокини  в  патогенезата  на  ИР.  Резултатите  показват  по-високи
концентрации на TNFα и IL-6 при жените с PCOS в сравнение с контролите. Регистрира се
значима правопропорционална зависимост между нивата на TNFα и стойностите на ИТМ,
обиколката  на  талията,  ТГ,  ИРИ  0'  и  HOMA-IR.  Концентрациите  на  IL-6  корелират
положително с КЗ 0' и степента на ИР. Авторите достигат до извода, че TNFα и IL-6 имат
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вероятна патогенетична роля  в развитието на ИР при жени с PCOS.
Cristiano Roberto Grimaldi Barcellos и сътр. извършват проучване с основна  цел –

оценка  на  влиянието  на  PCOS  и  затлъстяването  върху  нивата  на  проинфламаторните
маркери TNFα, IL-6 и CRP при млади жени без налични сърдечно-съдови (СС) рискови
фактори  каквито  са  ЗД,  дислипидемия,  АХ.  Изследвани  са  25  жени  с  PCOS  и  23
съответстващи по ИТМ жени с нормален менструален цикъл и без СС рискови фактори. Не
се установява разлика в нивата на TNFα, IL-6 и CRP между жените с PCOS и контролите .
Нивата на TNFα се намират съпоставими между жените със затлъстяване и тези с нормално
телесно тегло. Концентрациите на IL-6 и CRP се отктиват значимо по-високи при жените с
наднормено телесно тегло/затлъстяване в сравнение с тези при жените с нормален ИТМ.
Изводът е, че затлъстяването, а не наличието на PCOS повлиява нивата на циркулиращите
маркери на хронично нискостепенно възпаление при млади жени без основни СС рискови
фактори.

В нашето проучване установяваме по-високи серумни нива на IL-6 при жените с МС
и затлъстяване II ст. в сравнение с тези при пациентките с МС и наднормено телесно тегло
(Р=0,05). Регистрират се съпоставими нива на IL-6 при жените с МС и контролите (МНО).
Не се открива значима разлика в концентрациите на IL-6 между жените с МС и тези с
PCOS.

Данните, отнасящи се до TNFα, показват сходни серумни нива на адипоцитокина
при изследваните подгрупи жени с МС и различните стойности на ИТМ. Не се откриват
значими разлики в серумните нива на TNFα и между пациентките с МС и изследваните
контроли. Въпреки по-младата си възраст, жените с PCOS имат значимо по-високи серумни
нива  на  TNFα в  сравнение  с  пациентките  с  МС.  Установи  се,  че  TNFα корелира
положително с нивата на КЗ 0' и ADMA.

Hye Soon Park и сътр. извършват изследване на IL-6, TNFα и CRP при 100 обезни
лица  –  жители  на  Корея,  като  целта  е  да  се  оцени  връзката  на  цитокините  с  някои
антропометрични показатели. Измерени са количество МТ, оценено чрез биоимпедансен
анализ,  и  разпределение  на  абоминална  мастна  тъкан  –  чрез  компютър-томографско
изследване.  Оказва  се,  че  серумните  концентрации  на  CRP,  TNFα  и  IL-6  корелират
положително със стойностите на телесното тегло, ИТМ, обиколката на талията, обиколката
на  ханша  и  съотношението  Т/Х.  С  помощта  на  множествен  регресионен  анализ  се
установява, че IL-6 се свързва значимо с количеството висцерална МТ при пациентите със
затлъстяване.

Udenze Ifeoma Christiana и сътр. изследват плазмените нива на IL-6,  TNFα и CRP
при 50 лица (жени и мъже) от Нигерия с установен МС и при 50 съответстващи по възраст
клинично здрави лица (жени и мъже). Двете групи изследвани индивиди се различават по
някои клинични и лабораторни показатели, а именно: ДАН, обиколка на талия, ИТМ, Т/Х,
ХДЛ-хол и HOMA-IR. Регистрират се по-високи нива на CRP, IL-6 и TNFα при пациентите
с МС в сравнение с тези при контролите.

Считаме, че разнообразието в резултатите по отношение на серумните нива на IL-6
и  TNFα  при  изследваните  пациенти  с  МС  се  дължат  на  редица  фактори  като:
вътрепопулационни специфични белези, различни критерии, използвани за дефиниране на
МС, както и различни комбинации от метаболитни характеристики, съставящи синдрома.
Причината за развитието на инфламаторен процес при МС все още не е напълно изяснена.
В  научен  план,  най-логично  и  най-разпространено  е  обяснението,  че  по-голямото
количество  МТ  при  затлъстяване  води  до  повишено  отделяне  на  IL-6  и  TNFα  в
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циркулацията, което от своя страна предизвиква повишена продукция на CRP от черния
дроб.  Съществува  и  друга  хипотеза,  изтъкваща ИР като  първостепенна  причина  за  по-
високата продукция на цитокините.
2. Показатели на ендотелна дисфункция и нискореактивно възпаление

2.1. Асиметричен диметил-аргинин (ADMA)
      PCOS се  свързва  с  повишени  нива  на  инфламаторни  маркери  и  наличие  на
ендотелна  дисфункция  като  ранен  белег  за  сърдечно-съдово  нарушение.  Механизмите,
свързващи PCOS и повишения сърдечно-съдов риск, не са добре проучени. Предполага се,
че  освен  ИР,  за  съдовите  увреди  при  жени  с  PCOS допринася  и  хиперандрогенията.
Ендотелната дисфункция се свързва както с ИР, така и с повишеното ниво на андрогени.

Съществуват доста проучвания, оценяващи връзката между наличието на PCOS, ИР
и  ADMA.  Dennis Heutling и сътр.  изследват нивата на  ADMA заедно с други сърдечно-
съдови, метаболитни и хормонални параметри при жени с доказан  PCOS и ефектите от
лечение с метформин върху тези параметри. Включени са 87 жени с установен PCOS и 39
клинично здрави жени (контролна група). Проучен е ефектът на метформин след 6-месечно
лечение при 21 жени с PCOS. Установено е, че серумните нива на ADMA са значително по-
високи при жените с PCOS в сравнение с тези от контролната група. Андрогените, СRP, С-
пептида,  НОМА-IR, ИРИ 0', гликираният хемоглобин, ОХ, ЛДЛ-хол, ТГ и дебелината на
интима-медия слой са с по-високи стойности при жените с PCOS. При пациентите с PCOS
стойностите на ADMA са в позитивна корелация със стойностите на ИТМ, съотношението
Т/Х, параметрите за ИЧ, хиперандрогенията (свободен тестостерон, свободен андрогенен
индекс  FAI)  и  дебелината  на  интима-медия  слой.  Лечението  с  метформин  подобрява
хиперандрогенията и намалява серумните нива на ADMA. Не се установява връзка между
маркерите на възпаление – CRP и IL-6 и нивата на ADMA, което е в противовес на нашите
данни. Предполага се, че редукцията на ADMA след метформинова терапия не се дължи на
антиинфламаторни  ефекти. Плазмените  нива  на  ADMA са  по-високи  при  жени  със
затлъстяване и ИР в сравнение с жени със затлъстяване и без налична ИР. Концентрациите
на  ADMA спадат в отговор на редукция на телесно тегло,  съпроводен с подобрение на
инсулиновата  чувствителност. Установена  е  строга  зависимост  между  наличието  на
ендотелна дисфункция, серумните нива на андрогените и степента на ИР при жени с PCOS.

Не във всички проучвания се установява връзка между  ADMA и наличието на ИР.
Martin Carlsson и  сътр. не  намират  корелация  между  серумните  нива  на  ADMA и
инсулиновата чувствителност. Те предполагат, че ADMA изпълнява една по-сложна роля в
развитието на захарен диабет отколкото в това на атеросклеротична болест. 
       Установена е връзка между повишените нива на  ADMA и някои сърдечно-съдови
рискови  фактори  като  възраст,  хипертония,  захарен  диабет,  инсулинова  резистентност,
хиперхолестеролемия, хипертриглицеридемия, хиперхомоцистеинемия.

В проучване на Christina Charitidou и сътр.,  включващо 106 жени с установен
PCOS и 30 здрави жени (контролна група), се изследват серумните нива на гонадотропини,
пролактин, андроген, SHBG, инсулин, глюкоза, ендотелин-1 и ADMA. При жените с PCOS
нивата на тестостерон, SHBG, ендотелин-1, ADMA, инсулин и глюкоза се проследяват след
3-, 6- и 12-месечно лечение с естрогени и антиандрогени. Серумните концентрации на ЕТ-1
и  ADMA са по-високи при жени с PCOS, показвайки положителна връзка помежду си.
Наблюдава се редуциране на нивата на ADMA след проведеното лечение. 

В проучване на  Palomo и сътр.,  включващо 48 пациенти с установен МС и 37
клинично здрави лица, се установява, че плазмените нива на ADMA са значимо по-високи
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при пациентите с МС. В същото проучване, обаче, не се открива корелация между ADMA и
следните  компоненти  на  МС:  АХ,  хипергликемия  и  дислипидемия.  В  противовес  на
цитираните резултати и в унисон на нашите са тези на  Gomes и сътр.,  които не намират
разлика в концентрациите на ADMA между пациентите с МС и контролите.

Asija  Začiragić и сътр. извършват  изследване  на  серумните  концентрации  на
ADMA и нивата на HbA1c при пациенти със ЗД 2, като си поставят за цел - оценка на
връзката между двата показателя. Резултатите показват сигнификантно по-високи нива на
ADMA  при  пациентите  със  ЗД  2  в  сравнение  с  тези  при  клинично  здравите  лица.
Регистрира се позитивна зависимост между серумните концентрации на ADMA и нивата на
HbA1c при индивидите със ЗД 2. Данните от проучването, както и регистрираната от нас
корелация между ADMA и КЗ 0', предполагат съществуването на връзка между процеса на
ендотелна дисфункция и гликемичния контрол при пациентите със ЗД 2 (модел на ИР).
Счита се, че причина за възникване на ЕД при ИР би могла да бъде оксидативният стрес,
който се наблюдава при състояния на хипергликемия.

Екип от индонезийски учени извършва проучване, включващо 64 мъже (на възраст
от  30  до  65  години)  с  диагностициран  МС.  Изследователите  не  успяват  да  докажат
установената от нас правопропорционална зависимост между серумните нива на  TNFα и
плазмените концентрации на ADMA. Zhang и сътр., обаче, в свое изследване категорично
показват  съществуването  на  връзка  между  тези  две  биологично  активни  молекули  и
потвърждават ролята на ADMA да индуцира продукцията на TNFα от макрофагите. 

2.2. Клетъчни адхезионни молекули — sICAM-1 и sVCAM-1
Неочаквано,  ние  установяваме  сигнификантно  по-високи  нива  на  sVCAM-1

(логаритмично трансформирани стойности) при неинсулинорезистентните жени с PCOS в
сравнение  с  тези  при  инсулинорезистентните  жени  с  PCOS.  Концентрациите  на  тази
клетъчна  адхезионна  молекула  се  оказват  по-високи  и  при  PCOS жените  с  нормално
телесно тегло, в сравнение с тези при  PCOS с обезитет.   По отношение на корелациите
log10  sVCAM-1  е  в  положителна  взаимовръзка  с  концентрациите  на  адипонектина  и
стойностите на QUICKI-индекса и индекса на Matsuda и съответно в отрицателна такава с
КЗ 0',  КЗ 120',  ИРИ 0',  ИРИ 120'  и  HOMA-IR. При извършване на сравнителен анализ,
касаещ серумните нива на sICAM-1, не се регистрира разлика между отделните подгрупи
жени с  PCOS, както и между  PCOS и контролите. Установява се положителна връзка на
sICAM-1 с адипонектина и с log10 sVCAM-1.

  В научно-изследователския спектър съществуват две други проучвания, извършени
от  Vaverkova и  сътр.,  които  потвърждават  наличието  на  независима  позитивна  връзка
между sVCAM-1  и адпонектин при високорискови пациенти с дислипидемия  (335, 336).
Тези  данни  са  в  потвърждение  на  възможния  протективен  ефект  на  адипонектина  при
начални етапи в процеса на атеросклероза. 

Добре известно е, че адипонектинът е произлизащ от МТ адипокин, чиято роля е
протективна по отношение на иницииране и прогресия на атеросклерозата. Серумните нива
на  адипонектина  се  откриват  понижени  при  лица  със  затлъстяване,  ЗД2  и  пациенти  с
коронарна артериална болест. Те корелират положително с концентрациите на ХДЛ-хол и
отрицателно със степента на ИР, маркерите на нискостепенно възпаление, богатите на ТГ
липопротеинови частици и други адипокини. Освен това, добре описано е наличието на
сигнификантна отрицателна взаимовръзка между нивата на адипонектин и стойностите на
телесното тегло, обиколката на талията, HOMA-IR, ТГ и AIP. 

В  нашето  проучване  се  установяват  по-високи  нива  на  адипонектин  при
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неинсулинорезистентните жени с  PCOS. Изложените резултати, касаещи sVCAM-1, могат
да  се  интерпретират  по  следния  начин:  1.  По-високите  нива  на  адипонектин  при
неинсулинорезистентните  PCOS жени водят до повишаване на циркулиращите  sVCAM-1
(процес на shedding), които от своя страна се свързват с рецептори на левкоцитите. Основна
цел  е  потискане  на  левкоцитната  адхезия  към  ендотелните  клетки  и  редуциране  на
трансендотелната  миграция/диапедеза;  2.  По-ниските  нива  на  адипонектина  при
инсулинорезистентните  PCOS се  свързват  с  потиснато  излъчване  на  sVCAM-1  в
циркулацията и увеличена гъстота на експресираните на ендотелната повърхност VCAM-1,
като това би стимулирало процеса на свързване на левкоцитите към ендотела като начален
стадий на атеросклероза. 

Освен  това  в  нашето  проучване  серумните  нива  на  sICAM-1  също  корелират
положително  с  адипонектина.  Това  предполага  възможен  (подобен  на  този  с  VCAM-1)
механизъм на изронване („shedding”) на ICAM-1 ектодомени от ендотелната повърхност. 

Diamanti-Kandarakis и сътр. измерват плазмените нива на sICAM-1, sVCAM-1, sE-
selectin и високочувствителен CRP (hsCRP) при 2 групи пациентки: 1. жени с PCOS (n=62)
и 2. съпоставими по възраст, ИТМ и Т/Х клинично здрави жени (n=45). Регистрирани са по-
високи плазмени нива hsCRP,  sICAM-1  и  sE-selectin при групата с  PCOS в сравнение с
контролите.  Нивата  на  sVCAM-1  не  се  различават  статистически  при  двете  изследвани
групи.  При  провеждане  на  множествен  регресионен анализ се  установява,  че  ИТМ и
QUICKI-индексът са факторите, явяващи се реални предиктори по отношение на нивата на
sICAM-1.

В проучване на  Giovanni Targher и сътр. не се установява статистически значима
разлика в плазмените концентрации на изследваните КАМ (sICAM-1, sVCAM-1, E-selectin
и  P-selectin) между пациенти със ЗД 2 (инсулинорезистентни) и здрави лица (контроли).
При  пациентите  със  ЗД  2  се  открива  отрицателна  корелация  на  sICAM-1  (но  не  и  на
sVCAM-1)  със  степента  на  утилизация  на  глюкозата  (инсулиновата  чувствителност)  по
време на проведената еугликемична хиперинсулинемична кламп-техника (НЕС). Оказва се,
че плазмените нива на sICAM-1 корелират положително със стойностите на ИТМ, общото
количество  мастна  тъкан  и  обиколката  на  талията.  При  извършване  на  множествен
регресионен  анализ  връзката  на  ICAM-1  с  инсулиновата  чувствителност  се  губи  след
ажустиране на евентуалните влияещи фактори – HbA1c, АН и/или стойности на ЛДЛ-хол.
Оказва се, че ИТМ е единственият независим предиктор на плазмените нива на  ICAM-1.
Достига се до заключението,  че острата хиперинсулинемия,  предизвикана чрез 4-часова
инсулинова  инфузия  по  време  на  НЕС,  не  предизвиква  промени  в  плазмените  нива  на
изследваните адхезионни молекули.

От голямо значение е фактът, че жените с PCOS представляват млад контингент от
високорискови пациенти, застрашени от ранно развитие на ССЗ, като засегнати могат да
бъдат както лица с нормално телесно тегло, така и такива със затлъстяване. Ендотелната
дисфункция  (ЕД)  и  увеличената  съдова  ригидност  са  ранни  маркери  на  атеросклероза.
Увеличената каротидна дебелина на интима/медия слой  (IMT)  се регистрира относително
рано  в  атерогенния  процес  и  представлява  мощен  предиктор  за  поява  на  коронарни  и
мозъчно-съдови  инциденти.  При  голям  брой  изследвани  индивиди  със  ЗД2  (модел  на
синдром на ИР), Otsuki и сътр. установяват значимо по-високи плазмени нива на sVCAM-
1 при тези от пациентите с налични атеросклеротични промени по каротидните артерии в
сравнение  с  тези  при  останалите  пациенти  с  липсващи  каротидни  атеросклеротични
изменения. Ясно е, че състоянието на ИР не е достатъчно за оценка  на риска от развитие на
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атерогенен процес. 
Наличието  на  микро-  и/или  макроваскуларни  усложнения,  придружаващи  остри

и/или хронични заболявания, тютюнопушене, както й проведена и/или настояща терапия са
фактори,  които могат  да повлияят нивата  на проинфламаторните и  атерогенни маркери,
както и да обяснят много от разнопосочните данни в литературата.  Пациентките с  PCOS,
участващи в настоящото проучване, са новодиагностицирани,  без придружаваща терапия,
но някои от тях са пушачки. Освен това те не са изследвани в насока наличие/липса на
ранни атеросклеротични изменения.

Важно е да се отбележи, че данните от дисертационния труд показват наличие на
положителна взаимовръзка между sVCAM-1 и фактор тютюнопушене при жените с PCOS.
При извършване на линеен регресионен анализ се намира, че тютюнопушенето е силен
предиктивен  фактор  –  определя  22%  от  вариациите  в  нивата  на  sVCAM-1  при  PCOS
пациентките  (R=0,469,  R²=0,220,  F=7,917,  Р=0,009).  Установява  се  значима  разлика  по
отношение  процентното  разпределение  на  инсулинорезистентните  и
неинсулинорезистентни  PCOS  жени  съгласно  фактор  тютюнопушене,  като  по-висок  се
оказва  процентът  на  пушачките  при  PCOS пациентките  без  ИР.  Това  показва,  че
тютюнопушенето  би  могло  да  обясни  отчасти  намерените  сигнификантно  по-високи
серумни нива на sVCAM-1 при неинсулинорезистентните PCOS жени.   

Известно  е,  че  развитието  на  нискостепенно  хронично  възпаление  е  есенциално
звено  в  процеса  на  атерогенеза.  Тютюнопушенето  провокира  имунен отговор,  както  на
системно, така и на локално ниво. При пушачите се установява значимо повишаване на
броя на левкоцитите, което е в тясна връзка с формирането на каротидни атеросклеротични
плаки. Като цяло, тютюнопушенето се асоциира с възникването на системен оксидативен
стрес  посредством  активиране  на  инфламаторни  клетки  и  повишено  отделяне  на
циркулиращи инфламаторни медиатори като  CRP, фибриноген,  IL-6,  TNFα и адхезионни
молекули (ICAM-1, VCAM-1, P-selectin и E-selectin).

Съществуват проучвания, които подкрепят нашето твърдение, че тютюнопушенето е
рисков фактор, който се свързва с по-високи нива на sICAM-1 и sVCAM-1 при изследвани
групи  от  пациенти.  Bermudez и  сътр. откриват,  че  нивата  на  КАМ  при  пушачи  са
значително  увеличени  по  дозозависим  начин  в  сравнение  с  тези  при  непушачи. Omar
Elserafy и  сътр.  провеждат  изследване,  обхващащо  30  пациенти  с  понесен  исхемичен
мозъчен инсулт и 30 съпоставими по възраст и пол здрави контроли. Целта на проучването
е да се оцени връзката между нивата на КАМ (sICAM-1 и sVCAM-1) и конвенционалните
мозъчно-съдови рискови фактори – наличие на затлъстяване, AХ, ЗД 2, дислипидемия и
тютюнопушене. Изследователите установяват, че най-разпространеният рисков фактор сред
пациентите с доказана атеросклеротична болест (понесен исхемичен мозъчен инсулт)  е АХ
(70%),  последвана  от  дислипидемията  (63%),  затлъстяването  (50%),  тютюнопушенето
(43%) и ЗД 2 (43%). Серумните нива на  sVCAM-1 се намират сигнификантно свързани с
наличието  на  затлъстяване,  оценено  чрез  измерване  на  обиколката  на  талията.
Регистрирани са по-високи серумни концентрации и на двете адхезионни молекули при
пациентите  пушачи  в  сравнение  с  тези  при  непушачи.  Това  обогатява  представата  за
патогенетичните механизми на предизвиканата от тютюнопушенето съдова увреда. 

Проучване  на  Cavosuglu и  сътр. доказва,  че  при  пациенти  с  коронарна  съдова
болест  тютюнопушенето  води  до  по-високи  нива  на  sVCAM-1  с  краен  резултат  –
индуциране  на  атерогенен  процес.  Изследвани  са  серумните  нива  на  sVCAM-1  при
пациенти с коронарна болест, разделени на 2 подгрупи: 1. пушачи (n=19)  и 2. непушачи
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(n=10).  Регистрирани  са  сигнификантно  по-високи  концентрации  на  sVCAM-1  при
пациентите-пушачи в сравнение с тези при непушачите.  По-високи нива на  sVCAM-1  са
установени  и  при  пациенти  с  понесен  инфаркт  на  миокарда  в  сравнение  с  тези  при
индивиди без анамнеза за понесен в миналото ОМИ, но разликата не достига статистическа
значимост.

Данните от дисертационния труд, касаещи клетъчните адхезионни молекули при две
групи жени с различна фенотипна изява на синдром на ИР (PCOS и чист МС) и група от
метаболитно здрави жени със затлъстяване (MHO), се оказват твърде различни от повечето
проучвания в тази насока, които доказват повишени нива на разтворими КАМ (sICAM-1 и
sVCAM-1)  при  индивиди  с  изявен  МС,  сравнени  с  тези  при  здрави  индивиди.
Противоречивите резултати при нас могат да се обяснят с факта, че нивата на разтворимите
КАМ варират значително по време на отговора към даден инфламаторен стимул. Освен
това,  нивата  на  ензимите,  способстващи  процеса  на  shedding (т.  нар.  Sheddases),  също
търпят промени, като целта е да се създаде адекватен отговор при прогресията на дадено
заболяване. Взаимодействието на КАМ със съответстващите им ензими при променящи се
условия  върху  клетъчните  повърхности  е  модел  на  сложна  вазаимовръзка  между  тези
молекули. Известно е, че до момента не съществуват проучвания, които да извършват пълна
оценка  на  синергичното  действие  на  КАМ  и  техните  ензими.  Смятаме  за  уместно
извършването  на  по-задълбочени  изследвания  с  цел  по-точна  оценка  на
патофизиологичната роля на КАМ в процеса на ИР. Бъдещите научни проекти трябва да се
фокусират  върху  изследването  не  само  на  разтворимите  КАМ  форми,  но  и  върху
концентрацията  на  повърхностно  експресираните  молекули,  както  и  тези  –  свързани  с
левкоцитите. 
3. Показатели на въглехидратна обмяна и индекси на ИЧ/ИР

Установено е, че ИР, основна характеристика на МС, представлява ключов рисков
фактор в етиологията на ЗД 2, АХ, дислипидемия, атеросклеротична васкуларна болест и
коронарна болест на сърцето. Това показва важността да се търси и открива ИР още преди
изявата  на  самото  заболяване,  когато  терапевтичната  намеса  би  била  по-успешна  в
сравнение - приложена при вече манифестно заболяване.

PCOS се характеризира клинично с ановулация и хиперандрогенизъм. Понастоящем
PCOS представлява  една  от  най-дискутираните  и  широко  обследвани  области  в
репродуктивната медицина, тъй като синдромът засяга до 10% от жените в репродуктивна
възраст. Основните въпроси, насочени от пациентките с PCOS към специалистите акушер-
гинеколози, са свързани с лечението на последиците от хиперандрогенизма или желанието
за  концепция.  През  последните  години  интерес  придобиват  и  придружаващите
метаболитни нарушения, които могат да доведат до сериозни последици върху здравето.
Повечето  жени-носителки  на  PCOS попадат  под  вниманието  на  клинициста,  когато
глюкозният им толеранс е все още нормален и сърдечно-съдовите увреди не са изявени.
Затова скринингът за наличие на ИР би бил решаващ за идентифициране на тези индивиди
с висок метаболитен и СС риск с цел ранно изготвяне на подходящ терапевтичен план.

Нашето проучване доказва, че индексът на Matsuda е с по-висока чувствителност и
специфичност за определяне на ИР при жени с МС и PCOS в сравнение с тези на HOMA-IR
и QUICKI-индекса. 

Lorenzo и сътр. провеждат проучване, включващо 272 индивиди от Финландия – без
ЗД, но поколение на пациенти със ЗД тип 2 (възраст 24-50 години, 55% жени) с водеща цел:
установяване  на  връзка  на  сурогатни  и  директни  маркери  за  ИР  с  редица  изследвани
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метаболитни  параметри.  Авторите  описват  съществуваща  по-силна  корелационна
зависимост между индекса  на  Matsuda и директно измерената  ИЧ по метода на  HEC в
сравнение с тази, определена чрез ИНС 0' и HOMA-IR.

Настоящото  проучване  показва,  че  пределната  (cut-off)  стойност на индексa на
Matsuda за установяване на ИР при изследвания контингент от жени е 5,60.  Стойности  ≤
5,60 са показателни за наличие на ИР при нашата изследвана популация от жени.

Доказано  е,  че  стойности  на  индекс  на Matsuda ≤ 3,0  показват  наличие  на  ИР.
Реално,  стойност равна на  2,5  се счита за пределна при откриването на индивиди с ИР в
САЩ.  Takahara  и сътр. в свое проучване с  1596  участващи здрави индивиди от Япония
доказват, че стойности на индекс на Matsuda index < 4,3 са индикатор за наличие на ИР при
Японските жители.

Известно е, че значителен процент от жените с PCOS, особено тези с наднормено
телесно  тегло/затлъстяване,  се  характеризират  с  наличие  на  ИР  и  компенсаторна
хиперинсулинемия. ИР представлява ключов фактор в развитието на ЗД 2. Съществуват
проучвания, демонстриращи по-висока честота на изява на ЗД 2 при пациентки с PCOS в
сравнение със здрави жени.  Това става причина IDF (International  Diabetes  Federation)  и
ADA  (American  Diabetes  Association)  да  посочат  наличието  на  PCOS  като  значим
немодифицируем рисков фактор за развитие на ЗД 2. 

Alessandra Gambineri и сътр. извършват дългосрочно проспективно проучване при
относително  голяма  кохорта  от  жени  с  установен  PCOS,  обхващащо  периода  от
юношеството  до  достигането  на  средна  възраст  и  целящо  оценка  на  честотата  и
предиктивните фактори за поява на ЗД 2 сред изследваната популация. Обследвани са общо
255 жени с PCOS за период най-малко от 10 години (средно 16,9 години). В края на периода
се регистрира честота на поява на ЗД 2 = 39,3%, която е значимо по-висока спрямо тази при
общата женска популация в Италия (5,8%). В допълнение,  изследователите доказват,  че
вероятността за развитие на ЗД 2 сигнификантно се повишава при наличие на инициално
високи стойности на ИТМ и КЗ 0'. Описаното проучване е категорично доказателство за
повишения риск от развитие на ЗД 2 при жени с PCOS на средна възраст.

Метаболитният  синдром  (МС)  при  жени  и  синдромът  на  поликистозни  яйчници
(PCOS) са две отделни състояния, които в действителност са много тясно свързани едно с
друго. Пациентките с PCOS често имат клинични прояви, изпълващи критериите за МС, а
жените с МС, от своя страна,  могат да изявят репродуктивни и ендокринни нарушения
характерни за PCOS. Установено е, че механизмите за развитие на МС са подобни на тези,
отговорни за  появата  на  PCOS.  Счита се,  че  факторите  на  околната  среда,  генетичната
предиспозиция, поведенческите фактори, както и взаимодействието между тях, са основни
причини за развитие на МС и PCOS  Освен това, за развитието на ЗД 2 и ССЗ при двете
състояния (МС и PCOS) се спрягат едни и същи патогенетични механизми, в основата на
които стои ИР.
4. Атерогенни индекси/съотношения, САН и ДАН

Коронарната  болест  на  сърцето  с  основната  патогенетична  единица  -  атерогенна
дислипидемия,  се  възприема  за  епидемия  на  съвременната  цивилизация.  Световната
здравна организациия (СЗО) предполага, че до 2020 г. в световен мащаб ще има общо 11,1
случаи на смърт, предизвикана от коронарни инциденти. Изследването на липидния профил
представлява рутинен биохимичен метод за оценка на атерогенния статус при индивиди с
риск от ССЗ. То включва определянето на серумните нива на ТГ, ОХ и неговите субфракции
– ХДЛ-хол и ЛДЛ-хол. Framingham heart study доказва, че промените (повишаването) на
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нивата  на  ЛДЛ-хол  играят  първостепенна  роля  в  прогресията  на  коронарната
атеросклеротична болест. Затова серумните нива на ЛДЛ-хол се използват за таргет, както
при иницииране, така и при провеждане на липидопонижаващо лечение. 

Изчисляването  на  редица  съотношения,  включващи  гореизброените  липидни
параметри, може да подобри скрининга на рисковите индивиди – особено при тези, които
имат референтни стойности на ЛДЛ-хол.

Според  Grover  двете  съотношения  –  ЛДЛ-хол/ХДЛ-хол  и  ТГ/ХДЛ-хол
представляват силни предиктивни фактори за поява на бъдещи СС събития. Логаритмично
трансформираното  съотношение  от  измерените  ТГ  и  ХДЛ-хол  или  т.  нар.  плазмен
атерогенен индекс (AIP) корелира тясно с големината на ЛДЛ-частиците и може да служи
за индикатор на атерогенния липопротеинов фенотип. Клиничните проучвания показват, че
AIP е предиктор на риска от ССЗ, представлява лесен, достъпен сърдечно-съдов маркер и
полезна мярка за отговора от проведено лечение. Пациентите със ЗД 2 са с повишен риск от
сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност. Сигнификантното увеличаване на нивата на
ТГ,  стойностите  на  ТГ/ХДЛ-хол,  AIP,  АН  и  ИТМ  при  пациентите  със  ЗД  2  и  МС  в
сравнение с тези със ЗД 2 без МС, предполага по-голям риск от развитие на ССЗ. Това е в
конкорданс с  факта,  че ИР индуцира редица метаболитни промени като хипергликемия,
дислипидемия и най-вероятно в по-малка степен – хипертония, като всички те потенцират
процеса на атерогенеза.

Плазменият атерогенен индекс (AIP)  e лесен за изчисляване показател – маркер за
риска от развитие на атеросклеротична болест. АIP се явява алтернатива за оценка на СС
риск в случаи, когато серумните нива на ТГ и ХДЛ-хол са в референтни стойности. Счита
се, че стойности на AIP от -0,3 до 0,1 се свързват с нисък, от 0,1 до 0,24 със среден, и над
0,24 с висок СС риск. 

В нашето проучване се регистрират сигнификантно по-високи стойности на AIP при
инсулинорезистентните жени с PCOS в сравнение с тези без ИР (Р<0,001). По-високи се
оказват  стойностите  на  AIP и  при  МС,  сравнени  с  тези  при  контролите  (Р<0,001)  и
съпоставимите по ИТМ жени с PCOS (p<0,01). Резултатите потвърждават факта, че ИР е
многообразно състояние, водещо до развитие както на ЗД 2, така и на липидни нарушения,
АХ и ССЗ. Имайки предвид целия изследван контингент, най-голям е дялът на жените с МС
(13,3%), които се характеризират с висок СС риск съгласно изчисления АIP. Установяваме,
че 3,3 % от жените с  високи стойности на АIP се падат на тези с  PCOS, а  0,0 % - на
контролите (виж Фиг. 7). 

Индексите на Castelli (CRI) се базират на три важни параметри от липидния профил,
а именно – ОХ, ЛДЛ-хол и ХДЛ-хол. Ние не установяваме статистически значима разлика
по  отношение  на  изчислените  CRI-I  (ОХ/ХДЛ-хол)  и  CRI-II  (ЛДЛ-хол/ХДЛ-хол) между
инсулинорезистентните и неинсулинорезистентни жени с PCOS, както и между PCOS и
контролите. Регистрират се по-високи стойности на CRI-I при жените с МС в сравнение с
тези при контролите. Повишени се оказават стойностите и на двата индекса - CRI-I и CRI-II
при жените с МС, сравнени с тези при пациентките с PCOS. 

The  Canadian  working  group избира  съотношението  ОХ/ХДЛ-хол  като  фактор,
който трябва да се следи при провеждане на липидопонижаваща терапия. Този индекс се
характеризира с по-висока чувствителност и специфичност при определяне на СС риск в
сравнение с отделните стойности на ОХ, особено при индивиди със стойности на ТГ > 3,39
ммол/л. Има  убедителни  доказателства  за  връзката  на  ОХ/ХДЛ-хол  с  формирането  на
коронарните  плаки.  В  тази  връзка  установяваме  наднормени  стойности  на  CRI-II  при
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групата  жени  с  МС (горна  референтна  стойност  =  3,0).  В  проучването PROCAM  се
потвърждава факта, че индивиди с изчислено съотношение ЛДЛ-хол/ХДЛ-хол > 5 имат 6
пъти по-висок риск от развитие на коронарни инциденти в сравнение с контролните  лица.

Fadwa  Essiarab и  сътр.  изследват  влиянието  на  затлъстяването  и  МС  върху
липопротеиновите профили и СС риск чрез изчисляване на липидни съотношения и  AIP
при жени от Мароко. Проучването включва 240 жени, разделени в 3 групи: контроли (Група
1), жени със затлъстяване, но без МС (Група 2) и жени със затлъстяване и МС (Група 3).
Извършена  е  оценка  на  антропометрични  и  липидни  показатели,  изчислени  са  редица
атерогенни съотношения, включително и AIP. Гр. 1 и гр. 2 се представят със съпоставими
липопротеинови профили. При гр. 3 се откриват по-високи нива на ТГ в сравнение с тези
при гр. 1, което от своя страна повишава стойностите на AIP.  Дислипидемията при гр. 3 се
демонстрира с по-високи нива на ТГ, по-ниски нива на ХДЛ-хол и по-високи стойности на
изчислените атерогенни индекси/съотношения в сравнение с тези при гр. 2. Счита се, че
описаните  нарушения  са  отговорни  за  повишаването  на  риска  от  ССЗ.  Оказа  се,  че
атерогенните  съотношения  корелират  по-силно  със  СС  риск  в  сравнение  с  взетите  по
отделно  липидни  показатели.  Авторите  потвърждават  факта,  че  наличието  на  МС
несъмнено  води  до  промени  в  серумния  липопротеинов  профил  на  жените  със
затлъстяване.  По  повод  установената  висока  предиктивна  стойност,  атерогенните
индекси/съотношения  и  AIP  се  възприемат  като  полезни  средства  за  диагностика  и
прогноза на ССЗ.

Счита се, че съотношението лептин/адипонектин (Л/А) корелира със степента на ИР
по-добре  в  сравнение  с  взетите  поотделно  стойности  на  лептин  и  адипонектин.  Л/А  е
мощен  независим  предиктор  на  ССЗ,  като  стойностите  му  са  правопропорционални  на
дебелината на интима/медия слой и корелират положително с редица антропометрични,
метаболитни и клинични параметри.  В нашето проучване се установяват  сигнификантно
по-високи стойности на Л/А при жените с  PCOS и ИР в сравнение с тези без ИР, като
разликата  зависи  от  стойностите  на  ИТМ.  Това  е  доказателсво,  че  обезните
инсулинорезистентни PCOS жени са с по-висок СС риск.

Kazuhiko Kotani  и Naoki  Sakane  извършват  проучване,  включващо 678 лица  от
Япония  (208 мъже и 407 жени,  ср.възраст  58,8±14,4),  като  целта  е  да  се  провери дали
съотношението Л/А може да се използва за маркер - детектор на броя на компонентите на
МС  сред  изследваната  популация.  Резултатите  показват  по-високи  стойности  на  Л/А
(P<0,01)  при  лицата  с  МС  в  сравнение  с  тези  без  МС,  независимо  от  половата
принадлежност. Стойностите на Л/А показват сигнификантно покачване, което е паралелно
на увеличаването на броя на компоненти, оформящи МС. 

Ние  установяваме  сигнификантно  по-високи  стойности  на  ДАН  при
инсулинорезистентните  PCOS жени в сравнение с тези при  PCOS без ИР. Регистрират се
по-високи стойности на САН (Р<0,05) и ДАН (Р=0,07) при жените с PCOS и затлъстяване в
сравнение с тези при PCOS с нормално телесно тегло (при субгрупиране съгласно ИТМ).
При извършване на сравнителен анализ по отношение стойностите на АН между жени с
МС и различните степени на затлъстяване се откриват по-високи стойности на САН при
МС със затлъстяване II ст. в сравнение с тези с наднормено телесно тегло (Р=0,08). САН и
ДАН се оказват по-високи при жените с МС, сравнени с тези при контролите (МНО), като
разликата е близка до статистическата значимост (Р=0,08, съотв. Р=0,09).

В  експериментални  условия  е  доказано,  че  хиперлептинемията  като  основна
характеристика  на  затлъстяването  води  до  повишаване  на  симпатикусовата  нервна
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активност  с  краен  резултат  –  вазоконстрикция.  Счита  се,  че  лептин-медиираната
симпатикотония  е  един  от  патогенетичните  механизми  за  възникване  на  свързаната  с
метаболитния синдром (МС) и затлъстяването  хипертония. Редица проучвания доказват, че
лептинът води до стимулиране на продукцията на ендотелин-1 (ЕТ-1) в ендотелните клетки
in vitro. Поради мощните си вазоконстриктивни свойства, ET-1 се възприема като фактор,
влияещ върху патогенезата на АХ, коронарния вазоспазъм и сърдечната недостатъчност. 

Хроничната  хиперлептинемия  при  пациенти  с  МС  индуцира  състояние  на
оксидативен  стрес  в  ендотелните  клетки,  увеличавайки  производството  на  свободни
кислородни радикали (ROS), митохондриални супероксидни аниони и оксигенирани мастни
киселини (МК).  Ексцесивното количество на  ROS потиска освобождаването на  мощния
вазодилататор NO – още един описан патогенетичен механизъм за възникване на АХ. В
допълнение, дълготрайното повишение на серумните нива на лептина води до стимулиране
на реналната симпатикусова активност, увеличаване на бъбречната натриева реабсорбция и
намаляване  на  натриурезата. Хиперлептинемията  се  свързва  с  повишена  секреция  на
проинфламаторни цитокини (TNFα и IL- 6), чието действие също допринася за развитието
на АХ.
5. Микроциркулаторни параметри

При извършването на литературна справка се оказа, че до момента не съществуват
проучвания  (както  в  България,  така  и  в  световен  мащаб),  касаещи  определянето  на
капиляроскопски параметри при контингент от жени с PCOS и оценка на връзката им с
клинични и метаболитни показатели. За целите на дисертационния труд ние извършихме
дигитална капиляроскопия на нокътната  гънка  на  пръстите  на  ръцете  при  българска
популация жени с установен PCOS.

Резултатите, които получихме, показват сигнификантна разлика по отношение на
показателя   % абнормни капилярни бримки.  Установи се,  че жените-носителки на PCOS
имат  по-висок  %  абнормни  капилярни  бримки  (по-разширени,  по-деформирани  от
нормалните) в сравнение с изследваните контроли. Откри се,  че при 22,2% от жените с
PCOS  се  наблюдава  периваскуларна  диапедеза,  а  60%  от  тях  имат  неясен  фон  на
изследваното поле. Регистрира се положителна връзка между наличието на периваскуларна
диапедеза и стойностите на КЗ 0', HOMA-IR и тестостерона. 

Левкоцитната  екстравазация,  която  по-често  се  нарича  диапедеза,  представлява
придвижването на левкоцитите от кръвното русло към мястото на налична тъканна увреда
или възпаление. Този процес се наблюдава основно в областта на посткапилярните венули,
където хемодинамичните стресови (shear) сили действат минимално. Диапедезата включва
следните стъпки: 1. хемоатракция; 2. „търкаляне“ по повърхността на ендотелните клетки;
3.  адхезия;  4.  ендотелна  трансмиграция.  След  изключване  на  остро  настъпило
инфламаторно заболяване левкоцитната екстравазация може да се възприеме като белег за
хронично нискостепенно възпаление.

Нашите резултати показват наличие на обратнопропорционална зависимост между
диаметъра на топ капиляра (top d) и стойностите на САН и ДАН. Тази корелация може да
обясни механизма на възникване на АХ.

 Артериалната хипертония (АХ) се свързва с функционални и структурни промени
на ниво микроциркулация: нарушена авторегулация, увеличено съотношение на дебелина
съдова  стена/лумен,  редукция  на  броя  и  плътността  на  капилярните  бримки  (т.нар.
разреждане), повишен съдов тонус и трайната вазоконстрикция. Наличието на ендотелна
дисфункция при състояние на хипертония се обяснява с потиснат вазодилататорен отговор
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и  нарушено  капилярно  активиране  под  действието  на  типични  ендотел-зависими
вазодилататори (напр. ацетилхолин) и механични стимули (shear stress). Напоследък доста
научни изследователи в тази област описват нарушена инсулин-медиирана NO-зависима
вазодилатация  при  различни  животински  модели  с  хипертония.  В  допълнение,  АХ  се
характеризира  с  паралелно  увеличаване  на  производството  на  свиващия  съдовете
биологичен фактор - ET-1, както и на ангиотензин II (Ang II).

Микросъдовите изменения могат да бъдат вторични - на базата на поддържане на
високи стойности на АН, но и първични -  представляващи причина,  а  не  следствие на
хипертонията. Възможно е възникване на микроваскулаторни увреди в съвсем ранен етап
от развитието на хипертонията. Промени в капилярите (подобни на тези, описани при вече
установена хипертония), могат да се наблюдават и при пациенти с прехипертония или при
нормотензивни  индивиди  с  фамилна  предиспозиция  към  развитие  на  АХ.
Микроваскуларната дисфункция (васкуларната инсулинова резистентност), дължаща се на
наличната хипертония, може сама по себе си да доведе до намалена доставка на инсулин и
глюкоза  до  скелетната  мускулатура  с  краен  резултат  –  намалена  инсулинова
чувствителност.

Renate T.  De Jongh и сътр.  провеждат изследване при 2 групи клинично здрави
жени: 16 с нормален ИТМ (ср. ИТМ < 24,0 кг/м2) и 12 със затлъстяване (ср. ИТМ > 30,0
кг/м2),  целящо  оценяване  (чрез  метода  на  капиляроскопията)  на  кожното  капилярно
активиране  след  предизвикана  артериална  оклузия  и  на  кожната  ендотел-зависима
вазодилатация  чрез  йонофореза  с  ацетилхолин  и  натриев  нитропрусид.  Жените  със
затлъстяване в сравнение със слабите жени се представят с по-високи стойности на САН,
по-висока  степен  на  нарушена  инсулинова  чувствителност  и  нарушено  капилярно
активиране,  както  и  по-изразена  нарушена  ацетилхолин-медиирана  вазодилатация  в
сравнение със слабите жени. Постига се натриев нитропрусид-медиирана вазодилатация,
която  се  оказва  сходна  при  двете  изследвани  групи  жени.  Установява  се  положителна
корелационна  зависимост  между  процеса  на  капилярно  активиране  и  ацетилхолин-
медиирана  вазодилатация  и  инсулиновата  чувствителност.  Регистрира  се  отрицателна
взаимовръзка  между споменатите  микроциркулаторни показатели и  стойностите  на  АН.
Посочените данни са в потвърждение на ролята на нарушената микроваскулаторна функция
в развитието на свързаните със затлъстяването микроангиопатия, хипертония и ИР.

В  проучване  на  Pazos-Moura и  сътр. се  извършва  директно  интравитално
микроскопско изследване на капиляри на нокътна гънка при 2 групи индивиди: 15 здрави
лица и 16 пациенти с неинсулинозависим ЗД (НИЗЗД). Установява се увеличен брой на
разширени  капиляри,  както  и  поява  на  нодуларни  капилярни  апикални  удължения  при
пациентите с диабет в сравнение със здравите индивиди. Скоростта на капилярния кръвен
ток  (CBFV)  се  определя  по  време  на  покой  и  след  60-секундна  артериална  оклузия.
Средните стойности на CBFV при състояние на покой не се различават статистически при
двете изследвани групи жени, но средните пикови стойности на  CBFV след оклузията се
намират сигнификантно по-ниски при пациентите с диабет в сравнение със здравите лица.
Кожните  микроваскуларни  авторегулаторни  отговори  са  нарушени  при  пациентите  с
НИЗЗД. Нарушенията в отговора към реактивна хиперемия не могат да се свържат нито с
метаболитния контрол, нито с продължителността на заболяването.

K.  Lakhani  и  сътр. провеждат  проучване  при  12  жени  с  установен  PCOS и  12
съпоставими  по  възраст  жени  с  нормална  овариална  функция,  целящо  оценка  на
микроваскуларната  функция.  При  всички  участнички  се  осъществява  лазер-Доплер
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изследване на капилярния поток на еритроцитите в подкожието на предмишницата след
приложение на йонофоретични кумулативни дози от 1% ацетилхолин (ACh) и 1% натриев
нитропрусид  (SNP).  Наблюдението  на  отовора  към  ACh  се  използва  за  оценка  на
ендотелната функция in vivo, докато реакцията спрямо приложението на SNP е показателна
за интегритета и функцията на гладката мускулатура в кръвоносните съдове. Резултатите
показват съпоставими стойности на базалната микроваскуларна перфузия при двете групи
жени. Увеличаването на кожната микроваскуларна перфузия в отговор на приложението на
ACh  се  оказва  отслабено  при  жените  с  PCOS (P=0,018).  Пиковите  стойности  на  ACh-
медиирания еритроцитен поток се  описват по-ниски при пациентките с  PCOS (Р<0,04).
Допълнителните  анализи  доказват  липса  на  влияние  на  ИТМ  и  серумните  нива  на
тестостерона върху изследваните микроваскуларни параметри. Нивата на инсулина, обаче,
показват  въздействие  върху  тях.  Авторите  демонстрират  за  първи  път  наличие  на
микроваскуларна дисфункция (МД) – сурогатен маркер на  ССЗ при жени-носителки на
PCOS, установена чрез потиснат вазодилататорен отговор на капилярите към приложението
на ацетилхолин. Намаленият васкуларен отговор към ACh при жени с PCOS, при липса на
ефект от SNP, предполага нарушения в микроваскуларната функция на ниво ендотел при
жени с PCOS, докато функцията на гладката мускулатура остава незасегната. Счита се, че
PCOS-свързаните  микроциркулаторни  отклонения  са  на  ниво  артериоли.  Описаният
абнормен  отговор  към  AСh  може  да  се  свърже  със  съществуващите  метаболитни
нарушения при пациентките с PCOS.

 Инсулиновата резистентност е най-обсъжданата причина за микроциркулаторните
нарушения и това се потвърждава от редица проучвания, които откриват променен отговор
към ACh при пациенти със ЗД 2 и при такива с НГТ, като не трябва да забравяме, че 8–40%
от жените с PCOS се характеризират с нарушения във въглехидратния толеранс. Счита се,
че промененият отговор към ACh при ЗД 2 се дължи на намалената продукция и съотв.
освобождаване  на  NO.  Предполага  се,  че  отклоненията  могат  да  са  вследствие  на
акумулирането на продукти, формирани от неензимно-медиирана реакция между глюкозата
и  колагена  на  ниво  микроваскуларната  базална  мембрана  –  процес,  който  нарушава
ендотел-зависимата  релаксация  чрез  редукция  на  NO.  Освен  това  има  доказателства  от
проучвания с опитни животни за налична променена чувствителност от страна на съдовите
гладкомускулни клетки към NO при ЗД 2. Всички тези потенциални механизми предполагат
възможна нарушена продукция и съотв. отделяне на NO при жени с PCOS.

В заключение, микроваскуларната дисфункция при жени с PCOS може да се обясни
преди всичко с придружаващия обезитет, а не с наличието на самия PCOS.

66



VI. ОБЩИ ИЗВОДИ

1. PCOS
1.1. Инсулинова резистентност се открива при 43,4% от жените с PCOS;
1.2.  Жените  с  PCOS и  инсулинова  резистентност  в  сравнение  с

неинсулинорезистентните са с по-високо телесно тегло, ИТМ, обиколка на талия и ханш,
количество  и  %  мастна  тъкан; по-високи  серумни  нива  на  лептин,  съотношение
лептин/адипонектин, висфатин и резистин, по-ниски нива на адипонектин и сходни нива на
NPY, грелин, IL-6 и TNFα; по-ниски нива на sVCAM-1 и сходни нива на ADMA и sICAM-
1; по-високи  стойности  на  КЗ  0',  60',  120';  ИРИ 0',  60',  120',  HOMA-IR и  по-ниски  на
QUICKI-индекс и индекс на Matsuda; по-високи нива на ТГ, ТГ/ХДЛ-хол, AIP, сходни нива
на  общ,  ХДЛ-  и  ЛДЛ-холестерол;  по-високо  диастолно  и  сходно  систолно  артериално
налягане; 

1.3.  Наличието  на  инсулинова  резистентност при  жените  с  PCOS не се  асоциира  с
промени  в  клиничната  изява  на  синдрома  (яйчникова  поликистоза,  менструални
нарушения, хирзутизъм, акне, акантоза). Няма връзка и между наличието на инсулинова
резистентност  и  фамилната  обремененост  за  хирзутизъм,  захарен  диабет,   артериална
хипертония и тиреоидно заболяване;

1.4. Потвърждава се значимата роля на лептин, адипонектин, резистин, IL-6 и TNFα в
развитието на нискостепенно хронично възпаление и асоциираните с него въглехидратни,
липидни и атерогенни нарушения при жени с PCOS; 

1.5.  При жените с  PCOS регулаторите на  апетита  и телесното тегло грелин и  NPY
показват  връзка  по-скоро  с  теглото,  оценено  чрез  ИТМ,  отколкото  с  показателите  на
въглехидратната и липидна обмяна; 

1.6. По-високите серумни нива на висфатин при инсулинорезистентните в сравнение с
неинсулинорезистентните жени с  PCOS, както и връзката му с индексите на инсулинова
чувствителност/резистентност,  ХДЛ-холестерола  и  диастолното  артериално  налягане,
доказват определена роля на този адипокин в развитието на метаболитния синдром при
PCOS;

1.7. ADMA и IL-6 взаимодействат помежду си в сложния проинфламаторен процес на
развитие на инсулинова резистентност при PCOS;

1.8. При жените с  PCOS тютюнопушенето се оказва по-силен предиктивен фактор по
отношение  серумните  нива  на  sVCAM-1  в  сравнение  с  наличието  на  инсулинова
резистентност;

1.9.  Положителната взаимовръзка между концентрациите на  sICAM-1 и  sVCAM-1 и
тези на адипонектина предполагат възможен протективен ефект на последния в началните
етапи на атерогенеза при PCOS.

2. Метаболитен синдром

2.1.  При жените с  метаболитен синдром адипоцитокините лептин,  адипонектин,
резистин и  IL-6 показват взаимовръзка главно с телесното тегло, а не с показателите на
инсулинова резистентност;

2.2. Получените обратни корелации между серумните нива на висфатин и индексите на
инсулинова  чувствителност/резистентност  при  жените  с  метаболитен  синдром  (в
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противовес на тези описани при PCOS) доказват многообразие в действието на висфатина,
най-вероятно  зависещо  от  степента  на  инсулинова  резистентност  и  съществуващите
нарушения във въглехидратния толеранс;

2.3.  ADMA и TNFα взаимодействат помежду си в процеса на развитие на инсулинова
резистентност при метаболитен синдром;

2.4. Тенденцията към по-високи нива на sVCAM-1 при жените с метаболитен синдром
с по-нисък ИТМ води до открояване на фенотип от по-слаби жени с метаболитен синдром с
по-ниска  степен  на  инсулинова  резистентност,  но  с  висок  риск  от  развитие  на
нискостепенно хронично възпаление и атеросклеротична болест.

3.  PCOS,  метаболитен  синдром  и  метаболитно  здрави  лица  с  наднормено  телесно
тегло/затлъстяване

3.1. По-високите нива на TNFα при жените с PCOS в сравнение със съпоставимите по
ИТМ  жени  с  метаболитен  синдром  и  метаболитно  здрави  обезни  жени  предполагат
определена роля на адипоцитокина на специфичен биомаркер за PCOS;

3.2.  Положителната  корелация  на  ADMA със  серумния  тестостерон  при  целия
изследван контингент жени предполага значима роля на хиперандрогенията за развитие на
процеса на атерогенеза;

3.3.  Резултатите  от  сравнителните  анализи  и  корелации,  отнасящи се  до  sVCAM-1,
потвърждават  необходимостта  от  провеждане  на  по-задълбочени изследвания  с  цел  по-
точна оценка на патофизиологичната роля на КАМ в процеса на ИР;

3.4.  От трите  изследвани групи жени тези с  метаболитен синдром имат най-високи
стойности  на  КЗ,  ИРИ –  изходни  и  в  хода  на  оГТТ,  HOMA-IR  и  най-ниски  такива  за
индекси  на  QUICKI  и  Matsuda.  Това  показва  най-висок  риск  от  развитие  на  ЗД  2  при
групата жени с метаболитен синдром;

3.5.  Установените  най-високи  стойности  на  изчислените  атерогенни
индекси/съотношения при жените с метаболитен синдром в сравнение с тези при PCOS и
метаболитно  здравите  обезни  жени  показват  най-висок  риск  от  развитие  на  ССЗ  при
наличие на метаболитен синдром.

4. Капиляроскопия
4.1.  Наличието  на  повишено  количество  (%)  абнормни  капилярни  бримки  при

изследваните жени с PCOS представлява ранен белег за микроваскуларна дисфункция при
PCOS;

4.2.  Съществуването  на  взаимовръзка  на  микроваскуларно  ниво  между  процеса  на
диапедеза и степента на инсулинова резистентност, хипергликемия и хиперандрогения при
PCOS е доказателство за наличие на нискореактивно хронично възпаление при описаните
състояния;

4.3.  Отрицателната  корелация  между  диаметъра  на  топ  капиляра  и  стойностите  на
систолното  и  диастолното  артериално  налягане  доказва  наличие  на  микроваскуларни
нарушения,  които  биха  могли  да  бъдат  следствие  или  причина  за  повишаване  на
артериалното налягане при PCOS;

4.4. Зависимостта между дължината на капилярите и стойностите на ХДЛ-холестерола
загатва връзка между наличие на дислипидемия и микроваскуларни промени при PCOS.
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VІІ. СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Приноси с научно-теоритичен характер
1.1. За първи път в нашата страна се извършва целенасочено изследване на обширен

панел от специфични показатели – регулатори на апетита и телесното тегло, хормони на
мастната тъкан и маркери на ендотелна дисфункция при популация жени с PCOS и такива с
чист метаболитен синдром.

1.2. С оригинален характер са данните относно ролята на висфатин в процеса на
инсулинова резистентност при българска популация жени с PCOS.

1.3. С оригинален характер са резултатите, показващи положителна връзка между
хиперандрогенията и нивата на асиметричен диметил-аргинин.

1.4. С оригинален характер са данните за положителната връзка между адипонектин
и  sVCAM-1  (маркер  на  ендотелна  дисфункция)  при  PCOS,  която  се  явява  пример  за
възможния протективен ефект на адипонектина при началните етапи на атерогенеза.

1.5.  С  потвърдителен  характер  се  оказват  данните,  отнасящи  се  до  връзката  на
адипоцитокините  (лептин,  адипонектин,  резистин,  IL-6,  TNFα)  със  затлъстяването  и
процеса на инсулинова резистентност.

1.6.  За  първи  път  у  нас  се  извършва  съпоставка  между  факторите  наличие  на
инсулинова резистентност и тютюнопушене по отношение на предиктивност за риска от
поява на сърдечно-съдови заболявания (нива на  sVCAM-1) при жени с PCOS.

2. Приноси с научно-приложен характер
2.1. За първи път при българска популация от жени с PCOS и метаболитен синдром

се  утвърждава  индексът  на  Matsuda като  най-точен  метод  за  оценка  на  инсулинова
чувствителност/резистентност.  Пионерно за нашата страна е и установяването на  cut-off
стойности за индекс на  Matsuda, показващи наличие/липса на инсулинова резистентност
при изследвания контигент от жени.

2.2. За първи път в международен мащаб при популация жени с PCOS е извършена
нативна  капиляроскопия  на  нокътна  гънка  с  цел  определяне  на  микроциркулаторни
параметри и оценка на връзката им с клинични и метаболитни показатели при синдрома.

2.3.  Извършената  комплексна  оценка  на  риска  от  развитие  на  сърдечно-съдови
заболявания  и  захарен  диабет  тип  2  между  жени  с  PCOS,  метаболитен  синдром  и
метаболитно  здрави  жени  с  наднормено  телесно  тегло/затлъстяване  чрез  използване  на
стандартни  и  специфични  показатели  е  надеждна  за  клиничната  приложимост  на
последните.

69
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