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Spis skrótów 

 

8-OHdG (ang. 8-hydroxy-dezoxyguanosine) 8-hydroksydeoksyguanozyna 

AES (ang. Androgen Excess and PCOS Society) Towarzystwo Nadmiaru Androgenów i PCOS  

Akt rodzina kinaz serynowo-treoninowych Akt 

ALT (ang. alanine aminotransferase) aminotransferaza alaninowa 

APSAA (ang. acute phase serum amyloid A) surowiczy amyloid A fazy ostrej 

ASMR (ang. American Society of Reproductive Medicine) Amerykańskie Towarzystwa Medycyny 

Rozrodu  

AST (ang. aspartate aminotransferase) aminotransferaza asparaginowa 

AUC (ang. area under the ROC curve) pole pod wykresem ROC 

BER (ang. base excision repair) naprawa DNA na drodze wycinania zasady  

BMI (ang. body mass index) wskaźnik masy ciała, wskaźnik Queteleta 

cholesterol HDL (ang. high-density lipoprotein) lipoproteiny o wysokiej gęstości 

cholesterolu LDL (ang. low-density lipoprotein) lipoproteiny o niskiej gęstości 

CRP (ang. C reactive protein) białko C-reaktywne (ostrej fazy) 

DALY (ang. disability adjusted life-years) „lata życia skorygowane niesprawnością”, wskaźnik 

wyrażający łącznie lata życia utracone wskutek przedwczesnej śmierci bądź uszczerbku na 

zdrowiu 

DHEA-S (ang. dehydroepiandrosterone-sulfate) siarczan dehydroepiandrostendionu 

EGFR (ang. epidermal growth factor receptor) receptor nabłonkowego czynnika wzrostu 

ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay) test immunoenzymatyczny 

ESHRE (ang. European Society of Human Reproduction and Embryology) Europejskie 

Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii 
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FSH (ang. follicle-stimulating hormone) hormon folikulotropowy, folikulotropina 

GBD (ang. The Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study) globalne obciązenie 

chorobami  

GH (ang. growth hormone) hormon wzrostu  

GPX (ang. glutathione peroxidase) peroksydaza glutationowa 

GSH (ang. glutathione) glutation 

GSR (ang. glutathione reductase) reduktaza glutationu  

GSSG utleniony glutation 

HA (ang. hyperandrogenic anovulation) hiperandrogeniczny brak owulacji  

HOMA-IR (ang. homeostatic model assessment for insulin resistance) test diagnostyczny 

insulinoodporności 

IGF-1 (ang. insulin-like growth factor) insulinopodobny czynnik wzrostu 1 

IGT (ang. impaired glucose tolerance) upośledzona tolerancja glukozy 

IHME (ang. Institute for Health Metrics and Evaluation) Instytut Pomiarów i Oceny Stanu 

Zdrowia 

IL-18 (ang. interleukin 18) interleukina 18 

IL-6 (ang. interleukin 6) interleukina-6 

IQR (ang. interquartile range) rozstęp międzykwartylowy 

LH (ang. luteinizing hormone) hormon lutealny 

MCP-1 (ang. monocyte chemoattractant protein-1) białko chemotaktyczne monocytów 1 

MCP-1 (ang. monocyte chemoattractant protein-1) monocytarne chemotatktyczne białko 1  

MDA (ang. malondialdehyde) aldehyd dimalonowy 

n liczba naturalna, liczba jednostek objętych badaniem 
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NADH (ang. nicotinamide adenine dinucleotide) zredukowanana forma dinukleotydu 

nikotynoamidowego 

NADP+ utleniona forma dinukleotydu nikotynoamidowego 

NADPH (ang. nicotinamide dinucleotide phosphates) fosforan dinukleotydu 

nikotynoamidoadeninowego 

NFκB (ang. nuclear factor-κB) jądrowy czynnik κB 

NIH (ang. National Institutes of Health) Narodowe Instytuty Zdrowia Stanów Zjednoczonych 

NPV (ang. negative predictive value) wartość negatywnego predyktora 

OGG (ang. 8-oxoguanine DNA glycosylase-1) 8-oksoguaninowa glikozylaza 1 DNA  

PCOS (ang. polycystic ovary syndrome) zespół policystycznych jajników 

PI3K (ang. phosphoinositide 3-kinases) kinazy fosfatydyloinozytolu 3 

PLT (ang. platelet count) płytki krwi 

PPV (ang. positive predictive value) wartość pozytywnego predyktora 

PRX (ang. peroxyredoxin) peroksyredoksyna 

PTEN (ang. phosphatase and tensin homolog) fosfataza PTEN 

QUICKI (ang. quantitative insulin sensitivity check index) indeks ilościowej wrażliwości na 

insulinę 

ROC (ang. receiver operating characteristic) krzywa oceny jakości klasyfikatora 

ROS (ang. reactive oxygen species) reaktywne formy tlenu, rodniki tlenowe 

SD (ang. standard deviation) odchylenie standardowe 

SDI (ang. socio-demographic index) indeks socjo-demograficzny 

SHBG (ang. sex hormone binding globulin) globulina wiążąca hormony płciowe  

SOD (ang. super oxidase dismutase) dysmutaza ponadtlenkowa 

TNFα (ang. tumor necrosis factor α) czynnik martwicy nowotworu alfa  



7 

 

TRAP (ang. tartrate resistant acid phosphatase) winianoodporna kwaśna fosfataza 

TRx (ang. thioredoxin) tioredoksyna 

TRxR (ang. thioredoxin reductase) reduktaza tioredoksyny  

TSH (ang. thyroid-stimulating hormone) hormon tyreotropowy 

VLDL (ang. very low-density lipoprotein) lipoproteiny o bardzo małej gęstości  

VNRT (ang. variable number of tandem repeats) rozproszone fragmenty genu insulin 

WBC (ang. white blood cells count) ilość białych krwinek 
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1. Wstęp 

1.1. Zespół policystycznych jajników – wprowadzenie 

Zespół policystycznych jajników (PCOS, ang. policystic ovary syndrome), określany 

również mianem hiperandrogenicznego braku owulacji (HA, ang. hyperandrogenic anovulation) 

lub syndromem Steina-Leventhala (ang. Stein–Leventhal syndrome) jest jedną z najczęstszych 

chorób endokrynologicznych i metabolicznych u kobiet w okresie reprodukcyjnym [1]. Jest to 

schorzenie o charakterze heterogennym, cechujące się występowaniem symptomów i oznak 

nadmiaru androgenów (tzw. hiperandrogenizm), dysfunkcją jajników, objawiającą się brakiem 

owulacji/nieregularnością cykli, przy równoczesnym obrazie drobnopęcherzykowym 

i wykluczeniem innych przyczyn (Ryc. 1) [2].  

Schorzenie to zostało po raz pierwszy opisane w 1935 przez Steina i Leventhala [3] jako 

charakteryzujące się ~10 cystami o średnicy 2-9 mm na jednym lub obu jajnikach, przy czym co 

najmniej jeden z jajników przekraczał objętością 10 ml [4]. Badania przeprowadzono wtedy na 7 

kobietach cierpiących na brak miesiączki, hirsutyzm i powiększone jajniki z wieloma torbielami. 

Od tamtego czasu, z uwagi na niejednorodność i złożoność tej choroby, jej diagnoza stała się 

niejednoznaczna i nieco kontrowersyjna.  

 

Ryc. 1. Schematyczny obraz zespołu policystycznych jajników. Porównanie wyglądu i funkcjonalności 

jajników: zdrowego (lewa strona) i policystycznego (prawa strona). Rycina zaadaptowana z: [5]. 
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1.2. Objawy kliniczne 

 

Główne objawy kliniczne zespołu policystycznych jajników obejmują nieregularne 

miesiączki i/lub brak owulacji, jajniki policystyczne, hiperandrogenizm, manifestujący się jako 

hirsutyzm oraz trądzik [6].  

Cykle nieregularne definiuje się jako występowanie miesiączki rzadziej niż 35 dni lub 

częściej niż 21 dni. W zespole policystycznych jajników, nieregularnym cyklom towarzyszą skąpe 

krwawienia lub zupełny brak miesiączki, brak owulacji lub owulacje sporadyczne. Takie 

zaburzenia miesiączkowania często są przyczyną niepłodności lub problemów z zajściem w ciążę 

[1, 7]. 

Policystyczne jajniki u pacjentek z rozpoznaniem PCOS mają zwykle 12 i więcej cyst 

o rozmiarach poniżej 9 mm w jajniku. Niedojrzałe pęcherzyki (najczęściej o średnicy 5-8 mm) 

lokują się na obwodzie jajnika i morfologicznie przypominają sznur pereł [2, 6]. Związane jest to 

z nieprawidłowym przebiegiem cyklu owulacji, w którym dojrzewający pęcherzyk Graafa 

powiększa się, jednak nie dochodzi do owulacji i komórka jajowa nie zostaje uwolniona. Pod 

wpływem hormonów pęcherzyk obumiera i jego miejscu tworzy się cysta. Nagromadzenie takich 

cyst prowadzi do powstawania torbieli w jajnikach i widocznych w obrazie USG pęcherzyków na 

ich powierzchni. Jajnik policystyczny jest powiększony i przyjmuje objętości ponad 10 ml [8]. 

Hiperandrogenizm związany jest podniesionym stężeniem wolnych (niezwiązanych) 

androgenów w krwi. Wysokie stężenie testosteronu przyczynia się do rozwoju cech męskich, 

tj. nadmiernego owłosienia (tzw. hirsutyzmu), obniżenia tembru głosu, trądziku i łysienia [9].  

Wskaźnikiem do określenia hiperandrogenizmu może zatem być bezpośredni pomiar stężenia 

testosteronu we krwi lub pomiar efektów jego działania, tj. klasyfikacja nadmiernego owłosienia. 

Do oceny hirsutyzmu przyjęto skalę Ferrimana-Gallwaya (Ryc. 2), gdzie intensywność owłosienia 

oceniana jest w dziewięciu androgenozależnych okolicach ciała tj. w obszarze nad górną wargą, 

na brodzie, klatce piersiowej, ramionach, górnej części brzucha, podbrzuszu, górnej części pleców 

oraz dolnej części pleców i udach. Owłosienie jest oceniane w skali od 1 do 4, gdzie 1 oznacza 

minimalną liczbę obecnych włosów ostatecznych, a 4 to odpowiednik owłosionego mężczyzny. 

W przypadku całkowitego braku włosów ostatecznych w badanym obszarze ciała przyznaje się 0 

punktów. Włosy ostateczne od włosów typu vellus (krótkie włoski mieszkowe) różnicuje się 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Broda_(anatomia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klatka_piersiowa
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C5%82os_typu_vellus&action=edit&redlink=1
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głównie na podstawie długości (powyżej 5 mm) i w mniejszym stopniu pigmentacji [10]. Zgodnie 

z wytycznymi Towarzystwa Endokrynologicznego z 2018 roku, zmodyfikowana skala Ferrimana-

Gallweya jest złotym standardem w rozpoznawaniu hirsutyzmu, który definiuje się z wynikiem 8 

i powyżej [11]. 

 

 

 

Ryc. 2. Skala Ferrimana-Gallweya (F-G) do oceny hirsutyzmu. Dziewięć regionów ciała ocenianych pod kątem 

wzrostu owłosienia w skali 0-4, gdzie uzyskany wynik >8 określa objawy hirsutyzmu. Wynik <8 jest częstym 

wariantem normy tj. nadmiernej wrażliwości mieszków włosowych na prawidłowe stężenia hormonów [12]. 

 

 Zespołowi policystycznych jajników często towarzyszą nieprawidłowości metaboliczne, 

w tym zaburzenia metabolizmu glukozy/insuliny oraz cholesterolu, jak również nieprawidłowa 

funkcja tarczycy. Wydaje się jednak, że schorzenia te są wtórnym efektem patofizjologii i obrazu 

chorobowego PCOS i omówione zostaną w podrozdziale 1.6. Konsekwencje metaboliczne 

i zdrowotne PCOS.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pigmentacja
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1.3. Diagnostyka i kwalifikacje rozpoznania PCOS 

Od pierwszej diagnozy zespołu policystycznych jajników zasady rozpoznawania tej 

choroby zmieniły się kilkukrotnie. Od czasów pierwszego rozpoznania choroby w 1935 roku 

aż do 1990 roku brak było spójnych kryteriów diagnostycznych dla zespołu policystycznych 

jajników.  

Istotne postanowienia podjęto w tej kwestii po raz pierwszy podczas konferencji zwołanej 

przez Narodowe Instytuty Zdrowia Stanów Zjednoczonych (NIH, ang. National Institutes of 

Heath), podczas której ustalono tzw. klasyczne kryteria NIH dla rozpoznania PCOS. Według tych 

kryteriów, dla rozpoznania PCOS konieczne było występowanie zaburzeń miesiączkowania o typie 

braku lub rzadkich owulacji oraz objawów nadmiaru androgenów (kliniczne lub biochemiczne) 

przy wykluczeniu innych jednostek chorobowych przebiegających z podobnym obrazem 

klinicznym (Ryc. 3). Obraz ultrasonograficzny jajników nie był warunkiem koniecznym 

dla rozpoznania zespołu.  

Warunek ten dodano jednak jako konieczny kilkanaście lat później, w 2004 roku, 

po konferencji w Rotterdamie (The Rotterdam ESHRE/ASRM — European Society for Human 

Reproduction and Embryology/American Society for Reproductive Medicine, Consensus 

Workshop Group 2003). Według kryteriów diagnostyki PCOS, ustalonych na spotkaniu, 

o rozpoznaniu choroby decyduje obecność 2 spośród 3 kryteriów: rzadkie owulacje lub ich brak, 

nadmierna aktywność hormonów o działaniu androgennym, potwierdzona w badaniu klinicznym 

lub laboratoryjnym, cechy policystycznych jajników w obrazie ultrasonograficznym 

po wykluczeniu innych patologii cechujących się hiperandrogenizmem. Zgodnie z konsensusem 

z Rotterdamu nowe kryteria dopuszczały zatem rozpoznanie PCOS u kobiet bez cech 

hiperandrogenizm [9]. 

W 2006 roku naukowcy Towarzystwa Nadmiaru Androgenów i PCOS (AES, 

ang. Androgen Excess and PCOS Society) wydali oświadczenie, zgodnie z którym w celu 

potwierdzenia PCOS, obok objawów nieregularności cykli lub jajników policystycznych, należy 

stwierdzić u pacjentki także cechy hiperandrogenizacji, jako warunku sine qua non (Ryc. 3) [13]. 

Obecnie, pod uwagę brane są trzy główne cechy schorzenia: hiperandrogenizm, zaburzenia 

cyklu miesiączkowego oraz obraz jajników w obrazie ultrasonograficznym. W zależności od 

kryteriów diagnostycznych do pełnego rozpoznania wymagane są 2 lub 3 z wymienionych 

objawów chorobowych (Ryc. 3). Zaleceniem poprawnej diagnozy jest również wykluczenie 
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jakiegokolwiek innego schorzenia, które mogłoby być bezpośrednią przyczyną hiperandrogenizmu 

lub nieregularnego cyklu miesięcznego. Niewielkie różnice pomiędzy poszczególnymi kryteriami 

diagnostycznymi są związane z różną diagnostyką i kierunkiem podejmowanego leczenia [13].  

 

 

Ryc. 3. Porównanie kryteriów rozpoznania zespołu policystycznych jajników wg różnych kryteriów [9; 13]. 

 

 

Dodatkowo, kryteria Rotterdamskie wydzieliły 4 fenotypy zespołu policystycznych 

jajników: z klasycznym jajnikiem policystycznym (brak owulacji, hiperandrogenizm i jajniki 

policystyczne); z klasycznym jajnikiem niepolicystycznym (brak owulacji, hiperandrogenizm, 

jajniki normalne); z nieklasyczną wersją owulacyjnego PCOS (regularne miesiączki, 

hiperandrogenizm i jajniki policystyczne) oraz nieklasyczną łagodną lub androgeniczną wersją 

PCOS (brak owulacji, androgeny w normie, policystyczne jajniki) [9]. W zależności 

od występującego fenotypu chorobowego, różne jest ryzyko wystąpienia objawów metabolicznych 

i schorzeń sercowo-naczyniowych. Przykładowo, kobiety z fenotypem klasycznym jajnika 

policystycznego mają gorsze rokowania niż kobiety w fenotypem nieklasycznym [16].  
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Poza głównymi kryteriami, objawowo zespół policystycznych jajników charakteryzuje się 

złożonym, ale i niejednorodnym fenotypem. PCOS może przebiegać praktycznie bezobjawowo, 

jak i obejmować wszystkie 3 kryteria z powikłaniami. Stąd też choroba ta jest często niewłaściwie 

diagnozowana bądź rozpoznanie przeprowadzane jest zbyt wcześnie.  

Ponadto, diagnoza u dojrzewających dziewcząt jest szczególnie myląca, jako że 

fizjologiczny proces dojrzewania niejako upodabnia się do PCOS [17]. Przyjmuje się, że 

najczęściej stosowane dla kobiet w wieku reprodukcyjnym kryteria rotterdamskie, nie są jednak 

odpowiednie dla dorastających dziewcząt. Cechami diagnostycznymi u młodocianych są 

nieregularne miesiączki i hiperandrogenizm lub/i hiperandrogenemia. Zaleca się natomiast 

uwzględnienie dodatkowych okoliczności, a w tym założenie, iż nieregularne cykle w okresie 

1 roku od pierwszej miesiączki są naturalnym objawem dojrzewania, hiperandrogenizm w postaci 

hirsutyzmu, trądziku i/lub biochemicznej hiperandrogenemii powinien być potwierdzony testami 

laboratoryjnymi, należy wykluczyć rozpoznanie innych chorób przypominających PCOS. Nie 

zaleca się pomiaru stężenia w surowicy krwi hormonu antymüllerowskiego. Badanie 

ultrasonograficzne jajników nie jest niezbędne do postawienia diagnozy, zwłaszcza w okresie do 

8 lat od pierwszej miesiączki [17-19]. 

W celu postawienia trafnej diagnozy zespołu policystycznych jajników niezbędne jest 

kompleksowe podejście, obejmujące badanie lekarskie, zapoznanie z historią medyczną oraz testy 

laboratoryjne. Zaleca się odstawienie spironolaktonu oraz doustnej antykoncepcji miesiąc przed 

wykonywanym badaniem oraz przeprowadzenie badania w okolicach fazy lutealnej cyklu 

miesięcznego. Istotne jest również przeprowadzenie badania pod kątem statusu metabolicznego, 

tj. określenie wskaźnika masy ciała (BMI, ang. body mass index), badania panelu lipidów z krwi 

oraz 2-godzinnego testu glukozowego. Ponadto, w celu wykluczenia roli chorób tarczycy w 

nieregularności cyklu miesięcznego wykonuje się również testy stężenia hormonów tarczycy [13].  

Występowanie policystycznych jajników w obrazie USG nie kwalifikuje do rozpoznania 

PCOS. Wiele czynników, jak stres, hormonalna antykoncepcja, otyłość, zaburzenia pracy tarczycy, 

przesilenie wywołane zbyt intensywną aktywnością fizyczną czy zaburzenia żywienia, może dać 

podobne objawy do zespołu policystycznych jajników [13]. Z drugiej strony, nieleczone 

schorzenia o podobnym do PCOS fenotypie, jak czynnościowy podwzgórzowy brak miesiączki 

mogą prowadzić do powikłań, w tym utraty gęstości kości, zatem warto zadbać o trafną diagnozę 

[20].  
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1.4. Etiologia PCOS 

 

Etiologia zespołu policystycznych jajników pozostaje w dużej mierze nadal nieznana, 

sugerując tym samym, iż PCOS jest chorobą złożoną o silnym tle epigenetycznym 

i środowiskowym, z uwzględnieniem wpływu diety i stylu życia [1]. Historycznie, przyczyn 

występowania PCOS doszukiwano się w prenatalnej ekspozycji na wysokie stężenia androgenów, 

wysokim stężeniu androgenów u matki z rozpoznaniem zespołu, jak również wystąpieniu 

ograniczenia wewnątrzmacicznego wzrostu płodu i następnie spontanicznego wzrostu, przy 

obniżonej zdolności adipocytów do gromadzenia lipidów. Żadnej z tych hipotez nie potwierdzono, 

a dokładny mechanizm patogenezy PCOS nie został dotychczas do końca wyjaśniony [1].  

Obecnie uważa się, iż za złożony fenotyp chorobowy odpowiedzialnych jest wiele 

czynników, chociaż nie wszystkie odgrywają rolę u indywidualnych pacjentek. Pośród czynników 

zaangażowanych w patofizjologię PCOS typowane są: zaburzenia steroidogenezy, 

nieprawidłowości folikulogenezy w jajnikach, zaburzony metabolizm i sekrecja insuliny, 

wrażliwość insulinowa, funkcjonowanie układu neuro-endokrynowego oraz dysfunkcja nerwu 

współczulnego [13]. 

Uważa się, że jednym z czynników pierwotnych patofizjologii PCOS są zaburzenia 

steroidogenezy w komórkach osłonki pęcherzyka jajnikowego, prowadzące do nadmiernego 

wytwarzania hormonów [13]. Pierwotna nieprawidłowość enzymatyczna w steroidogenezie 

jajników i/lub nadnerczy jest również efektem zmienności uwalniania gonadoliberyny (GnRH) 

czyli hormonu pobudzającego wydzielanie m.in.hormonu luteinizującego (LH, ang. luteinizing 

hormone). Zwiększone wydzielanie LH powoduje zwiększenie aktywności steroidogenicznej w 

komórkach tekalnych [21]. Proces ten obejmuje konwersję cholesterolu do biologicznie aktywnych 

hormonów steroidowych, w tym progesteronu, estrogenów, mineralokortykoidów, androgenów 

i glukokortykoidów [22].  

Nieprawidłowości folikulogenezy wiązane są z zaburzeniami wydzielania folikulotropiny 

(FSH, ang. follicle-stimulating hormone) z przysadki i nadmierną sekrecją LH w stosunku do FSH 

[23]. FSH odpowiedzialne jest za konwersję androstenionu do estrogenów przez aromatazę 

CYP19. W efekcie zaburzeń hormonalnych w obrębie osi podwzgórze-przysadka-jajnik pojawiają 

się kliniczne objawy PCOS, które uzależnione są od wielu czynników, m.in od profilu 

hormonalnego kobiety, stopnia czułości tkanek docelowych na działanie hormonów steroidowych, 
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a także od współwystępowania otyłości. Przykładowo, nadmierna waga chorych zwiększa ryzyko 

wystąpienia pulsacyjnej sekrecji LH i zintensyfikowania zaburzeń stosunku tego hormonu 

względem FSH (LH/FSH), który u zdrowych kobiet mieści się zwykle w przedziale 1-2, a u kobiet 

z PCOS może wynosić nawet 2-3. W efekcie, u tych pacjentek dochodzi do zatrzymania owulacji 

[24]. Ponadto, w jajnikach występuje nagromadzenie płynu pęcherzykowego i ich hiperplazja 

tekalna, co prowadzi do zatrzymania ich w fazie pre-antralnej i antralnej, oraz powstawania 

struktur przypominających cysty. Wielotorbielowate jajniki o zwiększonej objętości są zatem 

wynikiem nagromadzenia płynu pęcherzykowego z wielu niedojrzałych na przestrzeni czasu 

pęcherzyków Graafa [22].  

U kobiet z rozpoznaniem zespołu policystycznych jajników zarówno liczba receptorów 

insulinowych, jak i ich zdolność łączenia się z insuliną są prawidłowe, jednak funkcjonalność 

kompleksu receptorowego jest obniżona. Wyraża się to insulinooopornością, czyli obniżoną 

wrażliwością na stężenie insuliny. Insulinooporność występuje u aż 85% chorych na PCOS, przy 

czym czynnik otyłości zwiększa jej występowanie [25]. Szczegółowe badania nad 

funkcjonowaniem kompleksu receptor-ligand wykazały podniesione stężenie fosforylacji reszt 

serynowych receptora insulinowego, który obniża aktywność kinazy tyrozynowej. U ok. 50% 

kobiet z PCOS to właśnie modyfikacje potranslacyjne receptora mogą stanowić przyczynę 

insulinooporności w zespole policystycznych jajników oraz wtórnie powodować nieprawidłowości 

w jej sekrecji [26]. Przy obniżonej wrażliwości na insulinę wzrasta jej sekrecja przez komórki β 

trzustki [27]. Hiperinsulinemia kompensująca insulinooporność może w konsekwencji 

powodować jajnikową nadprodukcję androgenów, przy równoczesnym obniżeniu syntezy 

globuliny wiążącej wolne androgeny (SHBG) w wątrobie. Razem objawy te składają się na 

hiperandrogenizm [26]. Stężenie insuliny może modulować sekrecję LH przez przysadkę, jednak 

mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska pozostają nieznane. U wielu chorych objawy te 

współwystępują z obniżonym stężeniem FSH, co przekłada się na zaburzenia stosunku ilości 

LH:FSH [24].  

Polimorfizm nukleotydowy jest czynnikiem genetycznym, związanym ze zwiększeniem 

predyspozycji zapadalności na zespół policystycznych jajników [28]. Defekty w aktywności 

transkrypcyjnej genów, kodujących m.in. receptor androgenowy, receptory hormonu 

luteinizującego, receptory folikulotropiny oraz leptyny prowadzą do poważnych dysfunkcji jajnika 

[29]. Z genami cytochromu P450 związana jest również hipoteza enzymatycznej etiologii PCOS. 
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Polimorfizm genu P450c17, kodującego 17α-hydroksylazę/17-20-liazę, prowadzi do zwiększenia 

aktywności tego białka i syntezy androgenów w jajnikach [30]. 17-hydroksylaza w komórkach 

tekalnych jajników katalizuje następnie konwersję progesteronu do 17-hydroksyprogesteronu, 

który z kolei pod wpływem 17-20-liazy jest przekształcany do androstendionu. Zmieniona 

aktywność enzymatyczna tego białka może zatem prowadzić do nadmiernej produkcji 

androgenów, zarówno pochodzenia jajnikowego, jak i nadnerczowego [31]. Co więcej, może to 

wskazywać na wspólne uwarunkowania zaburzeń syntezy steroidów, prowadzących 

do hiperandrogenizmu oraz defektu działania insuliny prowadzącego do insulinooporności [32,33]. 

Na rolę uwarunkowań genetycznych w rozwoju PCOS wskazują także zaburzenia sekrecji 

i działania insuliny (IGF-1, VNRT czy receptor insulinowy), stwierdzane u krewnych I stopnia 

pacjentek z tym zespołem. Przykładowo, u sióstr częstość występowania choroby wynosi 50% [34]. 

Wśród czynników środowiskowych dużą rolę przypisuje się wspomnianej już otyłości, 

nieprawidłowemu żywieniu i braku aktywności fizycznej, w połączeniu z toksycznymi czynnikami 

chemicznymi, których usuwanie jest utrudnione przy spowolnionym metabolizmie [23]. Hipotezę 

tę popiera odwracalność pewnych cech zespołu policystycznych jajników po zmianie nawyków 

żywieniowych i stylu życia, a w szczególności utracie nadmiernej wagi i wprowadzeniu 

aktywności fizycznej [36].  

W grupie chorych na PCOS wykazano również objawy niezbalansowania współczulnego 

układu nerwowego i zaburzenia neuro-endokrynowe [36]. Otyłość, hiperinsulinemia, nadciśnienie 

tętnicze, dyslipidemia i obturacyjny bezdech senny mogą wskazywać na nadwrażliwość i stałe 

pobudzenie nerwu współczulnego, podobnie jak zwiększony puls spoczynkowy i wysiłkowy. 

Zaburzenia na osi somatotropicznej, tj. stosunku stężenia hormonu wzrostu (GH) 

i insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1), również wiążą PCOS z mechanizmami regulacji 

układu współczulnego, chociaż ustalenie zależności przyczynowo-skutkowej jest trudne [37]. 

Różnorodne czynniki związane są bezpośrednio lub pośrednio z etiologią zespołu 

policystycznych jajników, ale wiele z nich związanych jest z podstawowymi molekularnymi 

i komórkowymi mechanizmami funkcjonowania układu hormonalnego oraz bazowego 

metabolizmu [13]. Ustalenie czy dany czynnik jest pierwotną przyczyną czy raczej wtórnym 

efektem stanu chorobowego jest utrudnione, dlatego liczne badania mają na celu powiązanie 

wzajemnych korelacji czynników środowiskowych, genetycznych i biochemicznych w etiologii 

zespołu policystycznych jajników [32].  
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1.5. Epidemiologia 

 

Częstość występowania PCOS różni się w zależności od kryteriów stosowanych w celu 

postawienia diagnozy. Przy zastosowaniu kryteriów Europejskiego Towarzystwa Rozrodu 

Człowieka i Embriologii (ESHRE) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu 

(ASMR) szacuje się, że zachorowalność na PCOS może wynosić nawet 8-13% kobiet w wieku 18-

44, przy czym nawet 70% chorych pozostanie niezdiagnozowanych [38]. Inne źródła wskazują 

na zachorowalność wg kryteriów Rotterdamskich nawet do 26% [39]. Wg danych WHO zespół 

policystycznych jajników dotyczy ponad 116 milionów kobiet na całym świecie [40]. Pomimo, 

iż pierwotnie zakładano, że PCOS dotyczy raczej dojrzałych kobiet, ostatnie badania wskazują, 

iż jest to syndrom manifestujący się w całym życiu, począwszy od wieku prenatalnego, chociaż 

częstość występowania tej choroby u dzieci jest bardzo słabo poznana [19]. 

Szacuje się, że około 90%-95% kobiet bez jajeczkowania zgłaszających się do poradni 

leczenia niepłodności ma PCOS, podobnie jak 60%-80% kobiet z objawami nadmiaru androgenów 

[39]. Zespół policystycznych jajników występuje znacznie częściej w populacjach o większym 

ryzyku otyłości, hiperlipidemii, występowania rogowacenia ciemnego (acanthosis nigricans). 

Etnicznie na chorobę częściej zapadają latynoski. 

W samym roku 2019, Instytut Pomiarów i Oceny Stanu Zdrowia (IHME, ang. Institute for 

Health Metrics and Evaluation) odnotował 2,13 mln nowych przypadków PCOS na całym świecie 

(Tab. 1), przy założeniu 66,0 mln przypadków choroby wg kryteriów NIH. Można również 

dopatrzyć się dużego zróżnicowania zachorowalności względem lokalizacji na świecie (Ryc. 4). 

 

Tab. 1. Statystyka etiologii zespołu policystycznych jajników na rok 2019 wg IHME [41].  

2019 Rozpowszechnienie Występowanie DALY 

Statystyka 
Przypadki 

(mln) 

Wskaźnik  

(na 100 000) 

Przypadki 

(mln) 

Wskaźnik  

(na 100 000) 

Przypadki 

(mln) 

Wskaźnik  

(na 100 000) 

Kobiety  

66,0 1677,8 2,13 59,8 0,577 14,7 

46,0-86,3 1166,0-2192,4 1,49-2,80 41,7-78,9 0,246-1,16 6,3-29,5 

Obie płcie 
66,0 829,6 2,13 29,0 0,577 7,3 

46,0-86,3 576,9-1084,5 1,49-2,80 20,3-38,3 0,246-1,16 3,1-14,6 
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Ryc. 4. Zachorowalność na zespół policystycznych jajników na świecie – wskaźnik DALY na 100 000 mieszkańców (obu płci). Dane wg IHME na rok 2019 

[41].   
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Ryc. 5. Wskaźnik DALY 

standaryzowany do wieku 

względem indeksu socjo-

demograficznego z uwzględ-

nieniem obu płci. Dane wg 

IHME na rok 2019 [41]. 

 Dane dla Polski nie są dostępne, ale obok krajów afrykańskich, kraje wschodnio-

europejskie, w tym Polska, charakteryzują się najniższym wskaźnikiem DALY, reprezentującym 

lata życia skorygowane niepełnosprawnością (Tab. 1). Natomiast najwyższy wskaźnik DALY jest 

charakterystyczny dla krajów rozwiniętych, m.in. Stanów Zjednoczonych, Australii i Europy 

Zachodniej [41]. Nasuwa to pytanie o jakość diagnostyki medycznej i dostępu do leczenia. I 

rzeczywiście, jeżeli porównać wskaźnik DALY dla poszczególnych regionów GBD (globalnego 

obciążenia chorobami), różnice te, związane z dochodami i dostępem do opieki zdrowotnej są 

ewidentne – kraje o wysokim dochodzie mają najwyższy wskaźnik DALY dla PCOS, podczas gdy 

kraje o niskich dochodach i utrudnionych wizytach lekarskich mają ten wskaźnik na relatywnie 

niskim poziomie (Ryc. 5) [41]. Najprawdopodobniej, współczynnik zachorowalności na całym 

świecie jest zbliżony, ale niedostateczna diagnostyka uniemożliwia prawidłową ocenę w krajach 

mniej rozwiniętych. Również drastyczny przyrost zachorowalności z roku na rok może być 

związany z polepszaniem się narzędzi diagnostycznych oraz świadomości odnośnie PCOS. 
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1.6. Konsekwencje metaboliczne i zdrowotne PCOS 

 

Nie wykazano zwiększonej śmiertelności kobiet z PCOS i brak jest bezpośredniego 

powiązania patofizjologii i mechanizmów biologicznych towarzyszących tej chorobie 

z przedwczesną śmiercią pacjentek [42]. Aspekt patofizjologiczny zespołu policystycznych 

jajników skupia się głównie na zaburzonej gospodarce hormonalnej, insulinooporności 

i hiperandrogenizmie, które wspólnie prowadzą do dysfunkcji folikulogenezy z szeregiem 

dodatkowych powikłań. Schematycznie konsekwencje metaboliczne PCOS przedstawiono 

na Rycinie 6 [40]. Wśród głównych powikłań i czynników wysokiego ryzyka są m.in. otyłość, 

cukrzyca typu II, niepłodność, dysplazja endometrium, choroby sercowo-naczyniowe. Niektóre 

z nich, takie, jak otyłość, zaburzenia gospodarki lipidowej, nieprawidłowy proces fibrynolizy 

oraz nadciśnienie tętnicze, mogą rozwijać się już w wieku młodzieńczym u kobiet z PCOS [43].  

Zespół policystycznych jajników często wiązany jest z trzewną i podskórną dystrybucją 

tkanki tłuszczowej oraz tzw. męskim typem otyłości. Zjawisko to związane jest z nadprodukcją 

androgenów [44]. Ponadto, kobiety z PCOS często wykazują miażdżycogenny profil lipidowy, 

charakteryzujący się podniesionym stężeniem lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), triglicerydów 

i cholesterolu, przy równoczesnym obniżonym stężeniu lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL). 

Takiemu profilowi metabolicznemu towarzyszy wysokie ryzyko miażdżycy, sztywności tętnic 

i zmian nabłonka naczyniowego, chociaż badania pokazują, że przyczyną zaburzeń sercowo-

naczyniowych nie jest bezpośrednio otyłość [45]. Wykazano natomiast, że otyłość nasila objawy 

PCOS. Najprawdopodobniej wynika to z połączonego efektu predyspozycji genetycznych, 

nieprawidłowej diety i siedzącego trybu życia, co potęguje istniejące wcześniej zaburzenia 

metaboliczne. Hiperinsulinemia i zwiększona reaktywność osłonki jajnika na insulinę powodują 

wzrost stężenie wolnych androgenów. Z kolei hiperandrogenemia zwiększa skłonność 

do otłuszczenia centralnego i nasila insulinooporność oraz dyslipidemię [46]. 

W adipocytach insulinooporność prowadzi do zwiększonego przemieszczenia wolnych 

kwasów tłuszczowych z tkanki tłuszczowej do wątroby. Indukują one tam wątrobową syntezę 

lipoprotein o bardzo małej gęstości (VLDL), co skutkuje podwyższeniem stężenia triglicerydów 

i apolipoproteiny B oraz obniżeniem HDL. Zmiany te prowadzą do dyslipidemii aterogennej [47]. 
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Ryc. 6. Schematyczne podsumowanie patofizjologii zespołu policystycznych jajników z fenotypem, na który składają się zaburzenia hormonalne, 

insulinooporność i hiperandrogenizm. LH – hormon luteinizujący, FSH – hormon folikulotropowy, IGF-1 – insulinopodobny czynnik wzrostu, SHBG – 

globulina wiążąca wolne androgeny. Źródło ryciny [40]. 
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Wiele z objawów współtowarzyszących zespołowi policystycznych jajników tworzy sieć 

zależności, wpływając równocześnie na różne ścieżki metaboliczne, jak również te same parametry 

mogą podlegać zmianom pod wpływem różnych czynników [46]. Przykładowo, podniesione 

stężenie androgenów może być również wynikiem zwiększonego stężenia LH, produkowanego 

przez przysadkę, na drodze stymulacji steroidogenezy w komórkach tekalnych jajnika. Natomiast 

wysokiemu stężeniu insuliny często towarzyszy podniesione stężenie hormonu luteinizującego 

oraz zatrzymanie procesu dojrzewania pęcherzyka Graffa, a co za tym idzie zatrzymania owulacji. 

[48].  

Insulinooporność i wynikająca z niej hiperinsulinemia mają kluczowe znaczenie dla 

patogenezy i skutków metabolicznych choroby. Badania wskazują, iż hiperinsulinemia występuje 

u 85% pacjentek z PCOS, w tym nawet u 95% kobiet spełniających kryteria otyłości i 65% 

szczupłych [48]. Następstwem hiperinsulinemii i obniżonego stężenia białek insulinozależnych 

produkowanych przez wątrobę, w tym zwłaszcza SHBG, jest zwiększenie stężenia wolnych 

androgenów we krwi oraz widoczne objawy androgenizmu. Niskie stężenie SHBG pełni funkcję 

biomarkera zaburzeń metabolicznych w PCOS oraz insulinooporności, hiperinsulinemii 

kompensacyjnej, jak również zaburzonego metabolizmu glukozy i lipidów [49]. 

U ok. 33% kobiet z PCOS wykazano występowanie zespołu metabolicznego, który 

powoduje pięciokrotny wzrost ryzyka cukrzycy typu II. W tym przypadku PCOS został 

zidentyfikowany jako istotny niemodyfikowalny czynnik ryzyka [50]. Kobiety z PCOS 

z wyjściową normoglikemią mają zwiększone ryzyko wystąpienia cukrzycy typu II oraz rozwoju 

upośledzonej tolerancji glukozy (IGT) [51]. Natomiast, u kobiet z wyjściową IGT ryzyko progresji 

do cukrzycy typu II wynosi 2% rocznie, a w ciągu 6 lat ryzyko to może sięgać nawet 54%. Analiza 

wpływu PCOS na wyniki rozrodcze wykazała również trzykrotny wzrost ryzyka cukrzycy 

ciążowej [52]. 

Poza zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób o podłożu metabolicznym, zespół 

policystycznych jajników niesie zwiększoną podatność na choroby sercowo-naczyniowe. 

Patogeneza PCOS w tym obszarze wiązana jest z efektami insulinooporności i obejmuje szereg 

zaburzeń sercowo-naczyniowych i sercowo-metabolicznych, w tym najczęściej występujące 

nadciśnienie tętnicze. Z drugiej strony, coraz częściej podnoszony jest problem etiologii PCOS 

i schorzeń współtowarzyszących, tj. otyłości, zaburzeń metabolicznych czy insulinooporności, 
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których wpływ na występowanie chorób sercowo-naczyniowych jest potwierdzony [53]. U kobiet 

otyłych nadciśnienie wiąże się z pobudzeniem układu współczulnego i oraz osi renina-

angiotensyna-aldosteron, co wynika ze zwiększonego stężenia insuliny i wolnych kwasów 

tłuszczowych. Współistniejąca dysfunkcja śródbłonka naczyniowego zwrotnie przyczynia się 

do rozwoju nadciśnienia [54].  

U kobiet z zespołem policystycznych jajników znacznie częściej występują problemy z 

zajściem w ciążę. Przyjmuje się, że odpowiednio nawet 50% i 25% kobiet z PCOS cierpi na 

pierwotną bądź wtórną niepłodność [54]. Niepłodność występuje 10 razy częściej u kobiet z PCOS 

niż w grupach kontrolnych. Dodatkowo, w grupie chorych znacznie częściej występują powikłania 

ciążowe, np. cukrzyca ciążowa, nadciśnienie, preeklampsja [7]. Znacznie wyższe jest również 

ryzyko poronienia lub niskiej wagi urodzeniowej potomstwa [56]. 

Ponadto, PCOS wiąże się z przewlekłym ogólnoustrojowym stanem zapalnym, który 

pośredniczy w insulinooporności i przyspiesza rozwój miażdżycy. W przebiegu choroby wykazano 

podniesione stężenie szeregu markerów stanu zapalnego, w tym np. CRP, IL-18, MCP-1 i WBC. 

Poza nieprawidłowościami genetycznymi, wiadomo również, że otyłość i dieta 

wysokoglikemiczna indukują cytokiny prozapalne, takie jak czynnik martwicy nowotworu alfa 

(TNFα) i interleukina-6 (IL-6). Ponadto, PCOS związany jest z podwyższonym stężeniem stresu 

oksydacyjnego i dysfunkcją nabłonka [57]. 

W związku z występowaniem różnorodnych stanów chorobowych i czynników ryzyka 

towarzyszących PCOS, zwiększone jest również ryzyko zapadalności na nowotwory. 

Przykładowo, brak owulacji powoduje nadmierną ekspozycję macicy na estrogeny, co może 

prowadzić do hiperplazji endometrium, a w skrajnym przypadku do nowotworu. Ryzyko 

wystąpienia raka endometrium jest trzykrotnie wyższe u kobiet z zespołem policystycznych 

jajników. Dodatkowo, wykazano również zwiększone ryzyko zapadalności na raka piersi i jajnika 

[58]. 

Niemniej istotne są również długofalowe konsekwencje stresu w postaci zaburzeń 

psychologicznych. Kobiety z PCOS narażone są znacznie bardziej na depresję, stany lękowe, 

zaburzenia żywienia i dysfunkcję psychoseksualną. W wywiadzie psychologicznym odnotowuje 

się niższe poczucie własnej wartości i zadowolenie ze swojego ciała, związane z objawami 

chorobowymi – otyłością, trądzikiem, hirsutyzmem, nieregularnymi miesiączkami 

oraz problemami z zajściem w ciążę [7, 59].   
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1.7. Stres oksydacyjny 

 

Stres oksydacyjny wywołany jest zaburzeniem równowagi pomiędzy produkcją i akumulacją 

wolnych rodników tlenowych (ROS, ang. reactive oxigen species) w komórkach i tkankach 

organizmu, a zdolnością systemu do ich usuwania i detoksykacji [60]. Fizjologicznie, źródła ROS 

w komórce mogą być zarówno endo-, jak i egzogenne (Ryc. 7). Rodniki ponadtlenkowe (O2
-), 

nadtlenek wodoru H2O2, rodniki hydroksylowe (OH-) i tlen singletowy (1O2) odgrywają istotną 

rolę w procesach fizjologicznych komórki, w tym w wewnątrzkomórkowych procesach 

przekazywania sygnału i są naturalnie generowane przez żyjącą komórkę [61]. Stężenie 

reaktywnych form tlenu w komórce powinien być utrzymany na relatywnie niskim poziomie dla 

utrzymania homeostazy [62].  

Poza fizjologicznym źródłem ROS jako produktów metabolizmu tlenowego komórki, w tym 

fosforylacji białek, aktywacji niektórych czynników transkrypcyjnych czy apoptozy, produkcja 

rodników tlenowych jest również zależna od egzogennych czynników środowiskowych, takich jak 

promieniowanie UV i jonizujące, metale ciężkie, czy ksenobiotyki (np. leki antyblastyczne) 

(Ryc. 7). Czynniki te mogą znacząco wpływać na podwyższenie i toksyczność ROS w komórce, 

prowadząc do jej uszkodzenia. Podwyższone stężenie ROS wykazuje szkodliwe działanie 

na kluczowe struktury komórkowe, takie jak białka, lipidy i kwasy nukleinowe [60]. Reaktywne 

formy tlenu uszkadzają strukturę błony komórkowej, zwiększając jej płynność i przepuszczalność. 

Uszkodzenia białek obejmują natomiast modyfikacje aminokwasów, fragmentację łańcucha 

polipeptydowego, krzyżowe wiązania pomiędzy aminokwasami, prowadzące do agregacji białek 

oraz zmian ich ładunku powierzchniowego, a co za tym idzie właściwości i zdolności wiązania 

substratów, jak również inaktywację enzymatyczną oraz proteolizę. Kwasy nukleinowe, w tym 

DNA, podlegają uszkodzeniom przez ROS na drodze oksydacji dezoksyrybozy, przerywania nici, 

usuwania pojedynczych nukleotydów lub ich modyfikację oraz modulację wiązań DNA-białko 

[63]. Wszystkie te defekty mogą prowadzić do wystąpienia kompleksowych symptomów i 

schorzeń. Stres oksydacyjny może zatem negatywnie wpływać na komórkę w dwojaki sposób: 

działając jako pierwotna przyczyna patologii lub jako drugorzędowy czynnik, odpowiedzialny za 

progresję choroby [64]. Badania ostatnich lat wskazują, iż stres oksydacyjny może być 

odpowiedzialny, w różnym zakresie, za wystąpienie oraz progresję chorób takich, jak choroby 
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neurodegeneracyjne, w tym choroba Alzheimera i Parkinsona, nowotwory, cukrzyca, zaburzenia 

metaboliczne, miażdżycę i choroby sercowo-naczyniowe [65]. W celu przywrócenia i utrzymania 

równowagi oksydacyjnej w komórce wykorzystywane są nieenzymatyczne i enzymatyczne 

systemy ochrony antyoksydacyjnej. Złożona sieć obrotu reaktywnych form tlenu w komórce, od 

ich wyprodukowania lub pobrania ze środowiska naturalnego, aż do ich działania w patogenezie 

chorób przedstawiona jest na Rycinie 7.  

 

 

 

 

Ryc. 7. Schematyczne zestawienie źródeł ROS, komórkowych systemów antyoksydacyjnych oraz patogenezy, 

związanej ze stresem oksydacyjnym. CAT – katalaza, SOD – dysmutaza ponadtlenkowa, GPx – peroksydaza 

glutationowa. Źródło ryciny: Pizzino i in., 2017 [66], z modyfikacjami. 
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1.7.1. Mechanizmy obronne przed reaktywnymi formami tlenu 

 

W odpowiedzi na potrzebę kontrolowania stężenia reaktywnych form tlenu w określonym 

fizjologicznym przedziale, komórka wykorzystuje systemy ochrony antyoksydacyjnej. Systemy te 

opierają się na działaniu antyoksydantów, które stanowią dużą i zróżnicowana grupę małych 

organicznych cząsteczek i dużych enzymów tworzących kompleksowe systemy ochronne. 

Działanie systemów antyoksydacyjnych zazębia się, a same substancje działają synergistycznie 

w celu obniżenia stresu oksydacyjnego w komórce do bezpiecznego stężenia oraz utrzymania 

balansu pomiędzy oksydantami i antyoksydantami przy stałej produkcji wolnych rodników [67]. 

Poszczególne antyoksydanty kierowane są do specyficznych typów ROS i zapewniają 

ochronę w konkretnych warunkach/dla konkretnych typów cząsteczek, jak DNA, białka, cukry 

czy lipidy [68]. Jako, że ROS pełnią również istotną funkcję w procesach komórkowych, 

jak utrzymanie potencjału redoks, ekspresja genów czy zwalczanie patogenów, rola 

antyoksydantów nie polega na całkowitym wyeliminowaniu rodników tlenowych, a jedynie 

zapewnieniu ich optymalnego stężenia w komórce [69]. Z drugiej strony, pomimo obecności 

antyoksydantów w komórce i złożonych mechanizmów ochrony antyoksydacyjnej, stres 

oksydacyjny jest przyczyną wielu stanów patologicznych i chorób, z nowotworami, chorobami 

neurodegeneracyjnymi i sercowo-naczyniowymi włącznie [70].   

 Antyoksydanty można podzielić ze względu na ich właściwości oraz pochodzenie. Mogą 

zatem być klasyfikowane jako rozpuszczalne w wodzie lub tłuszczach, pochodzenia naturalnego 

lub antyoksydanty syntetyczne, jak również na endo- i egzogenne [71]. Natomiast w oparciu o ich 

aktywność, antyoksydanty można klasyfikować jako enzymatyczne i nieenzymatyczne 

(fitochemiczne i witaminy). Różnica ich działania dotyczy sposobu ograniczania ilości ROS. 

Enzymatyczne antyoksydanty konwertują utlenione produkty metaboliczne w kilkuetapowym 

procesie do nadtlenku wodoru H2O2, a następnie do wody z wykorzystaniem kofaktorów, takich 

jak żelazo, miedź czy mangan, podczas, gdy nieenzymatyczne antyoksydanty przechwytują 

i zakańczają reakcję łańcuchową wolnych rodników [67].   



27 

 

1.7.1.1. System enzymatyczny 

 

Enzymatyczny system antyoksydacyjny opiera się na działaniu makromolekularnych białek 

o właściwościach enzymatycznych. Do głównych antyoksydantów tej grupy zaliczana jest 

dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), peroksydaza glutationowa (GPx) i katalaza (CAT) [71].  

Jako że nadtlenki są głównym i pierwotnym typem ROS produkowanym w komórce, 

dysmutaza ponadtlekowa SOD ogrywa istotną rolę w ich utylizacji. Trzy izoformy SOD: Cu, Zn-

SOD, Mn-SOD i EC-SOD różnią się między sobą rodzajem koordynowanego jonu w centrum 

aktywnym i występowaniem w specyficznych przedziałach komórkowych [67].  

H2O2 produkowane przez SOD lub oksydazy, jak oksydaza ksantynowa, podlegają redukcji 

do wody przez katalazę CAT. Enzym ten występuje jako tetramer, złożony z 4 identycznych 

monomerów, z których każdy zawiera grupę hemową w centrum aktywnym. Podczas rozkładania 

nadtlenku wodoru do wody, katalaza przechodzi konwersję do układu katalaza-ferrikatalaza 

i atomu żelaza skompleksowanego z tlenem. W celu ograniczenia inaktywacji oksydacyjnej CAT 

wiąże NADPH jako czynnik redukujący [72].  

Innym enzymatycznym antyoksydantem wykorzystującym H2O2 jako substrat jest 

peroksydaza glutationowa. GPx to również rodzina tetramerycznych białek, które w swoim 

centrum aktywnym posiadają selenocysteinę i wykorzystują niskocząsteczkowe tiole, np. glutation 

(GSH) do redukcji H2O2 i nadtlenków lipidów do alkoholi. 

 Poza trzema klasycznymi enzymami antyoksydacyjnymi podobną funkcję pełnią także 

enzymy zawierające tiol TRX, reduktazy tioredoksyny (TRXR) i peroksyredoksyny (PRX) I-IV, 

a także reduktaza glutationu (GPXR) i transferaza glutationu (GST). Niektóre z tych 

antyoksydantów, białek i enzymów redukujących współtworzą sieć powiązaną wspólnymi 

substratami i produktami. Obok utlenionego/zredukowanego glutationu 

i utlenionego/zredukowanego TRX, procesy redoks wykorzystują NADP+/NADPH niezbędny 

do wewnątrzkomórkowej homeostazy. Zapewnia on ekwiwalent redukcyjny dla dwóch głównych 

systemów enzymatycznych: GPXR/GPx/GSH i TRXR/TRX/PRX, zaangażowanych w usuwanie 

H2O2, [67].  Również działanie SOD, GPx i CAT jest połączone, gdyż nadtlenek wodoru H2O2 

jako produkt reakcji katalizowanej przez SOD, jest następnie substratem dla CAT i GPx [71]. 
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Ryc. 8. Schematyczne przedstawienie zależności pomiędzy działaniem SOD, CAT i GPX w stresie 

oksydacyjnym. CAT – katalaza, SOD – dysmutaza ponadtlenkowa, GPX – peroksydaza glutationowa, GPXR – 

reduktaza peroksydazy glutationowej, GSSG – utleniony glutation, GSH – zredukowany glutation. 
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1.7.1.2. System nieenzymatyczny 

 

Nieenzymatyczny system antyoksydacyjny obejmuje niskocząsteczkowe substancje 

ochronne. Na poziomie atomowym, ich działanie polega na przekazywaniu elektronów wolnym 

rodnikom tlenowym, w wyniku czego ROS przechodzą w utlenioną postać o małej reaktywności. 

Tzw. zmiatacze wolnych rodników dzieli się na egzogenne, do których zaliczane są rozpuszczalna 

w wodzie witamina C (kwas askorbinowy), rozpuszczalna w tłuszczach witamina E (α-tokoferol) 

oraz β-karotenoidy. Wśród endogennych czynników o działaniu antyoksydacyjnym zalicza się 

natomiast GSH, cysteiny i glicyny [73]. Działanie antyoksydacyjne tych czynników prowadzi 

do ograniczenia peroksydacji lipidów, produkcji ROS, apoptozy oraz uszkodzeń białek i DNA. 

Witamina C posiada bardzo silny potencjał antyoksydacyjny (wysoki potencjał redoks) i 

łatwość regeneracji przez szeroko dostępne czynniki redukujące, jak glutation (GSH), dinukleotyd 

nikotynamidoadeninowy (NADH) czy fosforan dinukleotydu nikotynamidoadeninowego 

(NADPH). Nadmiar witaminy C dostarczanej z pożywieniem wydalany jest z moczem [73].  

Terminem witamina E określa się osiem stereoizomerów pochodzących od 6-chromanolu 

i różniących się między sobą jedynie pozycją grupy metylowej w strukturze pierścienia. Homologi 

tokoferolu produkowane są przez rośliny w niemal równych ilościach. Działanie antyoksydacyjne 

witaminy E polega na przerwaniu procesu peroksydacji lipidów na drodze dostarczenia wodoru 

z grupy hydroksylowej pierścienia do rodnika tlenowego, który staje się niereaktywny [74]. 

β-karoten i karotenoidy stanowią źródło witaminy A. β-karoten jest silnym antyoksydantem 

reaktywnym względem tlenu singletowego (1O2). Stanowi prekursor witaminy A, prowitaminę A, 

i konwertowany jest do retionolu [74]. 

Glutation jest trójpeptydem, zawierającym resztę tiolową i występuje w cytozolu 

i organellach komórkowych. GSH jest kofaktorem dla wielu enzymów detoksyfikujących, jak GPx 

i transferaza. Jego działanie anty-apoptotyczne polega na wiązaniu czynników pro-apoptotycznych 

i ich dezaktywacji. Reguluje również szereg czynników transkrypcyjnych, w tym NF-κB i jest 

niezbędny do biosyntezy leukotrienów i prostaglandyn. W komórce, proporcja pomiędzy 

stężeniem zredukowanego glutationu (GSH) do utlenionej jego formy (GSSG) może być 

wykorzystywana do pomiaru stężenia stresu oksydacyjnego [75].   
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1.7.2. Wpływ stresu oksydacyjnego na organizm 

 

Gdy systemy antyoksydacyjne stają się niewystarczające, aby utrzymać optymalny balans 

produkcji ROS z ich rozkładem, w komórce panują warunki stresu oksydacyjnego. Na poziomie 

molekularnym prowadzi on do omówionych wcześniej uszkodzeń struktur komórkowych, w tym 

błon komórkowych, lipidów, białek, lipoprotein i DNA [76]. Uszkodzenia białek prowadzą do 

zmian w ich konformacji, zaburzeń i utraty ich aktywności enzymatycznej oraz przyspieszonej 

degradacji w proteasomie. Uszkodzenia kwasów nukleinowych powodują uszkodzenia nici DNA, 

pęknięcia, mutacje punktowe oraz utratę informacji epigenetycznej, związanej z metylacją. 

Nagromadzenie dużej ilości takich defektów bądź ich powstanie w kluczowych fragmentach 

kodujących istotne białka prowadzi do powstawania niefunkcjonalnych, skróconych 

lub pozbawionych aktywności białek i kancerogenezy [77]. 

Takie uszkodzenia na poziomie molekularnym nie zawsze podlegają naprawie, 

a ich konsekwencje mogą być dramatyczne dla organizmu. Procesy nowotworzenia wywoływane 

są przez zaburzenia chromosomalne i aktywację onkogenów, a hydrolizowane DNA jest jedną 

z głównych przyczyn zapoczątkowania karcerogenezy. Stres oksydacyjny może też być 

czynnikiem przyspieszającym progresję nowotworu [78]. Choroby sercowo-naczyniowe 

wywoływane są przez szereg czynników ryzyka, m.in. hipercholesterolemię, nadciśnienie tętnicze, 

cukrzycę, niezbalansowaną dietę, stres czy siedzący tryb życia, spośród których wielu towarzyszy 

stres oksydacyjny i podniesione stężenie wolnych rodników tlenowych. Wiele badań potwierdza 

bezpośredni udział stresu oksydacyjnego w patofizjologii miażdżycy, niedokrwieniu, nadciśnieniu, 

kardiomiopatii, hipertrofii sercowej czy niewydolności serca [79]. Stres oksydacyjny leży również 

u podłoża wielu chorób płuc i układu oddechowego, w tym astmy i przewlekłej obturacyjnej 

choroby płuc, wyrażającej się lokalnym i systemowym stanem zapalnym. Związane jest to 

z aktywacją ścieżek sygnałowych i czynników transkrypcyjnych NF-κB i AP-1 przez wolne 

rodniki tlenowe [80].  ROS odgrywa fundamentalną rolę w patogenezie chorób 

neurodegeneracyjnych, jak choroba Parkinsona, Alzheimera, stwardnienie rozsiane, stwardnienie 

zanikowe boczne, utrata pamięci czy depresja [81]. Związek ROS potwierdzono również 

dla reumatoidalnego zapalenia stawów, chorób nerek oraz zaburzeń dojrzewania [66]. 
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1.7.3. Stres oksydacyjny a PCOS 

 

Szczegółowe badania pacjentek ze zdiagnozowanym zespołem policystycznych jajników 

wykazały podniesione stężenie niektórych markerów stresu oksydacyjnego, w tym aldehydu 

dimalonowego (MDA), tlenku azotu (NO), glikozylowanych produktów końcowych, 

homocysteiny, asymetrycznej dimetyloargininy, dysmutazy nadtlenkowej (SOD), peroksydacji 

lipidów, karbonylacji białek, nitrotyrozyny, prolidazy oraz oksydazy ksantynowej [64, 82, 83]. 

Równocześnie stężenie glutationu, 8-hydroksyguanozyny (8-OHdG) i aktywność paraoksygenazy 

1 są obniżone u kobiet z PCOS [82, 83]. Uzyskane zależności potwierdzono jako niezależne od 

masy ciała (BMI) i wieku badanych, co sugeruje udział stresu oksydacyjnego w patofizjologii 

choroby.  

Badania przeprowadzone na pacjentkach z PCOS są natomiast sprzeczne w kwestii 

całkowitej pojemności antyoksydacyjnej (ang. total antioxidant capacity). Parametr ten 

reprezentuje zdolność surowicy krwi do efektywnego usuwania wolnych rodników tlenowych. 

U niektórych pacjentek wykazano obniżoną całkowitą pojemność antyoksydacyjną, a co za tym 

idzie zmniejszone zdolności przywracania równowagi oksydacyjnej [84], u innych zaś podniesioną 

całkowitą pojemność antyoksydacyjną, co tłumaczy się próbami rekompensowania wysokich 

stężeń ROS [85]. 

PCOS klasyfikowane jest jako choroba systemowa, często współwystępująca 

z insulinoopornością, hiperandrogenemią i stanem zapalnym - schorzeniami dla których 

niezależnie potwierdzono występowanie i korelację ze stresem oksydacyjnym [32, 86]. 

Przykładowo, podniesione stężenie reaktywnych form tlenu generowany jest m.in. przez otyłość i 

odwrotnie, u pacjentek z otyłością stężenie ROS zwykle jest wysoki. Jest to najprawdopodobniej 

spowodowane obecnością całej grupy czynników zwiększających ryzyko wystąpienia stresu 

oksydacyjnego, w tym hiperglikemia, hyperleptinemia, zwiększone stężenie tłuszczy związanych 

z tkankami oraz nieprawidłowości funkcjonowania systemów antyoksydacyjnych, zwiększone 

wytwarzanie ROS i ich źródła w endotelium macicy oraz stan zapalny [32, 82].  

Dodatkowo, wykazano związek zespołu policystycznych jajników z występowaniem raka 

endometrium, rakiem piersi o jajnika [87]. PCOS może zwiększać ryzyko występowania lub 

niekiedy nawet indukować występowanie nowotworów, w związku z zaburzeniami gospodarki 

hormonalnej, insulinoopornością, hiperinsulinemią czy otyłością. Choroba ta może również 
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pośrednio prowadzić do kancerogenezy przez uszkodzenia DNA, takie jak przerywanie łańcuchów 

DNA, mutacje punktowe, sieciowanie międzyniciowe czy sieciowanie białko-DNA w wyniku 

działania ROS [88]. Co więcej, zmiany epigenetyczne w metylacji DNA mogą mieć działanie 

wyciszające dla genów supresyjnych dla nowotworzenia [89]. W tych przypadkach stres 

oksydacyjny może leżeć u podstaw procesów nowotworzenia u pacjentek z PCOS. 

Stan zapalny może być rozpatrywany jako istotna cecha PCOS, związana z patogenezą 

i rozwojem choroby. U kobiet z zespołem policystycznych jajników stężenie markerów zapalnych, 

jak CRP, czynnik martwicy nowotworów (TNF-α), interleukina 6 (IL-6), interleukina 18 (IL-18), 

monocytarne chemotaktyczne białko 1 (MCP-1) oraz surowiczy amyloid A fazy ostrej (APSAA) 

jest podniesiony [90]. ROS mogą indukować uwalnianie czynników zapalnych przez aktywację 

ścieżek sygnałowych wrażliwych na stres z udziałem jądrowego czynnika NF-κB, aktywowanego 

białka 1 (AP-1) lub czynnika 1 indukowanego hipoksją (HIF-1) (Ryc. 9) [91]. Uproszczoną sieć 

zależności pomiędzy stresem oksydacyjnym a zespołem policystycznych jajników oraz jego 

objawami przedstawiono na Ryc. 9. Opisywane wcześniej zależności dotyczą mechanizmów 

regulacji ścieżek sygnałowych, leżących u podstawy metabolizmu hormonalnego, metabolizmu 

glukozy i insuliny, stanu zapalnego oraz rozwoju chorób naczyniowo-sercowych.  

 

 
 

Ryc. 9. Sieć zależności łącząca stres oksydacyjny z zespołem policystycznych jajników (PCOS) oraz 

towarzyszących mu objawów. Źródło ryciny [92] (ze zmianami).  
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1.8. Markery stresu oksydacyjnego 

 

Terminem markerów/biomarkerów określa się zespół wskaźników biologicznych, które 

mogą posłużyć do wskazania obecności stanu chorobowego, zaburzeń czy patologii [93]. 

Biomarkery mierzone są z krwi, moczu lub tkanek miękkich w celu określenia fizjologicznych 

procesów biologicznych, procesów patologicznych lub odpowiedzi farmakologicznej na działania 

terapeutyczne [94]. Markerami mogą być substancje/enzymy, właściwości fizyczne lub geny [93].  

W przypadku stresu oksydacyjnego dokładne określenie stężenia reaktywnych form tlenu 

z uwagi na ich krótki czas życia pozostaje problematyczne. Dlatego też w celu oznaczenia 

natężenia stresu redoks wykorzystywane są białka pełniące rolę biomarkerów. Zasadniczo, 

markery stresu oksydacyjnego można podzielić na cząsteczki podlegające modyfikacji w wyniku 

oddziaływania z ROS oraz cząsteczki systemu antyoksydacyjnego, które podlegają zmianom 

i modyfikacjom w wyniku stresu [95]. 

Wysokie stężenia ROS w warunkach in vivo mogą modyfikować DNA, lipidy (w tym 

również fosfolipidy), białka i cukry. Niektóre z tych modyfikacji mają bezpośredni wpływ 

na funkcję cząsteczki modyfikowanej, jak w przypadku inhibicji funkcji enzymatycznej białek, 

inne natomiast jedynie oddają wystąpienie lokalnego stresu oksydacyjnego. Czynnikiem 

warunkującym użyteczność molekuły jako markera stresu oksydacyjnego jest specyficzność, 

wrażliwość na podniesione stężenie ROS, stabilność w czasie umożliwiająca pobranie 

próbki/wykonanie pomiaru oraz powtarzalność [95}. 

Do popularnych markerów stresu oksydacyjnego można zaliczyć molekuły modyfikowane 

przez ROS: aldehyd dimalonowy, dobrze opisany produkt końcowy peroksydacji 

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i 8-hydroksyguanozynę (8-OHdG), produkt 

modyfikacji oksydacyjnej DNA w wyniku hydroksylacji reszt deoksyguanozynowych, oraz białka 

ochrony przed stresem oksydacyjnym: dysmutazę ponadtlenkową (SOD), peroksydazę 

glutationową (GPX) oraz winianoodporną kwaśną fosfatazę (TRAP, ang. tartrate-resistant acid 

phosphatase) [96].  
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1.8.1. MDA 

 

Aldehyd dimalonowy jest najlepiej scharakteryzowanym przedstawicielem grupy lipidów 

wrażliwych na podniesione stężenie reaktywnych form tlenu w stresie oksydacyjnym. Powstały 

jako drugorzędowy produkt peroksydacji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych MDA 

pozostaje wysoce toksyczny dla komórki. Jego zdolność do oddziaływania z DNA i białkami 

często prowadzi do mutagenezy i jest potencjalnie miażdżycogenna [64].  

Toksyczność MDA związana jest ze zdolnością do oddziaływania z pierwszorzędowymi 

aminami i tworzeniem Nɛ-(2-propenalo)lizyny oraz krzyżowych wiązań lizyna-lizyna z 1-amino-

3-iminopropenem i pyridylo–dihydropyridinami. Powstałe w ten sposób produkty reakcji 

zidentyfikowano we frakcjach apolipoproteiny B utlenionych lipoprotein o niskiej gęstości 

(OxLDL), gdzie oddziałując z makrofagami promowały miażdżycę [97]. Innym typem 

toksycznego oddziaływania jest wiązanie MDA do kolagenu, prowadzące do chorób sercowo-

naczyniowych [98]. Ponadto, aldehyd dimalonowy może wpływać na nieprawidłowe funkcje 

organizmu przez wiązanie się do DNA i białek.  

Udział aldehydu dimalonowego w rozwoju patologii jest analizowany w ciągu ostatnich 20 

lat. MDA jako marker utlenienia tłuszczy pełni domniemaną rolę w etiologii nowotworów, w tym 

w nowotworze piersi i płuc [99]. Oddziaływanie MDA i deaminazy adenozynowej, pełniącej 

funkcję aktywatora limfocytów T był badany w preeklampsji [100], a podniesione stężenie MDA 

stwierdzono również w cukrzycy niezależnej od insuliny [101]. Co więcej, aldehydowi 

dimalonowemu przypisuje się rolę w patogenezie chorób wątroby oraz chorobach 

neurodegeneracyjnych, jak chorobie Alzheimer’a [102]. 

 Stężenie MDA w surowicy krwi osób zdrowych powinno utrzymywać się na poziomie 

0,32-53,8 nmol/ml, należy jednak pamiętać o genotoksyczności tego produktu peroksydacji 

tłuszczy. MDA może być wytwarzany na drodze fizjologicznego metabolizmu komórkowego, 

a jego stężenie może się istotnie zmieniać w zależności od typu analizy, efektów diety i aktywności 

fizycznej pacjenta oraz sposobu przechowywania próbek [103]. Co więcej, najnowsze badania 

wskazują, iż stężenie MDA może podlegać zmianom pod wpływem antyoksydacyjnych 

właściwości witaminy E [104].  
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1.1.1. 8-OHdG 

 

Podczas oddziaływania z rodnikami tlenowymi procesowi utlenienia podlega bezpośrednio 

dwuniciowe DNA, jak również wolne zasady w puli komórkowej i mitochondrialnej trifosforanu 

deoksynukleozydów (dNTP).  Spośród wszystkich nukleozasad najbardziej podatna na utlenianie 

przez ROS jest guanina. Uszkodzenie oksydacyjne 2′-deoksyguanozyny powoduje powstanie 8-

hydroksy-2′-deoksyguanozyny (8-OHdG) [105]. W jądrowym i mitochondrialnym DNA, obok 8-

okso-7,8-dihydro-2’-deoksyguanozyny jest ona najczęściej występującą formą uszkodzeń 

materiału genetycznego wywołanego ROS. Tworzenie 8-OHdG na DNA może powodować 

mutacje G:C-T:A powodujące nieprawidłowe parowanie zasad, które uważa się za mające ścisły 

związek z rozwojem i progresją nowotworów, starzeniem się komórek i niektórymi chorobami 

zwyrodnieniowymi. Dlatego też nowopowstała forma 8-OHdG jest wykorzystywana jako marker 

stresu oksydacyjnego i procesu kancerogenezy [106].  

Trwałe uszkodzenie DNA stanowi szczególne zagrożenie w materiale genetycznym 

podlegającym replikacji w komórkach dzielących się. Fizjologicznie, 8-OHdG podlega naprawie 

na drodze wycinania nukleotydu BER (ang. base excision repair) przez dedykowany enzym 8-

oksoguaninową glikozylazę 1 DNA (OGG, ang. 8-oxoguanine DNA glycosylase-1). Jeśli utleniona 

zasada 8-OHdG nie może zostać wycięta z nici DNA przez OGG1 na drodze glikozylacji, 

nagromadzenie powstałych uszkodzeń może prowadzić do transwersji mutacji G 🡪 T, zmieniając 

w ten sposób informację zawartą w DNA i prowadząc do wystąpienia patologicznych skutków 

[107].  

Powstawanie i akumulacja 8-OHdG może być przyczyną różnorodnych schorzeń i chorób, 

w tym stanów zapalnych towarzyszących zapalnej chorobie jelit czy cukrzycy typu 2. 

Podwyższone stężenie 8-hydroksyguanozyny wiąże się również z udarem, powstawaniem blaszki 

miażdżycowej oraz wznowy naczyniowej w udarze zatorowym, chorobą Alzheimer’a, 

stłuszczeniowym zapaleniem wątroby czy przedwczesnymi procesami starzenia [105].  

Należy również wspomnieć, iż powstawanie 8-OHdG może być wynikiem nie tylko 

działania mechanizmów oksydacji w odpowiedzi na endogenny stres oksydacyjny, ale również 

szkodliwego działania utleniających czynników chemicznych, metali ciężkich, dymu 

papierosowego czy wielopierścieniowych wodorowęglanów [108].  
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1.1.2. SOD 

 

Dysmutaza ponadtlenkowa to jeden z głównych enzymów antyoksydacyjnych w komórce, 

zaangażowany w tzw. pierwszą linię obrony przeciwko wolnym rodnikom tlenowym. Jej rolą jest 

katalizowanie rozkładu anionorodnika ponadtlenkowego do H2O2 i O2. Następnie, H2O2 podlega 

redukcji do wody przez katalazę, peroksydazę glutationową lub peroksiredoksynę zależną od 

tioredoksyny [109].  

W zależności od lokalizacji wyróżnia trzy izoformy dysmutazy: cytozolową, 

mitochondrialną oraz zewnątrzkomórkową. W cytozolu oraz przestrzeni międzybłonowej 

mitochondrium występuje Cu, Zn-SOD, w matriks mitochondrialnym oraz wewnętrznej błonie 

Mn-SOD, a w przedziale zewnątrzkomórkowym Cu, Zn-SOD [110]. Wszystkie należą do grupy 

metaloenzymów, a ich aktywność w dużej mierze zależy od dostępności metali koordynowanych 

w centrum aktywnym [111].  

Stężenie dysmutazy ponadtlenkowej w surowicy krwi zdrowych osób wynosi 4,315 U/mg. 

W warunkach stresu oksydacyjnego synteza SOD gwałtownie wzrasta. Niskie lub obniżone 

stężenie aktywności SOD wiązany jest natomiast ze zwiększonym ryzykiem stresu oksydacyjnego, 

prowadzącym do stanów chorobowych jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia funkcji serca, 

hipercholesterolemia, miażdżyca, cukrzyca, udar oraz inne choroby sercowo-naczyniowe [112]. 

Z drugiej strony, anionorodnik ponadtlenkowy powstaje w procesach metabolicznych 

towarzyszącym produkcji ATP z glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych. SOD może zatem 

działać jako regulator metaboliczny w szeregu chorób metabolicznych, w tym insulinooporności 

i otyłości w wyniku odkładania wolnych kwasów tłuszczowych [113]. 

Jako, że SOD występuje zarówno u organizmów eukariotycznych, jak i prokariotycznych 

i jest relatywnie łatwo dostępna w formie egzogennej bądź syntetycznej, w niedoborach 

u człowieka przeprowadzane jest suplementowanie tego enzymu. Jak do tej pory testowano różne 

sposoby suplementacji i źródła SOD – od pochodzenia roślinnego do ekstraktów zwierzęcych 

i rekombinowanego SOD, jak również farmako-mimetyków dysmutazy [112]. Egzogenne SOD, 

z uwagi na swoją enzymatyczną naturę, jest trawione i denaturowane w żołądku, a jego 

biodostępność pozostaje bardzo ograniczona [114]. Iniekcje, ze względu na wysokocząsteczkową 

masę również mają ograniczone wchłanianie. Mimo to, wydaje się, że podawanie SOD ma duży 

potencjał terapeutyczny i badania nad wydajnym suplementowaniem trwają [115].  
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1.1.3. GPX 

Podobnie jak SOD, peroksydaza glutationowa, zaliczana jest do pierwszej linii ochrony 

antyoksydacyjnej w organizmie. Szacuje się, że 60-75% aktywności PGx zlokalizowana jest w 

cytozolu, podczas gdy pozostałe 25-40% w mitochondriach [116]. Funkcja tego enzymu zależna 

jest od selenu (Se) i z tego powodu niekiedy PGx nazywana jest również peroksydazą seleno-

cysteinową. PGx odgrywa kluczową rolę w redukcji nadtlenku wodoru H2O2 przy użyciu 

zredukowanego glutationu do wody i lipidów, ograniczając w ten sposób proces peroksydacji 

lipidów [117]. 

GPx to również cała rodzina białek o wysokim stopniu homologii, ale zróżnicowanej 

lokalizacji i stopniu oligomeryzacji. Spośród 8 białek (GPx1-8), największą rolę przypisuje się 

GPx1-4: GPx-1 jest najszerzej występującą izoformą enzymu i znajduje się w cytozolu większości 

komórek (również komórek nerwowych i gleju), mitochondriach oraz peroksysomach niektórych 

komórek; GPx-2 występuje głównie w cytozolu komórek przewodu pokarmowego, również 

w niewielkich ilościach w mitochondriach; GPx-3 podlega sekrecji i występuje w osoczu jako 

glikoproteina, podczas gdy występowanie GPx-4 jest szerokie, a właściwości nieco odmienne 

od pozostałych izoform – białko to pozostaje aktywne jako monomer i oddziałuje ze złożonymi 

lipidami, takimi jak cholesterol i lipoproteiny. GPx1-3 są aktywne w formie tetramerów, złożonych 

z czterech identycznych podjednostek [118]. 

GPx przez modulowanie stężenia ROS w komórce może wpływać na wewnątrzkomórkowe 

szlaki przekazywania sygnału, w tym również ścieżki pro-apoptotyczne. Zmiany stężenia lub/i 

aktywności GPx wiązane są z poziomem jądrowego czynnika NFκB. Wykazano, iż nadprodukcja 

GPx hamuje degradację NFκB pośrednio przez jego inhibitory [119]. GPx przez modulowanie 

transdukcji sygnału zależnego od czynnika wzrostu EGFR może również wpływać na proliferację 

i wzrost komórek, a przez ścieżkę sygnałową związaną z kinazą Akt i czynnikami PTEN i PI3K 

na przeżycie komórki [120]. Jako, że wiele ścieżek sygnałowych w komórce zależne jest od 

poziomu ROS, a efektem jest modulacja tak kluczowych procesów, jak apoptoza lub przeżycie 

komórki, regulacja metabolizmu i funkcji mitochondriów oraz wzrost i proliferacja, zaburzenia 

funkcji GPx bardzo często łączone są z procesami nowotworzenia, Peroksydaza glutationowa 

może być w tym przypadku zarówno czynnikiem ograniczającym, jak i wywołującym 

kancerogenezę. Dodatkowo, ścisła zależność syntezy PGx od poziomu ROS czyni z niego marker 

stresu oksydacyjnego [121].  
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1.1.4. TRAP 

 Winianoodporna kwaśna fosfataza (TRAP, ang. human tartrate resistant acid 

phosphatase) jest metaloenzymem koordynującym w centrum aktywnym dwa jony żelaza 

(Fe3+/Fe2+). TRAP należy do rodziny fioletowych kwaśnych fosfataz, a charakterystyczny 

fioletowy kolor nadaje jon Fe3+ związany w pierwszym centrum aktywnym i transfer ładunków 

z tyrozyny do jonu żelaza. W zależności od pochodzenia białka, w drugim centrum aktywnym poza 

Fe2+ związane mogą być również inne jony diwalencyjne, jak Zn2+ i Mn2+ [122]. TRAP posiada 

aktywność fosfatazową i defosforyluje białka na drodze hydrolizy estrów fosforanu. Fosfataza ta 

pozostaje odporna na działanie L(+)-winianu, czynnika inhibującego kwaśne fosfatazy [124].  

TRAP podlega ekspresji w osteoklastach, makrofagach oraz komórkach dendrytycznych. 

Winianoodporna kwaśna fosfataza występuje w dwóch izoformach: 5a i 5b [123, 128]. Izoforma 

5a, występuje głównie w makrofagach i pozostaje aktywna w formie monomeru, podczas, gdy 5b 

występuje w osteoklastach jako dimer powstały w wyniku proteolizy domeny N-końcowej 

z izoformy 5a. 5b jest uważana za formę bardziej aktywną [125].  

Funkcja pełniona przez TRAP5b w kościach jest dość dobrze zbadana [123]. TRAP 

odpowiada tam za remodeling kości w wyniku migracji osteoklastów. Osteoklasty przyczepiają się 

do macierzy kości za pomocą wiązania osteopontiny z integryną αvβ3. Migracja osteoklastów 

zachodzi, gdy kompleks rozpada się w wyniku defosforylacji osteopontiny zależnej od TRAP 

[126]. Z uwagi na relatywnie dobrze poznane funkcje w osteoklastach, TRAP stanowi jeden z 

głównych histochemicznych markerów diagnostycznych w chorobach związanych z kośćmi, jak 

choroba Pageta i osteosarkoma, ale również w raku piersi i prostaty [127, 128].  

Natomiast rola TRAP w makrofagach jest znacznie słabiej poznana, a zwłaszcza jej 

spekulowana zdolność do wytwarzania ROS. W komórce makrofagi stanowią pierwszą linię 

obrony przeciwko patogenom, a wysoki poziom TRAP może przyczyniać się do zabijania bakterii 

za pomocą reaktywnych form tlenu [129]. Co więcej, wykazano, iż ekspresja TRAP w 

makrofagach jest podniesiona w schorzeniach charakteryzujących się wysokim poziomem ROS, 

jak przewlekła obturacyjna choroba płuc i astma, oraz w chorobach stawowych, jak zapalenie kości 

i stawów.  Wrażliwość poziomu TRAP w odpowiedzi na ROS sprawia, że białko to może być 

używane jako biomarker stresu oksydacyjnego [130].  
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2. Cel pracy 

 

Zespół policystycznych jajników jest schorzeniem złożonym ze współtowarzyszącymi 

zaburzeniami gospodarki hormonalnej, a zwłaszcza androgenów, zaburzeniami metabolizmu 

cholesterolu i glukozy, insulinoopornością i dysfunkcją tarczycy. Częstość występowania tej 

choroby jest wysoka, a szacuje się, że nawet do 70% przypadków nadal pozostaje 

niezdiagnozowanych. Jako że etiologia PCOS pozostaje nadal niejasna, trwają intensywne 

poszukiwania czynników umożliwiających predykcję wystąpienia choroby lub/i ryzyka rozwoju 

zaburzeń współistniejących.  

Celem niniejszej pracy była analiza statystyczna pięciu różnych markerów stresu 

oksydacyjnego: aldehydu dimalonowego (MDA), 8- hydroksy-2′-deoksyguanozyny (8-OHdG), 

dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), peroksydazy glutationowej (PGx) i winianoodpornej kwaśnej 

fosfatazy (TRAP) oraz ich wpływu na profil metaboliczny u pacjentek z rozpoznaniem zespołu 

policystycznych jajników. Doszukiwano się związku pomiędzy tymi parametrami i ich potencjału 

predykcyjnego, co mogłoby przyczynić się do trafniejszej diagnostyki oraz oceny ryzyka 

wystąpienia złożonego obrazu chorobowego, a w rezultacie przyspieszenia leczenia objawowego. 
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3. Materiały i metody 

3.1. Charakterystyka grupy badanej 

Do przygotowania niniejszej rozprawy wykorzystano badania przeprowadzone dla grupy 

kobiet ze zdiagnozowanym zespołem policystycznych jajników oraz grupy kontrolnej 

z wykluczonych PCOS.  

Grupę badaną stanowiło 40 kobiet w wieku reprodukcyjnym 18-40 lat, hospitalizowanych 

w Oddziale Klinicznym Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego 

w Krakowie. Kobiety hospitalizowane były ze zdiagnozowanym rozpoznaniem zespołu 

policystycznych jajników.  

Grupę kontrolną stanowiło 40 kobiet w wieku reprodukcyjnym 18-40 lat, (mediana wieku) 

hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii 

Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w latach 2019-2020 z wykluczeniem zespołu 

policystycznych jajników oraz zaburzeń hormonalnych. 

Wszystkie badania zostały przeprowadzone za zgodą Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 

Jagiellońskim z dnia 24 października 2019 roku, nr 1072.6120.240.2019. W celu zakwalifikowania 

do badania wykorzystano następujące kryteria włączenia: pisemna świadoma zgoda na udział 

w badaniu; kobieta w wieku 18-40 r.ż.; rozpoznanie zespołu policystycznych jajników wg 

kryteriów rotterdamskich. Równocześnie zastosowano kryteria wykluczenia: ogólnoustrojowe 

choroby u pacjentki, terapia hormonalna estrogenowo-progesteronowa lub progesteronowa, 

stosowanie leków mogących mieć wpływ na występowanie stresu oksydacyjnego. 

 

3.2. Materiał biologiczny 

Materiał biologiczny stanowiła krew żylna pobrana z żyły łokciowej od pacjentek grupy 

badanej oraz grupy kontrolnej. Pacjentki informowane były przed badaniem o konieczności 

pobrania krwi na czczo (co najmniej 12 godz. od ostatniego posiłku). Dodatkowo, bezpośrednio 

przed pobraniem, położna pobierająca krew upewniała się czy badana pacjentka jest rzeczywiście 

na czczo. 
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3.2.1. Oznaczenie markerów stresu oksydacyjnego 

Celem przeprowadzania analizy pobrano krew żylną z żyły łokciowej pacjentek grupy 

badanej oraz grupy kontrolnej. Po pobraniu z wykorzystaniem zestawów aspiracyjno-

próżniowych, krew odwirowano w temp. 4ºC, przy obrotach ~2 000 xg przez okres 15 min. 

Zebrane znad osadu osocze zamrożono w temp. -20ºC do 30 min. po odwirowaniu.  

Enzymatyczne testy do oznaczenia aktywności markerów stresu oksydacyjnego: aldehydu 

dimalonowego (MDA), dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), peroksydazy glutationowej (GPX) 8-

hydroxydeoxyguanosyny (8-OHdG) oraz winianopornej kwaśnej fosfatazy (TRAP) wykonane 

zostały przy użyciu komercyjnie dostępnych zestawów firmy ImmunoGen Polska: Human 

Malondialdehyde ELISA kit (kat. E1371Hu), Human 8-Hydroxy-Dezoxyguanosine ELISA Kit 

(kat. E1436Hu), Human Super Oxidase Dimutase ELISA Ki (kat. E0918Hu), Human Glutathione 

Peroxidase ELISA Kit (kat. E3696Hu), Human Tartrate Resistant Acid Phosphatase ELISA Kit 

(kat. E4138Hu) zgodnie z instrukcją producenta.  

Biochemiczne oznaczenia wykonano w Zakładzie Biochemii Porównawczej i Bioanalityki 

Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kierownik prof. dr 

hab. Maria Rąpała - Kozik). Oznaczenia poziomu MDA, 8-OHdG, SOD, GPX, i TRAP wykonane 

zostały w oparciu o metodę ELISA. Studzienki płytki 96-dołkowej opłaszczone zostały wstępnie 

przez producenta odpowiednimi przeciwciałami pierwszorzędowymi, skierowanymi przeciwko 

badanemu markerowi stresu oksydacyjnego. Zasada oznaczenia opierała się na wiązaniu markera 

obecnego w próbce do powierzchni płytki za pomocą immobilizowanych przeciwciał, a następnie 

detekcji obecności markera także przeciwciałami pierwszorzędowymi, jednak skierowanymi 

przeciwko innemu epitopowi (tzw. ELISA kanapkowa, ang. sandwich ELISA). Ilościowa analiza 

możliwa była dzięki oznaczeniom spektrofotometrycznym produktu powstałego w wyniku reakcji 

enzymatycznej prowadzonej przez peroksydazę chrzanową sprzęgniętą z przeciwciałem 

detekcyjnym. 

Pierwszym etapem testu było dodanie do studzienek po 40 µl surowicy badanych pacjentów 

oraz 10 µl biotynylowanych przeciwciał pierwszorzędowych-detekcyjnych oraz 50 µl peroksydazy 

chrzanowej sprzęgniętej ze streptawidyną. Dodatkowo, wykorzystując dostarczone wraz 

z zestawem standardy badanych markerów przygotowano krzywą kalibracyjną w zakresie stężeń 

charakterystycznych dla każdego z markerów. Wykorzystano zakresy krzywych kalibracyjnych: 

dla MDA 0-40 nM/ml, 8-OHdG 0-64 ng/ml, SOD 0-380 U/l, GPX 0-48 ng/ml i dla TRAP 0-16 
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U/l. Pomiary wykonano w dwóch powtórzeniach na każdy punkt. Tak przygotowaną płytkę 96-

dołkową inkubowano przez 60 min. w temp. 37oC, a następnie przepłukiwano 5-krotnie buforem 

myjącym (250 µl buforu na każde płukanie). Następnie, do studzienek dodano 100 µl substratu dla 

peroksydazy chrzanowej i inkubowano 10 min. w temp. 37oC w ciemności. Reakcję enzymatyczną 

zatrzymano dodając 50 µl buforu Stop solution. Analizowano powstały produkt. Oznaczenia 

ilościowe prowadzono wyznaczając absorbancję przy 450 nm dla każdej ze studzienek. Pomiary 

przeprowadzono przy użyciu czytnika mikropłytek Synergy H1 firmy BioTek.  

 

3.2.2. Oznaczenie parametrów metabolicznych w surowicy krwi 

Celem przeprowadzania analizy pobrano krew żylną z żyły łokciowej pacjentek grupy 

badanej oraz grupy kontrolnej. Po pobraniu z wykorzystaniem zestawów aspiracyjno-

próżniowych, krew odwirowano w temp. 4ºC, przy obrotach ~2 000 xg przez okres 15 min. 

Uzyskaną surowicę wykorzystywano do oznaczeń.  

Badania biochemiczne przeprowadzono we współpracy z Zakładem Diagnostyki Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie (Kierownik prof. dr hab. Bogdan Solnica). Obejmowały one 

oznaczenie stężenia czynników metabolicznych we krwi, tj. aminotransferazy alaninowej (ALT), 

aminotransferazy asparaginowej (AST), cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu 

LDL, trójglicerydów, glukozy, insuliny, witaminy D, hormonu tyreotropowego (TSH), kortyzolu, 

testosteronu, prolaktyny, siarczanu dehydroepiandrostendionu (DHEA-S), globuliny wiążącej 

hormony płciowe (SHBG) i płytek krwi (PLT), zgodnie z metodyką stosowaną w wyżej 

wymienionym laboratorium (Tab. 2). 

 

Tab. 2. Lista badań laboratoryjnych w surowicy krwi badanych pacjentek, wykonywanych przez Zakład 

Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wraz z metodyką i normami dla grup wiekowych, zależnie 

od płci. K – norma dla kobiet, M – norma dla mężczyzn. 

Kod Oznaczenie Metoda Analizator Materiał Wartości Referencyjne 

I17.11.191 ALT 

IFCC pirogronian – 

mleczan bez 

aktywacji fosforanem 

pirydoksalu, test UV, 

temp. 37oC 

Cobas 

6000/8000 
Surowica 

K: 5-33 U/l 

M: 5-41 U/l 

I19.11.191 AST 
IFCC glutaminian – 

jabłczan bez 

aktywacji fosforanem 

Cobas 

6000/8000 
Surowica 

K: 5-32 U/l 

M: 5-40 U/l 
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pirydoksalu, test UV, 

temp. 370C 

I99.11.191 
Cholesterol 

całk. 

Enzymat. CHOD-

PAP 

Cobas 

6000/8000 
Surowica 3,2 – 5,2 mmol/l 

K01.11.191 
Cholesterol 

HDL 
Metoda ASD 

Cobas 

6000/8000 
Surowica 

K:  >1,2 mmol/l 

M: >1,0 mmol/l 

K03.11.191 

Cholesterol 

LDL 

DIRECT 

Enzymat. z 4-

aminoantypiryną 

iHDSA w obecności 

jonów Mg2+ i 

detergentu 

Cobas 

6000/8000 
Surowica 0,2-3,4 mmol/l 

K03.11.23 
Cholesterol 

LDL 

Wartość wyliczana 

wg wzoru 

Friedewalda 

Cobas 

6000/8000 
Surowica 0,2-3,4 mmol/l 

O49.11.191 
Trójglicery

dy 

Enzymat.- 

kolorymetr.GPO-

PAP 

Cobas 

6000/8000 
Surowica <2,26 mmol/l 

L43.11.191 Glukoza 
Enzymat. z 

heksokinazą 

Cobas 

6000/8000 
Surowica 3,3-5,6 mmol/l 

L97.11.1137 Insulina 
Elektrochemilumin. 

„ECLIA” 

Cobas 

6000/8000 
Surowica 2,6-24,9 μU/ml 

O91.11.1137 Wit. D całk. 
Elektrochemilumin. 

„ECLIA” 
Cobas e 411 Surowica 30-80 ng/ml 

L69.11.1137 TSH 
Elektrochemilumin. 

„ECLIA” 

Cobas 
6000/8000 

Surowica 0,27-4,2 μIU/ml 

M31.11.1137 Kortyzol 
Elektrochemilumin. 

„ECLIA” 

Cobas 

6000/8000 
Surowica 2,3-19,4 μg/dl 

O41.11.1137 Testosteron 
Elektrochemilumin. 

„ECLIA” 

Cobas 

6000/8000 
Surowica 

K: (do 49) 0,29-1,67 nmol/l 

M: (do 49) 8,64-29,0 nmol/l 

K: (po 49) 0,10-1,42 nmol/l 

M: (po 49) 6,68-25,7 nmol/l 

N59.11.1137 Prolaktyna 
Elektrochemilumin. 

„ECLIA” 

Cobas 

6000/8000 
Surowica 

K: 102-496 μIU/ml 

M: 86-324 μIU/ml 

K27.11.1137 DHEA-S 
Elektrochemilumin. 

„ECLIA” 

Cobas 

6000/8000 
Surowica 

K: (15-19) 1,77-9,99 μmol/l 

(20-24) 4,02-11,0 μmol/l 

(25-34) 2,68-9,23 μmol/l 
(35-44) 1,65-9,15 μmol/l 

I83.11.1137 SHBG 
Elektrochemilumin. 

„ECLIA” 

Cobas 

6000/8000 
Surowica 

K: 

(przed menop.) 26,1-110 

nmol/l 

(przed menop.) 14,1-68,9 

nmol/l 

C53.083.02 PLT 

Impedanc. 

Cytometrii 

przepływowej 

Sysmex XE 

2100 

Sysmex XT 

4000i 

Krew 

EDTA 
125-340x103 /μl 
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3.3. Analiza statystyczna 

 

Uzyskane dane analizowano statystycznie. Do opisania charakterystyki badanej grupy użyto 

rozkładów procentowych (w przypadku zmiennych na nominalnej skali pomiarowej) lub statystyk 

opisowych: średnia, mediana, odchylenie standardowe (SD) oraz wartości pierwszego i trzeciego 

kwartyla (IQR).  

Normalność rozkładu poszczególnych ocenianych w pracy parametrów sprawdzano testem 

Shapiro-Wilka. Test U Manna-Whitneya lub t-Studenta zastosowano do porównania zmiennych 

liczbowych pomiędzy dwiema grupami obserwacji. Statystycznie istotne wyniki uzyskane na jego 

bazie świadczą o występowaniu różnicy w rozkładzie danej zmiennej pomiędzy tymi grupami. 

W celu zbadania związku między zmiennymi kategorycznymi wykorzystano test chi2 lub test 

Fishera. 

W celu zbadania istnienia monotonicznych zależności pomiędzy dwiema zmiennymi, kiedy 

wzrostowi jednej zmiennej towarzyszy wzrost/spadek drugiej, wykorzystano współczynnik 

korelacji Spearmana dla zależności monotonicznych o charakterze nieliniowym oraz współczynnik 

korelacji Pearsona dla zależności monotonicznych o charakterze liniowym, kiedy wzrostowi 

jednej cechy towarzyszy proporcjonalny wzrost/spadek drugiej. Współczynniki te mogą przyjąć 

wartości z przedziału od -1 do 1. W przypadku współczynnika Spearmana, istotność jego wartości 

świadczy o występowaniu monotonicznych zależności pomiędzy badanymi zmiennymi. 

Statystycznie istotny wynik dotyczący współczynnika korelacji Pearsona świadczy natomiast o 

występowaniu między nimi zależności o charakterze liniowym. Jeżeli współczynnik przyjmie 

wartość dodatnią oznacza to, że wraz ze wzrostem jednej zmiennej, wartość drugiej zmiennej 

również rośnie. Jeżeli korelacja ma charakter ujemny oznacza to, iż wraz ze wzrostem wartości 

jednego parametru, wartość drugiego parametru spada. Siłę korelacji można sklasyfikować według 

J. Guilforda’a w następujący sposób [131]: 

• |r|=0   - brak korelacji, 

• 0,0<|r|≤0,1  - korelacja nikła, 

• 0,1<|r|≤0,3  - korelacja słaba, 

• 0,3<|r|≤0,5  - korelacja przeciętna, 

• 0,5<|r|≤0,7  - korelacja wysoka, 

• 0,7<|r|≤0,9  - korelacja bardzo wysoka, 
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• 0,9<|r|<1,0  - korelacja niemal pełna, 

• |r|=1   - korelacja pełna. 

W celu określenia zależności stężeń markerów stresu oksydacyjnego wykonano także analizę 

wieloczynnikową. Wartość współczynników modelu liniowego wskazuje o ile rośnie wartość 

zmiennej objaśnianej, przy jednostkowym wzroście zmiennej objaśniającej (tzw. predyktora 

modelu). Z kolei na bazie współczynników modelu regresji logistycznej obliczono jednostkowe 

ilorazy szans, mówiące o tym, ile razy zmieni się szansa na wystąpienie zdarzenia opisywanego 

zmienną objaśnianą przy jednostkowym wzroście predyktora.  

W tabelach przedstawiających wyniki poszczególnych modeli przedstawiono wartości 

ilorazów szans oraz dolne i górne końce ich 95% przedziałów ufności. Można je interpretować 

jako zakres zawierający rzeczywisty iloraz szans z prawdopodobieństwem 95%. 

Za poziom istotności przyjęto p=0,05, wskazując jednak również na wyniki statystycznie 

istotne dla poziomów p=0,01 oraz p=0,001. Wartości p wskazujące na statystycznie istotny wynik 

zostały wyróżnione pogrubioną czcionką. W przypadku p<0,001 zawsze używano zapisu p<0,001. 

Wszystkie obliczenia i wykresy wykonano z wykorzystaniem pakietu statystycznego R 

w wersji 4.0.2.  
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4. Wyniki 

4.1. Analiza ogólna 

Przebadano 40 kobiet z rozpoznaniem  zespołu jajników policystycznych oraz grupę kontrolną, 

składającą się również z 40 kobiet. Czynnikiem towarzyszącym, często odnotowanym w 

wywiadzie lekarskim podczas kwalifikacji udziału w badaniach była insulinooporność u kobiet z 

PCOS. Z powodu ograniczonej liczebności pacjentek przyjętych do badania oraz w celu 

analizowania możliwie jednorodnej grupy przyjęto insulinooporność jako czynnik 

współwystępujący u wszystkich 40 pacjentek z rozpoznaniem zespołu policystycznych jajników.  

W pierwszej kolejności podjęto próby scharakteryzowania grupy badanej pacjentek z PCOS 

względem grupy kontrolnej. Analizowano parametry, takie, jak wiek oraz masa ciała, wyrażona 

wskaźnikiem BMI. Wiek pacjentek zawierał się w przedziale 18-40 lat w obu grupach, jednak dla 

celów statystycznych i porównawczych wyliczono dokładne dane liczbowe, takie jak średnia 

arytmetyczna i mediana, wraz z odchyleniem standardowym (SD).  

Tab. 3. Podstawowe parametry kliniczne i ich analiza statystyczna dla pacjentek z PCOS oraz kobiet z grupy 

kontrolnej. n – wielkość grupy badanej. 

Zmienna Parametr 
Ogółem 

(n=80) 

Grupa 

badanych 

z PCOS (n=40) 

Grupa kontrolna  

(n=40) 

Test 

statyst. 

Wartość 

p 

Wiek 

[lata] 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 

0,0188 

(p<0,05) 

Średnia (SD) 24,74 (4,97) 23,48 (4,68) 26 (4,99) 

Mediana 

(IQR) 

24 (20,75-

28,25) 
23 (19-26,25) 25,5 (22-30) 

Zakres 18-36 18-36 18-35 

BMI 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 
<0,001 

Średnia (SD) 24,96 (5,59) 28,77 (5,37) 21,16 (2,18) 

Mediana 

(IQR) 

23,8 (20,57-

28,64) 

28,88 (25,53-

31,82) 
20,73 (19,05-23,23) 

Zakres 18,07-45,63 18,07-45,63 18,36-24,94 

BMI - 

podział 

<25 61,3% (n=49) 22,5% (n=9) 100% (n=40) 
Fisher <0,001 

>25 38,8% (n=31) 77,5% (n=31) 0% (n=0) 
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U pacjentek badanych ze zdiagnozowanym PCOS wiek wynosił średnio 23,5 ± 4,7 roku, 

podczas gdy dla kobiet grupy kontrolnej był on nieco wyższy i wynosił 26 ± 5 lat. Podobną analizę 

przeprowadzono dla współczynnika masy ciała BMI. Uzyskane dane i ich analizę zestawiono w 

Tabeli 3, a rozkład statystyczny badanych cech w grupach zwizualizowano w postaci wykresów 

pudełkowych.   

Statystycznie wykazano istotne różnice (p<0,05) w wieku badanych pacjentek pomiędzy 

grupami. Wiek pacjentek z PCOS z insulinoopornością wynosił 23 lata (mediana, 19-26,25; 

pierwszy (dolny) i trzeci (górny) kwartyl), podczas gdy wiek pacjentek grupy kontrolnej wynosił 

25,5 lat (22-30) i był istotnie wyższy (Ryc. 10A).  

Istotność statystyczną (p<0,001) odnotowano również dla wskaźnika BMI, przy czym grupa 

chorych na PCOS charakteryzowała się wyższym wskaźnikiem BMI niż grupa kontrolna. Mediana 

BMI kobiet z grupy badanej wyniosła 28,88 (25,53-31,82), a kobiet z grupy kontrolnej 20,73 

(19,05-23,23) (Ryc. 9B). Kobiety z nadwagą bądź otyłością (wskaźnik BMI≥25) stanowiły 77,5% 

kobiet z grupy PCOS, podczas gdy wśród kobiet z grupy kontrolnej żadna nie posiadała nadwagi - 

maksymalna osiągnięta wartość BMI to 29,94.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 10. Porównanie cech pacjentek 

w grupach badanych.  
A. Porównanie wieku badanych pacjentek z 

PCOS oraz kobiet z grupy kontrolnej.  
B. Porównanie wskaźnika BMI badanych 

pacjentek z PCOS oraz kobiet z grupy 

kontrolnej. 
 

A 

 

 

 

 

B 
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4.2. Ocena stężenia markerów metabolicznych 

 

W następnej kolejności porównano parametry krwi grup badanych. Analizowano czynniki 

metaboliczne, takie jak aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginowa 

(AST), cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza, insulina, 

witamina D, hormon tyreotropowego (TSH), kortyzol, testosteron, prolaktyna, siarczan 

dehydroepiandrostendionu (DHEA-S), globulina wiążąca hormony płciowe (SHBG) oraz płytki 

krwi (PLT). Uzyskane wyniki dla profili metabolicznych wraz z ich analizą statystyczną 

zestawiono w Tabeli 4 oraz w postaci wykresów pudełkowych, obrazujących rozkład statystyczny 

poszczególnych parametrów (Ryc. 11-13).  

Porównanie profili metabolicznych z krwi badanych ujawniło istotne różnice pomiędzy 

grupami badanych kobiet. Wyniki stężenia testosteronu, skali F-G, wskaźnika wolnych 

androgenów FAI, stężenia hormonu DHEAS, insuliny, glukozy, wskaźnika insulinooporności 

HOMA-IR, parametrów ALT i AST, PLT, TG oraz cholesterolu całkowitego i LDL były 

statystycznie istotnie wyższe wśród kobiet z PCOS niż u kobiet z grupy kontrolnej. Wysoki poziom 

testosteronu (powyżej 1,67 nmol/l) i wskaźnika wolnych androgenów FAI (powyżej 5%) dotyczył 

odpowiednio 70% (n=28) i 65% (n=26) kobiet chorych na PCOS (n=28), podczas gdy wszystkie 

kobiety z grupy kontrolnej posiadały stężenie testosteronu i wskaźnik FAI w normie (Ryc. 11). 

Objawy nadmiernego owłosienia dotyczyły również 70% kobiet z zespołem policystycznych 

jajników (skala F-G ≥ 8). Natomiast odsetek ten w grupie kontrolnej wyniósł 22,5% (n=9) (Ryc. 

11). Stężenie hormonu DHEAS powyżej normy miało 47,5% chorych kobiet (n=19), podczas, gdy 

92,5% kobiet z grupy kontrolnej miało wynik w normie (n=37) (Ryc. 11). Wartość stężenia 

insuliny powyżej normy (>10,0 µU/ml) wystąpił u 97,5% chorych na PCOS (n=39) i u żadnej z 

kobiet z grupy kontrolnej (Ryc. 11). Wszystkie kobiety z grupy badanej posiadały wskaźnik 

HOMA-IR≥2 (Ryc. 12), wskazujący na insulinooporność, co jest zgodne z informacjami 

uzyskanymi podczas wywiadu lekarskiego.  

Równocześnie zaobserwowano statystycznie istotnie niższe wyniki stężenia SHBG, wskaźnika 

QUICKI, testu określającego zwłóknienie FIB-4 oraz parametru HDL w grupie pacjentek z PCOS 

w porównaniu ze zdrowymi kobietami (Ryc. 13). Niskie stężenie SHBG (poniżej 26,1 nmol/l) 

stwierdzono u 40% pacjentek z PCOS (n=16). Natomiast wynik ten w normie posiadało 



49 

 

odpowiednio 57,5% i 67,5% kobiet z grupy badanej i kontrolnej (Ryc. 11). Wszystkie kobiety 

z obu grup posiadały wynik testu FIB-4 poniżej 2,67 (Ryc. 12), wskazujący na brak wysokiego 

prawdopodobieństwa zaawansowanego włóknienia.  

Nie zaobserwowano natomiast istotnej statystycznie różnicy w rozkładach parametrów TSH, 

prolaktyny, witaminy D i kortyzolu pomiędzy kobietami z PCOS a grupą kontrolną. Kobiety 

z grupy badanej oraz z grupy kontrolnej w zdecydowanej większości charakteryzowały się 

hipowitaminozą (stężenie witaminy D <30 ng/ml), odpowiednio 85% (n=34) oraz 82,5% (n=33) 

(Tab. 4). 
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Tab. 4. Analiza statystyczna profilu metabolicznego pacjentek z PCOS i kobiet z grupy kontrolnej. n – wielkość grupy badanej. 

Zmienna Parametr statystyczny Ogółem (n=80) 
Grupa badanych 

z PCOS (n=40) 

Grupa  

kontrolna (n=40) 

Test statyst. Wartość p 

Testosteron [nmol/l] 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 
<0,001 

Średnia (SD) 1,53 (0,83) 2,11 (0,76) 0,96 (0,37) 

Mediana (IQR) 1,38 (0,95-2,04) 2,04 (1,5-2,43) 0,98 (0,66-1,25) 

Zakres 0,25-3,96 0,87-3,96 0,25-1,67 

Testosteron [nmol/l] 

podział 

<1,67 65% (n=52) 30% (n=12) 100% (n=40) 
Fisher <0,001 

>1,67 35% (n=28) 70% (n=28) 0% (n=0) 

Skala F-G [pkt] 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 
<0,001 

Średnia (SD) 9,2 (7,32) 13,4 (7,7) 5 (3,63) 

Mediana (IQR) 7,5 (3,75-14) 14 (7,75-18) 4,5 (2-7,25) 

Skala F-G [pkt.] - 

podział 

Zakres 0-36 1-36 0-12 

<8 53,8% (n=43) 30% (n=12) 77,5%(n=31) 
chi2 <0,001 

>8 46,2% (n=37) 70% (n=28) 22,5% (n=9) 

FAI [%] 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 
<0,001 

Średnia (SD) 4,3 (4,39) 7,23 (4,53) 1,37 (0,97) 

Mediana (IQR) 2,42 (1,1-5,54) 5,55 (3,96-9,81) 1,1 (0,77-1,54) 

Zakres 0,29-18,95 0,8-18,95 0,29-4,38 

FAI [%] - podział 
<5 67,5% (n=54) 35% (n=14) 100% (n=40) 

Fisher <0,001 
>5 32,5% (n=26) 65% (n=26) 0% (n=0) 

DHEAS [µmol/l] 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 
<0,001 

Średnia (SD) 9,25 (4,36) 11,56 (4,86) 6,95 (1,99) 

Mediana (IQR) 8,25 (6,2-10,91) 10,73 (8,34-13,7) 6,65 (5,71-8,17) 

Zakres 3,66-23,36 3,66-23,36 3,84-12,22 

DHEAS [µmol/l] - 

podział 

<4,02 3,8% (n=3) 2,5% (n=1) 5% (n=2) 

Fisher <0,001 4,02-11 71,2% (n=57) 50% (n=20) 92,5% (n=37) 

>11 25% (n=20) 47,5% (n=19) 2,5% (n=1) 

SHBG [nmol/l] n 80 40 40 
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Średnia (SD) 63,59 (40,46) 39,51 (26,92) 87,66 (37,45) U Mann-

Whitney 

 

<0,001 Mediana (IQR) 49,9 (29,7-89,23) 34 (24,93-46,15) 85,8 (61,55-114,45) 

Zakres 9,7-162,8 9,7-158,4 21,1-162,8 

SHBG [nmol/l] - - 

podział 

<26,1 22,5% (n=18) 40% (n=16) 5% (n=2) 

Fisher <0,001 26,1-110 62,5% (n=50) 57,5% (n=23) 67,5% (n=27) 

>110 15% (n=12) 2,5% (n=1) 27,5% (n=11) 

Insulina [µU/ml] 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 
<0,001 

Średnia (SD) 14,06 (11,75) 21,13 (13,13) 6,99 (2,13) 

Mediana (IQR) 9,61 (7,87-16,45) 16,6 (13,6-20,82) 7,86 (5,14-8,85) 

Zakres 2,83 - 77,23 8,53 - 77,23 2,83 - 9,8 

Insulina [µU/ml] - 

podział 

<2,6 0% (n=0) 0% (n=0) 0% (n=0) 

Fisher <0,001 2,6-10,0 51,2% (n=41) 2,5% (n=1) 100% (n=40) 

>10,0 48,8% (n=39) 97,5% (n=39) 0% (n=0) 

Glukoza [mmol/l] 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 
<0,001 

Średnia (SD) 5,02 (0,57) 5,29 (0,64) 4,74 (0,3) 

Mediana (IQR) 4,92 (4,68-5,27) 5,24 (4,92-5,48) 4,74 (4,56-4,92) 

Zakres 4-7,51 4,47-7,51 4-5,36 

Glukoza [mg/dl] 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 
<0,001 

Średnia (SD) 90,29 (10,31) 95,31 (11,56) 85,27 (5,48) 

Mediana (IQR) 88,56 (84,19-94,82) 94,32 (88,52-98,69) 85,23 (82,04-88,61) 

Zakres 72-135,18 80,46-135,18 72-96,48 

HOMA-IR 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 
<0,001 

Średnia (SD) 3,28 (3,34) 5,08 (3,97) 1,48 (0,47) 

Mediana (IQR) 2,03 (1,66-4,05) 4,06 (3,1-4,93) 1,65 (1,02-1,91) 

Zakres 0,54-25,78 2,07-25,78 0,54-1,99 

HOMA-IR - podział 
<2% - norma 50% (n=40) 0% (n=0) 100% (n=40) 

Fisher <0,001 
≥2% - insulinooporność 50% (n=40) 100% (n=40) 0% (n=0) 

QUICKI n 80 40 40 
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Średnia (SD) 0,34 (0,03) 0,31 (0,02) 0,36 (0,02) 
U Mann-

Whitney 
<0,001 Mediana (IQR) 0,34 (0,31-0,35) 0,31 (0,3-0,32) 0,35 (0,35-0,38) 

Zakres 0,25 - 0,43 0,25 - 0,34 0,34 - 0,43 

FIB-4 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 
<0,001 

Średnia (SD) 0,46 (0,17) 0,38 (0,13) 0,55 (0,16) 

Mediana (IQR) 0,42 (0,35-0,56) 0,35 (0,29-0,42) 0,52 (0,42-0,63) 

Zakres 0,2-0,97 0,2-0,78 0,33-0,97 

FIB-4 - podział 

<2,67 100% (n=80) 100% (n=40) 100% (n=40) 

- - >2,67  

(wys. prawdopodob. 

zaawansow. włóknienia) 

0% (n=0) 0% (n=0) 0% (n=0) 

ALT [U/l] 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 
<0,001 

Średnia (SD) 23,06 (17,98) 30,85 (21,94) 15,28 (7,03) 

Mediana (IQR) 17 (13-28,25) 26 (18,5-34,5) 14 (11-16) 

Zakres 7-134 10-134 7-33 

AST [U/l] 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 
<0,001 

Średnia (SD) 21,91 (9,36) 24,9 (11,83) 18,92 (4,39) 

Mediana (IQR) 20 (17-23) 22 (19-25,25) 19 (15,75-21) 

Zakres 11-80 11-80 13-32 

PLT  

[x103/µl = x109/l] 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 
<0,001 

Średnia (SD) 270,05 (59,31) 294,98 (52,71) 245,12 (55,45) 

Mediana (IQR) 264,5 (229,75-305) 283 (261,75-326) 235 (205,75-273) 

Zakres 151-449 207-449 151-364 

TSH [µlU/ml] 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 

0,0912 

 

Średnia (SD) 2,04 (0,87) 2,21 (0,82) 1,88 (0,89) 

Mediana (IQR) 1,98 (1,46-2,61) 2,09 (1,63-2,63) 1,67 (1,36-2,26) 

Zakres 0,1-4,42 1,01-4,42 0,1-3,81 

Prolaktyna [µlU/ml] 
n 80 40 40 U Mann-

Whitney 
0,6932 

Średnia (SD) 295,34 (103,87) 290,32 (108,82) 300,35 (99,8) 
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Mediana (IQR) 278 (213,5-389,75) 274,5 (210,5-404,25) 278 (234,5-354,25) 

Zakres 115-531 115-469 131-531 

Witamina D [ng/ml] 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 
0,3263 

Średnia (SD) 20,85 (10,9) 20,29 (11,74) 21,42 (10,1) 

Mediana (IQR) 17,75 (13-25,78) 16,26 (12,36-25,52) 19,85 (14,8-26,48) 

Zakres 7,87-63 7,87-63 8,15-51,8 

Witamina D [ng/ml] - 

podział 

<30 ng/ml 83,8% (n=67) 85% (n=34) 82,5% (n=33) 
chi2 1 

≥30 ng/ml 16,2% (n=13) 15% (n=6) 17,5% (n=7) 

Cholesterol [mmol/l] 

n 80 40 40 

t-Studenta 0,0447 
Średnia (SD) 4,57 (0,67) 4,72 (0,74) 4,42 (0,55) 

Mediana (IQR) 4,55 (4,18-5,1) 4,7 (4,2-5,23) 4,3 (4,1-4,8) 

Zakres 3,2 - 6,2 3,3 - 6,2 3,2 - 5,5 

LDL [mmol/l] 

n 80 40 40 

t-Studenta <0,001 
Średnia (SD) 2,54 (0,73) 2,82 (0,72) 2,27 (0,64) 

Mediana (IQR) 2,5 (2-3) 2,8 (2,3-3,23) 2,2 (1,87-2,62) 

Zakres 1,2-4,4 1,5-4,3 1,2-4,4 

HDL [mmol/l] 

n 80 40 40 

t-Studenta <0,001 
Średnia (SD) 1,62 (0,42) 1,35 (0,3) 1,89 (0,33) 

Mediana (IQR) 1,65 (1,32-1,91) 1,35 (1,08-1,54) 1,88 (1,69-2,05) 

Zakres 0,91-2,75 0,91-2,08 1,11-2,75 

TG [mmol/l] 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 
<0,001 

Średnia (SD) 1,02 (0,48) 1,23 (0,53) 0,81 (0,32) 

Mediana (IQR) 0,88 (0,7-1,25) 1,19 (0,82-1,45) 0,78 (0,6-0,93) 

Zakres 0,34-2,82 0,46-2,82 0,34-2,09 

Kortyzol [µg/dl] 

n 80 40 40 

t-Studenta 0,9775 
Średnia (SD) 11,54 (4,08) 11,53 (4,59) 11,56 (3,55) 

Mediana (IQR) 11,75 (8,66-13,93) 11,21 (8,55-14,33) 11,8 (9,27-13,65) 

Zakres 2,28-22,73 2,28-22,73 3,46-17,9 
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Ryc. 11. Porównanie badanych parametrów krwi u pacjentek ze zdiagnozowanym PCOS oraz kobiet z grupy 

kontrolnej: testosteronu (A), skala F-G (B), wskaźnika FAI (C), DHEA-S (D), SHBG (E) i insuliny (F). 

A            B 

 

 

 

 

 

C            D 

 

 

 

 

 

E             F 
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Ryc. 12. Porównanie wybranych parametrów krwi u pacjentek z PCOS oraz kobiet z grupy kontrolnej. A. 

Glukoza [mmol/l]; B. Glukoza [mg/dl]; C. Wskaźnik HOMA-IR [jedn. um.]; D. Wskaźnik QUICKI; E. Test 

FIB-4; F. PLT. 

A       B 

 

 

 

 

 

C       D 

 

 

 

 

 

E        F 
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Ryc. 13. Porównanie wybranych parametrów krwi u pacjentek z PCOS oraz kobiet z grupy kontrolnej. A. ALT; 

B. AST; C. cholesterol całkowity; D. LDL; E. HDL; F. TG. 

A          B 

 

 

 

 

 

C          D 

 

 

 

 

 

E            F 
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4.3. Ocena stężenia markerów stresu oksydacyjnego  

U badanych przeprowadzono pomiar poziomu markerów stresu oksydacyjnego, w tym 8-

hydroksyguanozyny (8-OHdG), peroksydazy glutationowej (GPX), aldehydu dimalonowego 

(MDA), dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) oraz winianoodpornej kwaśnej fosfatazy (TRAP). 

Uzyskane dane wraz z analizą statystyczną zestawiono w Tabeli 5.  

Tab. 5. Porównanie stężenia markerów stresu oksydacyjnego u pacjentek z PCOS i kobiet z grupy kontrolnej. 

n – wielkość grupy badanej. 

Zmienna Parametr 
Ogółem 

(n=80) 

Grupa badanych 

z PCOS (n=40) 

Grupa  

kontrolna 

(n=40) 

Test 

statyst. 

Wartość 

p 

8-OHdG 

[ng/ml] 

 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 

0,5768 

 

Średnia (SD) 22,94 (20,61) 25,06 (22,19) 20,83 (18,94) 

Mediana (IQR) 
13,48  

(6,3-38,72) 

14,83  

(6,49-43,29) 

12,64  

(6,26-27,8) 

Zakres 2,97-64,82 2,97-64,82 3,13-61,07 

PGX 

 [ng/ml] 

 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 

0,711 

 

Średnia (SD) 42,03 (13,78) 43,13 (15,55) 40,94 (11,85) 

Mediana (IQR) 
37,58  

(33,57-49,1) 

36,71  

(31,66-51,93) 

38,17  

(34,96-45,71) 

Zakres 7,8-100,2 23,79-100,2 7,8-67,13 

MDA 

[nmol/ml] 

 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 

0,679 

 

Średnia (SD) 11,79 (11,99) 13,09 (13,19) 10,49 (10,66) 

Mediana (IQR) 
6,08  

(2,86-18,57) 

6,36  

(2,84-21,3) 

5,62  

(2,86-14,44) 

Zakres 0,28-41,54 0,53-41,54 0,28-38,79 

SOD 

[U/l] 

 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 

0,1567 

 

Średnia (SD) 
154,93 

(174,55) 

180,49  

(186,75) 

129,37  

(159,68) 

Mediana (IQR) 
74,1  

(0,01-316,73) 

87,34  

(0,01-377,01) 

35,66  

(0,01-226,44) 

Zakres 0,01-493,6 0,01-493,6 0,01-469,31 

TRAP  

[U/l] 

n 80 40 40 

U Mann-

Whitney 

 

0,4386 

Średnia (SD) 4,95 (4,74) 5,54 (5,05) 4,36 (4,38) 

Mediana (IQR) 
3,19  

(1,02-8,48) 

3,66  

(0,96-10,87) 

3,03  

(1,04-6,62) 

Zakres -1,01-14,59 0,18-14,59 -1,01-14,15 
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Średnie stężenia wszystkich markerów stresu oksydacyjnego jest wyższe w grupie pacjentek 

z PCOS, jednak zakres otrzymanych danych jest bardzo szeroki. Z tego też powodu statystycznie 

nie potwierdzono istotnej różnicy w rozkładach poziomu markerów stresu oksydacyjnego 

pomiędzy pacjentkami z PCOS a kobietami z grupy kontrolnej (Tab. 5). 

 

4.4. Analiza korelacji stresu oksydacyjnego z parametrami 

metabolicznymi 

 

W celu określenia czy poziom markerów stresu oksydacyjnego koreluje z innymi 

analizowanymi parametrami profilu metabolicznego lub wiekiem pacjentek, przeprowadzono 

dodatkową analizę monotonicznej zależności liniowej Spearmana, w której oba parametry 

analizowane są jednakowo, bez wyróżniania zmiennej zależnej i niezależnej. Wyliczany w ten 

sposób współczynnik korelacji Spearmana zawiera się w przedziale -1 – 1.  

 Uzyskane dane dla każdego markera stresu oksydacyjnego zestawiono w tabelach (Tab. 6-

10), a dla zależności istotnych statystycznie wykreślano wykres monotonicznej korelacji liniowej 

(Ryc. 14-18). 

 

4.4.1. Korelacje w grupie kobiet z PCOS  

W grupie pacjentek z PCOS zaobserwowano jedynie jedną statystycznie istotną (p<0,001) 

korelację poziomu markerów stresu oksydacyjnego z wiekiem badanych. Współczynnik 

Spearmana >0,5 wskazuje na dodatnią i silną korelację. Oznacza to, że wraz ze wzrostem wieku 

chorych poziom stężenia markerów również wzrasta (Tab. 6-10, Ryc. 14-18).  

  



59 

 

 

 

 Parametr 

Współczynnik 

korelacji 

Spearmana 

Wartość p 

Wiek [lata] 0,579 <0,001 

Testosteron [nmol/l] -0,098 0,548 

Skala F-G [pkt.] 0,065 0,689 

FAI [%] -0,239 0,137 

DHEAS [umol/l] -0,099 0,543 

SHBG [nmol/l] 0,184 0,255 

Insulina [µU/ml] -0,007 0,968 

Glukoza [mmol/l] 0,053 0,744 

Glukoza [mg/dl] 0,053 0,744 

HOMA-IR 0,03 0,852 

QUICKI -0,03 0,852 

FIB-4 0,297 0,063 

BMI 0,009 0,958 

ALT [U/l] -0,069 0,671 

AST [U/l] -0,002 0,989 

PLT [x103/µl = x109/l] -0,059 0,718 

TSH [µlU/ml] -0,049 0,764 

Prolaktyna [µlU/ml] -0,082 0,615 

Witamina D [ng/ml] 0,208 0,196 

Cholesterol [mmol/l] 0,185 0,254 

LDL [mmol/l] 0,235 0,145 

HDL [mmol/l] -0,128 0,433 

TG [mmol/l] -0,018 0,91 

Kortyzol [ug/dl] 0,084 0,608 

 

 

 

 

Tab. 6. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy poziomem 

8-hydroksyguanozyny [ng/ml] a wiekiem i pozostałymi 

parametrami u pacjentek z PCOS. 
 

Ryc. 14. Wykres korelacji liniowej dla 

poziomu 8-hydroksyguanozyny i parametru 

wieku pacjentek z PCOS. 
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 Parametr 

Współczynnik 

korelacji 

Spearmana 

Wartość p 

Wiek [lata] 0,579 <0,001 

Testosteron [nmol/l] -0,044 0,788 

Skala F-G [pkt.] 0,032 0,846 

FAI [%] -0,138 0,395 

DHEAS [umol/l] -0,061 0,707 

SHBG [nmol/l] 0,11 0,499 

Insulina [µU/ml] -0,009 0,958 

Glukoza [mmol/l] 0,013 0,936 

Glukoza [mg/dl] 0,013 0,936 

HOMA-IR 0,015 0,925 

QUICKI -0,015 0,925 

FIB-4 0,25 0,12 

BMI 3,28e-04 0,998 

ALT [U/l] 0,016 0,921 

AST [U/l] 0,017 0,915 

PLT [x103/µl = x109/l] -0,116 0,478 

TSH [µlU/ml] 0,036 0,823 

Prolaktyna [µlU/ml] -0,03 0,856 

Witamina D [ng/ml] 0,143 0,38 

Cholesterol [mmol/l] 0,103 0,527 

LDL [mmol/l] 0,177 0,273 

HDL [mmol/l] -0,213 0,187 

TG [mmol/l] 0,032 0,845 

Kortyzol [ug/dl] -0,021 0,899 

 

 

 

Tab. 7. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy wynikami 

peroksydazą glutationową a wiekiem i pozostałymi 

parametrami u pacjentek z PCOS. 

Ryc. 15. Wykres korelacji liniowej dla 

poziomu peroksydazy glutationowej 

a parametru wieku pacjentek z PCOS. 
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 Parametr Współczynnik Wartość p 

Wiek [lata] 0,597 <0,001 

Testosteron [nmol/l] -0,134 0,41 

Skala F-G [pkt.] 0,02 0,905 

FAI [%] -0,263 0,101 

DHEAS [umol/l] -0,133 0,413 

SHBG [nmol/l] 0,21 0,194 

Insulina [µU/ml] -0,001 0,996 

Glukoza [mmol/l] -0,007 0,968 

Glukoza [mg/dl] -0,007 0,968 

HOMA-IR 0,021 0,898 

QUICKI -0,021 0,898 

FIB-4 0,263 0,101 

BMI 0,033 0,841 

ALT [U/l] -0,006 0,969 

AST [U/l] 0,021 0,898 

PLT [x103/µl = x109/l] -0,011 0,948 

TSH [µlU/ml] -0,034 0,834 

Prolaktyna [µlU/ml] -0,109 0,502 

Witamina D [ng/ml] 0,154 0,342 

Cholesterol [mmol/l] 0,181 0,264 

LDL [mmol/l] 0,243 0,132 

HDL [mmol/l] -0,191 0,238 

TG [mmol/l] 0,026 0,873 

Kortyzol [ug/dl] -0,013 0,936 

 

 

 

 

Ryc. 16. Wykres korelacji liniowej dla 

poziomu aldehydu dimalonowego 

a parametru wieku pacjentek z PCOS. 

Tab. 8. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy poziomem 

aldehydu dimalonowego a wiekiem i pozostałymi 

parametrami u pacjentek z PCOS. 
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 Parametr Współczynnik Wartość p 

Wiek [lata] 0,513 <0,001 

Testosteron [nmol/l] -0,141 0,384 

Skala F-G [pkt.] 0,152 0,348 

FAI [%] -0,298 0,062 

DHEAS [umol/l] -0,1 0,537 

SHBG [nmol/l] 0,231 0,151 

Insulina [µU/ml] -0,068 0,675 

Glukoza [mmol/l] 0,063 0,701 

Glukoza [mg/dl] 0,063 0,701 

HOMA-IR -0,021 0,896 

QUICKI 0,021 0,896 

FIB-4 0,265 0,098 

BMI 0,019 0,906 

ALT [U/l] -0,083 0,609 

AST [U/l] -0,017 0,917 

PLT [x103/µl = x109/l] -0,077 0,637 

TSH [µlU/ml] -0,013 0,939 

Prolaktyna [µlU/ml] -0,203 0,208 

Witamina D [ng/ml] 0,24 0,136 

Cholesterol [mmol/l] 0,144 0,375 

LDL [mmol/l] 0,197 0,224 

HDL [mmol/l] -0,112 0,491 

TG [mmol/l] -0,019 0,909 

Kortyzol [ug/dl] 0,079 0,628 

 

  

Tab. 9. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy poziomem 

dysmutazy ponadtlenkowej a wiekiem i pozostałymi 

parametrami u pacjentek z PCOS. 
 

Ryc. 17. Wykres korelacji liniowej dla 

poziomu dysmutazy ponadtlenkowej 

i parametru wieku pacjentek z PCOS. 
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 Parametr Współczynnik Wartość p 

Wiek [lata] 0,522 <0,001 

Testosteron [nmol/l] -0,142 0,381 

Skala F-G [pkt.] 0,1 0,538 

FAI [%] -0,256 0,11 

DHEAS [umol/l] -0,149 0,359 

SHBG [nmol/l] 0,177 0,275 

Insulina [µU/ml] -0,069 0,669 

Glukoza [mmol/l] 0,039 0,812 

Glukoza [mg/dl] 0,039 0,812 

HOMA-IR -0,049 0,765 

QUICKI 0,049 0,765 

FIB-4 0,259 0,106 

BMI 0,076 0,64 

ALT [U/l] -0,079 0,629 

AST [U/l] -0,043 0,791 

PLT [x103/µl = x109/l] -0,059 0,72 

TSH [µlU/ml] -0,056 0,734 

Prolaktyna [µlU/ml] -0,136 0,404 

Witamina D [ng/ml] 0,177 0,274 

Cholesterol [mmol/l] 0,097 0,551 

LDL [mmol/l] 0,17 0,295 

HDL [mmol/l] -0,168 0,301 

TG [mmol/l] -0,049 0,762 

Kortyzol [ug/dl] 0,051 0,754 

 

 

 

  

Ryc. 18. Wykres korelacji liniowej dla 

poziomu winianoodpornej kwaśnej fosfatazy 

a parametru wieku pacjentek z PCOS. 

Tab. 10. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy 

poziomem winianoodpornej kwaśnej fosfatazy a wiekiem 

i pozostałymi parametrami u pacjentek z PCOS. 
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4.4.2. Korelacje w grupie kontrolnej 

 

U kobiet z grupy kontrolnej zaobserwowano znacznie więcej korelacji pomiędzy poziomem 

markerów stresu oksydacyjnego a parametrami profilu metabolicznego. Podobnie, jak 

w przypadku pacjentek z PCOS, u kobiet z grupy kontrolnej oznaczono korelację poziomu 

markerów i wieku (Tab. 11-15, Ryc. 19-23). Korelacja ta jest w obu grupach dodatnia i wysoka, 

co oznacza, iż poziom markerów stresu oksydacyjnego wzrasta wraz z wiekiem, niezależnie od 

PCOS. 

Dodatkowo, dla 8-hydroksyguanozyny wykazano umiarkowaną ujemną korelację 

z poziomem testosteronu oraz dodatnią korelację ze wskaźnikiem masy ciała BMI (Tab. 11; 

Ryc. 19).  

W przypadku peroksydazy glutationowej wykazano korelację z poziomem FAI 

oraz DHEAS (Tab. 12; Ryc. 20). W obu przypadkach oznaczono umiarkowaną ujemną korelację, 

wskazująca na obniżenie poziomu markera wraz z obniżeniem poziomu FAI i DHEAS.  

Korelacje z poziomem testosteronu, DHEAS i BMI wykazano dla aldehydu dimalonowego 

(Tab. 13; Ryc. 21). Korelacja z poziomem testosteronu i DHEAS jest umiarkowana i ujemna, 

podobnie jak w przypadku analiz przeprowadzonych odpowiednia dla 8-hydroksyguanozyny 

(testosteron) i peroksydazy glutationowej (DHEAS). Podobnie, jak w przypadku 8-

hydroksyguanozyny korelacja ze wskaźnikiem masy ciała BMI jest dodatnia.  

W grupie kontrolnej stwierdzono również korelację poziomu dysmutazy ponadtlenkowej 

SOD ze wskaźnikiem BMI kobiet (Tab. 14; Ryc. 22). Korelacja ta jest umiarkowana i dodatnia, 

a wynik ten jest zgodny z otrzymanymi dla 8-OHdG i MDA. 

Ostatnia analiza korelacji w grupie kontrolnej wskazuje na istnienie statystycznie istotnych 

korelacji stężeń winianoodpornej kwaśnej fosfatazy ze stężeniem testosteronu, wskaźnikiem 

DHEAS oraz BMI (Tab. 15; Ryc. 23). Podobnie, jak w poprzednich przypadkach, korelacja 

winianoodpornej kwaśnej fosfatazy ze wskaźnikiem BMI jest umiarkowana i dodatnia, natomiast 

korelacja z testosteronem i DHEAS była umiarkowana i ujemna. Uzyskane wyniki pozostają 

w zgodzie z otrzymanymi dla innych markerów stresu oksydacyjnego.  
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 Parametr Współczynnik Wartość p 

Wiek [lata] 0,576 <0,001 

Testosteron [nmol/l] -0,334 0,035 

Skala F-G [pkt.] -0,121 0,457 

FAI [%] -0,254 0,114 

DHEAS [umol/l] -0,327 0,04 

SHBG [nmol/l] 0,028 0,865 

Insulina [µU/ml] -0,106 0,513 

Glukoza [mmol/l] 0,246 0,126 

Glukoza [mg/dl] 0,246 0,126 

HOMA-IR -0,021 0,897 

QUICKI 0,027 0,871 

FIB-4 0,203 0,21 

BMI 0,317 0,046 

ALT [U/l] 0,011 0,948 

AST [U/l] -0,072 0,66 

PLT [x103/µl = x109/l] 0,205 0,206 

TSH [µlU/ml] 0,026 0,872 

Prolaktyna [µlU/ml] 0,091 0,576 

Witamina D [ng/ml] 0,122 0,453 

Cholesterol [mmol/l] -0,093 0,57 

LDL [mmol/l] -0,101 0,537 

HDL [mmol/l] -0,029 0,859 

TG [mmol/l] -0,04 0,805 

Kortyzol [ug/dl] 0,051 0,757 

 

  

Tab. 11. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy 

poziomem 8-hydroksyguanozyny a wiekiem i pozostałymi 

parametrami u pacjentek z grupy kontrolnej. 
 

 

Ryc. 19. Wykres korelacji liniowej dla 

poziomu 8-hydroksyguanozyny i parametrów 

wieku pacjentek (A), poziomu testosteronu 

(B), DHEAS (C) i BMI (D) pacjentek grupy 

kontrolnej. 

A  

 

 

  

B 

 

 

 

C 

 

 

 

D 
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 Parametr Współczynnik Wartość p 

Wiek [lata] 0,536 <0,001 

Testosteron [nmol/l] -0,251 0,119 

Skala F-G [pkt.] -0,167 0,302 

FAI [%] -0,317 0,046 

DHEAS [umol/l] -0,35 0,027 

SHBG [nmol/l] 0,171 0,291 

Insulina [µU/ml] -0,116 0,476 

Glukoza [mmol/l] 0,237 0,14 

Glukoza [mg/dl] 0,237 0,141 

HOMA-IR -0,017 0,916 

QUICKI -0,02 0,901 

FIB-4 0,23 0,154 

BMI 0,295 0,065 

ALT [U/l] -0,038 0,817 

AST [U/l] -0,091 0,578 

PLT [x103/µl = x109/l] 0,161 0,32 

TSH [µlU/ml] -0,091 0,575 

Prolaktyna [µlU/ml] 0,134 0,41 

Witamina D [ng/ml] 0,146 0,368 

Cholesterol [mmol/l] -0,191 0,238 

LDL [mmol/l] -0,165 0,308 

HDL [mmol/l] -0,14 0,389 

TG [mmol/l] -0,109 0,503 

Kortyzol [ug/dl] 0,004 0,979 

 

  

  

Tab. 12. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy 

poziomem peroksydazy glutationowej a wiekiem i 

pozostałymi parametrami u pacjentek z grupy kontrolnej. 
 

 

Ryc. 20. Wykres korelacji liniowej dla 

poziomu peroksydazy glutationowej 

i parametrów wieku pacjentek (A), poziomu 

FAI (B) oraz poziomu DHEAS (C) pacjentek 

grupy kontrolnej. 

A 

  

 

 

 

B 

 

 

 

 

C 



67 

 

 Parametr Współczynnik Wartość p 

Wiek [lata] 0,543 <0,001 

Testosteron [nmol/l] -0,314 0,048 

Skala F-G [pkt.] -0,138 0,394 

FAI [%] -0,211 0,191 

DHEAS [umol/l] -0,32 0,044 

SHBG [nmol/l] 0,015 0,927 

Insulina [µU/ml] -0,037 0,82 

Glukoza [mmol/l] 0,189 0,243 

Glukoza [mg/dl] 0,19 0,24 

HOMA-IR 0,023 0,89 

QUICKI -0,015 0,927 

FIB-4 0,203 0,208 

BMI 0,347 0,028 

ALT [U/l] 0,033 0,841 

AST [U/l] -0,054 0,739 

PLT [x103/µl = x109/l] 0,164 0,311 

TSH [µlU/ml] -0,016 0,924 

Prolaktyna [µlU/ml] 0,052 0,751 

Witamina D [ng/ml] 0,142 0,382 

Cholesterol [mmol/l] -0,192 0,236 

LDL [mmol/l] -0,194 0,231 

HDL [mmol/l] -0,084 0,606 

TG [mmol/l] -0,043 0,794 

Kortyzol [ug/dl] 0,158 0,33 

 

  

Tab. 13. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy 

poziomem aldehydu dimalonowego a wiekiem i 

pozostałymi parametrami u pacjentek z grupy kontrolnej. 
 

 

Ryc. 21. Wykres korelacji liniowej dla 

poziomu aldehydu dimalonowego 

a parametru wieku pacjentek (A), poziomu 

testosteronu (B), poziomu DHEAS (C) oraz 

BMI (D) pacjentek grupy kontrolnej. 

A 

  

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

D 
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 Parametr Współczynnik Wartość p 

Wiek [lata] 0,603 <0,001 

Testosteron [nmol/l] -0,295 0,065 

Skala F-G [pkt.] -0,106 0,516 

FAI [%] -0,208 0,198 

DHEAS [umol/l] -0,29 0,07 

SHBG [nmol/l] 0,055 0,735 

Insulina [µU/ml] -0,122 0,452 

Glukoza [mmol/l] 0,244 0,129 

Glukoza [mg/dl] 0,244 0,129 

HOMA-IR -0,024 0,885 

QUICKI 0,017 0,916 

FIB-4 0,193 0,233 

BMI 0,411 0,008 

ALT [U/l] 0,08 0,624 

AST [U/l] -0,065 0,689 

PLT [x103/µl = x109/l] 0,203 0,209 

TSH [µlU/ml] 0,054 0,741 

Prolaktyna [µlU/ml] 0,077 0,637 

Witamina D [ng/ml] 0,092 0,574 

Cholesterol [mmol/l] -0,102 0,533 

LDL [mmol/l] -0,093 0,57 

HDL [mmol/l] -0,036 0,824 

TG [mmol/l] -0,019 0,907 

Kortyzol [ug/dl] 0,018 0,914 

 

  

Tab. 14. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy 

poziomem dysmutazy ponadtlekowej a wiekiem i 

pozostałymi parametrami u pacjentek z grupy kontrolnej. 
 

 

Ryc. 22. Wykres korelacji liniowej dla 

poziomu dysmutazy ponadtlenkowej 

i parametrów wieku (A) oraz BMI (B) 

pacjentek grupy kontrolnej. 

A 

  

 

 

 

B 
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 Parametr Współczynnik Wartość p 

Wiek [lata] 0,514 <0,001 

Testosteron [nmol/l] -0,335 0,034 

Skala F-G [pkt.] -0,189 0,244 

FAI [%] -0,31 0,052 

DHEAS [umol/l] -0,406 0,009 

SHBG [nmol/l] 0,122 0,454 

Insulina [µU/ml] -0,128 0,433 

Glukoza [mmol/l] 0,198 0,222 

Glukoza [mg/dl] 0,198 0,222 

HOMA-IR -0,046 0,779 

QUICKI 0,052 0,752 

FIB-4 0,2 0,217 

BMI 0,328 0,039 

ALT [U/l] -0,039 0,813 

AST [U/l] -0,068 0,678 

PLT [x103/µl = x109/l] 0,21 0,194 

TSH [µlU/ml] -0,026 0,872 

Prolaktyna [µlU/ml] 0,009 0,957 

Witamina D [ng/ml] 0,155 0,34 

Cholesterol [mmol/l] -0,123 0,45 

LDL [mmol/l] -0,118 0,467 

HDL [mmol/l] -0,006 0,97 

TG [mmol/l] -0,098 0,549 

Kortyzol [ug/dl] 0,036 0,825 

 

 

  

Tab. 15. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy 

poziomem winianoodpornej kwaśnej fosfatazy a wiekiem 

i pozostałymi parametrami u pacjentek z grupy 

kontrolnej. 

Ryc. 23. Wykres korelacji liniowej dla 

poziomu winianoodpornej kwaśnej fosfatazy 

i parametrów wieku (A), poziomem 

testosteronu (B), poziomem DHEAS (C) oraz 

BMI (D) pacjentek grupy kontrolnej. 

A 

  

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

D 
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4.5. Markery stresu oksydacyjnego jako predyktor ryzyka rozwoju 

zaburzeń metabolicznych w PCOS 

4.5.1. Analiza interkorelacji markerów stresu oksydacyjnego 

Zbadane również zostały wzajemne korelacje analizowanych markerów stresu oksydacyjnego. 

Współzależność poziomu testowanych markerów wykorzystywana jest do określenia czy zmiana 

wartości jednej zmiennej powoduje ściśle określoną zmianę wartości drugiej zmiennej. Analiza 

siły korelacji monotonicznej wyraża się współczynnikiem korelacji liniowej r, który przyjmuje 

wartości z zakresu -1,0 do 1,0, przy założeniu idealnej korelacji ujemnej dla wartości -1,0 i idealnej 

korelacji dodatniej dla wartości 1,0.  

W analizie siły korelacji monotonicznej uzyskano wyniki bliskie 1, wskazujące na istnienie 

silnej interkorelacji pomiędzy poziomem poszczególnych markerów stresu oksydacyjnego (Tab. 

16). Wszystkie korelacje są statystycznie istotne, dodatnie oraz bardzo wysokie bądź niemal pełne 

(Tab. 17). Można zatem założyć, iż wzrostowi jednego z markerów towarzyszyć będzie wzrost 

pozostałych.  

Tab. 16. Analiza siły korelacji monotonicznej Spearmana pomiędzy poziomem poszczególnych markerów stresu 

oksydacyjnego w grupie pacjentek z PCOS. 

Marker stresu 

oksydacyjnego 
8-OHdG GPX MDA SOD TRAP 

8-OHdG 1,000 0,919 0,963 0,926 0,934 

GPX 0,919 1,000 0,931 0,874 0,886 

MDA 0,963 0,931 1,000 0,883 0,909 

SOD 0,926 0,874 0,883 1,000 0,953 

TRAP 0,934 0,886 0,909 0,953 1,000 

Tab. 17. Analiza istotności statystycznej dla współczynników korelacji monotonicznej Spearmana dla poziomu 

poszczególnych markerów stresu oksydacyjnego w grupie pacjentek z PCOS. 

Marker stresu 

oksydacyjnego 
8-OHdG GPX MDA SOD TRAP 

8-OHdG - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

GPX <0,001 - <0,001 <0,001 <0,001 

MDA <0,001 <0,001 - <0,001 <0,001 

SOD <0,001 <0,001 <0,001 - <0,001 

TRAP <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - 
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Innym sposobem zobrazowania wzajemnych zależności testowanych markerów stresu 

oksydacyjnego jest tzw. mapa cieplna dla siły korelacji monotonicznej Spearmana. Wykres ten 

wykorzystuje kod kolorystyczny w celu czytelnego określenia siły korelacji. Dla testowanych 

markerów w grupie pacjentek z PCOS siła korelacji zawiera się górnym przedziale 0,8-1,0, 

a poszczególne zależności widoczne są w odcieniach niebieskiego (Ryc. 24). 

 

Ryc. 24. Mapa cieplna dla siły korelacji monotonicznej Spearmana dla poziomu poszczególnych markerów 

stresu oksydacyjnego w grupie pacjentek z PCOS.  

 

Dla grupy kontrolnej również przeprowadzono analizę wzajemnych korelacje analizowanych 

markerów stresu oksydacyjnego. Podobnie jak w grupie pacjentek z PCOS uzyskane wyniki dla 

wszystkich markerów zawierają się w przedziale 0,8-1,0, wskazującym na wysoką i silną, istotną 

statystycznie korelację (Tab. 18, 19). Również mapa cieplna reprezentowana jest w odcieniach 

niebieskiego, charakterystycznego dla najwyższej siły korelacji (Ryc. 25).  
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Tab. 18. Analiza siły korelacji monotonicznej Spearmana pomiędzy poziomem poszczególnych markerów stresu 

oksydacyjnego w grupie pacjentek z grupy kontrolnej. 

Marker stresu 

oksydacyjnego 
8-OHdG GPX MDA SOD TRAP 

8-OHdG 1,000 0,875 0,933 0,941 0,948 

GPX 0,875 1,000 0,869 0,850 0,879 

MDA 0,933 0,869 1,000 0,914 0,929 

SOD 0,941 0,850 0,914 1,000 0,920 

TRAP 0,948 0,879 0,929 0,920 1,000 

Tab. 19. Analiza istotności statystycznej dla współczynników korelacji monotonicznej Spearmana dla poziomu 

poszczególnych markerów stresu oksydacyjnego w grupie pacjentek z grupy kontrolnej. 

Marker stresu 

oksydacyjnego 
8-OHdG GPX MDA SOD TRAP 

8-OHdG - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

GPX <0,001 - <0,001 <0,001 <0,001 

MDA <0,001 <0,001 - <0,001 <0,001 

SOD <0,001 <0,001 <0,001 - <0,001 

TRAP <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 - 

 

Ryc. 25. Mapa cieplna dla siły korelacji monotonicznej Spearmana dla poziomu poszczególnych markerów 

stresu oksydacyjnego w grupie pacjentek grupy kontrolnej.  
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4.5.2. Analiza interkorelacji parametrów metabolicznych 

 

Analizę interkorelacji dla testowanych parametrów metabolicznych u pacjentek z PCOS 

przeprowadzono w analogiczny sposób do analizy markerów stresu oksydacyjnego. W pierwszej 

kolejności badano siłę korelacji dla par parametrów, a następnie wyniki zestawiano w postaci 

graficznej mapy cieplnej. Współczynnik korelacji monotonicznej Pearsona dla par testowanych 

parametrów metabolicznych jest znacznie bardziej zróżnicowany dla tak obszernych analiz. 

Równocześnie mapa cieplna okazała się znacznie bardziej informatywna dla wieloskładnikowego 

porównania.  

Zarówno w grupie pacjentek z PCOS, jak i grupie kontrolnej wykazano istotne zależności 

pomiędzy parametrami związanymi z metabolizmem cholesterolu, metabolizmem glukozy, 

poziomem androgenów i hormonów tarczycy. Pozostałe parametry nie wykazują istotnej korelacji 

ze sobą (Tab. 20-27, Ryc. 26, 27).  

I tak, poziom cholesterolu całkowitego w surowicy krwi wykazuje wysoką dodatnią 

korelację z poziomem złego cholesterolu LDL (ang. low density lipoprotein), podczas gdy 

korelacja z HDL (ang. high density lipoprotein) jest słaba (Tab, 21, 23, Ryc. 26). 

Wyniki uzyskane z testu QUICKI (ang. quantitative insulin sensitivity check index), analizy 

opartej na iloczynie poziomu glukozy w surowicy na czczo wykazuje silną korelację ujemną 

z poziomem insuliny i HOMA-IR (ang. homeostatic model assessment for insulin resistance), 

metody bazującej na iloczynie poziomu insuliny w surowicy. Równocześnie poziom insuliny 

wykazuje wysoką korelację dodatnią z wynikami testu HOMA-IR (Tab, 20, 22, Ryc. 26). 

Ponadto, wyniki analizy SHBG (ang. sex hormone binding globulin), określającej stężenie 

białka wiążącego hormony płciowe w surowicy krwi wykazują silną ujemną korelację z wynikami 

testu FAI, określającego indeks wolnych androgenów i umiarkowanie wysoką korelację dodatnią 

z testosteronem (Tab, 20, 22, Ryc. 26).  

Na koniec, wykazano umiarkowanie dodatnią korelację poziomu tyreotropiny TSH 

i tyreogobuliny TG. Wynik ten jest istotny statystycznie (Tab, 21, 23, Ryc. 26). 

Korelacja poziomu glukozy mierzonej w mmol/l i mg/dl może być pominięta z uwagi na 

inny rodzaj reprezentacji tego samego czynnika. Efekt ten nie jest uwzględniony w dalszych 

porównaniach (Tab, 20, 22, Ryc. 26). 
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Tab. 20. Analiza siły korelacji monotonicznej Spearmana dla poziomu poszczególnych parametrów profilu metabolicznego w grupie pacjentek z PCOS – 

część 1. 

 Parametr 
Testosteron 

[nmol/l] 

Skala F-G 

[pkt.] 

FAI 

[%] 

DHEAS 

[µmol/l] 

SHBG 

[nmol/l] 

Insulina 

[µU/ml] 

Glukoza 

[mmol/l] 

Glukoza 

[mg/dl] 

HOMA-

IR 
QUICKI FIB-4 

Testosteron 

[nmol/l] 
1,000 -0,238 0,716 0,363 -0,298 0,204 0,056 0,056 0,264 -0,264 -0,037 

Skala F-G [pkt.] -0,238 1,000 -0,086 -0,067 -0,104 0,122 -0,278 -0,278 0,009 -0,009 -0,005 

FAI [%] 0,716 -0,086 1,000 0,485 -0,843 0,159 0,138 0,138 0,202 -0,202 -0,124 

DHEAS [µmol/l] 0,363 -0,067 0,485 1,000 -0,363 -0,035 0,015 0,015 -0,007 0,007 -0,170 

SHBG [nmol/l] -0,298 -0,104 -0,843 -0,363 1,000 -0,143 -0,105 -0,105 -0,142 0,142 0,111 

Insulina [µU/ml] 0,204 0,122 0,159 -0,035 -0,143 1,000 -0,110 -0,110 0,944 -0,944 -0,074 

Glukoza [mmol/l] 0,056 -0,278 0,138 0,015 -0,105 -0,110 1,000 1,000 0,142 -0,142 0,296 

Glukoza [mg/dl] 0,056 -0,278 0,138 0,015 -0,105 -0,110 1,000 1,000 0,142 -0,142 0,296 

HOMA-IR 0,264 0,009 0,202 -0,007 -0,142 0,944 0,142 0,142 1,000 -1,000 -0,020 

QUICKI -0,264 -0,009 -0,202 0,007 0,142 -0,944 -0,142 -0,142 -1,000 1,000 0,020 

FIB-4 -0,037 -0,005 -0,124 -0,170 0,111 -0,074 0,296 0,296 -0,020 0,020 1,000 

BMI -0,001 0,152 0,026 -0,449 -0,085 0,358 -0,003 -0,003 0,306 -0,306 -0,182 

ALT [U/l] 0,296 -0,126 0,319 0,122 -0,178 0,408 0,331 0,331 0,487 -0,487 -0,018 

AST [U/l] 0,159 -0,279 0,143 0,055 -0,078 0,282 0,463 0,463 0,376 -0,376 0,369 

PLT [x109/l] 0,006 -0,119 0,012 -0,211 -0,031 0,214 0,042 0,042 0,202 -0,202 -0,408 

TSH [µIU/ml] 0,205 -0,026 0,143 -0,058 -0,091 0,137 -0,056 -0,056 0,194 -0,194 0,149 

Prolaktyna 

[µIU/ml] 
0,296 -0,133 0,343 0,186 -0,304 -0,191 0,024 0,024 -0,190 0,190 0,162 

Wit. D [ng/ml] 0,012 0,051 -0,003 0,233 -0,016 -0,190 0,044 0,044 -0,132 0,132 -0,182 

Cholesterol 

[mmol/l] 
-0,130 0,068 -0,146 -0,375 0,134 0,213 0,137 0,137 0,264 -0,264 0,317 

LDL [mmol/l] -0,179 0,099 -0,117 -0,307 0,085 0,229 0,051 0,051 0,261 -0,261 0,169 

HDL [mmol/l] -0,122 0,036 -0,214 0,030 0,133 -0,392 0,157 0,157 -0,378 0,378 0,084 

TG [mmol/l] 0,331 0,018 0,209 -0,233 -0,071 0,462 -0,044 -0,044 0,500 -0,500 0,162 

Kortyzol [µg/dl] 0,069 0,150 0,142 0,049 -0,216 0,064 0,201 0,201 0,062 -0,062 -0,032 
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Tab. 21. Analiza siły korelacji monotonicznej Spearmana dla poziomu poszczególnych parametrów profilu metabolicznego w grupie pacjentek z PCOS 

– część 2. 

Parametr BMI 
ALT 

[U/l] 

AST 

[U/l] 

PLT 

[x109/l

] 

TSH 

[µIU/ml

] 

Prolakt. 

[µIU/ml

] 

Wit. D 

[ng/ml] 

Cholestero

l [mmol/l] 

LDL 

[mmol/l

] 

HDL 

[mmol/l

] 

TG 

[mmol/l

] 

Kortyzo

l [µg/dl] 

Testosteron 

[nmol/l] 
-0,001 0,296 0,159 0,006 0,205 0,296 0,012 -0,130 -0,179 -0,122 0,331 0,069 

Skala F-G [pkt.] 0,152 -0,126 -0,279 -0,119 -0,026 -0,133 0,051 0,068 0,099 0,036 0,018 0,150 

FAI [%] 0,026 0,319 0,143 0,012 0,143 0,343 -0,003 -0,146 -0,117 -0,214 0,209 0,142 

DHEAS [umol/l] -0,449 0,122 0,055 -0,211 -0,058 0,186 0,233 -0,375 -0,307 0,030 -0,233 0,049 

SHBG [nmol/l] -0,085 -0,178 -0,078 -0,031 -0,091 -0,304 -0,016 0,134 0,085 0,133 -0,071 -0,216 

Insulina [µU/ml] 0,358 0,408 0,282 0,214 0,137 -0,191 -0,190 0,213 0,229 -0,392 0,462 0,064 

Glukoza [mmol/l] -0,003 0,331 0,463 0,042 -0,056 0,024 0,044 0,137 0,051 0,157 -0,044 0,201 

Glukoza [mg/dl] -0,003 0,331 0,463 0,042 -0,056 0,024 0,044 0,137 0,051 0,157 -0,044 0,201 

HOMA-IR 0,306 0,487 0,376 0,202 0,194 -0,190 -0,132 0,264 0,261 -0,378 0,500 0,062 

QUICKI -0,306 -0,487 -0,376 -0,202 -0,194 0,190 0,132 -0,264 -0,261 0,378 -0,500 -0,062 

FIB-4 -0,182 -0,018 0,369 -0,408 0,149 0,162 -0,182 0,317 0,169 0,084 0,162 -0,032 

BMI 1,000 0,369 0,009 0,260 0,066 -0,230 -0,133 0,342 0,413 -0,411 0,428 -0,034 

ALT [U/l] 0,369 1,000 0,689 0,064 0,237 -0,074 -0,068 0,061 0,071 -0,402 0,489 0,017 

AST [U/l] 0,009 0,689 1,000 0,130 0,223 0,047 -0,211 0,110 -0,017 -0,095 0,331 0,043 

PLT [x109/l] 0,260 0,064 0,130 1,000 -0,144 -0,252 -0,030 0,025 0,085 -0,173 -0,052 0,111 

TSH [µIU/ml] 0,066 0,237 0,223 -0,144 1,000 0,254 -0,235 0,082 -0,039 -0,137 0,555 -0,204 

Prolakt. [µIU/ml] -0,230 -0,074 0,047 -0,252 0,254 1,000 0,075 -0,300 -0,335 0,079 0,084 0,256 

Wit. D [ng/ml] -0,133 -0,068 -0,211 -0,030 -0,235 0,075 1,000 -0,271 -0,152 -0,092 -0,174 0,329 

Cholesterol 

[mmol/l] 
0,342 0,061 0,110 0,025 0,082 -0,300 -0,271 1,000 0,9351 -0,1031 0,415 -0,0011 

LDL [mmol/l] 0,413 0,071 -0,017 0,085 -0,039 -0,335 -0,152 0,9351 1,000 -0,3491 -0,0471 -0,032 

HDL [mmol/l] -0,411 -0,402 -0,095 -0,173 -0,137 0,079 -0,092 -0,1031 -0,3491 1,000 -0,514 0,1701 

TG [mmol/l] 0,428 0,489 0,331 -0,052 0,555 0,084 -0,174 0,415 0,341 -0,514 1,000 -0,083 

Kortyzol [ug/dl] -0,034 0,017 0,043 0,111 -0,204 0,256 0,329 -0,0011 -0,0471 0,1701 -0,083 1,000 

1 – Współczynnik korelacji Pearsona
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Tab. 22. Analiza istotności statystycznej dla współczynników korelacji monotonicznej Spearmana dla poziomu poszczególnych parametrów profilu 

metabolicznego w grupie pacjentek z PCOS – część 1. 

Parametr 
Testosteron 

[nmol/l] 

Skala F-G 

[pkt.] 

FAI 

[%] 

DHEAS 

[µmol/l] 

SHBG 

[µmol/l] 

Insulina 

[µU/ml] 

Glukoza 

[mmol/l] 

Glukoza 

[mg/dl] 

HOMA-

IR 
QUICKI FIB-4 

Testosteron [nmol/l] - 0,139 <0,001 0,021 0,062 0,207 0,729 0,729 0,099 0,099 0,819 

Skala F-G [pkt.] 0,139 - 0,598 0,680 0,524 0,453 0,083 0,083 0,955 0,955 0,976 

FAI [%] <0,001 0,598 - 0,002 <0,001 0,326 0,395 0,395 0,212 0,212 0,445 

DHEAS [µmol/l] 0,021 0,680 0,002 - 0,021 0,828 0,927 0,927 0,965 0,965 0,293 

SHBG [nmol/l] 0,062 0,524 <0,001 0,021 - 0,377 0,521 0,521 0,383 0,383 0,494 

Insulina [µU/ml] 0,207 0,453 0,326 0,828 0,377 - 0,500 0,500 <0,001 <0,001 0,649 

Glukoza [mmol/l] 0,729 0,083 0,395 0,927 0,521 0,500 - <0,001 0,382 0,382 0,064 

Glukoza [mg/dl] 0,729 0,083 0,395 0,927 0,521 0,500 <0,001 - 0,382 0,382 0,064 

HOMA-IR 0,099 0,955 0,212 0,965 0,383 <0,001 0,382 0,382 - <0,001 0,905 

QUICKI 0,099 0,955 0,212 0,965 0,383 <0,001 0,382 0,382 <0,001 - 0,905 

FIB-4 0,819 0,976 0,445 0,293 0,494 0,649 0,064 0,064 0,905 0,905 - 

BMI 0,994 0,348 0,873 0,004 0,603 0,023 0,986 0,986 0,055 0,055 0,260 

ALT [U/l] 0,064 0,438 0,045 0,452 0,271 0,009 0,037 0,037 0,001 0,001 0,913 

AST [U/l] 0,326 0,081 0,379 0,735 0,630 0,078 0,003 0,003 0,017 0,017 0,019 

PLT [x109/l] 0,973 0,463 0,939 0,191 0,852 0,184 0,795 0,795 0,210 0,210 0,009 

TSH [µU/ml] 0,204 0,872 0,377 0,723 0,576 0,399 0,734 0,734 0,231 0,231 0,358 

Prolaktyna [µlU/ml] 0,064 0,415 0,030 0,251 0,057 0,239 0,882 0,882 0,240 0,240 0,318 

Wit. D [ng/ml] 0,943 0,757 0,985 0,148 0,920 0,240 0,789 0,789 0,419 0,419 0,262 

Cholesterol 

[mmol/l] 
0,426 0,677 0,370 0,017 0,410 0,186 0,399 0,399 0,100 0,100 0,046 

LDL [mmol/l] 0,270 0,543 0,471 0,054 0,601 0,155 0,754 0,754 0,103 0,103 0,296 

HDL [mmol/l] 0,453 0,827 0,185 0,853 0,412 0,012 0,333 0,333 0,016 0,016 0,608 

TG [mmol/l] 0,037 0,913 0,195 0,148 0,662 0,003 0,788 0,788 0,001 0,001 0,317 

Kortyzol [µg/dl] 0,672 0,354 0,383 0,765 0,181 0,697 0,213 0,213 0,704 0,704 0,846 
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Tab. 23. Analiza istotności statystycznej dla współczynników korelacji monotonicznej Spearmana dla poziomu poszczególnych parametrów profilu 

metabolicznego w grupie pacjentek z PCOS – część 2. 

Parametr BMI 
ALT 

[U/l] 

AST 

[U/l] 

PLT 

[x109/l] 

TSH 

[µlU/ml] 

Prolakt. 

[µlU/ml] 

Wit. D 

[ng/ 

ml] 

Cholest. 

[mmol/l] 

LDL 

[mmol/ 

l] 

HDL 

[mmol/

l] 

TG 

[mmol/l] 

Kortyzol 

[µg/dl] 

Testosteron 

[nmol/l] 
0,994 0,064 0,326 0,973 0,204 0,064 0,943 0,426 0,270 0,453 0,037 0,672 

Skala F-G [pkt.] 0,348 0,438 0,081 0,463 0,872 0,415 0,757 0,677 0,543 0,827 0,913 0,354 

FAI [%] 0,873 0,045 0,379 0,939 0,377 0,030 0,985 0,370 0,471 0,185 0,195 0,383 

DHEAS [µmol/l] 0,004 0,452 0,735 0,191 0,723 0,251 0,148 0,017 0,054 0,853 0,148 0,765 

SHBG [nmol/l] 0,603 0,271 0,630 0,852 0,576 0,057 0,920 0,410 0,601 0,412 0,662 0,181 

Insulina [µU/ml] 0,023 0,009 0,078 0,184 0,399 0,239 0,240 0,186 0,155 0,012 0,003 0,697 

Glukoza [mmol/l] 0,986 0,037 0,003 0,795 0,734 0,882 0,789 0,399 0,754 0,333 0,788 0,213 

Glukoza [mg/dl] 0,986 0,037 0,003 0,795 0,734 0,882 0,789 0,399 0,754 0,333 0,788 0,213 

HOMA-IR 0,055 0,001 0,017 0,210 0,231 0,240 0,419 0,100 0,103 0,016 0,001 0,704 

QUICKI 0,055 0,001 0,017 0,210 0,231 0,240 0,419 0,100 0,103 0,016 0,001 0,704 

FIB-4 0,260 0,913 0,019 0,009 0,358 0,318 0,262 0,046 0,296 0,608 0,317 0,846 

BMI - 0,019 0,958 0,105 0,687 0,153 0,414 0,031 0,008 0,008 0,006 0,837 

ALT [U/l] 0,019 - <0,001 0,697 0,140 0,652 0,679 0,708 0,663 0,010 0,001 0,918 

AST [U/l] 0,958 <0,001 - 0,424 0,167 0,771 0,192 0,500 0,919 0,559 0,037 0,790 

PLT [x109/l] 0,105 0,697 0,424 - 0,374 0,116 0,852 0,878 0,604 0,287 0,752 0,497 

TSH [µlU/ml] 0,687 0,140 0,167 0,374 - 0,114 0,145 0,616 0,813 0,400 <0,001 0,207 

Prolaktyna 

[µlU/ml] 
0,153 0,652 0,771 0,116 0,114 - 0,646 0,060 0,035 0,627 0,607 0,111 

Wit. D [ng/ml] 0,414 0,679 0,192 0,852 0,145 0,646 - 0,091 0,348 0,572 0,283 0,038 

Cholesterol 

[mmol/l] 
0,031 0,708 0,500 0,878 0,616 0,060 0,091 - <0,0011 0,5271 0,008 0,9941 

LDL [mmol/l] 0,008 0,663 0,919 0,604 0,813 0,035 0,348 <0,0011 - 0,0271 0,031 0,7731 

HDL [mmol/l] 0,008 0,010 0,559 0,287 0,400 0,627 0,572 0,5271 0,0271 - 0,001 0,2931 

TG [mmol/l] 0,006 0,001 0,037 0,752 <0,001 0,607 0,283 0,008 0,031 0,001 - 0,609 

Kortyzol [µg/dl] 0,837 0,918 0,790 0,497 0,207 0,111 0,038 0,9941 0,7731 0,2931 0,609 - 

1 – Współczynnik korelacji Pearsona  
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Ryc. 26. Mapa cieplna dla siły korelacji monotonicznej Spearmana dla poziomu poszczególnych parametrów profilu metabolicznego w grupie pacjentek 

z PCOS. 
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Tab. 24. Analiza siły korelacji monotonicznej Spearmana dla poziomu poszczególnych parametrów profilu metabolicznego w grupie pacjentek z grupy 

kontrolnej – część 1. 

 Parametr 
Testosteron 

[nmol/l] 

Skala F-G 

[pkt.] 

FAI 

[%] 

DHEAS 

[µmol/l] 

SHBG 

[nmol/l] 

Insulina 

[µU/ml] 

Glukoza 

[mmol/l] 

Glukoza 

[mg/dl] 

HOMA-

IR 
QUICKI FIB-4 

Testosteron 

[nmol/l] 
1,000 0,224 0,612 0,591 0,069 -0,132 -0,009 -0,009 -0,101 0,103 0,108 

Skala F-G [pkt.] 0,224 1,000 0,177 0,298 -0,101 -0,322 -0,179 -0,180 -0,339 0,370 0,045 

FAI [%] 0,612 0,177 1,000 0,452 -0,683 0,212 0,086 0,086 0,222 -0,210 -0,042 

DHEAS [µmol/l] 0,591 0,298 0,452 1,000 -0,060 0,096 -0,011 -0,010 0,092 -0,063 -0,023 

SHBG [nmol/l] 0,069 -0,101 -0,683 -0,060 1,000 -0,393 -0,113 -0,113 -0,383 0,355 0,210 

Insulina [µU/ml] -0,132 -0,322 0,212 0,096 -0,393 1,000 0,156 0,157 0,933 -0,918 -0,387 

Glukoza [mmol/l] -0,009 -0,179 0,086 -0,011 -0,113 0,156 1,000 1,000 0,420 -0,375 -0,093 

Glukoza [mg/dl] -0,009 -0,180 0,086 -0,010 -0,113 0,157 1,000 1,000 0,421 -0,376 -0,095 

HOMA-IR -0,101 -0,339 0,222 0,092 -0,383 0,933 0,420 0,421 1,000 -0,973 -0,406 

QUICKI 0,103 0,370 -0,210 -0,063 0,355 -0,918 -0,375 -0,376 -0,973 1,000 0,361 

FIB-4 0,108 0,045 -0,042 -0,023 0,210 -0,387 -0,093 -0,095 -0,406 0,361 1,000 

BMI -0,155 -0,017 0,266 -0,150 -0,389 0,038 0,210 0,209 0,137 -0,115 0,112 

ALT [U/l] 0,110 0,338 0,277 0,110 -0,184 0,010 0,046 0,047 0,010 0,004 -0,201 

AST [U/l] 0,313 0,255 0,286 0,147 -0,043 -0,129 0,165 0,165 -0,100 0,140 0,081 

PLT [x109/l] -0,137 -0,069 -0,093 -0,195 -0,070 0,082 0,371 0,372 0,224 -0,185 -0,586 

TSH [µU/ml] 0,197 0,098 0,222 0,069 -0,045 0,093 0,284 0,285 0,167 -0,153 -0,140 

Prolaktyna 

[µU/ml] 
0,158 0,136 -0,111 0,149 0,187 -0,289 -0,167 -0,167 -0,350 0,315 0,047 

Wit. D [ng/ml] -0,373 -0,285 -0,296 -0,331 0,090 -0,052 0,113 0,112 -0,086 0,092 0,164 

Cholesterol 

[mmol/l] 
0,017 0,011 0,127 -0,092 -0,118 -0,151 0,140 0,139 -0,100 0,144 -0,084 

LDL [mmol/l] -0,001 -0,119 0,124 0,011 -0,096 -0,197 0,194 0,194 -0,111 0,143 -0,043 

HDL [mmol/l] 0,237 0,235 0,004 -0,087 0,180 -0,182 -0,067 -0,068 -0,191 0,219 0,177 

TG [mmol/l] -0,131 0,007 0,131 -0,068 -0,349 0,235 0,204 0,205 0,293 -0,282 -0,274 

Kortyzol [µg/dl] 0,084 0,112 0,225 0,300 -0,160 0,256 -0,114 -0,112 0,191 -0,217 0,053 
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Tab. 25. Analiza siły korelacji monotonicznej Spearmana dla poziomu poszczególnych parametrów profilu metabolicznego w grupie pacjentek z grupy 

kontrolnej – część 2. 

Parametr BMI 
ALT 

[U/l] 

AST 

[U/l] 

PLT 

[x109/l] 

TSH 

[µU/ml] 

Prolakt. 

[µU/ml] 

Wit. D 

[ng/ml] 

Cholesterol 

[mmol/l] 

LDL 

[mmol/l] 

HDL 

[mmol/l] 

TG 

[mmol/l] 

Kortyzol 

[µg/dl] 

Testosteron 

[nmol/l] 
-0,155 0,110 0,313 -0,137 0,197 0,158 -0,373 0,017 -0,001 0,237 -0,131 0,084 

Skala F-G [pkt.] -0,017 0,338 0,255 -0,069 0,098 0,136 -0,285 0,011 -0,119 0,235 0,007 0,112 

FAI [%] 0,266 0,277 0,286 -0,093 0,222 -0,111 -0,296 0,127 0,124 0,004 0,131 0,225 

DHEAS [umol/l] -0,150 0,110 0,147 -0,195 0,069 0,149 -0,331 -0,092 0,011 -0,087 -0,068 0,300 

SHBG [nmol/l] -0,389 -0,184 -0,043 -0,070 -0,045 0,187 0,090 -0,118 -0,096 0,180 -0,349 -0,160 

Insulina [µU/ml] 0,038 0,010 -0,129 0,082 0,093 -0,289 -0,052 -0,151 -0,197 -0,182 0,235 0,256 

Glukoza [mmol/l] 0,210 0,046 0,165 0,371 0,284 -0,167 0,113 0,140 0,194 -0,067 0,204 -0,114 

Glukoza [mg/dl] 0,209 0,047 0,165 0,372 0,285 -0,167 0,112 0,139 0,194 -0,068 0,205 -0,112 

HOMA-IR 0,137 0,010 -0,100 0,224 0,167 -0,350 -0,086 -0,100 -0,111 -0,191 0,293 0,191 

QUICKI -0,115 0,004 0,140 -0,185 -0,153 0,315 0,092 0,144 0,143 0,219 -0,282 -0,217 

FIB-4 0,112 -0,201 0,081 -0,586 -0,140 0,047 0,164 -0,084 -0,043 0,177 -0,274 0,053 

BMI 1,000 0,002 -0,085 0,073 -0,032 -0,203 0,149 0,284 0,254 -0,049 0,259 0,018 

ALT [U/l] 0,002 1,000 0,681 0,118 0,315 0,075 0,042 0,342 0,258 0,206 0,008 0,092 

AST [U/l] -0,085 0,681 1,000 0,209 0,273 0,041 0,020 0,335 0,187 0,393 -0,050 0,085 

PLT [x109/l] 0,073 0,118 0,209 1,000 0,280 0,098 -0,169 0,043 -0,082 0,020 0,279 0,014 

TSH [µU/ml] -0,032 0,315 0,273 0,280 1,000 0,012 -0,205 0,106 0,078 0,298 0,164 0,018 

Prolakt. [µU/ml] -0,203 0,075 0,041 0,098 0,012 1,000 0,084 -0,126 -0,097 -0,011 -0,091 0,283 

Wit. D [ng/ml] 0,149 0,042 0,020 -0,169 -0,205 0,084 1,000 0,279 0,344 -0,144 0,051 0,099 

Cholesterol 

[mmol/l] 
0,284 0,342 0,335 0,043 0,106 -0,126 0,279 1,000 0,8511 0,4231 0,111 -0,2641 

LDL [mmol/l] 0,254 0,258 0,187 -0,082 0,078 -0,097 0,344 0,8511 1,000 0,1651 0,131 -0,2001 

HDL [mmol/l] -0,049 0,206 0,393 0,020 0,298 -0,011 -0,144 0,4231 0,1651 1,000 -0,235 -0,1621 

TG [mmol/l] 0,259 0,008 -0,050 0,279 0,164 -0,091 0,051 0,111 0,131 -0,235 1,000 0,031 

Kortyzol [ug/dl] 0,018 0,092 0,085 0,014 0,018 0,283 0,099 -0,2641 -0,2001 -0,1621 0,031 1,000 
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Tab. 26. Analiza istotności statystycznej dla współczynników korelacji monotonicznej Spearmana dla poziomu poszczególnych parametrów profilu 

metabolicznego w grupie pacjentek z PCOS – część 1. 

Parametr 
Testosteron 

[nmol/l] 

Skala F-G 

[pkt.] 

FAI 

[%] 

DHEAS 

[µmol/l] 

SHBG 

[µmol/l] 

Insulina 

[µU/ml] 

Glukoza 

[mmol/l] 

Glukoza 

[mg/dl] 

HOMA

-IR 
QUICKI FIB-4 

Testosteron [nmol/l] - 0,164 <0,001 <0,001 0,670 0,417 0,957 0,958 0,535 0,525 0,508 

Skala F-G [pkt.] 0,164 - 0,275 0,062 0,537 0,043 0,270 0,267 0,032 0,019 0,780 

FAI [%] <0,001 0,275 - 0,003 <0,001 0,189 0,597 0,596 0,169 0,193 0,795 

DHEAS [µmol/l] <0,001 0,062 0,003 - 0,712 0,556 0,946 0,952 0,571 0,700 0,888 

SHBG [nmol/l] 0,670 0,537 <0,001 0,712 - 0,012 0,487 0,487 0,015 0,024 0,194 

Insulina [µU/ml] 0,417 0,043 0,189 0,556 0,012 - 0,336 0,335 <0,001 <0,001 0,014 

Glukoza [mmol/l] 0,957 0,270 0,597 0,946 0,487 0,336 - <0,001 0,007 0,017 0,568 

Glukoza [mg/dl] 0,958 0,267 0,596 0,952 0,487 0,335 <0,001 - 0,007 0,017 0,560 

HOMA-IR 0,535 0,032 0,169 0,571 0,015 <0,001 0,007 0,007 - <0,001 0,009 

QUICKI 0,525 0,019 0,193 0,700 0,024 <0,001 0,017 0,017 <0,001 - 0,022 

FIB-4 0,508 0,780 0,795 0,888 0,194 0,014 0,568 0,560 0,009 0,022 - 

BMI 0,340 0,918 0,098 0,355 0,013 0,818 0,194 0,196 0,400 0,480 0,490 

ALT [U/l] 0,499 0,033 0,084 0,499 0,255 0,950 0,777 0,772 0,952 0,980 0,214 

AST [U/l] 0,049 0,112 0,074 0,365 0,790 0,426 0,310 0,309 0,538 0,390 0,620 

PLT [x109/l] 0,400 0,671 0,569 0,228 0,669 0,616 0,018 0,018 0,165 0,252 
<0,00

1 

TSH [µU/ml] 0,224 0,547 0,168 0,674 0,783 0,567 0,076 0,074 0,303 0,344 0,388 

Prolaktyna [µlU/ml] 0,330 0,403 0,494 0,360 0,247 0,070 0,304 0,303 0,027 0,047 0,774 

Wit. D [ng/ml] 0,018 0,074 0,064 0,037 0,580 0,751 0,488 0,493 0,599 0,572 0,312 

Cholesterol [mmol/l] 0,916 0,944 0,434 0,574 0,469 0,352 0,388 0,391 0,538 0,376 0,606 

LDL [mmol/l] 0,995 0,465 0,446 0,946 0,554 0,222 0,229 0,230 0,497 0,379 0,790 

HDL [mmol/l] 0,141 0,144 0,982 0,595 0,266 0,262 0,680 0,677 0,237 0,175 0,276 

TG [mmol/l] 0,419 0,968 0,422 0,678 0,027 0,144 0,207 0,205 0,066 0,078 0,087 

Kortyzol [µg/dl] 0,605 0,490 0,163 0,060 0,323 0,112 0,485 0,493 0,238 0,178 0,744 
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Tab. 27. Analiza istotności statystycznej dla współczynników korelacji monotonicznej Spearmana dla poziomu poszczególnych parametrów profilu 

metabolicznego w grupie pacjentek z grupy kontrolnej – część 2. 

Parametr BMI 
ALT 

[U/l] 

AST 

[U/l] 

PLT 

[x109/l] 

TSH 

[µlU/ml] 

Prolakt. 

[µlU/ml] 

Wit. D 

[ng/ml] 

Cholesterol 

[mmol/l] 

LDL 

[mmol/l] 

HDL 

[mmol/l] 

TG 

[mmol/l] 

Kortyzol 

[µg/dl] 

Testosteron [nmol/l] 0,340 0,499 0,049 0,400 0,224 0,330 0,018 0,916 0,995 0,141 0,419 0,605 

Skala F-G [pkt.] 0,918 0,033 0,112 0,671 0,547 0,403 0,074 0,944 0,465 0,144 0,968 0,490 

FAI [%] 0,098 0,084 0,074 0,569 0,168 0,494 0,064 0,434 0,446 0,982 0,422 0,163 

DHEAS [µmol/l] 0,355 0,499 0,365 0,228 0,674 0,360 0,037 0,574 0,946 0,595 0,678 0,060 

SHBG [nmol/l] 0,013 0,255 0,790 0,669 0,783 0,247 0,580 0,469 0,554 0,266 0,027 0,323 

Insulina [µU/ml] 0,818 0,950 0,426 0,616 0,567 0,070 0,751 0,352 0,222 0,262 0,144 0,112 

Glukoza [mmol/l] 0,194 0,777 0,310 0,018 0,076 0,304 0,488 0,388 0,229 0,680 0,207 0,485 

Glukoza [mg/dl] 0,196 0,772 0,309 0,018 0,074 0,303 0,493 0,391 0,230 0,677 0,205 0,493 

HOMA-IR 0,400 0,952 0,538 0,165 0,303 0,027 0,599 0,538 0,497 0,237 0,066 0,238 

QUICKI 0,480 0,980 0,390 0,252 0,344 0,047 0,572 0,376 0,379 0,175 0,078 0,178 

FIB-4 0,490 0,214 0,620 <0,001 0,388 0,774 0,312 0,606 0,790 0,276 0,087 0,744 

BMI - 0,992 0,604 0,655 0,844 0,210 0,360 0,076 0,113 0,764 0,107 0,911 

ALT [U/l] 0,992 - 
<0,00

1 
0,468 0,048 0,645 0,799 0,031 0,108 0,203 0,960 0,571 

AST [U/l] 0,604 
<0,00

1 
- 0,195 0,089 0,802 0,904 0,035 0,247 0,012 0,760 0,600 

PLT [x109/l] 0,655 0,468 0,195 - 0,080 0,549 0,296 0,790 0,615 0,904 0,082 0,932 

TSH [µlU/ml] 0,844 0,048 0,089 0,080 - 0,943 0,204 0,514 0,631 0,061 0,312 0,910 

Prolaktyna [µlU/ml] 0,210 0,645 0,802 0,549 0,943 - 0,607 0,439 0,552 0,944 0,575 0,077 

Wit. D [ng/ml] 0,360 0,799 0,904 0,296 0,204 0,607 - 0,081 0,030 0,375 0,755 0,542 

Cholesterol [mmol/l] 0,076 0,031 0,035 0,790 0,514 0,439 0,081 - <0,0011 0,0051 0,494 0,0991 

LDL [mmol/l] 0,113 0,108 0,247 0,615 0,631 0,552 0,030 <0,0011 - 0,3081 0,422 0,2161 

HDL [mmol/l] 0,764 0,203 0,012 0,904 0,061 0,944 0,375 0,0051 0,3081 - 0,145 0,3171 

TG [mmol/l] 0,107 0,960 0,760 0,082 0,312 0,575 0,755 0,494 0,422 0,145 - 0,850 

Kortyzol [µg/dl] 0,911 0,571 0,600 0,932 0,910 0,077 0,542 0,0991 0,2161 0,3171 0,850 - 

1 – Współczynnik korelacji Pearsona 
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Ryc. 27. Mapa cieplna dla siły korelacji monotonicznej Pearsona dla poziomu poszczególnych parametrów profilu metabolicznego w grupie pacjentek 

z grupy kontrolnej.



Dla lepszej czytelności i porównania zestawiono pary parametrów profilu metabolicznego 

o korelacjach istotnych statystycznie dla grupy pacjentek z PCOS (Tab. 28). Wartość współczynnika 

korelacji (r) odzwierciedla typ korelacji - ujemny lub dodatni, a jej siła została zestawiona w ostatniej 

kolumnie. W badanej grupie pacjentek z PCOS nie wykazano żadnych istotnych korelacji pomiędzy 

skalą F-G, a pozostałymi parametrami profilu metabolicznego. 

 

Tab. 28. Tabela korelacji pomiędzy wynikami poszczególnych parametrów profilu metabolicznego w grupie pacjentek 

z PCOS. 

Zmienne Współczynnik (r) p-wartość Typ współczynnika Siła korelacji 

FAI Testosteron 0,716 <0,001 Spearmana Bardzo wysoka 

FAI DHEAS 0,485 0,002 Spearmana Przeciętna 

FAI SHBG -0,843 <0,001 Spearmana Bardzo wysoka 

FAI ALT 0,319 0,045 Spearmana Przeciętna 

FAI Prolaktyna 0,343 0,03 Spearmana Przeciętna 

DHEAS  Testosteron  0,363 0,021 Spearmana Przeciętna 

DHEAS  SHBG -0,363 0,021 Spearmana Przeciętna 

DHEAS  BMI -0,449 0,004 Spearmana Przeciętna 

DHEAS  Cholesterol -0,375 0,017 Spearmana Przeciętna 

Insulina HOMA-IR 0,944 <0,001 Spearmana Niemal pełna 

Insulina QUICKI -0,944 <0,001 Spearmana Niemal pełna 

Insulina BMI 0,358 0,023 Spearmana Przeciętna 

Insulina ALT 0,408 0,009 Spearmana Przeciętna 

Insulina HDL -0,392 0,012 Spearmana Przeciętna 

Insulina TG 0,462 0,003 Spearmana Przeciętna 

Glukoza [mmol/l] Glukoza 1 <0,001 Spearmana Niemal pełna 

Glukoza [mmol/l] ALT 0,331 0,037 Spearmana Przeciętna 

Glukoza [mmol/l] AST 0,463 0,003 Spearmana Przeciętna 

Glukoza [mg/dl] Glukoza 1 <0,001 Spearmana Niemal pełna 

Glukoza [mg/dl] ALT 0,331 0,037 Spearmana Przeciętna 

Glukoza [mg/dl] AST 0,463 0,003 Spearmana Przeciętna 

HOMA-IR QUICKI -1 <0,001 Spearmana Niemal pełna 

HOMA-IR ALT 0,487 0,001 Spearmana Przeciętna 

HOMA-IR AST 0,376 0,017 Spearmana Przeciętna 

HOMA-IR HDL -0,378 0,016 Spearmana Przeciętna 

HOMA-IR TG 0,5 0,001 Spearmana Przeciętna 

QUICKI ALT -0,487 0,001 Spearmana Przeciętna 

QUICKI AST -0,376 0,017 Spearmana Przeciętna 

QUICKI HDL  0,378 0,016 Spearmana Przeciętna 

QUICKI TG -0,5 0,001 Spearmana Przeciętna 
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FIB-4 AST 0,369 0,019 Spearmana Przeciętna 

FIB-4 PLT -0,408 0,009 Spearmana Przeciętna 

FIB-4 Cholesterol 0,317 0,046 Spearmana Przeciętna 

BMI ALT 0,369 0,019 Spearmana Przeciętna 

BMI Cholesterol 0,342 0,031 Spearmana Przeciętna 

BMI LDL 0,413 0,008 Spearmana Przeciętna 

BMI HDL -0,411 0,008 Spearmana Przeciętna 

BMI TG 0,428 0,006 Spearmana Przeciętna 

ALT AST 0,689 <0,001 Spearmana Wysoka 

ALT HDL -0,402 0,01 Spearmana Przeciętna 

ALT TG 0,489 0,001 Spearmana Przeciętna 

AST TG 0,331 0,037 Spearmana Przeciętna 

Prolaktyna LDL -0,335 0,035 Spearmana Przeciętna 

Cholesterol  TG 0,415 0,008 Spearmana Przeciętna 

LDL Cholesterol  0,935 <0,001 Pearsona Niemal pełna 

LDL HDL -0,3491 0,027 Pearsona Przeciętna 

LDL TG 0,341 0,031 Spearmana Przeciętna 

HDL TG -0,514 0,001 Spearmana Wysoka 

Kortyzol Wit. D 0,329 0,038 Spearmana Przeciętna 

TSH  TG 0,555 <0,001 Spearmana Wysoka 

 

Analogiczne zestawienie korelacji istotnych statystycznie przygotowano dla par parametrów 

kobiet z grupy kontrolnej (Tab. 29). 

Tab. 29. Tabela korelacji pomiędzy wynikami poszczególnych parametrów profilu metabolicznego u pacjentek 

z grupy kontrolnej. 

Zmienne Współczynnik (r) p-wartość Typ współczynnika Siła korelacji 

Testosteron  FAI 0,612 <0,001 Spearmana Wysoka 

Testosteron DHEAS 0,591 <0,001 Spearmana Wysoka 

Testosteron  AST 0,313 0,049 Spearmana Przeciętna 

Testosteron  Wit. D -0,373 0,018 Spearmana Przeciętna 

Skala F-G Insulina -0,322 0,043 Spearmana Przeciętna 

Skala F-G HOMA-IR -0,339 0,032 Spearmana Przeciętna 

Skala F-G QUICKI 0,37 0,019 Spearmana Przeciętna 

Skala F-G ALT 0,338 0,033 Spearmana Przeciętna 

FAI DHEAS 0,452 0,003 Spearmana Przeciętna 

FAI SHBG -0,683 <0,001 Spearmana Wysoka 

DHEAS Wit. D -0,331 0,037 Spearmana Przeciętna 

SHBG Insulina -0,393 0,012 Spearmana Przeciętna 
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SHBG HOMA-IR -0,383 0,015 Spearmana Przeciętna 

SHBG QUICKI 0,355 0,024 Spearmana Przeciętna 

SHBG BMI -0,389 0,013 Spearmana Przeciętna 

SHBG TG  -0,349 0,027 Spearmana Przeciętna 

Insulina HOMA-IR 0,933 <0,001 Spearmana Niemal pełna 

Insulina QUICKI -0,918 <0,001 Spearmana Niemal pełna 

Insulina FIB-4 -0,387 0,014 Spearmana Przeciętna 

Glukoza [mmol/l] Glukoza [mg/dl] 0,371 0,018 Spearmana Przeciętna 

Glukoza [mmol/l] HOMA-IR 0,42 0,007 Spearmana Przeciętna 

Glukoza [mmol/l] QUICKI -0,375 0,017 Spearmana Przeciętna 

Glukoza [mmol/l] PLT   0,018 Spearmana Słaba 

Glukoza [mg/dl] HOMA-IR 0,421 0,007 Spearmana Przeciętna 

Glukoza [mg/dl] QUICKI -0,376 0,017 Spearmana Przeciętna 

Glukoza [mg/dl] PLT  0,372 0,018 Spearmana Przeciętna 

HOMA-IR QUICKI -0,973 <0,001 Spearmana Niemal pełna 

HOMA-IR FIB-4 -0,406 0,009 Spearmana Przeciętna 

HOMA-IR Prolaktyna -0,35 0,027 Spearmana Przeciętna 

QUICKI FIB-4 0,361 0,022 Spearmana Przeciętna 

QUICKI Prolaktyna 0,315 0,047 Spearmana Przeciętna 

FIB-4 PLT -0,586 <0,001 Spearmana Wysoka 

ALT AST 0,681 <0,001 Spearmana Wysoka 

ALT TSH 0,315 0,048 Spearmana Przeciętna 

ALT Cholesterol 0,342 0,031 Spearmana Przeciętna 

AST Cholesterol 0,335 0,035 Spearmana Przeciętna 

AST HDL  0,393 0,012 Spearmana Przeciętna 

Wit. D  LDL 0,344 0,03 Spearmana Przeciętna 

Cholesterol  HDL 0,423 0,005 Pearsona Przeciętna 

Cholesterol LDL 0,851 <0,001 Pearsona Bardzo wysoka 

 

 

4.5.3. Analiza jakości klasyfikatora ROC 

 

W kolejnym kroku przeprowadzono analizę krzywej oceny jakości klasyfikatora, ROC (ang. receiver 

operating characteristic). ROC stanowi metodę oceny dokładności predykcji modelu na podstawie 

wykreślenia czułości wobec swoistości testu klasyfikacji (wartość 1), przy założeniu, że wartość 

progowa różni się od wyników testu diagnostycznego. W celu przeprowadzenia analizy i wykreślenia 

krzywej ROC oraz parametrów ją charakteryzujących, grupie kobiet z PCOS przyporządkowano rangę 

1, a dla kobiet z grupy kontrolnej rangę 0. Pole pod wyznaczoną w ten sposób krzywą ROC odzwierciedla 
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prawdopodobieństwo, iż przewidywanie zachowa prawidłową wartość po zaobserwowaniu zmiennej 

testowej, a zatem iż dany czynnik nie wpływa na znaczące pogorszenie stanu zdrowia. I odwrotnie, 

wyniki powyżej wskazanych punktów odcięcia wyznaczonych przez krzywa ROC świadczą 

o pogorszeniu stanu zdrowia, związanym z wystąpieniem czynnika zmiennego. Za pomocą krzywej 

ROC wyznaczono optymalny punkt odcięcia dla poszczególnych markerów stresu oksydacyjnego i 

analizowano otrzymane wartości. 

Za optymalny punkt odcięcia dla pierwszego z testowanych markerów stresu oksydacyjnego, 8-

hydroksy-guanozyny przyjęto 22 ng/ml. Dla takiej wartości tego parametru swoistość metody wyniosła 

0,68, przy równoczesnej czułości 0,42. Dodatnia wartość predykcyjna wystąpienia stężenia 8-HOdG 

większego od wartości 22 wynosi 57%, zaś ujemna 54%. Pole pod krzywą ROC (parametr AUC) wynosi 

0,54 (Ryc. 28, Tab. 30). Wyliczony 95% przedział ufności tego parametru mieści się w zakresie 0,41-

0,67. W tym przypadku oznacza to, że podział pacjentów względem wyznaczonego punktu odcięcia dla 

markera 8-OHdG nie ma zdolności rozróżniania między sobą grupy kontrolnej i badanej. Rozważany 

klasyfikator nie może być zatem rozpatrywany jako lepszy od losowego doboru osób do obu grup. 

 

Ryc. 28. Krzywa ROC dla testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego 8-hydroksyguanozyny, 8-OHdG. 
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Tab. 30. Wyniki testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego 8-hydroksyguanozyny, 8-OHdG. PPV – 

wartość pozytywnego predyktora; NPV – wartość negatywnego predyktora; AUC - pole pod krzywą ROC. 

 Pkt odcięcia Czułość Swoistość PPV NPV AUC 

Wartość 22 0,42 0,68 0,57 0,54 0,5365 

95% Przedział ufności  0,27-0,59 0,51-0,81 0,37-0,75 0,39-0,68 0,41-0,67 

 

Wyliczono szanse na wystąpienie poziomu markera stresu oksydacyjnego 8-OHdG powyżej 

wartości granicznej oraz iloraz szans wystąpienia takiego wyniku w grupach badanych. Szanse na to, że 

wyniki uzyskane dla 8-hydroksyguanozyny będą większe niż wartość odcięcia 22 ng/ml były większe 

1,5 raza (wynik nieistotny statystycznie) w grupie kontrolnej niż w grupie pacjentek z PCOS (Tab. 31). 

 

Tab. 31. Analiza ilorazu szans dla markera stresu oksydacyjnego 8-hydroksyguanozyny, 8-OHdG.  

 Iloraz szans 2,5% 97,5% Wartość p 

intercept 1,353 0,726 2,571 0,345 

Grupa kontrolna 1,535 0,620 3,872 0,357 

 

Następnie, analizę przeprowadzono w analogiczny sposób dla pozostałych markerów stresu 

oksydacyjnego. Za pomocą krzywej ROC wyznaczono optymalny punkt odcięcia dla markera 

peroksydazy glutationowej GPX, który wyniósł 36 ng/ml (Ryc. 29; Tab. 32). Dla takiej wartości tego 

parametru swoistość metody wynosi 0,38, zaś czułość 0,50. Dodatnia wartość predykcyjna wystąpienia 

stężenia GPX większego od wartości 36 wyniosła 44%, zaś ujemna 43%. Pole pod krzywą ROC wynosi 

0,52, a wyliczony 95% przedział ufności tego parametru mieści się w zakresie 0,39-0,66. W tym 

przypadku również oznacza to, że podział pacjentów względem wyznaczonego punktu odcięcia dla 

markera PGX nie ma zdolności rozróżniania między sobą grupy kontrolnej i badanej. Rozważany 

klasyfikator, również w tym przypadku, nie może być zatem rozpatrywany jako lepszy od losowego 

doboru osób do obu grup.  

Szanse na to, że wyniki poziomu peroksydazy glutationowej będą większe niż 36 ng/ml były 

mniejsze niż 0,6 razy (wynik nieistotny statystycznie) w grupie kontrolnej niż w grupie pacjentek 

z PCOS (Tab. 33). 
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Ryc. 29. Krzywa ROC dla testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego peroksydazy glutationowej, PGX. 

Tab. 32. Wyniki testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego peroksydazy glutationowej, PGX. PPV – 

wartość pozytywnego predyktora; NPV – wartość negatywnego predyktora; AUC - pole pod krzywą ROC. 

 Pkt odcięcia Czułość Swoistość PPV NPV AUC 

Wartość 36 0,50 0,38 0,44 0,43 0,5243 

95% Przedział ufności  0,34-0,66 0,23-0,54 0,30-0,60 0,26-0,61 0,39-0,66 

 

Tab. 33. Analiza ilorazu szans dla markera stresu oksydacyjnego peroksydazy glutationowej, PGX.  

 Iloraz szans 2,5% 97,5% Wartość p 

intercept 1 0,535 1,868 1 

Grupa kontrolna 0,6 0,243 1,455 0,261 

Następnie, za pomocą krzywej ROC wyznaczono optymalny punkt odcięcia dla markera stresu 

oksydacyjnego aldehydu dimalonowego, MDA, który wyniósł 4,5 nmol/ml (Ryc. 30; Tab. 34). Dla takiej 

wartości tego parametru swoistość metody wynosi 0,47, a czułość 0,62. Dodatnia wartość predykcyjna 

wystąpienia stężenia MDA większego od wartości 4,5 wyniosła 54%, zaś ujemna 56%. Pole pod krzywą 

ROC wynosi 0,53, a wyliczony 95% przedział ufności tego parametru mieścił się w zakresie 0,4-0,66. 

W tym przypadku oznacza to, że podział pacjentów względem wyznaczonego punktu odcięcia dla 

markera MDA nie ma zdolności rozróżniania między sobą grupy kontrolnej i badanej, Rozważany 

klasyfikator nie może być zatem rozpatrywany jako lepszy od losowego doboru osób do obu grup. Szanse 
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na to, że poziom MDA będzie większy niż 4,5 ng/ml jest 1,5 razy większy (wynik nieistotny 

statystycznie) w grupie kontrolnej niż w grupie pacjentek z PCOS (Tab. 35).  

 
Ryc. 30. Krzywa ROC dla testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego aldehydu dimalonowego, MDA. 

Tab. 34. Wyniki testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego aldehydu dimalonowego, MDA. PPV – 

wartość pozytywnego predyktora; NPV – wartość negatywnego predyktora; AUC - pole pod krzywą ROC. 

 Pkt odcięcia Czułość Swoistość PPV NPV AUC 

Wartość 4,5 0,62  0,47  0,54  0,56  0,5271 

95% Przedział ufności  0,46 - 0,77 0,32 - 0,64 0,39 - 0,69 0,38 - 0,73 0,4 - 0,66 

 

Tab. 35. Analiza ilorazu szans dla markera stresu oksydacyjnego aldehydu dimalonowego, MDA. 

 Iloraz szans 2,5% 97,5% Wartość p 

intercept 0,6 0,309 1,125 0,118 

Grupa kontrolna 1,508 0,62 3,72 0,367 

 

Następnie, analizę przeprowadzono dla dysmutazy ponadtlenkowej. Optymalny punkt odcięcia 

dla markera SOD wyniósł 48 U/l, a swoistość metody wyniosła 0,52, przy czułości 0,60 (Ryc. 31; Tab. 

36). Dodatnia wartość predykcyjna wystąpienia stężenia SOD większego od wartości 48 wyniosła 56%, 

zaś ujemna 57%. Pole pod krzywą ROC wynosi 0,59, a wyliczony 95% przedział ufności tego parametru 

mieści się w zakresie 0,47-0,71. Podział pacjentów względem wyznaczonego punktu odcięcia dla SOD 

ma większą zdolność rozróżniania między sobą grupy kontrolnej i badanej. Szanse na to, że poziom SOD 
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będzie większy niż 48 U/l są większe 1,7 razy (wynik nieistotny statystycznie) w grupie kontrolnej niż 

w grupie pacjentek z PCOS (Tab. 37).  

 

Ryc. 31. Krzywa ROC dla testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego dysmutazy ponadtlenkowej, SOD. 

Tab. 36. Wyniki testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego dysmutazy ponadtlenkowej, SOD. PPV – 

wartość pozytywnego predyktora; NPV – wartość negatywnego predyktora; AUC - pole pod krzywą ROC. 

 Pkt odcięcia Czułość Swoistość PPV NPV AUC 

Wartość 48 0,60  0,52 0,56 0,57 0,5903 

95% Przedział ufności  0,43-0,75 0,36-0,68 0,40-0,71 0,39-0,73 0,47-0,71 

 

Tab. 37. Analiza ilorazu szans dla markera stresu oksydacyjnego dysmutazy ponadtlenkowej, SOD. 

 Iloraz szans 2,5% 97,5% Wartość p 

intercept 0,667 0,348 1,245 0,209 

Grupa kontrolna 1,658 0,687 4,071 0,263 

Na koniec analizę przeprowadzono dla winianoodpornej kwaśnej fosfatazy, TRAP. Optymalny 

punkt odcięcia dla TRAP wyniósł 4,2 U/l (Ryc. 32; Tab. 38). Dla takiej wartości tego parametru 

swoistość metody wyniosła 0,62, zaś czułość 0,50. Dodatnia wartość predykcyjna wystąpienia stężenia 

TRAP większego od wartości granicznej 4,2 wynosi 57%, zaś ujemna 56%. Pole pod krzywą ROC 

wynosi 0,55, a wyliczony 95% przedział ufności tego parametru mieści się w zakresie 0,42-0,68. Podział 



92 

 

pacjentów względem wyznaczonego punktu odcięcia dla markera TRAP nie ma zdolności rozróżniania 

między sobą grupy kontrolnej i badanej, a rozważany klasyfikator nie może być rozpatrywany jako 

lepszy od losowego doboru osób do obu grup. Szanse na to, że poziom TRAP będzie większy niż 4,2 U/l 

są 1,67 razy większe (wynik nieistotny statystycznie) w grupie kontrolnej niż w grupie pacjentek z PCOS 

(Tab. 39).  

 
Ryc. 32. Krzywa ROC dla testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego winianoodpornej kwaśnej 

fosfatazy, TRAP. 

Tab. 38. Wyniki testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego winianoodpornej kwaśnej fosfatazy, TRAP. 

PPV – wartość pozytywnego predyktora; NPV – wartość negatywnego predyktora; AUC - pole pod krzywą ROC. 

 Pkt odcięcia Czułość Swoistość PPV NPV AUC 

Wartość 4,2 0,50  0,62 0,57  0,56 0,5506 

95% Przedział ufności  0,34-0,66 0,46-0,77 0,39-0,74 0,40-0,70 0,42-0,68 

 

Tab. 39. Analiza ilorazu szans dla markera stresu oksydacyjnego winianoodpornej kwaśnej fosfatazy, TRAP. 

 Iloraz szans 2,5% 97,5% Wartość p 

intercept 1 0,535 1,868 1 

Grupa kontrolna 1,667 0,687 4,115 0,261 
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4.5.4. Analiza regresyjna 

 

Ze względu na brak statystycznie istotnych korelacji Spearmana pomiędzy poszczególnymi 

parametrami a omawianymi markerami stresu oksydacyjnego w grupie pacjentek z PCOS, sprawdzono 

analizę korelacji Pearsona. Uzyskane korelacje wykorzystano następnie jako zmienne objaśniające w 

modelach regresji liniowej. Przyjęto interpretację statystyczną opartą na założeniu, że dodatnia wartość 

współczynnika (lub ujemna wartość współczynnika) oznacza wzrost (bądź odpowiednio spadek) 

zmiennej objaśnianej. Zmiana zachodzi o wartość jednej jednostki, gdy zmienna niezależna, której ten 

współczynnik odpowiada, jest wyrażona za pomocą liczby. Pozostałe zmienne pozostają na stałym 

poziomie.  

W oparciu o powyższy model regresji liniowej, różnica wyników stężeń 8-OHdG wzrasta o 70,4 

jednostki wraz ze wzrostem FIB-4 o jedną jednostkę. Wynik ten jest istotny statystycznie. Ponadto, 

poziom 8-OHdG wzrasta o 30,1 jednostki wraz ze wzrostem poziomu LDL o jedną jednostkę (Tab. 40).  

 

Tab. 40. Model regresyjny dla markera stresu oksydacyjnego 8-hydroksyguanozyny, 8-OHdG. 

 Współczynnik 2,5 % 97,5 % Wartość p 

Intercept 7,753 -47,113 62,618 0,776 

FIB-4 70,403 13,847 126,959 0,016 

Cholesterol [mmol/l] -19,87 -46,833 7,092 0,144 

LDL [mmol/l] 30,063 2,979 57,148 0,031 

 

Dla aldehydu dimalonowego model regresji liniowej wskazuje na istotny statystycznie wzrost o 

6,52 jednostki przy wzroście poziomu LDL o jedną jednostkę (Tab. 41).  

 

 

 

Tab. 41. Model regresyjny dla markera stresu oksydacyjnego aldehydu dimalonowego, MDA. 

 Współczynnik 2,5 % 97,5 % Wartość p 

Intercept -5,254 -21,524 11,016 0,517 

LDL [mmol/l] 6,515 0,913 12,118 0,024 

 

Ponadto, model regresji liniowej dla stężeń dysmutazy ponadtlenkowej SOD wskazuje na wzrost 

o 493,1 jednostek wraz ze wzrostem wskaźnika FIB-4 o jedną jednostkę. Wynik ten jest istotny 

statystycznie (Tab. 42).  

 



94 

 

Tab. 42. Model regresyjny dla markera stresu oksydacyjnego dysmutazy ponadtlenkowej, SOD. 

 Współczynnik 2,5 % 97,5 % Wartość p 

Intercept -4,886 -186,207 176,436 0,957 

FIB-4 493,069 35,302 950,835 0,035 

 

Dla pozostałych markerów: peroksydazy glutationowej PGX i winianodpornej kwaśnej fosfatazy 

TRAP nie zaobserwowano statystycznie istotnych korelacji w grupie kobiet z PCOS.  
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5. Dyskusja 

Markery stresu oksydacyjnego jako predyktor ryzyka rozwoju zaburzeń 

metabolicznych w PCOS 

 

Zespół policystycznych jajników jest bardzo częstym, a jednak relatywnie słabo poznanym 

schorzeniem kobiet w wieku reprodukcyjnym. Patogeneza tej choroby pozostaje w dużej mierze 

nieznana, a literatura fachowa dostarcza wiele kontrowersji dotyczących jej potencjalnych przyczyn. 

Obraz kliniczny pacjentek jest niejednorodny, co znacznie utrudnia wczesne diagnozowanie, a postępy 

w dziedzinie diagnostycznej nie przynoszą oczekiwanej poprawy w określeniu jednoznacznych 

kryteriów i definicji PCOS. Przyczynia się do tego brak podziału pacjentek ze względu na wskaźnik 

masy ciała BMI, podłoże etniczne oraz indywidualne czynniki ryzyka, które wydaje się, że odgrywają 

bardzo istotną rolę w diagnostyce, oraz szerokie spektrum i różne natężenie występujących objawów 

hormonalnych i metabolicznych, tj. nadmiaru androgenów, insulinooporności i hiperinsulinizmu oraz 

naruszonej równowagi metabolizmu cukrów i lipidów.   

Etiologii zespołu policystycznych jajników doszukiwano się w wielu czynnikach genetycznych 

i środowiskowych, w tym również w stresie oksydacyjnym. Literaturowo, pojawiły się doniesienia 

o współwystępowaniu stresu oksydacyjnego u pacjentek z zespołem policystycznych jajników [83, 132], 

jednak brak jest jednoznacznej konkluzji czy podniesiony poziom reaktywnych form tlenu jest przyczyną 

PCOS czy raczej wynikiem jego złożonego fenotypu chorobowego, np. wtórnego zaburzenia w wyniku 

hiperglikemii i insulinooporności. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie pod względem przebiegu 

klinicznego choroby, częstość występowania oraz wiek reprodukcyjny grupy najczęściej zapadającej na 

to schorzenie, znalezienie dobrego predyktora ryzyka rozwoju zaburzeń związanego z zespołem 

policystycznych jajników wydaje się krytycznym elementem wczesnej diagnostyki i szansy skutecznego 

leczenia symptomów PCOS, w tym niepłodności. Próbę znalezienia takiego predyktora podjęto podczas 

przygotowania niniejszej pracy.  

Założeniem przeprowadzonych badań było określenie związku poziomu markerów stresu 

oksydacyjnego u grupy kobiet ze zdiagnozowanym rozpoznaniem zespołem policystycznych jajników, 

przy równoczesnej analizie ich profilu metabolicznego oraz wzajemnych korelacji pomiędzy 

testowanymi parametrami. W tym celu do badania zakwalifikowano grupę 40 kobiet w wieku 

reprodukcyjnym 18-40 lat, hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Endokrynologii Ginekologicznej 



96 

 

i Ginekologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dla porównania, 40 kobiet w wieku 18-40 lat 

hospitalizowanych z wykluczeniem zespołu policystycznych jajników oraz zaburzeń hormonalnych 

zakwalifikowano do badania jako grupę kontrolną. W surowicy krwi żylnej pobranej od pacjentek na 

czczo określano następnie stężenia markerów stresu oksydacyjnego oraz j.w. poziom czynników profilu 

metabolicznego. Dodatkowo, pod uwagę brano dokładny wiek, wskaźnik masy ciała BMI oraz 

insulinooporność. Spośród kobiet z rozpoznaniem zespołu policystycznych jajników w wywiadzie 

przeważająca większość miała zdiagnozowaną insulinooporność. Z uwagi na ograniczoną liczebność 

grup badanych, kierując się priorytetem wiarygodności analiz statystycznych, podjęto decyzję o 

zakwalifikowaniu do badania z grupie z PCOS jedynie pacjentek deklarujących insulinooporność. 

Wydzielenie dwóch grup: z i bez insulioporności, z jednej strony pozwoliłoby na bardziej kompleksową 

analizę, z drugiej jednak strony mogłoby znacząco wpłynąć na istotność statystyczną i brak 

wiarygodności takiego badania, stąd też wybrano grupę homogenną.  

Wybrane markery stresu oksydacyjnego wyselekcjonowano w ten sposób, aby reprezentowały 

różne typy zmian na poziomie molekularnym, wywołane działaniem reaktywnych form tlenu. Aldehyd 

dimalonowy jest produktem peroksydacji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, 8-

hydroksyguanozyna jest natomiast produktem modyfikacji oksydacyjnej DNA w wyniku hydroksylacji 

reszt deoksyguanozynowych. Dysmutaza ponadtlenkowa, peroksydaza glutationowa oraz 

winianoodporna kwaśna fosfataza reprezentują grupę białek zaangażowanych w ochronę komórki przed 

stresem oksydacyjnym. Taki dobór testowanych markerów pozwala na możliwie szerokie pokrycie ich 

różnej wrażliwości i potencjalnych efektów działania ROS. Poziom markerów stresu oksydacyjnego 

mierzony był za pomocą komercyjnie dostępnych testów ELISA bezpośrednio z surowicy krwi kobiet 

grupy z PCOS oraz grupy kontrolnej. Metoda ta pozwala na bardzo czułe i powtarzalne określenie stężeń 

badanych molekuł w surowicy krwi na poziomie dokładności ng/ml.  

Równocześnie, analizie poddano czynniki metaboliczne krwi. Na podstawie uzyskanych wyników 

przeprowadzono wnikliwą analizę statystyczną, z uwzględnieniem rozkładów procentowych, statystyk 

opisowych, oceny normalności oraz monotonicznych zależności o charakterze liniowym i nieliniowym. 

W celu określenia współzależności pomiędzy testowanymi parametrami testowano korelacje 

z uwzględnieniem istotności statystycznej, a wyniki zestawiano w postaci tabel, wykresów i map 

cieplnych.  

Przeprowadzona analiza nie wykazała bezpośredniego związku występowania zespołu 

policystycznych jajników u pacjentek z podwyższonym stężeniem markerów stresu oksydacyjnego. 

Pomimo, iż stężenie 8-OHdG, MDA, SOD i TRAP jest wyższy u kobiet z PCOS niż u kobiet grupy 
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kontrolnej, wyniki te nie spełniają kryteriów istotności statystycznej. Wykazano natomiast istotny 

związek stężenia markerów stresu oksydacyjnego z wiekiem pacjentek. Zależność ta pozostaje w zgodzie 

z danymi literaturowymi, wskazującymi na silny związek tych dwóch czynników, często zwany „Teorią 

starzenia stresem oksydacyjnym” [133]. Wraz z wiekiem stężenie czynników stresu oksydacyjnego się 

zwiększa, co przyczynia się postępującej utraty funkcji tkanek i organów. Zwiększone stężenie ROS 

zwiększa również ryzyko zapadalności na choroby serca, neurodegeneracyjne czy nowotwory. Istotne 

statystycznie różnice pomiędzy wiekiem kobiet z PCOS (23 lata), a kobiet grupy kontrolnej (26 lat) 

i potencjalnie wyższe stężenie markerów stresu oksydacyjnego, wywołany wiekiem kobiet grupy 

kontrolnej mógł zatem znacząco wpłynąć na zatarcie różnicy w stężeniu markerów, wynikających 

z rozpoznania zespołu policystycznych jajników. Można zatem spekulować, iż dla grupy badanej 

z PCOS i grupy kontrolnej w tym samym wieku, różnice stężeniu markerów stresu oksydacyjnego 

mogłyby uzyskać istotność statystyczną. Literatura wskazuje na taką zależność pomiędzy stężeniem 

markerów a PCOS m.in. dla aldehydu dimalonowego, dla którego odnotowano 47% wzrost stężenia oraz 

dla dysmutazy ponadtlenkowej z 34% wzrostem stężenia [83].  

W grupie kontrolnej kobiet z wykluczeniem rozpoznania zespołu policystycznych jajników 

wykazano podobnie, jak w grupie kobiet z PCOS dodatnią korelację wszystkich markerów stresu 

oksydacyjnego z wiekiem. Ponadto, wykazano liniową korelację stężenia markerów: 8-OHdG, MDA 

i TRAP z parametrami metabolicznymi: stężeniem testosteronu (korelacja ujemna), DHEAS (korelacja 

ujemna) oraz wskaźnikiem masy ciała BMI (korelacja dodatnia), a dla SOD tylko z BMI. Zależności 

tych nie wykazano w grupie badanej, co może wskazywać na pewne nieprawidłowości związane 

z doborem grup badanych, m.in. z różnicą wieku i występowaniem nieco odmiennego profilu 

metabolicznego. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż cała badana grupa kobiet z PCOS charakteryzowała 

się insulinoopornością. Insulina zaangażowana jest w regulację stężenia glukozy we krwi, ale również 

w przetwarzanie węglowodanów w tłuszcze i zwiększenie syntezy białek. Spadek wrażliwości tkanek na 

jej działanie, określane mianem insulinooporności, prowadzi do wzrostu stężenia glukozy w wątrobie, 

spadku wychwytu obwodowego glukozy, zwiększenia stężenia wolnych kwasów tłuszczowych we krwi 

i zwiększenia produkcji insuliny w trzustce [2]. Insulinooporność może promować występowanie stresu 

oksydacyjnego ze względu na występowanie hiperglikemii i wysokiego stężenia wolnych kwasów 

tłuszczowych, prowadzących do produkcji reaktywnych form tlenu [139]. Kiedy nadmiar glukozy lub 

wolnych kwasów tłuszczowych jest absorbowany w komórce nadmiar redukujących metabolitów, jak 

kwas pirogronianowy acetylo-koenzym A jest transportowany do mitochondriów w celu utlenienia. 

Prowadzi to do zwiększonej aktywności łańcucha transportu elektronów oraz transferu pojedynczych 
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elektronów, zwiększając w ten sposób produkcję ROS [140]. Jednak pomimo występowania 

insulinooporności u wszystkich kobiet z PCOS, stężenie markerów stresu oksydacyjnego nie jest istotnie 

podwyższone.  

Literatura dostarcza podobnych analiz przeprowadzonych w kontekście zespołu policystycznych 

jajników i markerów stresu oksydacyjnego MDA, SOD, GPX 8-OHdG i TRAP. W większości 

wykazano, iż poziom markerów jest wyraźnie podwyższony w PCOS. Przykładowo, podwyższony 

poziom aldehydu dimalonowego, towarzyszący zespołowi policystycznych jajników opisywany był 

w licznych badaniach [64; 141; 142], a meta-analiza przeprowadzona przez Murri i współpracowników 

[83] określiła dokładnie, iż poziom tego markera stresu oksydacyjnego jest podniesiony o 47% przy 

uwzględnieniu stałego wieku i BMI pacjentek. W innych badaniach, Kuşçu i współpracownicy pokazali 

niezależność zwiększonego stężenia MDA we krwi chorych od występowania otyłości [143].  Podobnie, 

wykazano podwyższony poziom oraz aktywność GPX [144-146], chociaż próby wykorzystania 

polimorfizmu S-transferazy glutationu jako wczesnego markera PCOS okazały się nieskuteczne [147]. 

Badania przeprowadzone przez Savić-Radojević i współpracowników [147] na grupie 35 pacjentek nie 

wykazały istotnej równicy w poziomie markerów stresu oksydacyjnego, takich jak GPX czy SOD. Inne 

doniesienia wskazują natomiast na podwyższony poziom SOD [64, 148-150] wraz z aktywnością tego 

enzymu, szacowaną na dodatkowe 34% [83] towarzyszy niezmienionemu [151] lub nawet obniżonemu 

poziomowi innego markera stresu oksydacyjnego, 8-OHdG w surowicy krwi przy zgodnej masie (BMI) 

i wieku pacjentek względem grupy kontrolnej [152]. oraz w moczu [153]. W literaturze niewiele jest 

doniesień na temat poziomu markera osteoklastów TRAP w zespole policystycznych jajników. 

Pojedyncze badania wskazują na jego podwyższony poziom w PCOS [154].  

W PCOS insulinooporności towarzyszą również inne dolegliwości i schorzenia, w tym otyłość, 

nadciśnienie tętnicze oraz zaburzenia stężenia cholesterolu, składając się na tzw. zespół metaboliczny. 

I rzeczywiście, wskaźnik masy ciała BMI kobiet grupy kontrolnej wynosił 21, podczas, gdy w grupie 

z PCOS aż 29, przy czym kobiety z nadwagą bądź otyłością (BMI ≥ 25) stanowiły w tej grupie ponad 

77%.  

Wysoka korelacja wewnętrzna pomiędzy poszczególnymi markerami nie jest natomiast 

zaskakująca, zważywszy na kompleksowy charakter stresu oksydacyjnego. Wolne rodniki tlenowe 

uszkadzają równocześnie różne makromolekularne struktury komórkowe, w tym lipidy, DNA i białka. 

W odpowiedzi na akumulujące się uszkodzenia wzrasta też stężenie białek odpowiedzialnych za 

kontrolowanie stężenia redoks i systemy antyoksydacyjne [134]. Zatem równoczesny wzrost wszystkich 
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analizowanych markerów wydaje się oczekiwany, przy założeniu, iż u pacjentek antyoksydacyjne 

molekularne mechanizmy funkcjonują poprawnie. 

Wykazano również szereg różnic w parametrach metabolicznych pomiędzy grupą kobiet z PCOS 

a grupą kontrolną. 17 spośród 21 testowanych czynników jest zaburzonych u kobiet z PCOS, przy 

spełnionych kryteriach istotności statystycznej. 15 z analizowanych parametrów jest podwyższonych: 

stężenie testosteronu, hirsutyzm mierzony w skali F-G, wolne androgeny (FAI), siarczan 

dehydroepiadrosteronu (DHEAS), FIB-4, aminotransferazy ALT i AST, PLT, cholesterol, LDL 

i tyreoglobulina TG. Równocześnie 2 czynniki: stężenie HDL i globuliny wiążącej hormony płciowe 

(SHBG) są obniżone w grupie z PCOS. Zespół policystycznych jajników objawowo charakteryzuje się 

hiperandrogenizmem, obejmującym hirsutyzm (skala F-G), zbyt wysokie stężenie testosteronu, wolnych 

androgenów (FAI) oraz siarczanu dehydroepiadrosteronu (DHEAS), przy towarzyszącym często niskim 

stężeniu globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG) [2]. Wymienione różnice w profilach 

metabolicznych, dotyczące gospodarki hormonalnej wydaje się, iż wynikają bezpośrednio z objawów 

klinicznych zespołu policystycznych jajników i potwierdzają obraz chorobowy PCOS, jak również 

występowanie objawów towarzyszących. Co więcej, analiza korelacji poszczególnych parametrów 

metabolicznych wspiera ten wniosek, wskazując na silny związek stężenia czynników 

zaklasyfikowanych do grupy objawów hormonalnych. Wykazano istotną statystycznie korelację FAI 

z testosteronem, DHEAS, SHBG oraz DHEAS z testosteronem i SHBG u kobiet z PCOS. 

Zespół policystycznych jajników często związany jest również z innymi zaburzeniami 

endokrynologicznymi. Niekiedy zwiększa on ryzyko wystąpienia chorób tarczycy i vice versa. 

W niedoczynności tarczycy może wystąpić zespół policystycznych jajników, przy równoczesnym 

podwyższeniu hormonu tyreotropowego TSH, tyreoglobuliny TG, kortyzolu i prolaktyny, prowadząc do 

zahamowania owulacji [135]. W przypadku grupy badanej z PCOS stężenie tyreoglobuliny jest istotnie 

podwyższony, natomiast podwyższone stężenie TSH nie spełnił warunków istotności statystycznej. 

Zaburzenia tyreologiczne mogą mieć różne podłoże (autoimmunizacyjne, hipoplazja, wole, 

niedoczynność) i dotyczą ok. 30% pacjentek z PCOS [136]. Uśrednienie wyników dla całej grupy kobiet 

z PCOS (40 osób) mogło zatem dać wynik nieistotny statystycznie, co nie oznacza zupełnego braku 

zaburzeń tego typu u pacjentek, a jedynie brak takich objawów u znaczącej większości badanych.  

PCOS zwiększa również ryzyko stłuszczenia i zwłóknienia wątroby (podwyższony czynnik FIB-

4) [137]. Dysfunkcji wątroby towarzyszy często podwyższone stężenie aminotransferaz ALT i AST 

[138]. Prawie dwukrotnie wyższe stężenie obu aminotransferaz w grupie z PCOS wskazuje zatem na 

choroby wątroby i stany zapalne. Wykazano także korelacje pomiędzy stężeniem ALT i AST oraz 
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aminotransferazami a PLT i cholesterolem, co wskazuje na kompleksowy fenotyp, w którym problemy 

z funkcjonowaniem wątroby związane są również z innymi czynnikami.  

Co ciekawe, poza występowaniem korelacji w obrębie swoistych grup objawowych, tj. zaburzeń 

hormonalnych, dysfunkcji tarczycy i wątroby, wykazano również korelacje poza klasyfikowanymi 

grupami zaburzeń. Przykładowo, wskaźniki insulinooporności HOMA-IR i QUICKI korelują ze 

stężeniem prolaktyny i wskaźnikiem FIB-4, a testosteron z AST, FAI i DHEAS. Takie zależności 

wskazują na znacznie bardziej złożone podłoże fenotypu PCOS niż zaburzenia jedynie w obrębie 

poszczególnych grup metabolicznych. Wydaje się, że poszczególne parametry oddziałują na siebie i 

wspólnie tworzą skomplikowany i niejednorodny profil chorobowy.  

Na koniec, dla poszczególnych markerów stresu oksydacyjnego wyliczono optymalne punkty 

odcięcia. Statystycznie, punkt odcięcia określa stosunek miary pokrycia danych do stopnia ich 

wychwycenia w klasie faktycznie pozytywnej w zależności od klasy faktycznie negatywnej. Na jego 

podstawie można zatem stwierdzić czy dany parametr ma właściwości predykcyjne i czy może być 

rozważany jako klasyfikator o sile przewidywania wyższej niż zupełnie losowy dobór osób do obu grup, 

tj. grupy kobiet z PCOS i grupy kontrolnej. Żaden z testowanych markerów stresu oksydacyjnego nie 

spełnił warunków istotności statystycznej i nie może być wykorzystany jako predyktor grupy.  

Analiza regresji dla markerów stresu oksydacyjnego w oparciu o korelację liniową Pearsona 

wykazała pewne zależności. Dla 8-hydroksy-guanozyny i aldehydu dimalonowego wykazano korelację 

z cholesterolem LDL. Ponadto, dla 8-OHdG i dysmutazy ponadtlenkowej SOD wykazano również 

korelację z indeksem fibrozy FIB-4 oraz dodatkowo, dla 8-OHdG z całkowitym cholesterolem. Dla 

pozostałych markerów nie wykazano istotnych zależności. Podobnie, jak w przypadku analizy korelacji 

Spearmana, analiza regresji sugeruje złożony profil chorobowy z współwystępującymi zaburzeniami 

parametrów profilu metabolicznego, dodatkowo, oddziałującymi na siebie wzajemnie. 

Wydaje się, że przeprowadzone analizy niezupełnie potwierdziły doniesienia literaturowe na temat 

parametrów metabolicznych towarzyszących zespołowi policystycznych jajników [155-157]. 

Odnotowano wprawdzie podniesione stężenie markerów stresu oksydacyjnego, jednak uzyskane wyniki 

nie są istotne statystycznie i wobec tego nie powinny być brane pod uwagę jako spełniające podane 

kryteria. Wykazano szereg odchyleń od normy dla parametrów metabolicznych, jednak dla większości 

nie potwierdzono jakiejkolwiek korelacji ze stężeniem markerów stresu oksydacyjnego. Zaburzone 

czynniki często korelują między sobą, co wskazuje na złożony fenotyp i obraz kliniczny choroby, jednak 

ostatecznie stężenie markerów stresu oksydacyjnego nie może w testowanym układzie spełniać roli 

pretyktora zachorowania na PCOS ani wskaźnika ryzyka wystąpienia zaburzeń metabolicznych 
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towarzyszących PCOS. Nie oznacza to jednak zupełnie błędnego założenia i koncepcji wyznaczenia 

takiego predyktora.  

Należy wziąć pod uwagę, iż podstawą do interpretacji wyników, dotyczących stężenia markerów 

stresu oksydacyjnego w PCOS było początkowo 1633 prace z 68 badań klinicznych, zawierających dane 

prawie 5000 pacjentów z zespołem policystycznych jajników oraz niemal 3700 osób kontrolnych [83]. 

Ostatnie dane literaturowe dotyczą meta-analizy w oparciu o 4856 badań [157]. Przy tak dużej ilości 

danych można zawężać obszary poszukiwań do wybranych profili osób klasyfikowanych do badania. 

Takiej możliwości nie ma przy ograniczeniu całkowitej liczebności grupy badanej do 80 osób (40 

chorych i 40 osób kontrolnych). Co więcej, grupa kontrolna zaklasyfikowana do badania podlegała 

hospitalizacji, wprawdzie z diagnostyką wyłączającą PCOS, jednak z założenia nie były to osoby 

zdrowe, pozbawione problemów medycznych. Wystąpienie schorzeń wymagających hospitalizacji może 

niezależnie podnosić stężenie wolnych rodników tlenowych lub wywoływać zaburzenia metaboliczne, 

które wpływają na umniejszenie różnicy pomiędzy parametrami przy porównaniu ze stanem 

chorobowym, tj. PCOS.  

Selektywny dobór pacjentów w badaniach wielkoskalowych niesie ze sobą szczególnie duże 

ryzyko uśredniania wyników w określonym kontekście środowiskowym i medycznym. Przykładowo, 

wykazano pewne zmiany zachorowalności na PCOS na tle etnicznym [158, 159]. Niewykluczone, iż 

poza statystyczną częstością zachorowania, różnice mogą dotyczyć również parametryzacji choroby, 

a w badaniu uśrednionym, zawierającym dane pacjentów z różnych kontynentów będą one nieco 

odmienne niż w jednorodnej grupie endemicznej.  

Ponadto, szacuje się, że otyłość towarzyszy 30-75% pacjentek z PCOS, podczas gdy występowanie 

insulinooporności jeszcze dodatkowo zwiększa ten odsetek. Zatem dobór grupy kobiet z PCOS przez 

zawężenie jej do chorych z potwierdzoną insulinoopornością, co w efekcie zaowocowało wystąpieniem 

otyłości u 100% badanych, mogło nieumyślnie naruszyć nieselektywność i niestronniczość. Z drugiej 

strony, zespół policystycznych jajników ma bardzo złożony obraz kliniczny i już sama diagnostyka i 

klasyfikacja pozostają wysoce kontrowersyjne [9]. W badaniu nie rozróżniano fenotypu PCOS wg 

kryteriów Rotterdamskich (z klasycznym jajnikiem policystycznym lub niepolicystycznym, z 

nieklasyczną wersją owulacyjnego PCOS oraz nieklasyczną łagodną lub androgeniczną wersją PCOS) 

[9]. Być może wydzielenie poszczególnych fenotypów umożliwiłoby uzyskanie bardziej spójnych 

danych o istotności statystycznej. 

Niewątpliwie uzyskane wyniki wskazują na istnienie pewnych zależności i prawidłowości. Wydaje 

się, że rozszerzenie badania o większą liczebnie grupę chorych oraz lepsze usystematyzowanie chorych 
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pod względem objawów i fenotypu, w tym uwzględnienie dodatkowych kontroli, jak np. kobiety grupy 

kontrolnej o wysokim BMI mogłoby przyczynić się do lepszej interpretacji danych oraz potwierdzenia 

wzajemnych zależności pomiędzy testowanymi parametrami. Badania zawarte w niniejszej pracy mogą 

zatem stanowić wstępna analizę trendów i kierunków dla kolejnych rozszerzonych analiz. Określenie 

wiarygodnego predyktora dla PCOS, czy to w postaci markera stresu oksydacyjnego czy czynnika 

metabolicznego z krwi obwodowej z całą pewnością stanowi święty Graal ginekologii i endokrynologii. 

Warto zatem pochylić się nad możliwością usprawnienia problematycznej diagnostyki, a co za tym idzie 

podjęcia wczesnego leczenia zespołu policystycznych jajników. 
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6. Wnioski 

Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski: 

o Wykazano istotne różnice w profilu metabolicznym kobiet ze zdiagnozowanym zespołem 

policystycznych jajników względem grupy kontrolnej.  

o stężenie markerów stresu oksydacyjnego: 8-OHdG, MDA, SOD i TRAP jest wyższe u kobiet 

z PCOS niż u kobiet grupy kontrolnej. Wyniki te nie spełniają jednak kryteriów istotności 

statystycznej.  

o Podział pacjentek względem stężenie poszczególnych markerów nie daje zdolności klasyfikacji 

pacjentek do grup (grupa z PCOS czy grupa kontrolna). 

o Wykazano wysoką korelację dodatnią stężenia markerów stresu oksydacyjnego z wiekiem 

pacjentek z zespołem policystycznych jajników, a w grupie kontrolnej również 

ze współczynnikiem BMI i innymi parametrami.  

o Wykazano wysoką interkorelację pomiędzy poszczególnymi markerami stresu oksydacyjnego, 

co wskazuje na fakt, iż stres oksydacyjny jest kompleksowym schorzeniem, które może być 

równocześnie charakteryzowane szeregiem różnych markerów. 

o W obydwu grupach wykazano istotne korelacje pomiędzy niektórymi profilu metabolicznego: 

FAI z testosteronem, DHEAS, SHBG oraz DHEAS z testosteronem i SHBG; stężenia ALT i AST 

oraz aminotransferazami a PLT i cholesterolem; HOMA-IR i QUICKI ze stężeniem prolaktyny i 

wskaźnikiem FIB-4, a testosteron z AST, FAI i DHEAS; 8-OHdG i MDA z LDL. 8-OHdG i SOD 

z FIB-4 oraz 8-OHdG z całkowitym cholesterolem Zależności te można przyporządkować do 

grup związanych z hormonalnym podłożem zespołem jajników policystycznych (zaburzenia 

stężenia androgenów), metabolizmem cholesterolu i glukozy/insuliny oraz hormonów tarczycy.  

o W badanych grupach (grupa kobiet z zespołem policystycznych jajników oraz grupa 

kontrolna) poza zdiagnozowanym schorzeniem istnieje kilka istotnych różnic, takich jak wiek, 

insulinoodporność i otyłość, które mogą wpływać na ogólną interpretację wyników. Dla pełnej 

wiarygodności badania należałoby dołączyć odpowiednie grupy kontrolne, przykładowo kobiety 

z zespołem policystycznych jajników bez insulioodporności, czy kobiety grupy kontrolnej 

o wysokim BMI. 
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7. Streszczenie 

Zespół policystycznych jajników jest schorzeniem dotykającym nawet do 30% kobiet w wieku 

reprodukcyjnym. Co więcej, w grupie kobiet niepłodnych, pozbawionych owulacji lub z rzadką owulacją 

aż 80% kobiet przejawia objawy tego schorzenia. Pomimo, wysokiej częstości występowania etiologia 

PCOS pozostaje niejasna. Terapia zespołu policystycznych jajników polega na leczeniu objawowym i 

zapobieganiu wystąpienia symptomów, związanych z zaburzeniami cyklu miesięcznego i owulacji, 

hiperandrogenizmem, zaburzeniami metabolizmu cholesterolu, dysfunkcją wątroby i układu sercowo-

naczyniowego.   

Obecnie nie istnieje dobry predyktor zachorowania na PCOS ani wskaźnik ryzyka wystąpienia 

współtowarzyszących schorzeń metabolicznych. Również sama diagnostyka pozostaje kontrowersyjna i 

prowadzone są spory dotyczące jednoznacznego fenotypu choroby. Podczas przygotowania niniejszej 

rozprawy podjęto próby wytypowania markerów diagnostycznych PCOS, z uwzględnieniem markerów 

stresu oksydacyjnego oraz czynników profilu metabolicznych pacjentek. Na podstawie badania 

obejmującego badanie z krwi obwodowej przeprowadzono wnikliwą analizę statystyczną w celu 

określenia korelacji poszczególnych parametrów. 

Badania wykazały podniesione stężenie wszystkich badanych markerów stresu oksydacyjnego 

u pacjentek z PCOS, jednak uzyskane różnice względem grupy kontrolnej nie spełniają warunków 

istotności statystycznej. Zmianom tym towarzyszy szereg istotnych zaburzeń parametrów 

metabolicznych, w tym stężenia androgenów, cholesterolu, glukozy, czynników insulinooporności 

i transaminaz wątrobowych. Nie wykazano jednak jednoznacznych korelacji pomiędzy stężeniem 

markerów stresu oksydacyjnego a parametrami metabolicznymi, przy równoczesnym potwierdzeniu 

korelacji pomiędzy poszczególnymi parametrami metabolicznymi.  

Zespół policystycznych jajników pozostaje schorzeniem niejednorodnym, o złożonym 

i wieloaspektowym profilu klinicznym. Pomimo, iż nie udało się potwierdzić skuteczności 

wykorzystania testowanych markerów metabolicznych w diagnostyce PCOS, to wyznaczono pewne 

trendy i zależności, które mogą w przyszłości posłużyć do zaprojektowania szerszej analizy o wyższym 

prawdopodobieństwie powodzenia. Do uzyskania większej skuteczności w wyznaczaniu narzędzi 

diagnostycznych i czynników ryzyka niezbędne może się okazać zróżnicowanie chorych pod względem 

objawów i fenotypu PCOS. Korzystne może być również wykorzystanie odpowiednich kontroli dla 

badanych grup z rozpoznaniem zespołu policystycznych jajników.  
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8. Summary 

 

Polycystic ovary syndrome is a disorder with a prevalence of up to 30% of reproductive-age 

women. Moreover, in the group of infertile or anovulating or rarely ovulating women, up to 80% has 

PCOS symptoms. Despite the high incidence of PCOS, its’ etiology remains poorly understood. Therapy 

of polycystic ovary syndrome is currently based on the symptom treatment and prevention of the 

disturbances in ovulation and menstruation, hyperandrogenism, disturbances of cholesterol metabolism, 

liver dysfunction and cardiovascular system problems.  

Up to date there are no good PCOS predictor or risk factor for the accompanying metabolic 

disturbances. Also, the diagnostic remains controversial and the debates on the common and unequivocal 

phenotype are ongoing. During preparation of this dissertation, the trials of appropriate risk factor 

selection were undertaken. A special attention was directed to oxidative stress markers and metabolic 

factors. Based on the results from blood serum samples of the PCOS patients a broad statistical analysis 

was performed in search of the correlation of the tested parameters.  

The analysis showed an increased level of the oxidative stress markers in the PCOS patients’ 

samples in comparison to the control group, although observed changes were statistically insignificant. 

Changes in the oxidative stress markers were accompanied by the significant disturbances of the 

metabolic parameters, including androgens level, cholesterol, glucose, insulin resistance factors and level 

of liver transaminases.  Clear correlations between the oxidative stress markers and metabolic parameters 

were not found, however correlations between metabolic factors were confirmed.   

Polycystic ovary syndrome has a complex, differential, and multi-aspect clinical profile. 

Although, the successful selection of the oxidative stress markers for the PCOS diagnostics was not 

possible, we found some trends and relationships between the tested parameters. They can be used for a 

future design of a broader test with a better success rate. For better effectiveness in diagnostic tools and 

risk factors searching, it might be necessary to differentiate patients according to the symptoms and/or 

type of the PCOS phenotype. It will also be beneficial to use appropriate controls dedicated to the sub-

groups of polycystic ovary syndrome’ patients.    
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9. Spis tabel 

 

Tab. 1. Statystyka etiologii zespołu policystycznych jajników na rok 2019 wg IHME [41].  

Tab. 2. Lista badań laboratoryjnych na krwi badanych pacjentek, wykonywanych przez Zakład 

Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wraz z metodyką i normami dla grup wiekowych, 

zależnie od płci. K – norma dla kobiet, M – norma dla mężczyzn. 

Tab. 3. Podstawowe parametry kliniczne i ich analiza statystyczna dla pacjentek z PCOS oraz kobiet z 

grupy kontrolnej. n – wielkość grupy badanej. 

Tab. 4. Analiza statystyczna profilu metabolicznego pacjentek z PCOS i kobiet z grupy kontrolnej. n – 

wielkość grupy badanej. 

Tab. 5. Porównanie stężenia markerów stresu oksydacyjnego u pacjentek z PCOS i kobiet z grupy 

kontrolnej. n – wielkość grupy badanej. 

Tab. 6. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy stężeniem 8-hydroksyguanozyny [ng/ml] a wiekiem i 

pozostałymi parametrami u pacjentek z PCOS. 

Tab. 7. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy wynikami peroksydazą glutationową a wiekiem i 

pozostałymi parametrami u pacjentek z PCOS. 

Tab. 8. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy stężeniem aldehydu dimalonowego a wiekiem i 

pozostałymi parametrami u pacjentek z PCOS. 

Tab. 9. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy stężeniem dysmutazy ponadtlenkowej a wiekiem i 

pozostałymi parametrami u pacjentek z PCOS. 

Tab. 10. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy stężeniem winianoodpornej kwaśnej fosfatazy a wiekiem 

i pozostałymi parametrami u pacjentek z PCOS. 
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Tab. 11. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy stężeniem 8-hydroksyguanozyny a wiekiem i 

pozostałymi parametrami u pacjentek z grupy kontrolnej. 

Tab. 12. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy stężeniem peroksydazy glutationowej a wiekiem i 

pozostałymi parametrami u pacjentek z grupy kontrolnej. 

Tab. 13. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy stężeniem aldehydu dimalonowego a wiekiem i 

pozostałymi parametrami u pacjentek z grupy kontrolnej. 

Tab. 14. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy stężeniem dysmutazy ponadtlekowej a wiekiem i 

pozostałymi parametrami u pacjentek z grupy kontrolnej. 

Tab. 15. Tabela korelacji Spearmana pomiędzy stężeniem winianoodpornej kwaśnej fosfatazy a wiekiem 

i pozostałymi parametrami u pacjentek z grupy kontrolnej. 

Tab. 16. Analiza siły korelacji monotonicznej Spearmana pomiędzy stęzeniem poszczególnych 

markerów stresu oksydacyjnego w grupie pacjentek z PCOS. 

Tab. 17. Analiza istotności statystycznej dla współczynników korelacji monotonicznej Spearmana dla 

stężeniem poszczególnych markerów stresu oksydacyjnego w grupie pacjentek z PCOS. 

Tab. 18. Analiza siły korelacji monotonicznej Spearmana pomiędzy stężeniem poszczególnych 

markerów stresu oksydacyjnego w grupie pacjentek z grupy kontrolnej. 

Tab. 19. Analiza istotności statystycznej dla współczynników korelacji monotonicznej Spearmana dla 

stężenia poszczególnych markerów stresu oksydacyjnego w grupie pacjentek z grupy kontrolnej. 

Tab. 20. Analiza siły korelacji monotonicznej Spearmana dla stężenia poszczególnych parametrów profilu 

metabolicznego w grupie pacjentek z PCOS – część 1. 

Tab. 21. Analiza siły korelacji monotonicznej Spearmana dla stężenia poszczególnych parametrów 

profilu metabolicznego w grupie pacjentek z PCOS – część 2. 

Tab. 22. Analiza istotności statystycznej dla współczynników korelacji monotonicznej Spearmana dla 

stężenia poszczególnych parametrów profilu metabolicznego w grupie pacjentek z PCOS – część 1. 
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Tab. 23. Analiza istotności statystycznej dla współczynników korelacji monotonicznej Spearmana dla 

stężenia poszczególnych parametrów profilu metabolicznego w grupie pacjentek z PCOS – część 2. 

Tab. 24. Analiza siły korelacji monotonicznej Spearmana dla stężenia poszczególnych parametrów profilu 

metabolicznego w grupie pacjentek z grupy kontrolnej – część 1. 

Tab. 25. Analiza siły korelacji monotonicznej Spearmana dla stężenia poszczególnych parametrów profilu 

metabolicznego w grupie pacjentek z grupy kontrolnej – część 2. 

Tab. 26. Analiza istotności statystycznej dla współczynników korelacji monotonicznej Spearmana dla 

stężenia poszczególnych parametrów profilu metabolicznego w grupie pacjentek z PCOS – część 1. 

Tab. 27. Analiza istotności statystycznej dla współczynników korelacji monotonicznej Spearmana dla 

stężenia poszczególnych parametrów profilu metabolicznego w grupie pacjentek z grupy kontrolnej – 

część 2. 

Tab. 28. Tabela korelacji pomiędzy wynikami poszczególnych parametrów profilu metabolicznego w 

grupie pacjentek z PCOS. 

Tab. 29. Tabela korelacji pomiędzy wynikami poszczególnych parametrów profilu metabolicznego u 

pacjentek z grupy kontrolnej. 

Tab. 30. Wyniki testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego 8-hydroksyguanozyny, 8-

OHdG. PPV – wartość pozytywnego predyktora; NPV – wartość negatywnego predyktora; AUC - pole 

pod krzywą ROC. 

Tab. 31. Analiza ilorazu szans dla markera stresu oksydacyjnego 8-hydroksyguanozyny, 8-OHdG.  

Tab. 32. Wyniki testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego peroksydazy glutationowej, 

PGX. PPV – wartość pozytywnego predyktora; NPV – wartość negatywnego predyktora; AUC - pole 

pod krzywą ROC. 

Tab. 33. Analiza ilorazu szans dla markera stresu oksydacyjnego peroksydazy glutationowej, PGX.  
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Tab. 34. Wyniki testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego aldehydu dimalonowego, 

MDA. PPV – wartość pozytywnego predyktora; NPV – wartość negatywnego predyktora; AUC - pole 

pod krzywą ROC. 

Tab. 35. Analiza ilorazu szans dla markera stresu oksydacyjnego aldehydu dimalonowego, MDA. 

Tab. 36. Wyniki testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego dysmutazy ponadtlenkowej, 

SOD. PPV – wartość pozytywnego predyktora; NPV – wartość negatywnego predyktora; AUC - pole 

pod krzywą ROC. 

Tab. 37. Analiza ilorazu szans dla markera stresu oksydacyjnego dysmutazy ponadtlenkowej, SOD. 

Tab. 38. Wyniki testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego winianoodpornej kwaśnej 

fosfatazy, TRAP. PPV – wartość pozytywnego predyktora; NPV – wartość negatywnego predyktora; 

AUC - pole pod krzywą ROC. 

Tab. 39. Analiza ilorazu szans dla markera stresu oksydacyjnego winianoodpornej kwaśnej fosfatazy, 

TRAP. 

Tab. 40. Model regresyjny dla markera stresu oksydacyjnego 8-hydroksyguanozyny, 8-OHdG. 

Tab. 41. Model regresyjny dla markera stresu oksydacyjnego aldehydu dimalonowego, MDA. 

Tab. 42. Model regresyjny dla markera stresu oksydacyjnego dysmutazy ponadtlenkowej, SOD. 
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10. Spis rycin 

 

Ryc. 1. Schematyczny obraz zespołu policystycznych jajników. Porównanie wyglądu i funkcjonalności 

jajników: zdrowego (lewa strona) i policystycznego (prawa strona). Rycina zaadaptowana z: [5]. 

Ryc. 2. Skala Ferrimana-Gallweya (F-G) do oceny hirsutyzmu. Dziewięć regionów ciała ocenianych pod 

kątem wzrostu owłosienia w skali 0-4, gdzie uzyskany wynik >8 określa objawy hirsutyzmu. Wynik <8 

jest częstym wariantem normy tj. nadmiernej wrażliwości mieszków włosowych na prawidłowe stężenia 

hormonów [12]. 

Ryc. 3. Porównanie kryteriów rozpoznania zespołu policystycznych jajników wg różnych kryteriów [9; 

13]. 

Ryc. 4. Zachorowalność na zespół policystycznych jajników na świecie – wskaźnik DALY na 100 000 

mieszkańców (obu płci). Dane wg IHME na rok 2019 [41].   

Ryc. 5. Wskaźnik DALY standaryzowany do wieku względem indeksu socjo-demograficznego z 

uwzględnieniem obu płci. Dane wg IHME na rok 2019 [41]. 

Ryc. 6. Schematyczne podsumowanie patofizjologii zespołu policystycznych jajników z fenotypem, na 

który składają się zaburzenia hormonalne, indulinooporność i hiperandrogenizm. LH – hormon 

luteinizujący, FSH – hormon folikulotropowy, IGF-1 – insulinopodobny czynnik wzrostu, SHBG – 

globulina wiążąca wolne androgeny. Źródło ryciny [40].  

Ryc. 7. Schematyczne zestawienie źródeł ROS, komórkowych systemów antyoksydacyjnych oraz 

patogenezy, związanej ze stresem oksydacyjnym. CAT – katalaza, SOD – dysmutaza ponadtlenkowa, 

GPx – peroksydaza glutationowa. Źródło ryciny: Pizzino i in., 2017 [66], z modyfikacjami. 

Ryc. 8. Schematyczne przedstawienie zależności pomiędzy działaniem SOD, CAT i GPX w stresie 

oksydacyjnym. CAT – katalaza, SOD – dysmutaza ponadtlenkowa, GPX – peroksydaza glutationowa, 

GPXR – reduktaza peroksydazy glutationowej, GSSG – utleniony glutation, GSH – zredukowany 

glutation. 
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Ryc. 9. Sieć zależności łącząca stres oksydacyjny z zespołem policystycznych jajników (PCOS) oraz 

towarzyszących mu objawów. Źródło ryciny [92] (ze zmianami). 

Ryc. 10. Porównanie cech pacjentek w grupach badanych. A. Porównanie wieku badanych pacjentek z 

PCOS oraz kobiet z grupy kontrolnej. B. Porównanie wskaźnika BMI badanych pacjentek z PCOS 

oraz kobiet z grupy kontrolnej. 

Ryc. 11. Porównanie parametrów krwi u pacjentek ze zdiagnozowanym PCOS oraz kobiet z grupy 

kontrolnej: testosteronu (A), skala F-G (B), wskaźnika FAI (C), DHEA-S (D), SHBG (E) i insuliny (F). 

Ryc. 12. Porównanie parametrów krwi u pacjentek z PCOS oraz kobiet z grupy kontrolnej. A. Glukoza 

[mmol/l]; B. Glukoza [mg/dl]; C. Wskaźnik HOMA-IR [jedn. um.]; D. Wskaźnik QUICKI; E. Test FIB-

4; F. PLT. 

Ryc. 13. Porównanie parametrów krwi u pacjentek z PCOS oraz kobiet z grupy kontrolnej. A. ALT; B. 

AST; C. cholesterol całkowity; D. LDL; E. HDL; F. TG. 

Ryc. 14. Wykres korelacji liniowej dla stężenia 8-hydroksyguanozyny i parametru wieku pacjentek z 

PCOS. 

Ryc. 15. Wykres korelacji liniowej dla stężenia peroksydazy glutationowej a parametru wieku pacjentek 

z PCOS. 

Ryc. 16. Wykres korelacji liniowej dla stężenia aldehydu dimalonowego a parametru wieku pacjentek z 

PCOS. 

Ryc. 17. Wykres korelacji liniowej dla stężenia dysmutazy ponadtlenkowej i parametru wieku pacjentek 

z PCOS. 

Ryc. 18. Wykres korelacji liniowej dla stężenia winianoodpornej kwaśnej fosfatazy a parametru wieku 

pacjentek z PCOS. 

Ryc. 19. Wykres korelacji liniowej dla stężenia 8-hydroksyguanozyny i parametrów wieku pacjentek 

(A), stężenia testosteronu (B), DHEAS (C) i BMI (D) pacjentek grupy kontrolnej. 
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Ryc. 20. Wykres korelacji liniowej dla stężenia peroksydazy glutationowej i parametrów wieku 

pacjentek (A), stężenia FAI (B) oraz stężenia DHEAS (C) pacjentek grupy kontrolnej. 

Ryc. 21. Wykres korelacji liniowej dla stężenia aldehydu dimalonowego a parametru wieku pacjentek 

(A), stężenia testosteronu (B), stężenia DHEAS (C) oraz BMI (D) pacjentek grupy kontrolnej. 

Ryc. 22. Wykres korelacji liniowej dla stężenia dysmutazy ponadtlenkowej i parametrów wieku (A) oraz 

BMI (B) pacjentek grupy kontrolnej. 

Ryc. 23. Wykres korelacji liniowej dla stężenia winianoodpornej kwaśnej fosfatazy i parametrów wieku 

(A), stężeniem testosteronu (B), stężeniem DHEAS (C) oraz BMI (D) pacjentek grupy kontrolnej. 

Ryc. 24. Mapa cieplna dla siły korelacji monotonicznej Spearmana dla stężenia poszczególnych 

markerów stresu oksydacyjnego w grupie pacjentek z PCOS.  

Ryc. 25. Mapa cieplna dla siły korelacji monotonicznej Spearmana dla stężenia poszczególnych 

markerów stresu oksydacyjnego w grupie pacjentek grupy kontrolnej.  

Ryc. 26. Mapa cieplna dla siły korelacji monotonicznej Spearmana dla stężenia poszczególnych 

parametrów profilu metabolicznego w grupie pacjentek z PCOS. 

Ryc. 27. Mapa cieplna dla siły korelacji monotonicznej Pearsona dla stężenia poszczególnych 

parametrów profilu metabolicznego w grupie pacjentek z grupy kontrolnej. 

Ryc. 28. Krzywa ROC dla testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego 8-

hydroksyguanozyny, 8-OHdG. 

Ryc. 29. Krzywa ROC dla testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego peroksydazy 

glutationowej, PGX. 

Ryc. 30. Krzywa ROC dla testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego aldehydu 

dimalonowego, MDA. 

Ryc. 31. Krzywa ROC dla testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego dysmutazy 

ponadtlenkowej, SOD. 
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Ryc. 32. Krzywa ROC dla testu diagnostycznego dla markera stresu oksydacyjnego winianoodpornej 

kwaśnej fosfatazy, TRAP. 
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