
STRESZCZENIE 

Zespół policystycznych jajników występujący również pod 
pojęciem zespołu wielotorbielowatych jajników, jest jed-
nym z  najczęstszych schorzeń endokrynologicznych u  ko-
biet. Charakteryzuje się licznymi zaburzeniami hormonalny-
mi i metabolicznymi, wśród których istotne miejsce zajmuje 
hiperandrogenizm, insulinooporność, a także zaburzenia go-
spodarki węglowodanowej i lipidowej. 

Celem pracy było przedstawienie zespołu policystycznych 
jajników, uwzględniając w sposób szczególny charakterysty-
kę występujących zmian skórnych. Zebrane informacje do-
tyczą mechanizmu i  przyczyn rozwoju objawów klinicznych 
w następstwie zaburzeń zachodzących w organizmie kobiety. 

O rozpoznaniu PCOS decyduje występowanie dwóch spo-
śród trzech kryteriów: nadmiar hormonów androgenowych, 
brak owulacji lub ich rzadkie występowanie oraz obraz poli-
cystycznych jajników w  badaniu ultrasonograficznym, przy 
jednoczesnym wykluczeniu innych jednostek chorobowych.

Słowa kluczowe: zespół policystycznych jajników, PCOS, 
hiperandrogenizm, trądzik pospolity, hirsutyzm, łysienie

ABSTRACT

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most com-
mon endocrine disorders in women. It is characterized by 
numerous hormonal and metabolic disturbances, among 
which hyperandrogenism, insulin resistance, as well as dis-
ruption in carbohydrate and lipid metabolism play an impor-
tant role.

The study aimed to present the polycystic ovary syndrome, 
taking into account the skin lesions often present in the dis-
order. The collected information concerns the mechanism 
and purposes for the development of clinical symptoms as 
a result of disturbances in a female body.

The diagnosis of PCOS is determined by the presence of 
two out of three criteria: excess of androgen hormones, an-
ovulation or their rarity, and the image of polycystic ovaries 
on ultrasound, while excluding other disease entities.
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Zmiany skórne w zespole 
policystycznych jajników
Skin lesions in polycystic ovary syndrome

WSTĘP
Zespół policystycznych jajników (PCOS, polycystic ovary syn-
drom) to jedna z najczęstszych chorób endokrynologicznych, 
występujących wśród kobiet. Szacuje się, że dotyczy 3-12% 
populacji kobiet w  wieku rozrodczym, dla których stanowi 
podstawową przyczynę zaburzeń miesiączkowania, a często 
także związanej z  tym niepłodności. Jest jedną z  najbardziej 
heterogennych endokrynopatii, charakteryzującą się wystę-
powaniem licznych zaburzeń hormonalnych i  metabolicz-
nych: hiperandrogenizmu, insulinooporności i  często towa-

rzyszącego hiperinsulinizmu, a  także zaburzeń gospodarki 
węglowodanowej i lipidowej, które w znacznym stopniu wpły-
wają na występowanie otyłości [1-3]. 

Po raz pierwszy zespół policystycznych jajników został opi-
sany przez Steina i Leventhala w 1935 roku [2]. Podczas kon-
ferencji zorganizowanej przez National Institutes of Health 
w  1990 roku, określono kryteria rozpoznania PCOS, do któ-
rych zaliczono rzadkie występowanie owulacji oraz objawy 
nadmiaru androgenów. Do dziś, zgodnie z ustaleniami spre-
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cyzowanymi na konferencji w  Rotterdamie w  2004 roku, 
o rozpoznaniu zespołu wielotorbielowatych jajników decydu-
je występowanie dwóch spośród trzech ustalonych kryteriów: 
1) kliniczne i/lub biochemiczne objawy hiperandrogenizmu, 
2) brak owulacji lub ich rzadkie występowanie oraz 3) obraz 
policystycznych jajników w ujęciu ultrasonograficznym, przy 
jednoczesnym wykluczeniu innych jednostek chorobowych 
[2, 3]. Na powstanie PCOS mają wpływ czynniki genetyczne, 
hormonalne i środowiskowe. Według dostępnych źródeł lite-
ratury, u około 50% sióstr chorych kobiet, odnotowano praw-
dopodobieństwo wystąpienia zespołu wielotorbielowatości 
jajników [1]. Dotychczasowe badania wskazują, że przebieg, 
częstość występowania oraz obraz kliniczny zależą także od 
czynników etnicznych i rasy kobiet, a zróżnicowany charak-
ter choroby, ma istotne znaczenie w sposobie jego diagnozo-
wania i leczenia [2-4].

CEL PRACY
Celem pracy było przedstawienie zespołu policystycznych 
jajników, uwzględniając w sposób szczególny charakterysty-
kę występujących zmian skórnych. Zebrane informacje do-
tyczą mechanizmu i przyczyn rozwoju objawów klinicznych 
w następstwie zaburzeń zachodzących w organizmie kobiety.

ETIOPATOGENEZA ZESPOŁU  
POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW
Nie wyjaśniono dotychczas pełnego mechanizmu rozwoju 
zespołu policystycznych jajników. Poznane teorie sugerują, 
że patogeneza PCOS związana jest z zaburzeniami metabo-
licznymi i  hormonalnymi [3, 5]. Na etiopatogenezę choroby 
składają się m.in.: nadmiar androgenów, hiperinsulinizm, in-
sulinooporność, a także zaburzenia gospodarki zarówno wę-
glowodanowej jak i lipidowej [2, 3]. Znane są trzy modele pa-
tofizjologicznych zmian w  przebiegu PCOS: model gonado-
tropowy, model jajnikowy i model insulinozależny. W modelu 
gonadotropowym patologia dotyczy zaburzeń wydzielania 
hormonu luteinizującego (LH, luteinizing hormone) i aktyw-
ności biologicznej hormonu folikulotropowego (FSH, follic-
le stimulating hormone), wytwarzanych przez przysadkę mó-
zgową. Model jajnikowy dotyczy nieprawidłowości w syntezie 
i metabolizmie androgenów w jajniku, natomiast model in-
sulinozależny, określany mianem pierwotnego mechanizmu 
etiologicznego, związany jest z  zaburzeniami wydzielania 
i  aktywności insuliny. Znaczącą rolę w  rozwoju zespołu po-
licystycznych jajników przypisuje się również czynnikom im-
munologicznym oraz często występującemu w  organizmie 
zjawisku stresu oksydacyjnego [5].

Istotne znaczenie mają trzy szlaki biorące udział w patoge-
nezie PCOS: wydzielanie i działanie insuliny, kodowanie ste-
roidogenezy oraz inne szlaki hormonalne i metaboliczne [6]. 
U kobiet z PCOS stwierdza się lipotoksyczność, której przeja-
wem jest nieprawidłowy metabolizm tkanki tłuszczowej, bę-
dący skutkiem zwiększonego stężenia wolnych kwasów tłusz-

czowych, czynnika martwicy guza α  (TNF-α, tumor necrosis 
factor α), interleukiny 6 (IL-6) i interleukiny 18 (IL-18) w suro-
wicy krwi [2]. Lipotoksyczność zaliczana jest do czynników od-
powiedzialnych za patogenezę insulinooporności. W wyniku 
osłabienia aktywności lipazy, odpowiedzialnej za rozkład ko-
mórek tłuszczowych, zaburzony zostaje proces lipolizy tkanki 
tłuszczowej i jej wrażliwości na lipolityczne działanie katecho-
lamin [2, 3]. Ponad połowa kobiet dotkniętych zespołem poli-
cystycznych jajników zmaga się z  nadwagą, która często jest 
efektem zaburzeń w odczuwaniu sytości i zwiększonym fizjo-
logicznym odczuciem głodu, wskutek wzrostu stężenia lepty-
ny. Otyłość brzuszna, zwana inaczej androidalną, dotyczy za-
zwyczaj kobiet z PCOS. Redukcja masy ciała znacząco wpływa 
na obniżenie poziomu insuliny, leptyny i testosteronu w suro-
wicy [2]. Otyłość ma istotny wpływ na zwiększenie insulino-
oporności i wywołanie hiperinsulinemii, a także na obniżenie 
płodności, w wyniku zaburzenia równowagi hormonów stero-
idowych, co doprowadza do wzmożenia objawów hiperandro-
genizacji. Dzieje się to wskutek obniżenia stężenia białka wią-
żącego steroidy płciowe oraz zwiększenia stężenia insulino-
podobnego czynnika wzrostu-1 [6].

Dane literaturowe wskazują na istotną rolę insulinoopor-
ności i  podwyższonego poziomu insuliny w  etiopatogenezie 
PCOS [4, 7]. Aby aktywność biologiczna insuliny przebiegała 
prawidłowo, istotne jest jej połączenie z  odpowiednim, swo-
istym receptorem i utworzenie prawidłowego tzw. kompleksu 
receptorowego. Interpretacja przeprowadzanych dotychczas 
wyników badań wskazuje na prawidłową liczbę receptorów in-
sulinowych i ich powinowactwa do insuliny. W związku z tym, 
na występowanie insulinooporności w grupie kobiet dotknię-
tych PCOS mają wpływ wewnątrzkomórkowe zaburzenia dróg 
sygnalizacyjnych działania kinazy tyrozynowej [4]. Warto pod-
kreślić, że insulinooporność dotyczy szczególnie (w około 70% 
przypadków) kobiet otyłych. Może jednak zostać zdiagnozowa-
na niezależnie od masy ciała i wskaźnika BMI (body mass in-
dex), a w związku z tym występować także u kobiet szczupłych 
(około 30% przypadków) [1, 4]. U około 10% kobiet ze zdiagno-
zowanym PCOS zaobserwowano występowanie upośledzenia 
tolerancji glukozy przy prawidłowej masie ciała [3]. 

Oprócz oporności na insulinę i  jej nieprawidłowej sekrecji, 
grupa czynników mających wpływ na etiopatogenezę PCOS 
obejmuje steroidogenezę jajnikową, nieprawidłową stymulację 
jajników, wewnętrzne defekty tkanki jajnikowej oraz hiperan-
drogenizm nadnerczowy i  jajnikowy [6]. U kobiet dotkniętych 
zespołem policystycznych jajników obserwuje się wzmożone 
wydzielanie androgenów, które często związane jest z nadmier-
ną ich produkcją w tkance tłuszczowej lub w jajnikach i nadner-
czach, szczególnie u  kobiet otyłych. Dodatkowo zmniejszone 
stężenie globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG, sex hor-
mone binding globulin) przyczynia się do podwyższenia pozio-
mu androgenów w ustroju, prowadząc do hiperandrogenizmu, 
na co szczególny wpływ może wykazywać towarzysząca hipe-
rinsulinemia [3, 8, 9]. Podwyższony poziom insuliny może pro-
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wadzić do hiperandrogenemii poprzez bezpośredni wpływ na 
podwzgórze [9]. Steroidogeneza pobudzana jest przez insuli-
nę na drodze interakcji z  receptorem insulinowym i  recepto-
rem dla insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1, insulin-  
-like growth factor 1) zlokalizowanymi w obrębie komórek jajni-
ka oraz w wyniku jednoczesnej stymulacji do produkcji andro-
genów przez LH komórek tekalnych jajników [2, 3].

Klinicznie obserwowana androgenizacja stanowi czę-
sty zespół zaburzeń w przypadku kobiet z PCOS, manifestu-
jący się różnorodnymi objawami m.in.: trądzik, wypadanie 
włosów, hirsutyzm czy rogowacenie ciemne. Należy jednak 
pamiętać o  tym, iż androgeny współuczestniczą w  rozwo-
ju układu rozrodczego u płodu żeńskiego, a ich odpowiednia 
ilość u dorosłych kobiet wpływa na prawidłowe funkcjonowa-
nie układu rozrodczego, libido, obrotu kostnego, masy mię-
śniowej, a także pracy mózgu [10]. 

Do grupy androgenów zalicza się testosteron i dihydrote-
stosteron (DHT, dihydrotestosterone), który powstaje na dro-
dze przemiany testosteronu pod wpływem działania enzy-
mu 5-α-reduktazy [11, 12]. DHT wykazuje wysoką aktywność 
biologiczną, ze względu na zwiększoną zdolność wiązania 
z  receptorem androgenowym [12]. Prekursory testostero-
nu stanowią dehydroepiandrosteron (DHEA, dehydroepian-
drosterone), siarczan dehydroepiandrosteronu DHEA-S oraz 
androstendion. Jego synteza związana jest istotnie z  ilością 
SHBG i  podlega prawom sprzężeń zwrotnych [11, 12]. Warto 
zwrócić uwagę, że skóra jest organem biorącym czynny udział 
w syntezie hormonów steroidowych i ich przemianie do bar-
dziej aktywnych [12]. Proces steroidogenezy zachodzi przede 
wszystkim w  keratynocytach, gruczołach łojowych i  miesz-
kach włosowych, dlatego znacząco wpływa na rozwój zmian 
skórnych w obrazie klinicznym hiperandrogenizacji [11, 12].

Od niedawna zaczęto uważnie analizować możliwość wpły-
wu stresu oksydacyjnego na patogenezę PCOS [3, 5]. Badania 
wskazują na utrzymujący się podwyższony poziom wskaźni-
ków stresu oksydacyjnego i równoczesny spadek stężenia an-
tyoksydantów u kobiet z zespołem policystycznych jajników, 
co może w dużym stopniu wpływać na zwiększone ryzyko za-
padalności na choroby układu krążenia, wskutek m.in. zacho-
dzących procesów utleniania lipidów [3, 14].

ZMIANY SKÓRNE W ZESPOLE  
POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW
Skóra jest narządem docelowego działania androgenów, po-
chodzących zarówno z krwi, jak i z lokalnie zachodzących pro-
cesów ich syntezy. Keratynocyty i fibroblasty, a także przydat-
ki skóry: gruczoły łojowe, potowe oraz mieszki włosowe, biorą 
udział w procesie steroidogenezy, gdzie na drodze enzyma-
tycznej przy udziale 5-α-reduktazy dochodzi do redukcji te-
stosteronu do DHT oraz przemiany DHEA i androstendionu 
do bardziej aktywnych metabolitów. Przeprowadzone bada-
nia wskazują na zwiększoną ekspresję enzymów biorących 
udział w  procesie steroidogenezy w  komórkach skóry wła-

ściwej, komórkach barwnikowych włosów, a  także komór-
kach brodawki włosa i sebocytach [11, 15-17]. Fakt ten potwier-
dza znaczenie hiperandrogenizmu w rozwoju klinicznych ob-
jawów działania androgenów w  przebiegu PCOS [11]. Wśród 
zmian skórnych w zespole policystycznych jajników wywoła-
nych hiperandrogenemią obserwuje się: hirsutyzm, łysienie 
androgenowe, trądzik, łojotok. Charakterystyczne dla wielu 
kobiet z PCOS jest także rogowacenie ciemne, które wiązane 
jest z występującą insulinoopornością [5, 8, 10-15]. 

Hirsutyzm
Hirsutyzm określany jest jako występowanie u kobiet owłosie-
nia typu męskiego i jest wynikiem interakcji krążących andro-
genów i wrażliwości receptorów na androgeny. Występowanie 
u  jednej osoby zarówno nadmiernego owłosienia jak i  utra-
ty owłosienia na skutek działania androgenów związane jest 
z różną odpowiedzią mieszka włosowego na krążące androge-
ny. W okolicy górnej wargi, podbródka, klatki piersiowej, kar-
ku, brodawek sutkowych, okolicy lędźwiowo-krzyżowej, górnej 
części brzucha, kresy białej, ramion i przyśrodkowej części ud, 
androgeny stymulują zmianę włosów typu vellus na włos ter-
minalny – gruby, wysycony pigmentem, wydłużając fazę ana-
genu. Natomiast w  okolicach czołowo-skroniowych i  czubka 
głowy pod wpływem androgenów dochodzi do miniaturyzacji 
mieszków włosowych, ze skracaniem fazy anagenu [18].

Hirsutyzm dotyczy 5-10% kobiet w  wieku rozrodczym. 
W  80-90% przypadków związany jest z  zaburzeniami en-
dokrynologicznymi w  wyniku nadmiernego wydzielania an-
drogenów (m.in. choroby jajników i  nadnerczy), a  jego naj-
częstszą przyczynę stanowi zespół policystycznych jajników 
– może dotyczyć nawet 60-70% kobiet z tej grupy. Nadmier-
ne owłosienie obserwuje się w  jednym, kilku lub wszystkich 
z wymienionych wcześniej miejsc [19-24]. Obserwuje się jed-
nak u niektórych kobiet występowanie hirsutyzmu mimo pra-
widłowego stężenia androgenów. Tzw. hirsutyzm idiopatyczny 
związany jest z nadmierną wrażliwością mieszków włosowych 
na typowe dla kobiet krążące ilości androgenów [23].

Do oceny stopnia nasilenia hirsutyzmu stosuje się tzw. ska-
lę Ferrimana i  Gallweya, w  której należy określić intensyw-
ność owłosienia w  okolicy: górnej wargi, brody, piersi, gór-
nej części pleców, pośladków, środkowej części brzucha, pod-
brzusza, ramion oraz ud, przyznając od 0 do 4 punktów na 
daną okolicę. Uzyskanie powyżej 8 punktów, stanowi pod-
stawę do stwierdzenia występowania hirsutyzmu o  różnym 
stopniu nasilenia. 8-15 punktów – łagodny hirsutyzm, 16-25 
punktów – postać umiarkowana, powyżej 25 punktów – cięż-
ki stopień hirsutyzmu [5, 19, 20, 23]. Hirsutyzm może współ-
istnieć z  innymi objawami hiperandrogenizacji do których 
należą: łysienie androgenowe, trądzik, łojotok, rogowacenie 
ciemne, a także otyłość androidalna [19, 23].

Problem hirsutyzmu często prowadzi do obniżenia sa-
mooceny i  zaburzeń psychospołecznych, szczególnie wśród 
młodych kobiet, co nierzadko przekłada się na utrudnie-
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nia w  nawiązywaniu relacji międzyludzkich [20, 21]. W  sy-
tuacji zdiagnozowania hirsutyzmu niezwykle istotne wyda-
je się podjęcie wielokierunkowych działań mających na celu 
ograniczenie pojawiania się uciążliwych objawów, a  także 
eliminacji przyczyn nadmiernego owłosienia. Ważną kwe-
stię stanowi odpowiednio dobrany i przeprowadzony sposób 
leczenia farmakologicznego, a także postępowanie kosmeto-
logiczne, które znacząco może wpłynąć na redukcję proble-
mów o charakterze estetycznym. Połączenie obu kierunków 
działania może przyczynić się do uzyskania satysfakcjonują-
cych efektów terapeutycznych [20, 22, 23].

Leczenie farmakologiczne opiera się głównie na stoso-
waniu preparatów zawierających estrogen i  progestagen, 
które wpływają na obniżenie stężenia wolnego testostero-
nu poprzez hamowanie LH, FSH, zmniejszenie wytwarzania 
androgenów w  jajnikach i  zwiększenie syntezy SHBG (sex-
-hormone binding globulin) w wątrobie [19, 22, 23]. Skutecz-
nym lekiem jest także spironolakton, hamujący konkurencyj-
nie aktywność receptora androgenowego oraz 5-α-reduktazy 
[19, 23]. W leczeniu hirsutyzmu bywa także stosowany fluta-
mid i finasteryd [19, 22, 23].

Wśród zabiegów mających na celu redukcję nadmierne-
go owłosienia w  przebiegu hirsutyzmu zastosowanie znaj-
dują zarówno zabiegi tymczasowego usuwania owłosienia: 
golenie przy użyciu maszynki, używanie pęsety, depilacja 
woskiem, depilatory elektryczne, domowe urządzenia emi-
tujące intensywne światło pulsacyjne (IPL, intense pulsed 
 light), stosowanie produktów kosmetycznych w  postaci kre-
mów do depilacji, odbarwianie, jak i  profesjonalne zabiegi 
kosmetologiczne z  zakresu elektrolizy i  elektrodepilacji, de-
pilacji laserowej i IPL. Stosowany bywa również hydrochlorek 
eflornityny (niedostępny w Polsce) [19, 20].

Przed rozpoczęciem gabinetowych zabiegów usuwania 
owłosienia, przyczyna hirsutyzmu powinna zostać zdiagno-
zowana przez lekarza, np. endokrynologa czy ginekologa, aby 
zminimalizować wpływ nieprawidłowej gospodarki hormo-
nalnej na cykl wzrostu włosa, a co za tym idzie poprawić efek-
tywność zabiegów gabinetowych [20]. 

Łysienie androgenowe
Łysienie androgenowe (łac. alopecia androgenica) jest czę-
stym problemem, dotyczącym nawet 60% kobiet, wśród któ-
rych jedną z najliczniejszych grup stanowią kobiety dotknię-
te zespołem policystycznych jajników [11, 21]. Wypadanie wło-
sów jest procesem fizjologicznym, który wiąże się z  utratą 
około 70-100 włosów dziennie. Niepokojąca staje się dzienna 
utrata ponad 100 włosów utrzymująca się przez okres prze-
kraczający kilka tygodni. Podstawę łysienia androgenowego 
i jego terapii stanowi także diagnostyka hormonalna [25].

Problem łysienia androgenowego u  kobiet ma zazwyczaj 
początek w 20. roku życia, lecz może również pojawić się już 
u 15-letnich dziewcząt [11]. Pierwsze charakterystyczne obja-
wy utraty włosów pochodzenia androgenowego typu kobie-

cego, stanowi przerzedzenie włosów w części centralnej skó-
ry głowy, przy jednoczesnym zachowaniu w okolicy czołowej 
2-3-centymetrowego pasma włosów oraz braku całkowitej 
utraty włosów (fot. 1) [11, 13]. 

W badaniu klinicznym stosowany jest wzorzec nasilenia 
łysienia androgenowego według skali Ludwiga, która obej-
muje trzy stadia łysienia androgenowego. Stadium I dotyczy 
pojawienia się prześwitu na wierzchołku głowy. W stadium II 
obserwuje się stopniowe rozszerzanie się prześwitu, a w sta-
dium III widoczna staje się skóra głowy [25, 26].

Podstawę rozwoju łysienia androgenozależnego stanowi 
skrócona faza anagenu włosa, przy jednoczesnej wydłużo-
nej fazie telogenu (spoczynkowej), co wywołane jest wysokim 
stężeniem androgenów, zwiększoną aktywnością 5-α-reduk-
tazy (typu 2) w skórze, odpowiedzialnej za konwersję testoste-
ronu w bardziej aktywny dihydrotestosteron oraz wzmożonej 
ekspresji receptorów androgenowych [13, 25]. Androgeny po-
wodują także miniaturyzację mieszków włosowych, wywoła-
ną zaburzeniami mikrokrążenia w obrębie skóry głowy, wsku-
tek obkurczenia lokalnych naczyń krwionośnych, w  wyniku 
czego włosy stają się cienkie, słabe i krótkie, o zmniejszonym 
wysyceniu barwnikiem. Nie obserwuje się napadowego wy-
padania włosów telogenowych, czyli znajdujących się w fazie 
spoczynkowej. Dodatkowo dochodzi do zaburzenia metabo-
lizmu komórkowego macierzy włosa, a niekiedy również do 
rozwoju stanu zapalnego, w konsekwencji czego mieszki wło-
sowe ulegają degradacji i zanikowi [13, 21, 25, 26]. W sytuacji 
stwierdzenia prawidłowego poziomu androgenów w  ustro-
ju kobiety, łysienie hormonalne może być wywołane zwięk-
szoną wrażliwością mieszków włosowych na androgeny 
[21, 25]. Badania wskazują na znaczącą rolę insuliny, a szcze-
gólnie hiperinsulinemii, na osłabienie mieszków włosowych, 
wskutek bezpośredniego zwiększenia lokalnej syntezy hor-
monów androgenowych i  hamowania białka wiążącego in-
sulinopodobny czynnik wzrostu (IGF-1, insuline-like growth 
hormone-1), wpływając w sposób bezpośredni na cykl wzro-
stu włosa i metabolizm androgenów [27]. Badany jest również 
wpływ oporności komórek na insulinę [28]. Nadmierne wy-
padanie włosów może być spowodowane nie tylko zmiana-
mi w metabolizmie komórek mieszków włosowych, lecz tak-
że wskutek utraty synchronicznego rytmu rozwoju sąsiadu-
jących włosów.

Fot. 1 Łysienie androgenowe	Źródło:	Archiwum własne 
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Proces leczenia łysienia androgenowego często dotyczy te-
rapii farmakologicznej, opartej na stosowaniu m.in.: octanu 
cyproteronu, spironolaktonu, flutamidu, finasterydu oraz do-
ustnych preparatów estrogenno-gestagennych [25]. W lecze-
niu miejscowym stosuje się minoksydyl, który znacząco po-
prawia ukrwienie mieszków włosowych, w wyniku rozszerze-
nia miejscowych naczyń krwionośnych [21, 25].

Trądzik i łojotok
Zwiększona synteza androgenów w  organizmie kobiety 
w sposób istotny wpływa na wzmożoną produkcję łoju przez 
komórki gruczołów łojowych. W związku z zaburzoną stymu-
lacją sebocytów, może dochodzić do rozwoju chorób łojoto-
kowych skóry, do których należy łojotokowe zapalenie skóry, 
łojotok, trądzik [11].

W zakresie problemu androgenizacji kobiet, a  w  sposób 
szczególny zmagających się z zespołem policystycznych jaj-
ników, jeden z głównych problemów skórnych to trądzik po-
spolity (acne vulgaris) (fot. 2), w którego patologii oprócz pre-
dyspozycji genetycznych, problemów łojotokowych i  zabu-
rzeń procesu rogowacenia przewodów wyprowadzających 
gruczołów łojowych, znaczącą rolę odgrywają bakterie Cuti-
bacterium acnes, kolonizujące mieszki włosowe [10, 11, 21, 29].

Bakterie te w wyniku wydzielanych produktów rozkładają-
cych łój, przyczyniają się do rozwoju zmian skórnych o cha-
rakterze zapalnym [29]. Wydzielanie łoju przez sebocyty re-
gulowane jest przez stężenie męskich hormonów płciowych 
i zależne od reaktywności gruczołów łojowych na krążące we 
krwi androgeny [10, 13]. Trądzik głównie lokalizuje się w oko-
licach łojotokowych, tj. DHEA-S i  dihydrotestosteron sty-
mulują aktywność receptorów androgenowych zlokalizowa-
nych w jednostce włosowo-łojowej, wpływając na wzmożone 
wydzielanie łoju i gromadzenie keratyny w przewodach wy-
prowadzających gruczołów łojowych [30].

Leczenie trądziku hormonozależnego obejmuje stosowa-
nie doustnych antybiotyków, retinoidów, sulfonów czy dwu-
składnikowych środków antykoncepcyjnych. Receptory an-
drogenowe zlokalizowane w  gruczołach łojowych są bloko-
wane, co wpływa na ograniczenie produkcji łoju i  rozwoju 
wykwitów zapalnych. Estrogeny znacząco zwiększają pro-

dukcję globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG), która 
wiążąc androgeny prowadzi do obniżenia stężenia wolnych 
androgenów w  surowicy. Istotne jest, aby drugim składni-
kiem środków antykoncepcyjnych był progestagen, o aktyw-
ności antyandrogenowej, który jako jeden z  syntetycznych 
odpowiedników progesteronu nie nasila produkcji łoju [21]. 
Leczenie miejscowe obejmuje stosowanie retinoidów, an-
tybiotyków, nadtlenku benzoilu, kwasu azelainowego o dzia-
łaniu przeciwbakteryjnym, przeciwzapalnym, przeciwłojoto-
kowym i  keratolitycznym, kwasu salicylowego wykazujące-
go właściwości komedolityczne i  przeciwzapalne, związków 
cynku, a także punktowo aplikowanego ichtiolu [21, 29].

Rogowacenie ciemne
Hiperandrogenizm i insulinooporność w zespole policystycz-
nych jajników wykazują duży związek z występowaniem ciem-
nego zabarwienia powłok skórnych, zwanego rogowaceniem 
ciemnym (łac. acantosis nigricans). Należy zwrócić uwagę, że 
zmiany te są charakterystyczne dla bardzo nasilonej oporno-
ści na insulinę [4, 31, 32]. Zmiany mogą występować w  róż-
nych rejonach ciała, w tym na szyi, w okolicy pach, pachwin, 
kostek i łokci, pod biustem czy wokół pępka. W związku z ro-
snącą częstością występowania otyłości i  cukrzycy, w  ostat-
nim czasie obserwuje się również zwiększoną częstość wystę-
powania rogowacenia ciemnego, która waha się od 7% do 74%, 
w  zależności od wieku, rasy czy stopnia otyłości [31]. Patofi-
zjologia rogowacenia ciemnego związana jest z wieloczynni-
kową stymulacją proliferacji keratynocytów naskórka i fibro-
blastów skóry, w której podstawową rolę przypisuje się insu-
linie i insulinowemu czynnikowi wzrostu (IGF-1) [32]. Czynnik 
wzrostu fibroblastów (FGF, fibroblast growth factor) oraz hor-
mon stymulujący melanocyty-α mogą odgrywać rolę w pato-
genezie przebarwień. Aktywność receptorów dla wymienio-
nych czynników jest zwiększana insulinopodobnym czynni-
kiem wzrostu IGF-1 [31]. Wszystkie te receptory są obecne na 
keratynocytach i  fibroblastach i  stymulują wzrost komórek. 
Rogowacenie ciemne związane z otyłością jest najczęstszym 
typem omawianych zmian. Może pojawić się w każdym wie-
ku, ale częściej występuje w wieku dorosłym. Zwykle związane 
jest z opornością na insulinę, a zmniejszenie wagi może pro-
wadzić do redukcji lub ustąpienia zmian skórnych [32].

GRUBOŚĆ SKÓRY W ZESPOLE  
POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW
Celem przeprowadzanych badań wśród kobiet z zespołem 
policystycznych jajników przez Böttcher B. i wsp. była ocena 
grubości skóry, na którą wpływ ma wiele czynników, m.in. lo-
kalizacja, wiek, płeć czy gospodarka hormonalna (np. okres 
menopauzy) [33]. Dokonano pomiaru grubości skóry stosując 
diagnostykę ultrasonograficzną. Jednocześnie przeprowa-
dzono badania krwi określające m.in. stężenie androgenów, 
estrogenów, cholesterolu, prolaktyny, LH i FSH. Wyniki bada-
nia wykazały większą grubość skóry u pacjentek o stwierdzo-Fot. 2 Trądzik pospolity Źródło: Archiwum własne

Aesthetic Cosmetology and Medicine
5 / 2022 / vol. 11 159



nym endokrynologicznie i klinicznie zespole policystycznych 
jajników, w  porównaniu z  grupą kontrolną. Potwierdzono 
wpływ podwyższonego poziomu androgenów, estrogenów, 
a  także metabolicznych nieprawidłowości, w  tym nieprawi-
dłowego stężenia insuliny. Nie udowodniono jednak wystę-
powania istotnej zależności pomiędzy grubością skóry, a po-
ziomem testosteronu, na którego oddziaływanie na komórki 
skóry może mieć wpływ zaburzony metabolizm lipidów [33].

PODSUMOWANIE
Zespół policystycznych jajników jest jednostką chorobową 
związaną z występowaniem zespołu metabolicznego, na któ-
ry składają się zaburzenia homeostazy organizmu, przede 
wszystkim insulinooporność, zaburzenia gospodarki lipido-
wej i związana z nią otyłość, a także zaburzenia hormonalne. 
PCOS manifestuje się wieloma zmianami skórnymi o podło-
żu endokrynologicznym, do których należy: hirsutyzm, łojo-
tok, trądzik, łysienie androgenowe, których krótką charakte-
rystykę przedstawiono w niniejszej pracy. PCOS dotyka coraz 
większej grupy kobiet w  wieku rozrodczym, a  towarzyszące 
objawy skórne mogą powodować dyskomfort u kobiet i skło-
nić je do poszukiwania rozwiązań również w gabinetach ko-
smetologicznych, stąd znajomość obrazu klinicznego zespo-
łu policystycznych jajników wydaje się ważna dla praktykują-
cych kosmetologów.
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