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Rezumat: Sindromul ovarelor polichistice (SOPC) este o endocrinopatie heterogenă şi complexă, fiind 
considerată cea mai frecventă afecţiune endocrină din perioada fertilă feminină. Reflectă multiple 
potenţiale etiologice şi manifestări clinice variabile. Criteriile de diagnostic includ cele mai pregnante 
trăsături: hiperandrogenismul clinic şi/sau hiperandrogenemia biochimică, oligo/anovulaţia şi 
morfologia ovariană polichistică; rezistenţa la insulină este prezentă în majoritatea cazurilor. În ciuda 
progreselor realizate în definirea aspectelor clinice ale sindromului, doar puţine date certe există în 
ceea ce priveşte mecanismele etiopatogenetice din SOPC. Se pare că fenotipul SOPC derivă din 
interrelaţia factorilor genetici şi de mediu. Multiple studii sugerează că factorii genetici joacă un rol 
major în etiologia SOPC. Cu toate acestea, modul de transmitere rămâne neelucidat. Acest articol 
prezintă o sinteză a celor mai investigate gene candidate posibil implicate în insulino rezistenţa din 
SOPC. 
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Abstract: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a complex, heterogeneous endocrinopathy, being 
considered the most common endocrine disorder in women reproductive period. It reflects multiple 
potential aetiologies and variable clinical presentations. The diagnostic criteria refer to the most 
pointed features: clinical hyperandrogenism and/or biochemical hyperandrogenemia, oligo/anovulation 
and polycystic ovarian morphology; insulin resistance is present in the majority of cases. Despite the 
progress in the definition of the clinical aspects of the syndrome, only very few certain data are 
available about the ethiopathogenetic mechanisms in PCOS. It seems that the PCOS phenotype derives 
from the interaction between the environmental and genetic factors. Many studies suggest that genetic 
factors play a major part in the etiology of PCOS. This article presents a brief overview of the most 
investigated candidate genes involved in PCOS’s insulin resistance. 
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Definiţie, patogenie, semne clinice şi epidemiologie SOPC 
Definiţia ovarului polichistic a fost o sursă de mari şi 

continue controverse ale experţilor în domeniu. Sindromul este o 
afecţiune endocrină prezentă la aproximativ 7% din femeile în 
perioada reproductivă.(1) Nu există nici la ora actuală un 
consens ale criteriilor diagnostice sau definiţiei SOPC. Cele mai 
utilizate criterii stabilite la Conferinţa din 1990 National 
Institute of Child Health and Human Development (NICHD) 
includ: (a) semne clinice sau biochimice de hiperandrogenism, 
(b) oligoovulaţie, (c) eliminarea altor posibile afecţiuni ca şi 
sindrom Cushing, hiperprolactinemie şi hiperplazia adrenală 
congenitală non-clasică.(2) În 2003 în cadrul workshop-ului 
găzduit de ESHRE/ASRM în Rotterdam s-a ajuns la consensul 
că SOPC este diagnosticat când două din următoarele 3 criterii 
apar la o pacientă:(3) 
1. oligo/anovulaţia 
2. activitate androgenică în exces 
3. ovare polichistice (ecografie ovariană) 

Alte entităţi cu aceleaşi semne trebuie excluse.(4) 
Definiţia de la Rotterdam este mai puţin restrictivă incluzând 
mai mulţi pacienţi, parte din ei fără un real exces androgenic.(5) 

Disfuncţia ovariană se manifestă de obicei prin 
oligo/amenoree determinată de oligo/anovulaţia cronică. 
Anovulaţia prelungită poate determina totuşi sângerări uterine 
disfuncţionale ce pot mima ciclul menstrual Majoritatea 
pacientelor cu SOPC 70-80% prezintă oligo sau amenoree. 

Dintre pacientele cu oligomenoree 89-90% sunt diagnosticate cu 
SOPC.(6) Iar dintre cele cu amenoree, doar 40% sunt de cauză 
SOPC, difuncţia hipotalamică fiind cea mai frecventă cauză.(7) 
SOPC –ul este cea mai întâlnită cauză de infertilitate 
anovulatorie.(6) 

Hiperandrogenismul. Semnele clinice şi biochimice 
ale excesului de androgeni din SOPC rezultă din sinteza şi 
secreţia crescută de androgeni ovarieni. Nivelele crescute de LH 
(hormon luteinizant) şi insulina acţionează sinergic cu creşterea 
producţiei de androgeni. Insulino rezistenţa conduce la 
hiperinsulinemie, cu reducerea SHBG (sex hormone binding 
globuline) şi creşterea fracţiei libere a testosteronului circulant, 
determinând atrezia foliculilor ovarieni. Semnele clinice de 
hiperandrogenism includ hirsutism (60%), acnee(30%) şi 
alopecia androgenă.(8,9) 
Caracteristici metabolice: 
• Insulino rezistenţa presupune mecanisme complexe ce 

implică factori genetici şi de mediu. Disfuncţiile 
metabolismului insulinic în SOPC presupun reducerea 
secreţiei, scăderea eliberării hepatice (10,11), reducerea 
rezervelor hepatice, supresia gluconeogenezei hepatice şi 
anomalii ale receptorului de insulină.(9,12) Insulino 
rezistenţa din SOPC asociază efecte diverse şi complexe 
asupra metabolismului lipidic, sintezei proteice şi modulării 
producţiei de androgeni (augmentează efectele LH asupra 
celulelor tecale).(13) 
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• Dislipidemia – este frecvent întâlnită la pacienţii cu SOPC 
comparativ cu martori cu BMI (body mass index) 
corespondent; (14,15) trigliceridele serice sunt crescute şi 
colesterol HDL scăzut. Dislipidemia apare independent de 
BMI şi pare a fi etiopatogenetic multifactorială. Insulino 
rezistenţa joacă un rol important modulând lipoliza şi 
alterând expresia lipoproteinlipazei şi lipazei 
hepatice.(14,15) 

Metode de studiu genetic în SOPC 
Pentru elucidarea originii complexe poligenice a 

SOPC s-au abordat diverse metode (a) studii de asociere unde 
alelele predispozante se presupune a fi mai frecvente în 
populaţia afectată decât la indivizii sănătoşi; (b) studii legate 
(linkate) unde subiecţii şi familiile lor sunt investigate pentru a 
se evidenţia dacă particularităţile genomice sunt independente 
sau legate linkate cu fenotipul.  

Pentru studiile asociate cunoașterea modului de 
transmitere genetică nu e absolut necesar, dar pentru o concluzie 
certă este nevoie de loturi largi de indivizi. Studiile linkate 
necesită cunoaşterea modalităţii de transmitere; sunt destul de 
robuste pentru a identifica gene singulare cu determinism 
patologic mendelian, dar sunt insuficiente în complexul de 
modificări genetice din SOPC.(16) 

Studiile linkate utilizează SNP (polimorfism 
mononucleotidic) pentru determinarea posibilelor mutaţii în 
genele candidate.(17) 
Gene candidate pentru insulino rezistenţă în SOPC 

S-a demonstrat că femeile cu SOPC obeze sau non-
obeze în comparaţie cu femei sănătoase prezintă diverse grade 
de insulino rezistenţă şi hiperinsulinism compensator, la ora 
actuală fiind cunoscute ca trăsături comune ale sindromului.(18) 
Ca atare numeroase gene ce coordonează secreţia şi acţiunea 
insulinei au fost explorate ca şi gene candidate în patogeneza pe 
SOPC.  
1. Gena insulinei (INS)  

INS include în regiunea 5′ a genei VNTR (număr 
variabil de repetări în tandem - variable tandem repeats); 
polimorfismul VNTR coordonează rata de transcripţie a INS şi 
probabil pe cea a genei ce codifică IGF-II (insulin growth 
factor).(19,20) Numărul de repetări al INS VNTR variază de la 
26 la 200, şi datorită acestei caracteristici polimorfismul INS 
VNTR prezintă 3 clase. La caucazieni repetările sunt distribuite 
bimodal, alelele clasa I având o medie de 40 de repetări, iar 
alelele clasa III o medie de 157 de repetări (alelele clasa II sunt 
rare). Activitatea transcripţională a regiunii polimorfism mai 
lung este mai mare a celei cu polimorfism scurt.(19) 

La ora actuală nu se cunoaşte dacă hiperinsulinismul 
din SOPC derivă din insulino rezistenţă sau ca efect direct al 
afectării celulelor betapancreatice. Ca atare pentru clarificarea 
defectelor genetice şi asocierea cu anomaliile de secreţie sau 
activitate a insulinei, Waterworth et al. au evaluat pentru prima 
dată prin studii asociate şi linkate polimorfismul INS VNTR în 
familii cu SOPC.(20) Au decoperit o asociere între SOPC şi 
variaţia alelică a locusului INS VNTR în 3 populaţii diferite. 
Mai mult au descoperit că alelele clasa III sunt asociate cu 
SOPC anovulatorii şi sunt mai frecvente la femei cu 
simptomatologie de ovare polichistice prezentă.(21) Aceste date 
susţin ideea că polimorfismul VNTR are un rol funcţional în 
instalarea hiperinsulinemiei şi/sau insulino rezistenţei în SOPC. 
Acelaşi grup a evidenţiat transmiterea semnificativ mai 
frecventă a alelelor clasa III, de la tată către fetele afectate, date 
confirmate şi de studiul Eaves et al.(22)  

Cu toate acestea într-un studiu mai mare, Urbanek et 
al. (1999) nu confirmă implicarea genei insulince în SOPC şi 
nici asocierea între alelele clasa III şi hiperandrogenemie.(23) 
Alte studii (Calvo et al., 2002; Vankova et al., 2002) nu suţin 

asocierea alelelor INS VNTR cu hiperandrogenismul sau 
SOPC.(24,25) Un studiu recent efectuat pe un grup populaţional 
chinez sprijină concluziile anterioare.(26) Rezultatele 
conflictuale pot fi explicate prin aplicarea criteriilor diferite, la 
grupuri etnice şi areale geografice diferite; de asemenea 
folosirea unor loturi mici este considerat un factor major de risc 
pentru generarea de rezultate ce nu sunt susţinute la examinări 
ulterioare.(27) 
2. Gena receptorului de insulină INSR  

Alterarea sensibilităţii la insulină la pacientele cu 
SOPC au condus la ipoteza că afectarea genetică a receptorului 
de insulină sau un defect postreceptor poate contribui la 
patogenia sindromului. Studii moleculare ale regiunii codante 
din receptorul de insulină a femeilor cu SOPC au relevat un 
număr mare de polimorfisme silenţioase, parte din ele fiind 
prezente şi la subiecţii normali.(28) 

Prima secvenţiere a INSR nu a evidenţiat nici o 
mutație la femeile cu SOPC.(29) Ulterior Conway et al.(30) a 
analizat o secvenţă a domeniului tirozine kinasei din INSR la 22 
de paciente cu SOPC, şi Talbot et al.(31) a investigat mutaţiile 
prin scanarea moleculară a 24 de paciente; nici unul din studii nu 
a evidenţiat mutaţii semnificative în relaţia cu insulino rezistenţa 
din SOPC.(31) Siegel et al. (2002) a pus în evidenţă un 
polimorfism mononucleotidic (SNP) C/T în domeniul tyrosine 
kinasei asociat cu.(32) Recent Urbanek et al. a investigat o 
porţiune întinsă a cromozomului 19p13.2 susţinând asocierea 
polimorfismului INSR cu SOPC.(33) Într-un studiu caz-control 
Godarzi et al. (2011) a identificat multiple noi SNP-uri a genei 
INSR asociate cu SOPC.(34) 
3. IRS – Proteina substrat a receptorului insulinic  

Fiziologic insulina se leagă de subunitatea α a 
receptorului de insulină care accelerează transportul 
transmembranar al glucozei şi iniţiază autofosforilarea 
subunităţii β, activând tirozin kinaza. Fosforilarea tirozinei 
activează via substratului receptorului de insulină IRS-1 şi IRS-
2, sinteza de proteine ce promovează acţiunea metabolică şi 
mitogenică a insulinei. Când IRS -1 este disfuncţional, IRS-2 
rămâne principalul mesager intracelular, dar necesită 
concentraţii mai mari de insulină pentru activare.(35) 

Multiple polimorfisme ale genelor IRS1 şi IRS2 au 
fost implicate în insulino rezistenţă. Polimorfismele Gly972Arg 
pentru IRS-1 şi Gly1057Asp pentru IRS-2 par să crească 
susceptibilitatea diabetului zaharat tip 2.(36,37) Deși inițial nu a 
exitat nici o asociere cu SOPC a IRS (by Urbanek et al. (23), 
potențialul rol al SNP-urilor genei IRS a fost investigat în 
continuare. 

Sir-Petermann et al. au observat o frecvență crescută a 
alelei Arg972 IRS-1 la paciente cu SOPC din Chile(38). Din 
contră, El Mkadem et al. nu evidențiază nici o diferență în 
distribuția alelelor IRS-1 Gly972Arg și IRS-2 Gly1057Asp între 
paciente cu SOPC și lotul martor; totuși au demonstrat că IRS-1 
Gly972Arg era prevalent la pacientele insulino rezistente, față de 
pacientele fără insulino rezistență sau cele din lotul de control. 
(39) Ehrmann et al. au investigat influența polimorfismelor 
Gly972Arg IRS-1 and of Gly1057Asp IRS-2 la un lot de femei 
nediabetice cu SOPC; deși genotipul IRS 1 nu a fost asociat 
semnificativ cu modificările clinice sau hormonale ale 
subiecților cu SOPC nondiabetici, purtătorii genotipului IRS-2 
Gly/Gly au fost asociați cu nivele semnificativ crescute ale 
glicemiei la 2h la proba de încărcare cu glucoză comparativ cu 
purtătorii de genotip Gly/Asp sau Asp/Asp (40), contrazicând 
astfel rezultatele studiului El Mkadem et al. 

Confirmând concluziile grupului El Mkadem et al. 
(39), Villuendas et al. demonstrează că polimorfismele IRS au o 
distribuție egală printre pacientele cu SOPC și lotul control în 
Spania.(41) 
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Dilek et al. au raportat o incidență crescută a 
polimorfismului Gly972Arg IRS-1 la femei din Turcia cu SOPC 
(42) în concordanță cu datele oferite de Sir-Petermann et al.(38) 
Mai mult, similar datelor obținute de El Mkadem et al. și 
Villuendas et al., au demonstrat că purtătoarele de Gly972Arg 
sunt mai obeze, cu o insulinorezistență mai mare și glicemia 
bazală mai ridicată, comparativ cu alte pacinte cu SOPC sau 
controale.(42,43) 

Global privind, asocierea IRS cu SOPC și insulino 
rezistența, poate fi interpretată prin interrelaționarea cu alte gene 
candidate ale sindromului. Se poate sublinia totuși că 
polimorfismul IRS pare a fi asociat separat cu rezistența la 
insulină, mai mult decât cu SOPC. 
4. Calpain10 gene  

Calpain-10 este o cistein protează ce intervine în 
secreția și acțiunea insulinei, iar studii genetice au arătat că 
variații ale genei CAPN10 ce codifică calpaina 10 poate fi 
asociată cu diabetul zaharat de tip2.(45) Deoarece SOPC și 
diabetul de tip2 împart un număr comun de posibili factori 
etiologici, Ehrmann et al. a încercat să determine dacă variații 
ale genei CAPN10 pot fi implicate în patogeneza SOPC sau a 
diabetului de tip 2.(46); a fost demonstrată o corelație între 
haplotipul 112/121 a acestei gene și un nivel crescut al insulinei 
la femeile afro americane și un risc crescut de PCOS atât la 
femeile afro americane cât și la cele caucaziene.  

Gonzales et al. au investigat patru SNP-uri (SNP-19, 
SNP-43, SNP-44, SNP-63) ale genei CAPN10, realizând că 
SNP44 este asociat consecvent cu SOPC la femeile spaniole 
(47,48). Cu toate acestea, folosind aceleași SNP-uri, Haddad et 
al. și Escobar-Morreale et al. nu au putut susține 
asocierea.(48,49) 
5. Peroxisome proliferator-activated receptor-γ gene. 
Activarea receptorului (PPAR)-γ promovează diferențierea 
adipocitelor, crescând sensibilitatea la insulină. Gena PPAR-γ 
conține un SNP Pro12Ala; a fost demonstrat că alelele Ala12 
PPAR- γ favorizează creșterea în greutate la persoanele obeze 
adulte, precum și la fetițe și adolescente obeze cu 
hiperandrogenism. 

Investigații în diverse grupuri populaționale au fost 
făcute pentru două polimorfisme ale genei PPAR-γ.(50) Prima 
se referă la o substituție silențioasă CAC478-CAT la nivelul 
exonului 6, iar a doua este o substituție prolina cu alanina 
(missense) la nivelul exonului 2, codon 12. 

Majoritatea studiilor nu demonstrează o legătură 
semnificativ statistică între SOPC și polimorfismul PPAR-γ, deși 
investigațiile funcționale mențin suspiciunea implicării PPAR-γ 
în etiopatogenia SOPC(50-54). Un studiu global recent nu 
probează diferențe semnificative statistic ale genotipului sau ale 
distribuției alelelor polimorfismului Pro12Ala între lotul SOPC 
ți lotul martor. (55) 
Alte gene candidat implicate în SOPC 

Printre celelalte gene investigate (IGF Insulin-like 
growth factors, paraoxonaza, gene ce codifică glicogen 
sintetaza, resistina, leptina, adiponectina) nu au fost 
individualizate asocieri semnificative între SOPC și variantele 
genomice ale acestor gene. 
 

CONCLUZII 
Sindromul ovarelor polichistice este o afecțiune 

complexă ce ilustrează interacțiunea dintre factorii de mediu și 
susceptibilitatea genetică. În ciuda eforturilor depuse prin 
implicarea multiplelor variante genetice în mecanisme 
patogenetice logice ale sindromului, la ora actuală nu există nici 
o genă universal acceptată ca implicare certă în etiopatogenia 
SOPC. 
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