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1. ВСТУП
Синдром
склерополікістозних
яєчників
(СПКЯ) є найчастішою причиною порушень менструального циклу, дисфункції
яйників і безпліддя жінок. Наглядові клінічні
дослідження показують, що до 15% жінок
страждають СПКЯ під час їх репродуктивного життя. Імунопатологія СПКЯ достатньо не вивчена, але, швидше за все,
це — генетична причина, яка залежить від
гестаційного розвитку і способу життя, що
є ключовим фактором. Найбільш поширені
ознаки СПКЯ це гіперандрогенія, хронічна
ановуляція, типові ультразвукові зображення СПКЯ, а також акне, гірсутизм і себорея.
Крім того, останнім часом було виявлено,
що резистентність до інсуліну відіграє ключову роль в клінічному розвитку СПКЯ майже у всіх жінок. Також були описані важкі
порушення чутливості до інсуліну з компенсаторним гіперінсулінемічним станом
не тільки у пацієнтів з ожирінням і СПКЯ,
а й у худих жінок, отже підтримується
гіпотеза, що резистентність до інсуліну
не залежить від ваги [1]. Зокрема, відносна
гіперінсулінемія може викликати надлишок
продукції андрогенів у жінок з СПКЯ двома різними способами: перший є прямою
стимуляцією яєчників для виробництва
андрогенів, а інший є зниженням вироблення статевого гормону глобуліну (SHBG)
в сироватці крові [2].
Через ключову роль інсуліну в синдромі
етіопатології, протягом багатьох років,
сенсибілізатори інсуліну, такі як метформін,
піоглітазон або троглітазон розглядалися в якості можливих терапевтичних можливостей в управлінні цими проблемами.
Метформін використовувався останнім часом у пацієнтів з гіперінсулінемічним статусом для поліпшення дисфункції яєчників
з послідовною ановуляцією, нерегулярним
менструальним циклом, а також проблемами безпліддя [3, 4]. Проте метформін, при
використанні в терапевтичних дозах, як
виявилось, має ряд побічних ефектів, таких як метеоризм, пронос і нудота, так що
багато пацієнтів не можуть використовувати цей варіант лікування в гінекології про-
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тягом більш тривалого періоду часу [5, 6].
Таким чином, в останні роки, паралельно
з загальним використанням метформіну
та інших сенсибілізуючих агентів інсуліну
для лікування СПКЯ, були досліджені інші
терапевтичні альтернативи.
Міоінозітол є одним з найбільш цікавих молекул, які були вивчені для лікування СПКЯ.
Інозит — речовина, яка являє собою
хімічну сполуку з формулою С6Н12О6 або
(-CHOH-)6, шестикратний спирт (поліол)
циклогексану, п’яти екваторіальної і однієї
осьової гідроксильної групи. Він широко зустрічається в природі. Там існує
дев’ять різних стереоізомеричних форм,
але міоінозітол є найбільш поширеним
в природі. Насправді, міоінозітол, дуже
часто зустрічається в багатьох рослинах,
а також у тканинах тварин. Другою найбільш
поширеною формою є Д‑хіроінозітол. Важ
ливо провести різницю між формулю
ванням лецитину, який є біодоступним
для людини і фітатових сполук кукурудзи, які не є біодоступними. В їжі з найвищою концентрацією міоінозіту належать
слідуючі продукти: фрукти, квасоля, кукурудза і горіхи [7].
Інозітол був визначений в минулому як
«міометричний цукор», але це насправді
не речовина, що відноситься до групи вуглеводів, якщо ми використовуємо
сучасні визначення. Інозітол це вітамін
B, але це також є предметом полеміки
оскільки інозітол не є основною речовиною, і він може вироблятись в людських
клітинах з глюкози [8]. Насправді, кілька
досліджень довели, що молекула інозітолу
безпосередньо бере участь в клітинній
активації інсуліну.
Що стосується СПКЯ, кілька досліджень
показали, що одним з механізмів дефіциту
інсуліну є зростання в порівнянні з посередником інозітолфосфаглікану (IPG), і що
дефіцит інозітолу в інозітолфосфагліканах
відповідає за резистентність до інсуліну.
Він продемонстрував, що введення
Д‑хіроінозітолу (внутрішньоклітинно, перетвореного з міоінозітолу) може знизити
резистентність до інсуліну [9] (див. малюнок 1).

МЕХАНІЗМ ДІЇ
МІОІНОЗИОЛУ В КЛІТИНІ
Інсулін

Глюкоза

Вторинний
посередник
Ca2+

Глюкоза

МіоІнозиол
Глікоген

АТФ

(мал. 1)
Справді, міоінозітол, як вторинний месенджер, грає істотну роль для сигнальних
шляхів клітин. Зокрема, дію міоінозітолу
в СПКЯ пов’язано з поліпшеною чутливіс
тю до інсуліну і одночасного росту внут
рішньоклітинного всмоктування [2, 10]
глюкози.
Всі ці очевидні частини відкрили новий
клінічний інтерес до міоінозітолу, в якості
потенційного сенсибілізуючого агента інсу
ліну для використання в якості безпечного і
ефективного варіанту у хворих з СПКЯ, шляхом відновлення їх метаболічного профілю
та, як наслідок індукції овуляції у безплідних
пацієнток з СПКЯ. Дослідження говорять
про дуже хороший профіль безпеки молекули, навіть при введенні до 12 г/д., де описувались тільки легкі шлунково‑кишкові
побічні ефекти [11].
Метою цього дослідження було визначити
показники вагітності відповідно до використанням комбінації міоінозітолу і фолієвої
кислоти у пацієнтів з СПКЯ в Німеччині,
щоб встановити, чи ця молекула може використовуватися в якості більш безпечного варіанту лікування для поліпшення
лікування цього захворювання.

2. ПАЦІЄНТИ І МЕТОДИ
Стандартне опитування було створене разом з анкетою (Додаток) та було представ
лено 245 гінекологам присутнім в Німеч
чині, в період з червня 2014 по березень
2015 років. За цей час звіти сформовані

з 3602 жінок з синдромом полікістозних
яєчників і безпліддям відповідно до Рот
тердамської класифікації. Жінки почали з
прийому міоінозітолу і фолієвої кислоти
в дозі 2 × 2000 мг міоінозітолу і 2 × 200 мг
фолієвої кислоти в день, та приймали її протягом принаймні 2–3 місяців. Попереднім
результатом дослідження було визначення відновлення овуляторної функції і частоту настання вагітності після лікування.
Вагітності були документально підтвер
джені гінекологами та зареєстровані в базі
даних, і ці жінки перебували під наглядом
протягом всієї вагітності. Вторинним результатом була оцінка побічних ефектів, зазначених у цих пацієнтів, що перебувають
на лікуванні. У підгрупі пацієнтів, також були
оцінені гормональні значення. Оцінювався
тестостерон, вільний тестостерон і прогестерон. У цій групі пацієнтів, також був
перевірений результат вагітності.

3. РЕЗУЛЬТАТИ
Оцінювалися дані 3602 хворих з синдромом СПКЯ. Згідно з отриманими даних,
у 2520 жінок спостерігалося поліпшення
їх менструальної циклічності, та овуляторних циклів. Серед них, загальна кількість
жінок які завагітніли — 545. Вагітність
сталась після прийому від двох до трьох
місяців міонізітолу і фолієвої кислоти. Це
означає що до 15,1% досліджених жінок
завагітніло протягом цього обсерваційного
дослідження. Вагітність двійнятами не була
зареєстрована.
Ніяких значущих побічних ефектів не було
зареєстровано у пацієнтів, що приймали
міоінозітол та продукти фолієвої кислоти.
На малюнку 2 приведені дані: У підгрупі з
32 пацієнтів, де були оцінені гормональні
значення і значне поліпшення рівня
андрогенів та підвищення прогестерону.
(див. малюнок 2 на стор. 4).
Це показано в таблиці 1. Додаток зображує
використану німецьку анкету. Крім того, з
цих 32 жінок, які завагітніли, 5 з них пережили аборт, в той час як інші 27 народили
здорових дітей.
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КІЛЬКІСТЬ ПАЦІЄНТІВ І ЧАСТОТА НАСТАННЯ ВАГІТНОСТІ
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ГОРМОНАЛЬНІ ДАНІ ДО І ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ З МІОІНОЗІТОЛОМ

Таблиця 1

Total testosterone
(ng/dL)

Free testosterone
(ng/dL)

Progesterone
(ng/mL)

До початку
застосування

96.6 ± 7.5

1.2 ± 0.7

2.1 ± 0.6

Після
застосування

43.3 ± 5.3

0.35 ± 0.1

12.3 ± 1.3

4. ОБГОВОРЕННЯ
Незважаючи на явні обмеження в наглядовому дослідженні, є достовірні дані, так як може
бути проаналізовано широке коло пацієнтів.
Це дослідження може показати, що є новий варіант лікування для хворих з синдромом полікістозних яєчників і безпліддя. 70%
пацієнтів відновили овуляції після лікування.
Крім того, досягнуті показники вагітності, щонайменше, є в діапазоні еквівалентному або
навіть перевищуючому тому, що свідчить про
використання сенсибілізатора інсуліну —
метформіну. Карімзадех і Джаведані [12]
описали частоту настання вагітності в 14,4%
в когорті 90 жінок так як і їх співавтор Легро
[13] 12,3% в когорті 75 жінок з СПКЯ.
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Цікаві результати, які вивчались показали
звязок з механізмом дії міоінозітолу. Призначення цієї молекули, діючи в якості прямого посередника сигналів інсуліну призводить до підвищення рівня поглинання
глюкози в тканині, що може поліпшити стан
резистентності до інсуліну жінок з СПКЯ та
відновлення їх гормонального статусу і відновлення процесу овуляції.
Інше важливе свідчення також пов’язане
з відмінністю міоінозітолу і метформіну з
точки зору профілю безпеки і відповідності
для пацієнтів. У хворих під метформіном,
побічні ефекти зазвичай становлять від
легкої до важкої форм шлунково-кишкових
побічних ефектів, таких як біль у животі, нудота і пронос. Лише в окремих випадках,

були виявлені дуже серйозні побічні ефекти, такі як лактоацидоз. З іншого боку, міоінозітол є безпечним, добре переноситься та
в змозі дати аналогічні результати метформіну з точки зору клінічної ефективності.
Фактично, в останні місяці, багато досліджень показали, покращення рівня овуляції
і регуляризацію менструальних циклів, що
були отримані при спільному використанні
4 г міоінозітолу з 400 мкг фолієвої кислоти
в день. Герлі [14] показав в проспективному дослідженні, що група хворих, які отримували міоінозітол + фолієву кислоту констатували в 82% випадків овуляцію, в той
час як це спостерігалося тільки в 63% випадків в групі пацієнтів з плацебо. Так само
у 70% пацієнтів групи міоінозітолу виробились регулярні менструальні цикли після
16 тижнів лікування, в той час як в групі
плацебо це було лише в 13% жінок.
У дослідженні співавтора Раффон[15], було
проведено порівняння між введенням міоінозітолу (2 × 2000 г + 200 мкг на день), а також
введення метформіну (1500 мг в день) у жінок
з синдромом СПКЯ, показав, що число вагітностей було набагато вище в групі міоінозітолу , ніж в групі пацієнтів з метформіном.
Деякі інші дослідження показали ефективність міоінозітолу в поліпшенні репродук-

тивної здатності хворих СПКЯ в зв’язку із
поліпшенням резистентності до інсуліну
цих жінок [16-18].
Багато досліджень було проведено, які показують, що лікування за допомогою міоінозітолу + фолієва кислота в класичній дозі
(2 × 2000 г міоінозітолу + 200 мкг фолієвої
кислоти в день) призводить до значних позитивних змін метаболічних і гормональних
параметрів. Співавтор Костантіно [19] може
показати в подвійному сліпому плацебоконтрольованому дослідженні, що міоінозітол призводить до статистично значущого
поліпшення кров’яного тиску, тригліцеридів,
холестерину, глюкози і інсуліну після перорального тесту на толерантність до глюкози
з 75 мг. Ці поліпшення були досягнуті після
лікування на протязі 16 тижнів. Оцінені гормональні значення показали значне зменшення загального та вільного тестостерону
в сироватці крові і рівні прогестерону, як
маркера овуляції, у якому спостерігається
значне зростання в групі, яка отримувала
міоінозітол (таблиця 1). Це показує, що міоінозітол призвів не тільки до позитивних змін
метаболічних параметрів, але і до зниження підвищених андрогенних значень, а потім до поліпшення проблем шкіри, таких як
акне або гірсутизм.

ДОДАТОК
НІМЕЦЬКА АНКЕТА
Номер
Дата народження пацієнта: місяць/рік
Прийом інозітолу у зв’язку з безплідністю
• (1) Безплідність: первинна — вторинна
• (2) Дата, констатування безплідності
(Кількість місяців):
• (3) Причини безпліддя: жіноче — жіночої
та чоловічої статі — ідіопатичне
• (4) Функціональне:
— Циклічні
порушення
(аменорея,
олігоменорея, ановуляція)
— СПКЯ
— Ендометріоз
— Інше
• (5) Нефункціональні:
— Трубні розлади

— Імунологічні розлади
— Спайки
— Інше
• (6) Лікування безпліддя в історії хвороби
— Кломіфен
— Стимуляція гонадотропінами
— IVF/ICSI
(екстракорпоральне
запліднення/процедура ІКСІ)
— Інше
• (7) Як проводилось лікування з Інози
толами (місяці);
• (8) Додаткове лікування Так ні
• (9) Якщо так: яке лікування
• (10) Чи не було вагітності
• (11) Якщо так; як довго після початку
лікування
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