
Η αντίσταση στην ινσουλίνη σχετίζεται 
αρνητικά με τις τιμές της μεταστίνης 
πλάσματος σε γυναίκες με το σύνδρομο των 
πολυκυστικών ωοθηκών

Περίληψη
Έχει αναφερθεί ότι η μεταστίνη διεγείρει την έκκριση της LH. Έχει, 

ακόμη, αναφερθεί ότι η παραγωγή μεταστίνης ρυθμίζεται αρνητικά από την 
τεστοστερόνη. Η μελέτη αυτή σχεδιάσθηκε με σκοπό: α) την εκτίμηση των 
επιπέδων της μεταστίνης πλάσματος σε γυναίκες με το σύνδρομο των πολυ-
κυστικών ωοθηκών και σε μάρτυρες, κατά τη διάρκεια της πρώιμης παρα-
γωγικής φάσης του κύκλου, και, β) την αναζήτηση ενδεχόμενης συσχέτισης 
ανάμεσα στις τιμές της μεταστίνης πλάσματος και στις ορμονικές και μεταβο-
λικές παραμέτρους του συνδρόμου. Σημειώνεται ότι ανάλογα αποτελέσματα 
δεν έχουν αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Μελετήθηκαν 80 επιλεγμένες 
γυναίκες, οι οποίες κατατάχθηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα (oμάδα Ι) 
περιλάμβανε 56 γυναίκες με PCOS και η δεύτερη ομάδα (oμάδα ΙΙ) 24 γυναί-
κες με φυσιολογικούς ωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους, χωρίς υπερανδρογο-
ναιμία (μάρτυρες). Οι γυναίκες με PCOS ταξινομήθηκαν σε δύο υποομάδες, 
με δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) >25 Kg/m2 (υποομάδα Ια, n=28) και με ΒΜΙ 
<25 Kg/m2 (υποομάδα Ιβ, n=28). Επίσης, οι μάρτυρες ταξινομήθηκαν σε δύο 
υποομάδες, με ΒΜΙ >25 Kg/m2 (υποομάδα ΙΙα, n=13) και με ΒΜΙ <25 Kg/
m2 (υποομάδα ΙΙβ, n=11). Αιμοληψίες για τον προσδιορισμό των γοναδο-
τροπινών, της προλακτίνης, των ανδρογόνων, της 17α-υδροξυπρογεστερόνης, 
της SHBG, της ινσουλίνης, της γλυκόζης και της μεταστίνης έγιναν μεταξύ της 
τρίτης και της έκτης ημέρας αυτόματου εμμηνορρυσιακού κύκλου, στις 9 π.μ., 
ύστερα από ολονύκτια νηστεία. Βρέθηκε ότι:

α) τα επίπεδα της μεταστίνης πλάσματος στις γυναίκες με PCOS και με 
ΒΜΙ >25 Kg/m2 ήταν σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα των γυναικών με το 
σύνδρομο και με ΒΜΙ <25 Kg/m2 και οριακά ελαττωμένα σε σύγκριση με τις 
μάρτυρες με παρόμοιο ΒΜΙ

β) οι συγκεντρώσεις της μεταστίνης πλάσματος σχετίζονταν αρνητικά, σε 
στατιστικά σημαντικό βαθμό, με το δείκτη HoMA-IR, με τα επίπεδα ινσου-
λίνης νηστείας, με το δείκτη ελεύθερων ανδρογόνων (FAI) και με το δείκτη 
μάζας σώματος (ΒΜΙ) και θετικά με τα επίπεδα της SHBG και το λόγο γλυ-
κόζης προς ινσουλίνη

γ) ο λόγος γλυκόζης προς ινσουλίνη αποτελούσε τον ισχυρότερο ανεξάρ-
τητο παράγοντα για τις τιμές της μεταστίνης και

δ) οι διαφορές στα επίπεδα της μεταστίνης πλάσματος έγιναν μη σημαντι-
κές, ύστερα από προσαρμογή για το λόγο γλυκόζης προς ινσουλίνη. Τα ευρή-
ματα αυτά στηρίζουν τη θέση ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη, αυξάνοντας τα 
επίπεδα των ελεύθερων ανδρογόνων, καταστέλλει τα επίπεδα της μεταστίνης 
πλάσματος. Η αύξηση των ελεύθερων ανδρογόνων από την αντισταθμιστι-
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κή υπερινσουλιναιμία, λόγω αντίστασης στην ινσουλίνη, 
επάγεται με διπλό μηχανισμό, την αύξηση, δηλαδή, της 
παραγωγής ανδρογόνων από τις ωοθήκες και την ελάττω-
ση της ηπατικής βιοσύνθεσης της SHBG.

Όροι ευρετηρίου: Μεταστίνη, αντίσταση στην ινσουλίνη, 
PCOS, δείκτης ελεύθερων ανδρογόνων.

Εισαγωγή
Η μεταστίνη είναι πεπτίδιο με 54 αμινοξέα, το οποίο 

απομονώθηκε από τον ανθρώπινο πλακούντα το 20011. 
Το γονίδιο της μεταστίνης είναι το kiss-1, λόγος για τον 
οποίο η μεταστίνη ονομάσθηκε και kiss-πεπτίνη2-4. Η με-
ταστίνη ασκεί τη δράση της ύστερα από σύνδεση με τον 
υποδοχέα της, τον GPR54, ο οποίος ονομάζεται, επίσης, 
AXOR12 ή hOT7T1751,5,6.

Όσον αφορά στις βιολογικές του δράσεις, το γονίδιο 
Kiss-1 χαρακτηρίζεται από δυνητική αντιμεταστατική 
δραστηριότητα έναντι ορισμένων όγκων, όπως το θηλώ-
δες καρκίνωμα του θυρεοειδή, ο καρκίνος του μαστού, το 
μελάνωμα και ο καρκίνος του παγκρέατος1,3,5,7. Η απώ-
λεια της έκφρασης του γονιδίου Kiss-1, δηλαδή η αδυνα-
μία παραγωγής μεταστίνης, οδήγησε σε αύξηση του μεγέ-
θους του όγκου και σε μεταστάσεις, στις περιπτώσεις του 
επιθηλιακού καρκίνου του οισοφάγου και του καρκίνου 
της ουροδόχου κύστης8,9.

Καθώς είναι γνωστό ότι η μεταστίνη βρίσκεται σε υψη-
λές συγκεντρώσεις στον ανθρώπινο πλακούντα, προσδι-
ορίσθηκαν τα επίπεδα του πεπτιδίου αυτού στο πλάσμα 
εγκύων γυναικών. Βρέθηκε, λοιπόν, ότι τα επίπεδα της 
μεταστίνης αυξάνονται 900 φορές στο πρώτο και 7.000 
φορές στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης σε σχέση με τα 
επίπεδα πλάσματος των μη εγκύων γυναικών10. 

Πρόσφατα, προτάθηκε ότι η μεταστίνη παίζει σημα-
ντικό ρόλο στη ρύθμιση της φυσιολογίας της διείσδυσης 
της τροφοβλάστης, δεδομένης της δυνατότητάς της να 
παρεμποδίζει τη μετάσταση των καρκινικών κυττάρων11. 
Υπάρχουν εντυπωσιακές ομοιότητες ανάμεσα στη συ-
μπεριφορά της διείσδυσης των κυττάρων του πλακούντα 
και εκείνης των καρκινικών κυττάρων12-14. Όπως τα καρ-
κινικά κύτταρα, έτσι και τα κύτταρα της συγκυτιοτροφο-
βλάστης μεταναστεύουν και εισβάλλουν στο τοίχωμα της 
μήτρας κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης. 

Σε αντίθεση, όμως, με την εισβολή των όγκων, η μο-
ναδική αυτή αλληλεπίδραση ανάμεσα στα γενετικά ανό-
μοια κύτταρα της τροφοβλάστης και της μήτρας ρυθμίζε-
ται άμεσα και περιορίζεται χρονικά και χωροταξικά από 
μηχανισμούς που είναι, κατά μεγάλο μέρος, άγνωστοι. 
Δεδομένης της εντόπισης της μεταστίνης στα κύτταρα της 
συγκυτιοτροφοβλάστης και της δραματικής αύξησης των 
επιπέδων της στο πλάσμα στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμο-
σύνης, είναι πιθανόν ότι το πεπτίδιο αυτό εμπλέκεται στο 
μηχανισμό της διείσδυσης της τροφοβλάστης.

Χαμηλά επίπεδα μεταστίνης έχουν βρεθεί και στο 

πλάσμα ανδρών και μη εγκύων γυναικών. Το εύρημα αυ-
τό ενισχύει την άποψη ότι η μεταστίνη παράγεται και από 
μη πλακουντικούς ιστούς και ενδέχεται να παίζει κάποιο 
ρόλο και εκτός εγκυμοσύνης. Έτσι, το m-RNA του Κiss-1 
εκφράζεται στο πάγκρεας, στην υπόφυση και στα λευκά 
αιμοσφαίρια, μολονότι το επίπεδο έκφρασης του m-RNA 
στους ιστούς αυτούς είναι χαμηλότερο από εκείνο του 
πλακούντα1,5,6.

Έχει αναφερθεί ότι σημειακές μεταλλάξεις ή ελλεί-
ψεις του γονιδίου του GPR54 παρατηρούνται σε ασθενείς 
με οικογενείς μορφές ιδιοπαθούς υπογοναδοτροπικού 
υπογοναδισμού, που κληρονομούνται με αυτοσωματικό 
υπολειπόμενο χαρακτήρα15,16. Αντίστοιχο κλινικό σύνδρο-
μο αναπαράχθηκε σε μοντέλα ποντικών με null μεταλλά-
ξεις του γονιδίου του GPR5416,17. Φαίνεται, λοιπόν, ότι το 
σύστημα Kiss-1/GPR54 ασκεί σημαντικό ρόλο στη ρύθμι-
ση της ανάπτυξης ή και της λειτουργίας του άξονα υποθά-
λαμος-υπόφυση-γονάδες. Έτσι, η μεταστίνη θεωρήθηκε 
ως ένας νέος ρυθμιστικός παράγοντας της έκκρισης της 
GnRH από τον υποθάλαμο και της απελευθέρωσης των 
γοναδοτροπινών από την υπόφυση18-20.

Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS), 
που χαρακτηρίζεται από χρόνια ανωοθυλακιορρηξία και 
υπερανδρογοναιμία, αποτελεί, ενδεχομένως, την πιο συ-
χνή ενδοκρινική διαταραχή στις γυναίκες της αναπαρα-
γωγικής ηλικίας21,22. Οι γυναίκες με PCOS παρουσιάζουν 
διαταραχή στην έκκριση των γοναδοτροπινών21,23-28. Η πιο 
συχνή παρέκκλιση που παρατηρείται είναι η αύξηση της 
σχέσης της LH προς την FSH, που ονομάσθηκε από ορι-
σμένους ερευνητές «γοναδοτροπικός διαχωρισμός»26 και 
οφείλεται στην αύξηση της έκκρισης της LH23-28. Η αύξη-
ση αυτή αποδόθηκε σε διαταραχές τόσο της βασικής όσο 
και της παλμικής έκκρισης της LH29. Μολονότι ορισμένοι 
ερευνητές21 θεώρησαν την αύξηση των επιπέδων της LH 
χαρακτηριστική του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθη-
κών, δε συμπεριλήφθηκε στα κριτήρια ορισμού του συν-
δρόμου30,31.

Έχει αναφερθεί ότι η μεταστίνη διεγείρει την έκκριση 
της LH18-20,32. Έχει, ακόμη, αναφερθεί ότι η παραγωγή με-
ταστίνης ρυθμίζεται αρνητικά από την τεστοστερόνη32. Η 
μελέτη αυτή σχεδιάσθηκε με σκοπό: α) την εκτίμηση των 
επιπέδων της μεταστίνης πλάσματος σε γυναίκες με το 
σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών και σε μάρτυρες, 
κατά τη διάρκεια της πρώιμης παραγωγικής φάσης του 
κύκλου, και, β) την αναζήτηση ενδεχόμενης συσχέτισης 
ανάμεσα στις τιμές της μεταστίνης πλάσματος και στις ορ-
μονικές και μεταβολικές παραμέτρους του συνδρόμου.
Άτομα που μελετήθηκαν και μέθοδοι

Μελετήθηκαν 56 γυναίκες με PCOS (ομάδα Ι), ηλικί-
ας 15-37 ετών (μέση τιμή±σταθερό σφάλμα: 23,97±0,65 
έτη), οι οποίες προσήλθαν στο Εξωτερικό Ιατρείο Γυναι-
κολογικής Ενδοκρινολογίας με ένα ή περισσότερα από 
τα παρακάτω συμπτώματα και σημεία: ολιγομηνόρροια, 
πρόβλημα γονιμότητας, υπερτρίχωση, ακμή και απόπτω-
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ση των τριχών της κεφαλής ανδρικού τύπου. Επιπλέον, 
εκτιμήθηκαν 24 εθελόντριες (ομάδα ΙΙ), ηλικίας 18-31 
ετών (26,50±0,91 έτη), με φυσιολογικούς ωοθυλακιορρη-
κτικούς κύκλους, διάρκειας 28±2 ημερών (προγεστερόνη 
ορού>10 ng/ml σε δύο συνεχόμενους εμμηνορρυσιακούς 
κύκλους), χωρίς βιοχημική ή κλινική υπερανδρογοναιμία 
(μάρτυρες). Συνολικά μελετήθηκαν 80 γυναίκες (πίνακας 
1). Καμία από τις γυναίκες δεν παρουσίαζε γαλακτόρ-
ροια και συστηματικές ή άλλες παθήσεις, που θα μπορού-
σαν να επηρεάσουν τη λειτουργία του γεννητικού άξονα. 
Επίσης, καμία γυναίκα δεν ανέφερε λήψη φαρμάκων το 
τελευταίο εξάμηνο, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη 
λειτουργία του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-ωοθήκες.

Οι 56 γυναίκες με PCOS κατατάχθηκαν σε δύο υπο-
ομάδες, ανάλογα με την τιμή του δείκτη μάζας σώματος 
(πίνακας 2). Η πρώτη υποομάδα (Ια) αποτελούταν από 28 
γυναίκες, ηλικίας 15-37 ετών, (24,30±1,18 έτη), με ΒΜΙ 
> 25 Kg/m2 (33,02±0,56 Kg/m2). Στη δεύτερη υποομάδα 
(Iβ) ανήκαν 28 γυναίκες, ηλικίας 20-31 ετών (23,64±0,58 
έτη) με BMI < 25 Kg/m2 (20,63±0,26 Kg/m2). Εξάλλου, 
οι 24 μάρτυρες κατατάχθηκαν και αυτές σε δύο υποομά-
δες. Η πρώτη υποομάδα (ΙΙα) περιλάμβανε 13 γυναίκες, 
ηλικίας 18-31 ετών (26,85±1,06 έτη) με ΒΜΙ > 25 Kg/m2 
(32,13±1,85 Kg/m2), ενώ η δεύτερη (ΙΙβ) 11 γυναίκες, 
ηλικίας 17-35 ετών (26,09±1,60 έτη) με BMI < 25 Kg/m2 
(21,00±0,32 Kg/m2).

Η διάγνωση του PCOS στηρίχθηκε στα κριτήρια που 
τέθηκαν από το National Institute of Health - National 
Institute of Child Health and Human Development (NIH-
NICHHD) το 199030 και αναθεωρήθηκαν από το Rotter-

dam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Work-
shop Group το 200331. Οι μάρτυρες ήταν εθελόντριες με 
φυσιολογικούς ωοθυλακιορρηκτικούς κύκλους, διάρκειας 
28±2 ημερών (επίπεδα προγεστερόνης ορού > 10 ng/ml 
σε δύο συνεχόμενους κύκλους), χωρίς βιοχημική ή κλινι-
κή υπερανδρογοναιμία.

Σε όλες τις γυναίκες έγινε αιμοληψία για τον προσδι-
ορισμό των βασικών επιπέδων της θυλακιοτρόπου ορμό-
νης (FSH), της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH), της προλα-
κτίνης (PRL), της τεστοστερόνης (Τ), της Δ

4
-ανδροστεν-

διόνης (Δ
4
Α) και της θειικής δεϋδροεπιανδροστερόνης 

(DHEA-S). Επιπλέον, προσδιορίσθηκαν τα επίπεδα της 
17α-υδροξυπρογεστερόνης, της σφαιρίνης που δεσμεύει 
τις ορμόνες του φύλου (SHBG), της TSH, της FT

4
, της ιν-

σουλίνης, της γλυκόζης και της μεταστίνης.
Οι αιμοληψίες για τον προσδιορισμό των παραπά-

νω παραμέτρων έγιναν μεταξύ της τρίτης και της έκτης 
ημέρας αυτόματου εμμηνορρυσιακού κύκλου, στις 9 π.μ., 
ύστερα από ολονύκτια νηστεία. Την ίδια ημέρα έγινε υπε-
ρηχογραφικός έλεγχος των έσω γεννητικών οργάνων.
Μετρήσεις

Η γλυκόζη του ορού προσδιορίσθηκε με την ενζυμική 
μέθοδο (GOD/POD). Οι τιμές της FSH, της LH, της προ-
λακτίνης, των ανδρογόνων και της 17α-ΟΗ-προγεστερό-
νης προσδιορίσθηκαν με τη ραδιοανοσολογική μέθοδο, 
ενώ οι τιμές της SHBG με την ανοσοραδιομετρική μέθο-
δο, με τη βοήθεια έτοιμων αντιδραστηρίων, που φέρονται 
στο εμπόριο με τη μορφή kits (FSH: Radioisotopic Kit, 
Nichols Institute Diagnostics, San Juan Capistrano, Cali-
fornia, 926 75, USA. LH: Radioisotopic Kit, Nichols In-

 Πίνακας 1. Ανθρωπομετρικά, ορμονικά και μεταβολικά στοιχεία των γυναικών των δύο ομάδων που μελετήθηκαν 
(Μέση τιμή ± σταθερό σφάλμα, στατιστική σημαντικότητα)

Παράμετροι PCOS (Ομάδα Ι, n=56) Μάρτυρες (Ομάδα ΙΙ, n=24) p
Ηλικία (έτη) 23,97±0,65 26,50±0,91 <0,05
BMI (kg/m2) 26,82±0,89 27,03±1,53 ns
W/H 0,80±0,01 0,78±0,01 ns
FSH (mIU/ml) 6,03±0,22 6,30±0,47 ns
LH (mIU/ml) 12,77±1,25 5,18±0,46 <0,001
PRL (ng/ml) 14,91±1,18 12,90±1,14 ns
Τ (ng/dl) 83,86±3,26  40,78±1,79 <0,001
FAI 11,22±1,06 2,89±0,21 <0,001
Δ

4
Α(ng/ml) 3,02±0,13 1,57±0,10 <0,001

DHEA-S (μg/ml) 2,62±1,40 1,83±1,34 <0,001
17α-υδροξυπρογεστερόνη (ng/ml) 1,23±0,08 0,64±0,04 <0,001
SHBG (nmol/l) 33,84±2,35 55,34±4,88 <0,001
Γλυκόζη νηστείας (mg/dl) 95,91±1,76 94,00±2,64 ns
Ινσουλίνη νηστείας (μIU/ml)  12,25±0,92 9,63±1,23 ns
Λόγος γλυκόζης προς ινσουλίνη  10,83±0,90 12,21±0,94 ns
HoMA-IR  2,95±0,25 2,34±0,35 ns
Μεταστίνη (fmol/ml) 0,2846±0,0140 0,3409±0,0337 ns
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stitute Diagnostics, San Juan Capistrano, California, 926 
75, USA. PRL: Radioisotopic Kit, Nichols Institute Dia-
gnostics, San Juan Capistrano, California, 926 75, USA. 
Τ: Radioisotopic Kit, Diagnostic Systems Laboratories, 
Webster, Texas, USA. Δ

4
Α: Radioisotopic Kit, Diagnostic 

Systems Laboratories, Webster, Texas, USA. DHEA-S: 
Radioisotopic Kit, Diagnostic Systems Laboratories, Web-
ster, Texas, USA. 17α-ΟΗ προγεστερόνη: Radioisotopic 
Kit, Diagnostic Systems Laboratories, Webster, Texas, 
USA. SHBG: Immunoradiometric Assay (IRMA) Kit, Di-
agnostic Systems Laboratories, Webster, Texas, USA). Tα 
επίπεδα της ινσουλίνης προσδιορίσθηκαν με ανοσοενζυ-
μική μέθοδο (Insulin: ELISA Kit, Mercodia AB, Uppsala, 
Sweden). Τέλος, η συγκέντρωση της μεταστίνης μετρήθη-
κε με ανοσοενζυμική μέθοδο (Metastin: ELISA kit, Phoe-
nix Pharmaceuticals Inc, Belmond, CA, USA), ύστερα 
από εκχύλιση με στήλες sep-columns της εταιρείας Phoe-
nix Peptide (RK-Sepcol-2).

Ο δείκτης ελεύθερων ανδρογόνων (Free Androgen 
Index: FAI) υπολογίσθηκε με βάση την εξίσωση: FAI = 
Τ (nmol/l) x 100 / SHBG (nmol/l). O δείκτης HoMA-IR 
υπολογίστηκε με βάση την εξίσωση: γλυκόζη νηστείας 
(mmol/l) x ινσουλίνη νηστείας (μΙU/ml) / 22,5. Υπολογί-
σθηκε, ακόμη, ο λόγος γλυκόζης (mg/dl) προς ινσουλίνη 
(μΙU/ml) νηστείας.

Στατιστική ανάλυση
Ο έλεγχος της κανονικότητας της κατανομής έγινε με 

τη δοκιμασία Kolmogorov-Smirnoff. Στην τιμές που δεν 
ακολουθούσαν την κανονική κατανομή χρησιμοποιήθη-
καν μη-παραμετρικές δοκιμασίες. Η σύγκριση των μέσων 
όρων των δειγμάτων έγινε με το απλό t-test (παραμετρική 
δοκιμασία) ή με το Mann-Whitney U-test (μη-παραμε-
τρική δοκιμασία). Οι συσχετίσεις δύο μεταβλητών μετα-
ξύ τους εκτιμήθηκαν με τον υπολογισμό του συντελεστή 
συσχέτισης Pearson (παραμετρική δοκιμασία) ή Spear-
man (μη-παραμετρική δοκιμασία). Οι ανεξάρτητες συ-
σχετίσεις εκτιμήθηκαν με γραμμική ανάλυση πολλαπλών 
μεταβλητών (multiple linear regression analysis), ύστερα 
από λογαριθμική μετατροπή των τιμών, οι οποίες δεν 
ακολουθούσαν κανονική κατανομή. Οι προσαρμογές για 
την ηλικία (adjustment for age) έγιναν με ανάλυση γραμ-
μικού μοντέλου (general linear model analysis), ύστερα 
από λογαριθμική μετατροπή των τιμών που δεν ακολου-
θούσαν κανονική κατανομή. Το επίπεδο στατιστικής ση-
μαντικότητας ορίσθηκε στο 5%. Η επεξεργασία έγινε με 
το στατιστικό πακέτο λογισμικού SPSS (v.11.5 SPSS, Inc., 
Chicago, IL, USA).

Αποτελέσματα
Τα ανθρωπομετρικά, τα ορμονικά και τα μεταβολικά 

 Πίνακας 2. Ανθρωπομετρικά, ορμονικά και μεταβολικά στοιχεία των γυναικών των τεσσάρων υποομάδων που μελε-
τήθηκαν (Μέση τιμή ± σταθερό σφάλμα, στατιστική σημαντικότητα)

Παράμετροι Ομάδα Ια n = 28 Ομάδα Ιβ n = 28 Ομάδα ΙIα n = 13 Ομάδα ΙIβ n = 11 
Στατιστική Ια έναντι Ιβ Ιβ έναντι ΙΙβ Ια έναντι ΙΙα ΙΙα έναντι ΙΙβ
Σημαντικότητα
Ηλικία (έτη) 24,30 ± 1,18 ns 23,64 ± 0,58 ns 26,85 ± 1,06 ns 26,09 ± 1,60 ns
BMI (kg/m2) 33,02 ± 0,56 p<0,001 20,63 ± 0,26 ns 32,13 ± 1,85 ns 21,00 ± 0,32 p<0,001
W/H 0,84 ± 0,01 p<0,001 0,76 ± 0,01 ns 0,80 ± 0,02 p<0,05 0,75 ± 0,01 p<0,05
FSH (mIU/ml) 6,02 ± 0,33 ns 6,04 ± 0,30 ns 5,64 ± 0,63 ns 7,10 ± 0,67 ns
LH (mIU/ml) 11,41 ± 1,29 ns 14,14 ± 2,14 p<0,01 4,37 ± 0,60 p<0,001 6,13 ± 0,63 p<0,05
PRL (ng/ml) 12,71 ± 1,52 ns 17,10 ± 1,74 ns 11,23 ± 1,72 ns 14,87 ± 1,25 ns
Τ (ng/dl) 79,37 ± 3,92 ns 88,34 ± 5,14 p<0,001 41,59 ± 2,74 p<0,001 39,82 ± 3,02 ns
FAI 14,15 ± 1,76 p=0,001 8,29 ± 0,93 p<0,001 3,35 ± 0,28 p<0,001 2,34 ± 0,25 p<0,05
Δ4Α (ng/ml) 2,74 ± 0,17 p<0,05 3,29 ± 0,19 p<0,001 1,36 ± 0,11 p<0,001 1,83 ± 0,15 p<0,05
DHEA-S (μg/ml) 2,54 ± 0,22 ns 2,69 ± 0,17 p=0,001 1,88 ± 0,19 p<0,05 1,77 ± 0,19 ns
17α-υδροξυ- 1,15 ± 0,10 ns 1,31 ± 0,11 p<0,001 0,59 ± 0,05 p<0,001 0,69 ± 0,06 ns
προγεστερόνη (ng/ml)
SHBG (nmol/l) 24,16 ± 1,83 p<0,001 43,51 ± 3,49 p<0,01 47,55 ± 5,89 p<0,001 64,55 ± 7,40 ns
Γλυκόζη (mg/dl) 98,64 ± 2,59 ns 93,18 ± 2,31 ns 99,54 ± 3,54 ns 87,45 ± 3,06 p<0,05
Ινσουλίνη (μIU/ml)  16,81 ± 1,18 p<0,001 7,70 ± 0,71 ns 11,90 ± 1,98 p<0,05 6,94 ± 0,83 p<0,05
Λόγος γλυκόζης  6,83 ± 0,60 p<0,001 14,83 ± 1,34 ns 10,70 ± 1,24 p<0,05 13,99 ± 1,28 ns
προς ινσουλίνη
HoMA-IR  4,16 ± 0,34 p<0,001 1,74 ± 0,15 ns 3,04 ± 0,55 ns 1,51 ± 0,20 p<0,05
Μεταστίνη (fmol/ml) 0,24 ± 0,02 p=0,005 0,33 ± 0,02 ns 0,36 ± 0,05 p=0,05 0,32 ± 0,04ns
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χαρακτηριστικά των γυναικών των δύο ομάδων που μελε-
τήθηκαν συνοψίζονται στον πίνακα 1. Δεν υπήρχαν σημα-
ντικές διαφορές στις τιμές του BMI ανάμεσα στις γυναί-
κες των δύο ομάδων. Αντίθετα, οι γυναίκες της ομάδας ΙΙ 
είχαν σημαντικά μεγαλύτερη ηλικία από εκείνες της ομά-
δας Ι (p < 0,05). Επιπλέον, οι γυναίκες με PCOS (ομάδα 
Ι) παρουσίαζαν σημαντικά υψηλότερες τιμές τεστοστερό-
νης, δείκτη ελεύθερων ανδρογόνων (FAI), Δ

4
-ανδροστεν-

διόνης, 17α-υδροξυπρογεστερόνης, DHEA-S και LH και 
σημαντικά χαμηλότερες τιμές SHBG. Οι μέσες τιμές των 
υπολοίπων παραμέτρων δε διέφεραν σε στατιστικά σημα-
ντικό βαθμό ανάμεσα στις γυναίκες των δύο ομάδων. Οι 
παραπάνω διαφορές δε μεταβλήθηκαν ύστερα από προ-
σαρμογή για τις τιμές της ηλικίας (adjustment for age). Η 
μέση τιμή της μεταστίνης στις 56 γυναίκες με PCOS ήταν 
0,2846±0,0140 fmol/ml (μέση τιμή ± σταθερό σφάλμα), 
ενώ η μέση τιμή του πεπτιδίου αυτού στις μάρτυρες ήταν 
0,3409±0,0337 fmol/ml. Μολονότι τα επίπεδα της μετα-
στίνης ήταν χαμηλότερα στις γυναίκες με PCOS, η διαφο-
ρά δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p= 0,07).

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα ανθρωπομετρικά, 
τα ορμονικά και τα μεταβολικά χαρακτηριστικά των 80 
γυναικών, όπως υποδιαιρέθηκαν σε τέσσερις υποομάδες, 
με βάση τις τιμές του δείκτη μάζας σώματος. Οι γυναίκες 
με PCOS (υποομάδες Ια και Ιβ) εμφάνιζαν σημαντικά 
υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης, FAI, Δ

4
-ανδροστεν-

διόνης, 17α-υδροξυπρογεστερόνης,  DHEA-S και LH και 
σημαντικά χαμηλότερες τιμές SHBG, σε σύγκριση με τις 
μάρτυρες (υποομάδες ΙΙα και ΙΙβ αντίστοιχα). Εξάλλου, ο 
FAI ήταν σημαντικά υψηλότερος στις γυναίκες με ΒΜΙ > 
25 kg/m2 (Iα και ΙΙα), σε σύγκριση με τις γυναίκες με ΒΜΙ 
<25 kg/m2 (Ιβ και ΙΙβ αντίστοιχα). Ακόμη, οι τιμές της Δ

4
-

ανδροστενδιόνης ήταν σημαντικά υψηλότερες στις γυναί-

κες με ΒΜΙ <25 kg/m2 (Ιβ και ΙΙβ) από ό,τι στις γυναίκες 
με ΒΜΙ >25 kg/m2 (Ια και ΙΙα, αντίστοιχα). Επιπλέον, τα 
επίπεδα της SHBG των γυναικών της υποομάδας Ια ήταν 
σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα των γυναικών της υπο-
ομάδας Ιβ. Τέλος, τα επίπεδα της LH των γυναικών της 
υποομάδας ΙIα ήταν σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα 
των γυναικών της υποομάδας ΙΙβ. Οι γυναίκες με PCOS 
και ΒΜΙ > 25kg/m2 (υποομάδα Ια) είχαν σημαντικά υψη-
λότερα επίπεδα ινσουλίνης και χαμηλότερες τιμές του 
λόγου γλυκόζης προς ινσουλίνη σε σύγκριση τόσο με τις 
γυναίκες με το σύνδρομο και ΒΜΙ < 25kg/m2 (υποομάδα 
Ιβ), όσο και με τις μάρτυρες με παρόμοιο ΒΜΙ (υποομάδα 
ΙΙα). Οι τιμές του δείκτη ΗοΜΑ-IR ήταν σημαντικά υψη-
λότερες στις γυναίκες της υποομάδας Ια σε σύγκριση με 
εκείνες των γυναικών της υποομάδας ΙΙα. Ακόμη, οι τιμές 
του δείκτη ΗοΜΑ-IR ήταν σημαντικά υψηλότερες στις 
μάρτυρες με ΒΜΙ > 25kg/m2 (υποομάδα ΙΙα) σε σύγκριση 
με εκείνες των μαρτύρων με ΒΜΙ < 25kg/m2 (υποομάδα 
ΙΙβ). Επιπλέον, οι μάρτυρες με ΒΜΙ > 25 kg/m2 είχαν ση-
μαντικά υψηλότερα επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης νη-
στείας, σε σύγκριση με τις μάρτυρες με ΒΜΙ < 25kg/m2.

Τα επίπεδα της μεταστίνης πλάσματος (σχήμα 1) στις 
γυναίκες με PCOS και ΒΜΙ > 25 kg/m2 (υποομάδα Ια) 
ήταν σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα των γυναικών με 
το σύνδρομο και ΒΜΙ < 25kg/m2 (υποομάδα Ιβ), και ορι-
ακά ελαττωμένα σε σύγκριση με τις μάρτυρες με παρό-
μοιο ΒΜΙ (υποομάδα ΙΙα) (πίνακας 2). Οι συγκεντρώσεις 
του πεπτιδίου αυτού βρέθηκε ότι σχετίζονταν αρνητικά, 
σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, με το ΒΜΙ (r

sp
= -0,319, p 

< 0,005), με τα επίπεδα ινσουλίνης νηστείας (r
sp

=-0,305, p 
< 0,01), με το FAI (r

sp
=-0,276, p < 0,05) και με το δείκτη 

HoMA-IR (r
sp

=-0,256, p<0,05) και θετικά με τα επίπεδα 
της SHBG (r

sp
= 0,241, p < 0,05) και με το λόγο γλυκό-

ζης προς ινσουλίνη (r
sp

= 0,321, p < 0,005). Με γραμμική 
ανάλυση πολλαπλών μεταβλητών (multiple linear regres-
sion analysis) βρέθηκε ότι ο λόγος γλυκόζης προς ινσου-
λίνη αποτελούσε τον ισχυρότερο ανεξάρτητο παράγοντα 
για τις τιμές της μεταστίνης (σχήμα 2). Οι διαφορές στα 
επίπεδα του πεπτιδίου έγιναν μη σημαντικές, ύστερα από 
προσαρμογή για το λόγο γλυκόζης προς ινσουλίνη.
Συζήτηση

Η μελέτη αυτή σχεδιάσθηκε με σκοπό: α) την εκτίμηση 
των επιπέδων της μεταστίνης πλάσματος σε γυναίκες με 
το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών και σε μάρτυ-
ρες, κατά τη διάρκεια της πρώιμης παραγωγικής φάσης 
του κύκλου, και, β) την αναζήτηση ενδεχόμενης συσχέτι-
σης ανάμεσα στις τιμές της μεταστίνης πλάσματος και στις 
ορμονικές και μεταβολικές παραμέτρους του συνδρόμου. 
Σημειώνεται ότι ανάλογα αποτελέσματα δεν έχουν ανα-
φερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Σε αρκετές γυναίκες με PCOS, οι τιμές της LH είναι 
υψηλές, ενώ οι τιμές της FSH βρίσκονται στα κατώτερα 
όρια της παραγωγικής φάσης21. Τα υψηλά επίπεδα της 
LH οφείλονται σε αύξηση της συχνότητας και του εύρους 

Σχήμα 1. Επίπεδα μεταστίνης πλάσματος στις γυναίκες 
των τεσσάρων υποομάδων που μελετήθηκαν (μέση τιμή 
± σταθερό σφάλμα). Απεικονίζονται, επίσης, οι μέσες 
τιμές ± σταθερό σφάλμα του συνόλου των γυναικών με 
PCOS (κόκκινο χρώμα) και του συνόλου των μαρτύρων 
(μπλε χρώμα)· στατιστική σημαντικότητα έναντι της ομά-
δας των γυναικών με PCOS και ΒΜΙ > 25 kg/m2.
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των εκκριτικών επεισοδίων της ορμόνης (ένα εκκριτικό 
επεισόδιο ανά ώρα). Η αύξηση της συχνότητας και του 
εύρους των εκκριτικών επεισοδίων της LH αποδίδονται 
σε ανάλογη αύξηση της έκκρισης της εκλυτικής των γονα-
δοτροπινών, υποθαλαμικής ορμόνης (GnRH). Η έκκριση, 
δηλαδή, της GnRH είναι συνεχώς ταχεία στις γυναίκες με 
PCOS33. Για πολλά χρόνια έχει αποτελέσει αντικείμενο 
συζήτησης εάν η αύξηση της συχνότητας και του εύρους 
των εκκριτικών επεισοδίων της GnRH είναι πρωτοπαθής 
νευροενδοκρινική διαταραχή ή οφείλεται σε πρωτοπαθή 
βλάβη της στεροειδογένεσης στις ωοθήκες. Όποια και 
αν είναι η αιτία της αύξησης της συχνότητας των εκκρι-
τικών επεισοδίων της GnRH, το τελικό αποτέλεσμα είναι 
η αύξηση των επιπέδων της LH του ορού, ενώ τα επίπε-
δα της FSH παραμένουν σταθερά. Το αποτέλεσμα αυτό 
υποδηλώνει την επίδραση της GnRH στην έκφραση των 
γονιδίων των υπομονάδων των γοναδοτροπινών. Έτσι, 
τα συχνά εκκριτικά επεισόδια της GnRH ευνοούν την 
έκφραση του γονιδίου της β-υπομονάδας της LH, ενώ τα 
αραιά εκκριτικά επεισόδια της υποθαλαμικής αυτής ορ-
μόνης διεγείρουν την έκφραση του γονιδίου της β-υπομο-
νάδας της FSH33.

Ο ρόλος της μεταστίνης στη ρύθμιση της ανάπτυξης ή 
και της λειτουργίας του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-γο-
νάδες έγινε εμφανής όταν ανακοινώθηκε ότι σημειακές 
μεταλλάξεις ή ελλείψεις του γονιδίου του GPR54 παρα-
τηρούνται σε ασθενείς με οικογενείς μορφές ιδιοπαθούς 
υπογοναδοτροπικού υπογοναδισμού, που κληρονομού-
νται με αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα15,16. 
Αντίστοιχο κλινικό σύνδρομο αναπαράχθηκε σε μοντέλα 
ποντικών με null μεταλλάξεις του γονιδίου του GPR5416,17. 
Φαίνεται, λοιπόν, ότι το σύστημα Kiss-1/GPR54 ασκεί ση-
μαντικό ρόλο στη ρύθμιση της ανάπτυξης ή και της λει-
τουργίας του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-γονάδες. Ο 
ρόλος της μεταστίνης στη ρύθμιση της ανάπτυξης ή και 
της λειτουργίας του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-γονά-
δες ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από τρεις μελέτες, 
που δημοσιεύθηκαν ταυτόχρονα, στις οποίες διαπιστώ-
θηκε η δυνατότητα της μεταστίνης να διεγείρει σημαντι-
κά την έκκριση της LH in vivo18-20. Εντούτοις, παραμένει 
αδιευκρίνιστο εάν η ενδογενής μεταστίνη ρυθμίζει την 
έκκριση της εκλυτικής των γοναδοτροπινών, υποθαλα-
μικής ορμόνης (GnRH) και την απελευθέρωση των γο-
ναδοτροπινών με τρόπο νευρογενή, ορμονικό ή χυμικό. 
Ενώ, λοιπόν, απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να 
διευκρινισθεί ο φυσιολογικός ρόλος της μεταστίνης, το 
πεπτίδιο αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας νέος 
ρυθμιστικός παράγοντας της έκκρισης της GnRH από τον 
υποθάλαμο και της απελευθέρωσης των γοναδοτροπινών 
από την υπόφυση.

Εφόσον η μεταστίνη διεγείρει την έκκριση της LH 
και οι γυναίκες με PCOS εμφανίζουν υψηλότερα επίπε-
δα LH (πίνακας 1), θα ήταν αναμενόμενο οι γυναίκες με 
PCOS να παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα μεταστίνης. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι τα 
επίπεδα της μεταστίνης πλάσματος ήταν χαμηλότερα στις 
γυναίκες με PCOS, αν και όχι σε στατιστικά σημαντικό 
επίπεδο. Όταν, όμως, οι γυναίκες με PCOS και οι μάρτυ-
ρες υποδιαιρέθηκαν με βάση τις τιμές του ΒΜΙ (πίνακας 
2), οι γυναίκες με PCOS και με ΒΜΙ > 25Kg/m2 είχαν ση-
μαντικά χαμηλότερα επίπεδα μεταστίνης πλάσματος από 
ό,τι οι γυναίκες με PCOS και με ΒΜΙ < 25Kg/m2, αλλά 
και από ό,τι οι μάρτυρες με παρόμοιο ΒΜΙ (>25Kg/m2). 
Τα χαμηλότερα επίπεδα μεταστίνης πλάσματος, που πα-
ρατηρήθηκαν στις γυναίκες με PCOS και με ΒΜΙ>25Kg/
m2, θα μπορούσαν να αποδοθούν στις υψηλότερες συγκε-
ντρώσεις ελεύθερων ανδρογόνων που εμφάνιζαν οι γυ-
ναίκες αυτές (πίνακας 1), εύρημα που ενισχύεται ακόμη 
περισσότερο από την αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στα 
επίπεδα της μεταστίνης πλάσματος και στις τιμές του FAI. 
Το εύρημά μας αυτό συμφωνεί με τις παρατηρήσεις άλ-
λων ερευνητών, που ανέφεραν ότι η παραγωγή μεταστί-
νης ρυθμίζεται αρνητικά από την τεστοστερόνη20.

Το πλέον ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης ήταν η ση-
μαντική αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα της 
μεταστίνης πλάσματος και στους δείκτες αντίστασης στην 
ινσουλίνη. Συγκεκριμένα, οι συγκεντρώσεις του πεπτιδί-
ου σχετίζονταν αρνητικά με το δείκτη HoMA-IR, με τα 
επίπεδα ινσουλίνης νηστείας, με το ΒΜΙ και θετικά με 
το λόγο γλυκόζης προς ινσουλίνη και με τα επίπεδα της 
SHBG. 

Με γραμμική ανάλυση πολλαπλών μεταβλητών (Mul-
tiple Regression Analysis), βρέθηκε ότι ο λόγος γλυκόζης 

Σχήμα 2. Συσχέτιση των επιπέδων μεταστίνης πλάσματος 
με τις τιμές του λόγου γλυκόζης προς ινσουλίνη νηστείας 
στις τέσσερις ομάδες των γυναικών που μελετήθηκαν.
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προς ινσουλίνη αποτελούσε τον ισχυρότερο ανεξάρτητο 
παράγοντα για τις τιμές της μεταστίνης πλάσματος (σχή-
μα 2). Οι διαφορές στα επίπεδα του πεπτιδίου έγιναν μη 
σημαντικές ύστερα από προσαρμογή για το λόγο γλυκό-
ζης προς ινσουλίνη. Τα ευρήματα αυτά στηρίζουν τη θέση 
ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη, αυξάνοντας τα επίπεδα 
των ελεύθερων ανδρογόνων, καταστέλλει τα επίπεδα της 
μεταστίνης. Η αύξηση των ελεύθερων ανδρογόνων από 
την αντισταθμιστική υπερινσουλιναιμία, λόγω αντίστασης 
στην ινσουλίνη, επάγεται με διπλό μηχανισμό, την αύξηση, 
δηλαδή, της παραγωγής ανδρογόνων από τις ωοθήκες και 
την ελάττωση της ηπατικής βιοσύνθεσης της SHBG34,35.

Summary
D. Roussos, A. Kourtis, G. Koliakos, I. Katsikis, D. 
Farmakiotis, A. Piouka, E. Votsi, E. Altsitsiadis, 
V. Zournatzi-Koiou, E. Diamanti-Kandarakis, D. 
Panidis
Plasma metastin levels are negatively correlated with 
insulin resistance in women with polycystic ovary syn-
drome 
Helen Obstet Gynecol 19(1):64-72, 2007

Metastin is a novel peptide with putative antimetastatic 
and LH-releasing activity. Metastin has also been found 
to be down-regulated by androgens. The present study 
was designed in order to: a) measure, for the first time, 
metastin levels in women with polycystic ovary syndrome 
(PCOS), a condition associated with hyper-secretion of 
LH and hyperandrogenemia; b) investigate the possible 
correlations between metastin and PCOS-related repro-
ductive and metabolic disturbances. Twenty eight obese 
and overweight (BMI > 25 kg/m2) women with PCOS, 
28 normal-weight (BMI < 25 kg/m2) women with the syn-
drome and 13 obese and overweight controls (ovulatory 
women without clinical or biochemical hyperandrogen-
emia) were selected. Blood samples were collected be-
tween the 3rd and the 6th day of a spontaneous bleeding 
episode of the PCOS groups and a menstrual cycle of the 
controls, at 09:00 A.M., after an overnight fast. Circulat-
ing levels of LH, FSH, PRL, testosterone, Δ

4
-androstene-

dione, DHEA-S, 17α-OH-progesterone, SHBG, insulin, 
glucose and metastin were measured. Both normal-weight 
women with PCOS and obese controls were less insulin 
resistant and had significantly higher metastin levels, com-
pared to obese and overweight women with the syndrome. 
Plasma metastin levels were negatively correlated with 
Body Mass Index (BMI), free androgen index and indices 
of insulin resistance. These results indicate that metastin 
is down-regulated as a result of PCOS-associated increase 
in free androgen levels. Insulin resistance and consecutive 
hyperinsulinemia contribute to this effect by (a) stimulat-
ing androgen synthesis by the polycystic ovary and (b) sup-
pressing Sex Hormone-Binding Globulin (SHBG) produc-

tion in the liver.

Key words: Metastin, insulin resistance, PCOS, Free An-
drogen Index.
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