
OBJAWY
Dokładne przyczyny rozwoju zespołu 
policystycznych jajników nie są w pełni 
poznane. Niewątpliwie jednak duże zna-
czenie ma występowanie hiperinsulini-
zmu. Wysoki poziom insuliny powoduje 
zaburzenia wydzielania hormonów LH 
i FSH, co z kolei przyczynia się do nad-
miernej produkcji androgenów, a w kon-
sekwencji do pojawienia się nadmierne-
go owłosienia, trądziku, łojotoku, czasami 
także łysienia typu męskiego. Dodatkowo 
często razem z PCOS współwystępuje 
także niedoczynność tarczycy, choroba 
sprzyja też zaburzeniom gospodarki li-
pidowej i występowaniu nadciśnienia. 
U kobiet z zespołem policystycznych 
jajników występują również nieregularne 
miesiączki i nierzadko to właśnie ten pro-
blem skłania kobietę do wizyty u lekarza. 
PCOS jest częstą przyczyną niepłodności, 
dlatego też wiele osób zostaje zdiagno-
zowanych dopiero przy okazji pojawienia 
się problemów z zajściem w ciążę. 

DIAGNOSTYKA
W diagnostyce zespołu policystycz-
nych jajników stosuje się tzw. kryteria 
rotterdamskie. Zgodnie z nimi PCOS 
zostaje rozpoznane, jeżeli spełnione 
są dwa z trzech kryteriów: oligoowula-
cja (rzadko występujące owulacje lub 
ich brak), hiperandrogenizm (nadmiar 
androgenów – hormonów występują-
cych w przewadze u mężczyzn, biorą-

ŻYWIENIE W ZESPOLE 
POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW
Zespół policystycznych jajników (PCOS – Policystic Ovary Syndrome), zwany inaczej ze-
społem wielotorbielowatych jajników to zaburzenie endokrynne, które jest jedną z naj-
częstszych przyczyn niepłodności i dotyka nawet 10-15% kobiet w wieku rozrodczym. 
PCOS jest silnie powiązane z insulinoopornością i to właśnie na ten aspekt zwraca się 
szczególną uwagę w kontekście postępowania dietetycznego u pacjentki ze wspomniany-
mi zaburzeniami hormonalnymi. 
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cych udział m. in. w  kształtowaniu się 
męskich cech płciowych) oraz obraz 
wielotorbielowatych jajników w USG. 
Oznacza to, że obraz USG nie musi 
wskazywać na PCOS pod warunkiem 
spełnienia pozostałych kryteriów dia-
gnostycznych. Celem dokonania roz-
poznania pacjentka często kierowana 
jest m. in. na tzw. monitoring owulacji 
oraz badania krwi, oceniające poziom 
hormonów czy gospodarkę glukozowo-
-insulinową. Diagnozę może postawić 
wyłącznie lekarz, po uprzednim wyklu-
czeniu innych przyczyn hiperandroge-
nizmu i zaburzeń owulacji. 

POSTĘPOWANIE ŻYWIENIO-
WE W PCOS
Postępowanie żywieniowe w PCOS 
koncentruje się przede wszystkim na 
redukcji masy ciała, regulacji gospodarki 
cukrowej i poprawie profilu lipidowego, 
co przekłada się także na uregulowanie 
gospodarki hormonalnej. U kobiet z ze-
społem policystycznych jajników zwraca 
się uwagę przede wszystkim na wysoko-
odżywczą dietę o potencjale przeciwza-
palnym, zawierającą niskoprzetworzone 
produkty. Ponadto istotne, aby posiłki 
miały niski lub umiarkowany ładunek gli-
kemiczny,  z wysokim udziałem kwasów 

omega-3. Należy także zadbać o odpo-
wiednią podaż witaminy D i błonnika. 
Dieta powinna zostać jednak maksymal-
nie zindywidualizowana, zarówno pod 
względem kaloryczności, jak i rozkładu 
makroskładników, uwzględniając przy 
tym takie kwestie jak chociażby  aktualna 
masa ciała, wyniki parametrów wskazują-
cych na insulinooporność czy też poziom 
aktywności fizycznej. 

W przypadku kobiet z PCOS i współwy-
stępującą otyłością najważniejszą kwestią 
jest uregulowanie masy ciała, a zatem 
odpowiednio dopasowana dieta reduk-
cyjna. Uzyskanie prawidłowej masy ciała 
to jeden z najważniejszych aspektów le-
czenia choroby. Należy jednak pamiętać, 
że w przypadku PCOS i towarzyszących 
często temu schorzeniu innych dolegli-
wości, odchudzanie może być utrudnio-
ne. Trzeba wziąć pod uwagę także wiele 
różnych kwestii i indywidualnych uwa-
runkowań dotyczących danej pacjentki, 
dlatego redukcja masy ciała powinna 
się odbywać pod opieką wykwalifiko-
wanego dietetyka, który specjalizuje się 
we współpracy z kobietami z zespołem 
policystycznych jajników. 

Wraz zespołem policystycznych jajników 
często współistnieje insulinooporność 
i za jeden z kluczowych elementów 
dietoterapii tego schorzenia uznaje się 
w związku z tym uregulowanie zabu-
rzeń gospodarki glukozowo-insulinowej. 
Oprócz wspomnianego już deficytu kalo-
rycznego niezwykle ważna jest urozma-
icona, wysokoodżywcza i niskoprzetwo-
rzona dieta. W przypadku PCOS często 
mamy do czynienia z kobietami pro-
wadzącymi mało higieniczny tryb życia. 
Przetworzona, uboga i monotonna dieta, 
słodycze, słone przekąski, produkty typu 
fast-food, niedostateczne nawodnienie 
organizmu, brak aktywności fizycznej 
i mało snu. Brzmi znajomo? Dlatego za-
wsze należy zacząć od podstaw. Nisko-
przetworzona dieta jest niezwykle istotna 
- nie tylko w przypadku PCOS. Spoży-
wając przetworzone produkty 
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dostarczamy zazwyczaj więcej kalorii, 
soli, cukru oraz tłuszczu. Dostarczamy 
też mniej błonnika, witamin i minera-
łów. Z tego względu warto zrezygnować 
z produktów takich jak: gotowe sosy i da-
nia w torebkach, produkty garmażeryjne, 
słodycze i wyroby cukiernicze, napoje ga-
zowane i soki, słodzone jogurty i desery 
mleczne itp. Ponadto uważnie czytajmy 
etykiety! Komponując dania samodziel-
nie z prostych produktów: mięsa, ryb, 
nabiału, dobrej jakości tłuszczy, warzyw 
i owoców oraz zbóż, mamy kontrolę 
nad użytymi składnikami i nie dostar-
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czamy do organizmu nadmiaru zbędnych 
substancji. Dodatkowo dzięki większej 
podaży owoców i warzyw zwiększamy 
spożycie błonnika, który jest bardzo 
istotny nie tylko w przypadku PCOS, ale 
w tym schorzeniu odgrywa istotną rolę. 
Błonnik spowalnia bowiem wchłanianie 
glukozy i zapobiega gwałtownym wy-
rzutom insuliny. Podobne działanie wy-
kazują tłuszcze. Dlatego, o ile spożycie sa-
mych owoców z dużą zawartością cukru 
może nie być korzystne, to taka przekąska 
w połączeniu z dodatkiem orzechów czy 
pestek już tak. Podobnie jest z koktajla-

mi owocowymi: jeżeli dodamy do nich 
awokado, siemię lniane, olej lniany czy 
nasiona chia, nie tylko zwiększymy pulę 
błonnika w danym posiłku, ale i podaż 
tłuszczu, co jest znacznie korzystniejszym 
rozwiązaniem, nie tylko pod względem 
gospodarki węglowodanowej, ale także 
sytości, bowiem w przypadku PCOS czę-
sto pojawia się także problem z regulacją 
głodu i sytości. Ze względu na powyższe, 
w omawianym schorzeniu nie zaleca się 
spożycia napojów słodzonych, a także 
soków. Dostarczają sporych ilości kalo-
rii i  cukru, doprowadzają do nagłego 
wyrzutu insuliny, a następnie równie 
szybkiego jej spadku, co potęguje odczu-
wanie głodu, chęć spożywania słodkich 
produktów. Może powodować też zwięk-
szoną senność i zmniejszony poziom 
energii. Może się jednocześnie wydawać, 
że należy wykluczyć z diety produkty 
takie jak ryż, ziemniaki czy pieczywo. 
Tymczasem wystarczy zamiana chleba 
pszennego na żytni razowy na zakwasie 
i dobranie odpowiednich dodatków: za-
miast dżemu, np. pasta z awokado i łosoś 
wędzony. Do ziemniaków dodatek sałatki 
z warzywami i sosem vinegret z oliwą, 
a do ryżu z jabłkami warto wybrać ryż 
brązowy i dodać posiekane orzechy czy 
polać olejem lnianym. Dieta nie musi 
być niesmaczna, monotonna i jałowa - 
wręcz przeciwnie. Dlatego tak ważne jest, 
aby nauczyć się właściwie komponować 
posiłki i warto, aby pomógł nam w tej 
kwestii specjalista dietetyk. 

SUPLEMENTACJA

• WITAMINA D: wskazuje się, że u ko-
biet z PCOS występuje obniżony 
poziom witaminy D, a wyrównanie 
niedoborów pozytywnie wpływa 
m. in. na regulację poziomu insuliny.

• KWASY OMEGA-3: o odpowiednią 
podaż kwasów omega-3 powinni-
śmy dbać wszyscy, niezależnie od 
występujących schorzeń, natomiast 
ich dostarczanie jest szczególnie 
istotne m. in. właśnie w PCOS ze 

względu na ich wpływ na gospo-
darkę glukozową oraz lipidową.

• MYO-INOZYTOL: inozytol należy 
do witamin z grupy B i jego suple-
mentacja jest zalecana w przypadku 
PCOS. Okazuje się, że suplementacja 
myo-inozytolem wpływa na przy-
wrócenie regularności miesiączko-
wania, zwiększenie częstotliwości 
owulacji, zmniejszenie poziomu 
androgenów oraz poprawę parame-
trów oceniających insulinooporność. 
Suplementacja myo-inozytolem 
w PCOS jest zalecana przez Polskie 
Towarzystwo Ginekologiczne. 

• MIĘTA: w przypadku współwystę-
powania razem z PCOS problemu 
nadmiernego owłosienia, warto 
włączyć do swojego codziennego 
menu napar z mięty. Badania wy-
kazały bowiem spadek poziomu an-
drogenów w trakcie trwania takiej 
kuracji, co jest kluczowe w przypad-
ku hirsutyzmu, czyli wspomnianego 
nadmiernego owłosienia.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
W PCOS niebagatelne znaczenie ma re-
gularny wysiłek fizyczny. Treningi wpły-
wają na poprawę wrażliwości insulinowej, 
co jest niezwykle istotne w drodze do 
zdrowia u kobiet z tym schorzeniem. 
Regularna aktywność fizyczna pomaga 
także w osiągnięciu prawidłowej masy 
ciała i zmniejszeniu poziomu tkanki 
tłuszczowej. Wskazuje się, że w PCOS 
szczególnie pomocne mogą być treningi 
siłowe i interwałowe. Należy jednak pa-
miętać, że ze względu na często wystę-
pującą przy tej chorobie otyłość, rodzaj, 
liczba i intensywność treningów powin-
na być dostosowana indywidualnie do 
możliwości i stanu zdrowia pacjentki. 

VERONIKA ULANECKA
Dietetyk
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