
Streszczenie 

Abstract 
Background 
Irregular menstrual cycles are the most common clinical presentation in PAG setting. 

Recent studies performed in adult population suggested possible role of adipokines  
in the pathogenesis of PCOS.  The association between these markers and cycle alterations has 
not been described well in pediatric population. Therefore, in the presented study we aimed to 
explore possible alterations in circulating adipokines levels in pediatric patients with irregular 
menstrual cycles.  

Methods 
Concentrations of adiponectin, resistin, chemerin, leptin and IL-8 were measured using 

MAGPIX®System in plasma samples of patients aged 12-18, with regular (R, n=26) and 
irregular cycles (IR, n=44). Patients with irregular cycles were divided based on the type of 
cycle irregularity into abnormally long cycle (IRL, n=34) and abnormally short cycle  
(IRS, n=10) groups. They were further subcategorized into obese and normal-weight 
individuals according to their BMI. The comparisons were performed between subgroups. 

Results 
Plasma concentrations of chemerin was lower in IR (p=0.027), whereas adiponectin, 

resistin, leptin and IL-8 did not differ between R and IR groups.  Concentrations of, chemerin 
(p=0.016) were lower in IRL as compared to R-group. In IR-group, overweight patients had 
higher concentrations of chemerin (p=0.005), leptin (p=0.001) and resistin (p=0.002)  
as compared to normal-weight patients. In R-group, only leptin was increased in overweight 
patients (p=0.007). Comparison based on BMI in the whole studied population revealed 
increased concentrations of chemerin (p=0.001), leptin (p<0.001) and resistin (p=0.003)  
in overweight as compared to normal-weight patients.  

Conclusions 
Confirmed differences in the level of chemerin concentration between group  

of patients irregular menstrual cycles and control group. Patients with irregular cycles  
and obesity have higher leptin, chemerin and resistin concentrations as compared  
to normal-weight adolescents. There are correlations between the concentration levels  
of adipokines and IL-8 and selected biochemical parameters in group of patients with menstrual 
disorders. Confirmed correlations between the concentration levels of adipokines and IL-8 in 
group of patients with irregular menstrual cycles. 

  



Streszczenie 
Wstęp 
Zaburzenia miesiączkowania są jedną najczęstszych przyczyn wizyt w poradniach 

ginekologii dziecięcej. Ostatnie badania przeprowadzone w populacji dorosłych kobiet 
sugerują, że adipokiny mogą odgrywać rolę w PCOS. W literaturze brakuje danych  
w populacji pediatrycznej dotyczących tego zagadnienia. W prezentowanym badaniu oceniano 
poziomy stężeń adipokin wśród dziewcząt z nieregularnymi cyklami miesiączkowymi. 

Metody 
Poziomy stężeń adiponektyny, rezystyny, chemeryny, leptyny oraz IL-8 oceniano przy 

zastosowaniu systemu MAGPIX® badając osocze pacjentek w wieku 12-18 lat,  
z regularnymi cyklami miesiączkowymi (R, n=26) oraz nieregularnymi cyklami 
miesiączkowymi (IR, n=44). Pacjentki z nieregularnymi cyklami miesiączkowymi zostały 
podzielone na podstawie typu zaburzeń długości cyklu na nieprawidłowe wydłużone cykle 
(IRL, n=34) i nieprawidłowe skrócone cykle (IRS, n=10). Następnie pacjentki zostały 
podzielone na podkategorie: otyłe oraz z prawidłową masą ciała według wskaźnika BMI.  
W badaniu porównano również podgrupy. 

Wyniki 
Osoczowy poziom stężenia chemeryny był niższy w IR (p=0,27), podczas gdy nie 

wykazano różnic w poziomach stężeń adiponektyny, rezystyny, leptyny i IL-8 między grupami 
R i IR. Poziom stężenia chemeryny (p=0.016) był niższy w IRL w porównaniu  
do grupy R. W grupie IR otyłe pacjentki miały wyższy poziom stężenia chemeryny (p=0.005), 
leptyny (p=0.001) i rezystyny (p=0.002) porównaniu do pacjentek z prawidłową masą ciała. W 
grupie R tylko leptyna była podwyższona wśród otyłych pacjentek (p=0.007). Porównanie na 
podstawie wskaźnika BMI całej badanej populacji wykazało podwyższone poziomy stężeń 
chemeryny (p=0.001), leptyny (p<0.001) i rezystyny (p=0.003) wśród otyłych pacjentek w 
porównaniu do dziewcząt z prawidłową masą ciała. 

Wnioski 
Potwierdzono różnicę w poziomie stężenia chemeryny pomiędzy grupą pacjentek  

z zaburzeniami miesiączkowania a grupą kontrolną. Pacjentki z nieregularnymi cyklami 
miesiączkowymi i otyłością miały wyższe poziomy stężeń leptyny, chemeryny i rezystyny  
w porównaniu do nastolatek z prawidłową masą ciała. Występują istotne statystycznie 
powiązania między poziomami stężeń badanych adipokin oraz interleukiny 8 a wybranymi 
parametrami biochemicznymi w grupie pacjentek z zaburzeniami miesiączkowania. 
Potwierdzono wzajemne powiązania między poziomami stężeń badanych adipokin  
oraz interleukiny 8 w grupie pacjentek z nieregularnymi cyklami miesiączkowymi.



 


