PCOS
Polikistik over sendromu
PCOS nedir?

PCOS'yi nasıl tedavi edebilirim?
PCOS’ye rağmen doğum yapıp çocuk sahibi
olabilir miyim?
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Önsöz
Sevgili okuyucu,
Bu broşür PCOS teşhisi konulmuş hastalar içindir. Size hastalık ve tedavi imkânları
hakkında bilgi vermek amaçlıdır. PCOS ve tedavisi hakkında ayrıntılı, etraflı bilgiyi
doktorunuzdan temin etmeniz gerekir.
Önsöz
PCOS (Polycystic ovary syndrom)
"Polikistik over sendromu" veya
„Polikistik yumurtalık sendromu“ nun
kısaltmasıdır.
Bu isim hastalığın belirtilerinden biri
olan kistlere dayanır.
 poli "çok, birkaç" anlamına gelir
 Kistik, "kist oluşturan" anlamına
gelir
 Over yumurtalıktır; ovary
"yumurtalığa ait" anlamına gelir
 Sendrom tekrarlanan, yinelenen
tipik semptomlardır
"Polikistik" ("Çoklu kist") terimi ile
yumurtalıkların durumu tarif edilmiştir.
Ancak yumurtalıklardaki, bu „kistler"
hakiki kistler değildir.
Burada görülen bir çok küçük
olgunlaşamamış
ve
körelmiş
foliküllerdir. Bu küçük „Kistler“ ultrason
muayenesinde genellikle bariz bir
şekilde görüntülenir ve belirlenebilir.
PCOS çocuk doğurma çağındaki
kadınlarda sıklıkla görülen bir hormonal
bozukluktur. Burada yüksek derecede
erkek hormonları (androjenler) oluşur.

Esasen, sağlıklı kadınlarda da az
miktarda androjen oluşur; en tanınan
androjen testosteron hormonudur.
Ancak, PCOS'li kadınlar bu erkek
hormonlarını, özellikle testosteronu,
yüksek miktarlarda üretirler. Sonuçta,
kadının vücudunda hormonel bir
dengesizlik meydana gelir.
Bu, düzensiz veya hiç olmayan
menstruasyon olarak ortaya çıkar.
Vücutta ve yüzde saç büyümesi
yoğunlaşır, hamile kalma ihtimali kısıtlı
bir hale gelir.

PCOS çeşitli semptomları kapsar,
yâni, ayni zamanda ortaya çıkan
semptomların karışımıdır (semptom
kompleksi).
Ama, yalnız değilsiniz!
Bu sendrom, doğurganlık çağındaki
kadınlarda yaklaşık %5-10 oranında
görülmektedir ki, bu Almanya çapında
1milyon kadına tekabül eder. Aşırı
kilolu (obez) kadınların önemli ölçüde,
daha sık etkilendikleri görülüyor.
Ama, normal kilolu, şişman olmayan,
vücut-yağ-oranları
normal
olan
kadınlarda da PCOS olabilir.
Bu broşür PCOS ile ilgili konuları
açıklamayı, gerekli bilgileri vermeyi
amaçlıyor.
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Sebebleri, teşhisi ve doktora
danışma
Kendinize özel ve en uygun bir terapi
sağlanabilmesi için, doktora başvurmanız
ve doktorla görüşmeniz önemlidir.

Doktora başvurmanın ve
danışmanın gerekliliği
PCOS’nin sebepleri
Kalıtımsal ve çevresel faktörlerin,
PCOS’nin oluşumunda birer rol
oynadıkları tahmin edilmektedir. Hâtta,
kalıtımsal faktörlerin katkısı muhtemel
olarak görülmektedir.
Ancak, sendromun nedenleri tam
olarak bilinmemektedir.

PCOS’nin teşhisi
PCOS teşhisi bir doktor, ideal olarak
bir jinekolog tarafından yapılabilir. Bu
bağlamda, belirli kriterler geçerlidir. Şu
an icin, Avrupa’da geçerli olan
Rotterdam Kriterleri’ne göre, aşağıdaki
üç kriterden en az ikisi görüldüğü
taktirde, PCOS var demektir:
1. Menstruasyonun
kesilmesi
(amenore)
veya
nadir
menstruasyon (oligomenore)
2. Kanda, yüksek miktarlarda erkek
hormonları, erkekleşme belirtileri,
örneğin yüzde veya vücutta
(göbek, bacaklar, baldırlar, sırt,
omuzlar) saç çıkması, akne
3. Yumurtalıklarda,
12'den
fazla
folikül (polikistik yumurtalıklar)
PCOS’nin teşhisi, diğer hastalık
opsiyonlarının elenmesine dayanır,
yâni benzeri belirtilere sahip tüm diğer
hastalıkların
mevcut
olmadığının
kanıtlanması ile olur.
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Teşhis daima jinekolog ve hasta
arasında detaylı bir konuşma ile
başlar. Doktor size, rahatsızlıklarınız,
şikayetleriniz ve sıhhi / hastalık
özgeçmişiniz (anamnez) hakkında
çeşitli sorular sorar, mesela:
• Menstruasyon/adet konularındaki
şikayetleriniz?
Menstruasyonun
sıklığı, şiddeti ve yoğunluğu?
• Kilonuz nedir? Son zamanlarda
kilonuz arttı mı?
• Seker hastalığınız var mı? Diyabet
misiniz?
yağ
metabolizması
bozuklukları
(meselâ
yüksek
kolesterol), hipertansiyon (yüksek
tansiyon)?
• Adetiniz düzensiz mi? Tamamiyle
kesilmiş durumda mı? Öyleyse, ne
zamandan beri?
• Ailenizde yumurtalıklarında birçok
kist olan veya PCOS hastalığı olan
kadın akrabalarınız var mı?
• Vücudunuzdaki tüy ve saçlarda
yoğunlaşma veya değişiklik oldu
mu?
• Cildinizde değişiklikler oldu mu,
mesela akne oluşumu var mı?
• Hangi ilaçları kullanıyorsunuz?
• Çocuk yapma isteğiniz , plânlarınız
var mı?
Bu ve diğer sorulara dayanarak,
doktorunuz bir ilk değerlendirme
yapabilir
ve
olası
bir
PCOS
mevcudiyeti konusunda ilk bir kanaate
varabilir.

PCOS’nin teşhisi
PCOS iki şekilde teşhis
edilebilir:
1.) Ultrason görüntüsü
Jinekolog vajinal ultrason vasıtasıyla
polikistik yumurtalıkların mevcudiyetini
tespit edebilir. Bu, en azından bir
yumurtalığın (her sağlıklı kadın iki
yumurtalığa sahiptir) büyüme arzettiği
durumda görülür, yâni en az 10 ml'lik
bir hacim veya her biri 2-9 mm olmak
üzere en az 12 folikül görülürse.
Aşağıdaki
ultrason
görüntüsünde,
belirgin bir şekilde çoklu kist arzeden
(polikistik yumurtalık) bir yumurtalık
görünüyor.

2.) Kan testi
Kan testi ile, erkek hormonlarının
varlığı/miktarı (androjenler) belirlenir.
Doktorunuz kan testinin sonucunu
değerlendirip,
size
sonuçları
açıklayacaktır.
AYRICA:
PCO (Polikistik Yumurtalıklar), PCO
Sendromu demek değildir, yâni
PCO Sendromunun mutlaka var
olduğu anlamına gelmez! Bu sadece
bir belirtidir ve sadece kendi başına,
daha ileri giden semptomlar
olmaksızın da mevcut olabilir.

Polikistik Yumurtalık

Sağlıklı Yumurtalık

Polikistik yumurtalıkların
ultrason ile görüntüsü
(Kaynak:
www.wunschkinder.net)

5

PCOS’nin genel belirtileri
PCOS kendini çeşitli semptomlarla (bir hastalığın belirtileri) farkettirir. Semptomlar
değişik sayıda ve değişik şiddet ile ortaya çıkabilirler - bazı kadınlarda zayıf bir
şekilde, diğerlerinde ise çok belirgin olarak.
Bunun yanısıra, PCOS her durumda ve her şahısta söz konusu semptomların
hepsinin belirmesine bağlı değildir.
Yâni, sizde semptomların sadece bazılarının görülmesi mümkündür.
Siz hangi rahatsızlıklardan muzdarip ve şikâyetçisiniz?
 Saç dökülmesi (alopesi), yağlı saçlar
 „Erkekleşme" (virilizm) çok
fazla erkek hormonlarından
(androjenler) dolayı
 Kısırlık (infertiliti), yerine
getirilememiş çocuk
arzusu

 Yumurtalıklarda birçok
olgunlaşmamış foliküller
polikistik yumurtalıklar



Diyabet (diyabet mellitus)
veya insülin direnci

 akne; pürüzlü, yağlı cilt
 Adet döngüsünün bozulması
(düzensiz veya eksik kalan
adet dönemi)

 Aşırı kilo, yağ (obezite)

 Kadınlarda erkek tipi,
erkeğimsi saç (hirsutizm)
Vücudun genellikle
etkilenen kısımları:
Göğüs, karın, üst dudak
ve çene (sakal çıkması),
kasık bölgesi, sırt, uyluk

Yukarıdaki belirtilerin bir veya birden fazlasına sahipseniz, lütfen
gecikmeden tıbbî yardım alınız. PCOS'nin tedavi edilmesi çok önemlidir!
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PCOS’nin ayrıntılı belirtileri
Diyabet halk dilinde
„şeker hastalığı"
olarak geçer.

İnsülin direnci / diyabet
PCOS’ye paralel sıklıkla görülen ortak
bir semptom insülin direncidir. Bu ne
anlama gelir?
Insülin hormonu şekerin emiliminden,
hücrelere
transfer
edilmesinden
sorumludur. İnsülin direncinde ise
insülin
hormonu
düzgün
olarak
çalışamıyor, etkisini gösteremiyordur.
Bu, dokunun (esas olarak kas,
karaciğer ve yağ dokusu) insüline karşı
hassasiyetinin azalmasına neden olur.
Bu yüzden, Pankreas daha fazla insülin
üretir ki, bu da pankreasın yorumasına,
tükenmesine ve iflâsına yol açar.
İnsülin direnci diabetes mellitus tip
2’nin
ortaya
çıkmasının
başlıca
nedenlerinden biridir.
Insülin direnci, belirgin rahatsızlıklara
yol açmaz veya sadece çok spesifik
olmayan rahatsızlıklara sebep olur ve,
böylelikle, yıllarca tespit edilmeden
gelişebilir.
İnsülin direncinin oluşmasının kesin
nedeni tam olarak açıklanmış değildir.
Tahmin edilen, bunun kalıtımsal
sebeplere dayandığı ve genlerden
kaynaklandığıdır.

Ayrıca, belirli yaşam tarzı ve
alışkanlıklar oluşma/gelişme riskini
arttırabilir, bilhassa:
 Aşırı kilo
 Hareketsizlik
 Dengesiz, yüksek yağ ve yüksek
karbonhidratlı beslenme
İlaçların yanı sıra, kilo vermek ve
spor, insülin duyarlılığını (organların
insüline duyarlılığını) iyileştirebilir.
AYRICA:
Son çalışmalar şunu göstermektedir ki,
bazı PCOS hastalarında muhtemelen
iştah ve açlığı kontrol eden hormonlar
da etkilenir /hasara uğrar. Dolayısıyla,
hastalar genelde, farkına varmadan,
ihtiyaçlarından fazla yemek yerler.

Aşırı Kilo
PCOS'li kadınların çoğu aşırı kilo, yağ
veya obeziteden de muzdariptirler.
Bu durumda kilo vermek en önemli
hedeftir, çünkü aşırı kilo ve obezite
diğer PCOS belirtilerini arttırır ve
çocuk olması ve doğurganlık üzerinde
menfi etki yapar.
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PCOS’nin ayrıntılı belirtileri
Adet Döngüsü Bozuklukları
PCOS’nin, genelde görülen, ortak bir
semptomu düzensiz (oligomenore), ya
da tamamen kesilen menstruasyondur
(amenore). PCOS hastalarında erkek
hormonlarının
(androjenler)
artan
varlığı folikel oluşumunu menfi olarak
etkiler.
Bunun
sonucunda,
hamileliğin
plânlanması için gerekli olan ovulasyon
(yumurta düşümü) meydana gelmez
veya sadece bazı aylar vukubulur.

Adet döngüsü, normalde yaklaşık 28
gün sürer. Bir döngü daha kısa veya
daha uzun (35 gün üzeri) sürer ise,
menstruasyonunda
aksaklık
ve
düzensizlik var demektir.
Ancak
düzensiz
menstruasyon
döngüsü için farklı nedenler vardır.
Hatalı bir döngünün PCOS'ye bağlı
olduğunu
ancak
doktorunuz
değerlendirebilir.

Kısırlık
Spontan, doğal bir hamilelik (tıbbî tedavi
olmaksızın) döngü bozuklukları ile
komplike hale gelir, zorlaşır.
Zaman üzerinde, ovulasyon eksikliği,
genellikle, doğurganlığın etkilenmesine
ve kısıtlanmasına yol açar.
ÖNEMLİ:
Ancak, bu, PCOS'li kadınların çocuk
sahibi olamayacakları anlamına gelmez!

Bazı kadınlar tabiî olarak hamile olurlar
(müdahalesiz, doğal olarak) ; ya da sunî
bir döllenme yöntemi çocuk isteği
konusunda yardımcı olur (IVF tedavisi).

Adet döngüsünde olan
aksaklıklar, rahatsızlıklar
farklı sebeplere dayanabilir.

8

Terapi
Terapi neden gerekir?
PCOS'li her hastada, tipik PCOS
belirtilerinin değişik kombinasyonları,
hastanın kendine öz ve tamamen
bireysel olarak, değişen derecelerde ve
belirginlikle görülebilir. Bu nedenle
terapinin
tamamiyle
kişisel
ve
şahsınıza uygun olarak düzenlenmiş
olması şarttır.
Bireysel semptomlarınızın, mümkün
olan en iyi şekilde tedavi edilebilmesi
için, sizde hangi problemin kişisel
olarak ön plânda bulunduğunun
belirlenmesi ve bilinmesi gerekir. En
önemli sorulardan biri, an itibariyle
çocuk sahibi olma isteğinizin olup
olmamasıdır.
Ancak, PCOS tedavisi her durumda ve
çocuk sahibi olma isteği olmayan
kadınlar için de, önemlidir.

PCOS, terapi görmediği taktirde başka
hastalıklara, örneğin diyabet veya
tiroid bezi hastalıklarına, yol açabilir.
Kardiyovasküler hastalıkların riski de
artar ki, bu da kalp krizi veya inmeye
yol açabilir.
Jinekologunuz, sizin için kişisel olarak
hangi terapinin en uygun olduğunu
sizinle konuşacaktır ve, buna göre
uygun ilâçları, besin takviyelerini
tavsiye edecektir.
ÖNEMLİ:
İlâç tedavisinin ve besin
takviyelerinin yanısıra, en başta ve
temel kural olarak sağlıklı, dengeli bir
beslenme ve spor yapılması önerilir.

Doğru beslenme PCOS tedavisinde
çok etkili olabilir!
Sağlıksız, yağı ve şekeri yüksek
yiyeceklerden (örneğin, fast food)
uzak durulmalıdır.
Sağlığa olumlu etkileri olan gıdalar,
doğal aktif madde olarak miyoinositol içeren gıda maddeleridir,
örneğin: fındık, fasulye, buğday,
buğday taneleri ve portakal. Eşit
derecede faydalı olan, doğal folik asit
içeren besinlerdir. Bunlar arasında
yeşil sebzeler, lâhana, meyve,
baklagiller, tam tahıllı ürünler,
yumurta sarısı, Soya fasulyesi ve
karaciğer gelir.
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Bebek isteği – evet / hayır?
Bebek isteği
Bir çocuk istiyorsunuz ve kendinize
şunu soruyorsunuz: PCOS'ye rağmen
hamile kalabilir misiniz ve bu nasıl
mümkün olabilir? Bu durumda, lütfen
konuyla ilgili olarak Jinekologunuza
başvurun.

Jinekologunuz, sizi muhtemel terapi
yöntemleri hakkında bilgilendirecektir
ve, yerine göre, sunî döllenme
konusunda da yardımcı olacaktır (IVF
tedavisi).

Bebek istemiyorsanız
Şu anda bebeğe sahip olmak arzunuz
yok mu?
Bu durumda size, muhtemelen
antiandrojenik
bir
kontraseptif
(Gebeliği önleyici, erkek hormonlarına
inhibe etkisi olan) ("Doğum kontrol
hapı"), yazılacaktır ki, bu da şu iki
kadın hormonlarını içerir: östrojenler
ve progestinler.
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Doğum kontrol hapı, bundan öte, adet
döngüsünün normalleşmesine, sivilce
ve akne gibi cilt problemlerinin
iyileşmesine yardımcı olur. Cilteki
iyileşmeler çoğunlukta 3 aylık bir
süreden sonra görülebilir. Zamanla,
muhtemelen vücuttaki kıllanma da
azalacaktır. Ancak, bu 9 aya kadar
sürebilir – bu bakımdan, burada sabır
gerekiyor.

PCOS ile yaşamak & Kaynak
bilgileri

Sevgili Okuyucu,
"PCOS" konusuyla ilgili, bu ilk bilgiler, muhakkak ki doktorunuzun
teşhisini anlamanıza yardımcı olmuştur. Herhangi bir sorunuz / endişeniz
olduğunda, lütfen doktorunuzla konuşunuz. Geleceğe olumlu bakmanız
icin her türlü sebebe sahipsiniz, çünkü doğru ve uygun terapi ile memnun
ve mutlu bir hayat PCOS ile de mümkündür.
Doktorunuzdan alacağınız yardım ve tavsiyelerin yanısıra, PCOS yardım
gruplarından da destek almanız mümkündür.
Bunun icin „PCOS Selbsthilfe Deutschland e.V.“ ile iletişime geçebilirsiniz.
Orada yardım inisiyatif gruplarının yanısıra danışma/rehberlik
hizmetlerini de bulacaksınız. http://www.pcos-selbsthilfe.org/
Kaynak Bilgileri

https://de.wikipedia.org/wiki/Polyzystisches_Ovar-Syndrom
PCOS Selbsthilfe Deutschland e.V., http://www.pcos-selbsthilfe.org/
Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG),
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
https://www.wunschkinder.net/aktuell/homepage/ Die Kinderwunschseite
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Sevgili okuyucu,
Size, PCOS için bir terapi tavsiye edildiğinde, ortaya
tabiatıyla konuyla ilgili birçok soru çıkacaktır.
Bu broşür size bu sorulara açıklık getirmek, soruların cevap
bulması bakımından muhakkak yardımcı olmuştur.
Daha fazla bilgi veya danışma almak istediğinizde
jinekoloğunuz size seve seve yardim edecektir.

Sağlıklı bir yasam için en iyi
dileklerimizle,
Ekibiniz
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