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 Santral sinir sistemi, 
hipofiz, overler, adrenal 
glandlar ve 
ekstraglandüler dokular 
arasındaki etkileşimlerin 
bozulmasına bağlı 
olarak; reprodüktif 
yaşamın herhangi bir 
döneminde sıklıkla 
ortaya çıkabilen kronik 
seyreden, gelecekte 
yaşam kalitesini olumsuz 
etkileyebilen kompleks 
bir sendromdurP 

 



PCOS  kronık anovulasyona sekonder 

hiperandrojenism,amenore veya 

oligomenore ile karakterli heterojen bir 

bozukluktur.Reprodüktif çağdaki kadınların 
%5-10 unu etkiler.Eşlik eden özellikler 
hirsutism,akne ve obesitedir. 

Anovulasyon persiste eden tipik problemdir. 

PCOS İlk defa 1935 yılında Stein-Leventhal  

sendromu  olarak tanımlanmıştır 



•  Hiperandrojenizm ve irreguler mentsrual kanama 

ile kendini gosteren ve reproduktif metabolik bir 

bozukluk olan PCOS adolesanlarda da görülür 

 

• PCOS’lu kadınların çoğunda semptomların başlama 
zamanı peripubertal periyod veya erken adolesan 

dönemidir. 
• Çoğunlukla hasta tarafından doktora gidilmediği ya 

da hekim tarafından atlandığı için PCOS tanısı kolay 
konulamaz. 

 



 12-18 yaş grubu 

 

 İlk ergenlik belirtileri ile başlayıp , büyümenin 
durmasına kadar devam eden çocuklukla 
erişkinlik arasındaki geçiş dönemi 

 Sekonder seks karakterlerinin oluşması ile 
ortaya çıkan ve kızlarda menarş ile sonlanan 
puberte dönemi; adolesan dönemin içinde 
başlar ve biter 



 Adolesan yaş gurubunda güçlü bir 
epidemiyolojik data olmamasına rağmen tüm 
klinik izlemler PCOS un görülme sıklığının 
adolesanlar arasında arttığına işaret 
etmektedir  



 Adolesanda PKOS tanımı 1976’da 
Huffman tarafından yapılmıştır 

Huffman JW.Polycystic ovaries in young girls. 

Proceedings of the III International 

Symposium on  Pediatric and Adolescent 

Gynecology. Lausanne, Switzerland 

1976;193-206 



 Santral GnRH modülasyon bozukluğu sonucu 
aşırı LH sekresyonu ve kronik anovulasyon  

 Ovaryan aşırı androjen sentezi  

 Egzajere adrenarş 

 Metabolik hipotez (İnsülin rezistansı ve 
hiperinsülinemi hipotezi) 

 PCOS bir sendromdur ve bir hastalık değildir 



 Genelde kabul edilen görüş, PCOS’a genetik 
olarak predispoze bir adolesanda, tetikleyici bir 
olayın sendromun kliniğinin ortaya çıkmasına 
neden olduğudur.  

 Bu tetikleyici olay; pubertede görülen artmış 
insülin seviyesi ve IGF-I aktivitesi olabilir 

 IGF1 ve insülin overdeki steroidogenezisi 
arttırmakta böylece gonadotropinlerin etkisini 
potansiyelize etmektedirler 

 
 

Nobels F, Dewailly D. Puberty and polycystic 

ovarian syndrome : the insulin / insulin like growth 

factor-I hypothesis . Fertil Steril 1992;58: 655-66 





 Düzenli adet gören adolesanların % 10 unda 

ultrasonografide polikistik görünümlü overler 

olabilmektedir.Bu nedenle  adolesanlarda 

over morfolojisi diagnostik olmayabilir                            

Bu nedenle  de mevcut  veriler ışığında         
 ESHRE/ASRM tarafından adolesanlarda PCOS 

tanısı için Rotterdam kriterlerinin her üçünün 
de bulunması önerilmektedir. 



 Büyüklükleri 2-9 mm arasında değişen 12 
veya daha fazla sayıda follikül olması 

 Over volümünün 10 ml den büyük olması gibi. 
 USG nin  erken folliküler fazda olması 

gerekir.Oligomenore yada amenore 

varsa,önce progesteron ile adet 
gördürülmesi,sonra adetin  3-5 .ci günleri 
arasında  yapılması uygundur. 



 Pubertal gelişim sırasında normal adolesan-

larda da 6 dan fazla 4 mm den büyük  mili-
metrik kistler olabilir. 

 Bu nedenle hemen adolesanın başındaki 
çocuklarda   bu  durumu  multikistik overler 

olarak  adlandırıyoruz. 



 Artmış LH değerleri PCOS vakalarının % 60 
inda  saptanır. 

 Ancak Rotterdam  PCOS panalistleri  bu 

ölçümün gereksiz olduğu,sadece araştırma 
için amenoreik olgularda 2.ci derecede 

öneme sahip parametre olduğuna karar 
verdiler. 



•PCOS bulgularının bir kısmı normal pubertal gelişim 
bulguları ile çakıştığından tanı geç konulur. 
•Yüzde görülen hiperandrojenizmin belirtileri olan  

fazla tüylenme çene ve boyun bölgesine uzananabilir. 

•Yüz hirsutismusu keza abdominal tüylerde aşırı 
büyüme ile birlikte görülebilir ki  mons pubisten 

göbeğe doğrudur ve erkek tipi tüylenmeye benzer. 



•Adolesanda pubis bölgesinde kılların görünmeye 
başlaması veya hafif bir hirsutismus 

hiperandrojenizm olarak algılanmamalıdır. 
• Ancak devam eden ve giderek artan kıl büyümesi 
fazla androjen salımı veya PCOS olarak 
değerlendirilmedir. 



•8 yaşından önce pubik bölgede tüylenme başlayan 
prematur puberşli kızlarda puberteden sonra 

fonksiyonel ovariyan hiperandrojenizm ve PCOS 

riskinin arttığı bildirilmiştir. 



• PCOS’un klinik görünümü hirsutismus ve irregular 

menstrual kanama olmakla birlikte  insülin rezistansı 
veya obezite de sıklıkla bu bozuklukla birlikte olabilir 
ve daha ciddi bir tablo oluşturabilir. 

   

 Obez olan veya olmayan tüm PCOS olgularının % 60 
ından fazlasında  insülin direnci artmıştır. 

 Obezite SHBG ile negatif korroledir.Bu durum PCOS 

da hiperandrojenemiyi daha da provoke  

eder. 



•PATOFİZYOLOJİK olarak sendromda rol alan insulin 

rezistansı veya hiperinsulinemi sendromun major 

komponentidir. 

•In vivoi in vitro ve terapotik amaçlı çalışmalar 
insulinin fonksiyonel ovaryen androjenizme yol açan 
overin androjen sekresyonunu stimule ettiğine işaret 
etmektedir. 



•Ayrıca neoplastik bir kaynaktan androjen salınımında 
da süratle gelişen ciddi bir tüylenme söz konusudur. 
• Etnik unsur da unutulmamalıdır (Asya/Avrupa 
androjen konsantrasyonu aynı). 



 Temel olarak,laboratuvar teknikleri ile PCOS 
tanısı konulamaz. 

 PCOS’tan şüphelenilen adolesanlarda minimum 
endokrin araştırma yapılmalıdır. Bu da; total ve 
free testesteron, DHEAS ve 17 hidroxyprogeste- 

 rondur 
 
 Testesteron ve DHEAS araştırmanın başlıca 

nedeni overin androjen salgılayan tümörü veya 
adrenal tümörü ekarte etmektir. 

 Neoplazm ekartasyonu için testesteronda 200 
ng/dl DHEAS için de 7000 ng/dl eşik değerdir. 



 21 hidroksilaz eksikliğinin  neden olduğu 
adrenal hiperplaziyi ekarte etmek için 17-

hidroxyprogesteron tayini faydalıdır. 



• Jinekolojik konsensusun dışında PCOS, artmış  
bozulmuş glikoz  intoleransı , Tip 2 Diabet , 

Dislipidemi ve KVC sekelle birliktedir. 

 

• Bu nedenle,özellikle obesitede varsa  AKŞ, 
Açlık insülininin araştırilmasıyla insülin  

direncinin varlığının tesbiti  bu yönde tedavi –
yide gerektirecektir.  

 

 



 İnsulin rezistansı ve Hiperinsulineminin 
sonucu olan obezite, genetik olarak 
predispose olan kişilerde sendromu 
tetikleyebilir, veya ortaya çıkartabilir. 

 Peidatrik yaş grubunda insulini sensitize 
edicilerin PCOS’a yaklaşımda rolünün 
belirlenmesi gerektiği ifade edilmektedir.* 

 
 
*Curr Opin Endocrinol Diabetes 2002;9:32-42 



 



 Glukoz intoleransı ve Tip 2 Diabet 

Bu risk pcos lu adolesanda 3 kat 

 artmıştır 

 Dislipidemi 

 Kardiyovasküler Hastalık 

 Hipertansiyon 

 Endometrial Kanser 

  





 PKOS hayat boyu sürekli tıbbi takibe 
bağımlılığı sebebiyle sağlık sistemi için önemli 
bir yük getirmekte olup başlangıçta tanısının 
kesin olarak konması oldukça önem 
arzetmektedir.Bu nedenle PCOS un 

adolesanlarda tanı ve tedavisi önemlidir 



Tedavide amaç  
 Menstruasyonun düzenlenmesi 
 Metabolik durumun değerlendirilmesi 
 Siklusların düzenlenmesi 
 Ve yaşam şekli modifikasyonlarını 

içermektedir.Obez ve kilolu hastalarda ilk 

basamak tedavi yaşam şekli değişikliği 
olmalıdır.Kilo verilmesi insulin duyarlılığı ve 
androjenik profilde iyileşme sağlıyacaktır 



 Oral kontraseptiflerin avantajı,emniyetli        
olmaları,uzun süre kullanılabilmeleri,kul-  

 lanım kolaylığı,menstrüel  düzensizliklerin 
düzeltilmesi ve ovaryan hiperandrojenemide 

etkili olmalarıdır. 
 

      PCOS ta kullanılan antiandrojenler 

spiranolakton,spreteron asetat,flutamid ve 

     5 alfa redüktaz inhibitörü finasterid dir. 



 Genelde antiandrojen tedavinin etkisi olmak- 

     beraber hirsutismusun ilerlemesinin önlen- 

      mesi,tüylerin ortadan kaldırılmasından  daha 

      kolaydır. 
 Ayrıca  ovaryan hiperandrojenemi suprese 

edilirse daha iyi bir cevap  elde edilicektir. 

 



 Fonksiyonel  ovaryal  hiperandrojenemili  
    adolesanlarda Flutamide tedavisi ile 

hirsitusmus  derecesinde ve serum androjen 
seviyesinde  bir düşüş olduğu bildirilmiştir. 

 Fakat menstruel siklusta önemli  bir düzelme 
bildirilmemiştir. 
 

 Bu nedenle ayrıca menstruel siklusu 
düzenleyici bir protokolde tedaviye ilave 
edilmelidir 



 1-adolesanlarda menstruel düzensizlikler 
daha sık görülmekte ve hirsutismus ve akne 

daha az oranda PCOS la ilişkilendirilmektedir 

 2-adolesanlarda PCOS tanısı için daha 
spesifik tanı kriterlerine  ihtiyaç vardır 

 3-tedavide temel unsur ;kilo verilmesi ve 

ileriye dönük kvh gibi uzun dönem sağlık 
problemlerine yönelik yaşam tarzı 
değişiklikleri önerilmelidir 

 



 4-bu konuda daha önce yapılan çalışmalar  : 
OKS lerin siklus kontrolü için ilk seçenek olması 
gerektiği ve metforminin ikinci seçenek olarak 
önerilmesi  gerektiğini desteklemektedir 

 5-adolesan popülasyonunda hayat kalitesi ve 
vücut imajı ile ilgili problemler dikkate 
alınmalı ve erken dönemde bu konular  da 
tedavide yer almalıdır 



  Adolesan polikistik over sendromu 

tanısındaki tartışmalar devam etmekte olup 
bu yaş grubunun özelliklerinden dolayı tanı 
koymadaki güçlük ve tanı sonrası takip 
protokolleri ileri randomize kontrollü 
çalışmaları gerektirmektedir. 



     SONUÇ : 
  1- Tanı kriterleri yetişkin dönemden farklılık 
gösterir 

- 2-Risk gurubu belirlenmeli : 

  (obez,hirsutik,düzensiz mens vb) fakat  

   gereğinden fazla  tanı koymaktan  kaçınılmalı 
  (overdiyagnoz) 

- 3-Bireysel olarak tedavi edilmelidirler 

                                                                                                              





 



 Hiperpulsatil gonadotropin salınımı 
 Hiperaktif over ve adrenal androjen üretimi 
 İnsülin rezistansı veya hiperinsülinemi ve 

akabinde IGFBP-1 ve SHBG (Sex Hormone 

Binding Globuline) düzeylerinde düşme  
 Bu iki durumun ortak yanlarından dolayı 

puberte PKOS’u tetiklemektedir 
denilmektedir  

Nobels F, Dewailly D.Puberty and polycystic ovarian 

syndrome: The insulin/insulin like growth factor I 

hypothesis. Fertil Steril 1992;22:507-532 


