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PCOS ve Kardiyovasküler Hastalıklar 

• PCOS kardiyovasküler hastalık (KVH) ilişkisi: 

– PCOS olgularında, her yaş grubunda KVH risk belirteçleri 

kontroller ile karşılaştırıldığında artmıştır. 

– Zayıf PCOS olgularında dahi risk belirgindir, obezite ile 

birlikte risk artar. 

– Dislipidemi, IGT ve T2D gibi klasik risk faktörleri PCOS 

olgularında belirgindir; BMI eşleştirilmiş çalışmalarda da 

risk artışı saptanmıştır. 



PCOS ve Kardiyovasküler Hastalıklar 

• PCOS kardiyovasküler hastalık (KVH) ilişkisi: 
– Anormal lipid profili PCOS olgularında sık izlenir, bu durum 

özellikle hiperandrojenik PCOS olgularında daha 
belirgindir. Non-HDL kolesterol ve bel/kalça oranındaki 
artış KVH riskinin en önemli belirteci olarak kabul edilir. 

– NIH tanımlamasına göre PCOS tanısı alan olgular, 
Rotterdam kriterlerine göre tanı alan olgulara kıyasla KHV 
açısından daha risklidir. 

– PCOS olgularında daha sık izlenen depresyon ve anksiyete 

KHV için önemli risk faktörleridir. 



PCOS ve Kardiyovasküler Hastalıklar 

• Koroner kalp hastalığı için belirlenmiş 9 risk faktörünün PCOS 
olgularında görülme oranı yaklaşık 2 kat fazladır. 
 

• BMI eşleştirilmiş çalışmalarda ise adolesan yaş grubundan 
başlayarak, tüm yaş gruplarında herhangi bir risk faktörü 1.5 

kat fazla izlenir. 

Yusuf S et al. Lancet, 2004 

 

• PCOS olguları, kontrollerle karşılaştırıldığında glisemik indeksi 

daha yüksek bir diyet tüketme eğiliminde ve kilo kaybı ile bu 
olgularda arterial kompliyans ve postprandial lipidemide 

düzelme sağlanıyor. 
Moran LJ et al. Fertil Steril, 2010 



PCOS ve Kardiyovasküler Hastalıklar 

• PCOS ve IGT’ı olan olgular, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 
daha fazla vasküler disfonksiyon ve subklinik vasküler 
hastalık saptanmıştır. 

Dokras A, et al. Fertil Steril, 2006 
Ketel IJ, et al. J Clin Endocrinol Metab, 2010 

 

•  Yaş ve BMI’dan bağımsız olarak karotid intima kalınlığı, 
koroner arter kalsifikasyonu ve aortik kalsifikasyon PCOS 

olgularında (NIH kriterleri) daha belirgindir. 
Talbott EO, et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2000 

Christian RC, et al. J Clin Endocrinol Metab, 2003 

• PCOS olgularında, KVH ilişkili morbidite ve mortalitenin 
arttığına dair kanıtlar yetersiz 



• Premenopozal menstrual düzensizliği olan (olasılıkla PCOS) 
ve postmenopozal dönemde hiperandrojenemisi olan 

kadınlarda, kardiyovasküler olaylar daha sık 

– PCOS: %32 vs. Non-PCOS: %25 (OR: 1.7) 

– Hastalıksız (olaysız) geçen zaman dilimi PCOS olgularında daha kısa 
(HR: 1.6) 

– PCOS olgularında inme riski daha yüksek 



PCOS ve Diyabet 



PCOS ve Diyabet 

• PCOS periferik insülin rezistansı ile ilişkilidir (IGT). 
 

• Obezite, PCOS olgularında metabolik disfonksiyonu 
artırmaktadır ancak zayıf PCOS olgularında da IGT 
izlenmektedir.  

Dunaif A. Endocr Rev, 1997 

 

• PCOS olgularında BMI ve yaşa göre düzeltilmiş tip 2 diyabet 
(T2D) gelişme riski için OR: 2 iken, BMI dahil edildiğinde OR: 

2.8-3.8 arasındadır. 
Solomon CG, et al. JAMA 2001 

Wild S et al. Hum Fertil (Camb) 2000 



PCOS ve Diyabet 

• 2192 çalışmanın içinden seçilen 35 çalışmanın meta analizi 
• PCOS olgularında IGT prevalansı; OR: 2.48 

– BMI düzeltilmiş çalışmalarda OR: 2.54 

• PCOS olgularında T2D prevalansı; OR: 4.43 

– BMI düzeltilmiş çalışmalarda OR: 4.00 

• PCOS-Metabolik sendrom ilişkisi; OR: 2.88 

– BMI düzeltilmiş çalışmalarda OR: 2.20 



PCOS ve Diyabet 

PCOS ve IGT PCOS ve T2D 



PCOS ve Diyabet 

• PCOS olgularında zaman içinde IGT ve T2D oranlarında artış 

– 2-3 yıllık takiplerde IGT %37  %45; T2D %10  %15 

Legro RS, et al. J Clin Endocrinol Metab, 2005 
 

– 6 yıllık takipte IGT  T2D dönüşümü %54 

Norman RJ, et al. Hum Reprod, 2001 

 

• PCOS olgularında gestasyonel DM gelişme riski 3 kat fazla 

Boomsma CM, et al. Hum Reprod Update, 2006 
 

• PCOS ve T2D arasındaki ilişki 
– Sadece polikistik overleri bulunan veya anovulasyonu olan veya düzenli 

menstruasyonu olan olgularda IGT yok ancak hiperandrojenemisi olan 

olgularda risk artmıştır. 
– Aile öyküsü olan PCOS ogularında T2D riski artmıştır 



PCOS ve Kanser 



PCOS ve Kanser 

• Endometrium kanseri: 

– PCOS’da izlenen anovulasyon ve karşılanmamış östrojen 

etkisi endometrium kanseri için risk oluşturur [OR: 2.7 

(1.00-7.29)]. 



PCOS ve Kanser 

• Ancak bu artış üzerine eşlik eden diğer risk faktörlerinin 
(anovulasyon, nulliparite, infertilite, infertilite tedavisi ve 

obezite) katkısı ve oranı bilinmemektedir. 

• PCOS+obez olgularda risk daha belirgindir. 

– OR [PCOS]: 5.3 (1.5-18.6) vs. [PCOS+artmış BMI]: 6.1 (1.0-36.9) 
 

Wild S et al. Hum Fertil (Camb) 2000 

• PCOS olgularında saptanan endometrium kanserlerinin çoğu 

iyi diferansiye ve iyi prognozlu 

• PCOS ve PCOS olmayan endometrial kanserler arasında 

histolojik alt grup açısından herhangi bir farklılık 

saptanmamış 

Chittenden, BGet al. RBM Online, 2009 



PCOS ve Kanser 



PCOS ve Kanser 

• Nullipar kadınlarda over kanseri riski 2.5 kat artmıştır. 
McGowan L et al. Gynecol Oncol, 1979 

 

• PCOS olgularında over kanseri riski 2.5 kat artmıştır [OR: 2.52 
(1.08–5.89)] 

Schildkraut JM et al. Obstet Gynecol, 1996 

 

• Klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonu yapılan PCOS 
olgularında over kanseri riski 2.3 kat artmıştır. 

Rossing MA et al. N Engl J Med, 1994 

Horn-Ross PL et al. Epidemiology, 1992 

Whittemore AS et al. Am J Epidemiol, 1992 

• PCOS’u olan over kanseri olgularında standaridize edilmiş 
mortalite hızı, PCOS’u olmayan olgulara oranla daha düşüktür. 

Pierpoint T et al. J Clin Epidemiol, 1998 



PCOS ve Kanser 

• Nulliparite ve obezite meme kanseri için risk faktörü olarak 
kabul edilir (ki PCOS olgularında sık rastlanılan bulgulardır). 
 

• Meme kanseri ile PCOS arasındaki ilişkiyi inceleyen 3 
çalışmanın derlendiği bir meta-analiz, PCOS’un risk artışı 
meydana getirdiğine dair herhangi bir sonuç ortaya 
koyamamıştır. 
 

• PCOS olgularında meme kanseri sonrası 30 yıllık izlemde 
standardize edilmiş mortalite hızı, PCOS olmayan olgular ile 
karşılaştırıdığında artmamıştır. 

Pierpoint T. J Clin Epidemiol, 1998 
 

• PCOS ile vajinal, vulvar veya servikal kanser arasında ilişki 
bulunduğuna dair kanıt yoktur. 



PCOS ve Menopoz 



PCOS ve Menopoz 

• PCOS olgularında, aynı yaş grubu kontrol grubuna göre daha 
fazla primer ve antral follikül mevcut ve ortalama AMH daha 

yüksek 

Webber LJ, et al. Lancet, 2003 

Hudecova M, et al. Hum Reprod, 2009 

Piltonen T, et al. Hum Reprod, 2005 

 

• İlerleyen yaşla birlikte menstrual düzensizlik azalıyor ve 

gebelik oranları düşük olsa da, ovulasyon oranları artıyor. 

Elting MW, et al. Hum Reprod, 2000 

 

• Sağlıklı kontrol grubu olgular ile karşılaştırıldığında, 2 yıl daha 
geç menopoz 

Tehrani FR, et al. Hum Reprod, 2010 



PCOS ve Menopoz 

• PCOS olgularında menopozda daha sık DM ve obezite ile 

karşılaşılıyor; bu da yaşam kalitesini azaltıyor. 
 

Dahlgren E, et al. Fertil Steril, 1992 

 

• BMD, PCOS olmayan kontrol olgularına göre daha yüksek. 
 

Kassanos D, et al. Hum Reprod, 2010 

 

• Menopozdaki PCOS olgularında duygulanım durumu, uyku 
bozuklukları, hirsutizm ve alopesinin daha belirgin olduğuna 
dair veri yok 

 

Dokras A, et al. Obstet Gynecol, 2011 

Vgontzas AN, et al. J Clin Endocrinol Metab, 2001 



PCOS ve Yaşam 
Kalitesi 



PCOS ve Yaşam Kalitesi 

• PCOS olguları daha sık psikososyal (depresyon ve anksiyete) 

ve davranış bozuklukları gösterirken, hayat kaliteleri de 
azalmıştır. 

• Yeme problemleri, hayat kalitesini etkileyen en önemli 
sorundur. 

Benson S,et al. Psychoneuroendocrinology, 2009 

Jedel E, et al. Hum Reprod, 2010 



PCOS ve Yaşam Kalitesi 

• PCOS olguları özellikle “kadınlık algılarında” farklılık ifade 
etmektedir. 

 

• Hayat kalitesi algısı, BMI eşleştirilmiş olgularda bile, 

kontrollere oranla daha düşük (menstrual düzensizlik ve 
infertilite) 

Jedel E, et al. Hum Reprod, 2010 

 

• Psikososyal problemler adolesan (12-16) ve erken reprodüktif 
yaş grubunda (18-25) daha belirgin 

Harris-Glocker M, et al. Fertil Steril, 2010 

Moran L, et al. J Psychosom Obstet Gynaecol, 2010 



PCOS ve Yaşam Kalitesi 

• PCOS ilişkili depresyon daha çok hafif düzeyde ve kontroller ile 

karşılaştırıldığında majör depresyon açısından fark yok. 
Kerchner A, et al. Fertil Steril, 2009 

 

• PCOS-seksüel disfonksiyon konusunda farklı sonuçlar 

– PCOS olgularında seksüel disfonksiyon açısından kontrol grubu ile 
karşılaştırıldığında fark yok  

Anger JT, et al. Female Pelvic Med Reconstr Surg, 2007 

– PCOS olgularında daha belirgin seksüel distres mevcuttur (%64).  
Trent ME, et al. J Pediatr Adolesc Gynecol, 2003 

– PCOS varlığında daha belirgin seksüel tatminsizlik izlenir (%28 vs. %10) 
Drosdzol A, et al. Folia Histochem Cytobiol, 2007 



PCOS ve Yaşam Kalitesi 

• PCOS olgularında daha fazla sosyal fobi (%27 vs. %2), daha sık 
uyku problemleri ve ağrı yakınması gözlendiği bildirilmiştir. 

Jedel E, et al. Hum Reprod, 2010 
 

• Hayat tarzı değişiklikleri (diyet ve egzersiz programları) PCOS 
olgularında gözlenen düşük hayat kalitesinde düzelme sağlar. 

• Özellikle depresyon skorlarında düzelme ilk 10 haftada 

belirgindir; daha sonra ilerleme gösterilememiştir. 
Thomson RL, et al. Fertil Steril, 2010 

 

• Kilo kaybı, menstrual problemlerde düzelme ve hirsutizme 

yönelik estetik girişimler en belirgin düzelmeyi sağlar. 
Lipton MG, et al. J Psychosom Res, 2006 



PCOS ve Yaşam Süresi 
• PCOS olguları genel popülasyon ile benzer yaşlarda hayatını 

kaybediyor. 
 

Wild S, et al. Hum Fertil (Camb), 2000 
 

• Kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümler daha fazla ve 

herhangi bir atak sonrası kurtulma şansı daha az 
 

Shaw LJ, et al. J Clin Endocrinol Metab, 2008 
 

• PCOS olgularının anne ve babaları kardiyovasküler 
hastalıklara bağlı nedenlerle daha erken dönemde hayatlarını 
kaybediyor. 

Cheang KI, et al. Endocr Pract, 2008 

Taylor MC, et al. Hum Reprod,  2011 
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