
6 τρόποι βοήθειας για 

 τις PCOS  ασθενείς

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 
Μήνας Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης για το

Σύνδρομο των Πολυκυστικών
Ωοθηκών PCOS



Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών PCOS (ΣΠΩ)  είναι μία ενδοκρινολογική διαταραχή
που αφορά γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας (15-44 ετών) και επηρεάζει σημαντικά τα
επίπεδα ορμονών των γυναικών που πάσχουν. Αναφέρεται πως μέχρι και 26.7% των
γυναικών στην παραπάνω ηλικιακή ομάδα πλήττονται από την συγκεκριμένη διαταραχή.

Η πλειοψηφία των γυναικών με την συγκεκριμένη πάθηση παρουσιάζει υψηλά επίπεδα
ανδρογόνων, τα οποία προκαλούν ανωοθυλακιορρηξία και διαταραχές γονιμότητας. Ακόμη,
το PCOS μπορεί να προκαλέσει έντονη τριχοφυΐα σε πρόσωπο, στήθος και κοιλιά, ενώ σε
άλλες γυναίκες μπορεί να οδηγήσει σε τριχόπτωση. Υπολογίζεται πως 7 στις 10 γυναίκες με
Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών εμφανίζουν τα παραπάνω συμπτώματα. 

Επιπροσθέτως οι ασθενείς με ΣΠΩ ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου εμφάνισης
καρδιαγγειακών νοσημάτων και διαβήτη, ενώ μπορεί να πάσχουν και από κατάθλιψη, άγχος
και διατροφικές διαταραχές.. Τα συμπτώματα του  ΣΠΩ είναι συνήθως πιο σοβαρά εάν μία
γυναίκα είναι παχύσαρκη.

Τι είναι το PCOS;

Κύστες στις ωοθήκες
Υψηλά επίπεδα ανδρογόνων
Ακανόνιστη εμμηνόρροια

Δυστυχώς όπως προκύπτει από μελέτη, πάνω από 70% των γυναικών με ΣΠΩ μπορεί να μην 
έχει λάβει τη σωστή διάγνωση. Το ΣΠΩ χαρακτηρίζεται από μια ομάδα συμπτωμάτων, τα οποία
επηρεάζουν τις ωοθήκες και την ωορρηξία. 

Τα τρία βασικά τους χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω:

Οι περισσότερες γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών μπορούν να αναμένουν
αύξηση του σωματικού βάρους. Το επιπλέον βάρος και η παχυσαρκία συμβάλλουν στην
αντίσταση στην ινσουλίνη. Ενώ η παχυσαρκία επιδεινώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη,
ακόμη και οι πιο αδύνατες γυναίκες με PCOS μπορεί να έχουν αντίσταση στην ινσουλίνη.

Το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών 

δεν είναι μια "νέα" πάθηση. 

Ο Ιταλός γιατρός Antonio Vallisneri ήταν ο πρώτος που

περιέγραψε τα συμπτώματά τους το 1721.

Πολλές γυναίκες έχουν ΣΠΩ, αλλά δεν το γνωρίζουν.



Τι προκαλεί το Σύνδρομο Πολυκυστικών
Ωοθηκών?

Υπερβολικά ανδρογόνα. Οι ωοθήκες παράγουν ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα ανδρογόνων
με αποτέλεσμα την υπερτρίχωση και την ακμή.

Γονίδια: Το ΣΠΩ μπορεί να είναι και κληρονομικό. Είναι πολύ πιθανό ένας συνδυασμός
γονιδίων να προκαλεί το πρόβλημα. 

Αντίσταση στην ινσουλίνη: Πάνω από 70% των γυναικών με ΣΠΩ παρουσιάζουν
αντίσταση στην ινσουλίνη. Εξαιτίας της ανικανότητας των κυττάρων να επεξεργαστούν
σωστά την ινσουλίνη, η παραγωγή της αυξάνεται. Η υπερβολική ινσουλίνη μπορεί να
αυξήσει την παραγωγή ανδρογόνων, προκαλώντας δυσκολία στην ωορρηξία.

Φλεγμονή: Οι γυναίκες με ΣΠΩ παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα φλεγμονής. Ο υψηλός
δείκτης μάζας σώματος συμβάλλει επίσης στην αύξηση των επιπέδων της φλεγμονής.
Σύμφωνα με μελέτες η αυξημένη φλεγμονή συνδέεται άμεσα με μεγαλύτερα επίπεδα
ανδρογόνων.

Η ακριβής αιτία του Συνδρόμου των Πολυκυστικών Ωοθηκών PCOS (ΣΠΩ)
δεν είναι γνωστή. 

Ορισμένοι παράγοντες που μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο περιλαμβάνουν:

Για τις γυναίκες που προσπαθούν να μείνουν

έγκυες, το PCOS μπορεί να επηρεάσει σημαντικά

τις πιθανότητες για σύλληψη λόγω των σοβαρών

διαταραχών στον κύκλο.



Συζητήστε με το γιατρό σας και κάντε
εγκαίρως τη σωστή διάγνωση: Η
έγκαιρη διάγνωση μπορεί να κάνει
σημαντική διαφορά στη διαχείριση της
νόσου. Όσο πιο γρήγορα βρεθεί η αιτία
του προβλήματος, τόσο πιο γρήγορα θα
μπορέσει να ξεκινήσει και η κατάλληλη
θεραπεία.

Ζητήστε βοήθεια για τη διαχείριση του
βάρους σας και τον έλεγχο του
μεταβολισμού σας: Γνωρίζουμε πως η
απώλεια βάρους είναι μια αρκετά
πολύπλοκη διαδικασία για τις γυναίκες
με ΣΠΩ. Για παράδειγμα έχει
αποδειχθεί πως η εντερική χλωρίδα
των γυναικών με ΣΠΩ είναι
διαφορετική από αυτή των υγιών
γυναικών, ως εκ τούτου μπορεί να
επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό ο
μεταβολισμός τους.

Συνεργαστείτε με διαφορετικούς
ειδικούς εάν χρειάζεται

Βελτιώστε την διατροφή και την
άσκηση: Το ΣΠΩ είναι μια πάθηση η
οποία συνοδεύει τις ασθενείς σε όλη
τους τη ζωή.  Τα αντισυλληπτικά ή
άλλα είδη θεραπείας μπορεί να
βελτιώσουν κάποια από τα
συμπτώματα, δεν πρέπει όμως να
ξεχνάμε πως αυτές οι λύσεις μπορεί να
είναι προσωρινές ή να μην ταιριάζουν
σε όλους. 

Ζητήστε ψυχολογική υποστήριξη: Κάθε
γυναίκα πρέπει να λάβει την
απαραίτητη βοήθεια που χρειάζεται..

Επαναφέρετε την
ορμονική ισορροπία  με
την βοήθεια των
FERTILOVIT® F PCOS

Μια ολιστική προσέγγιση είναι ο
ιδανικός τρόπος αντιμετώπισης του
ΣΠΩ. Οι ασθενείς με ΣΠΩ πρέπει να
γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η αξία
της σωστής διατροφής και της τακτικής
άσκηση στην καθημερινότητα τους.
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