Polycystic ovary syndrome (PCOS)

පො�ොලිසිස්ටික් ඩිම්බ
ප්රදාාහය (PCOS)
PCOS යනු කුමක්ද?
පො�ොලිසිස්ටික් ඩිම්බ ප්රදාාහය (PCOS) යනු කාාන්තාාවන්
තුළ ඇතිවන හෝ�ෝමෝ�ෝන අසමතුලිතතාා තත්ත්වයකි. එය
කාාන්තාාවන් 10ක් අතරින් එක් අයෙ�කුට බලපාාන අතර
සාාමාාන්යයෙ�න් මල්වර වීමේ� සිට ආර්ථව හරණය දක්වාා
ඕනෑෑම අවස්ථාාවක ඇති විය හැැකිය.

PCOS ඇති වන්නේ� කෙ�සේ�ද?
PCOS සහිත කාාන්තාාවෝ�ෝ එවැැනි තත්ත්වයක් නො�ොමැැති
කාාන්තාාවන්ට සාාපේ�ක්ෂව හෝ�ෝමෝ�ෝන දෙෙවර්ගයක් එනම්
ඉන්සියුලින් හාා ඇන්ඩ්රො�ොජෙ�න් ඉහළ මට්ටම්වලින් නිපදවති.
PCOS තත්ත්වය ඇති වීම සඳහාා පාාරම්පරික ජාාන ඉවහල්
වෙ�යි. PCOS තත්ත්වය ඇති කාාන්තාාවන්ගෙ�න් සියයට
පණහක පිරිසට PCOS තත්ත්වයෙ�න් පෙ�ලෙ�න මවක්,
ඥාාතීවරියක් හෝ�ෝ සහෝ�ෝදරියන් සිටීමට ඉඩ ඇති අතර
මෙ�ම තත්ත්වය ආසියාානු, ඇබො�ොරිජිනල් හාා ටෝ�ෝරස්
දූපත්වාාසී සහ අප්රිකාානු සම්භවයන් සහිත කාාන්තාාවන්
අතර බහුලය.
ජීවන රටාා සාාධක ද PCOS තත්ත්වයේ� ලක්ෂණ තීව්ර කිරීමට
හේ�තු විය හැැකිය. උදාාහරණයක් ලෙ�ස ආහාාර පුරුදු හාා
ස්ථූලභාාවය දැැක්විය හැැකි වේ�.

PCOS රෝ�ෝග ලක්ෂණ
PCOS පහත දැැක්වෙ�න රෝ�ෝග ලක්ෂණ ඇතුළත් විය හැැකිය.

•
•
•
•
•
•
•
•

අl%මවත් ඔසප් වීම හ�ෝ� ඔසප් වීම සිදු න�ොවීම
හිසකෙස් තුනී වීම හා ගැලවී යාම
මුහුණේ හ�ෝ� සිරුරේ අධික ලෙස ර�ෝ�ම වර්ධනය වීම
කුරුලෑ
බර වැඩි වීම
භාවමය ගැටලු, සාංකාව හා විෂාදය වැනි තත්ත්වයන්
ගැබ් ගැනීමට අපහසු වීම
2 කාණ්ඩයේ දියවැඩියාව ඇති වීමේ ඉහළ අවදානම

පුද්ගලයාාගෙ�න් පුද්ගලයාාට රෝ�ෝග ලක්ෂණ වෙ�නස් විය
හැැකි අතර, කාාලයත් සමග ද රෝ�ෝග ලක්ෂණ වෙ�නස් විය
හැැකිය.
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ඔබට PCOS ඇත්දැැයි
දැැනගන්නේ� කෙ�සේ�ද?
ඔබට PCOS ඇත්දැැයි දැැන ගැැනීමට ඔබේ� වෛෛද්ය�වරයාා
විසින් ඔබේ� සිරුර, වෛෛද්ය� ඉතිහාාසය, රුධිර පරීක්ෂාා
ප්රතිඵල හාා සමහර විට අල්ට්රාාසවුන්ඩ් ප්රතිඵල පරීක්ෂාා
කිරීම සිදු කරනු ඇත.
ඔබට පහත දැැක්වෙ�න ගැැටලු තුන අතරින් දෙෙකක් ඇත්නම්
ඔබට PCOS තිබීමට ඉඩකඩ ඇත.

1. අl%මවත් ඔසප් වීම හ�ෝ� ඔසප් වීම සිදු න�ොවීම
2. මුහුණේ හ�ෝ� සිරුරේ අධික ලෙස ර�ෝ�ම වර්ධනය වීම
හා කුරුලෑ, එසේත් නැත්නම්, පුරුෂ හ�ෝ�ම�ෝ�න ඉහල
මට්ටම්වලින් පැවතීම

3. ඔබගේ ඩිම්බ ක�ෝ�ෂවල ‘බුබුලු’ ලෙස පෙනෙන
ගැටිති ගණනාවක් w,ag%dසවුන්ඩ් මගින් පෙනීම.
ගැටිති යම් m%මාණයක් තිබීම ගැටලුවක් න�ොවන
අතර, ඔබේ වයසට සාපේක්ෂව ‘වැඩිපුර m%මාණයක්’
යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්දැයි ඔබේ
වෛoHවරයාට පැවසිය හැකිය.
අල්ට්රාාසවුන්ඩ් පරීක්ෂණයක් කෙ�රෙ�නුයේ� 1 හාා 2 යන
ලක්ෂණ නැැත්නම් පමණි. එහෙ�ත් සාාමාාන්යයයෙ�න් වයස
අවුරුදු 20ට අඩු අයට එය නිර්දේේශ නො�ොකෙ�රේ�.

PCOS ඇතිව දිවි ගෙ�වීම
PCOS තත්ත්වය සුව කළ නො�ොහැැක. එහෙ�ත් එය
කළමනාාකරණය කරගන්නේ� කෙ�සේ�ද යන්න
සම්බන්ධයෙ�න් ඔබේ� වෛෛද්ය�වරයාාට වැැඩිදුර තො�ොරතුරු
සැැපයිය හැැකිය.
උදාාහරණ ලෙ�ස:

• ඔබ උසට සාපේක්ෂව බර වැඩි නම්, 5-10%පමණ

බර අඩු කර ගැනීමකින් වුවත් හ�ෝ�ම�ෝ�න මට්ටම්
වඩාත් සතුටුදායක කර ගත හැකි අතර එමගින්
ර�ෝ�ග ලක්ෂණ අඩුකර ගත හැකිය. උදාහරණ ලෙස
ඔබ කිල�ෝ� 80ක් බර නම්, කිල�ෝ� 4-8 අඩු කර ගැනීම
උපකාරී වේ.

• අl%මවත් ඔසප් වීම, හ�ෝ�ම�ෝ�න, උපත් පාලන පෙති හා
වෙනත් ඖෂධ මගින් කළමනාකරණය කළ හැකිය.

• අධික ර�ෝ�ම, වැක්ස් කිරීම, ලේසර් කිරීම හ�ෝ� වෙනත්
ර�ෝ�ම ඉවත් කිරීමේ l%ම, උපත් පාලන පෙති හා

සරු බව ගැැන තවත් යමක්
PCOS සහිත කාාන්තාාවෝ�ෝ එවන් තත්ත්වයක් නො�ොමැැති
කාාන්තාාවන් ලබන දරුවන් ගණන ම ලබති. එහෙ�ත්
ගර්භණී වීමෙ�හි ලාා ඔවුන්ට අතිරේ�ක උදව් අවශ්යය
වේ�. වයස අවුරුදු 35න් පසු ඔබගේ� සරුභාාවය අඩුවන
අතර ගැැබ් ගැැනීම වඩාාත් අපහසු වේ�. ඔබට දරුවන්
ලැැබීමට අවශ්යය නම් මෙ�ය සිහි තබාා ගැැනීම වැැදගත්ය.
එවිට ඔබට ගැැබ් ගැැනීමට උදව් අවශ්ය නම් සෞ�ෞඛ්යය
වෘෘත්තිකයන්ගේ� සහාාය ලබාා ගැැනීමට කාාලය තිබේ�.
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වෙනත් ඖෂධ මගින් කළමනාකරණය කළ හැකිය.

• කුරුලෑ බිබිලි උපත් පාලන පෙති වෙනත් ඖෂධ
මගින් කළමනාකරණය කළ හැකිය.

• නිර�ෝ�ගීමත් ජීවන රටාවක් අනුගමනය කිරීමෙන්,
ඖෂධ මගින් හ�ෝ� බර අඩු කිරීමේ ශ,Hකර්ම මගින්
සරුබව කළමනාකරණය කළ හැකිය

• නිර�ෝ�ගීමත් ජීවන රටාවක් අනුගමනය කිරීමෙන්,

උපදේශනය තුළින් හා ඖෂධ මගින් භාවමය ගැටලු
කළමනාකරණය කළ හැකිය.
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