
PCOS යනු කුමක්ද?
පො�ොලිසිස්ටික් ඩිම්බ ප්රදාාහය (PCOS) යනු කාාන්තාාවන් 
තුළ ඇතිවන පොහෝපො�ෝන අස�තුලිතාතාා තාත්ත්වයකි.  එය 
කාාන්තාාවන් 10ක් අතාරින් එක් අපොයකුට බල�ාන අතාර 
සා�ාන් යපොයන් �ල්වර වීපොම් සිට ආර්ථව හරණය දාක්වා 
ඕනෑ� අවස්ථාවකා ඇති විය හැකිය. 

 PCOS ඇති වන්නේන් නේ�නේ�ද?
PCOS සහිතා කාාන්තාාපොවෝ එවැනි තාත්ත්වයක් පොනො�ැති 
කාාන්තාාවන්ට සාපො�ක්ෂව පොහෝපො�ෝන පොදාවර්ගයක් එනම් 
ඉන්සියුලින් හා ඇන්පො�ොපො�න් ඉහළ �ට්ටම්වලින් නි�දාවති. 

PCOS තාත්ත්වය ඇති වී� සඳහා �ාරම්�රිකා �ාන ඉවහල් 
පොවයි. PCOS තාත්ත්වය ඇති කාාන්තාාවන්පොගන් සියයට 
�ණහකා පිරිසට PCOS තාත්ත්වපොයන් පො�පොලන �වක්, 
ඥාාතීවරියක් පොහෝ සපොහෝදාරියන් සිටී�ට ඉඩ ඇති අතාර 
පො�� තාත්ත්වය ආසියානු, ඇපොබොරිජිනල් හා පොටෝරස් 
දූ�ත්වාසී සහ අප්රිකාානු සම්භවයන් සහිතා කාාන්තාාවන් 
අතාර බහුලය. 

ජීවන රටා සාධකා දා PCOS තාත්ත්වපො� ලක්ෂණ තීව්ර කිරී�ට 
පො�තු විය හැකිය. උදාාහරණයක් පොලස ආහාර පුරුදු හා 
ස්ථූලභාවය දාැක්විය හැකි පො�. 

PCOS නේ�ෝග ලක්ෂණ 
PCOS �හතා දාැක්පොවන පොරෝග ලක්ෂණ ඇතුළත් විය හැකිය. 

• අl%�වත් ඔස� වී� පොහා� ඔස� වී� සිදු පොනාවී�

• හිසපොකාස් තුනී වී� හා ගැලවී යා�

• මුහුපොේ පොහා� සිරුපොර් අධිකා පොලස පොරා�� වර්ධනය වී� 

• කුරුලෑ

• බර වැඩි වී�

• භාව�ය ගැටලු, සාංකාාව හා විෂාදාය වැනි තාත්ත්වයන්

• ගැබ් ගැනී�ට අ�හසු වී� 

• 2 කාාේඩපො� දියවැඩියාව ඇති වීපොම් ඉහළ අවදාාන�

පුද්ගලයාපොගන් පුද්ගලයාට පොරෝග ලක්ෂණ පොවනස් විය 
හැකි අතාර, කාාලයත් ස�ග දා පොරෝග ලක්ෂණ පොවනස් විය 
හැකිය. 

 ඔබට PCOS ඇත්දැයි 
දැනගන්නේන් නේ�නේ�ද?
ඔබට PCOS ඇත්දාැයි දාැන ගැනී�ට ඔපොබ් වෛවදා�වරයා 
විසින් ඔපොබ් සිරුර, වෛවදා� ඉතිහාසය, රුධිර �රීක්ෂා 
ප්රතිඵල හා ස�හර විට අල්ට්රාාසවුන්ඩ් ප්රතිඵල �රීක්ෂා 
කිරී� සිදු කාරනු ඇතා.  

ඔබට �හතා දාැක්පොවන ගැටලු තුන අතාරින් පොදාකාක් ඇත්නම් 
ඔබට PCOS තිබී�ට ඉඩකාඩ ඇතා. 

1. අl%�වත් ඔස� වී� පොහා� ඔස� වී� සිදු පොනාවී�

2. මුහුපොේ පොහා� සිරුපොර් අධිකා පොලස පොරා�� වර්ධනය වී� 
හා කුරුලෑ, එපොස්ත් නැත්නම්, පුරුෂ පොහා�පො�ා�න ඉහල 
�ට්ටම්වලින් �ැවතී� 

3. ඔබපොේ ඩිම්බ පොකාා�ෂවල ‘බුබුලු’ පොලස පො�පොනන 
ගැටිති ගණනාවක් w,ag%dසවුන්ඩ් �ගින්  පො�නී�. 
ගැටිති යම් m%�ාණයක් තිබී� ගැටලුවක් පොනාවන 
අතාර, ඔපොබ් වයසට සාපො�ක්ෂව ‘වැඩිපුර m%�ාණයක්’ 
යනුපොවන් අදාහස් වන්පොන් කු�ක්දාැයි ඔපොබ් 
වෛවoHවරයාට �ැවසිය හැකිය. 

අල්ට්රාාසවුන්ඩ් �රීක්ෂණයක් පොකාපොරනුපො� 1 හා 2 යන 
ලක්ෂණ නැත්නම් ��ණි. එපොහත් සා�ාන�පොයන් වයස 
අවුරුදු 20ට අඩු අයට එය නිර්පොද්ශ පොනොපොකාපොර්. 

 නේ�ොලිසි�ටික් ඩිම්බ  
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 සැරු බව ගැන තවත් යමක්
PCOS සහිතා කාාන්තාාපොවෝ එවන් තාත්ත්වයක් පොනො�ැති 
කාාන්තාාවන් ලබන දාරුවන් ගණන � ලබති. එපොහත් 
ගර්භණී වීපො�හි ලා ඔවුන්ට අතිපොර්කා උදා� අවශ� 
පො�. වයස අවුරුදු 35න් �සු ඔබපොේ සරුභාවය අඩුවන 
අතාර ගැබ් ගැනී� වඩාත් අ�හසු පො�. ඔබට දාරුවන් 
ලැබී�ට අවශ� නම් පො�ය සිහි තාබා ගැනී� වැදාගත්ය. 
එවිට ඔබට ගැබ් ගැනී�ට උදා� අවශ් ය නම් පොසෞඛ්ය� 
වෘත්තිකායන්පොේ සහාය ලබා ගැනී�ට කාාලය තිපොබ්.

jeäÿr úia;r i`oyd
jeanhailes.org.au/health-a-z/pcos  
fj; hkak.

PCOS ඇතිව දිවි නේගවීම 
PCOS තාත්ත්වය සුව කාළ පොනොහැකා. එපොහත් එය 
කාළ�නාකාරණය කාරගන්පොන් පොකාපොස්දා යන්න 
සම්බන්ධපොයන් ඔපොබ් වෛවදා�වරයාට වැඩිදුර පොතාොරතුරු 
සැ�යිය හැකිය. 

උදාාහරණ පොලස:

• ඔබ උසට සාපො�ක්ෂව බර වැඩි නම්, 5-10%��ණ 
බර අඩු කාර ගැනී�කින් වුවත් පොහා�පො�ා�න �ට්ටම් 
වඩාත් සතුටුදාායකා කාර ගතා හැකි අතාර එ�ගින් 
පොරා�ග ලක්ෂණ අඩුකාර ගතා හැකිය. උදාාහරණ පොලස 
ඔබ කිපොලා� 80ක් බර නම්, කිපොලා� 4-8 අඩු කාර ගැනී� 
උ�කාාරී පො�. 

• අl%�වත් ඔස� වී�, පොහා�පො�ා�න, උ�ත් �ාලන පො�ති හා 
පොවනත් ඖෂධ �ගින් කාළ�නාකාරණය කාළ හැකිය. 

• අධිකා පොරා��, වැක්ස් කිරී�, පොල්සර් කිරී� පොහා� පොවනත් 
පොරා�� ඉවත් කිරීපොම් l%�, උ�ත් �ාලන පො�ති හා 
පොවනත් ඖෂධ �ගින් කාළ�නාකාරණය කාළ හැකිය. 

• කුරුලෑ බිබිලි උ�ත් �ාලන  පො�ති පොවනත් ඖෂධ 
�ගින් කාළ�නාකාරණය කාළ හැකිය.

• නිපොරා�ගී�ත් ජීවන රටාවක් අනුග�නය කිරීපො�න්, 
ඖෂධ �ගින් පොහා� බර අඩු කිරීපොම් ශ,Hකාර්� �ගින් 
සරුබව කාළ�නාකාරණය කාළ හැකිය

• නිපොරා�ගී�ත් ජීවන රටාවක් අනුග�නය කිරීපො�න්, 
උ�පොද්ශනය තුළින් හා ඖෂධ �ගින් භාව�ය ගැටලු 
කාළ�නාකාරණය කාළ හැකිය.

http://jeanhailes.org.au
http://jeanhailes.org.au
http://jeanhailes.org.au/health-a-z/pcos

