
PCOS என்றால் என்ன?
பறாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்றாம் (PCOS) எனபது பபண்களின 
ஹறாரடமறான்களில் ஏறபடும் சமநிலையினலமயறாகும். இது 
10 பபண்களில் ஒருவல்ப் பறாதிக்கி்து. டமலும் பபறாதுவறா்க 
பபண்கலைப் பருவமலைவதில் இருந்து மறாதவிைக்கு நிறகும் 
்கறாைம் வல் எந்த டே்த்திலும் இது பறாதிக்கும்.

PCOS ஏறபடுவதறகு என்ன 
்கறா்ணம்?
PCOS உளை பபண்களுக்கு இனசுலின மறறும் ஆண்ட்றாஜன 
என் இரு வல்கயறா்ன ஹறாரடமறான்கள PCOS இல்ைறாத 
பபண்கலைவிை அதி்க அைவில் சு்க்கின்்ன.

PCOS உருவறாக்்கத்தில் குடும்ப ம்பணுக்்களுக்குப் பங்களிப்பு 
உணடு. PCOS உளை பபண்களுக்கு PCOS பறாதிப்புைன ஒரு 
தறாய், அத்லத அல்ைது சட்கறாதரி இருப்பதற்கறா்ன 50 சதவீதம் 
அதி்க வறாய்ப்பு்கள உளை்ன. அத்துைன ஆசிய, பழஙகுடியி்னர 
மறறும் டைறா்ஸ் ஜைசந்தி தீவி்னர மறறும் ஆப்பிரிக்்கப் பின்னணி 
ப்கறாணை பபண்களுக்கு இந்தப் பறாதிப்பு சரவ சறாதறா்ணமறா்கக் 
்கறாணப்படுகி்து 

வறாழக்ல்கமுல்க் ்கறா்ணி்களும் PCOS -ன அறிகுறி்கலை 
டமறாசமறாக்்கக்கூடும். எடுத்துக்்கறா்ைறா்க, பத்தியஉணவு மறறும் 
அதி்க எலை ப்கறாணடிருத்தல்.

PCOS -ன அறிகுறி்கள
PCOS -ன அறிகுறி்களில் பினவருபலவ அைஙகும்:

• ஒழுங்கற் மறாதவிைக்கு அல்ைது மறாதவிைக்கு 
இல்ைறாமலிருத்தல்

• தலைமுடி பமலிதல் அல்ைது உதிரதல்

• உங்கள மு்கம் அல்ைது உைலில் அதி்கப்படியறா்க முடி 
வைரதல்

• மு்கப்பருக்்கள

• எலை அதி்கரித்தல்

• பதற்ம் மறறும் ம்ன அழுத்தம் டபறான் உணரவு 
சம்பந்தப்ப்ைப் பி்ச்சில்ன்கள

• ்கருத்தரிப்பதில் சி்மங்கள

• நீரிழிவு டேறாய் வல்க 2 ஏறபடுவதற்கறா்ன உயர அபறாயம்

ஒவபவறாரு ேபருக்கும் பவவடவறு வல்கயறா்ன அறிகுறி்கள 
இருக்்கக்கூடும். அத்துைன ்கறாைப்டபறாக்கில் அறிகுறி்கள 
மறா்க்கூடும்.

உங்களுக்கு PCOS 
இருப்பலத எப்படி நீங்கள 
அறியமுடியும்?
உங்கள மருத்துவர PCOS உங்களுக்கு உளைதறா எனபலதக் 
்கணடுபிடிக்்க உங்கள உைல் பரிடசறாதல்ன, மருத்துவ 
வ்ைறாறு, இ்த்தப் பரிடசறாதல்ன முடிவு்கள டபறான்வறல்ச் 
சரிபறாரப்பதுைன மீபயறாலி (அல்்்றா சவுணடு) முடிவு்கலையும் 
சரிபறாரப்பறார.

பினவரும் மூனறு பி்ச்சில்ன்களில் இ்ணடு உங்களுக்கு 
இருந்தறால் PCOS உங்களுக்கு இருக்்க வறாய்ப்புளைது:

1. ஒழுங்கற் மறாதவிைக்கு அல்ைது மறாதவிைக்கு 
இல்ைறாமலிருத்தல்

2. மு்கத்தில் அல்ைது உைலில் அதி்கப்படியறா்ன முடி மறறும் 
மு்கப்பருக்்கள டபறான் அறிகுறி்கள, அல்ைது உயர அைவு 
ஆண வல்க ஹறாரடமறான்கள

3. உங்கள சூறலப்களில் ‘குமிழ்கள’ டபறானறு 
டதறாற்மளிக்கும் பை நீரக்்க்டி்கலைக் ்கறாணபிக்கும் 
மீபயறாலிச் டசறாதல்ன. சிை நீரக்்க்டி்கள இருப்பது 
ப்வறாயில்லை. ஆ்னறால் உங்களுக்கும், உங்கள 
வயதுக்கும் ‘மி்க அதி்கம்’ எனபது என்ன எனபலத உங்கள 
மருத்துவர உங்களுக்குச் பசறால்ைமுடியும்.

1 -ஆம் மறறும் 2 -ஆம் அறிகுறி்கள இல்ைறாமலிருந்தறால் 
ம்டுடம மீபயறாலி டசறாதல்ன பசய்யப்படுகி்து. ஆ்னறால் 
இது பபறாதுவறா்க 20 வயதுக்கு உ்ப்ை பபண்களுக்குப் 
பரிந்துல்க்்கப்படுவதில்லை.
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டிசம்பர 2019 -இல் புதுப்பி்ககப்்பட்்டது
இந்த பமய்த்த்கவல் அறிக்ல்க த்கவல் வழஙகும் வல்கயிலும், ்கல்வி டேறாக்கிலும் 
வடிவலமக்்கப்ப்டுளைது. இது குறிப்பி்ை மருத்துவ ஆடைறாசல்னலய வழஙகு-
வதறட்கறா அல்ைது உங்கள மருத்துவரின ஆடைறாசல்னக்்கறா்ன மறாறட்றா அல்ை.

Jean Hailes for Women’s Health ஆஸ்திட்லிய அ்சின ஆத்லவ ேனறியு-
ைன ஏறறுக்ப்கறாளகி்து.
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Jean Hailes for Women’s Health பபண்களின 
ஆட்றாக்கியம் என் தலைப்பில் ஒரு ப்ந்த மறறும் 
அல்னத்லதயும் உளைைக்கிய அணுகுமுல்லயக் 
ல்கயறாளுகி்து. இந்த பமய்த்த்கவல் அறிக்ல்க 
பபறாதுவறா்க ‘பபண்கள மறறும் சிறுமியர’ என் 
பசறாறப்றாைர்கலைப் பயனபடுத்துகி்து. 

இந்த பசறாறப்றாைர்கள டவறுப்ை பறாலி்னப் பணபுளை 
பபண்கள, இலைப்ப்ை பறாலி்னத்டதறார, மறறும் 
திருேஙல்க இ்ன அனுபவம் ப்கறாணடைறால்யும் 
உளைைக்கும் டேறாக்கில் பயனபடுத்தப்ப்டுளை்ன.

்கருவுறுதல் பறறி கூடுதல் 
விவ்ங்கள
PCOS உளை பபண்களுக்கு PCOS இல்ைறாத பபண்கலைப் 
டபறாைடவ அடத எணணிக்ல்கயில் குழந்லத்கள இருக்கும். ஆ்னறால் 
்கருத்தரிக்்க அவர்களுக்குக் கூடுதல் உதவி டதலவப்பைைறாம். 
35 வயதுக்குப் பி்கு உங்களுக்குக் ்கருவுறும் தி்ன குல்ந்து 
விடுகி்து. அத்துைன ்கருத்தரிப்பதும் ்கடி்னமறா்க இருக்்கக்கூடும். 
நீங்கள குழந்லத பப் விரும்பி்னறால் இலத நில்னவில் 
லவத்துக்ப்கறாளவது ேல்ைது. ்கருத்தரிப்பதில் உங்களுக்கு உதவி 
டதலவப்ப்ைறால் இது சு்கறாதறா்த் பதறாழில்சறார வல்லுேர்களுைன 
இலணந்து பணியறாற்க் ்கறாை அவ்கறாசம் தருகி்து. 

டமைதி்க விவ்ங்களுக்குப் பினவரும் 
இலணயதைத்துக்குச் பசல்ைவும்:
jeanhailes.org.au/health-a-z/pcos

PCOS பறாதிப்புைன வறாழதல்
PCOS -ஐக் குணப்படுத்த முடியறாது. ஆ்னறால் உங்கள 
அறிகுறி்கலை எவவறாறு நிரவகிப்பது எனபது குறித்து உங்கள 
மருத்துவர உங்களுக்கு ஆடைறாசல்ன வழங்க முடியும்.

எடுத்துக்்கறா்ைறா்க:

• உங்கள உய்த்துக்கு நீங்கள அதி்க எலையுைன இருந்தறால், 
5-10% எலை இழப்பும் கூை ஹறாரடமறான அைவு்கலை 
டமம்படுத்திக் குல்ந்த அறிகுறி்களுக்கு வழிவகுக்்கைறாம். 
எடுத்துக்்கறா்ைறா்க, நீங்கள 80 கிடைறா எலை இருந்தறால் 4-8 
கிடைறாலவக் குல்ப்பது உதவக்கூடும்

• ஒழுங்கற் மறாதவிைக்கு்கலை ஹறாரடமறான்கள, ்கருத்தலை 
மறாத்தில் மறறும் பி் மருந்து்கள மூைம் நிரவகிக்்கைறாம்

• அதி்கப்படியறா்ன முடிலய பமழுகு தைவுதல், டைசர 
பயனபடுத்தி முடி அ்கற்ல், பி் முடி அ்கறறும் உத்தி்கள, 
்கருத்தலை மறாத்தில் மறறும் பி் மருந்து்கள டபறான் மூைம் 
நிரவகிக்்கைறாம்.

• மு்கப்பருலவ ்கருத்தலை மறாத்தில் மறறும் பி் மருந்து்கள 
மூைம் நிரவகிக்்கைறாம்

• ்கருவுறுதலை ஆட்றாக்கியமறா்ன வறாழக்ல்க முல், 
மருந்து்கள அல்ைது எலை குல்ப்பு அறுலவ சிசிச்லச 
மூைம் நிரவகிக்்கைறாம்

• உணரவு சம்பந்தப்ப்ை பி்ச்சில்ன்கலை ஆட்றாக்கிமறா்ன 
வறாழக்ல்க முல், ஆடைறாசல்ன அல்ைது மருந்து்கள மூைம் 
நிரவகிக்்கைறாம்.
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