
Co warto wiedzieç o PCO – zespole policystycz-
nych jajników?
CCoo ttoo jjeesstt PPCCOO??

Zespó∏ policystycznych jajników (w skrócie – PCO) jest nast´pstwem zaburzenia równowagi
hormonalnej w organizmie kobiety, przejawiajàcym si´ podwy˝szonym poziomem androge-
nów (m´skich hormonów p∏ciowych). Nazwa tego schorzenia pochodzi z obserwacji, ˝e
u niektórych kobiet cierpiàcych na to schorzenie zaobserwowano wyst´powanie w jajnikach
licznych p´cherzyków lub cyst wype∏nionych p∏ynem (jajniki to parzyste narzàdy mieszczàce
si´ w miednicy mniejszej, których zadaniem jest wytwarzanie hormonów i komórek jajo-
wych). Komórki jajowe sà wytwarzane i dojrzewajà w jajnikach do chwili ich uwolnienia
(owulacji). Cysty na jajnikach tworzà sie wtedy, gdy p´cherzyk zawierajàcy komórk´ jajowà
roÊnie, lecz jej nie uwalnia. Te ma∏e cysty same w sobie nie stanowià problemu zdrowotnego
– nie jest to rak i nie trzeba ich usuwaç.

JJaakk cczz´́ssttoo wwyysstt´́ppuujjee PPCCOO??

Ocenia si´, ˝e zespó∏ policystycznych jajników wyst´puje u 5 – 10% dziewczàt w okresie po-
kwitania i kobiet dojrza∏ych. W USA najpradwopodobniej na schorzenie to cierpi oko∏o
4 mln kobiet.

JJaakkiiee ssàà oobbjjaawwyy PPCCOO??

U kobiet cierpiàcych na PCO schorzenie to objawia sie wielorako (patrz rysunek poni˝ej).
Niektóre objawy mogà pojawiç si´ u dziewczàt nastoletnich – wkrótce po pierwszej mie-
siàczce. U kobiet mogà wyst´powaç ró˝ne objawy PCO, lecz zazwyczaj jest to jeden z poda-
nych poni˝ej a niekiedy wszystkie:

• rzadsze miesiàczki lub ich brak – cykle mogà byç nieregularne;
• rzadsza owulacja (uwalnianie komórki

jajowej) lub jej brak, co mo˝e utrud-
niaç zajÊcie w cià˝´ lub powodowaç ca∏-
kowità bezp∏odnoÊç;

• nadmierne ow∏osienie twarzy, klatki
piersiowej, brzucha, pleców lub okolicy
∏onowej;

• tràdzik lub przet∏uszczanie si´ skóry;
• sk∏onnoÊç do tycia lub oty∏oÊç;
• pasma zgrubia∏ej, ciemnobràzowej a na-

wet czarnej skóry na szyi, w pachwinach
i fa∏dach skórnych.

Do rzadziej wyst´pujàcych objawów 
zalicza si´:
• rzedni´cie w∏osów lub ∏ysienie typu m´-

skiego;
• ma∏e wyroÊle na skórze lub drobne, nad-

miarowe p∏aty skórne w do∏ach pacho-
wych lub okolicach szyi;

• z∏y profil lipidowy (wysoki cholesterol
ca∏kowity i niski poziom „dobrego” cho-
lesterolu (we frakcji HDL).

• wysokie ciÊnienie krwi (ponad
140/90 mmHg).

• cukrzyca.
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Niniejsza broszura dla pacjentki nie jest chroniona prawem autorskim. Mo˝na jà kopiowaç i rozprowadzaç 
bez ˝adnych ograniczeƒ w formie wydruku lub pliku - TThhee CCoonnttrraacceeppttiioonn RReeppoorrtt -- PPaattiieenntt UUppddaattee



JJaakkaa jjeesstt pprrzzyycczzyynnaa PPCCOO??

Przyczyna zespo∏u policystycznych jajników dotychczas nie jest znana. PCO wydaje si´ byc scho-
rzeniem dziedzicznym i naukowcy usi∏ujà ustaliç, które geny sà odpowiedzialne za jego wyst´-
powanie. PCO wyst´puje cz´Êciej u kobiet oty∏ych i takich, u których wyst´puje wysoki poziom
insuliny.

JJaakk wwyykkrryywwaa ssii´́ PPCCOO??

PCO wykrywa si´ wieloetapowo. Najpierw lekarz przeprowadza z pacjentkà dok∏adny wy-
wiad chorobowy ze szczególnym uwzgl´dnieniem charakterystyki cyklu miesiàczkowego,
zdarzeƒ reprodukcyjnych i wykonuje rutynowe badania ginekologiczne. JeÊli istnieje uzasad-
nione podejrzenie PCO, lekarz zazwyczaj przeprowadza ultrasonograficzne badanie jajni-
ków i zleca oznaczenia poziomu hormonów we krwi.

JJaakk lleecczzyy ssii´́ PPCCOO??

Choç nie istnieje ˝aden schemat leczenia przyczynowego, PCO mo˝na leczyç objawowo na
kilka sposobów ze znakomitymi wynikami. Ginekolodzy cz´sto przepisujà cierpiàcym na to
schorzenie kobietom pigu∏ki antykoncepcyjne, które zazwyczaj ∏agodzà objawy. Pigu∏ka an-
tykoncepcyjna wyrównuje równie˝ cykle, obni˝a poziom m´skich hormonów do normalne-
go, sprzyja leczeniu tràdziku i spowalnia wzrost zb´dnego ow∏osienia, które staje si´ rów-
nie˝ rzadsze i cieƒsze. Pigu∏ka antykoncepcyjna zapobiega rakowi macicy, który mo˝e byç
nast´pstwem d∏ugotrwa∏ego, nieleczonego PCO.

W os∏abieniu objawów pomóc mo˝e stosowanie leków zwi´kszajàcych wra˝liwoÊç organi-
zmu na insulin´ i zmiana stylu ˝ycia. Leczenie zewn´trzne ∏agodzi tràdzik. Niepo˝àdane
ow∏osienie usuwa si´ zazwyczaj metodami mechanicznymi (depilacja, elektrokoagulacja, go-
lenie, terapia laserem) lub chemicznymi (utlenianie, stosowanie depilatorów chemicznych).
Regularne çwiczenia fizyczne i dieta niskokaloryczna pozwalajà zachowaç kontrol´ nad nad-
wagà a tak˝e redukujà objawy PCO.

Dla kobiet, które majà problem z zajÊciem w cià˝´ dost´pne sà leki wywo∏ujàce owulacj´
i wyrównujàce cykle miesiàczkowe, co zwi´ksza szans´ pocz´cia dziecka. Wi´cej informacji
na temat mo˝liwoÊci leczenia PCO i zwiàzanych z nim problemów zdrowotnych mo˝esz uzy-
skaç m. in. w placówkach Towarzystwa Rozwoju Rodziny.
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SSzzcczzeeggóó∏∏oowwee iinnffoorrmmaaccjjee nnaa tteemmaatt mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii lleecczzeenniiaa zzeessppoo∏∏uu 
ppoolliiccyyssttyycczznnyycchh jjaajjnniikkóóww ((PPCCOO)) ww ppoobbllii˝̋uu TTwwoojjeeggoo mmiieejjssccaa zzaammiieesszzkkaanniiaa
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Zarzàd G∏ówny Towarzystwa Rozwoju Rodziny Poradnia Przedma∏˝eƒska i Rodzinna TRR
Poradnia M∏odzie˝owa i Rodzinna 45-064 Opole, ul.Damrota 6
00-331 Warszawa, ul. Sewerynów 4 tel./fax (77) 454 48 45, e-mail: trropole@free.ngo.pl
tel./fax (22) 828 61 91, tel. (22) 828 61 92
e-mail: zgtrrw@free.ngo.pl

Ogólnopolska Lekarska Przychodnia Specjalistyczna Poradnia, OÊrodek Interwencji Kryzysowej TRR
00-449 Warszawa, Plac Trzech Krzy˝y 16 50-015 Wroc∏aw, ul. Stawowa 1a
tel.(22) 621 69 29, fax (22) 621 91 93 tel./fax (71) 342 14 13

Lekarska Przychodnia Specjalisyczna Poradnia M∏odzie˝owa TRR
Poradnia dla M∏odzie˝y i Rodziców 65-001 Zielona Góra, ul.Bohaterów Westerplatte 27
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73 tel. (68) 325 37 87
tel. (12) 423 74 23

Lekarska Przychodnia Specjalistyczna Punkt Poradnictwa TRR
85-092 Bydgoszcz, ul.Kar∏owicza 26 76-200 S∏upsk, ul. Sienkiewicza 16
tel. (52) 341 17 91 tel. (59) 840 07 70

Lekarska Przychodnia Specjalistyczna Poradnia M∏odzie˝owa TRR
20-818 Lublin, Al. KraÊnicka 100 61-737 Poznaƒ, ul. 27 Grudnia 19


