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Təqdim edilmiş icmal məqalədə yumurtalıqların polikistozu sindromunun (YPS) etiopatogenezi 

haqqında müasir təsəvvürlər göstərilmişdir. YPS-li qadınların laborator müayinəsi, hormonal 

tədqiqatlara əsaslanır. Yumurtalıqların ultrasəs müayinəsinin nəticəsi vacib hesab olunur, bunun 

əsasında qadında YPS-nin olması qərarına gəlmək olur. Daha bir instrumental müayinə metodu 

laparoskopiya hesab olunur. YPS-nin müalicə metodunun seçilməsi klinik-laborator 

göstəricilərin əsasında, xəstəliyin patogenetik variantlarını nəzərə almaqla aparılmalıdır. YPS-

nin müalicəsi 2 cür olur: konservativ və operativ. YPS-nin medikamentoz müalicəsinin əsas 

istiqamətləri bunlardır: xəstəliyin klinik və metabolik əlamətlərinin kənarlaşdırılması; 

androgenizasiya simptomlarının azaldılması; menstrual siklin bərpası və ovulyasiyanın 

induksiyası. Operativ müdaxiləyə göstəriş – konservativ müalicə metodlarının qeyri effektiv 

olması zamanı fertilliyin bərpasının vacibliyi. Beləliklə, YPS kifayət qədər yayılmış endokrin-

ginekoloji patologiya hesab olunur, onun diaqnostika və müalicə məsələləri sonralar öyrənilməni 

tələb edir. 

Açar sözlər: yumurtalıqların polikistozu  sindromu, etiopatogenez, diaqnostika, müalicə.  

 

Yumurtalıqların plikistozu sindromu (YPS) – heterogen patologiya olub, 

yumurtalıqların struktur və funksiya patologiyası ilə əlaqədardır ki, bu da 

hiperandrogeniya, anovulyasiya və yumurtalıqların polikistozunun exoqrafik 

əlamətləri ilə özünü büruzə verir [5, 24, 26]. YPS, menstrual və reproduktiv 

funksiyanın ən çox rast gəlinən endokrin-metabolik pozuntularından biri hesab 

olunur və fertil yaşlı qadın populyasiyasının 30%-nə toxunur, həmçinin 

hiperandrogeniyanın dəri əlamətlərinin (hirsutizm, akne, seboreya, alopesiya) və 

anovulyator sonsuzluğun aparıcı səbəbi hesab olunur [3, 22]. Bu günki gündə YPS 

metabolik sindromun təkib hissəsi kimi qəbul edilir [5]. 

Problemin aktuallığı onunla əlaqədardır ki, YPS bütün dünyada reproduktiv 

yaşlı qadınlar arasında ən çox yayılmış endokrinopatiya hesab olunur və 5-20% 

qadınlarda rast gəlinir, təkcə endokrin sonsuzluğuna deyil, həm də sonralar 
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maddələr mübadiləsi pozuntusunun, 2-ci tip şəkərli diabetin və miokard infarktının 

inkişafına səbəb olur [7, 8]. 

Yumurtalıqların polikistozu 56%-dən çox halda endokrin sonsuzluğa səbəb 

olur. O, sonsuz nikahların ümumi sayının 20-22%-ni təşkil edərək aparıcı mövqe 

tutur. Endokrin orqanların funksiya pozuntusu fonunda inkişaf edən sonsuzluğun 

strukturunda bu patologiyanın tezliyi 75%-ə çatır [12, 28]. 

YPS-nin simptomokompleksi xəstənin yaşından asılı olaraq fərqlənir: 35 

yaşadək oliqo-amenoreya tipli menstruasiya pozuntuları üstünlük təşkil edir, 35 

yaşdan sonra isə menstrual siklin spontan bərpası faizi artır, bununla belə 

metabolik və kardioloji pozuntuların yayılma tezliyi artır [24]. 

Çoxsaylı tədqiqatlara baxmayaraq, YPS-nin formalaşmasının səbəbi 

haqqında yekdil anlayış yoxdur. Bu sindromun müxtəlif inkişaf  mexanizmlərinin 

olması, patoloji prosesə bir çox sistemlərin qoşulmasını göstərir. Müasir dövrdəki 

müxtəlif hipotezlərə görə bu xəstəliyin genezində ekoloji və genetik faktorlar 

iştirak edir [9]. 

YPS-nin klassik təsviri 1935-ci ildə Şteyn və Levental tərəfindən 

verilmişdir. 2003-cü ildə Rotterdam konsensusu tərəfindən YPS-nin 3 əsas meyarı 

müəyyən edilmişdir: xroniki anovulyasiya, oliqomenoreya və ya amenoreya; 

hiperandrogeniya (klinik və/ya biokimyəvi); yumurtalıqların polikistozunun 

exoqrafik əlamətləri [30]. Bu sənədə əsasən, yuxarıda sadalanan meyarlardan iki 

və ya üçünün olması YPS diaqnozunun qoyulmasına əsas verir, bu halda oxşar 

klinik və laborator simptomları olan digər patoloji vəziyyətlər – androgen 

sekresiya edən şişlər, İtsenko-Kuşinq sindromu, hiperprolaktinemiya, tireoid 

patologiya, adrenogenital sindrom istisna olunmalıdır. Müasir şəraitdə YPS, hər 

şeydən əvvəl ovarial disfunksiya ilə müşayət olunan hiperandrogen vəziyyət kimi 

qiymətləndirilir və ona ancaq hiperandrrogeniyanın digər endokrin səbəbləri istisna 

edildikdən sonra diaqnoz qoyulur [30].  

   Hiperandrogeniya ilə şərtlənən YPS-nin aparıcı klinik əlamətləri aşağıdakılardır: 

- Menstrual siklin pozuntuları – qeyri-requlyar menstrual sikl, nadir 

menstruasiyalar, disfunksional uşaqlıq qanaxmaları; 
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- Xronik anovulyasiya və ya oliqoovulyasiya nəticəsində yaranan sonsuzluq; 

- Hirsutizm; 

- Yağlı dəri, üzdə sızanaqlı səpkilərin yaranması və seboreyanın digər 

əlamətləri; 

- Səs tembrinin alçalması; 

- Androgen alopesiya; 

- Akantoz; 

- Depresiya, oyanıqlıq, əsəbilik, aqressivlik [7, 8, 29]. 

YPS-li qadınların laborator müayinəsihormonal tədqiqatlara əsaslanır [11, 

21]. YPS-li qadınların qanının hormonal profilinin öyrənilməsi zamanı ən sabit və 

göstərici parametrlər, LH səviyyəsinin və LH/FSH>2,5 indeksinin artması (80% 

qadınlarda), testosteronun artması (60% qadınlarda) və progesteronun səviyyəsinin 

stabil azalması (100% qadınlarda) müəyyən olunmuşdur. Müasir təsəvvürlərə görə, 

birincili polikistozlu xəstələrdə yumurtalıqların tipik dəyişikliyi ilə əlaqəsi olan ən 

aşkar faktor LH-ın mütləq və ya nisbi artmasıdır. Eyni zamanda LH-ın yüksək 

səviyyəsi YPS-nin mütləq diaqnostik meyarı hesab olunmur [20, 21]. 

Ultrasəs müayinəsinin nəticələri vacib hesab olunur ki, bunların əsasında 

xəstədə YPS-nin olması haqqında qərar vermək olar. YPS-nin ultrasəs 

müayinəsində aparıcı rol transvaginal müayinəyə düşür; bu, yumurtalıqların 

quruluşu, stroması və follikulyar aparatı haqqında tam şəkil verir [20]. YPS-nin 

ultrasəs əlamətlərinə aiddir: yumurtalıqların həcminin artması və kapsulunun 

böyüməsi; diametri 10 mm-dək olan 10-dan çox follikulun olması; uşaqlığın ön-

arxa ölçüsünün artması, endometriumun qalınlaşması; uşaqlıq-yumurtalıq 

indeksinin 3,5-dən çox olması. USM nəticələrinə görə YPS-nin diaqnostikası 

zamanı səhv etmə ehtimalı 18-47% arasında dəyişir. Bu zaman alınmış nəticələrin 

təhlilinin mürəkkəbliyi ilə əlaqədar olaraq ultrasəs əlamətlərinin həm 

hiperdiaqnostikası, həm də hipodiaqnostikası bərabər səviyyədə qeyd olunur [20]. 

Digər instrumental müayinə metodu laparoskopiyadır, bu zaman YPS-li 

xəstələrdə yumurtalıqların ikitərəfli böyüməsi və onlarda çoxsaylı kapsulaltı 
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sistlərin olması görünür. Yumurtalıqların kapsulu qalın, hamar və güclənmiş damar 

şəkli ilə görünür [20, 27]. 

YPS zamanı antimüller hormonun (AMH) zərdabda təyini diaqnostik 

əhəmiyyətə malikdir. YPS-li qadınlarda o, nəzərəçarpacaq dərəcədə artır ki, bu da 

kiçik antral follikulların sayının və qranulez toxumanın artması ilə əlaqədardır. 

Yumurtalıqların stimulyasiyasından sonra yumurtahüceyrənin çıxması ilə AMH 

arasında birbaşa asılılıq vardır; bu, yumurtalıqların hiperstimulyasiyasının 

proqnozlaşdırılması üçün əhəmiyyətlidir [1, 2, 4, 14]. 

Etiraf etməliyik ki, elmin inkişafının müasir səviyyəsində YPS-li xəstələrin 

müalicəsinin uğuru əsasən, sonsuz  xəstələrdə ovulyasiyanın bərpası və hamiləliyin 

baş verməsi ilə əlaqədardır, bu patoloji vəziyyətin müalicə olunması ilə əlaqədar 

deyil. YPS-li xəstələrin müalicə metodunun seçilməsi klinik-laborator göstəricilərə 

əsaslanmalı və xəstəliyin patogenetik variantları nəzərə alınmalıdır [3]. YPS-nin 

müalicəsi 2 cür olur: konservativ və cərrahi. Konservativ müalicənin əsas 

məsələləri aşağıdakılardır: xəstəliyin klinik və metabolik əlamətlərinin 

kənarlaşdırılması; androgenizasiya simptomlarının azaldılması; menstrual siklin və 

ovulyasiyanın induksiyasının bərpası [3, 12, 15]. Cərrahi müalicəyə göstəriş – 

konservativ müalicə metodlarının effektsiz olması zamanı fertilliyin bərpasının 

vacibliyidir [13]. 

Müasir dövrdə YPS-nin konservativ müalicəsinin klassik sxeminə 

aiddir:oliqomenoreya və disfunksional uşaqlıq qanaxmalarını kənarlaşdırmaq üçün 

estrogen-gestagen terapiyanın aparılması, hirsutizmə qarşı estrogen-gestogen və 

antiandrogen terapiyanın aparılması; yaşayış tərzinin dəyişdirilməsi və piylənməyə 

qarşı fiziki idmanlar; bədən çəkisinin azaldılması və ovulyasiyanın bərpası üçün 

klomifen sitratın təyini [16-18]. 

YPS zamanı, həmçinin digər endokrin sonsuzluq hallarında hamiləliyə nail 

olmaq üçün klomifen sitrat və ya qonadotropinlərlə ovulyasiyanın stimulyasiyası 

aparılır. Bundan başqa klomifen sitratla müalicəyə əlavə kimi qadınlarda kişi cinsi 

hormonlarının miqdarını azaldan steroidlər də tövsiyə edilə bilər [23]. 



5 
 

YPS-li və insulinə rezistentli xəstələrdə metforminlə müalicədən sonra 

ovulyasiya baş verə bilər, bu, orqanizmin insulinə həssaslığını artırır [19]. 

YPS fonunda sonsuzluq zamanı hamiləliyə nail olmaq üçün başlıca şərt – 

təbii fertilliyin bərpasına yönəlmiş tədbirlərdir. Müxtəlif tipli ovulyasiya 

induktorları və cərrahi metodlar, o cümlədən yumurtalıq toxumasının ikitərəfli 

rezeksiyası və müxtəlif təsirlər vasitəsilə destruksiyası tətbiq edilir. Təbii fertilliyin 

bərpası metodları effektsiz olduqda EKM ilə müalicəyə keçilir [25]. 

Müasir dövrdə geniş spektrli terapevtik ovulyasiyanın induksiyası sxemlərin 

mövcud olmasına baxmayaraq, bir sıra YPS-li qadınlarda ovulyasiyanın 

medikamentoz stimulyasiyası effektsiz olur. Bütün dünyada ovulyasiyanın 

stimulyasiyası əksərən klomifenlə aparıldığı üçün, bu xəstələri klomifenərezistent 

hesab etmək olar. Onlar klomifen terapiyası alan YPS-li xəstələrin ümumi sayının 

təxminən 12%-ni təşkil edir [23]. Klomifendən başqa ovulyasiyanın stimulyasiyası 

üçün həm də birbaşa stimulyatorlar – insan qonadotropini preparatları istifadə 

olunur. YPS-li xəstələrdə ovulyasiyanın bu preparatlarla dərman stimulyasiyasının 

vacib xüsusiyyəti odur ki, bu zaman yumurtalıqların hiperstimulyasiyası 

sindromunun yaranması riski çox yüksək olur,onun ümumi stimulyasiya siklləri 

arasında rastgəlmə tezliyi 8,4%, ağır formasının tezliyi isə 0,5-1% təşkil edir [23]. 

Ovulyasiyanın terapevtik stimulyasiyasının digər mənfi tərəfi odur ki,yüksək 

dozalı preparatların təsirindən orqanizmin hormonal statusu dəyişilir, bu 

preparatlatların hər birinin əlavə təsiri və bir sıra əks göstərişləri vardır. Həmçinin 

bu halda çoxdöllü hamiləliyin baş verməsi riski yüksək olur [3, 10]. 

YPS-nin operativ müalicə metodları – yumurtalıqların klassik və pazvari 

rezeksiyası, həmçinin diatermo-koaqulyasiya, yumurtalıqların 

elektrokauterizasiyası, dekortikasiya, demedulyasiya kimi müasir laparoskopik 

texnologiyalar təəssüf ki, həmişə problemi həll etmir. Cərrahi müdaxilənin vaxtı 

məsələsi mübahisəli olaraq qalır, belə ki, bəzi müəlliflər təklif edir ki, onu ancaq 

bir neçə konservativ müalicə siklinin uğursuz olmasından sonra aparmaq lazımdır; 

digərləri isə hesab edir ki, operativ müalicə – müalicənin başlanğıc etapı olmalıdır 

[10, 13]. 
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Terapiyanın düzgün təyin edilməsi üçün YPS-ni hiperandrogeniyanın digər 

klinik əlamətləri (adrenogenital sindrom, yumurtalıqların və böyrəküstü vəzilərin 

virilizasiyaedici şişləri) ilə diferensiasiya etmək lazımdır [20]. 

Azərbaycan endemik zob regionlarına aiddir. Qalxanabənzər vəzinin 

quruluşunun, funksiyasının patoloji dəyişikliyi çox vaxt YPS səbəbli sonsuzluq ilə 

müştərək rast gəlinir və erkən reproduktiv itkilərin risk faktoru ola bilər. Ona görə 

də qalxanabənzər vəzinin funksional aktivliyinin təyini, istənilən reproduktiv 

funksiya pozuntularının kompleks müayinəsinə daxil olmalıdır [6]. 

Beləliklə, YPS – diaqnostika və müalicə məsələlərinin gələcəkdə 

öyrənilməsi tələb olunan, kifayət qədər yayılmış endokrin-ginekoloji patogiya 

hesab olunur.YPS-nin diaqnostikasına,ovulyator disfunksiya, hiperandrogeniya və 

yumurtalıqların polikistozunun exoqrafik meyarlarını təsdiqləyə biləcək laborator-

instrumental metodlar daxildir. YPS-li xəstələrin əsas aparılma prinsipi – 

əlamətlərin erkən aşkar edilməsi və mümkün metabolik və hormonal pozuntuların 

korreksiyası məqsədi ilə ardıcıl müalicə tədbirlərinin aparılmasından ibarətdir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКУ 

И ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИКИСТОЗА ЯИЧНИКОВ 

 

Мехтиева Л.А., Рзакулиева Л. М.  

 

Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования врачей 

им. А. Алиева, кафедра акушерства и гинекологии, Баку, Азербайджан 

 
В обзорной статье приведены современные данные по этиопатогенезу синдрома 

поликистозных яичников (СПКЯ). Лабораторное обследование женщин с СПКЯ 

базируется на гормональных исследованиях. Результаты ультразвукового исследования 

яичников являются важными показателями, на основании которых можно сделать 

заключение о наличии у пациентки СПКЯ. Еще одним методом инструментальной 

диагностики является лапароскопия. Выбор метода лечения СПКЯ необходимо проводить 

на основании клинико-лабораторных данных и с учетом патогенетических вариантов 

заболевания. Лечение СПКЯ разделяют на два вида: консервативное и хирургическое. 

Основными задачами медикаментозной терапии СПКЯ являются: устранение 

клинических и метаболических проявлений заболевания; уменьшение симптомов 

андрогенизации; восстановление менструального цикла и индукция овуляции. Показание 

к оперативному вмешательству – необходимость восстановления фертильности при 

неэффективности консервативных методов лечения. Таким образом, СПКЯ является 

достаточно распространенной эндокринно-гинекологической патологией, вопросы 

диагностики и лечения которой требуют дальнейшего изучения.  

Ключевые слова: синдром поликистозных яичников, этиопатогенез, диагностика, 

лечение. 
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The review article includes the data of etiopathogenesis of polycystic ovary syndrome (PCOS). 

The laboratory examination of women with PCOS is based on hormonal research. Results of 

ultrasound examination of the ovaries are the most important, based on them you can make a 

conclusion. Another method of instrumental diagnosis is laparoscopy. The choice of the 

treatment’s method is necessary to carry based on clinical-laboratorial data and taking into 

account the pathogenetic variants of the disease. The treatment of PCOS is divided into two 

types: conservative and surgical treatment. The main tasks of the conservative therapy are: 

elimination of clinical and metabolically manifestations of the disease; decreasing of symptoms 

of androgenization; recovery of the menstrual cycle and ovulation induction. Indication for 

surgery is the need to restore the fertility when the conservative methods are inefficient. In this 

way, PCOS has very widely prevalence and its necessary to conduct further investigations to 

learn its diagnosis and treatment issues. 

Keywords: polycystic ovary syndrome, etiopathogenesis, diagnosis, treatment.  
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