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1. GİRİŞ 

Polikistik over sendromu (PKOS), doğurganlık dönemindeki bayanlarda 

sıklıkla karşılaşılan endokrin bir bozukluktur. PKOS görülme sıklığı yaklaşık olarak 

% 6-8 düzeylerindedir (Azziz R ve ark, 2004). PKOS teşhisi için biyokimyasal ya da 

klinik olarak hiperandrojenizme ait bulgular ile kronik anovülasyon mevcudiyeti ve 

hiperprolaktinemi, konjenital adrenal hiperplazi (KAH), Cushing sendromu (CS) gibi 

PKOS’a benzer klinik tablolara neden olabilecek patolojilerin ekartasyonu gereklidir 

(Rotterdam ESHRE/ASRM Sponsored PCOS Consensus Workshop Group, 2004). 

Buna göre PKOS tanısı, PKOS’a benzer klinik tablolara yol açabilecek diğer 

etyolojik sebepler ekarte edildikten sonra aşağıda belirtilen üç kriterden en az ikisinin 

beraber bulunması ile konulması tavsiye edilmiştir. 

1. Oligo-anovülasyon 

2. Biyokimyasal ve/veya klinik hiperandrojenizme ait bulgular 

3. Ultrasonografide gösterilmiş polikistik overler 

PKOS genel olarak peripubertal dönemden itibaren görülmeye başlayan mens 

düzensizlikleri (disfonksiyonel uterin kanama, oligo-amenore), hiperandrojenizme ait 

bulgular (ciltte artmış yağlanma, akne, androjenik alopesi, hirsutizm) ve infertilite ile 

karşımıza çıkmaktadır (Goldzieher JW ve Green JA, 1961). 

PKOS’lu bireyler uzun dönemde birçok hastalık açısından risk altındadır. 

PKOS’lu bireylerde tip 2 diabetes mellitus (DM) ve bozulmuş glikoz toleransı (BGT) 

kombine görülme sıklığı farklı çalışmalarda % 35 ile % 40 arasında tespit edilmiştir 

(Legro RS ve ark, 1999a; Weerakiet S ve ark, 2001). Bu sebeplerle PKOS, tip 2 DM 

gelişimi açısından bağımsız bir risk etkeni olarak görülmekte ve bütün PKOS’lu 

bireylere DM gelişimi yönünden tarama yapılması tevsiye edilmektedir. PKOS’lu 

bireylerdeki obezite, insülin direnci (IR), BGT, tip 2 DM ve hiperandrojenizm 
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nedeniyle bu bireylerin kardiyovasküler hastalıklar (KVH) açısından artmış yüksek 

risk altında oldukları düşünülmektedir (Legro RS, 2003). 

PKOS’daki başlangıç fizyopatolojik değişiklikler, over dokusu ve 

periferindeki inflamasyondur. Bu inflamatuvar değişiklikler, IR, hipotalamohipofizer 

aks (HHA) disfonksiyonu ve apoptoza bağlı gelişen overyan anovulasyona neden 

olabilir (Xiong YL ve ark, 2011). PKOS fizyopatolojisinde önemli yeri olan 

inflamasyon, oksidatif stres ve IR’daki artış bir süre sonra kısır döngüye girer (Gao 

H ve ark, 2014). Kronik düşük dereceli inflamasyon sonucunda obezite, IR, tip 2 

DM, dislipidemi, metabolik sendrom (MS) ve KVH riski artmaktadır (Sirmans SM 

ve ark, 2012). 

Bazı çalışmalarda PKOS olan kadınların, erkeklerinde dâhil oldugu birinci 

derece akrabalarında IR, obezite, tip 2 DM, KVH, erken erkek tipi saç dökülmesi ve 

tüylenmede artmış bir insidans saptanmıştır (Benitez R ve ark, 2001). 

Bizde bu noktadan hareket ederek erken başlayan erkek tipi saç dökülmesi 

olan erkek hastalarda kardiyovasküler ve metabolik etkilerin değerlendirilmesini 

amaçlayan bir çalışma oluşturduk. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Polikistik Over Sendromu 

Polikistik over sendromu (PKOS), doğurganlık dönemindeki bayanlarda sık 

olarak rastlanan jinekolojik hastalıklardan birisidir (Shannon M ve Wang Y, 2012). 

PKOS’lu bayanların % 50-75 kadarı sendromun tanımlanmasından daha önce birden 

fazla hekimi ziyaret etmiştir. Bunun en önemli sebebi ise PKOS’un evrensel kabul 

edilmiş bir tanımlanmasının olmamasıdır (Shannon M ve Wang Y, 2012). 

2.2. Polikistik Over Sendromu Tanım ve Tanı Kriterleri 

PKOS, oligomenore-amenore, hiperandrojenizm ve polikistik overler ile 

karakterizedir (Shannon M ve Wang Y, 2012). Ovulasyon kusurlarıyla birlikte 

görülen polikistik overlerden başka PKOS’da genel olarak biyokimyasal 

hiperandrojenizm, artmış luteinizan hormon (LH) seviyeleri, IR, dislipidemi de 

saptanmaktadır (Sarraj MA ve Drummond AE, 2012).  

2003 senesinde, Rotterdam PCOS Consensus Group ultrasonografi ile 

gösterilmiş polikistik over kanıtını dâhil ederek National Institutes of Health (NIH) 

kriterlerinin genişletilmesi ve PKOS tanısı için belirtilen 3 kriterden en az 2’sinin 

yerine getirilmesi şartını önermişlerdir (Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS 

Consensus Workshop Group, 2004). 

The Androjen Excess Society (AES)’in 2006 senesinde mevcut tanı kriterleri 

üzerinde yaptıkları bir değerlendirmede, hiperandrojenizm bulguları ile beraber over 

disfonksiyonu ve/veya ultrasonografi (USG) ile saptanmış polikistik overlerin, PKOS 

teşhisi için gerektiği sonucuna varılmıştır (Azziz R ve ark, 2006). Ayrıca bireylerde 

fazla androjen hormon salgılanmasının diğer etyolojik nedenlerinden biri mevcutsa 

birey PKOS tanımlamasına dâhil edilmemektedir. 

Şu an PKOS için kabul gören tanı kriterleri klinik ve/veya biyokimyasal 

hiperandrojenizm bulguları, oligo-anovulasyon ve/veya polikistik over bulgularıdır. 
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Bununla birlikte, klinik bulguların geniş bir dağılım göstermesinden ötürü bayanların 

fenotipine bağlı olarak PKOS ihtimali de farklılık gösterebilmektedir (Shannon M ve 

Wang Y, 2012). PKOS, ciddi metabolik, endokrinolojik, kardiyovasküler, ürolojik ve 

psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkması ile de ilişkili bir sendromdur. Bundan ötürü 

PKOS’un erken teşhisi, belirtilen olumsuz sağlık problemlerinin ortaya çıkma riskini 

azaltmak ya da önlemek için tedaviye başlanması adına gerekmektedir. 

Tablo 1. Polikistik over sendromunun sık kullanılan tanı kriterleri (Bremer AA, 

2010) 

1990 NIH tanı kriterleri: 

1) Klinik ve/veya biyokimyasal hiperandrojenizme ait bulgular 

2) Overlerin disfonksiyonu 

* Tanı için yukarıda belirtilen kriterlerin aynı anda bulunması gerekmektedir 

 

2003 Roterdam (ESHRE/ASRM) tanı kriterleri: 

1) Klinik ve/veya biyokimyasal hiperandrojenizme ait bulgular 

2) Oligo-anovulasyon 

3) Polikistik overler 

*Tanı için yukarıda belirtilen kriterlerden en az iki tanesinin sağlanması 

gerekmektedir 

 

2006 AES tanı kriterleri: 

Klinik ve/veya biyokimyasal hiperandrojenizme ait bulgular ilebirlikte 

aşağıdakilerden en az birinin bulunması gerekmektedir. 

1) Oligo-anovulasyon 

2) Polikistik overler 

3) Klinik ve/veya biyokimyasal hiperandrojenizme ait bulgular 

 

2009 Androgen Excess and PCOS Society tanı kriterleri: 

1) Klinik ve/veya biyokimyasal olarak hiperandrojenizme ait bulgular 

2) Over disfonksiyonu (ovulasyonda bozukluk ve/veya polikistik overler) 

* Tanı için yukarıda belirtilen kriterlerin aynı anda bulunması gerekmektedir 

 

 

**PKOS için belitilen tüm tanı kriterleri cushing sendromu, klasik olmayan konjenital adrenal 

hiperplazi, hiperprolaktinemi, hipotiroidizm, akromegali, prematür over yetmezliği, virilize edici bir 

adrenal veya over neoplazmı veya bir ilaca bağlı durum gibi diğer bozuklukların ekarte edilmesini 

gerektirir. 

***PKOS’lu hastaların ultrasonografisinde 2 ile 9 mm çapında, 12 yada daha fazla sayıda follikül 

olması ve/veya over volümünde artış (> 10 mL) polikistik over olarak tanımlanır. Belirtilen bulguların 

tek bir overde olması tanı için yeterlidir. 
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2.3. Polikistik Over Sendromunun Tarihçesi 

PKOS geçmişi tarih öncesi çağlara kadar uzanır. Mısır’daki papirüslerde 

günümüzde tanımlanmış PKOS’a benzer tariflemeler bulunmaktadır. Milattan önce 

(MÖ) 460-377 yılları arasında yaşamış olan Hippocrates, “Kadınların Hastalıkları” 

ile ilgili olarak, “menstruasyonları az olan, güçlü yapıda, maskülen görünümde, gebe 

kalamayan” kadınlardan söz etmektedir (Hanson AE, 1975). Efesli Sorranus da 

benzer şekilde “maskülen, steril” kadınlardan bahsetmektedir (Temkin O, 1991). 

PKOS’a ait tanımların bu denli eskiye uzanmasına rağmen, tıbbi olarak ilk detaylı 

tanımlama ve bu sayede tıbbi literatüre PKOS’u tanıtma, Stein IF ve Leventhal 

LM’nin 1935 yılında “Central Association of Obstetricians and Gynecologists” 

toplantısında sunduğu ve daha sonra yayına dönüştürdüğü “7 hasta” ile olmuştur 

(Stein IF ve Leventhal ML, 1935). Zaman içinde PKOS’un önemli bir endokrin 

sorun olduğu, hatta son yıllarda özellikle kronik hastalıklar açısından önemli bir 

endokrin/metabolik bozukluk olduğu anlaşılmıştır. 

2.4. Polikistik Over Sendromunun Epidemiyolojisi 

Heterojen bir bozukluk olduğu, tanıya yönelik önerilen kriterler farklı otör 

gruplarında değişebildiği, çalışılan popülasyonun özellikleri (örneğin oral 

kontraseptif kullanıp kullanmadığı) veya çalışmaya katılma şekli (örneğin kimi 

çalışmalarda işe başlamadan sağlık taramasında, kan bağışçılarında veya kimi 

çalışmalarda ücretsiz sağlık taraması şeklinde) farklı olabildiği için, PKOS’un 

prevalansını belirtmek zordur. Universal olarak kabul edilen tek bir “tanı kriter 

grubu” yoktur. Farklı uzman grupları farklı tanı kriterleri önermişlerdir. Tüm 

bunlarla birlikte, PKOS prevalansı ile ilgili farklı toplumlarda yapılan çalışmalar 

birbirinden çok uzak değildir ve yaklaşık % 6,5-8,0 olarak bildirilmektedir (Azziz R, 

2007; Musmar S ve ark, 2013). Menstrüel düzensizliği olan kişilerde PKOS 

prevalansı ise % 37-90 arasında bildirilmiştir (Franks S, 1995). PKOS ile ilgili farklı 

fenotiplerin tanınması berraklaştıkça ve net tanı kriterleri universal olarak kabul 

edildikçe prevalans açısından daha fazla veri elde edilecektir. 
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2.5. Polikistik Over Sendromunun Patofizyolojisi 

Etyolojisi net bir şekilde bilinmemekle beraber PKOS, genetik ve çevresel 

etkenlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkan, sık görülebilen ve kompleks bir 

sendrom olarak değerlendirilebilir. Bu sendromun patofizyolojisinde gonadotropin 

fizyolojisinde değişiklikler, steroidogenezis kusurları, insülin sekresyon ve etki 

kusurları ile birlikte genetik etkenler ön plana çıkmaktadır. 

2.5.1. Gonadotropin Sekresyon Defektleri 

PKOS’da hipotalamus-hipofiz-over aksının fonksiyonunda defektler tespit 

edilmiştir. LH pulslarının frekans ve amplitüdü ile ortalama serum LH 

konsantrasyonunda artış tespit edilmiştir. Bu tespit edilen değişikliklere gonadotropin 

releasing hormon (GnRH) pulse sıklığında artış, GnRH’ye yanıtta artış ve yüksek 

serum östrojen seviyelerinin sebep olduğu düşünülmektedir (Franks S, 1989). 

PKOS’lu bireylerde LH’nin tersine hipofizer kaynaklı folükül stimülan hormon 

(FSH) salgılanması erken folliküler fazda belirgin olarak daha düşük tespit edilmiştir 

(Rebar R veark, 1976). Düşük FSH seviyesinin sebebi net olarak anlaşılamamış 

olmakla birlikte kronik karşılanmamış östrojenin negatif feedback etkisi nedeniyle 

artmış GnRH pulsatilitesinin LH-β gen ekspresyonunu FSH-β gen ekspresyonuna 

göre daha fazla arttırması patofizyolojide rol oldıgı düşünülen olası mekanizmadır 

(Yen SS, 1980; Kaiser UB ve ark, 1995). 

2.5.2. Steroidogenezis Değişiklikleri 

PKOS’da over ve adrenal bez steroidogenezisinde birçok değişiklikler tespit 

edilmiştir. Artmış LH seviyeleri overlerde siklik adenozin monofosfat (cAMP) artışı 

ile steroidogenezisi androjen hormonların sentezi yönünde etkiler. Böylece bu da 

folliküllerin gelişiminde duraksama ile sonuçlanmaktadır. GnRH agonistlerinin 

PKOS’lu bireylerde klinik kullanımı ile normal kadınlara kıyasla teka hücrelerinde 

artmış düzeyde androstenedion ve 17-hidroksi progesteron (17-OHP) tespit edilmesi 

bu hücrelerde denovo steroidogenezis farklılığını (sitokrom P450c17 geninde artmış 
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ekspresyon) düşündürmektedir. Bu sistemi LH selektif olarak etkiliyor olabilir 

(Gilling-Smith C ve ark, 1994). 

Teka hücrelerinde insülin, insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1), insülin 

benzeri büyüme faktörü-2 (IGF-2) reseptörleri mevcuttur ve bu reseptörlerin 

uyarılmasının overlerde androjen sentezinde etkileri olduğu tespit edilmiştir (Nahum 

Rve ark, 1995). İnsülinin etkisi net olarak bilinmemekle birlikte insülin fazlalığının 

düzeltilmesi ile LH’da farklılık olmadan serum androjen düzeylerinde azalma tespit 

edilmiştir. PKOS’lu hastaların % 20-50’sinde saptanan artmış 

dihidroepiandrostenedion sülfat (DHEA-S) ve 11-β (OH) androstenedion düzeyleri 

adrenal bezde artmış androjen hormon sentezini göstermektedir (Morán Cve ark, 

1999). Ancak adrenokortikotropik hormon (ACTH) düzeyleri normal bayanlarınkine 

benzer seviyelerde bulundugundan, farklılığın ACTH’ya yanıttan kaynaklanabileceği 

ya da ACTH dışı etkenler ile adrenal bezin uyarıldığı düşünülmektedir. PKOS’da 

DHEA-S düzeyleri, bazal ve ACTH uyarısına artmış adrenal androjen sekresyon 

yanıtında genetik etkenler önemlidir (Yildiz BOve ark, 2004). Artmış adrenal 

androjen sentezinin PKOS fizyopatolojisindeki yeri tam olarak bilinmemektedir. 

Overde sex steroid sentezi hem granulosa hem de teka hücrelerinde görülür 

(şekil 1). Bununla birlikte steroidogenezisin kalitatif düzenleyicisi olan P450c17, 

sadece teka hücresinde görülmektedir. Androstenedion, overde üretilen ana androjen 

prekürsörüdür. 17-β hidroksisteroid dehidrogenaz (17-β OHSD) izoizimleri 

androstenedionu testosterona dönüştürebilir. Alternatif olarak, aromataz 

androstenedionu östrojene dönüştürebilir (Bremer AA, 2010). 
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Şekil 1. Overyan sex steroid sentezi (Bremer AA, 2010). 17-OH Preg, 17- OH 

pregnenolone; 17-OH Prog, 17-OH progesterone. 

 

2.5.3. İnsülin Sekresyon ve Etki Bozuklukları 

IR ve kompansatuvar olarak ortaya çıkan hiperinsülinemi hem zayıf hem de 

obez PKOS’lu bireylerde sıklıkla karşılaşılan bulgulardan birisidir (Dunaif Ave ark, 

1989). PKOS’da IR değerlendirilmesinde çalışılan grubun özellikleri ve kullanılan 

IR ölçüm yöntemleri sonuçlar üzerinde değerli bir etkiye sahiptir (Yildiz BO ve Gedik 

O, 2004). Sendromda insülin etki bozukluklarının mekanizması tam olarak 

bilinmemektedir (Dunaif A, 1997). Obez PKOS’lu bireylerde hiperandrojenizm ile 

hiperinsülinemi arasında pozitif korelasyon tespit edilmesinin sonrasında birçok 

çalışmada zayıf ve obez PKOS’lu hastalarında IR tespit edilmiştir, fakat ne obezite 

ne de tek başına androjen fazlalığı PKOS’da görülen insülin etki bozukluğunu tam 

olarak açıklayamamaktadır (Dunaif A, 1997; Burghen GA, 1980). Ayrıca, her PKOS’lu 

bireyde IR olmadığı gibi, IR ölçümü PKOS tanı kriterleri arasında da yer 

almamaktadır (Yildiz BO ve Gedik O, 2004). PKOS’da IR ve hiperinsülinemi, 

overlerde androjen üretimini ve seks hormon bağlayıcı globülin (SHBG) seviyesinde 

azalma ile serbest testesteron seviyelerini arttırmaktadır. IR’ı değerlendiren çeşitli 
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çalışmalarda, insülinin reseptörüne bağlanması normal olmasına ragmen, insülin 

aracılı glukoz transportunun serin fosforilasyonunda artışa bağlı postreseptör defekt 

nedeniyle azalmış olduğu tespit edilmiştir (Dunaif A, 1997). 

2.5.4. Genetik Faktörler 

PKOS’lu bireylerde artmış ailesel yogunlaşmanın olması genetik faktörlerin 

araştırılmasına sebep olmuştur (Legro RS ve ark, 1999b). Genetik etkenler sendromun 

gerek reprodüktif gerekse metabolik fenotiplerinin ortaya çıkarılmasında önemli 

katkı saglamaktadır. PKOS’lu bireylerin annesinde ve kız kardeşlerinde 

hiperandrojenizme ait bulguların ve menstrüel düzensizliklerin artmış sıklıkta 

görülmesinin yanı sıra, baba ve erkek kardeşlerde de serum androjen seviyeleri 

artmış gibi görünmektedir. Ayrıca, bütün birinci derece akrabalarında IR ve farklı 

düzeylerde glukoz homeostazis bozukluklarının görülme riski, yaş ve vücut kitle 

indeksi (VKİ) karşılaştırılmış sağlıklı bireylere göre artmıştır (Yildiz BO ve ark, 

2003a). PKOS gelişiminde rol alabilecek olası genetik bozuklukların araştırıldığı 

farklı çalışmalar sendromun kompleks, poligenik bir bozukluk olduğunu ortaya 

koymaktadır (Crosignani PG ve Nicolosi AE, 2001). 

2.6. Polikistik Over Sendromunun Klinik Bulguları 

PKOS genel olarak peripubertal dönemden başlayarak görülmeye başlayan 

disfonksiyonel uterus kanaması, oligomenore, amenore gibi menstrüel düzensizlikler, 

akne, hirsutizm, ciltte yağlanma, androjenik alopesi gibi hiperandrojenizme ait 

bulgular ve infertilite ile ortaya çıkmaktadır. Obezite tanımlanan klinik bulgulara 

eşlik edebilmektedir. Fizik muayenede nadir olarak virilizasyon bulguları, akantosis 

nigrikans tespit edilebilir. PKOS’lu bireylerde % 20’lere varan sıklıkta düzenli 

menslerin olabileceği de bildirilmektedir (Goldzieher JW ve Green JA, 1961). 

PKOS’da en sık karşılaşılan hiperandrojenizme ait bulgu hirsutizmdir. 

Hirsutizmin değerlendirilmesi modifiye Ferriman-Gallwey skorlama sistemi (şekil 2) 

ile yapılmaktadır (Hatch R ve ark, 1981). Bu skorlama sistemi ile üst dudak, çene, 

göğüs bölgesi, sırtın alt ve üst kısımları, alt ve üst karın, kol ve bacakların üst 
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kısımları olmak üzere toplam dokuz alanda kıl dağılımı 0-4 arasında puan verilerek 

degerlendirilir. Ferriman-Gallwey skorlama sistemi sonucunda toplam puanın ≥ 6 

olması hirsutizm lehine degerlendirilmektedir. Hiperandrojenizme bağlı olarak akne, 

ciltte yağlanma ve androjenik alopesi (AGA)’de görülebilmektedir. Fakat teşhis için 

bu klinik bulguların var olması şart değildir. Ayrıca, etnik özellikler ve kişisel 

farklılıklara bağlı olarak her bireyde hirsutizm olmayabilecegi de unutulmamalıdır 

(Williamson Kve ark, 2001; Carmina E ve ark, 1992). 

 

 

Şekil 2. Ferriman-Gallwey hirsutizm skorlama sistemi (Ferriman D ve Gallwey JD, 

1961) 

Polikistik over sendromunun seyrinde birey hekimin karşısına çok farklı 

şikâyetlerle gelebilmektedir. PKOS’un seyrinde ortaya çıkabilecek klinik bulgular ve 

bu bulguların görülme sıklıkları tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Polikistik over sendromu klinik belirti ve bulguları (Goldzieher JW ve 

Green JA, 1961) 

Hirsutizm  % 60-90 

Oligomenore  % 50-90 

İnfertilite  % 55-75 

Polikistik over  % 50-75 

Obezite  % 40-60 

Amenore  % 25-50 

Akne  %  25 

Disfonksiyonel uterin kanama  % 30 

Normal menstrüel patern  % 22 

2.7. Polikistik Over Sendromu ile İlişkili Hastalıklar 

2.7.1. Obezite 

PKOS’lu hastalarda obezite önemli bir sağlık problemidir. PKOS’lu 

hastalarda obezite görülme ihtimali % 50-75 olmakta ve kilo birikimi çoğunlukla, 

normal kadın dağılımından farklı olarak abdominal bölgede olmaktadır (Pfeifer SM 

ve Kives S, 2009). PKOS’da artan abdominal yağ dokusu hiperandrojenemi, IR, 

glikoz intoleransı, MS ve dislipidemi ile birliktelik göstermektedir (Dunaif A ve ark, 

1989; Moran LJ ve ark, 2010). İlerleyen yaş ile birlikte obezite varlığında, tip 2 DM, 

obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS), ortopedik sorunlar, hepatosteatoz görülme 

riski artmakta ve yaşam kalitesi düşmektedir (Pfeifer SM ve Kives S, 2009). Obez 

PKOS’lu kadınlarda oligomenore-amenore riskinin daha fazla olduğu gösterilmiştir 

(Pavičić Baldani D ve ark, 2013; Liou TH ve ark, 2009; Zhang HY ve ark, 2013). 

Obez PKOS’lu kadınlar normal kilolu olanlara göre daha ciddi kardiyo-metabolik 

risk faktörlerine sahiptir (Yildiz BO ve ark, 2008). Hipertansiyon (HT) bu risk 

faktörlerinden biri olup, daha önce yapılan bir çalışmada obez PKOS’lu kadınlarda 

sistolik kan basıncı (SKB) ve diyastolik kan basıncının (DKB) obez olmayan gruba 

göre daha yüksek olduğu gösterilmiştir (Tamimi W ve ark, 2009). PKOS, tek başına 
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lipid ve lipoprotein metabolizması bozukluklarıyla ilişkili olsa da, obeziteyle 

birlikteliği daha aterojenik bir lipoprotein paternine neden olmaktadır (Pasquali R ve 

ark, 1993). Obez PKOS’lu kadınlarda normal kilolulara göre hem trigliserid (TG) 

hem de total kolesterol düzeylerinde daha fazla artış ile birlikte high density 

lipoproteinde (HDL) daha fazla düşüş olduğu görülmüştür (Pavičić Baldani D ve 

ark, 2013; Gambineri A ve ark, 2002). Obez PKOS’lu kadınlarda daha yüksek 

oranda IR olduğu iyi bilinmektedir (Pasquali R ve ark, 1993; Pavičić Baldani D ve 

ark, 2013; Zhang HY ve ark, 2013). PKOS’da artan metabolik ve kardiyovasküler 

riskler, obez olan PKOS’lu bireylerde daha da yüksek oranda görülebilmektedir. Bu 

nedenle PKOS’un tedavi hedeflerinden biri de, obezitenin önlenmesi olmalıdır. 

 

 

Şekil 3. Abdominal obezite (Escobar-Morreale HF ve San Millán JL, 2007). 

Androjen sentezindeki birincil anormallik ile androjen fazlalığı olarak ortaya çıkan 

polikistik over sendromu, abdominal adipozite, obezite ve insülin direnci gibi 

çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Bir uçta (*) bazı hastalarda, bozukluk, 

tetikleyici çevresel faktörlerin olmaması durumunda bile PKOS ile sonuçlanacak 

kadar şiddetlidir. Öbür uçta (+) androjen sekresyonunda çok hafif bir bozukluk, 

abdominal adipozite, obezite ve / veya insülin direncinin bir arada bulunmasıyla 

güçlendirilir. İki uç arasında, androjen sekresyonunda birincil kusurun ciddiyetinde 

bir spektrum vardır ve bu da PKOS hastalarının heterojenliğini obezite ve metabolik 

komorbiditeler açısından açıklar. Bununla birlikte, tüm hastalar androjen 

sekresyonunda birincil bir defekte sahiptirler.  
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2.7.2. İnsülin Direnci ve Anormal Glikoz Metabolizması 

PKOS’lu bayanların % 50-80’inde IR bulunurken, obez veya fazla kilolu olan 

PKOS’lu hastalarda ise bu durumun daha şiddetli seyrettiği bildirilmektedir (Legro 

RS ve 2004). Glikoz metabolizmasının, PKOS’lu kadınlarda genellikle 3 yıl içinde % 

25 olasılıkla düzensizleştiği saptanmıştır (Pesant MH ve Baillargeon JP, 2001). 

PKOS’ta IR göstergesi olan sekonder hiperinsülinemi sık olarak görülmektedir. 

Hiperinsülineminin derecesinin PKOS’un şiddeti ile ilişki içinde olduğu da tespit 

edilmiştir (Burghen GA ve ark, 1980). Obezite durumunda saptanan IR visseral 

adipoz doku kitlesindeki artış sırasında farklı metabolitlerin insülin homeostazisini 

ve ona bağlı aktiviteleri etkilemesi ile açıklanabilir (Gambineri A ve ark, 2002; De 

Leo V ve ark, 2003). 

İnsülin direncinin ortaya çıkması ile ilgili moleküler düzeyde en olası 

mekanizmalar postreseptör düzeyindeki aşamalar ile ilgili görünmektedir (Dunaif A, 

1995; Dunaif A ve ark, 2001). İnsülinin, LH ile birlikte overlerdeki 

steroidogenezisden sorumlu olan teka hücrelerini direkt olarak uyardığı, karaciğerde 

üretilen SHBG düzeylerini azalttığı ve testosteron düzeylerini ise arttırdığı 

bilinmektedir. Bu ko-gonadotropik etkiler PKOS’ta ortaya çıkan hiperandrojenemik 

tabloyu da açıklamaktadır (Shannon M ve Wang Y, 2012; Lanzone A ve ark, 1992). 

Ayrıca insülin, karaciğerde insulin-like growth factor binding protein 1 (IGFBP-1) 

sentezini azaltıp IGF-1’in overlerdeki etkisini artırarak, ayrıca ko-gonadotropik 

etkileriyle overlerden androjenik hormon sentezini de arttırdığı düşünülmektedir 

(Lanzone A ve ark, 1992). IR, in vitro şartlarda hem adrenal bezlerde hem de 

overlerde androjen sentezini arttırmaktadır (Barbieri RL ve ark, 1984; Hernandez ER 

ve ark, 1988). Bu sayede folikülerin gelişimini ve olgunlaşmasını bloke ederek 

anovulasyon görülmesine neden olmaktadır. Nitekim yapılan çalışmalar, obez olan 

PKOS’lu bayanlarda küçük miktarlardaki kilo kaybının bile IR’ın azalmasına, 

androjen düzeylerinin azalmasına ve menstrüasyonun tekrar başlamasına olanak 

sagladığı gösterilmiştir (ACOG Committee on Practice Bulletins Gynecology, 2009). 
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PKOS’lu bireylerin % 50’sinde hiperandrojenizm oluşmasında adrenal 

kaynaklı androjenik hormonların önemli rol aldığı ve hiperinsülineminin adrenal 

bezdeki steroid hormon sentezini hızlandırdığı saptanmıştır (Lanzone A ve ark, 

1992). Hiperinsülineminin gonadotropin sekresyonunu arttırdıgı deneysel 

çalışmalarda gösterilmesine rağmen, klinik çalışmalarda bu etkiyi destekleyecek bir 

kanıt saptanamamıştır (Dunaif A ve Graf M, 1989). PKOS kliniğinde ortaya çıkan 

IR’ı açıklayan mekanizmaların birçoğu in vitro şartlarda gerçekleşen araştırmalarla 

ortaya çıkarılmışken, ne yazık ki in vivo yapılan araştırmalarda çelişkili sonuçlar 

saptanmıştır. 

PKOS’taki IR ve hiperinsülineminin fizyopatolojisi beklenenden çok daha 

karmaşıktır. Çünkü PKOS’lu kadınların bütün dokularında IR bulunmayıp, bu 

hastalarda IR’ın doku seçici olduğu düşünülmektedir (Bremer AA, 2010; Fica S ve 

ark, 2008). Bu bireylerde, kas, yağ ve karaciğer gibi bazı dokularda IR görülürken, 

böbrek üstü bezleri ve overler gibi diğer dokularda aynı durumun gözlenmediği tespit 

edilmiştir (Dunaif A, 1997; Silva Dantas W ve ark, 2013). IR ile ilgili bu problemler 

neticesinde PKOS’lu bayanların en az % 10’u DM geliştirirken, geri kalan bireylerin 

% 40’ının daha ileri yaşlarda DM geliştirme riski taşıdığı düşünülmektedir 

(McGowan MP, 2011). PKOS’lu ergenlerde dahi yetişkinlerdeki duruma benzer 

BGT ve DM belgelenmiştir. Hatta ergenlik dönemindeki obez fakat BGT veya DM 

bulgusu olmayan PKOS’lu kızların, sonraki yaşamlarında DM geliştirme riskinin 

yaklaşık olarak 3 kat artmış olduğu da belirlenmiştir (Palmert MR ve ark, 2002). 

2.7.3. Kardiovasküler Hastalık 

PKOS’lu bireylerde görülen obezite, IR, hiperinsülinemi, BGT, dislipidemi 

ve artmış visseral adipozitenin varlığı kardiovasküler hastalıkların (KVH) gelişimine 

eğilim yaratır (Lo JC ve ark, 2006; Goodarzi MO ve ark, 2011; Setji TLve ark, 

2006). PKOS gözlenen kadınlarda tam olarak artmış bir KVH riski gösterilemese de 

elde edilen veriler değerlendirildiğinde artmış bir KVH sıklığı görülmektedir (Wild 

RA ve ark, 2002; Carmina E, 2009). Kardiak morbidite ve mortalitede artışa yönelik 

elde edilen kanıtlar da yetersizdir. Bu konuda yapılan araştırmalarda degişik sonuçlar 
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tespit edilmiştir. PKOS’lu bireylerde yapılan ilk dönem araştırmalarında nonfatal ve 

fatal KVH sıklığında artış saptanmasada (Pierpoint T ve ark, 1998; Wild S ve ark, 

2000) nonfatal serebrovasküler hastalık görülme sıklığında artış tespit edilmiştir 

(Wild S ve ark, 2000). Bir başka araştırmada ise bunun tersine hikâyesinde menstrual 

düzensizlik bulunmasının nonfatal ve fatal koroner kalp hastalığında (KKH) artış ile 

ilişkili olduğu saptanmıştır (Solomon CG ve ark, 2002). Women’s Ischemia 

Evaluation Study (WISE) alt grup çalışmasında PKOS’lu bireylerde ilk dönem 

çalışmalarının tersine çok daha yüksek oranda kardiovasküler hadise görülmüştür 

(Shaw LJ ve ark, 2008). Ayrıca, aynı çalışmada PKOS’lu bireylerde çoklu koroner 

damar hastalık sıklığında artış tespit edilmiş olup artmış serum testosteron seviyeleri 

ile korelasyon saptanmıştır. Yine bu çalışmada PKOS’lu hastalarda diyabet, obezite 

ve metabolik hastalık sıklığında artış gözlenmiş olup beş yıllık dönemi 

kardiovasküler hastalıksız geçirme oranı PKOS’lu hastalarda % 78,9 iken, PKOS 

olmayan kadınlarda % 88,7 olarak tespit edilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda 

araştırmacılar postmenopozal kadınlarda PKOS özelliklerinin belirlenmesinin KKH 

ve kardiovasküler olaylardan korunmada bir fırsat yaratabileceğini savunmuşlardır. 

Azeyedo ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada reproduktif dönemdeki 

kadınlarda PKOS’a ait bulgularının bulunmasının KVH riskinde artışla ilişkili 

olduğu saptanmıştır (Azevedo GD ve ark, 2006). Başka bir çalışmada ise PKOS, 

aterosklerozun ve inflamasyonun bir göstergesi olan C-reaktif protein (CRP) ile 

ilişkili saptanmış olup PKOS varlığı, insülin düzeyinden ve visseral yağ dokusundan 

bağımsız olarak artmış karotis intima media kalınlığı (KİMK) ile ilişkili saptanmıştır 

(Talbott EO ve ark, 2004). PKOS’lu genç erişkin bayanlarda MS, IR ve bunun 

sonucu olarak ortaya çıkan hiperinsülinemi, dislipidemi, abdominal obezite gibi 

KVH için multipl risk faktörleri bulunmaktadır (Carmina E, 2009; Conway GS ve 

ark, 1992; Talbott E ve ark, 1998). Ayrıca, PKOS’lu kadın hastalarda ağırlıkları 

normal bile olsa daha yüksek visseral adipozite gözlenmiş ve daha yüksek 

inflamatuvar adipositokin üretimi görülmüştür (Vink JM ve ark, 2006; Rosenfield 

RL, 2007). 
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Cascella ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada visseral yağ dokusu, IR ile 

direk olarak ilişkili bulunmuş ve PKOS’lu hastalarda belirgin olarak yüksek tespit 

edilmiştir. Lineer regresyon analizinde PKOS’lu bireylerdeki visseral yağ dokusunun 

ve CRP düzeylerinin KİMK’i pozitif etkilediği ortaya konmuştur (Cascella T ve ark, 

2008). Krentz ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada 713 postmenopozal intakt 

overleri olan diyabetik olmayan kadın hastada öyküsünde PKOS özelliklerinin 

varlığı (premenopozal menstrual düzensizlik, hirsutizm) veya mevcut 

hiperandrojenizm bulunması ile KVH arasında kademeli bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir (Krentz AJ ve ark, 2007). 

PKOS varlığında, özellikle, femoral arter, koroner arter ve karotid arter olmak 

üzere, arteriyel lokalizasyonda subklinik aterosklerozis gelişme riski de artmaktadır. 

Aterosklerozis oluş mekanizması tam olarak açıklanamamış olsa da, olası 

mekanizma, androjen yüksekliği, IR, inflamasyon ve protrombotik ortam varlığı ile 

açıklanabilir (Vural B ve ark, 2005; Talbott EO ve ark, 2000). PKOS’lu hastalarda 

yapılmış olan ekokardiografik çalışmalarda da görülmektedir ki, sol ventrikül 

diastolik disfonksiyonu ve ejeksiyon fraksiyonunda azalma görülme insidansı da 

artmaktadır (Orio F Jr ve ark, 2004). 

2.7.4. Hipertansiyon 

Yapılan çalışmalarda PKOS olgularında HT prevalansının genel populasyona 

göre artmış olduğu ileri sürülmüştür (Bentley-Lewis R ve ark, 2011). PKOS 

patogenezinin henüz net olarak ortaya konulamamasına rağmen bu olgularda HT 

gelişiminde rol oynayan bazı mekanizmalar ileri sürülmüştür. PKOS zemininde 

gelişen HT etyolojisi multifaktöryel olup IR, hiperandrojenemi, obezite ve artmış 

sempatik sinir sistemi aktivitesi önde gelen sebeplerdir (Stein IF ve Leventhal ML, 

1935; Burghen GA ve ark, 1980). 

PKOS ile ilişkili temel patolojilerden birisi IR’dır. PKOS olgularının % 60-

80’inde, obez PKOS olgularının ise % 95’inde IR ve hiperinsulinemi görülmektedir 

(Wild RA ve ark, 2010; Alexander CJ ve ark, 2009). Hiperinsulinemide artmış 
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sodyum retansiyonuna sekonder olarak HT gelişebilir (Bentley-Lewis R ve ark, 

2011). Yüksek insulin düzeyleri intraselüler sodyum ve kalsiyum artışı ile vasküler 

düz kas hipertrofisine neden olabilen IGF-1 düzeylerinde artış ile ilişkilidir. Ayrıca 

metforminin kan basıncı üzerinde faydalı etkisi PKOS olgularında HT gelişiminde 

IR’ın rolü olduğunu desteklemektedir (Lord JM ve ark, 2003). Metformin düz kas 

hücrelerinin proliferasyonuna ve vasküler intima tabakasına migrasyonuna yol açan 

bazı moleküllerde (serum advanced glycated end products, AGEs) azalmaya neden 

olmaktadır ve metformin tedavisi alan PKOS olgularında KİMK’de düzelme 

gözlenmiştir (Diamanti-Kandarakis E ve ark, 2007; Orio F Jr ve ark, 2005). 

PKOS için tipik bulgulardan birisi hiperandrojenemidir ve hiperandrojenemi 

PKOS olgularında obezite veya IR’dan bağımsız olarak SKB ve DKB artışı ile 

ilişkilidir. Hiperandrojenemi PKOS olgularında KİMK artışı ile de ilişkilidir (Chen 

MJ ve ark, 2007). Artmış KİMK, HT gelişimine katkısı olan subklinik aterosklerotik 

hastalığın bir göstergesidir ve PKOS olgularında KİMK, VKİ ve yaşa göre 

düzeltildiğinde bile artmış olarak gözlenmiştir (Luque-Ramírez M ve ark, 2007a). 

Obezite HT için iyi bilinen bir risk faktörüdür ve PKOS olgularında HT 

etyolojisinde primer rolü olan faktör olarak değerlendirilmektedir (Luque-Ramírez M 

ve ark, 2007b). Pek çok çalışmada PKOS ve HT arasında sıkı bir ilişki gösterilmiş 

olup bu bireylerin büyük çogunluğu obezdir (Bentley-Lewis R ve ark, 2011). Diğer 

bazı çalışmalarda ise PKOS ile HT arasında sıkı bir ilişki olduğu, PKOS olgularında 

yaş, VKİ, dislipidemi veya DM’den bağımsız olarak PKOS olmayan kadınlara göre 

% 40 daha fazla HT gözlendiği ifade edilmiştir (Lo JC ve ark, 2006). Benzer şekilde 

bir başka çalışmada 30’lu yaşlarda olan PKOS olgularında VKİ’ye göre 

ayarlandığında bile kan basıncının PKOS olmayan olgularından daha yüksek olduğu 

gösterilmiştir (Vrbíková J ve ark, 2003). Aksine bazı çalışmalarda VKİ’ye göre 

kontrol edildiğinde PKOS ile HT arasında ilişki gösterilememiştir (Meyer C ve ark, 

2005). Örneğin obez PKOS olguları zayıf PKOS olgularına göre daha hipertansif 

iken zayıf PKOS olguları ile zayıf kontrol grubu arasında kan basıncı benzer 

bulunmuştur (Conway GS ve ark, 1992). 
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PKOS olgularında HT etyolojisinde rol oynadığı ileri sürülen diğer bir faktör 

artmış sempatik sinir sistemi aktivitesidir (Sverrisdóttir YB ve ark, 2008). 

Hiperandrojenemi, IR ve obezite otonomik sinir sistemini uyarmakta ve her biri 

aslında PKOS’da HT için mediyatör rolü oynamaktadır. 

2.7.5. Dislipidemi 

PKOS’lu bayanlarda dislipidemi % 70’i aşan oranlarda ortaya çıkmaktadır 

(Talbott E ve ark, 1998; Dunaif A ve ark, 1989; Legro RS ve ark, 2001). PKOS’lu 

bayanlar sağlıklı bireyler ile karşılaştırıldığında; PKOS’lu bayanlarda daha düşük 

HDL seviyeleri, artmış low density lipoprotein (LDL)/HDL oranı ve daha yüksek TG 

seviyeleri görülmektedir (Wild RA ve ark, 1985). Ek olarak PKOS’da LDL hafif 

seviyede artmış saptanırken daha fazla aterojenik olan yoğun LDL’nin (Dense LDL ) 

çok daha yüksek seviyelerde olduğu tespit edilmiştir (Pirwany IR ve ark, 2001). 

İnsülin seviyeleri ve beden yağ dağılımı, lipit seviyelerinin düzenlenmesinde önemli 

bir rol almaktadırlar (Ciampelli M ve ark, 1999). Yüksek TG ve düşük HDL 

kolesterol ile insülin duyarlılığı arasında korelasyon olduğu gösterilmiştir (Strowitzki 

T ve ark, 2002). Hem obez hem de zayıf PKOS hastalarında düşük insülin duyarlılığı 

ve dislipidemi eşzamanlı olarak görülmektedir (Conway GS ve ark, 1992). Bu 

anormal lipid profilinin postmenopozal dönemde daha ileri yaşlarda devam edip 

etmediği tam olarak net değildir. İleri yaşlarda PKOS olan kadınlar ile yapılan bir 

çalışmada, hiperinsülinemi, dislipidemi ve hipertansiyonun büyük oranda vücut kitle 

indeksine bağımlı olduğu saptanmıştır. Obezitenin PKOS olan bireylerde, DM ve 

ateroskleroz gelişiminde temel etken olabileceği belirtilmiştir (Elting MW ve ark, 

2001). Yapılan çalışmalardan elde edilen veriler degerlendirildiginde, PKOS olan 

kadınlarda farklı lipid profillerinin olabileceği görülmektedir. Ayrıca farklı etnik 

gruplar ve farklı coğrafi bölgelerdeki degişiklikler yalnızca vücut ağırlığındaki 

varyasyonlar ile açıklanamamaktadır. Bu da genetik, çevresel ve hormonal etkenlerin 

ortaya çıkan lipid profillerinde etkili olduğunu düşündürmektedir (Berneis K ve ark, 

2007; Essah PA ve ark, 2008). Ek olarak, bunu destekler nitelikte non-obez PKOS 
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hastalarında, lipidden zengin LDL kolesterol benzeri lipoproteinin de artmış 

düzeylerde bulunduğu tespit edilmiştir (Scanu AM, 1992). 

Apolipoprotein A1 (Apo A1), HDL’nin başlıca proteinidir. Apolipoprotein B 

(Apo B) ise non-HDL lipoproteinlerin fonksiyonel grubudur. Apo B/A1 oranı 

günümüzde kardiyovasküler hastalık riskinin belirlenmesinde ve hiperlipidemide 

hedef tedaviye ulaşmak için kullanılan bir parametre olmuştur. Bu oranın 1 ve 

üzerinde olması yüksek riskli, 0.7-0.9 arasında olması orta risk, 0.7’den düşük olması 

ise düşük risk olarak tespit edilmiştir (Walldius G ve Jungner I, 2006). PKOS’lu 

hastalarda Apo A’nın belirgin olarak azaldığı, Apo A1/Apo B oranının azaldığı 

saptanmıştır (Maitra A ve ark, 2001). 

2.7.6. Aterosklerozis 

PKOS’lu hastalar, VKİ ve yaş açısından karşılaştırılan kontrol grubundaki 

bireylere göre daha yüksek düzeyde subklinik vasküler problemlere sahiptir. Bu 

durum PKOS’da hızlı ilerleyen aterosklerotik sürecin bir göstergesi olarak kabul 

edilmektedir (Wild RA ve ark, 1990). Yapılan birçok çalışma KİMK’in 

kardiyovasküler olayların ön belirteci olduğunu ortaya çıkarmıştır. Artmış olarak 

saptanan KİMK’in ileri yaş ve kardiyovasküler risk ile korelasyonunun olduğu tespit 

edilmiştir (Bots ML ve ark, 2002). Guzick ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 40 

yaş üzerindeki PKOS’lu hastalarda KİMK’in kontrol grubundakilere göre artmış 

olduğu gösterilmiştir (Guzick DS ve ark, 1996). Talbott ve arkadaşlarının yaptıkları 

çalışmada ise PKOS’lu kadınlarda KİMK’in sadece ileri yaştaki, postmenopozal 

kadınlarda, sağlıklı kontrollere göre artmış olarak bulunmuştur. Burdan yola çıkarak 

da perimenopoza kadar subklinik aterosklerozun PKOS’da saptanamadığını 

belirtmişlerdir (Talbott EO ve ark, 2000). Fakat elektron ışın bilgisayarlı tomografi 

benzeri daha modern tetkiklerle koroner arter kalsifikasyonunun değerlendirildiği 

araştırmalarda; PKOS’lu bireylerde kontrol grubundakilere göre artmış arteriyal 

kalsifikasyon tespit edilmiştir (Christian RC ve ark, 2003). Genç obez PKOS’lu 

hastaların koroner arter kalsifikasyonları değerlendirildiğinde bu hastalarda kontrol 
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grubuna göre beş kat artmış koroner arter kalsifikasyonu tespit edilmiştir (Shroff R 

ve ark, 2007). 

Endotel disfonksiyonu, aterosklerozun erken döneminin karekteristik bir 

bulgusu olarak belirtilmektedir. Yapılmış araştırmalarda PKOS’lu bireylerde endotel 

disfonksiyonun bulunması ve arteriyel duvar fonksiyonlarında bozulmalar olduğu 

saptanmıştır. Bu durumun büyük oranda IR’a bağlı olduğu düşünülmektedir 

(Kravariti M ve ark, 2005; Carmina E ve ark, 2006). 

2.7.7. Kanser 

Yıllardan beri östrojen ile bazı kanserler arasında ilişki kurulur ve bu 

kanserler östrojen bağımlı kanserler olarak tanımlanır. Östrojenin kanser ile ilişkisi 

onun proliferatif etkisine bağlanır. Östrojen ile ilişkili olduğu düşünülen kanserlerin 

en önemlileri endometrium ve meme kanserleridir. PKOS, yüksek serum östrojen 

düzeyine neden olur ve dolayısı ile PKOS ile endometrium ve meme kanseri arasında 

bir ilişki kurmak mümkündür. 

PKOS’lu hastalarda endometrium kanserine giden sürecin tekrarlayan 

anovulasyonlu sikluslar ile ilişkili olduğu aşikârdır. Anovulasyona bağlı olarak 

progesteron üretiminin olmaması ve bunun sonucunda endometrial dokunun, 

progesteronun antagonist etkisi olmaksızın devamlı östrojen etkisinde kalması, bu 

dokuda proliferatif değişikliklere neden olur (Cheung AP, 2001). PKOS’lu 

kadınlarda sıkça görülen bu IR ve ilişkili faktörler endometrial hücrelerde hiperplazi 

ve kansere giden süreçte önemli roller oynar (Kim JY ve ark, 2009; Catalano S ve 

ark, 2009). PKOS’lu kadınlarda LH’nin aşırı sekresyonu bir diğer önemli hormonal 

değişikliktir (Goodarzi MO ve ark, 2001). Bazı invitro çalışmalarda LH’nın 

endometrial hücrelerde proliferatif aktiviteyi arttırdığı gösterilmiştir (Dabizzi S ve 

ark, 2003). Tüm bu bulgular PKOS’da LH’nın aşırı sekresyonunun endometrial 

kansere ilerleyen süreçde rol oynayabileceğini göstermektedir 

Günümüzde PKOS’lu kadınlarda meme kanseri riskinin arttığını gösteren 

yeterli veri yoktur. Buna karşılık bir çalışmada metformin kullanan diyabetik 
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kadınlarda, kullanmayanlara göre meme kanseri riskinin azaldığı saptanmış ve bu 

etki metforminin insülin direncini düzeltmesi ile ilgili olduğu düşünülmüştür (Col 

NF ve ark, 2012). Nitekim 2009 yılında yayınlanan bir meta-analizde 11836 meme 

kanseri ve 12006 kontrol olgusunun sonuçları irdelenmiş ve genel değerlendirmede 

PKOS’un meme kanseri riskini artırmadığı sonucuna varılmıştır (Chittenden BGve 

ark, 2009). 

PKOS ile over kanser arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışmaların sonuçları 

birbirleri ile çelişkilidir. Yaklaşık 50 yıllık bir sürede PKOS tanısı koyulan hastaların 

hastane kayıtlarının incelendiği bir çalışma, ortalama 30 yıllık takip sonuçlarını 

yayınladı. Buna göre PKOS’lu kadınlarda over kanserine bağlı mortalite oranı genel 

populasyondan farklı değildir (Pierpoint T ve ark, 1998). Buna karşılık 1996 yılında 

yayınlanan bir vaka-kontrol çalışmasında, PKOS’lu kadınlarda over kanseri riskinin 

2,5 kat arttığı ve normal populasyonda over kanseri insidensi 100.000’de 17, 

PKOS’lu kadınlarda ise 100.000’de 44 olarak saptanmıştır (Schildkraut JM ve ark, 

1996). Bir başka çalışmada da aynı şekilde PKOS’un over kanseri gelişme riskini 2,5 

kat arttırdığı saptanmıştır (Chittenden BG ve ark, 2009). 

Kısaca özetlemek gerekirse PKOS’un over kanseri riskini arttırdığına dair 

veriler net değildir. Yeni çalışmalara ihtiyaç vardır ve PKOS’lu kadınlarda overlerin 

bilinenden farklı bir şekilde değerlendirilmesi ve takip edilmesi gerekli değildir. 

2.7.8. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu 

OSAS, üst solunum yollarındaki obstrüksiyon sonucunda hipoksi ve uyku 

kalitesinin azalma ile seyreden kronik uyku rahatsızlığı ile karakterizedir. Yapılan bir 

çalışmada PKOS’u olan premenapozal dönemdeki kadınların OSAS geliştirme 

riskinin PKOS olmayan kadınlara göre 30 kat arttığı ve semptomatik (gündüz uyku 

hali gibi) OSAS olma olasılıklarının ise anlamlı düzeyde arttığı saptanmıştır 

(Shannon M ve ark, 2012). 
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2.7.9. Psikiyatrik Sorunlar 

PKOS’un fiziksel etkilerinin yanında psikolojik etkileri de vardır. Kadınlarda 

PKOS varlığının depresyon için bir risk oluşturduğu belirlenmiştir (Shannon M ve 

ark, 2012). PKOS’lu 72 kadın hasta ile yapılan bir kohort çalışmasında hastaların % 

58’inde en az bir psikiyatrik probleme rastlanmış olup bu problemlerin % 78’inin 

ruhsal bozukluk, % 26’sının depresyon ve % 11’inin bipolar bozukluk şeklinde 

dağıldığı tespit edilmiştir (Rassi A ve ark, 2010). Bu psikolojik problemlerin sebebi 

tam bilinmemekle birlikte PKOS’a eşlik eden bazı klinik durumlarla (örn. hirsutizm, 

akne, obezite, infertilite) bağlantılı olabileceği düşünülmektedir (Shannon M ve ark, 

2012). 

2.7.10. Üreme ve Gebelik Sorunları 

PKOS’lu bireylerde görülen fertilitede azalmanın tek başına anovulasyona 

bağlı olmadığı; bereberinde bulunan oosit ve embriyo kalitesinde azalma, 

endometrium gelişim kusurları ve implantasyon kusurlarının bu durumla ilişkili 

olduğu düşünülmektedir (Palomba S ve ark, 2008). Kadın bireylerde PKOS, LH 

fazla salınımı ve androjen hormon fazlalığı sonucunda akne ve hirsutizm 

görülmesine ek olarak, anormal foliküler matürasyon ve azalmış ovulasyon 

nedeniyle fertilitede azalma meydana gelmesi ile de ortaya çıkmaktadır (Goodarzi 

MO ve ark, 2011). PKOS tanısı mevcut olan infertil kadınların gebe kalabilmeleri 

için çogunlukla yardımcı üreme teknikleri gerekebilmektedir. Obezitesi ve 

infertilitesi olan PKOS’lu bayanlarda beslenme ve hayat tarzı değişikliklerinin ve 

kilo kaybının, bu hastalarda gebe kalabilme ihtimalinin artışıyla ilişkili olduğu 

saptanmıştır (Shannon M ve ark, 2012). 

Yardımcı üreme tekniklerinden faydalanılarak gerçekleştirilen araştırmaların 

birinde, PKOS’lu kadınlarda normal menstrüel sikluslara sahip olan kadınlara göre 

fertilizasyon ve normal embriyo geliştirme olasılığının daha düşük olduğu tespit 

edilmiştir (Barnes FL ve ark, 1996). İlk yapılan araştırmalardan elde edilen verilere 

göre PKOS’ta bulunan over foliküllerinin çogunun atrezik olduğu yönündeyken daha 
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sonraki araştırmalar PKOS foliküllerinin steroidogenezis kapasitesini koruduğunu, 

canlı ve fonksiyonel olduğunu göstermiştir (Mason HD ve ark, 1994). Çalışmalardan 

elde edilen birçok veri, PKOS’lu kadınlardan elde edilen oositlerin gelişim 

potansiyelinin normal olduğunu göstermektedir. Anovulasyon sorunu bulunan 

PKOS’lu kadınlarda ovulasyonu yeniden sağlamak için uygun tedavi yöntemleri 

uygulandığında gebelik sağlanabilmektedir (Franks S ve ark, 2008). 

PKOS’lu gebe kadınlarda da, perinatal dönemde artmışk omplikasyon riski 

olduğu bilinmektedir (Shannon M ve ark, 2012). Bu kadınlar düşük, gestasyonel 

DM, gebelik ilişkili hipertansiyon, preeklampsi gibi riskler taşımaktadırlar (Shannon 

M ve ark, 2012; Palomba S ve ark, 2009). Ayrıca, PKOS’lu kadınlardan doğan 

bebeklerin yenidoğan döneminde yogun bakım ünitelerine daha çok ihtiyaç 

duydukları da tespit edilmiştir (Boomsma CM ve ark, 2006). 

2.8. Polikistik Over Sendromu ve İnflamasyon 

PKOS’daki başlangıç fizyopatolojik değişiklikler, over dokusu ve periferdeki 

inflamasyondur. Bu inflamatuvar değişiklikler, insülin rezistansı, HHA 

disfonksiyonu ve apoptoza bağlı gelişen ovaryan anovulasyona neden olabilir (Xiong 

YL ve ark, 2011). PKOS fizyopatolojisinde önemli yeri olan inflamasyon, oksidatif 

stres ve insülin direncindeki artış bir süre sonra kısır döngüye girer (Gao H ve ark, 

2014). Tümör nekroz faktör-α (TNF-α), tip 2 TNF reseptörü ve interlökin-6 (IL-6) 

gibi birçok proinflamatuvar belirteçlerin genotip kodlaması ile ilişkili olan kronik 

düşük dereceli inflamasyonun PKOS’un fizyopatolojisinde önemli olduğu 

gösterilmiştir (González F, 2012; Escobar-Morreale HF ve ark, 2003). Kronik düşük 

dereceli inflamasyon sonucunda obezite, IR, tip 2 DM, dislipidemi, MS ve 

kardiyovasküler hastalıkların riski artmaktadır (Sirmans SM ve ark, 2012). 

PKOS'da oksidatif stres ve inflamasyon ilişkisi birçok çalışmada 

belirtilmiştir. PKOS olgularında vitamin E’yi bağlayan bir protein olan afaminin 

serum düzeylerinin arttığı gözlenmiştir. Bu artış, obeziteden bağımsız olarak IR ve 

BGT ile ilişkili olan bir oksidatif stres ve inflamasyon durumunu gösterir (Köninger 
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A ve ark, 2014). İnflamasyon göstergesi olan kırmızı küre dağılım genişliği (RDW), 

serum sirtuin-1 düzeyleri PKOS olgularında yüksek olarak tespit edilmiştir (Yilmaz 

Ö ve ark, 2014; Kiyak Caglayan E ve ark, 2015). Bir başka çalışmada inflamasyon 

ve oksidatif stresi hedef alınarak pentoksifilin ve TNF-αblokeri kullanılmış ve PKOS 

tedavisinde alternatif bir yaklaşım oluşturulmaya çalışılmıştır (Rezvanfar MA ve ark, 

2015). 

PKOS olan kadınlarda yapılan araştırmalarda lökosit sayısı PKOS 

olmayanlara kıyasla daha yüksek tespit edilmiştir. Lökosit sayısı ile birlikte, 

aterosklerozis patofizyolojisinde anahtar faktör olduğu düşünülen lenfosit sayısı, 

monosit sayısı ve oranları da PKOS hastalarında kontrol grubuna kıyasla daha 

yüksek olarak bulunmuştur (Orio F Jr ve ark, 2005). Aterosklerotik sürecin başlangıç 

ve ilerleyişinde inflamasyon büyük bir öneme sahiptir. Yüksek lökosit sayısının 

KKH’de artış, iskemik inme ve KVH mortalitesiyle direk ilişkili oldugu görülmüştür 

(Gonzalez F ve ark, 1999). 

Diger bir proinflamatuvar sitokin olan interlökin-18 (IL-18) düzeylerinin de 

PKOS’lu kadınlarda artmış olduğu tespit edilmiştir. IL-18, IL-6 üretimini başlatan ve 

KVH’ler için güçlü bir risk belirteci olan TNF-α’nın sentezini artırmaktadır 

(Stephens JM ve ark, 1992). 

Yeni yapılan bir araştırmada CRP’nin insan aortik endotel hücrelerinde 

Plazminojen Aktivatör İnhibitörü-1 (PAI-1) sentezini ve aktivitesini arttırdığı 

saptanmıştır (Devaraj S ve ark, 2003). Artmış PAI-1 düzeyleri IR ve artmış KVH 

riski ile ilişkilidir (Nesto R, 2004). Ayrıca PKOS’u olan obez hastaların PAI-1 

seviyelerinin VKİ olarak eşleştirilmiş olan kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu 

saptanmıştır (Orio F Jr ve ark, 2004). 

Adezyon moleküllerinin seviyesi (sICAM-1, sVCAM-1 ve sE-selectin) 

endotelin düşük dereceli kronik inflamasyonu yansıtır ve KVH’lar ile tip 2 DM için 

bağımsız bir risk faktörüdür (Ley K ve Huo Y, 2001; Kado S ve Nagata N, 1999). 

Diamanti-Kandarakis ve arkadaşlarının 62 PKOS’lu ve 45 normal kadın ile yaptıkları 
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bir çalışmada soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-1), soluble vascular 

cell adhesion molecule-1 (sVCAM-1) ve sE-selectin seviyelerini 

değerlendirmişlerdir. sICAM-1 (ng / ml) (301,21 ± 24,80 ve 209,86 ± 17,05; P= 

0,025) ve E-selectin (ng / ml) (57,37 ± 4,08 ve. 45,67 ± 4,62; P= 0,045) plazma 

seviyeleri kontrol grubuna göre PKOS’lu kişilerde daha yüksek saptanmıştır. 

Bununla beraber sVCAM-1 iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir 

farklılık saptanmamıştır (p=0,896) (Diamanti-Kandarakis E ve ark, 2006b). PKOS’lu 

kadınlarda artmış adezyon molekül seviyesinin gösterilmesi, ateroskleroz ve KVH 

gelişimine sebep olan endotelde devam eden inflamatuvar süreç hakkında güçlü 

bulgular sağlamıştır. 

PKOS’da inflamatuvar belirteçlerde artma gözlenirken, anti-inflamatuvar 

belirteç düzeylerinde de azalma izlendiği birçok çalışma ile gösterilmiştir. Bir anti-

inflamatuvar olan hem-oksijenaz-1 düzeyleri PKOS olgularında düşük olduğu 

saptanmıştır (Gao H ve ark, 2014). 

Sonuç olarak bakıldıgında yukarıdaki veriler, düşük düzeyli kronik 

inflamasyonun PKOS’da artmış KKH riskine katkıda bir faktör oldugunu 

göstermektedir. Bu inflamatuvar süreçleri hedef alan anti-inflamatuvar ajanlar 

günümüzdeki PKOS tedavisine alternatif bir yaklaşım olabilir (Ebejer K ve Calleja-

Agius J, 2013). 

2.8.1. Galektin – 3 

Galektin-3, β-galaktozid bağlayıcı protein familyasından olan ve daha 

önceden IgE bağlayıcı protein, karbonhidrat bağlayıcı protein 35, Mac-2, CBP 30, 

L29, L34 gibi isimler verilmiş bir proteindir. Başlıca iki biyokimyasal özelliği 

mevcuttur. Bunlardan ilki; karbonhidrat bağlama alanında birbirini takip eden 

aminoasit zinciri içermesi, diğeri ise β-galaktozidlere afinitesinin olmasıdır. 

Galektin-3’ün moleküler ağırlığı 26200-30300 kDa’dur. Glisin ve prolinden zengin 

amino grubu ile karbonhidrat bağlayıcı alan olan karboksi grubu olmak üzere iki ayrı 

yapısal bölgesi vardır. Galektin-3, birçok doku ve hücre tipinde sitoplazmada, 
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nükleusta, hücre yüzeyinde veya ekstrasellüler alanlarda bulunabilmektedir. 

İntraselluler galektin-3 nükleer pre-mRNA bağlanmasının regülasyonunda ve 

apoptozisden korunmada görev almaktadır. Sitoplazma membranındaki ve 

ekstrasellüler ortamdaki galektin-3 ise hücreler arası ve hücre matriks ilişkilerinde 

görev almaktadır (Krześlak A ve Lipińska A, 2004). Galektin-3, embriyogenezde, 

hücreler arası ve hücre stroma ilişkilerinde etkili olarak organogeneziste rol 

oynamaktadır (Bao Q ve Hughes RC, 1995). 

Galektin-3’ün sentez ve yüzey ekspresyonunun monosit ve makrofajların 

farklılaşması ve aktivasyonları ile de ilgili olduğu gösterilmitir. Galektin-3 

ekspresyonu inflamasyon esnasında; hücre proliferasyonunu, hücre farklılaşmasını 

ve viral proteinlerin aktivasyonunu da etkin birşekilde düzenlemektedir (Hsu DK ve 

ark, 1996). 

Galektin-3, immün ve inflamatuvar yanıtların oluşmasında da önemli bir 

molekül olarak yer almaktadır. Galektin-3 çeşitli bağışıklık hücrelerinde büyüme ve 

farklılışmayı etkilemektedir. Örneğin, T hücreleri ve nötrofillerde apoptozu 

indüklemektedir. Ayrıca, mast hücreleri, nötrofiller, monositler ve T hücrelerinde 

dahil olduğu çeşitli lenfoid ve myeloid hücreleri aktive eder (YangRY ve ark, 2008; 

Rabinovich, G.Ave ark, 2007; Liu FT, 2005). Bunlara ek olarak, insan 

eozinofillerinin interlökin-5 (IL-5) üretiminin inhibisyonunu sağlayarak, myeloid 

hücreler üzerinde baskılayıcı etki göstermektedir (YangRY ve ark, 2008; Cortegano 

I, 1998). 

2.8.2. High Sensitive CRP (hsCRP) 

CRP karaciğerde üretilen bir akut faz reaktanıdır. Akut ve kronik 

inflamasyonun çok hassas bir göstergesidir (Jaye DL ve Waites KB, 1997). Aktif 

monositler tarafından salgılanan interlökin-1 (IL-1), IL-6, TNF-α, interferon-γ (IFN-

γ) gibi sitokinler karaciğerde CRP sentezini uyarmaktadır. İnflamatuvar proçesin 

başlamasıyla ilk 6 saat içinde miktarı artmaya başlar, 48 saat içinde en yüksek 

değerine ulaşır. İnflamasyon olayının azalmasıyla hızla düşer. Genel olarak hafif 
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enfeksiyonlarda 10-40 mg/L, akut ve orta derecede bakteriyel enfeksiyonlarda 40-

200 mg/L, ağır bakteriyel enfeksiyonlarda ise 300 mg/L’ye kadar artabilir (Kushner 

I, 1991). 

Son zamanlarda CRP’nin özellikle kardiyovasküler hastalık riskini 

belirlemede kullanılabileceği saptanmıştır. Ayrıca vücuttaki düşük düzeyli kronik 

inflamatuvar sürecin özellikle aterosklerotik kalp hastalığının hem fizyopatolojisinde 

hem de bu hastalığın prognozunda rol aldığı düşünülmektedir. Normalin üzerinde 

fakat standart CRP testlerinin duyarlılığından çok daha düşük düzeydeki 

inflamasyonu saptayabilmek için yeni CRP testleri geliştirilmiştir. Serum 

örneğindeki CRP’yi 0,2 mg/L kadar hassasiyette ölçebilen bu testlere yüksek 

duyarlıklı CRP ya da high sensitive CRP (hsCRP) testleri denilmektedir. Genellikle 

ELISA gibi daha komplike ölçüm yöntemlerini kullanan bu testlerle 5 mg/L’den 

daha düşük CRP düzeyleri kalitatif değil kantitatif olarak ölçülebilmektedir (Golbasi 

Z ve ark, 2002). 

2.8.3. Arteriyel Sertlik 

Bir cisme onu hareket ettirmeyen bir kuvvet uygulanması neticesinde 

deformasyon sonrası eski haline dönebiliyorsa elastisite olarak adlandırılır. Maddeler 

genellikle elastik katı ve akışkanlığı azalmış sıvı gibi davranırlar. Deformasyon 

stresin büyüklük ve oranına göre değişkenlik gösterir. Arter duvarı da ‘visko-elastik’ 

özellik gösteren bu maddeler gibidir. Arteriyel damarlarda mekanik stres basıncı, 

gerginlik ise çapta (hacimde) meydana gelen değişikliği temsil eder. Aralarındaki 

ilişki doğrusal değildir ve basınçtaki eğrinin eğimi elastisite veya tam tersi sertliği 

gösterir. Sertlik ve elastisitenin her ikisi de nitel terimlerdir. Nicel karşılıkları 

“esneklik ve gerilebilirlik” dir. Arteriyel sertlik damar duvarlarının viskoelastik 

özelliklerini tanımlamak amacıyla en sık kullanılan terimdir (Caro ve ark 1978, 

Nichols ve ark 1998, Safar ve ark 2003). 

Arteriyel sertlik; sigara içimi, kolesterol yüksekliği, DM, HT gibi bilinen 

aterosklerotik risk faktörlerinin artışı ve yaşlanmanın sonucunda meydana 
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gelmektedir (Chae ve ark 1999, Kostis ve ark 2001). Artmış aortik sertlik veya 

azalmış gerilebilirlik; vasküler sisteminin yaygın aterosklerotik tutulumunun bir 

göstergesidir (Forette ve ark 1998). Yaşlanma ve kan basıncının damar üzerine 

etkileri elimine edildikten sonra artmış arteriyel sertlik; KKH, serebrovasküler ve 

periferik damar aterosklerozunun belirleyicisidir (Forette ve ark 1998, Benetos ve ark 

1997). Genellikle, arteriyel sertlik olarak kullanılan bu terim yerine ‘arteriyel 

esneklik’, ‘arteriyel gerilebilirlik’ veya elastisitede azalma terimleri de kullanılabilir. 

Bu terimlerin sıklıkla birbirinin yerine kullanıldığı görülemektedir. 

Arteriyel sertlik ayrıca metabolik bozukluklar ve yaşlanma ile de ilişkilidir. 

Arteriyel sertliğin artması kronik böbrek yetersizliği, ateroskleroz, DM gibi birçok 

hastalığın ve yaşlanmanın sonucudur (Mitchell ve ark 1997). Arteriyel sertlik, total 

mortalitenin bir göstergesi olmanın yanısıra; böbrek hastalığı, inme, demans, kalp 

yetmezliği ve miyokard infarktüsü gibi vasküler hastalıklar için de belirleyici öneme 

sahiptir (Blacher ve ark 1999). 

Nabız dalga hızı (NDH) 

Ventriküler kontraksiyonlar tarafından oluşturulan nabız basıncı, aort 

boyunca bir dalga olarak ilerler. Bu dalganın hızını, arteriyel sistemin farklı iki 

noktasında lokalize kan basıncı eğrileri arasındaki gecikmeden hesaplamak 

mümkündür. Nabız dalgasının daha sert olan arterlerde daha hızlı yol aldığı temel 

prensibine dayanılarak, NDH ölçümü arteriyel sertliği değerlendirmede en iyi 

yöntem olarak ortaya çıkmıştır (Cavalcante JL ve ark, 2011). Arteriyel sertlikte, 

NDH artmakta, yansıyan dalganın daha çabuk dönmesine neden olmakta, diyastolik 

kan basıncı azalmakta, sistolik kan basıncı artmaktadır. Böylece nabız basıncını 

artmaktadır (Briet M ve ark, 2012). Arteriyel sertliğin değerlendirilmesinde NDH 

ölçümü altın standart olarak kabul edilmektedir (Cavalcante JL ve ark, 2011; 

Chirinos JA, 2012; Komine H ve ark, 2012). 

NDH = İki dalga arası uzaklık (D) (metre) / İki dalga arası süre (Δt) (saniye) 

olarak formülize edilmektedir (Cavalcante JL ve ark, 2011). 
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Arteriyel sertlik ve kronik inflamasyon 

 İnflamatuvar sitokinler, vasküler düz kas hücreleri tarafından CRP’nin lokal 

üretimini uyarır. CRP, vasküler inflamasyon ve endotel disfonksiyonunda aktif role 

sahiptir. hsCRP, sistemik inflamasyonun derecesinin bir göstergesidir (Park S ve 

Lakatta EG, 2012). Yapılan çalışmalarda, hsCRP ile arteriyel sertlik arasında güçlü 

bir ilişki olduğu gösterilmiştir (Nagano M ve ark, 2005). Yine yapılan çalışmalarda, 

hsCRP’nin kardiyovasküler hastalıkların bağımsız bir belirleyicisi olduğu 

gösterilmiştir (McEniery CM ve ark, 2010). 

2.9. Polikistik Over Sendromunun Erkek Eşdegeri 

PKOS, hormonal ve metabolik düzensizlikle karakterize genetik temelli bir 

hastalıktır. Semptomların karmaşıklığı ve genetik geçmiş PKOS’un erkek eşdegeri 

kavramının dogmasına sebep olmuştur (Carey A ve ark, 1993; Govınd A ve ark, 

1999; Legro RS, 2000). Bazı çalışmalarda PKOS olan kadınların, erkeklerinde dâhil 

oldugu birinci derece akrabalarında IR, obezite, DM, KVH, erken başlangıçlı erkek 

tipi saç dökülmesi ve kıllanmada artmış bir insidans saptanmıştır (Benitez R ve ark, 

2001). Lenarcik A ve arkadaşlarının PKOS’lu kadınların erkek kardeşlerinde 

yaptıkları bir çalışmada bu kişilerde kontrol grubuna göre daha yüksek DHEA-S, 

daha düşük LH ve LH/FSH oranı saptanmıştır (Lenarcik A ve ark, 2011). Bu 

çalışmada PKOS’lu kadınların erkek kardeşleri AGA olan ve olmayan şeklinde 

sınıflandırıldıklarında ise iki grubun androjen düzeyleri arasında fark 

gözlenmemiştir. Otuzlu yaşlardan önce başlayan erken saç kaybı bu sendromun tipik 

semptomlarından biridir. PKOS olan ailelerde ve PKOS erkek eşdegeri olduğundan 

şüphelenilen erkeklerde androjenik alopesi ve androjen hormonları ile ilişkili 

metabolik hastalıklara dair belirti ve bulguların sistematik olarak takip edilmemesi 

steroidogenezis bozukluğu, gonadotropinler ve IR’a dair laboratuar bulgularının 

dökümentasyon eksikligine neden olmuştur. (Lunde O ve ark, 1989; Stárka L ve ark, 

2004). 
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Premature androjenik alopesi ile başvuran erkek hastalarda gonadotropin ve 

androjenlerin normalden sapması dışında, SHBG düzeyleride normalden düşüktür. 

Öyle görünmektedirki bu erkeklerde SHBG genini kodlayan D327N polimorfizminin 

oranıda normalden yüksektir (Bendlová B ve ark, 2007). Erkek PKOS şimdilerde 

oldukça ilginç olmasıyla birlikte geniş popülasyonlarda uzun dönem takiplere ihtiyaç 

vardır. Aynı zamanda PKOS’un erkek eşdegerinin fenotipik tanımlanması için, 

genetik çalışmalar kolaylık saglayacaktır (Ellıs JA ve Harrap SB, 2001). 

Literatür çalışmaları PKOS’u tip 2 DM, KVH, HT, obezite için risk faktörü 

olarak belirtmiştir. Erkeklerde PKOS’u olan kadınlar kadar artmış metabolik risklere 

sahiptirler. İşte tamda bu nedenle popülasyonda risklerin karakterlerinin belirlenmesi 

önemlidir. Bu yüzden hastalar hayat tarzı degişikligi, gelecekte gelişebilecek 

komplikasyonların oluşumunu azaltmak için düzenli kontrollere gitmek gibi bir 

takım önlemler almalıdır. Prematüre androjenik alopesi ile defektif insülin 

sensitivitesi arasındaki ilişki genel tıp pratiğindede bilinmelidir. Prematür androjenik 

alopesi kardiyovasküler hastalıklar, karbonhidrat metabolizma bozuklukları ve 

prostat kanseri için bir risk faktörüdür. (Gıles GG ve ark, 2002; Herrera CR ve ark, 

1995; Lesko SM ve ark, 1993; Lofuto PA ve ark, 2000). Otuzlu yaşlardan önce 

başlayan prematüre saç kaybı PKOS erkek eşdegeri için fenotipik bir belirtidir. 

Erkek popülasyonunun % 30’unda 30 yaşa varmadan prematüre saç kaybı 

görülmektedir (Sinclair RD ve Dawber RP, 2001). Kadınlarda PKOS oranı çeşitli 

çalışmalarda % 5-10 oranında rapor edilmiştir. PKOS’lu kadınlarda tarif edilen 

insülin direnci gibi hormonal degişikliklerin bulundugu bir erkek popülasyonu 

belirlemek bu erkeklerin PKOS eşdegi kabul edilmesinde yarar saglar (Dušková M 

ve ark, 2004). Yinede prematüre androjenik alopesisi olan erkeklerde PKOS 

eşdeğerimi bulundugu yoksa bunun daha çok metabolik sendromunun bir 

komponentimi oldugunun iyice anlaşılması için daha fazla çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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3. GEREÇ ve YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi 

 Son zamanlarda yapılan birçok çalışmada PKOS'lu kadınlarda androjen 

hormon artışının kardiyovasküler hastalıklara zemin hazırladığına dair kanıtlar elde 

edilmiştir. Özellikle hipertansiyon, artmış VKİ, santral obezite, hiperglisemi, 

dislipidemi, sedanter yaşam, ailesinde koroner arter hastalığı öyküsü olanlarda risk 

daha da artmaktadır. Yine bazı çalışmalarda PKOS'lu kadınlarda daha yüksek kan 

basıncı degerleri saptanmış ve bunun temelinde androjen hormonlarının, insülin 

direncinin ve birçok inflamatuar maddelerin sorumlu oldugu düşünülmüştür. Artmış 

olan bu inflamatuar maddelerin aterosklerotik damar hastalığının bir göstergesi 

olabileceğine dair bulgular saptanmıştır. Son zamanlarda yapılan çalışmalardan elde 

edilen veriler dogrultusunda PKOS'un sadece kadınlarda degil erkeklerde de benzer 

bir fenotipinin olabileceginden bahsedilmektedir. Bizde bu noktadan hareket ederek 

25 yaşından önce başlayan erkek tipi saç dökülmesi olan 25 - 40 yaş arası erkek 

hastalarda androjen hormon artışının kardiyovasküler ve metabolik etkilerinin 

değerlendirilmesini amaçlayan bir çalışma oluşturduk. Çalışma vaka kontrol tipi 

analitik bir araştırmadır. 

3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Evreni 

 Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve 

Metabolizma Bilim dalında, 2014-2016 tarihleri arasında prospektif olarak yapıldı. 

Çalışmaya 25 - 45 yaş arası androjenik alopesisi olan 41 erkek birey ve 25 – 45 yaş 

arası androjenik alopesisi olmayan 40 erkek kontrol birey alındı. 

3.3. Çalışmaya Alınma ve Alınmama Kriterleri 

 Her iki gruba alınan bireyler yaş, cinsiyet, VKİ ve sosyoekonomik düzey 

açısından benzer tutuldu. 
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 Aktif enfeksiyonu olanlar, çalışmaya katılmayı kabul etmemiş olanlar, daha 

önce tanı almış malignite tanısı olanlar, 25 yaşından küçük 45 yaşından büyük 

olanlar, saç kaybı yapan hastalığı bulunanlar, son 6 ay içinde alopesi tedavisi alanlar, 

koroner arter hastalığı olanlar, periferik arter hastalığı olanlar, serebrovasküler 

hastalığı olanlar, diyabet, hipertansiyon, ailevi hiperlipidemi, karaciğer ve böbrek 

hastalığı olanlar, anti lipidemik ve antioksidan ilaç kullanımı bulunanlar çalışmaya 

dâhil edilmedi. 

3.4. Verilerin Toplanması ve Çalışmanın Yapılması 

 Çalışmaya dâhil olacak her katılımcıdan Dünya Tıp Birliğinin Helsinki 

Deklarasyonu’na göre düzenlenmiş aydınlatılmış onam formu alındı. 

 Çalışmaya alınan bireylerin biyokimyasal parametreleri Selçuk Üniversitesi 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün sağladığı mali destek ile Selçuk 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalı laboratuvarında çalışıldı. 

3.5. Etik 

 Çalışma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’nun 18.11.2014 tarih 

ve 2014/315 sayılı kararı ile onaylandı. 

3.6. Sosyodemografik Özellikler ve Antropometrik Parametreler 

 Hastaların sosyodemografik özellikleri ve alopesi etyolojisine yönelik 

dışlama kriterleri sorgulandı 

 Sosyodemografik değişkenler ve antropometrik parametreler aşağıdaki 

kriterlere göre düzenlendi: 

 Hastaların boyları; ayakkabıları, ağırlıkları, ceket ve üstündeki fazla elbiseler 

çıkartıldıktan sonra standart baskül ve metre yardımı ile ölçüldü ve VKİ = kilo/boy² 

(m²) formülü ile hesaplandı. Hastaların kalça çevresi önden symphysis pubis 

seviyesinde ve arkadan kalça kaslarının maksimal çekinti seviyesinde, bel çevresi 
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ayakta ekspiryum sonunda, iliak krest ile 12. kosta arasında, orta noktadan yere 

paralel bir düzlemde, boyun çevresi baş dik durumda ve gözleri tam karşıya bakarken 

tiroid kıkırdağın en çıkıntılı bölümünden yere paralel düzlemde, ayak bileği çevresi 

iç ve dış malleollerin üst kısmından yere paralel düzlemde standart metre yardımı ile 

ölçülüp kayıt edildi. 

 Hastaların cinsiyet, yaş, sigara kullanımı varlığı, ailelerinde erken yaşta 

başlayan saç dökülme öyküsü varlığı sorgulanarak formlara kaydedildi. 

3.7. Kan Örneklerinin Analizi 

 Kan parametrelerinin ölçüm yapılacağı cihazın, günlük, aylık ve 3 aylık 

standart bakım ve kalibrasyonları düzenli olarak yapılmaktaydı. 

 Seçilen hastaların rutin kontrolerinde çalışılan hemogram, açlık kan şekeri 

(AKŞ), LDL, HDL, trigliserit, total kolesterol, insülin değerleri formlara kaydedildi. 

 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve 

Metabolizma Bilim dalı polikiniğine müracaat eden hastalardan rutin amaçlı olarak 

brakial veninden jelli biyokimya tüplerine alınan kan örnekleri 30 dakika oda ısısında 

bekledikten sonra 3000 rpm de 10 dakika santrifüj edildi. Santrifüj sonrası elde 

edilen serum örneklerinden rutin tetkikler yapıldı. Rutin tetkikler sonrası artan serum 

ve plazma örnekleri eppendorf tüplere porsiyonlanarak çalışma gününe kadar -80°C 

saklandı. Çalışma günü numuneler oda ısısın da çözdürüldükten sonra vortekslenerek 

çalışmaya başlandı. 

 Hemogram; hasta ve sağlıklı gönüllülerden alınan EDTA’lı kan örnekleri 

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Laboratuvarında bulunan CELL-

DYN3700SL (Amerika Birleşik Devletleri) cihazında taze numune olarak aynı gün 

çalışıldı. WBC lazer (optik saçılım) yöntemi ile eritrosit ve trombositlere 

flowsitometrik olarak hemoglobin düzeyi ise spektrofotometrik yöntemle ölçüldü. 
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 hsCRP Abbott c8000 (Abbott Diagnostics, Illionis, USA) cihazında immun 

turbidimetrik yöntemle çalışıldı. 

 Galektin-3 immunassay yöntemi ile Abbott i2000SR (Abbott Diagnostics, 

Illionis, USA) cihazında çalışıldı. 

 DHEAS Roche Modular Analytics E170 (Roche Diagnostics, Switzerland) 

cihazında elektro kemilüminesans yöntemi ile çalışıldı. 

 Serbest Testosteron DRG (DRG International, Inc. USA ) marka enzim 

immunassay yöntemi ile çalışıldı. 

3.8. Androjenik Alopesi Sınıflaması 

 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve 

Metabolizma Bilim dalı polikiniğine 25 yaşından önce başlayan saç dökülmesi 

şikâyetiyle başvuran hastaların androjenik alopesi tiplerinin belirlenmesi için 

Hamilton-Norwood sınıflaması (şekil 4) kullanılmıştır. Androjenik alopesi tiplerinin 

belirlenmesi amacıyla hastalardan onamları alınarak ön, yan, arka ve tepe 

profillerden baş fotoğrafları çekildi. Çekilen fotoğraflar dermatoloji uzmanı eşliğinde 

değerlendirilerek hastaların Hamilton-Norwood sınıflamasına göre androjenik 

alopesi tipleri belirlendi. 
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Şekil 4. Erkekte androjenetik alopesinin başlangıç ve ilerleme safhaları (uptodate, 

2016)  

(URL:https://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=DERM%2F86709&topicKey=DERM%

2F83783&source=outline_link&search=androgenetic%20alopecia&selectedTitle=1~22) 
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Tablo 3. Hamilton-Norwood sınıflaması (Norwood OT, 1975) 

Tip 1 Frontotemporal bölgede saç çizgisinde çekilme yoktur veya 

minimal derecededir 

Tip 2 Frontotemporal bölgede saç çizgisi simetrik ve üçgen şeklinde bir 

çekilme gösterir. Frontal bölgenin ortasında da dökülme veya 

seyrelme görülmesine rağmen frontotemporal bölgeden daha azdır. 

Tip 3 Dökülmenin belirginleştiği dönemdir. Simetrik derin 

frontotemporal çekilme belirginleşmiştir. 

Tip 4 Şiddetli frontal ve frontotemporal saç kaybı vardır. Verteksde 

belirgin seyrekleşme gözlenir. Bu iki alan tepe boyunca kalın bir 

saç bandı ile birbirinden ayrılmıştır. 

Tip 5 Tip 4’de belirtilen saç bandının daha da inceldiği görülür. Verteks 

ve frontotemporal bölgede saçsız alanlar artmıştır. 

Tip 6 Saç bandı olarak ifade edilen bölgeler de dökülmüştür. Verteks ile 

frontotemporal saçsız alanlar birleşmiştir. 

Tip 7 Şiddetli formdur. Kulağın önünden başlayıp, arkaya uzanan ve 

posterior bölgeyi at nalı şeklinde kuşatan saçlar kalmıştır. 

 

3.9. 24 Saat Ambulatuvar Kan Basıncı Ölçümü 

 Arteriyel sertlik tespiti, invaziv yollardan yapılan ölçümlerle kıyaslandığında 

etkinliği gösterilmiş olan yeni geliştirilen ambulatuar kan basıncı takip cihazları ile 

pratik olarak yapılabilmektedir. 

 Çalışmamızda tüm hastalara, gün içerisinde 30 dakikalık aralıklarla, gece 60 

dakikalık aralıklarla kan basıncı, nabız basıncı, nabız sayısı ve aynı zamanda içerdiği 

ARC solver methodu (Austrian Institute of Technology, Vienna) ile kalp hızına göre 

düzeltilmiş augmentasyon indeksi ve NDH ölçebilen osilometrik tipte Mobil O 

Graph NG (İ.E.M GmbH Stolberg Germany) cihazı takılarak ambulatuvar kan 

basıncı ölçümü yapıldı. Cihaz, osilometrik olarak üst kol manşeti ile brakiyal 

arterden nabız dalga formlarını yakalamaktadır, 24 saat boyunca kaydetmektedir ve 

nabız dalga hızını ölçmektedir. Poliklinikte koldan ölçülen kan basıncı değerlerinde 

iki kol arasındaki fark 10 mmHg’dan fazla değilse manşon dominant olmayan kola, 

fazla ise yüksek olan kola takıldı. Hastalara yapılan işlem ve cihaz hakkında bilgi 

verilerek, günlük aktivitelerini yapmaları, ölçüm esnasında manşon takılı olan kolu 
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kalp seviyesinde tutmaları söylendi. Uyku periyodu, gece 24:00 ve sabah 07:00 

saatleri arasında belirlendi. 

 Ambulatuvar kan basıncı parametreleri The Task Force For The Management 

of Arterial Hypertension of The European Society of Hypertension (ESH) ve The 

European Society of Cardiology (ESC)’nin son klavuzuna göre değerlendirildi.  

Buna göre; 24 saatlik SKB ≥ 130 mmHg ve/veya DKB ≥80 mmHg, gündüz SKB ≥ 

135 mmHg ve/veya DKB ≥ 85 mmHg, gece SKB ≥120 mmHg ve/veya DKB ≥70 

mmHg değerleri üzerindeki ölçümler hipertansiyon olarak kabul edildi (Mancia G ve 

ark, 2013). 

3.10. İstatistiksel Analiz 

 İstatistik analiz için Windows uyumlu SPSS 20. versiyon kullanıldı. İki grup 

arasında oranlar Ki-kare testi ile, normal dağılan parametrelerde ortalamalar student-t 

testi ile, normal dağılmayan parametrelerde ortancalar Mann-Whitney U testi ile 

karşılaştırıldı. Galektin-3, hsCRP ve Hamilton-Norwood sınıflandırması ile diğer 

parametreler arasında korelasyon aranması için Spearman testi kullanıldı. Normal 

dağılan parametreler ortalama ± standart sapma, normal dağılmayanlar ortanca 

(minimum-maksimum) değerler şeklinde gösterildi. P=0.05 anlamlılık sınırı olarak 

kabul edildi. 
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4. BULGULAR 

Çalışmaya alınan bütün bireyler erkektir. Çalışmaya alınan her iki gruptaki bireylerin 

yaş ortalaması, VKİ, bel çevresi, kalça çevresi, boyun çevresi, ayak bilegi çevresi 

ortalamaları için gruplar arası fark yoktu. Çalışmaya alınan hasta ve kontrol 

grubunda olan bireylere ait demografik bilgilerin karşılaştırılması tablo 4’de 

verilmiştir. Çalışmaya alınan androjenik alopesili 41 hastanın saç dökülmeye 

başlangıç yaşı medyanı 23 olarak bulunmuştur. 

Tablo 4. Çalışmaya alınan bireylerin demografik özellikleri 

 Hasta Kontrol p 

Yaş (yıl) 30,3 ± 7,5 30,8 ± 6,0 0,764 

Sayı 41 40 - 

Sigara içen birey 

sayısı 

11 13 0,576 

VKİ (kg/m2) 25,37 ± 2,95 25,66 ± 3,24 0,677 

Bel çevresi (cm) 89,5 ± 8,9 90,8 ± 9,1 0,545 

Kalça çevresi (cm) 98,0 ± 8,7 100,0 ± 6,8 0,264 

Boyun çevresi (cm) 36,6 ± 3,1 36,8 ± 2,4 0,682 

Ayak bileği çevresi 

(cm) 

22,6 ± 1,7 22,6 ± 2,0 0,852 

Saç dökülme 

başlangıç yaşı 

23 (19-29) - - 

 

Çalışmaya alınan hasta ve kontrol grubuna aitbiyokimyasal parametreler 

degerlendirildiginde her iki grup arasında biyokimyasal parametreler açısından fark 

gözlenmemiş olup laboratuvar bulguları tablo 5’de verilmiştir. 
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Tablo 5. Çalışmaya alınan bireylerin laboratuvar bulguları 

 Hasta Kontrol p 

WBC (K/uL) 7,15 ± 2,15 7,49 ± 2,30 0,397 

HGB (g/dL) 15,54 ± 0,90 15,57 ± 0,73 0,923 

HCT (%) 45,85 ± 2,95 46,09 ± 2,40 0,694 

RBC (10e6/uL) 5,27 ± 0,35 5,32 ± 0,32 0,320 

MCV (fL) 87,35 ± 3,55 86,85 ± 3,64 0,592 

MCH (pg) 29,56 ± 1,46 29,34 ± 1,24 0,535 

MCHC (g/dL) 33,95 ± 0,97 33,81 ± 0,85 0,412 

RDW (%) 15,26 ± 0,89 14,96 ± 0,94 0,503 

Trombosit (K/uL) 222,75 ± 42,20 219,05 ± 41,15 0,584 

Nötrofil (K/uL) 4,08 ± 1,66 4,11 ± 1,71 0,809 

Lenfosit (K/uL) 2,35 ± 0,73 2,54 ± 0,79 0,193 

AKŞ (mg/dL) 91,2 ± 7,1 92,1 ± 6,6 0,242 

TG (mg/dl) 131 (53 – 280) 131,5 (54 – 266) 0,713 

Kolesterol (mg/dL) 188,3 ± 43,8 185,8 ± 39,6 0,865 

LDL (mg/dL) 120,2 ± 36,3 119,2 ± 35,5 0,912 

HDL (mg/dL) 40,4 ± 7,6 40,5 ± 6,3 0,993 

DHEA-S (µg/dL) 299,0 (76,7-599,0) 309,9 (147,3-

550,2) 

0,839 

İnsülin (µIU/mL) 8,45 (2,78-24,40) 8,02 (2,39-26,37) 0,308 

LH (mIU/mL) 4,55 (1,37-12,75) 4,13 (1,91-9,38) 0,600 

Serbest testosteron 

(pg/mL) 

11,22 ± 4,93 9,77 ± 4,59 0,181 

Homa-IR 1,84 (0,58-6,28) 1,93 (0,53-6,51) 0,221 

Galektin-3 (ng/ml) 12,6 (8,1-21,1) 13,2 (7,3-18,7) 0,296 

Hassas CRP (mg/l) 12 (2-78) 10,5 (2-159) 0,733 

 

Çalışmaya alınan hasta ve kontrol grubuna ait 24 saat ambulatuvar kan basıncı 

ölçümüne dair veriler tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. Çalışmaya alınan bireylerin 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçüm 

degerleri 

 Hasta Kontrol p 

24 saatlik SKB 

(mmHg) 

119 (88-150) 119,5 (106-135) 0,475 

24 saatlik DKB 

(mmHg) 

74 (55-102) 73 (61-88) 0,895 

24 saatlik OAB 

(mmHg) 

96 ± 9 95 ± 6 0,553 

24 saatlik nabız 

(1/dak) 

75 ± 8 74 ± 7 0,424 

24 saatlik NB 

(mmHg) 

46 ± 7 45 ± 7 0,505 

24 saatlik MSKB 

(mmHg) 

112 ± 10 110 ± 7 0,340 

24 saatlik MDKB 

(mmHg) 

77 ± 8 76 ± 6 0,566 

24 saatlik alx@75 

(%) 

15,2 (5,3-27,3) 15,7 (5,3-26,2) 0,861 

24 saatlik CO (l/min) 5,1 (3,8-6,4) 4,9 (3,8-5,8) 0,111 

24 saatlik çevresel 

direnç (s*mmHg/ml) 

1,168 ± 0,099 1,190 ± 0,093 0.311 

24 saatlik yansıtma 

büyüklüğü (%) 

62,92 ± 4,53 62,40 ± 4,46 0,603 

24 saatlik NDH (m/s) 5,50 ± 0,47 5,43 ± 0,42 0,454 

 

Çalışmaya alınan hasta ve kontrol grubuna ait gündüz ambulatuvar kan basıncı 

ölçümüne dair veriler tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7. Çalışmaya alınan bireylerin gündüz ambulatuvar kan basıncı ölçüm 

degerleri 

 Hasta Kontrol p 

Gündüz SKB 

(mmHg) 

123 ± 11 121 ± 9 0,549 

Gündüz DKB 

(mmHg) 

77 ± 8 76 ± 7 0,807 

Gündüz OAB 

(mmHg) 

98 ± 9 97 ± 7 0,709 

Gündüz nabız 

(1/dak) 

78 ± 9 77 ± 8 0,410 

Gündüz NB 

(mmHg) 

46 ± 7 45 ± 7 0,573 

Gündüz MSKB 

(mmHg) 

113 ± 10 111 ± 7 0,417 

Gündüz MDKB 

(mmHg) 

78 (61-107) 77 (63-91) 0,691 

Gündüz alx@75(%) 17,6 ± 8,0 15,8 ± 4,9 0,231 

Gündüz CO (l/min) 5,1 ± 0,5 4,9 ± 0,5 0,122 

Gündüz çevresel 

direnç(s*mmHg/ml) 

1,166 ± 0,094 1,185 ± 0,092 0,357 

Gündüz yansıtma 

büyüklüğü (%) 

61,28 ± 8,32 61,14 ± 4,83 0,926 

Gündüz NDH (m/s) 5,54 ± 0,50 5,46 ± 0,43 0,418 

 

Çalışmaya alınan hasta ve kontrol grubuna ait gece ambulatuvar kan basıncı 

ölçümüne dair veriler tablo 8’de verilmiştir. 
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Tablo 8. Çalışmaya alınan bireylerin gece ambulatuvar kan basıncı ölçüm 

degerleri 

 Hasta Kontrol p 

Gece SKB(mmHg) 117 ± 12 113 ±10 0,140 

Gece DKB(mmHg) 70 ± 10 68 ± 7 0,324 

Gece OAB(mmHg) 91 ±11 89 ± 8 0,181 

Gece nabız (1/dak) 66 ± 8 64 ± 7 0,314 

Gece NB(mmHg) 47 (33-63) 44 (32-59) 0,314 

Gece MSKB 

(mmHg) 

110 ± 12 106 ± 9 0,169 

Gece MDKB 

(mmHg) 

72 ± 12 70 ± 8 0,340 

Gece alx@75 (%) 14,8 (-1,9-35,1) 15,3 (-3,3-37,6) 0,955 

Gece CO (l/min) 4,70 ± 0,67 4,55 ± 0,77 0,351 

Gece çevresel 

direnç(s*mmHg/ml) 

1,195 ± 0,153 1,188 ± 0,173 0,834 

Gece yansıtma 

büyüklüğü (%) 

67,31 ± 7,14 66,53 ± 5,69 0,592 

Gece NDH (m/s) 5,44 ± 0,48 5,28 ± 0,47 0,119 

Hastaların Hamilton-Norwood derecesi ile sosyo demografik bulguları 

arasındaki korelasyon olup olmadığı değerlendirildi. Hastaların Hamilton-Norwood 

derecesi ile bel çevresi, kalça çevresi, boyun çevresi, ayak bileği çevresi ve hastaların 

saç dökülmeye başlangıç yaşı arasında korelasyon gözlenmedi (p>0,05). Hastaların 

yaşı ile Hamilton-Norwood derecesi arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

pozitif korelasyon saptandı (rho=0,498, p=0,001). VKİ ile Hamilton-Norwood 

dereceside arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı 

(rho=0,382, p=0,014). Sigara kullanımı ile Hamilton-Norwood derecesi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon gözlendi (rho=0,325, 

p=0,038). 

Hastaların Hamilton-Norwood derecesi ile biyokimyasal parametreleri 

arasında korelasyon olup olmadığı araştırıldı. Hastaların Hamilton-Norwood derecesi 

ile WBC, HGB, HCT, RBC, MCV, MCH, MCHC, RDW, trombosit, nötrofil, 

lenfosit, kolesterol, LDL, HDL, DHEA-S, insülin, LH, serbest testosteron, HOMA-

IR, galektin-3 ve hsCRP arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon 
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gözlenmedi (p>0,05). Hamilton-Norwood derecesi ile TG düzeyi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı (rho=0,375, 

p=0,016). Hamilton-Norwood derecesi ile AKŞ düzeyi arasında istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı (rho=0,382, p=0,014) 

Hamilton-Norwood derecesi ile 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçümleri 

arasında korelasyon olup olmadığı araştırıldı. Hamilton-Norwood derecesi ile 24 

saatlik SKB, 24 saatlik DKB, 24 saatlik OAB, 24 saatlik nabız, 24 saatlik MSKB, 24 

saatlik MDKB, 24 saatlik Alx@75, 24 saatlik CO,24 saatlik çevresel direnç, 24 

saatlik yansıtma büyüklüğü, 24 saatlik NDH, gündüz SKB, gündüz DKB, gündüz 

OAB, gündüz nabız, gündüz NB, gündüz MSKB, gündüz MDKB, gündüz Alx@75, 

gündüz CO, gündüz çevresel direnç, gündüz yansıtma büyüklüğü, gece SKB, gece 

DKB, gece OAB, gece nabız, gece NB, gece MSKB, gece MDKB, gece Alx@75, 

gece CO, gece çevresel direnç, gece NDH arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

korelasyon gözlenmedi (p>0,05). Hamilton-Norwood derecesi ile 24 saatlik NB 

arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde negatif korelasyon saptandı (rho=-0,328, 

p=0,036). Hamilton-Norwood derecesi ile gündüz NDH arasında istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı (rho=0,348, p=0,026). Hamilton-

Norwood derecesi ile gece yansıtma büyüklüğü arasında istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde pozitif korelasyon saptandı (rho=0,383, p=0,014). 

hsCRP derecesi ile sosyodemografik bulguları arasındaki korelasyon olup 

olmadığı değerlendirildi. Hastaların hsCRP derecesi ile yaş, sigara kullanıp 

kullanmadığı, kalça çevresi, ayak bileği çevresi ve hastaların saç dökülmeye 

başlangıç yaşı arasında korelasyon gözlenmedi (p>0,05). Hastaların VKİ ile hsCRP 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı 

(rho=0,473, p<0,001). Hastaların bel çevresi ile hsCRP düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı (rho=0,420, 

p<0,001). Hastaların boyun çevresi ile hsCRP düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde pozitif korelasyon olduğu gözlendi (rho=0,336, p=0,002). 
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hsCRP düzeyleri ile biyokimyasal parametreleri arasında korelasyon olup 

olmadığı araştırıldı. Hastaların hsCRP düzeyleri ile WBC, HGB, HCT, RBC, MCV, 

MCH, MCHC, RDW, trombosit, nötrofil, lenfosit, kolesterol, AKŞ, TG, LDL, HDL, 

DHEA-S, insülin, LH, serbest testosteron, HOMA-IR ve galektin-3 arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon gözlenmedi (p>0,05). 

hsCRP ile 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçümleri arasında korelasyon 

olup olmadığı araştırıldı. hsCRP ile 24 saatlik SKB, 24 saatlik DKB, 24 saatlik OAB, 

24 saatlik nabız, 24 saatlik NB, 24 saatlik MSKB, 24 saatlik MDKB, 24 saatlik 

Alx@75, 24 saatlik CO,24 saatlik çevresel direnç, 24 saatlik yansıtma büyüklüğü, 24 

saatlik NDH, gündüz SKB, gündüz DKB, gündüz OAB,gündüz nabız,gündüz NB, 

gündüz MSKB, gündüz MDKB, gündüz Alx@75, gündüz CO, gündüz çevresel 

direnç, gündüz yansıtma büyüklüğü, gündüz NDH, gece SKB, gece DKB, gece 

OAB, gece nabız, gece NB, gece MSKB, gece MDKB, gece Alx@75, gece CO, gece 

çevresel direnç, gece yansıtma büyüklügü, gece NDH arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir korelasyon gözlenmedi (p>0,05). 

Galektin-3 düzeyi ile sosyodemografik bulguları arasındaki korelasyon olup 

olmadığı değerlendirildi. Hastaların galektin-3 düzeyi ile yaş, sigara kullanıp 

kullanmadığı, boyun çevresi, ayak bileği çevresi ve hastaların saç dökülmeye 

başlangıç yaşı arasında korelasyon gözlenmedi (p>0,05). Hastaların VKİ ile galektin-

3 düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı 

(rho=0,320, p=0,004). Hastaların bel çevresi ile galektin-3 düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı (rho=0,339, 

p=0,002). Hastaların kalça çevresi ile galektin-3 düzeyleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon olduğu gözlendi (rho=0,308, p=0,005). 

Galektin-3 düzeyleri ile biyokimyasal parametreleri arasında korelasyon olup 

olmadığı araştırıldı. Galektin-3 düzeyleri ile WBC, HGB, HCT, RBC, MCV, MCH, 

MCHC, RDW, trombosit, nötrofil, lenfosit, kolesterol, AKŞ, TG, LDL, HDL, 

DHEA-S, insülin, LH ve hsCRP arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon 
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gözlenmedi (p>0,05). Galektin-3 ile serbest testosteron arasında istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde negatif korelasyon gözlendi (rho=-0,228, p=0,043). Galektin-3 ile 

HOMA-IR arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon gözlendi 

(rho=0,224, p=0,045) 

Galektin-3 ile 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçümleri arasında 

korelasyon olup olmadığı araştırıldı. Galektin-3 düzeyi ile 24 saatlik SKB, 24 saatlik 

DKB, 24 saatlik OAB, 24 saatlik nabız, 24 saatlik NB, 24 saatlik MSKB, 24 saatlik 

MDKB, 24 saatlik Alx@75, 24 saatlik CO,24 saatlik çevresel direnç, 24 saatlik 

yansıtma büyüklüğü, 24 saatlik NDH, gündüz SKB, gündüz DKB, gündüz OAB, 

gündüz nabız, gündüz NB, gündüz MSKB, gündüz MDKB, gündüz Alx@75, gündüz 

CO, gündüz çevresel direnç, gündüz yansıtma büyüklüğü, gündüz NDH, gece SKB, 

gece DKB, gece OAB, gece nabız, gece NB, gece MSKB, gece MDKB, gece 

Alx@75, gece CO, gece çevresel direnç, gece yansıtma büyüklügü, gece NDH 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon gözlenmedi (p>0,05). 
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5. TARTIŞMA 

Polikistik over sendromu (PKOS), reprodüktif çağdaki kadınların % 4-

10’sinde görülen (Azziz R. ve ark, 2004) anovulasyon, adet düzensizliği ve hirsutizm 

gibi klinik bulgularla kendisini gösteren, etyolojisi henüz tam olarak 

netleştirilememiş kronik bir hastalıktır (Suckharoen N, 2004). Hastaları uzun 

dönemde KVH, DM, HT, hiperlipidemi, endometriyum ve meme kanseri gibi 

risklerin beklediği bilinmektedir (Ovalle F. ve ark, 2002). KVH gelişiminde etkili 

olabilecek risk faktörleri arasında; genetik yatkınlık, HT, sigara, DM, hareketsizlik, 

obezite, dislipidemi bulunmaktadır. Literatürde PKOS’lu kadınlarda KVH riskinin, 

sağlıklı kişilere oranla daha fazla olduğu, kronik inflamasyon, IR, hiperandrojenemi, 

hiperlipidemi ve artmış oksidatif stresin, ateroskleroz ve KVH oluşumunda rol aldığı 

bilinmektedir (Ovalle F. ve ark, 2002). Son zamanlarda birçok hastalığın 

patogenezinde olduğu gibi PKOS’lu hastalarda da artmış kronik inflamatuvar sürecin 

ve oksidatif stresin KVH gelişiminde ana rol oynadıkları gösterilmiştir (Hennekens 

CH, 1998). 

MS kriterlerinden biri olan santral obezite karın duvarında ve visseral 

mezenterik bölgelerde yağ toplanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

Santral obezite (visseral, android, abdominal veya erkek tip obezite olarak da ifade 

edilir) KVH için bağımsız bir risk faktörüdür (Dalton M ve ark, 2003). Periferal 

obezite ile karşılaştırıldığında, santral obezitede DM, hiperlipidemi, HT, 

ateroskleroz, IR daha sık olarak saptanmaktadır (Janssen I ve ark, 2002). Bu yağ 

dokusu katekoleminlere karşı hassas, insüline karşı ise daha duyarsız olmasından 

dolayı metabolik olarak daha aktiftir (Escobar-Morreale HF ve ark, 2007). 

Abdominal obezite, PKOS’lu hastaların hayatlarının erken dönemlerinden başlayarak 

kronik androjen fazlalığına maruziyetin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

PKOS’lu hastaların omental yağ dokusundan yapılan biyopsi incelemelerindeki 

genomik analizlerinde anormal gen ekspresyonları, lipid ve glukoz metabolizmasında 

görevli protein genlerinin ekspresyonlarında değişiklikler, oksidatif stress, adiposit 

differensiasyonunda farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (Escobar-Morreale HF ve 
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ark, 2007). Çeşitli mediyatörlerin, lokal ve sistemik sitokinlerin salınımında 

değişiklikler ve artmış oksidatif stress görülmektedir. Örneğin TNF-α, IL-6, leptin 

seviyelerinde artma, adiponektinde azalma saptanmıştır (Cho LW ve ark, 2007). 

Adipoz dokudan salgınan IL-6 lipoprotein lipaz aktivitesini azaltarak trigliseridlerin 

hepatik salınımını arttırmaktadır. IL-6’nın bir diğer etkisi TNF-α’yı stimüle 

etmesidir. Bunun sonucunda TNF-α CRP’yi uyarır. CRP’nin direkt olarak 

aterosklerotik süreçte promotor rol oynadığı ve endotel hücrelerde oluşan 

inflamasyonun aterotrombozis oluşturduğu gösterilmiştir (Sjöholm Å ve ark, 2005). 

TNF-α aynı zamanda lipoprotein lipazı suprese eder. Tüm bu inflamasyon 

markerların artması aterom formasyonunun temelinde inflamatuvar sürecin olduğunu 

düşündürmektedir (Cho LW ve ark, 2007). 

PKOS olan kadınların, erkeklerinde dâhil olduğu birinci derece yakınlarında 

IR, obezite, DM, KVH, erken erkek tipi saç dökülmesi ve tüylenmede artmış bir 

insidans saptanmıştır (Benitez R ve ark, 2001). Son zamanlarda erkeklerde görülen 

bu fenotipik ve metabolik benzerliklerden yola çıkarak PKOS’un sadece kadınlarda 

değil erkeklerde de görülebilen bir klinik problem olduğundan bahsedilmektedir 

(Kurzrock R ve ark, 2007). Bizde bu çalışmamızda PKOS erkek eşdeğeri kabul 

edilen bireylerde androjen hormon artışının erken dönem metabolik ve 

kardiyovasküler etkilerini araştırdık. 

PKOS ve androjenik alopesi çalışmalarında serum CRP düzeylerinin arttığı 

gösterilmiştir. Agamia NF ve arkadaşlarının 300 AGA ve 100 kontrol grubu ile 

yaptıkları bir çalışmada AGA ile kontrol grubu arasında serum CRP düzeyleri 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı düzeyle farklılık saptanmıştır (Agamia NF ve 

ark, 2016). AGA olan erkek bireyler ile yapılan bir başka çalışmada bireylerin 

Hamilton-Norwood Skalasına göre AGA düzeyleri arttıkça serum hsCRP 

düzeylerininde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmasada arttığı saptanmıştır 

(Hirsso P ve ark, 2007). 30 PKOS’lu ve 31 sağlıklı kadın ile yapılan bir başka 

çalışmada serum CRP konsantrasyonu kontrol grubu ile karşılaştırıldığında PKOS’lu 

kişilerde daha yüksek saptanmıştır (Fenkci V ve ark, 2003). Doğramacı AC ve 
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arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada AGA olan ve olmayan bireylerin serum 

hsCRP düzeyleri arasında bir fark olmadığını saptamışlar (Doğramacı AC ve ark, 

2009). 68 katılımcı ile yapılan bir başka çalışmada AGA olan bireyler ile olmayanlar 

arasında serum CRP düzeyleri arasında fark gözlenmemiştir (Ertas R ve ark, 2015). 

Arias-Santiago S ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada da AGA olan bireyler ile 

kontrol grubu arasında serum CRP düzeyleri arasında fark saptanmamıştır (Arias-

Santiago S ve ark, 2010). Bizim çalışmamızda da hsCRP düzeyleri PKOS eşdegeri 

olan erkek bireylerin olduğu grupta 12 mg/L (2-78) kontrol grubunda 10,5 mg/L (2-

159) olarak PKOS eşdeğeri olan grupta daha yüksek saptandı ancak istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde değildi (p=0,733). Elde ettiğimiz bu sonuç literatür verileri 

ile benzerlikler göstermektedir. Her ne kadar hsCRP anlamlı düzeyde olmasada 

yüksek saptanmış olması PKOS eşdegeri kabul edilen grupta bunun kardiyovaküler 

hastalıklar için erken dönemde bir risk göstergesi olarak kullanılabileceğini 

düşündürebilir. 

Son senelerde inflamasyon ve immun homeostazisdeki etkileri sebebi ile 

gündeme gelen galektin ailesinin bir üyesi olan galektin-3 güçlü proinflamatuvar 

etkisi olan bir proteindir. Başlıca makrofajlar, tümör hücreleri, fibroblastlar, epitelyal 

hücreler ve aktive T hücrelerinde bulunur (Rabinovich GA ve ark, 2002). Şimdiye 

kadar yapılan birçok in vitro ve in vivo çalışmalarda Galektin-3 ağırlıklı olarak pro-

inflamatuvar etkili olduğu gösterilmiş olmasına rağmen hayvanlar üzerinde yapılan 

deneysel kalp yetmezliği, renal hastalıklar ve otoimmün bozukluklar içeren 

çalışmalarda inflamatuvar reaksiyonları tetikleyici ve güçlendirici etkilerinin de 

olduğu gösterilmiştir (Fernandes Bertocchi AP ve ark, 2008; McCullough PA ve ark, 

2011; Yu L ve ark, 2013). Yapılan araştırmalarda aktive T lenfosit proliferasyonunda 

rol oynadığı saptanmıştır (Joo HG ve ark, 2001). Galektin-3’ün kronik 

inflamasyonun yanısıra akut inflamasyonda da rol oynadığı tespit edilmiştir. Bu 

protein NADPH-oksidaz aktivasyonu, nötrofillerden superoksit üretimi, monosit ve 

makrofaj kemotaksisi, interlökin-1 üretimi yoluyla oldukça kuvvetli bir pro-

inflamatuvar sinyal oluşturmaktadır. (YamaokaA ve ark, 1995; Jeng KC ve ark, 

1994; Sano H ve ark, 2000). Ayrıca nötrofillerin endotel üzerine adezyonunda da rol 
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almaktadır (Sato S ve ark, 2002). Tip 2 DM, romatoid artrit, obezite, ateroskleroz, 

astım, kanser gibi birçok metabolik bozukluk ve patolojik durumlarda artar 

(Sundblad V ve ark, 2011). 

Yılmaz H ve arkadaşlarının 56 PKOS’lu 41 normal sağlıklı bireyler ile 

gerçekleştirdikleri bir çalışmada PKOS’lu ve kontrol grubu arasında serum galektin-

3 seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyle farklılık saptamışlar ve 

PKOS’lu hastaların VKİ’lerini daha yüksek olarak bulmuşlardır (Yılmaz H ve ark, 

2014). Romatoid artritli hastalarda yapılan bir çalışmada sinoviyal fibroblastlarda 

galektin-3 sunumunun arttığı saptanmıştır (Ohshima S ve ark, 2003). Lee ve 

arkadaşları tarafından Behçet hastalığı olanlarda serumda galektin-3 ve galektin-3 

bağlayan protein düzeylerine bakılmış ve aktif dönemdeki Behçet hastalarında 

düzeyleri daha yüksek saptanmıştır (Lee YC ve ark, 2007). 2006 yılında yapılan bir 

araştırmada psöriatik deri örneklerinde galektin-3 güçlü bir şekilde arttığı tespit 

edilmiştir (Lacina L ve ark, 2006). Psöriazis vulgarisli 33 hastanın alındığı bir 

çalışmada serum galektin-3 seviyeleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, kontrol 

grubunda serum galektin-3 seviyeleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha 

yüksek saptanmıştır (Özden MG ve ark, 2011). deBoer RA ve arkadaşlarının 

yaptıkları bir çalışmada serum galektin-3 seviyeleri ile cinsiyet arasında ilişki tespit 

etmişler. Bu çalışmaya göre serum galektin-3 düzeyleri kadın bireylerde erkeklere 

göre daha yüksek saptanmıştır (de Boer RA ve ark, 2012). Bizim çalışmamızda da 

PKOS eşdeğeri kabul edilen erkek bireyler ile kontrol grubu arasında serum galektin-

3 düzeyleri karşılaştırıldığında kontrol grubunda galektin-3 düzeyleri daha yüksek 

saptanmıştır ancak istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildir. Literatürde serum 

galektin-3 düzeylerini etkileyen birçok faktörden bahsedilmektedir. Galektin-3’ün 

fonksiyonlarının tam olarak açığa kavuşması ve galektin-3 ile etkileşimde olan 

faktörlerin net olarak belirlenebilmesi için daha geniş gruplarda daha fazla çalışmaya 

ihtiyaç vardır. 

PKOS’da obezite artan sıklıkta görülmektedir (Goldzieher JW ve Green JA, 

1961). Serum galektin-3 seviyeleride obezite ile ilişki bulunmuştur (Sundblad V ve 
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ark, 2011). Weigert ve arkadaşlarının erkek bireylerden oluşan 30 obez non-

diyabetik, 30 tip 2 diyabetli ve 23 normal kilolu kontrol grubu ile yaptıkları bir 

çalışmada serum galektin-3 seviyesini obez ve diyabetik grupta kontrol grubuna 

kıyasla daha yüksek saptamışlar ve galektin-3 ile VKİ pozitif korele olduğu 

görülmüştür (Weigert J ve ark, 2010). Weber M ve arkadaşlarının yaptıkları bir 

çalışmada serum galektin-3 ile VKİ arasında pozitif korelasyon saptanmış (Weber M 

ve ark, 2009). Kadın katılımcılar ile yapılan başka bir çalışmada serum galektin-3 

düzeyleri obez bireylerde non-obez bireylere göre daha yüksek seviyede saptanmış 

(Pang J ve ark, 2016). Bizim yaptığımız çalışmada serum galektin-3 düzeyi ile VKİ, 

bel çevresi ve kalça çevresi arasında anlamlı düzeyde farklılıklar saptanmıştır. Bu 

veri literatürdeki gibi obezite ile galektin-3 arasındaki ilişkiyi destekler niteliktedir. 

Diyabet ve glikoz hemostazında galektin-3’ün fonksiyonu tam olarak netlik 

kazanmış bir konu değildir. Bu konuda yapılan çalışmalar neticesinde birçok farklı 

sonuç ortaya konmuştur. Yılmaz H. ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada serum 

galektin-3 seviyesi diyabetik grupta prediyabetik ve non-diyabetik gruba kıyasla 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Yılmaz H ve ark, 2015). Yine aynı çalışmada 

serum galektin-3 seviyesi prediyabetik grupta kontrol grubuna kıyasla yüksek tespit 

edilmiştir. Bu çalışmada serum galektin-3 ile AKŞ, 2. saat kan şekeri ve HOMA-IR 

arasında da pozitif korelasyon gösterilmiştir. Asyada yaşayan normal kilolu tip 2 DM 

bulunan hastalar ile yapılan bir çalışmada serum galektin-3 ile HbA1c arasında 

pozitif korelasyon gösterilmiştir (Jin QH ve ark, 2013). Galektin-3 ablasyonu yapılan 

farelerde yüksek yağlı diyet ile uyarılan obezite ve diyabet gelişiminin hızlandığı 

ortaya konmuştur (Pejnovic NN ve ark, 2013). Başka bir çalışmada Galektin-3 

knockout farelerde AKŞ ve obezitenin arttığı bildirilmiştir (Pang J ve ark, 2013). Bir 

çalışmada serum galektin-3 ile insülin ve HOMA-IR arasında önemli düzeyde 

korelasyon olduğu gözlenmiştir (Yılmaz H ve ark, 2014). Yapılan bir çalışmada 

diyabetik popülasyonda galektin-3 ile HbA1c arasında ters ilişki tespit edilmiş 

(Weigert J ve ark, 2010). Diyabetik popülasyonda yapılan bir çalışmada serum 

galektin-3 düzeyi ile açlık insülini ve HOMA-IR arasında negatif korelasyon 

saptanmış olup HbA1c arasında anlamlı bir ilişki gösterilememiştir (Ohkura T ve 
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ark, 2014). Literatürde yukarıda bahsedildiği gibi galektin-3 ile AKŞ, insülin, 

HOMA-IR, HbA1c arasında farklı sonuçlar mevcuttur. Bizim çalışmamızın da 

literatür ile benzer ve farklı tarafları vardır. Literatürdeki galektin-3 ile ilgili yapılan 

çalışmalar daha çok diyabetik ya da prediyabetik grupta yapılmıştır. Ancak 

literatürde erkek PKOS ile galektin-3 arasındaki ilişkiyi araştıran çalışma mevcut 

değildir. 

Yapılan çalışmalarda AGA olan bireylerde insülin ve insülin direnci artmış 

olarak saptanmıştır. Saç foliküllerinde insülin saptanmış olup androjen 

metabolizması ve saç büyüme döngüsü ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Klemp P 

ve ark, 1989). AGA olan erkek bireyler ile yapılan çalışmalarda IR ile erken başlayan 

saç dökülmesi arasında ilişki gözlenmiştir (González-González JG ve ark, 2009; 

Mumcuoglu C ve ark, 2011). Hirsso P ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada AGA 

olan erkek bireylerde insülin duyarlılığında azalma olduğu saptanmıştır (Hirsso P ve 

ark, 2006). Buna karşılık Nabaie ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada AGA ve 

kontrol grubu arasında açlık insülini, açlık kan şekeri, IR açısından fark 

gözlenmemiştir (Nabaie L ve ark, 2009). Abdel FN ve Darwish YW AGA ile IR 

arasında doğrudan bir ilişki olmadığı ancak beraberinde MS gibi patolojik 

durumların eşlik etmesi halinde AGA’nın artabileceğini belirtmişlerdir (Abdel FN 

veDarwish YW, 2011). Bizim yaptığımız çalışmada PKOS eşdeğeri kabul edilen 

erkek grubu ile kontrol grubu arasında AKŞ ve HOMA-IR arasında bir fark 

gözlenmezken (p>0,05) insülin düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmasa 

da PKOS eşdeğeri kabul edilen erkek grubunda daha yüksek gözlendi. 

PKOS olgularında artan insüline duyarlı olan over ve adrenal bezlerde 

androjen üretimi artar, karaciğerde sex hormon bağlayıcı globülin (SHBG) üretimi 

düşer (Legro RS ve ark, 2004). Böylece hem androjen düzeyi artar, hem de serbest 

testosteron düzeyi yükselir (Ibáñez L ve ark, 1998). Yılmaz H ve arkadaşlarının 

PKOS’lu kadın bireyler ile yaptıkları bir çalışmada serum galektin-3 düzeyleri ile 

progesterone, hirsutism skoru, DHEA-S, testosterone ve serbest testosterone 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon saptamışlardır 
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(Yılmaz H ve ark, 2014). Bizim yaptığımız çalışmada galektin-3 düzeyi ile DHEA-S 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Serbest testosteron ise erkek 

PKOS eşdeğeri kabul edilen grupta anlamdı düzeyde daha yüksek saptanmıştır. 

Ancak galektin-3 ile serbest testosteron arasında negatif korelasyon görülmüştür. Bu 

farklılığın galektin-3’ün obez bireylerde daha yüksek düzeyde tespit edildiği 

düşünüldüğünde, bizim hasta ve kontrol gruplarımızın daha zayıf kişiler olmasından 

ötürü kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz. 

Son yıllarda androjenlerin kardiyovasküler sistem üzerinde etkileri ile ilgili 

araştırmalar artmakla birlikte kardiyovasküler patofizyoloji üzerindeki etkileri tam 

olarak açıklanamamıştır. Hiperinsülinemi, hiperaldosteronizm, genetik, kronik 

inflamasyon, obezite ileri sürülen mekanizmalardan bazılarıdır. Androjenlerin kan 

basıncını artırıp arttırmadığı tartışmalıdır. 24 saat ambulatuvar kan basıncı ölçüm 

yöntemi ile değerlendirildiğinde erkeklerde kadınlardan daha yüksek kan basıncı 

saptanmıştır (Burl VL ve ark, 1995). Erkek sıçanlarda androjenler renal 

anjiyotensinojenin artmış ekspresyonu ile ilişkilidir. Bu bilgi kan basıncında 

androjen uyarılı artışın renin-anjiotensin sistemi ile ilişkili olduğunu 

düşündürmektedir (Palumbo A ve ark, 1993). 

Luque-Ramírez M ve arkadaşlarının 63 PKOS’lu kadın, 33 non-

hiperandrojenemik kadın ve 25 genç erkek ile yaptıkları bir çalışmada ofis ve 24 saat 

ambulatuvar kan basıncı ölçümleri alınmış (Luque-Ramírez M ve ark, 2014). En 

yüksek KB ölçümleri erkek bireylerde tespit edilirken PKOS’lu kadınlarda normal 

kadınlara göre daha yüksek KB ölçümleri elde edilmiştir. VKİ >25 olan PKOS’lu 

kadınlardaki KB ölçümlerine bakıldığında erkekler kadar yüksek değerler 

saptanmıştır. Ofis kan basıncı ölçümü yapılarak değerlendirilen bir çalışmada 

androjenik alopesi ile hipertansiyon arasında kuvvetli ilişki saptanmış ve bu ilişki 

androjenik alopesi evresi yüksek olanlarda daha belirgin olarak tespit edilmiştir 

(Ahouansou S ve ark, 2007). El-Esawy FM ve arkadaşlarının 30 androjenik alopesili 

ve 30 kontrol grubu ile yaptıkları bir çalışmada SKB androjenik alopesili grupta daha 

yüksek saptanırken DKB arasında fark gözlenmemiştir (El-Esawy FM ve Abd El-
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Rahman SH, 2013). 74 androjenik alopesili ve 42 kontrol grubundan oluşan erkek 

bireylerin alındığı bir çalışmada androjenik alopesili grupta daha yüksek SKB 

düzeyleri tespit edilmiştir (Gök SÖ ve ark, 2015). Genç Hint asıllı androjenik 

alopesisi olan erkekler ile yapılan bir çalışmada SKB ve DKB kontrol grubuna göre 

daha yüksek bulunmuştur (Banger HS ve ark, 2015). Ertas R ve arkadaşlarının 

yaptıkları bir çalışmada ise AGA ve kontrol grubu arasında kan basıncı düzeyleri 

arasında fark gözlenmemiştir. Bizim yaptığımız çalışmada hasta ve kontrol 

grubundaki bireylerin SKB ve DKB düzeyleri arasında fark gözlenmedi. 

Arter nabzının damar duvarı boyunca hareket etme hızı olarak tanımlanan 

nabız dalga hızının (NDH) artmış değerlerinin diffüz aterosklerotik sürecin gizli bir 

göstergesi olduğu ve klasik semptom ve bulgulardan daha erken ortaya çıktığı 

belirtilmektedir (Laurent S ve ark, 2001). NDH, artmış arteriyel sertliğin önemli bir 

belirtecidir (Imura R ve ark, 1986). Arteriyel sertliği etkileyen en önemli faktörler; 

ileri yaş, kan basıncı yüksekliği, hiperlipidemi ve obzitedir (vanPopele NM ve ark, 

2001; Willum-Hansen T ve ark, 2006). Zhang M ve arkadaşlarının yaptıkları bir 

çalışmada, sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında tip 2 DM’li grupta daha 

yüksek arteriyel sertlik indeksleri tespit edilmiştir (Zhang M ve ark, 2011). Agac MT 

ve arkadaşlarının 162 asemptomatik 18-45 yaş arasındaki erkek bireyler ile yaptıkları 

bir çalışmada androjenik alopesisi olan grupta olmayanlara kıyasla daha yüksek 

arteriyel sertlik tespit etmişlerdir (Agac MT ve ark, 2015). Yine aynı çalışmada 

androjenik alopesisi olan ve olmayan grup arasında KİMK arasında fark tespit 

edilmemiştir. Androjenik alopesisi olan 159 asemptomatik 18-55 yaş arası erkek 

birey ile yapılan bir çalışmada androjenik alopesi evreleri Hamilton-Norwood 

sınıflamasına göre belirlenmiş (Erkoç MF ve ark, 2015). Bu çalışmada bireylerin 

alopesi evresi arttıkça KİMK, arteriyel sertlik ve SKB değerleri daha yüksek tespit 

edilmiştir. Ertas R ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada KİMK ve arteriyel 

sertlik, androjenik alopesisi olanlarda olmayanlara kıyasla daha yüksek tespit 

edilmiştir (Ertas R ve ark, 2016). Bizim yaptığımız çalışmada PKOS eşdeğeri kabul 

edilen gruptaki bireyler ile kontrol grubu kıyaslandığında grupların NDH arasında 

fark gözlenmedi. Çalışmamızda PKOS eşdeğeri kabul edilen erkek bireylerin 
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androjenik alopesilerinin Hamilton-Norwood sınıflamasına göre evreleri yükseldikçe 

gündüz NDH arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi. Ancak literatüre 

baktığımızda bu verilerle çelişen sonuçlarda karşımıza çıkmaktadır. Rees E ve 

arkadaşlarının 16-45 yaş arası 84 PKOS’lu ve 95 sağlıklı kadın katılımcı ile 

gerçekleştirdikleri bir çalışmada gruplar arasında aortik NDH ve KİMK açısından 

fark gözlenmemiştir (Rees E ve ark, 2014). Cussons AJ ve arkadaşlarının 19 

PKOS’lu genç kadın hasta ve 19 sağlıklı kontrol grubu ile yaptıkları bir çalışmada 

gruplar arasında arteriyel sertlik açısından farklılık gözlenmemiştir (Cussons AJ ve 

ark, 2009). Patogenezinde kronik inflamatuvar olayların rol aldığı hastalıklarda 

arteriyel sertlik belirgin olarak gözlenmektedir. Bizim çalışmamızda da benzer 

sonuçlar elde edilmiştir. PKOS eşdeğeri kabul edilen klinik parametrenin sınırları 

netleştikçe ve bu bireylerde daha fazla çalışma yapıldıkça daha net bilgiler elde 

edebileceğiz. Bu sayede androjen hormon artışı ile arteryel sertlik arasındaki ilişki 

daha net bir şekilde gün yüzüne çıkacaktır. 

Sol ventrikül tarafından oluşturulan nabız dalgası kalpten uzağa doğru 

gittikçe elastik ve muskuler arterler ile etkileşimi nedeniyle kısmen yansırlar. Oluşan 

bu multipl yansıyan dalgalar kalbe doğru yol alırlar (Nichols WW, 2005). Bu 

dalgalar arteriyel ağacın geometrisinin bozulduğu ve darlık gelişen herhangi bir 

yerinde oluşabilir (Westerhof N ve Westerhof BE, 2012). Bu dalgalar sol ventriküle 

geç sistolde ulaştığında ventriküler ard yükü artırır ve sol ventrikül remodelingini 

olumsuz yönde etkiler (Borlaug BA ve ark, 2007; Chirinos JA ve ark, 2013). Aortik 

basınç dalgası forward ve backward olarak iki komponentten oluşur. Yansıtma 

büyüklüğü backward basıç amplitüdünün forward basıç amplitüdüne oranı olarak 

tanımlanır (Westerhof BE ve ark, 2006). Chirinos JA ve arkadaşlarının yaptıkları bir 

çalışmada yansıtma büyüklüğü ile kalp yetmezliği arasında ilişki saptanmıştır 

(Chirinos JA ve ark, 2012). 61 hipertansif hasta ile yapılan bir çalışmada 

katılımcıların antihipertansif tedavi öncesi ve tedaviden 1 yıl sonra NDH, yansıtma 

büyüklüğü ve sol ventrikül doku kalınlığı değerlendirilmiş (Hashimoto J ve ark, 

2008). Bu çalışma sonucunda antihipertansif tedavi ile yansıtma büyüklüğü, NDH ve 

sol ventrikül doku kalınlığında azalma saptanmıştır. Yine bu çalışmada yansıtma 
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büyüklüğündeki azalma ile sol ventrikül doku kalınlığındaki azalma arasında anlamlı 

düzeyde ilişkili gözlenmiştir. Bir çalışmada arteriyel sertlik ile yansıtma büyüklüğü 

arasında anlamlı ilişki gösterilmiştir (Westerhof BE ve Westerhof N, 2012). Bizim 

çalışmamıza baktığımız zaman PKOS eşdeğeri kabul edilen grupta kontrol grubuna 

göre istatiksel olarak anlamlı düzeyde olmasada daha yüksek yansıtma büyüklüğü 

tespit edilmiştir. Hamilton-Norwood sınıflamasına göre bakıldığında hastaların 

alopesi dereceleri arttıkça gece yansıtma büyüklüğünde de artış tespit edildi. 

Literatürde androjenik alopesili erkek bireylerde yansıtma büyüklüğü ile ilgili 

yapılmış bir çalışma mevcut değildir. Bizim çalışmamız bu açıdan ilk olma özelliğini 

göstermektedir. Androjenik alopesili bireylerde daha geniş gruplar ile yapılacak yeni 

çalışmalar bize fazla bilgi sağlayacaktır. Bu sayede androjen hormonlarının 

kardiyovasküler etkileri hakkında daha net bilgiler elde edebileceğiz. 

Hamilton-Norwood sınıflamasına göre evre 3-7 arasında olan 100 androjenik 

alopesili ve 100 kontrol grubu ile yapılan bir çalışmada kontrol grubuna kıyasla 

androjenik alopesili grupta TG daha yüksek saptanırken HDL daha düşük tespit 

edilmiştir (Bakry OA ve ark, 2014). Sharma L ve arkadaşlarının yaptıkları bir 

çalışmada androjenik alopesili grupta kontrol grubuna kıyasla TG, LDL ve VLDL 

daha yüksek saptanırken HDL daha düşük tespit edilmiştir (Sharma L ve ark, 2013). 

18-55 yaş arası 159 asemptomatik androjenik alopesisi olan erkek birey ile yapılan 

bir çalışmada Hamilton-Norwood sınıflamasına göre androjenik alopesi evresi ile 

total kolesterol, LDL, HDL ve TG arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir 

(Erkoç MF ve ark, 2015). Bizim yaptığımız çalışmada PKOS eşdeğeri kabul edilen 

grup ile kontrol grubu arasında lipit değerleri arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. 

Bu çalışmaya alınan bireylerin genç, VKİ normal veya normalin hafif üstünde ve 

fiziksel olarak aktif olması nedeniyle olabileceğini düşündük. Vaka grubunda 

Hamilton–Norwood sınıflamasına göre bireylerin alopesi evreleri ile serum TG 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde faklılık gözlendi. Alopesi 

evresi arttıkça TG düzeyleri de daha yüksek tespit edildi. Bu bulgu literatürdeki 

androjenik alopesi ile dislipidemi arasındaki ilişkiyi destekler niteliktedir. Ancak 

literatürde birbiri ile çelişen sonuçlar bulunduğunu da unutmamak gerekir. 
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Son zamanlarda PKOS’un sadece kadınlarda değil fenotipik ve metabolik 

olarak erkekleri de etkilediğine dair verilerden bahsedilmektedir. Bu veriler ışığında 

yaptığımız çalışmada vaka ve kontrol grubu 24 saatlik kan basıncı ölçümleri, NDH, 

yansıtma büyüklüğü ve inflamatuvar biyokimyasal belirteçler açısından farklılık 

göstermemekteydi. Ancak çalışmamızda inflamatuvar biyokimyasal belirteçler ile 

bireylerin VKİ’leri arasında ve Hamilton-Norwood sınıflaması ile NDH ve yansıtma 

büyüklüğü arasındaki ilişkiler, androjenik hormonların kardiyovasküler olayların 

patogenezinde rol aldığını düşündürmektedir. Bu konuda yapılmış çalışmalar 

yetersizdir. Yapılacak daha fazla çalışma ve elde edilecek yeni veriler ile daha net 

bilgiler elde edebileceğiz. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

6.1. Sonuç 

Bu çalışma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve 

Metabolizma Bilim dalında, 2014-2016 tarihleri arasında 25 - 45 yaş arası androjenik 

alopesisi olan 41 erkek hasta ve 25 – 45 yaş arası androjenik alopesisi olmayan 40 

erkek kontrol grubu ile yapılan bu çalışmanın sonucunda; 

1. PKOS eşdeğeri kabul edilen erkek hasta grubu ile kontrol grubu arasında AKŞ, 

TG, kolesterol, LDL, HDL, DHEA-S,insülin, LH, serbest testosteronve HOMA-IR 

açısından anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05) 

2. PKOS eşdeğeri kabul edilen erkek hasta grubu ile kontrol grubu arasında 24 saat 

ambulatuvar kan basıncı ölçümleri açısından anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05). 

3. Çalışmaya alınan PKOS eşdeğeri kabul edilen erkek hasta grubundaki bireylerin 

Hamilton-Norwood derecesi ile bel çevresi, kalça çevresi, boyun çevresi, ayak bileği 

çevresi ve hastaların saç dökülmeye başlangıç yaşı arasında korelasyon gözlenmedi 

(p>0,05). 

4. Çalışmaya alınan PKOS eşdeğeri kabul edilen erkek hasta grubundaki bireylerin 

yaşı ile Hamilton-Norwood derecesi arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

pozitif korelasyon saptandı (rho=0,498, p=0,001). 

5. Androjenik alopesisi olan bireylerin VKİ ile Hamilton-Norwood derecesi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı (rho=0,382, 

p=0,014). 

5. PKOS eşdeğeri kabul edilen erkek hastaların Hamilton-Norwood derecesi ile 

kolesterol, DHEA-S, LH, serbest testosteron, HOMA-IR, galektin-3 ve hsCRP 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon gözlenmedi (p>0,05). 

6. PKOS eşdeğeri kabul edilen erkek hastaların Hamilton-Norwood derecesi ile TG 

düzeyide arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı 

(rho=0,375, p=0,016). 

7. PKOS eşdegeri kabul edilen erkek hastaların Hamilton-Norwood derecesi ile AKŞ 

düzeyi arasındaistatiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyonsaptandı 

(rho=0,382, p=0,014). 
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8. PKOS eşdeğeri kabul edilen erkek hastaların Hamilton-Norwood derecesi ile 

gündüz nabız dalga hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif 

korelasyon saptandı (rho=0,348, p=0,026). 

9. PKOS eşdeğeri kabul edilen erkek hastaların Hamilton-Norwood derecesi ile gece 

yansıtma büyüklüğü arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon 

saptandı (rho=0,383, p=0,014). 

10. PKOS eşdeğeri kabul edilen erkek hastaların VKİ ile hsCRP düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı (rho=0,473, 

p<0,001). Hastaların bel çevresi ile hsCRP düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı (rho=0,420, p<0,001). Hastaların boyun 

çevresi ile hsCRP düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif 

korelasyon olduğu gözlendi (rho=0,336, p=0,002). 

11. PKOS eşdeğeri kabul edilen erkek hastaların VKİ ile galektin-3 düzeyleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı (rho=0,320, 

p=0,004). Hastaların bel çevresi ile galektin-3 düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı (rho=0,339, p=0,002). Hastaların kalça 

çevresi ile galektin-3 düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif 

korelasyon olduğu gözlendi (rho=0,308, p=0,005). 

12. PKOS eşdeğeri kabul edilen erkek hastaların galektin-3 ile serbest testosteron 

arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde negatif korelasyon gözlendi (rho=-

0,228, p=0,043). 

13. PKOS eşdeğeri kabul edilen erkek hastaların galektin-3 ile HOMA-IR arasında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon gözlendi (rho=0,224, p=0,045) 
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6.2. Öneriler 

PKOS'da artmış olan androjenik hormonlara ve inflamatuar maddelere bağlı 

olarak damar sertliginde, hipertansiyonda ve kardiyavasküler diger hastalıkların 

insidansında artış mevcuttur. Benzer şekilde polikistik over sendromu erkek 

eşdeğerlerinde de kardiyovasküler hastalık riskinde artış olduğu düşünülmektedir. 

Özellikle ailesinde kardiyovasküler hastalık öyküsü olan ve kendisinde 

kardiyovasküler hastalıklar açısından risk faktörleri bulunduran bireylerde artmış 

olan riskin daha belirgin olduğu görülmektedir. Androjenik alopesisi olan bireylerde 

artmış inflamasyon kardiyovasküler hastalıklar açısından önemli bir risk faktörüdür. 

Hassas CRP ve galektin-3 inflamasyon göstergesi olarak kullanılabilecek 

parametrelerdendir. Otuzlu yaşlardan önce başlayan androjenik alopesisi olan 

bireylerde risk faktörlerinin erken dönemde ortaya konması, ileriki dönemlerde 

artmış kardiyovasküler mortalite ve morbiditede azalma saglayacaktır.  
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Polikistik Over Sendromunun Erkek Eşdeğerlerinde Androjen Hormon 

Artışının Metabolik ve Kardiyovasküler Etkilerinin Değerlendirilmesi 

Hazırlayan: Dr. Mehmet Sözen 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

TIPTA UZMANLIK TEZİ / KONYA 2016 

Amaç: Polikistik over sendromlu kadınlarda ve androjenik alopesisi olan erkeklerde yapılan 

çalışmalarda androjen hormon artışının kardiyovasküler hastalık gelişme riskini artırdıgına dair 

kanıtlar elde edilmiştir. Bu risk hipertansiyon, obezite, diyabetes mellitus, dislipidemi, sedanter 

yaşam, ailesinde koroner arter hastalığı öyküsü olanlarda daha fazladır. Polikistik over sendromu ve 

androjenik alopeside inflamatuvar maddeler artmaktadır. Artmış olan bu inflamatuvar maddeler 

aterosklerotik damar hastalığı gelişimine katkıda bulunmaktadır. Son zamanlarda yapılan 

çalışmalardan elde edilen veriler dogrultusunda sadece kadınlarda degil erkeklerde de polikistik over 

sendromuna benzer bir fenotipin olabileceği düşünülmektedir. Bizde bu noktadan hareket ederek 25 

yaşından önce başlayan erkek tipi saç dökülmesi olan 25 - 40 yaş arası erkek hastalarda 

kardiyovasküler ve metabolik etkilerin değerlendirilmesi amaçlayan bir çalışma yaptık. 

Yöntem: Çalışmaya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve 

Metabolizma Bilim Dalı poliklinigine başvuran kardiyovasküler risk faktörleri içermeyen, malignitesi 

olmayan,  aktif enfeksiyonu olmayan, karaciğer ve böbrek hastalıgı olmayan, antioksidan madde 

kullanmayan 25-45 yaş arası androjenik alopesisi olan 41 hasta ve 40 sağlıklı kontrol olmak üzere 

toplamda 81 kişi dahil edilmiştir. Androjenik alopesisi olan grupta kardiyovasküler ve metabolik riski 

degerlendirmek için 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçümü, hassas CRP ve galektin-3 çalışıldı. 

Katılımcıların sosyodemografik özellikleri yüz yüze görüşme yöntemi ile formlara kaydedildi. Tüm 

veriler SPSS 20.0 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirildi. 

Bulgular: Çalışmamıza alınan hasta ve kontrol grubunun yaş ortalaması sırayla 30,3±7,5 ve 30,8±6,0 

olarak saptandı. Hasta grubu ile kontrol grubu arasında 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçümleri, 

hassas CRP ve galektin-3 arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık saptanmadı (p>0,05). 

Hasta grubunda hassas CRP  ile bel çevresi ve boyun çevresi arasında istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde pozitif korelasyon saptandı. Hasta grubunda galektin-3 ile HOMA-IR, bel çevresi ve kalça 

çevresi arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptanırken, serbest testosteron 

ile negatif korelasyon saptanmıştır. Hasta grubuna alınan bireylerin Hamilton-Norwood sınıflamasına 

göre alopesi evreleri arttıkça 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçümlerinde gündüz nabız dalga hızı 

ile gece yansıtma büyüklügünde de artma tespit edilmiştir. 

Sonuç: Androjenik alopeside klinik tablo artmış androjenik hormonal tablo ile ilişkilidir. Genetik 

kusurlarında klinik tabloya ek katkısı olabilmektedir. Artmış androjen hormon düzeyleri ile 

kardiyovasküler hastalık gelişme riski artmaktadır. Prematüre androjenik alopesisi olan erkeklerde 

polikistik over sendromu eşdeğeri mi bulundugu yoksa bunun daha çok metabolik sendromunun bir 

komponentimi oldugunun iyice anlaşılması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar Sözcükler: Polikistik over erkek eşdeğeri, androjenik alopesi, hassas CRP, galektin-3 
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9. SUMMARY 

Evaluation of Metabolic and Cardiovascular Effects of Androgen 

Hormone Increase in Male Equivalents of Polycystic Ovary Syndrome 

 
Objective: There is some evidence that an increase in the androgen hormone increases the risk for the 

development of a cardiovascular disease obtained from the studies conducted on women with 

polycystic ovary and on men with androgenic alopecia. This risk is higher in those with hypertension, 

obesity, diabetes mellitus, dyslipidaemia, sedentary living and with a history of coronary arterial 

disease in their families. Inflammatory substances tend to increase in polycystic ovary syndrome and 

in androgenic alopecia. These increased inflammatory substances contribute to the development of 

atherosclerotic vascular disease. Based on the data obtained from the recent studies, it is thought that 

there could be a phenotype similar to polycystic ovary syndrome not only in women but also in men.  

Starting from this point, we also conducted a study that intended to evaluate the cardiovascular and 

metabolic effects in male patients aged between 25 and 40 with hair loss, typical of men, which stars 

before the age of 25. 

Methods: A total of 80 people, of whom 41 were patients with androgenic alopecia and 40 healthy 

controls, were included in the study. They had applied to the Internal Diseases Endocrinology and 

Metabolism Department in the Medical Faculty in Seljuk University. Aged from 25 to 45, none of 

them had any cardiovascular risk factors, malignancy, any active infections and any liver or kidney 

diseases. Besides, they didn’t have any history of antioxidant substance usage. In the group with 

androgenic alopecic, ambulatory blood pressure was measured for 24 hours and sensitive CRP and 

galectin-3 were studied so as to assess the cardiovascular and metabolic risk. The socio-demographic 

features of the participants were recorded in forms through face-to-face interview. All the data were 

evaluated via SPSS 20.0 statistical package program. 

Results: The mean age of the patient and control group in our study were determined to be 30,3±7,5 

and 30,8±6,0 respectively. There were no significant statistical differences between the patient and 

control groups in terms of ambulatory blood pressure of 24 hours, sensitive CRP and galectin-3 

(p>0,05). A statistically significant positive correlation was found in the patient group between 

sensitive CRP and waist and neck circumferences. While a statistically significant positive correlation 

was found in the patient group between galektin-3 and HOMA-IR, waist and neck circumferences, a 
negative correlation was seen with free testosterone. As the alopecic stages of the patients placed in 

the patient group according to the Hamilton-Norwood classification rose, there were also increases in 

daytime pulse wave velocity and its nighttime reflection magnitude in ambulatory blood pressure of 

24 hours. 

Conclusion: The clinic picture in androgenic alopecia is correlated with the increased androgenic 

hormonal table. Genetic defects could also contribute further to the clinic picture. The development of 

cardiovascular diseases increases with increased androgen hormone levels. Further studies are 

required to better understand whether there is a male equivalent of polycystic ovary syndrome in men 

with premature androgenic alopecia or whether this is more likely to be a component of metabolic 

syndrome. 

Key words: Male equivalent of polycystic ovary syndrome; androgenic alopecia; sensitive CRP; 

galectin-3 
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