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Amaç: Polikistik over sendromu PKOS , üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin hastalıktır. Sıklığı National Institutes of Health (NIH) 

kriterlerine göre %6- 10, geniĢletilmiĢ Roterdam kriterlerine göre %15 oranındadır. Rotterdam 2003 konsensus çalıĢmasında belirlenen kriterler 

bugün için revize edilmiĢ hali ile çalıĢmamızdaki PKOS‟ lu hastalara tanı koymak için kullanılmıĢtır. Son yıllarda etiyopatogenezinde insülin 

direncinin rolünün ortaya konması ve obezite, tip 2 diabetes mellitus DM , hipertansiyon, dislipidemi, iskemik kalp hastalıkl arı gibi uzun dönem 

sağlık riskleriyle iliĢkisi gösterilmiĢtir. PKOSlu kadınların, PKOS‟lu olmayan benzer yaĢ gruplarındaki kadınlara göre metabolik sendrom 

geliĢtirme ihtimali dört kat daha fazladır. Ġrisin yeni tanımlanmıĢ bir myokin olup termogenez, glukoz homeostazisi ve enerji  metabolizmasında rol 

oynar. Ġrisin insülin direnci ve metabolik sendromla ilĢkili bulunmuĢtur. Ġrisin hormonu, enerji harcanmasını arttırıp kilo kaybına neden olduğu 

için metabolik hastalıkların tedavisinde umut verici olmuĢtur. Biz bu çalıĢmamızda PKOS‟lu olan ve olmayan kontrol grubunda serum irisin 

düzeylerini değerlendirerek her iki grup arasında karĢılaĢtırmayı amaçladık. Böylece artmıĢ metabolik sendrom riski gibi uzun dönem sağlık 

risklerini öngörmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Jinekoloji ve 

Ġnfertilite Polikliniğine baĢvuran 18-35 yaĢ arası, ek sistemik hastalığı olmayan, Rotterdam 2003 kriterlerine göre PKOS tanısı alan 120 hasta ve 

60 kontrol grubu çalıĢmaya dahil edildi. Hastalara jinekolojik muayene esnasında pelvik ultrason yapıldı. Kilo, boy, tansiyon , bel-kalça çevreleri 

ölçüldü. Açlık kan Ģekeri, açlık insülin, total kolesterol, LDL, HDL, trigliserid, total testosteron, SHBG, FSH, LH, estradio l ve irisin düzeylerine 

bakıldı. Hastalar Ferriman Gallwey skorlama sistemine göre hirsutizm açısından değerlendirildi. Serbest androjen indeksleri ve HOMA-IR değerleri 

hesaplandı. Metabolik sendrom tanısı için UDF+ AHA/ NHLBI konsensus kriterleri kullanıldı. Bulgular: PKOS‟ lu hastalar ve kontrol grubu klinik 
özellikler açısından karĢılaĢtırıldığında her iki grup arasında yaĢ, gravida, parite ve VKĠ açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi. 

Bel- kalça oranı, sistolik ve diyastolik kan basınçları ve FGS değerleri açısından PKOS grubundaki hastalarda istatistiksel anlaml ı olarak daha yüksek 

değerler izlendi (p<0,05). Polikistik over sendromlu hastalar ve kontrol grubunun biyokimyasal, hormonal ve irisin değerleri karĢılaĢtırıldığında her  

iki grup arasında HDL, LDL, total kolesterol, trigliserid, FAI ve HOMA-IR skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi. Ġrisin 

düzeyleri açısından PKOS grubundaki hastalarda istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek değerler izlendi (p<0,05). Metabolik sendrom olan ve 

olmayan PKOS grubunda yaĢ, gravida, parite, VKĠ değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı  bir fark izlenmedi. Metabolik sendrom olan 

PKOS grubunda bel-kalça oranı, sistolik- diyastolik tansiyon değerleri ve FGS değerleri açısından istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek değerler 

izlendi (p<0,05 p<0,01). Metabolik sendrom olan ve olmayan PKOS grubunda LDL değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi. 

Metabolik sendrom olan PKOS grubunda irisin, total kolesterol, trigliserid, FAI ve HOMA-IR değerleri açısından istatistiksel anlamlı olarak daha 

yüksek değerler izlendi (p<0,01). Sonuç: PKOS hasta grubunda irisin düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak daha yüksektir. 

Metabolik sendromlu olan PKOS alt grubunda ise metabolik sendrom olmayan gruba göre irisin düzeyleri istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek 

bulunmuĢtur. Anahtar Kelimeler: Polikistik over sendromu, irisin düzeyi, metabolik sendrom 
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Amaç: Polikistik over sendromu PKOS , üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin hastalıktır. Sıklığı National Institutes of Health (NIH) 

kriterlerine göre %6- 10, geniĢletilmiĢ Roterdam kriterlerine göre %15 oranındadır. Rotterdam 2003 konsensus çalıĢmasında belirlenen kriterler 

bugün için revize edilmiĢ hali ile çalıĢmamızdaki PKOS‟ lu hastalara tanı koymak için kullanılmıĢtır. Son yıllarda etiyopatogenezinde insülin 

direncinin rolünün ortaya konması ve obezite, tip 2 diabetes mellitus DM , hipertansiyon, dislipidemi, iskemik kalp hastalıkl arı gibi uzun dönem 

sağlık riskleriyle iliĢkisi gösterilmiĢtir. PKOSlu kadınların, PKOS‟lu olmayan benzer yaĢ gruplarındaki kadınlara göre metabolik sendrom 

geliĢtirme ihtimali dört kat daha fazladır. Ġrisin yeni tanımlanmıĢ bir myokin olup termogenez, glukoz homeostazisi ve enerji  metabolizmasında rol 

oynar. Ġrisin insülin direnci ve metabolik sendromla ilĢkili bulunmuĢtur. Ġrisin hormonu, enerji harcanmasını arttırıp kilo kaybına neden olduğu 

için metabolik hastalıkların tedavisinde umut verici olmuĢtur. Biz bu çalıĢmamızda PKOS‟lu olan ve olmayan kontrol grubunda serum irisin 

düzeylerini değerlendirerek her iki grup arasında karĢılaĢtırmayı amaçladık. Böylece artmıĢ metabolik sendrom riski gibi uzun dönem sağlık 

risklerini öngörmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Jinekoloji ve 

Ġnfertilite Polikliniğine baĢvuran 18-35 yaĢ arası, ek sistemik hastalığı olmayan, Rotterdam 2003 kriterlerine göre PKOS tanısı alan 120 hasta ve 

60 kontrol grubu çalıĢmaya dahil edildi. Hastalara jinekolojik muayene esnasında pelvik ultrason yapıldı. Kilo, boy, tansiyon , bel-kalça çevreleri 

ölçüldü. Açlık kan Ģekeri, açlık insülin, total kolesterol, LDL, HDL, trigliserid, total testosteron, SHBG, FSH, LH, estradio l ve irisin düzeylerine 

bakıldı. Hastalar Ferriman Gallwey skorlama sistemine göre hirsutizm açısından değerlendirildi. Serbest androjen indeksleri ve HOMA-IR değerleri 

hesaplandı. Metabolik sendrom tanısı için UDF+ AHA/ NHLBI konsensus kriterleri kullanıldı. Bulgular: PKOS‟ lu hastalar ve kontrol grubu klinik 
özellikler açısından karĢılaĢtırıldığında her iki grup arasında yaĢ, gravida, parite ve VKĠ açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi. 

Bel- kalça oranı, sistolik ve diyastolik kan basınçları ve FGS değerleri açısından PKOS grubundaki hastalarda istatistiksel anlaml ı olarak daha yüksek 

değerler izlendi (p<0,05). Polikistik over sendromlu hastalar ve kontrol grubunun biyokimyasal, hormonal ve irisin değerleri karĢılaĢtırıldığında her  

iki grup arasında HDL, LDL, total kolesterol, trigliserid, FAI ve HOMA-IR skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi. Ġrisin 

düzeyleri açısından PKOS grubundaki hastalarda istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek değerler izlendi (p<0,05). Metabolik sendrom olan ve 

olmayan PKOS grubunda yaĢ, gravida, parite, VKĠ değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı  bir fark izlenmedi. Metabolik sendrom olan 

PKOS grubunda bel-kalça oranı, sistolik- diyastolik tansiyon değerleri ve FGS değerleri açısından istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek değerler 

izlendi (p<0,05 p<0,01). Metabolik sendrom olan ve olmayan PKOS grubunda LDL değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark izlenmedi. 

Metabolik sendrom olan PKOS grubunda irisin, total kolesterol, trigliserid, FAI ve HOMA-IR değerleri açısından istatistiksel anlamlı olarak daha 

yüksek değerler izlendi (p<0,01). Sonuç: PKOS hasta grubunda irisin düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak daha yüksektir. 

Metabolik sendromlu olan PKOS alt grubunda ise metabolik sendrom olmayan gruba göre irisin düzeyleri istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek 

bulunmuĢtur. Anahtar Kelimeler: Polikistik over sendromu, irisin düzeyi, metabolik sendrom 
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