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MI A KORAI PETEFÉSZEK
KIMERÜLÉS,
VAGY PREMATURE OVARIAN INSUFFICIENCY
(POI)?
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PREMATURE OVARIAN INSUFFICIENCY (POI)
Mi a korai petefészek kimerülés, vagy Premature Ovarian Insufficiency (POI)?
POI-ról akkor beszélünk, amikor egy nő petesejt tartaléka 40 éves kor előtt fogy el.
Mi okozza a POI-t?

A POI leggyakoribb oka ismeretlen.
Egyéb ismert okok a következők:
genetikai (egy családon belül halmozottan előfordulhat),
fertőzés, pl. mumpsz kórtörténetében,
autoimmune (pl. mellékvese/pajzsmirigy autoimmun folyamataihoz társul)
orvosi vagy sebészeti kezelések által okozott pl. kemoterápia vagy sugárkezelés.

Milyen tünetei vannak a POI?

A leggyakoribb tünet az, hogy a ciklusok előbb szabálytalanná válnak, majd a menstruáció
elmarad vagy fiaten egyáltalán nem jelentkezik.
Egyéb tünetek, amelyek változó erősséggel fordulhatnak elő: hőhullámok, éjszakai izzadás,
alvászavar, hangulati ingadozások, ízületi fájdalmak, hüvelyszárazság.
FONTOS: A menstruáció változásait korán ki kell vizsgálni, hogy a diagnosis felállítása minél
hamarabb megtörténjen.

Hogyan történik a POI diagnózisa?
Egyéni kórtörténet, családi kórtörténet
(gyakran családi halmozódás), alapvető labor
vizsgálatok (általában két, hat hét
különbséggel). Az ösztrogén szintje alacsony,
míg a follikulus stimuláló hormone (FSH)
szintje a menopauzára jellemzően emelkedik.
FONTOS: A diagnózis megerősítéséhez
nőgyógyászati endokrinológiában jártas
szakemberhez kell fordulni.
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PREMATURE OVARIAN INSUFFICIENCY (POI)
Milyen hatással van a POI a egészségre és jólétre?
Bár nem teljesen kizárt, de a POI jelentősen csökkenti az esélyt a saját petesejtből
származó terhességre.
Kezelés nélkül a POI csökkentheti a fizikai és érzelmi életminőséget, és hosszú távon pedig
negatív hatással lehet a csontok, a szív és az agy egészségére.
FONTOS: A POI élettani folyamatokat érintő kedvezőtlen hatása hatékonyan kezelhető
megfelelő hormonterápiával.
Melyek a kezelési lehetőségek?

Alapvető és létfontosságú az optimális étrend, a testmozgás és a mentális jólét.
A fizikális és hangulati tünetek sikeresen kezelhetők hormonterápiával,
természetes hormonok, amelyek azonosak a saját szervezet petefészek hormonjaival
(ösztrogén/progeszteron / tesztoszteron)
a kombinált orális fogamzásgátló tabletták is használhatók hormonmentes intervallum
nélkül.

A fertilitási prognózist és lehetőségeket (pl. petesejt adományozás) infertilitás kezelésére
specializálódott intézetben kell megvitatni. A kezelési lehetőségek kulturális,
vallási, jogi és gazdasági okok miatt világaszerte eltérőek.
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