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Kvinnor med PCO/PCOS måste börja tas på allvar
Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är en hormonell rubbning och den vanligaste orsaken till
menstruationsrubbning och infertilitet hos kvinnor. Uppskattningsvis mellan 5 till 15 procent av
alla kvinnor i fertil ålder är drabbade, men många blir inte tagna på allvar och får inte behandling
mot sina symtom. Enligt Jakob Saliba, legitimerad läkare specialiserad på gynekologi, är det ett
stort problem att många kvinnor med PCO/PCOS ofta inte tas på allvar då de vänder sig till vården
med sina besvär med övervikt och infertilitet. Kosttillskottet Donaferty innehåller folsyra och
inositol som har dokumenterad effekt vid PCOS (2-10) och nu har även de första kvinnorna blivit
gravida med hjälp av Donaferty.

Tidig diagnos av PCO/PCOS viktig
För kvinnor som misstänker att de har PCOS och vill bli gravida rekommenderas att kontakta en
gynekolog för att få hjälp. Kvinnor med en PCOS-diagnos behöver inte försöka i ett år, som i regel är
den allmänna rekommendationen, innan man söker hjälp. PCOS kan behandlas med olika läkemedel
som normaliserar hormonbalansen i kroppen för att till exempel få igång ägglossningen och
menstruationen. Att ha mens med ägglossning minst fyra gånger om året minskar dessutom risken
för att få cellförändringar i livmoderslemhinnan (1).
– Ett stort problem är att många kvinnor med PCO/PCOS ofta inte tas på allvar då de vänder sig till
vården med sina besvär med övervikt och infertilitet. Det finns ett stort behov av att förbättra
omhändertagande av dessa kvinnor som ofta även drabbas psykiskt av symtomen. Det är även viktigt
få igång ägglossningen även om du inte vill ha barn, då det kan lindra symtom, säger Jakob Saliba,
legitimerad läkare specialiserad på gynekologi och driver en mottagning i Södertälje.

Donaferty
Donaferty är ett receptfritt kosttillskott, och det första i sitt slag tillgängligt på apotek i Sverige sedan
i år, för kvinnor som planerar graviditet och/eller fått rekommendation att ta tillskott med inositol
och folsyra. Kosttillskott som innehåller folsyra rekommenderas idag till fertila kvinnor. Donaferty,
som förutom att innehålla rekommenderad dagsdos av folsyra, innehåller även två former av
inositol: Myo-inositol, D-chiro-inositol som i flera studier visat dokumenterad effekt vid polycystiskt
ovarialsyndrom (PCOS) (2-10). Donaferty kan användas som ett extra tillskott vid nedsatt intag eller
ökat behov, till exempel inför en graviditet.
–Jag har rekommenderat flera av mina patienter med PCO/PCOS att ta Donaferty sedan det
introducerades på svenska marknaden och nu har flertalet kvinnor blivit gravida efter många års
infertilitet. Jag har inte fått lika goda resultat med endast metformin tidigare, utan det är i
kombination med Donaferty som resultatet blir fruktbart. En förändring i livsstil genom att gå ner i
vikt med hälsosam kost och motion är även viktigt, säger Jakob Saliba, legitimerad läkare
specialiserad på gynekologi.
Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost. Kvinnor rekommenderas rådfråga
sin läkare om man är osäker på effekten, speciellt i kombination med andra behandlingar.

PCOS – vanligt men okänt
Polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS) är en rubbning av kvinnliga könshormoner som styr menscykeln,
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det vill säga ägglossningen. PCO står för polycystiska ovarier, och betyder "många små äggblåsor i
äggstockarna". Förutom ett ”pärlband” av många omogna äggblåsor har kvinnor med PCOS överskott
av manligt könshormon testosteron. Det är den vanligaste hormonella (endokrina) och metabola
störningen hos kvinnor och den vanligaste orsaken till menstruationsrubbning och infertilitet.
Uppskattningsvis mellan 5 till 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder är drabbade. Många kvinnor har
PCOS utan att veta om det eftersom vissa av symtomen kan förväxlas med andra hormonella
förändringar. PCOS upptäcks oftast i samband med barnlöshetsutredningar,
menstruationsrubbningar, eller ökad behåring (hirsutism).

Vanliga symtom på PCO/PCOS är att:
- Du har sällan eller aldrig mens, utan att du till exempel använder hormonellt preventivmedel.
- Du har ovanligt lång menscykel, 35 dagar eller mer.
- Du har mycket hår på kroppen till exempel i ansiktet, på bröstet, magen och låren.
- Du har finnar.
- Du har lätt för att gå upp i vikt.
- Du har svårt att bli gravid.
Du kan ha flera symtom eller bara något av dem. Du kan också ha PCOS utan att ha några påtagliga
symtom. (1)

För mer information, kontakta
Eva Strand, nordisk produktchef Exeltis, 0708-74 54 69, nordics@exeltis.com
För pressbilder se under fliken ”Multimedia” i pressrummet på Cision
http://news.cision.com/se/exeltis. För mer information se även www.donaferty.se. Donaferty finns
på Kronans apotek, Apotea.se, Lloyds Apotek och hos Apoteksgruppen.
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