
  ؟  آزمایش پروالکتین چیست

ھم آقایان الزم است در زمان مشخص انجام   یکی از مھم ھا و  ترین آزمایشاتی کھ ھم خانم 
شویم.  آشنا  بدن  در  آن  کارکرد  و  ماده  این  با  ابتدا  در  است.  پروالکتین  آزمایش  دھند، 

ھیپوفیز است کھ تضمین کننده سالمت جنسی در  افراد، پروالکتین یک ھورمون مترشحھ از 
ن   ی تولید شیر در خانم ھا، تقویت سیستم ایمنی بدن و… نقش دارد. اکنون تصور کنید ترشح ا
ماده از حالت طبیعی بدن خارج شده است. آیا می دانید چھ عواقبی بھ دنبال خواھد داشت؟ 
ھا و آقایان آشکار   انجام آزمایش پروالکتین می تواند حقایق زیادی را از فیزیولوژی بدن خانم 

باشد. آزمایشاتی کھ در این  ھورمون کند. ممکن است عارضھ رخ داده در اثر اختالل در این
 زمینھ انجام می گیرد، مشخص می کند آیا علت عارضھ، مرتبط با پروالکتین ھست یا خیر.

  ؟آزمایش پروالکتین چیست و چگونھ انجام می شود

پروالکتی ھورمون  مقادیر  بررسی  برای  پروالکتین  شود. آزمایش  می  انجام  خون  در  ن 
کھ از غده است  ھورمونی  ھیپوفیز در مغز ترشح میپروالکتین  یا   PRLشود و اختصارا  ی 

می آن  بھ  ھم  الکتوژنیک  بھ زنان کمک میھورمون  اصوال  پروالکتین  تا بعد از گویند.  کند 
آزمایش   زایمان، شیر داشتھ باشند و وجود آن برای سالمت باروری مردان و زنان الزم است.

شود. عالوه  بھ درمان تومور انجام میگویی بدن نسبت  خاطر بررسی میزان پاسخپروالکتین بھ
بر این، آزمایش پروالکتین درصورت وجود مشکالت باروری و قاعدگی نامنظم نیز باید انجام 

  ی ھیپوفیز و ھیپوتاالموس برده امکان تشخیص سایر مشکالت غدهکمک آزمایش نامبشود. بھ
  ھم وجود دارد.

 تجویز آزمایش پروالکتین توسط پزشک

را اندازه گیری می کند و می تواند  مقدار ھورمون در خون آزمایش پروالکتین ساده است و
ممکن است پزشک شما در  بررسی کند کھ آیا سطوح خیلی پایین یا خیلی باال ھستند یا خیر.

  تجویز کند:ھنگام گزارش عالئم زیر، یک آزمایش پروالکتین را 

  آزمایش پروالکتین برای زنان:

 ناباروری 
   ھا  سینھ  شدیدحساسیت 
 دوره ھای پریود نامنظم بودن یا نبودنش  
 شیر داشتن بدون بارداری یا بچھ داشتن  
 خشکی واژینال و عوارض یائسگی مانند گر گرفتگی ھا  



  آزمایش پروالکتین برای مردان:

 ناتوانی جنسی  
 سختی در نعوظ  
 یا ب   زرگ شدن سینھحساسیت و 

  آزمایش پروالکتین برای ھر دو:

 مشکالت بینایی 
 سردردھای غیرقابل توضیح  
 مشکالت مربوط بھ غده ھیپوفیز یا ھیپوتاالموس 

 

 شرایط آزمایش پروالکتین

آزمایشگاه  باید بھانجام دادن آن  برای  مانند آزمایش خون است و    آزمایش پروالکتین دقیقا
بیدار شدن از خواب صبح   ٣تا    ٢. نمونھ بھ طور معمول  بروید و بھ صورت ساعت پس از 
قرصمی  گرفتھ  ناشتا از  برخی  یا شود.  خون  فشار  داروھای  بارداری،  از  جلوگیری  ھای 

می افسردگی  ضد  انجام داروھای  از  قبل  دھند.  قرار  تأثیر  تحت  را  آزمایش  نتایج  توانند 
م کھ  دارویی  ھر  مورد  در  میآزمایش،  مشکالت صرف  دھید.  اطالع  خود  پزشک  بھ  کنید 

  .تواند بر نتایج تأثیر بگذاردخواب، استرس زیاد و ورزش شدید قبل از آزمایش نیز می

 علت باال بودن جواب آزمایش پروالکتین

اگر میزان ھورمون اندازه گیری شده در آزمایش پروالکتین بیش از حد نرمال باشد، بھ این 
ھایپرپروال ھایپرپروالکتینمی بھ وضعیتی گفتھ میوضعیت  شود کھ در کتینمی گفتھ می شود. 

عملکرد  مھمترین  است.  طبیعی  حد  از  بیشتر  فرد  خون  در  پروالکتین  ھورمون  میزان  آن 
این  بنابراین  است.  زایمان  از  بعد  شیر  تولید  روند  کردن  فعال  زنان،  بدن  در  پروالکتین 

در دوران ب کھ  است  طبیعی  کامال  باال باشد. موضوعی  ارداری میزان پروالکتین خون مادر 
ھای جنسی (استروژن و تستوسترون) در بدن فرد پروالکتین ھمچنین بر میزان تولید ھورمون

  (ھم مردان و ھم زنان) تاثیرگذار است.  

 پروالکتین نرمال برای زنان و مردان

طبیعی نتیجھپزشکان  میبودن  مختلفی  عوامل  براساس  را  آزمایش  جند. وضعیت کلی سنی 
می درنظر  پزشک  کھ  است  عواملی  از  یکی  فرد  جسمانی  پروالکتین سالمت  مقادیر  گیرد. 



ھای مختلف متفاوت است. نتایج طبیعی معموال بھ شرح زیر طور نامحسوس در آزمایشگاهبھ
 :است

   لیترنانوگرم بر میلی ٢۵ <مقدار پروالکتین برای زنان غیرباردار 
 لیترنانوگرم بر میلی ٣٨۶تا   ٣۴ی زنان باردار مقدار پروالکتین برا 
   لیترنانوگرم بر میلی ١۵<مقدار پروالکتین برای مردان 

  

 علت ھای اندازه غیر طبیعی ھورمون پروالکتین

بھ طور معمول، مردان، و زنان غیر باردار میزان خیلی کمی از این ھورمون را در خونشان 
 :داشتھ باشید، می تواند ناشی از این موارد باشددارند.زمانی کھ سطوح باالیی  

  حد از  بیش  کھ  شما  ھیپوفیز  غده  در  خیم  خوش  تومور  (یک  پروالکتینوما 
 )پروالکتین را تولید می کند

 غده تیروییدی کھ ھورمون ھا را اندازه تولید نمی کند کم کاری تیروئید)( 
 یپوفیز را کنترل می بیماری ھای موثر بر ھیپوتاالموس (بخشی از مغز کھ غده ھ

 )کند
 انورکسیا (اختالل تغذیھ( 
 بھ کار می روند فشار خون باال افسردگی، جنون، و  داروھایی کھ برای درمان 
  ،زونا آسیب قفسھ سینھ و یا سوزش (برای مثال زخم( 
 نارسایی   چنین  ھم کلیھ،  کیستیک تخمدانیبیماری  پلی  سندرم  و  ھمھ می   کبد، 

 توانند بر توانایی بدن برای حذف پروالکتین اثر بگذارند

  یبر بارور  نیپروالکت  شیافزا ریتاث

 شودیاستروژن م دیاز تول  یریدر خون باعث جلوگ  نیپروالکت  زانیم شیافزا  
 و   شودیقطع کامل دوره م اینامنظم  یاستروژن باعث قاعدگ  دیتول زانیم  کاھش

  شودیواژن م یموجب خشک
 کند یریھورمون تستوسترون در مغز جلوگ دیاز تول  تواندیم  نیمردان پروالکت در  
 شودیم یمنجر بھ اختالل عملکرد جنس  نیپروالکت یباال  زانیم  مردان در  
 تمورد نادر اس  نیشود اما ا ییموارد، ممکن است باعث بروز نازا یبرخ در 

  



 درمان پروالکتین باال چگونھ است؟

سطح   غدد ارجاع میاگر  متخصص  بھ  را  بیمار  معموال  پزشک  باشد،  باال  دھد. پروالکتین 
در زمینھ غدد  کند. پزشک برای بررسی اثر ی درمان و جراحی بھ فرد کمک میمتخصص 

بیمار گیرد و ممکن است برای می MRI تومور پروالکتینوما در افزایش سطح پروالکتین از 
ککوچک تجویز  داروھایی  تومور،  گاھیکردن  دلیل خاصی برای افزایش پروالکتین ند.  اوقات 

می گفتھ  ناشناختھ  ھایپرپروالکتینومای  حالت  این  بھ  ندارد.  مشکل معموال وجود  این  شود. 
ماه رفع می چند  طول  در  درمان  پیدا نکند، پزشک بدون  شود. اگر سطح پروالکتین کاھش 

 .داروھایی تجویز خواھد کرد

 


