
 

 146 پالک - هشتم بوستان خیابان - پاسداران خیابان - تهران

www.nikoolab.com 

 

 کوین یولوژیپاتوب شگاهیآزما

رشح هورمون ها عمدتا از تخمدان ها ت نیشوند و در خانم ها ا یساخته مدر هر دو جنس  یجنس یهورمون ها

صل یم ستند که به طور دوره ا یشوند. دو هورمون ا سترون ه ستروژن و پروژ شح م یزنانه ا  یاز تخمدان ها تر

به عهده دارند.  نیجن رشیپذ یرا برا رحم یداخل هیرشد ال نیتخمک و همچن یرشد و آزادساز فهیگردند و وظ

ماهانه هورمون استروژن از تخمدان ها ترشح شده و پس از آزاد شدن  یدوره قاعدگ یخانم سالم از ابتدا کیدر 

شده و اثرات هر دو شح  سترون تر شد اندومتر م نیا یتخمک، هورمون پروژ سبب ر صورت یها  که  یشود. در 

 زشیاندومتر ر یکند و در صووورت عدو وقوح حاملگ یم ینیدر داخل اندومتر النه گز نیجن فتدیاتفاق ب یحاملگ

 شود. یشروح م یقاعدگ یزیخونرکرده و 

 یکاف دیعدو تول نیدارد. بنابرا یآنها در بارور ییزنان و توانا یدر چرخه قاعدگ ینقش مهمهورمون پروژسووترون 

شکالت جد یهورمون در خانم ها م نیا شود. اهم یتواند به م سترون به قدر تیمنجر  ست که  یهورمون پروژ ا

 یو اختالالت هورمون یجهت درمان مشوووکالت جنسووو هورمون نیهورمون را به عنوان اول نیتوان ا یامروزه م

 نییپروژسترون در خون زنان پا زانیم یو قبل از تخمک گذار یقاعدگ کلیاول س مهیدر نظر گرفت. در ن یجنس

(، سطح هورمون پروژسترون در خانم ها به یپس از تخمک گذار یعنی) یدوو چرخه قاعدگ مهیاست اما با ورود ن

 .ابدی یم شیاز دو برابر افزا شیب

 کند. یم دایپ شیبرابر افزا 200از  شیبه ب یپروژسترون در باردار سطح

معنا که به تعادل و  نیهسووتب به ا زیاسووتروژن ن یبرا یعیکننده طب یخنث کی قتیپروژسووترون در حق هورمون

 میهورمون تنظ کیکند. پس  یدر مردان و زنان کمک م یقدرتمند هورمون استروژن اضاف راتیکردن تاث یخنث

 کننده است.

 یورت وجود کمبود پروژسترون در بدن، استروژن به هورموناست که در ص یپروژسترون به قدر راتیتاث تیاهم

سرطان اندومتر )سرطان  جادیخطرات آن ا نیاز مهمتر یکیشود.  یم لیقابل کنترل در بدن تبد ریخطرناک و غ

 رحم( است.

خطر ابتال باال بودن پروژسترون همچنین  آدرنال در ارتباط است. یمادرزاد یپرپالزیهپروژسترون با  یباال زانیم

 را افزایش میدهد. نهیبه سرطان س

 عبارتند از: ستندیکه باردار ن یدر افراد ادیپروژسترون ز میعال
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 تخمدان به طور متناوب  یها ستیک بروز 

 آدرنال یمادرزاد یپرپالزیها 

  ابتال به سرطان تخمدان 

به همراه داشووته باشوود چون نقش  یبه خصووود در دوران باردار یادیتواند عواقب ز یم پروژسووترون نیزکمبود 

 پر رنگ است. اریترون در بدن بسپروژس

 :زیر اشاره کرد توان به موارد یکمبود هورمون پروژسترون م ینشانه ها از

 یوجود قاعدگ عدو 

 یخارج رحم یحاملگ 

 نیجن سقط 

 تخمدان  فیضع عملکرد 

 پره اکالمپسی( یفشار خون باال در باردار( 

 :پروژسترون شیآزما

 شود:می یریاندازه گ ریدر موارد زپروژسترون  سطح

 ینابارور بررسی  

 یتخمک گذار یالقا جهت یدارو درمان برای یتخمک گذار زمان نییتع  

 ینیمانند درد شکم و لکه ب یعالئم در صورت وجود  

  رحماز خارج  بارداریشک به 

 در موارد تهدید به سقط 
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