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تأث یاستتته بر بر هورمون ها یهورمون نیپروالکت  ای PRLبر عنوان این هورمون  ،گذارد یم ریمختلف بدن 

بر ندرت  و هم در مردان و هم در زنان وجود دارد ن،افزایش این هورمو .شتتود یشتتناختر م کیهورمون البتوژن

شکل م جادیباعث ا ستفاده م مانیزنان پس از زا ریش دیبمک بر تول یعمدتاً برا نیپروالبت .شود یم . شود یا

 ،یپروستتتات، بافه برب ها،نریدر رحم، مغز، ستت نیدر مغز و همچن زیپوفیغده ه ییدر قستتمه جلو نیپروالبت

سلول سه و  سه. عملکرد خاص  یسالمه بارور یبرااین هورمون  وجود دارد. یمنیا یهاپو مردان و زنان مهم ا

 هیرضتتا یریاندازه گ یبرا نیحال، ستت پ پروالبت نیبا ا ،ستتهیشتتناختر شتتده ن یدر مردان بر خوب نیپروالبت

س ستفاده قرار  یجن بر آنرا همکاران ما می توانند با  نیس پ پروالبت شی. آزمامی گیرددر مردان و زنان مورد ا

 نشان دهد. اهورمون ر نیاز ا یمشکالت ناش ریتواند سا یم انجام دهند، خونگیری در منزل

 ؟در بدن چه نقشی دارد نیپروالکت

 یم ریش دیخورد و باعث تول یم ریمادرش ش نریشود بر نوزاد تازه متولد شده از س یترشپ م یزمان نیپروالبت

را بر  یامیهورمون ها پ نیو استروژن. ا نیشود: دوپام یبنترل م یتوسط دو هورمون اصل نیپروالبت دیتولشود. 

سال م زیپوفیغده ه شان م یار شود  دیبا نیپروالبت دیتول ایدهد بر آ یبنند بر در درجر اول ن متوقف  ایشروع 

عالوه بر  دهد. یم شیآن را افزا تولید نبر استتتتروژ یبند، در حال یرا مهار م نیپروالبت دیتول نیشتتتود. دوپام

باهش  ایو  شیآزاد شتتده در بدن را افزا نیپروالبت زانیم توانندیمنیز  گرید یهاهورمون و استتتروژن، نیدوپام

 .آنتی دیورتیکو هورمون  نیتوس یابس ن،یروتروپیهورمون آزادبننده ت ماننددهند، 

 شود؟ یانجام م نیپروالکت شیچرا آزما

 :زناندر 

 یسرطان ریتومور غ کی نومایداشتر باشند. پروالبت شیبر آزما ازیدارند ممکن اسه ن نومایبر عالئم پروالبت یزنان

 بند. یم دیتول نیاز پروالبت ییاسه بر س وح باال زیپوفیدر غده ه

 در زنان عبارتند از: نومایپروالبت عالئم

 پیقابل توض ریغ یسردردها 

 یینایب اختالل 

 خارج شدن شیر از پستانها ای گاالبتوره 

 یراب ر جنس نیدر ح یناراحت ای درد 

 بدن و صورت یموها یعیطب ریغ رشد 
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 یعیطب ریغ آبنر 

 بند. یریگیشتتود تا پاستتم تومور بر درمان را پ یانجام م نومایافراد مبتال بر پروالبت یمعموالً بر رو شیآزما نیا

شکالت بارور ن،یبر ا عالوه شتن م صورت دا سه آزما یودهایپر ای یدر   ازیمورد ن نیپروالبت شینامنظم، ممکن ا

 را رد بند. پوتاالموسیه ای زیپوفیمشکالت غده ه ریتواند سا یم نیهمچن شیآزما نیباشد. ا

 :مرداندر 

در مردان  نومایداشتر باشند. عالئم پروالبت ازین شیممکن اسه بر آزما نومایدر صورت بروز عالئم پروالبت مردان

 عبارتند از:

 پیقابل توض ریغ یسردردها 

 یینایب اختالل 

 یمشکالت بارور ای یجنس لیم باهش 

 در نعوظ اختالل 

 بدن و صورت یموها یعیطب ریغ بمبود 

 استفاده شود: ریموارد ز یممکن اسه برا نیهمچن شیآزما نیا

 اختالل نعوظ ای ضریاختالل عملکرد ب یبررس 

 پوتاالموسیه ای زیپوفیمربوط بر غده ه مشکالت  

 :نیپروالکت یعیطب ریعلل سطوح غ

بر س وح  یدر خون خود دارند. هنگام را نیاز پروالبت یاندب ریفقط مقاد ربارداریطور معمول، مردان و زنان غ بر

 باشد: ریاز موارد ز یممکن اسه ناش این هورمون باال گزارش شده اسه،

 بند( یم دیاز حد تول شیب نیبر پروالبت زیپوفیدر غده ه میتومور خوش خ کی) نومایپروالبت 

 پوتاالموسیموثر بر ه یاه یماریب  

 ییاشتها یب  

 شود یو فشار خون باال استفاده م یشیروان پر ،یدرمان افسردگ یبر برا ییداروها 

 نریقفسر س کیتحر ای بیآس  
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 سا ،یویبل یماریب ن،یهمچن  میزانبر  توانندیم یهمگ کیستیک یسندرم تخمدان پلببد و  یینار

 بگذارند. ریتأث نیپروالبت

 پروالکتین:آزمایش 

 آمادگی برای انجام آزمایش پروالکتین:

سه مانند آزما نیپروالبت شیآزما سه شیدر شود خون ا  یبرا سهی. الزم نبر می توان در منزل هم خونگیری 

شدن  داریبشد. نمونر معموالً سر تا بهار ساعه پس از ب یطول م شگاهیدر آزما قریبند دقفقط  دیآن آماده شو

 یداروها ،یضد باردار یاز قرص ها یبرخ.شود یشما گرفتر م یشود. خون از رگ بازو یم یدر صبپ جمع آور

در مورد  شیبگذارند. قبل از انجام آزما ریتأث شیآزما جیتوانند بر نتا یم یضد افسردگ یداروها ایفشار خون باال 

صرف م ییداروها شک خود اطالع ده دیبن یبر م سترس دیبر پز س پ ا شکالت خواب،  شد. م  دیباال و ورزش 

 بگذارد. ریتأث جیتواند بر نتا یم زین شیقبل از آزما

 گزارش شد: باال در آزمایش نیاگر سطح پروالکت

فرد اوقات اگر  ی. گاهفرد بیمار اسهبر  سهین یمعن نیباشد، بر ا یعیخارج از محدوده طب پروالبتینمقدار  اگر

 تواند باالتر باشد. یس وح م ،بوده یادیتحه استرس ز شیدر زمان انجام آزما

 متفاوت باشد. شگاهیآزما در هرممکن اسه  شودیدر نظر گرفتر م یعیمحدوده طب کیآنچر بر  ن،یهمچن

و  سهین یتومور سرطان نیباشد. ا نومایاز ابتال بر پروالبت یتواند نشانر ا یباال باشد م اریبس پروالبتینس پ  اگر

 .درخواسه بند MRIمورد، ممکن اسه پزشک  نیر اشود. د یمعموالً با دارو درمان م

 گزارش شد: پایین در آزمایش نیاگر سطح پروالکت

سه، م یعیبمتر از محدوده طب نیس پ پروالبت اگر شد بر غده ه یمعن نیتواند بر ا یا ستی زیپوفیبا بار  بر در

 ندارد. ییبر درمان دارو یازیمعموالً ن نیپروالبت نییبند. س وح پا ینم

 درمان:

 عبارتند از: شوند نیتوانند باعث باهش س پ پروالبت یمبر داروها  یبرخ

 نیدوپام  

 (نسونیپارب یماریب ی)برا لوودوپا 
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 (دیشد یسردردها یارگوت )برا دیآلکالوئ مشتقات 

 بر درمان ندارند. یازین نیپروالبت یموارد س وح باال همربر طور بلی 

 یلیدل ایبوبک اسه  نومیپروالبت عله افزایش پروالبتین،دارد. اگر مشخص شود بر  یبستگ صیبر تشخ درمان

 نکند. ریرا توص یدرمان چینشود، ممکن اسه پزشک شما اصالً ه دایآن پ یبرا

 در صتتتورت وجودبند.  زیتجو نیباهش ستتت پ پروالبت یبرا ییموارد، پزشتتتک ممکن استتته دارو یبرخ در

 اسه. نیباهش اندازه تومور و باهش مقدار پروالبت یدارو برا هدف استفاده از نوما،یپروالبت

 عبارتند از: داانجام د نیباهش س پ پروالبت یتوان برا یبر م یگریاقدامات د

 س پ استرس باهش و  ییغذا میرژ رییتغ 

 با شدت باال ورزشی  ناتیتمر توقف 

 بند یم تحریکرا  نریبر س ییلباس هاپوشیدن از  اجتناب 

 6 نیتامیو یمکمل ها مصرفB- نیتامیو و E 

 6 نیتامیوB- را  نیتواند س پ پروالبت یم دوپامین اسه و س وح باالتر نیدوپام دیتول ندیاز فرآ یبخش

 بند. یم یریجلوگ نیس پ پروالبت شیاز افزا یعیبر طور طب E نیتامیباهش دهد. و

 دارد؟ یبارور چه اثری روی نیپروالکتهورمون 

توانند بر غده  یم نومایپروالبت یشود. تومورها یتواند منجر بر نابارور یم نیپروالبت یموارد، س پ باال یدر برخ

شار وارد برده و تول زیپوفیه س لیامر باعث باهش م نیهورمون ها را متوقف بنند. در مردان، ا دیشما ف و  یجن

تواند باردار شدن را  یم ینمیپرپروالبتیها شود. یتواند منجر بر نابارور یشود. در زنان م یبدن م یزش موهایر

ستروژن و پروژسترون را  یهورمون ها یعیطب دیتواند تول یم نیپروالبت یزن دشوار بند. س وح باال کی یبرا ا

بر طور بامل متوقف  ایتواند باعث شود بر تخمدان ها بر طور نامنظم تخمک ها را آزاد بنند  یم نیمختل بند. ا

بر  دیبند. اگر متوجر شد یدر ابثر زنان بمک م یبارور یابیبر باز نومایپروالبت یدرمان ها ریو سا اداروه شوند.

. دیفوراً در مورد درمان با پزشتتتک خود صتتتحبه بن د،یدار نومایتومور پروالبت ای دیدار ییباال نیستتت پ پروالبت

 بنید.با پزشک خود مشورت باهش تومورها  ایدر مورد حذف  دیتوان یم نیهمچن

شرا شتن  صورت دا س پ باال طیدر  شک ن،یپروالبت یمرتبط با   یشما را بر متخصص غدد ارجاع م ،احتماالً پز

 نکریا یبررس یشما ممکن اسه برا پزشک بمک بند. یجراح ایتواند بر شما در درمان  یدهد. متخصص غدد م

سکن  یشما م نیس پ پروالبت شیباعث افزا نومایتومور پروالبت ایآ سه ا اوقات  یگاه بند. MRIشود، درخوا
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 کیوپاتیدیا ینمیپرپروالبتیبر عنوان ه نیا ،شتتما وجود ندارد نیپروالبت یستت وح باال یبرا یخاصتت لیدل چیه

شتتما  نیرود. اگر ستت پ پروالبت یم نیمعموالً پس از بند ماه بدون درمان از باین عارضتتر شتتود.  یشتتناختر م

 یستت وح باال یبر تحه درمان برا یاستته در زمان ممکن خواهد برد. زیدارو تجوپزشتتک احتماالً  ابد،یباهش ن

. ممکن دیمتخصتتص غدد خود اطالع ده ایاتفاق افتاد، فورا بر پزشتتک  نی. اگر ادیباردار شتتو د،یهستتت نیپروالبت

بر بر شما گفتر  یخود را تا زمان یحال، مصرف داروها نی. با ادیبر مصرف دارو را ق ع بن ندیاسه بر شما بگو

سه مت شده ا  یعوارض جانب نی. بدترستندین یبننده زندگ دیتهد ینمیپرپروالبتیو ه نومایپروالبت .دینکن وقفن

توان پس از بازگشه  یرا م نیپروالبت یاز س وح باال یناش یروند. نابارور یم نیداروها معموالً پس از درمان از ب

  معکوس برد. یبر حاله عاد نیس پ پروالبت
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