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همکاران ما در آزمایشگگگ ای ویکو بر آن  گگگدن که راجی به ایو هورمون و  کورتیزولبا توجه به اهمیت هورمون 

انجام ای از نمونه گیری در منزل برآزمایشگگگار مربوه به آن مهااه اه تهیه ک،،دم همن،یو  گگگما می تواوید 

 داخلی ده،دی هشدار سیستم یک کورتیزولبا همکاران ما در آزمایش ای در تماس با ید.  آزمایشات تخصصی

 هورمون ایوگذارد.  یم ریبدن تأث هبر همه اودام ها و بافت ها باًیاسگگگت که تهر یهورموو زولیکورت. می با گگگد

صلی سترس ا ست  ما بدن ا صی بخشهاه با. ا  را  ما ترس و او یزی م خو و خلق تا ک،د می کار  ما مغز از خا

  .ک،د ک،ترل

 ک،د: یم فایا ریدر موارد ز یوهش مهم هورمون ویا

  استرس بهپاسخ 

 ک،د. می مدیریت را ها پروتئیو و ها چربی م ها کربوهیدرار از بدن استفادی وحوی 

 می ک،د.مبارزی ها عفووت دارد و با  می و ه پاییو را ااتهاب 

 ک،د. می ت،ظیم را  ما خون فشار 

 (خون ق،د میت،ظدهد. ) می افزایش را( گلوکز) خون ق،د 

 ک،د. می ک،ترل را  ما بیداره/خواب چرخه 

 ک،یگگد. بگگازیگگابیرا  آن تعگگادل و کردی ک،ترل را اسگگگترس بتواویگگد تگگا دهگگد می افزایش را اورژه 

 (سمیمتابوا میت،ظ)

 حد از بیش استرس

 به بدن هاه سیستم سایر و خون فشار م قلب.  ود آرام باید  ما کورتیزول سطح م خطر یا فشار گذ ت از پس

 چه؟ بماود رو و هشدار زوگ دکمه و با ید استرس تحت دائما اگر اما .گردود برمی عاده حاات

 مشگگگکالربه  م،جر تواود می همن،یو. ببرد بیو از را  گگگما بدن عملکردهاه مهمتریو تواود موضگگگوی می ایو

 :جمله از م  ود سالمتی

 افسردگی و اضطراب 

 سردرد 

 قلبی بیماره 

 تمرکز و حافظه مشکالر 

 گوار ی مشکالر 



 

 146 پالک - هشتم بوستان خیابان - پاسداران خیابان - تهران

www.nikoolab.com 

 کوین یولوژیپاتوب شگاهیآزما

 
 

 خواب مشکل 

 وزن افزایش 

ها قرار  هیکل هکه در باال یم دو اودام مثلث گگود ی گگود و تر گگح م یم دیتوا هویتوسگگغ ددد فوک کل زولیورتک

سطح کورت ی ود. ه، ام یم میم ت،ظزیپوفیغده هو  پوتاالموسیههورمون توسغ  دیدارود. توا خون  زولیکه 

را به  زیپوفیم که ددی هک،د ی( را آزاد مCRH) ویکوتروپیآزاد ک،،دی کورت ورمونه پوتاالموسیم هابدی یکاهش م

و تر ح  دیتوا هرا برا هویددد فوک کل ACTHک،د.  یم تی( هداکیکوتروپی)هورمون آدروال کورت ACTH دیتوا

 هویفوک کل دددو  زیپوفیم هپوتاالموسیم هزولیم،اسگگب کورت ریمهاد جادیک،د. به م،ظور ا یم کیتحر زولیکورت

 عمل ک،،د.  یبه درست دیبا

شاوه ها سطح د ییبه گروی عالئم و و س،درم کو  یم دیید زولیکورت هعاد ریکه با   ود.  یگفته م ،گی ودم 

 مشاهدی  ود: ریممکو است با موارد ز زولیکورت دیتوا شیافزا

 دگزامتازون(  ای زواونیم پردوزونی)ماو،د پردو دیکواسگگگتروئیگلوکوکورت ههورمووها هادیز ریمهاد زیتجو

 تومورها یو برخ یم،یخود ا ههایماریم ماو،د بهایماریدرمان اووای ب هبرا

 ک،،دی  دیتوا هتومورهاACTH بدن هقسمت ها ریسا ایو/ زیپوفیم در ددی ه 

 هاز حد بافتها شیر گگگد ب لیبه دا ایتومور  لیم به داهویتوسگگگغ ددد فوک کل زولیکورت دیتوا شیافزا 

 (هپرپالزیآدروال )ها

 مختلف بدن  هدر قسمت ها ییتومورهاCRH ک،،د یم دیتوا 

 مشاهدی  ود: ریممکو است با موارد ز زولیکورت کاهش

 دیکه ماوی توا زیپوفیتومور ددی ه ایکم کار  زیپوفیه ددی ACTH سا وی ود. ا یم  هیثاوو ییبه ع،وان وار

  ود. یآدروال  ،اخته م

 به  کهک،د.  یرا محدود م زولیکورت دیآدروال( که توا یی)وارسا دیید بیآس ایفعال  رید هویفوک کل ددد

  ود. ی ،اخته م سونیآد هماریب یاآدروال  هیاوا ییع،وان وارسا

 ماستفادی یاگر پس از مدر زمان طوالو ژییم به ودیکواستروئیگلوکوکورت هاز قطی درمان با هورمووها پس 

 .متوقف  ود ییسر اریبس

 آزمایش کورتیزول:

 سه روش اوجام میشود:ایو آزمایش به 
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 خون شیآزما

سطح  زیرابعد از ظهر.  4بار در صبحم و دوباری حدود ساعت  کی - ود  یروز اوجام م کیدو بار در  شیآزما ویا

 ک،د. یم رییتغ اریروز بس کیدر طول  زولیکورت

ست پز ک آزما شیب زولیسطح کورت اگر ستم ممکو ا ستبزاک( را  ای)ادرار  ه رید هها شیاز حد باال ا  درخوا

 ک،د. یدر بدن عمل م زولیکه ماو،د کورت ستیو ییدارو ایاسترس  لیبه دا جیک،د تا مطمئو  ود وتا

 بزاق  شیآزما

 است. قیدرصد دق 90حدود  ،گیس،درم کو  صیبزاک در تشخ شیدهد که آزما یوشان م مطااعار

و ویمه   ب 11ساعت  بیو زولیسطح کورت زیرادر م،زل ومووه گیره می  ودم  قبل از خواب و کار  ب ویا

شاوه  ی ب م مهیو یکیدر وزد زولیکورت هرسد و سطح باال یحد خود م ویتر وییبه پا  ب اختالل  کیتواود و

 با د.

 ادرار شیآزما

ست پز ک کردم  زیادرار را تجو شیم اوجام دهد. اگر پز ک آزماآزاد زولیکورت تست را براه بررسی ویا ممکو ا

 . دیارائه ده در م،زل ومووه گیره ک،ید وبه آزمایش ای ساعته 24ومووه  کی دیبا

  آزمایش کورتیزول در چه مواقعی درخواست میشود؟

توان به سگگ،درم  ی گگود. از جمله م یاسگگتفادی م هویاختالالر ددی فوک کل صیتشگگخ هبرا زولیتسگگت کورت از

 یتیوضع)م سونیآد هماریو ب (ک،د دیتوا زولیاز حد کورت شی ود بدن  ما ب یکه باعث م یتیوضع)م ،گیکو 

 م ا اری کرد.(ک،د یوم دیتوا زولیکورت یکه بدن  ما به اودازی کاف

 عبارت،د از: ،گیس،درم کو  عالئم

 یچاق  

 خون باال فشار 

 خون باال ق،د 

 کم هب،فش رو هها رگه  

 ود یکبود م یکه به راحت یپوست  
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 یعضالو ضعف 

 صورر در خاوم ها  هزائد رو هوام،ظم و موها هها یقاعدگ 

 عبارت،د از: سونیآد هماریب عالئم

 وزن کاهش 

  یخست 

 یعضالو ضعف 

 کم درد  

 پوست رییت هها اکه 

 وییخون پا فشار 

 و استفراغ تهوی 

 اسهال 

 بدن هموها کاهش 

 وییپا اریبس زولیدهد که سطح کورتمیرخ  یزماواست  یک،،دی زودگ دیتهد تیوضع کی کهعالئم بحران آدروال 

 عبارت،د از: با د

 وییپا اریخون بس فشار 

 دی د استفراغ 

 دی د اسهال 

 بدن یآب کم 

 م کمر و پاها کم هیدر واح دیو  د یواگهاو درد 

 یجیگ 

 هاریدست دادن هو  از 

 آزمایش کورتیزول:آمادگی برای 

 در م،زل به اسگگتراحت ازیو شیممکو اسگگت قبل از آزما ویرا باال ببردم ب،ابرا زولیتواود سگگطح کورت یم اسگگترس

م،زل ومووه ادرار و بزاک در  شی. آزمااوجام میشوددو ووبت در ساعار مختلف روز  درخون  شی. آزمادیدا ته با 

  ود.  یم گیره
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 تفسیر آزمایش کورتیزول:

ست  زولیکورت هباال حسطو شاوه ابتالممکو ا س،درم کو  و سطوح پا یم در حاابا د ،گیبه  آن ممکو  وییکه 

م سگتیو یعیطب زولیکورت جیآدروال با گد. اگر وتا هها هماریاز ب ه ریووی د ای سگونیآد هماریب یاسگت به مع،

م استرس از جمله عفووت  ریبه درمان دارد. عوامل د ازیکه و وجود دارد هماریب کیکه  ستیو یمع، ویازوماً به ا

تواو،د بر سطح  یم زیداروها و ریو سا هضد باردار هب ذارود. قرص ها ریتأث آزمایش جیتواو،د بر وتا یم هو باردار

 ب ذارود.  ریتأث زولیکورت

دهد.  یم درخواسترا  هشتریب هها شیم آزماصیم پز ک احتماالً قبل از تشخورمال وبا د زولیسطح کورت اگر

 ی)توموگراف CTماو،د  هربرداریتصگگو شگگاریخون و ادرار و آزما هها شیممکو اسگگت  گگامل آزما شگگاریآزما ویا

صو MRI( و هوتریکامپ و  هویدهد ددد فوک کل ی( با د که به پز ک اجازی میسیرزوواوس مغ،اط هربرداری)ت

 ک،د. یرا بررس زیپوفیه

 

 م،ابی:

https://medlineplus.gov/ 

https://labtestsonline.org/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypothalamus 

-tumors/symptoms-conditions/pituitary-https://www.mayoclinic.org/diseases

-causes/syc20350548 
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