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  ینمیپرپروالکتیها  بريمرور

   **اني صفدریلي دکتر ل*،یدکتر فاطمه سرو

. ماکروادنوماکروادنوما،ی من،ی پروالکت،ینمیپرپروالکتیها :هاي كلیدي اژهو

   و هدفهزمین

عنوان افزایش میزان پروالکتین سرم      ههایپرپروالکتینمی ب 

 زنـان در    میـزان نرمـال پـروالکتین در       .شـود  خون تعریف می  

ــدوده  ــد مــی mU/L 800-200مح ــطح . باش ــت س ــزایش ثاب اف

 نیـاز بـه بررسـی    mU/L1000پروالکتین در صورتی که بیشتر از       

افزایش سطح پروالکتین بیـشتر در زنـان دیـده     . بیشتري دارد 

هـاي ترشـح     مآدنو .شود جمعیت زنان دیده می   % 1شود، در    می

. باشند توپسی می ا هاي هیپوفیز در   آدنوم% 50کننده پروالکتین   

باشـد    سـال مـی    2-86هاي هیپوفیز از سن      شیوع سنی آدنوم  

هـا هیپـوفیز را      آدنوم% 60.بیشترین شیوع در دهه ششم است     

جمعیـت عـادي جامعـه      % 10در  . دهد پروالکتینوما تشکیل می  

شبیه آدنـوم هیپـوفیز      شواهدي   ممکن است در گرافی جمجمه    

   1.دیده شود

   پاتوفیزیولوژي

 199در گروه پستانداران هورمونی اسـت کـه از      پروالکتین  

شبیه % 40ساختمان پروالکتین   . اسید آمینه تشکیل شده است    

پـروالکتین  . باشـد  هورمون رشد و هورمون الکتوژن جفتی می      

. شـود   کدگذاري مـی ششتوسط ژنی که روي کروموزوم شماره       

شـود و توسـط      پروالکتین در داخل غده هیپـوفیز تولیـد مـی         

. شـود  کتوتروف به داخل هیپوفیز قدامی ترشح می      هاي ال  سلول

دوپامین موجود در هیپوتـاالموس بـه صـورت مـداوم ترشـح             

ــابراین  پــروالکتین را از هیپــوفیز قــدامی مهــار مــی  کنــد بن

هایپرپروالکتینمی به علت مهار ترشح دوپامین و یا شرایطی که          

سر راه رسیدن دوپامین از هیپوتاالموس بـه هیپـوفیز          مانعی بر 

، وازوپرسـین، گامـا     TRHهـاي    هورمـون  2.شود باشد ایجاد می  

 II، آنژیوتانسین   VIP  ،EGFاندورفین،   βآمینوبوتیریک اسیـد،   

تحریـک  . کند  ترشح پروالکتین را بیشتـر می     GnRHو احتماالً   

ترشح دوپامین از هیپوتاالموس تحت تأثیـر استرس، تحریـک         

  3.یابد عاطفی و داروها افزایش می

  رپروالکتینمیعلل هایپ

بعضی شرایط فیزیولوژیک مثل حاملگی، شیردهی، استرس 

در منـاطق   . یابـد  و در طی خواب سطح پروالکتین افزایش مـی        

هاي  هاي مو، بافت چربی و سلول      خارج از هیپوفیز مثل فولیکول    

پروالکتین به عنـوان یـک   . شود ایمنی نیز پروالکتین ترشح می  

تر یا تنظیم کننده سیـستم      هورمون، فاکتور رشد، نوروترانسمی   

داروهــایی مثــل هالوپریــدول،  .کنـــد ایمنـی نیــز عمــل مــی 

هـا، رزرپـین،     ها، متیل دوپا، استروژن، ضدافسردگی     نفنوتیازی

متوکلوپرامیـد به دلیل مهار دوپامین سبب هـایپرپروالکتینمی        

 TRHیکی دیگر از علل هایپرپروالکتینمی، افـزایش     .شونـد می

یابـد،    افـزایش مـی  TRHهیپوتیروئیدي کـه  است، بنابراین در   

در مـوارد    .سطح پروالکتین در جریان خون رو به ازدیاد اسـت         

ـ     سندرم تخمدان پلی   صـورت   هکیستیک، هـایپرپروالکتینمی ب

در بیماران مزمن کلیه به دلیـل کـاهش         . شـود خفیف دیده می  

ترومـا و   .شـود فیلتراسیون کلیوي، هایپرپروالکتینمی دیده می 

 نئوپالستیک که منشاء قفسه صدري یـا نخـاع دارنـد            ضایعات

  :چكیده

 يماری بنیا. باشد ین مآ سبب بروز يباشد که علل متعدد ی میعی مشکل شانومایپرپروالکتیها :زمینه و هدف

 با مارانیمعموال ب. شود ی مدهی دزی و در کودکان نی نوجواننی در سنی، در مردان و حتشود ی مدهی در زنان دشتریب

 ي مشاوره و همکارط،ی شرایدر بعض .دشون ی زنان درمان منیکنند و توسط متخصص ی مراجعه مییمنوره و نازاآم یعال

  .شود ی بحث ميماری بنی و درمان اینی مقاله در مورد علل، تظاهرات بالنیدر ا. صان الزم است متخصریسا



۵۷مروري بر هايپرپروالكتينمي، فاطمه سرويدکتر 

 .شود دلیل تحریک اعصاب حسی سبب هایپرپروالکتینمی می       هب

همزمان با لوپـوس اریتمـاتوز سیستمیک، آرتریت روماتوئیـد،        

ــده   ــایپرپروالکتینمی دی ــستمیک ه ــکلروز سی ــلیاك و اس س

ــی ـــود م ــایپرپروالکتینمی،    4.ش ــه ه ــت اولی ــشترین عل بی

. اي هیپوفیز و هایپرپروالکتینمی ایدیوپاتیک است     پروالکتینوم

پروالکتینوما به دو دسته میکروآدنومـا و ماکروآدنومـا تقـسیم      

ــشود ــر از   . می ــاي کمت ــا، آدنوم ــت و mm10میکروآدنوم  اس

در ایمونواسـی    . اسـت  mm10ماکروآدنوما، آدنومـاي بیـشتر از       

که موارد ماکروپروالکتینمی وجود دارد     % 25 ،بررسی پروالکتین 

ــی    ــصی در بررس ــشکل تشخی ــاکروپروالکتینمی م ــود م وج

  5.آورد وجود می ههایپرپروالکتینمی ب

  هاي بالینی نشانه

 -1: هاي بالینی هایپرپروالکتینمی به دو علـت اسـت         نشانه

 اثـر  -2هاي بالینی ناشی از افزایش پـروالکتین در خـون      نشانه

ـ       .فشاري توده پروالکتینوما   بب افزایش پروالکتین در خـون س

ایجاد آمنوره، گاالکتوره، فقدان موهاي جنسی، هیپوگنادیـسم،      

و نـاتوانی جنـسی و اخـتالل    ) اغلـب در مـردان   (ژنیکوماستی  

افزایش پروالکتین خون سبب     .شـود اسپرماتوژنز در مردان می   

ــدن  ــ  مــیGnRHمهــار ش ـــود، ب ــاهش  هش ، GnRHدلیــل ک

ـ     10-40 .آیــد  وجـود مـی    ههیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک ب

 .درصد زنان مبتال به هایپرپروالکتینمی دچار آمنوره هـستنـد        

ـــه و   % 15در  ــوره ثانوی ــوارد آمن ــوره  % 2م ــوارد الیگومن م

مـوارد آمنـوره و     % 75در  . شــود  هایپرپروالکتینمی دیده مـی   

مـوارد  % 30در  . شــود  گاالکتوره، هایپرپروالکتینمی دیده مـی    

در مــردان . شـــود هــایپرپروالکتینمی، گــاالکتوره دیــده مــی

م بـالینی مربـوط بـه       یعال .گاالکتوره کمتر از زنان شایـع است     

اثرات افزایش سایز توده پروالکتینوما شامل، اخـتالل بینـایی،          

ماکروپروالکتینوما . باشد سردرد، سرگیجه و تهوع و استفراغ می

م آن  یعال. شود  دیده می  µg/L200در موارد پروالکتین بیشتر از      

م ناشی از تحت فشار قرار گـرفتن اعـصاب   یشامل سردرد و عال 

مـــوارد % 45در  .باشـــد مغـــزي و اخـــتالل بینـــایی مـــی

. شــود  ماکروپروالکتینوما، پان هیپوپیتوئیتاریـسم دیـده مـی       

انتشار آدنوم به باالي کیاسماي اپتیک، سبب فشردن کیاسماي         

در . شـود  اپتیک و همی آنوپی باي تمپودال و کاهش بینایی می         

ـ      ماکروپرو% 35 صـورت اخـتالل     هالکتینوما، اخـتالل بینـایی ب

ــه دلیــل شــیوع بیــشتر    . میـــدان دیــد وجــود دارد   ب

ها،  ماکروپروالکتینوما در مردان و تشخیص دیرتر بیماري در آن        

دلیل اثر فشاري توده پروالکتینوما  هتظاهرات بیماري در مردان ب  

همچنین کاهش میل جنسی و اختالل در اسپرماتوژنز        . باشد می

شـود و کاهش تراشیدن ریـش بـه دلیـل کـاهش           دیده می  نیز

هـایپرپروالکتینمی   .شود میزان رشد موهاي جنسی گزارش می     

 -Caseدر یک بررسی . ها نادر است در سنین نوجوانی و در بچـه

series بیمـار  35 سـال،    0-18 هاي هیپوفیـز در سنیـن     آدنـوم 

 17. ســال بودنـــد 7-18 تــشخیص داده شــده در ســنین  

 مـورد کوشـینگ     15کتینوما، سه مورد سوماتو تریپتوما و       پروال

میکروآدنوما بیشتر در سنین کودکی شایع اسـت، در   . دیده شد 

در گـروه   6.شــود  سنین نوجوانی بیشتر ماکروآدنوما دیده مـی     

نوجوانان، اختالالت قاعدگی، قد کوتاه، اسـتئوپنی و اخـتالالت      

  .شـود روانی دیده می

  پرپروالکتینمیبررسی آزمایشگاهی های

گیري پروالکتین در اوایل صبح و در حـال ناشـتایی            اندازه

پس از تحریک پستان، نزدیکی جنسی، ورزش       . گیرد صورت می 

و استرس و انجام معاینه ژنیکولوژیک نباید تست آزمایشگاهی         

 باشـد  mU/L1000اگر میـزان پـروالکتین کمتـر از     .انجام شـود 

انجـام تـست    .  تکـرار شـود    داًگیري پروالکتین باید مجد    اندازه

. حاملگی در تمام موارد گاالکتوره به همراه آمنـوره الزم اسـت           

ها در موارد شک به   و سونوگرافی تخمدانFSH, LHگیري  اندازه

PCODگیـــري  انـــدازه.  الزم اســـتTSH جهـــت بررســـی 

اگر میزان پروالکتین بیـشتر از      . هیپوتیروئیدي باید انجام شود   

mU/L1000 فی از هیپوفیز جهت بررسی هیپوفیز انجام        گرا ، باشد

م موجود در گرافی هیپوفیز شـامل بـزرگ شـدن        یعال. شود می

خود هیپوفیز، دمینرالیزاسیون و فرورفتگی غیر متقارن نـشان         

امروز به جاي انجام گرافی      7.باشد دهنده ماکرو پروالکتینوما می   

کنـیم در ضـمن     استفاده میMRI اسکن یا CTساده جمجمه از    

ــا اســتفاده از MRIاســکن اســت،  CT از بهتــر MRIانجــام   ب

  . گادولینیوم در تشخیص ضایعات هیپوفیز بسیـار حساس است

م کلینیکی دیـده   یدر بعضی موارد، هایپرپروالکتینمی بدون عال     

شود که در این موارد هایپرپروالکتینمی ممکن است به دلیل         می

ز مـصرف  وجود ماکروپروالکتین باشـد در ایـن صـورت پـس ا           

 تکـرار  اًگیري پروالکتین، مجـدد   اتیلن گلیکول تست اندازه    پلی

در موارد هایپرپروالکتینمی جهت رد کردن آکرومگالی        .شود می

بعـضی مـوارد آدنـوم     .شـود   توصـیه مـی  IGF- Iگیـري   اندازه

شود اما افـزایش انـدکی در         دیده می  MRIهیپوفیزي بزرگ در    

افتد   به دو علت اتفاق می     مورد فوق . پروالکتین سرم وجود دارد   

که ماکرو آدنوماي غیر عملکردي با انتـشار بـه بـاالي             یکی این 

افتد  کیاسماي اپتیک و فشردن ساقه کیاسماي اپتیک اتفاق می        

 در سنجش سـطح پـروالکتین   hook effectکه اثر  و دیگري این

گاهی در ایمونواسی پروالکتین به دلیـل کمبـود         . شود دیده می 



۵۸  )جنرال( ۱۳۸۹، سال ۴، شماره ۵ی ايران، دوره نشريه تخصصی زنان و ماماي

ي ضد پروالکتین میزان پروالکتین کمتر از سـطح   باد سطح آنتی 

بـادي   شد و این مشکل پس از افزودن آنتـی         موجود، برآورد می  

گیـري مجـدد سـطح پـروالکتین حـل           بیشتر به سرم و اندازه    

افتراق بین دو شکل فوق بسیار مهم است زیرا آدنوماي   . شود می

شـود امـا     غیرعملکردي هیپوفیز با درمان جراحی برطرف مـی       

   8.شود یپرپروالکتینمی با درمان دارویی برطرف میها

  ان هایپرپروالکتینمیدرم

   :هدف از درمان عبارت است از

ـ رساندن پروالکتین سرم به حد نرمال و کاهش عال         -1 م ی

هـاي   ناشی از افزایش پروالکتین سرم مثـل قاعـدگی        

  .نامرتب، نازایی و اختالالت جنسی

 کاهش سایز تومور و اصالح میدان دید -2

 گرداندن عملکرد هیپوفیز به سطح نرمالبر -3

  بهتر کردن کیفیت زندگی -4

  :اندیکاسیون هاي درمان عبارتند از

  تمام موارد ماکروپروالکتینما -1

م سردرد ،میدان دید قاعدگی نامرتب و     یبیماران با عال   -2

 نازایی

  بیماران با عالئم کمبود استروژن و استئوپنی -3

ـ   بعضی بیماران الزم اسـت توسـط      امل  چنـد متخـصص ش

، روانپزشـک، اندوکرینولوژیـست و      اورولوژیست، نورولوژیست 

   9.متخصص ژنیکولوژي ویزیت شوند

سه نوع درمان در هایپرپروالکتینمی مد نظر است که شامل  

  . رادیوتراپی-3 درمان جراحی -2 درمان طبی -1

  

  درمان طبی

یپرپروالکتینمی شامل مـاکرو و  ابهترین گزینه درمانی در ه  

ایـن داروهـا در    .هاي دوپامین هـستند   ، آگونیست میکروآدنوما

مهار پروالکتین و کاهش سایز تومـور بـسیار مـوثر هـستند و              

همچنین سبب تحلیل تومور و بازگشت پـروالکتین بـه سـطح            

ترین داروهـاي   شایع 10و11.شوند  درصد موارد می  80-90نرمال در   

باشــند شــامل  گــوت مــیارآگونیــست دوپــامین کــه از نــوع 

هـاي غیـر     از نوع آگونیـست   . پتین و کابرگولین است   بروموکری

استفاده از برومـوکریپتین     .توان کیناگولید را نام برد     رگوت می ا

بروموکریپتین نیمه عمر کوتـاه دارد و دوز   .  ساله دارد  35سابقه  

است به صورت سه بار در روز بـه کـار            mg5/2-15کاربردي آن   

دوپامین بـه طـور     هاي   طول مدت درمان با آگونیست     12.رود می

 انجام  2009یک متاآنالیز که در سال      . کامل مشخص نشده است   

شده نشان داده که پس از قطع درمان میزان پروالکتین دوبـاره       

کند بنابراین در مـورد میکروآدنـوم        به سطح قبلی بازگشت می    

عـوارض نـامطلوب     13.باشـد   سـال مـی    دوحداقل مدت درمان    

، دردهاي تهوع، استفراغ:  ازهاي دوپامین عبارت است آگونیست

، هیپوتانـسیون وضـعیتی،     کرامپی شـکم، سـرگیجه، سـردرد      

کاردیال نیـز    فیبروز خلف صفاتی و پري    . خستگی، احتناق بینی  

تـر از   نیمـه عمـر کـابرگولین طـوالنی      . از عوارض شدید اسـت    

. شـود  برموکریپتین است و به صورت دوز هفتگی استفاده مـی         

عـوارض  . وکریپتین تحمـل مـی شـود      تر از بروم   بنابراین راحت 

ترین عارضـه آن     روموکریپتین است و شایع   بکابرگولین کمتر از    

 دوپامین  D2کابرگولین از جمله آگونیست رسپتور      . سردرد است 

بـار در هفتـه اسـتفاده        دو   mg5/0-25/0است بـا دوز شـروع       

هـاي دوپـامین،    در بیماران مقاوم به سـایر آگونیـست    . شود می

انـد کـه     مطالعات اخیر نشان داده    14.ر خواهد بود  کابرگولین موث 

ــه     ــسبت ب ــابرگولین ن ــی در ک ــان داروی ــع درم ــس از قط پ

بروموکریپتین، سطح پروالکتین بیشتر در محدوده نرمال بـاقی        

البته جهت اثبات این موضوع به مطالعات بیشتري الزم       ماند، می

ي در موارد هایپرپروالکتینمی ناشی از درمان بـا داروهـا         . است

. هاي دوپامین الزم نیست    سایکوتیک استفاده از آگونیست    آنتی

که دچـار کـاهش دانـسیته     اگر بیمار دچار آمنوره باشد و یا این   

ن درمـا . تراپی انجـام شـود     استخوان شده، الزم است هورمون    

، اسـتروژن و یـا      جایگزین دارویی مثل پردنیزولون، تیروکسین    

زیت لنفوسیتیک الزم   تستوسترون در موارد نادري مثل هیپوفی     

   15و16.است

  یان جراحدرم

در بعضی بیماران دچار هایپرپروالکتینمی با درمـان طبـی،     

. شود و انجام عمل جراحی الزم اسـت     نتیجه مناسب حاصل نمی   

عدم پاسخ به درمان طبی ممکن است به دلیل عدم تحمـل بـه              

که مقاومت به اثرات آگونیست      آگونیست دوپامین باشد و یا این     

میزان موفقیـت جراحـی بـه روش       .دوپامین وجود داشته باشد   

. ترانس اسفنوئیدال بین میکـرو ومـاکروآدنوم متفـاوت اسـت          

در مـوارد  . موفقیت عمر جراحی به تجربه جـراح بـستگی دارد         

 درصـد مـوارد میـزان       85-90میکروآدنوم، انجام جراحـی در      

در موارد ماکروآدنوم میزان . رساند میپروالکتین را به حد نرمال  

% 18-80وت است و میزان موفقیت بین       بهبود پس از عمل، متفا    

در مواردي که ماکروآدنوم بزرگ باشد به منطقه بـاالي    . باشد می

کیاسماي اپتیک انتشار پیدا کرده باشد انجام جراحـی تـرانس           

هرچنـد کـه پروالکتینومـا    . اسفنوئیدال به تنهایی کافی نیست    

بدخیم نیستند اما تشخیص حاشیه بین بافت تومـورال و بافـت     

بـه دلیـل مـشکل مـذکور        . طبیعی هیپوفیز بیمار مشکل است    
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جراحی کامل تومور ممکن است منجر به پان هیپوپیتوئیتاریسم      

در مقایـسه   . دمدت دار  که نیاز به درمان هورمونی طوالنی     شود،  

 در موارد جراحی هیپوپیتوئیتاریسم بیشتر ،ماکرو و میکروآدنوم

سایر عوارض ناخواسـته جراحـی       17.آید وجود می  هماکروآدنوم ب 

. باشـد  مـزه مـی   مننژیت، نشت مایع مغزي نخاعی و دیابت بـی       

درمـان در مـوارد کرانیوفارنژیومـا یـا         جراحی نخستین قـدم     

. باشـد   مـی  mU/L3000ماکروآدنوم، سـطح پـروالکتین بـاالي        

 ضـایعات کیـستیک   همچنین جراحی بـه عنـوان قـدم اول در    

   18.باشد  میهتک هیپوفیز ناشی از بقایاي کیسه را
  

  رادیوتراپی

با انجام رادیوتراپی هیپوفیز، پاسخ به درمان بسیار آهسته         

 .کشد که پروالکتین به حد نرمال برسـد      ها طول می   است و سال  

، عوارض رادیوتراپی هیپـوفیز شـامل پـان هیپوپیتوئیتاریـسم         

سـایر   ، آسیب به بافت نرمال مغز و رشد، تشنج نوروپاتی اپتیک 

با انجام تکنیک بهتر رادیوتراپی مثل      . باشد تومورهاي مغزي می  

تکنیک استئوتاکتیک رادیو سرجري با چـاقوي گامـا، عـوارض       

مـدت ایـن تکنیـک     در مورد عوارض طـوالنی   . کمتر شده است  

   19و20.اطالعات کافی در دسترس نیست

  

   حاملگی جلوگیري ازهاي قرصحاملگی و 

پروالکتینمی و آدنوماي الکتوتروف بـه      بیماران دچار هایپر  

، GnRHعلت افزایش پروالکتین خون و اثر مهاري روي ترشـح           

کـه ممکـن     گیرد و یا ایـن     ها با تاخیر صورت می     نآحاملگی در   

در مـورد همراهـی حـاملگی بـا          .است از نـازایی رنـج ببرنـد       

روي  رات حاملگی برپروالکتینوما دو مسئله مطرح است، یکی اث

هـاي دوپـامین بـر       رشد پروالکتینوما و دیگري تاثیر آگونیست     

هیپراستروژنمی ناشی از حاملگی ممکن است      . روي رشد جنین  

 زن 22در یـک مطالعـه     . هاي الکتوتروف شود   سبب رشد سلول  

 زن حامله نرمال مقایسه شدند، افـزایش  32نرمال غیر حامله با   

 در طی حاملگی دیـده      MRI بررسی   پیشرونده سایز هیپوفیز با   

که حجم هیپوفیز در تریمستر سوم بیـشتر از دو           به طوري . شد

پس از زایمان، غده هیپوفیز به سرعت به   . ها بود  برابر غیر حامله  

 بـه  سایز نرمال بازگشت کرد و شش ماه پـس از زایمـان کـامالً        

اساس یک مطالعـه بزرگـی قابـل توجـه           بر. اندازه نرمال رسید  

ــور ــا و   % 3 در توم ــرو پروالکتینوم ــوارد میک ــوارد % 32م م

در مورد تاثیر داروهاي آگونیست  21.ماکروپروالکتینوما دیده شد

دوپامین و تاثیر آن برروي رشد جنین، قابل ذکر است که تمـام           

اسـتفاده از  . کنند داروهاي آگونیست دوپامین از جفت عبور می      

دي از سـقط و  بروموکریپتین در طی سه ماهه اول با هـیچ مـور    

هاي جنینی و زایمـان زودرس همـراه نبـوده           افزایش ناهنجاري 

در مورد اطمینان خاطر کاربرد کابرگولین، در یک مطالعـه   . است

در این بیمـاران    .  بیمار حامله از این داروها استفاده کردند       350

هاي مادرزادي   هیچ موردي از سقط، زایمان زودرس و ناهنجاري       

 در مواردي که احتمـال وقـوع حـاملگی          کیناگولید. دیده نشد 

ن میکروآدنـوم  اگیري بیمـار  پی. وجود دارد، نباید استفاده شود  

ت دوپامین به محض    در طی حاملگی شامل قطع داروي آگونیس      

 بـه   MRIتست میدان بینایی و انجـام       . باشد وقوع حاملگی می  

م ناشی از بزرگ شـدن تـوده مثـل سـردرد و             یهنگام بروز عال  

در بیماران دچار ماکروآدنوم، برحسب     . یی الزم است  اختالل بینا 

نظر پزشک، درمان دارویی آگونیست دوپامین در طی حـاملگی      

گیري  در هر صورت پی. ممکن است قطع شود یا ادامه داده شود      

 MRI. ن با انجام به موقع تست میدان دید باید انجام شود       ابیمار

ـ جهت بررسی بیمارانی کـه بـا عال        مراجعـه  م بزرگـی تومـور      ی

هـاي خـوراکی جلـوگیري از     قـرص  23.شود کنند، توصیه می   می

در بعضی مـوارد در     . شود حاملگی سبب رشد پروالکتینوما نمی    

هـا، افـزایش انـدك سـطح        زنان استفاده کننده از ایـن قـرص       

هاي جلوگیري از  استفاده از قرص. شود پروالکتین سرم دیده می   

نـان اسـتفاده   شـود و ز  می حاملگی سبب منظم شدن قاعدگی

م هایپرپروالکتینمی که شـامل نـامنظمی   ی از عال  OCPکننده از   

 و وقـوع    OCPها است، دیرتر آگاه شوند و پس از قطع           قاعدگی

 .هـایپرپروالکتینمی شـوند  لیگومنوره یا آمنوره متوجه وجـود     ا

کننـد   رومـوکریپتین یـا کـابرگولین اسـتفاده مـی         بزنانی که از  

  .     استفاده کنندOCPتوانند با اطمینان از  می
  

  استئوپنی و هایپرپروالکتینمی  

پروالکتینمی سبب کاهش میزان استروژن سرم مـی        هایپر

ــود ــل    . ش ــه دلی ــتئوپنی ب ــستعد اس ــاران، م ــابراین بیم بن

میزان کاهش استخوان بـستگی بـه       . باشند هیپواستروژنمی می 

در . ن داردآطول مدت کمبود استروژن و هیپوگنادیسم ناشی از  

از بیمـاران  % 22  بیمار پروالکتینومـا، 45العه مقطعی در    یک مط 

 Zدچار استئوپنی واضح بودند و نسبت به همساالن خود نمـره            

زنان تحت درمان هایپرپروالکتینمی، نیـاز بـه        . کمتري داشتند 

و بایـد   گیري دانسیته استخوان به صورت پریودیک دارند   اندازه

پس از  . افت کنند هاي تکمیلی جهت هیپواستروژنمی دری     درمان

ــاران   ــه ســـطح نرمـــال در بیمـ ــروالکتین بـ بازگـــشت پـ

، میزان اسـتروژن بـه سـطح نرمـال برمـی            پروالکتینمیهایپر

  22.گردد
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Abstract: 

A review of hyperprolactinemia  
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Introduction & Objective: Hyperprolactinemia is a common condition with varied 
etiology. It is more frequent in women, but also in men and even in adolescence and childhood. 
Prolactin is mainly a lactogenic hormone but has other effects representing with amenorrhea 
and infertility and are managed by gynecologists. However, multidisciplinary involvement 
may be required in some cases. Evidence relating to etiology, clinical features, pathogenesis 
and management has been discussed. 
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