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 بخش نمونه گیري
  آزمایش پروالکتینراهنماي بیمار جهت 

 آزمایشگاه مرکزي فردیس
 کلینیکال و اناتومیکال

خواهد شد از این سند صرفا توسط دفتر بهبود کیفیت و بهره وري انجام تکثیرسیستم کیفیت ، هر گونه کپی و  مستندات  
 

 هورمونی است که از غده هیپوفیز قدامی درمغز ترشح می شود.  »Prolactin«پروالکتین 

اگرچه در هر دو جنس مذکر و مونث این هورمون ترشح می گردد و لیکن نقش اصلی آن در زنـان و دوران  

 حاملگی و شیردهی در روند تولید شیر در پستان می باشد.

کتین در خانم ها هنگامی که دچار خروج شیر از پستان در مواقع غیر بـارداري یـا   آزمایش اندازه گیري پروال

غیر شیردهی، و یا دچار تأخیر یا نامنظمی در پریـود باشـند و همچنـین بـراي تشـخیص نابـاروري درخواسـت            

 می گردد.

یر کـاهش تمـایالت   آزمایش اندازه گیري پروالکتین در مردان معموالً در موارد اختالالت عملکرد جنسی نظ

جنسی، اشکال در نعوظ و کاهش هورمون تستوسترون، کاهش موهاي بدن و حجم توده عضالنی، تـأخیر در  

 بلوغ و بروز صفات ثانویه جنسی در خواست می گردد.

در هر دو جنس ممکن است در مواردي که اختالالت بینایی همراه با سـردردهاي شـدید وجـود دارد، انجـام     

 د درخواست قرار گیرد.این آزمایش مور

 شرایط بیمار قبل از انجام خونگیري براي آزمایش پروالکتین عبارتست از:

 می باشد ساعت پس از بیدار شدن از خواب 2ترجیحاً صبح و حداقل زمان مناسب براي خونگیري، . 1
کوتـاهی   ترشح پروالکتین در طی روز متغیر بوده و بیشترین مقدار آن در هنگام خواب و مـدت چرا که 

 پس از بیدار شدن می باشد.

 ساعت قبل از نمونه گیري، تماس جنسی یا نزدیکی و تحریک سینه ها انجام نشده باشد. 12حداقل .2
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از این سند صرفا توسط دفتر بهبود کیفیت و بهره وري انجام خواهد شد تکثیرسیستم کیفیت ، هر گونه کپی و  مستندات  
 

در شب قبل از نمونه گیري لباس گشاد و راحت بپوشید و از پوشیدن لباس تنـگ خصوصـاً در ناحیـه     .3
 ب نمایید.سینه ها اجتنا

هرگونه ماساژ سینه ها انجـام نشـده    یاساعت قبل از نمونه گیري، معاینه پستان ها، ماموگرافی و  24در .4

 باشد.

 ساعت قبل از نمونه گیري از پیاده روي، ورزش و یا هرنوع فعالیت بدنی اجتناب شود. 12در .5

اذب پـروالکتین گـردد،   ترس از خونگیري ممکـن اسـت بـا عـث افـزایش کـ       حتیهرگونه استرس و .6

 بنابراین قبل از انجام خونگیري بهتر است کامالً آرام و به دور از استرس باشید.

 براي انجام این آزمایش نیازي به ناشتا بودن وجود ندارد..7

می شوند عبارتند از: استروژن و قـرص هـاي ضـد     افزایش کاذب پروالکتینتوجه: داروهایی که سبب 
کلروپرومازین، خواب آورها، آمفتامین هـا و مخـدر هـاي دیگـر      حساسیت نظیر بارداري، داروهاي ضد

نظیر کوکائین، داروهـاي فشـار خـون نظیـر رزرپـین، وراپامیـل و متیـل دوپـا، داروهـایی کـه در درمـان            
ریفالکس معده استفاده می شوند مثل سایمتیدین و همچنین گیاهانی مثل شنبلیله، تخـم رازیانـه و شـبدر    

 قرمز

مـی شـوند عبارتنـد از: کلونیـدین، دوپـامین، لوودوپـا و        پـروالکتین کاهش کـاذب  ایی که سبب داروه
 مشتقات آلکالوئیدي ارگوت

توجه: چنانچه دچار کم کاري تیروئید (هایپو تیروئیدیسم) می باشید و یا دچار ترشحات غیرطبیعـی  
نمونه گیري را مطلـع  پستان هستید و یا در صورت مصرف داروهاي خاص، لطفاً متصدي پذیرش یا 

 نمایید.
 

 
 


