
 
 

 هورمون استروژن:

. یباشدممثل  دیو تول زنانه یکیزیف ایجاد صفات . استروژن مسئولزنان است یاز دو هورمون جنس یکیاستروژن 

 این هورمون را در مقادیر کمتری دارند. زیمردان ن

 عبارتند از: راتییتغ نیشود. ا یمدر دوران بلوغ  یکیزیف راتییاستروژن باعث تغ

 نهیس رشد 

 بغل ریو ز پوبیس یمو رشد 

 یقاعدگ یها دوره شروع 

 نقش مهمی در باروری داردکند و  یکمک م یاستروژن به کنترل چرخه قاعدگ.  

نیز نقش دارد. همچنین استروژن روی  زنان و مردان یاستخوان برا سلامتو  کلسترولین هورمون در کنترل ا

 تاثیر گذار است.بافتها  ریو سا (، استخوانها، قلب، پوستیشما )از جمله خلق و خو مغزفعالیت 

 نحوه عملکرد استروژن:

 نیاز ا یکم ریمقادنیز  قرار دارد هیهر کل یکه در بالا ه،یاستروژن هستند. غده فوق کل یمنبع اصل تخمدانها

 گردش خون بر تمام بافتهای بدن تاثیر میگذارد. قیکند. استروژن از طر یمتولید هورمون را 

 :ولید میکندتبدن سه نوع استروژن 

 ادیولاستر (E2شا :)است سنین باروریدر زنان استروژن نوع  نیتر عی. 

 ولیاستر (E3استروژن اصل :)می باشد. یدوران باردار ی 

 استرون (E1تنها استروژن :)تولید میکند. یائسگیدر  بدن ی که 

  یچرخه قاعدگ در ستروژنا

 ترینکم قاعدگیو در طول دوره  نیشتریب سیکل میانهکند. در یم رییتغ چرخه قاعدگیاستروژن در طول  میزان

 در دوران یائسگش میزان استروژن به شدت کاهش می یابد.. میزان این هورمون در بدن یافت می شود

 

 



 

 :استروژن آزمایش

این آزمایش برای تعیین زمان باروری، کنترل تومورهای تولید کننده استروژن، بررسی یائسگی و بررسی افزایش 

 رمون در مردان درخواست میشود.این هو

 میلی لیتر سرم یا پلاسما است و به روش رادیوایمنواسی انجام میپذیرد. 3نمونه مورد نیاز آن حدود 

 استروژن:کاهش 

 استروژن عبارتند از: کاهش تخمدانها است. علائم برداشتن ای یائسگیاستروژن  کاهش علت نیعتریشا

 کوتاه یقاعدگ یها دوره 

 ق شبانهیعرت ای گر گرفتگی 

 خواب اتمشکل 

 واژن یخشک 

  یجنس لیمکاهش  

 یخلق نوسانات 

 خشک پوست 

  رخ میدهد. به علت کاهش استروژن یقاعدگ گرنیاز زنان م یبعضدر 

 .در مردان کمبود این هورمون چربی بیش از حد اطراف شکم و کاهش میل جنسی را ایجاد میکند 

 :فزایش استروژنا

 وزن، عمدتا در دور کمر، باسن و ران شیافزا 

 زیاد یزیمانند خونر ،یقاعدگ مشکلات 

 یسندرم قبل از قاعدگ شدت یافتن علائم 

 (یسرطان ریغ نهیس ی)توده ها کیستیکبروزیف یها نهیس 

 یرحموم بریف 

 یخستگ 

 اضطراب و افسردگی 

  میشود.در مردان افزایش استروژن منجر به ژنیکوماستی، نعوذ ضعیف و ناباروری 



 
 

 http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                    

 منابع:

https://www.hormone.org 

https://www.endocrine.org/ 

https://www.labcorp.com 
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