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.داردمدت کوتاهی بعد از یائسگی میتوان با اطمینان گفت که دیگر فولیکولی وجود ن•

3تا 1برابر شده و 3، حدود  LHبرابر و غلظت 20تا FSH ،10بعد از یائسگی غلظت •
.سال بعد از یائسگی میزان این هورمونها به حداکثر خود می رسد

بعد از آن غلظت گونادوتروپین ها به طور تدریجی و به میزان کمی کاهش می یابد •

.در این دوره از زندگی نشانه قطعی نارسایی تخمدان است  LHو  FSHافزایش میزان •

کمتر  FSHبا سرعت خیلی بیشتری از خون پاک میشود ، غلظت آن از  LHاز انجا که •
(ساعت است 4حدود  FSHدقیقه و نیمه عمر 30حدود  LHنیمه عمر .)است 
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آندرستوندیون 

.ستغلظت آندرستوندیون خون بعد از یائسگی در حدود نصف غلظت آن قبل از یائسگی ا•

.  دقسمت عمده ی این هورمون از غدد فوق کلیوی و بخش کوچکی از آن از تخمدان ترشح میشو
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تستوسترون

ه همه آنها سطح تستوسترون کاهش محسوسی نداشته ،و در واقع در بسیاری از زنان یائسه ولی ن
.تولید تستوسترون توسط تخمدانها افزایش می یابد

افت باقیمانده ی پس از ناپدید شدن فولیکول ها و استروژن تولید گنادوتروپین ها افزایش یافته و ب
.تخمدان را وادار به تولید تستوسترون میکند 

نده در زنان یائسه میتوان میزان تستوسترون خون را به کمک آگونیست های هورمون رها کن
کاهش دادGnRHیا داروهای آنتاگونیست ( GnRH)گنادوترپین 

بدیل محیطی با همه این ها پس از یائسگی تولید کلی تستوسترون به دلیل کاهش منابع اولیه و ت
.آندرستوندیون کاهش می یابد
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استرادیول

بوده و قسمت اعظم آن از تبدیل pg/ml10-20غلظت خونی استرادیول پس از یائسگی حدود•

.  محیطی استرون به وجود می آید 

– 30در زنان یائسه غلظت خونی استرون باالتر از استرادیول و در حدود • 70 pg/ml  می

.باشد 
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استروژن

ساعت ، و تقریبا همه ی 24میکروگرم در 45تولید متوسط استروژن پس از یائسگی حدود •

.آن از تبدیل محیطی آندرستوندیون ساخته میشود 

اهش می نسبت آندروژن به استروژن بعد از یائسگی به علت کاهش شدید استروژن شدیدا ک•

ونهای جنسی یابد، به همین دلیل هیرسوتیسم خفیف شایع بوده و بیانگر تغییرات واضح هورم

.می باشد 
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دی هیدرواپی آندرستون

کاهش می یابد در حالی که سطح ( DHAS)و مشتق سولفات آن  DHAبا افزایش سن میزان •

.خونی آندرستوندیون ،تستوسترون و استروژن تقریبا ثابت باقی می مانند
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یل تبدیل با آنکه میزان تولید استروژن تخمدانی بعد از یائسگی ادامه پیدا نمی کند اما به دل•

ابل توجه خارج گنادی آندرستوندیون و تستوسترون به استروژن ممکن است غلظت خونی آن ق

.باشد 

دیل اثرات بالینی این استروژن زدایی در زنی با زن دیگر تفاوت داشته و به میزان تب•

.هورمونی خارج گنادی و تعدیل ان توسط عوامل دیگر بستگی دارد
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ن با وزن در زنا.میزان تبدیل محیطی آندرستوندیون به استروژن با وزن ارتباط مستقیم دارد•

تروژن بیشتر بیشتر به دلیل قدرت آروماتیزه کردن آندرستوندیون توسط بافت چربی تولید اس

.است

7/19/2016 10



...در نهایت

استروئید  LHو  FSHبافت استرومای تخمدانی خسته شده و علی رغم افزایش شدید 

.مخصوصی از آن ترشح نمی شود 

ن مرحله ی با باال رفتن سن تولید پیش ماده های استروژن در آدرنال نیز کفایت نمی کند و در ای

.  پایانی سطح استروژن برای حفظ هورمونها ثانویه ی جنسی ناکافی است 
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Blood production rates of steroids
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