
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل

www.karnil.com 

 

 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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 مقدمه

 

لوغ رسیدن به سن رشد است . یعنی پسر شما مرد و دختر شما زن می شود. در طی بلوغ ، تغییرات ب

  سریعی در وضعیت جسمی و روحی فرزند شما رخ می دهد
بلوغ زیربنای زندگی بزرگسالی است، جامعه امروز نسبت به زمانی که شما دوره بلوغ را طی می 

شما به وسایل ارتباط جمعی، اینترنت، ماهواره و ... دسترسی کردید بسیار تغییر کرده است. فرزندان 

 دارد
نفوذ شما روی فرزند جوان تان کمتر از نفوذی است که پدر و مادرتان روی شما داشتند. همه اینها 

 موجب شده که تجربه جنسی قبل از ازدواج افزایش یابد
واسته و مشکالت روانی از همین دوره ممکن ابتال به بیماریهای مقاربتی، ازدواج ناموفق، حاملگی ناخ

 است شروع شود. لذا دوره بلوغ از اهمیت خاص برخوردار است

 

 بلوغ زودرس

 ۹سالگی و در پسران قبل از  ۸ازنظر فیزیکی و هورمونی در دختران قبل از    ظاهر شدن عالئم بلوغ

بلوغ زودرس   گی،سال دلیل  ولی به های خود هستند  شود. ابتدا این کودکان بلندتر از همسن نامیده می 

بلوغ خواهند داشت. بلوغ زودرس از دو جنبه    تری در در نهایت قد کوتاه   ، ها بلوغ زودرس استخوان

های الزم و  اهمیت زیادی دارد؛ جنبه اول، علت ایجادکننده است که پزشک متخصص با انجام آزمایش

دنبال علت ایجاد آن می گردد و جنبه دوم، اثر  های منظم و دقیق کودک، طی مدت طوالنی به یگیریپ

جوانی قرار    های زمان همچنین کودکان مقابل استرس .  بلوغ زودرس بر رشد قدی و روانی کودک است

رند ولی تجربه کافی تظاهرات بلوغ را دا   دانند چه کار باید بکنند . آنها از نظر جسمی گیرند و نمی می

ممکن است دچار وحشت و مشکالت روحی    ندارند. و نیز دختران با ظاهر شدن عالئم بلوغ جنسی،

 شوند

 

 

 

 

http://drmanshadi.ir/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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TSH test 

 تست تیروئید

 

TSH 

مهمترین تست تشخیصی عملکرد تیروئید است به خصوص با بهبود روش های   

تشخیصی و افزایش حساسیت روش ها بر اهمیت آن افزوده شده است. بیماران  

هیپر تیروئید، هورمون محرک تیروئید مهار شده یا ساپرس دارند )به جز بیماران هیپر 

یه که به علت تومور مولد هورمون محرک تیروئید در هیپوفیز قدامی تیروئیدیسم ثانو

 و.. که حاوی سطح باالی هورمون محرک تیروئید می باشند( . 

کاهش یافته در حالی که سطح هورمون های  TSH  در هیپرتیروئیدیسم تحت بالینی

حت تیروئیدی نرمال است و مشابه این حالت در شرایط معکوس در هیپوتیروئیدیسم ت

 بالینی دیده می شود.

علیرغم اینکه تست هورمون محرک تیروئید تست انتخابی و مناسب برای شناسائی 

اختالالت عملکرد تیروئید است الزم است که سطح هورمون باند و آزاد تیروکسین نیز 

در کنار آن اندازه گیری و ارزیابی گردد خصوصا به این دلیل که در مواردی در افراد 

در برخی مقاطع زمانی و در شرایط ابتال به بیماری های ویرال یا عفونی حاد  یوتیروئید

 سطح هورمون محرک تیروئید باال یا پائین می باشد.
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 روش آمادگی

 دارو های خود و آخرین زمان استفاده از آن ها را به آزمایشگاه اطالع دهید.

 در مورد مصرف یا عدم مصرف موقت دارو پیش از آزمایش با پزشک خود مشورت نمایید.

 روش انجام تست

 این آزمایش با خونگیری از ناحیه بازو انجام می شود.

 

 مواردی که نتایج را تحت تاثیر قرار می دهند

ای ضد بارداریاستفاده از داروها همانند: کورتیکو استروئید ها، استروژن، پروژسترون یا دارو ه  

 دارو های رقیق کننده خون مثل آسپرین، هپارین، کومادین

 دارو های ضد صرع

 دارو های قلبی مثل آمیو دارون یا پرو پرانولول

 لیتیوم

 انجام عکس با ماده حاجب

 بارداری
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Reference 

 American Thyroid Association: Patients & The Public - 
Thyroid Information  

 American Thyroid Association: Thyroid Function Tests  
 American Thyroid Association: Frequently Asked 

Questions - Thyroid Disease 

 

 

http://www.thyroid.org/patient-thyroid-information/
http://www.thyroid.org/patient-thyroid-information/
http://www.thyroid.org/patients/patient_brochures/function_tests.html
http://www.thyroid.org/patients/faqs.html
http://www.thyroid.org/patients/faqs.html
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Estrogen test 

 تست استروژن

 

استرادیول رایج ترین نوع استروژنی است که در زنان غیر باردار اندازه گیری می شود. میزان استرادیول در خون خانم 

می شود ولی ثابت می  ها در طول چرخه قاعدگی متفاوت است. پس از یائسگی میزان استرادیول به میزان کمی تولید

 ماند.

میزان استرادیول معموال در زمان بارداری اندازه گیری می شود. استریول به میزان زیادی توسط جفت تولید می شود.  -

بارداری قابل تشخیص است و میزان آن تا زمان زایمان باال می رود. استریول در ادرار هم قابل  3این هورمون از هفته 

.اندازه گیری است  

اندازه گیری می شود. همچنین ممکن است این هورمون در  در خانم هایی که در شرف یائسگی هستند، میزان استرون  -

 بیماران مبتال به سرطان تخمدان بیضه و یا غده آدرنال هم اندازه گیری شود.

ت جنسی زنانه است مثل هم در خانم ها و هم در آقایان هورمون استروژن تولید می شود. استروژن مسؤل ایجاد صفا

  بزرگ شدن سینه ها و سیکل قاعدگی.

در خانم ها ، استروژن توسط تخمدان ها و در زمان بارداری از جفت ترشح می شود و مقدار کمی از آن توسط غده 

  آدرنال تولید می شود.

 در آقایان مقدار کمی استروژن توسط بیضه ها و غده آدرنال تولید می شود.

استروژن در سراسر بدن در بسیاری از بافت ها ساخته می شود به خصوص در چربی و عضالت.  مقدار کمی از

بخش ها، منبع اصلی تولید استروژن در زنان یائسه است. این   
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برای خانم های باردار میزان استریول در خون در آزمایشات سه گانه و چهار گانه اندازه گیری می شود. معموال در 

  ارداری این آزمایشات برای بررسی سه یا چهار ماده در خون زنان باردار انجام می شود.ب ۰۲تا  ۵۱هفته 

 

ین آزمایش چگونه انجام می شود ؟ا  

 بستن یک نوار کشسان )گارو( باالی بازو که جریان خون را متوقف می کند . این کار رگ زیر نوار را بزرگ تر 

 می کند، در نتیجه سوزن در رگ راحت تر فرو می رود.

 تمییز کردن محل فرو رفتن سوزن

ن در داخل رگ. ممکن است بیش از یک بار سوزن زدن الزم باشد.فرو بردن سوز  

 وصل کردن لوله به سوزن تا از خون پر شود.

 باز کردن نوار از بازو، وقتی که خون کافی جمع آوری شده باشد.

 قرار دادن باند یا پنبه در محل سوزن بعد از در آوردن سوزن

 فشار دادن جای سوزن و بانداژ کردن محل

 

 خطرات

مکن است کمی کبودی در محل خون گیری بوجود بیاید. اگر بعد از خون گیری چند دقیقه محل را فشار دهید، م

که محل نمونه گیری کبود شود.  احتمال کمی وجود دارد  

ممکن است بعد از گرفتن نمونه خون، رگ متورم شود. که به این حالت فلبیت می گویند. ،در موارد نادری  

می تواند به بهبودی این وضعیت کمک کند.  ند بار در روزانجام کمپرس گرم چ   

وارفارین و سایر  ،مشکل ایجاد کند. آسپیرین  ،خون گیری می تواند برای افرادی که بیماری انعقادی دارند   

 داروهای رقیق کننده خون می توانند باعث افزایش خونریزی شوند. اگر شما مشکل انعقاد خون و یا خونریزی دارید
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ا اگر داروی رقیق کننده خون مصرف می کنید، باید قبل از خون دادن به پزشک اطالع دهید.و ی   

 

 افزایش میزان استروژن

 افزایش میزان استروژن ممکن است به دالیل زیر باشد:

 

 به عنوان مثال قبل از لقاح  ناباروری تحریک تخمدان در درمان (

 آزمایشگاهی (

 .سرطان. مثل سرطان تخمدان بیضه و یا غده آدرنال 

 سیروز کبدی 

 بارداری چند قلویی 

 بلوغ زود رس 

 

http://noskhe.com/article/454/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://telegram.me/karnil
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Reference 

 

 National Institutes of Health: Menopausal Hormone 
Therapy Information 

 

 KidsHealth.org: Delayed Puberty 

 

 Medline Plus Medical Encyclopedia: Turner syndrome 
 

http://www.nih.gov/PHTindex.htm
http://www.nih.gov/PHTindex.htm
http://kidshealth.org/teen/sexual_health/changing_body/delayed_puberty.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000379.htm
https://telegram.me/karnil
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FSH test 

 تست اف اس اچ

 

 

نگیزه های آزمایشا  

 ارزیابی کارکرد تخمدان و بیضه ها ، بررسی نارسایی در کارکرد آنها -

 بررسی علت های بی نظمی قاعدگی -

اخیر در بلوغبررسی و تشخیص علت های بلوغ زودرس یا ت -  

 ارزیابی پویایی هیپوفیز -

 تشخیص تومورهای هیپوفیز -
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Reference 

 

 Medline Plus Medical Encyclopedia: Klinefelter's 
syndrome   

 

 MayoClinic.com: Amenorrhea 
 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/klinefelterssyndrome.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/klinefelterssyndrome.html
http://www.mayoclinic.com/health/amenorrhea/DS00581
https://telegram.me/karnil
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Testosterone test 

 

 آزمایش تستوسترون

 

 

در آزمایش تستوسترون مقدار این هورمون که نوعی آندروژن است در خون چک می شود. هورمون 

تستوسترون در بلوغ جنسی تاثیر می گذارد. در مردان مقدار زیادی از تستوسترون در بیضه ها و 

 مقدار کمی در غدد فوق کلیه ساخته می شود. در خانم ها مقدار کمی تستوسترون در غدد فوق کلیه و

. تخمدان ها ساخته می شود  

غده هیپوفیز مقدار هورمون تستوسترون را در بدن کنترل می کند و این کار را با ترشح هورمون 

.لوتنایزینگ )ال اچ( انجام می دهد  

قبل از بلوغ، مقدار تستوسترون در پسران پایین است و در حین بلوغ افزایش می یابد. افزایش این 

دا، افزایش ماهیچه ها، ساخت اسپرم و ایجاد مو در بدن و صورت می هورمون باعث کلفت شدن ص

سالگی مقدار تستوسترون خون به حداکثر می رسد و سپس کاهش می یابد.  04گردد. در حوالی سن 

در خانم ها، مقادیر تستوسترون بسیار کمتر از آقایان است. اما تستوسترون نقش های مهمی در خانم 

ستخوان، ماهیچه، بافت چربی، سیستم عروقی، تنظیم سطح انرژی و بافت های ها و آقایان در مغز، ا

.جنسی دارد  
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بیشتر تستوسترون در بدن متصل به یک پروتئین به نام گلوبولین متصل شونده به هورمون های 

جنسی )اس اچ بی جی( است. تستوسترون غیر متصل به گلوبولین متصل شونده به هورمون های 

ستوسترون آزاد است که در خانم ها و آقایان با مشکالت جنسی یا هیپر تیروئیدی جنسی، به صورت ت

.)پرکاری تیروئید( و یا بیماری های کلیوی چک می شود  

مقدار کلی تستوسترون در طول شبانه روز تغییر می کند و در صبح ها حداکثر و بعد از ظهرها حداقل 

.است  

 علت انجام

· مشکالت ناباروری   

· مشکالت جنسی   

· بلوغ زودرس   

· خصوصیات مردانه در خانم ها )کلفت شدن صدا و یا افزایش موهای زاید(   

· قاعدگی نامنظم در بانوان   

· بررسی افراد با مشکالت پروستات در حین درمان   

· بررسی علل پوکی استخوان در مردان   

 آمادگی انجام آزمایش
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این تست نیاز به آمادگی خاصی ندارد اما ممکن است پزشک توصیه کند که آزمایش در صبح بین 

.انجام شود زیرا بیشترین سطح تستوسترون در صبح می باشد 3تا  7ساعات   

 روش انجام تست

.روش انجام این تست با خونگیری از ناحیه بازو است  

 نتایج

 مقادیر طبیعی

جواب آزمایش در قسمت محدوده طبیعی می آید. با این حال، حتی در تستوسترون در  مقادیر طبیعی

.مورد جواب های خارج از محدوده ذکر شده، تصمیم طبیعی بودن با پزشک شما است  

 مقادیر باال

 در آقایان: باال بودن تستوسترون می تواند به علت مشکالت بیضه ها یا غدد فوق کلیه باشد.

ال بودن می تواند نشانه بلوغ زودرس، مشکل بیضه ها و یا غدد فوق سالگی، با 34در پسران قبل از 

.کلیوی باشد  

در خانم ها، مقادیر باال می تواند در اثر مشکالت تخمدان )تخمدان پلی کیستیک( یا غدد فوق کلیه ایجاد 

بیش از حد حساس می شود و مقادیر  لوتنایزینگ یا ال اچ شود. در موارد نادر، تخمدان به هورمون

.تستوسترون باال تولید می کند  

 مقادیر پایین
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در پسران پس از بلوغ یا آقایان، مقادیر پایین نشانه مشکالت بیضه ها یا آسیب به بیضه ها است. 

بعضی بیماری های مزمن و استفاده از هورمون استروژن نیز می تواند باعث کاهش تستوسترون 

ماری های ارثی، کبدی یا درمان ها و استفاده طوالنی مدت از الکل نیز می تواند باعث شود. بعضی بی

.این امر شود  

در خانم ها، مقادیر پایین در اثر فعالیت کاهش یافته هیپوفیز، بیماری آدیسون )کم کاری غده فوق 

.( می باشدکلیه(، مشکالت تخمدانی یا جراحی و برخی داروها )کورتیکواستروئیدها یا استروژن  

افزایش وزن، درد مزمن و داروهای ضد درد نیز می توانند باعث کاهش گلوبولین متصل شونده به 

و در نتیجه کاهش تستوسترون شوند. هورمون های جنسی  

 عوامل تاثیر گذار

داروها مثل استروژن، تستوسترون، کورتیکو استروئیدها، دیگوکسین، اسپیرونو الکتون یا  -

 باربیتورات ها

بر  گلوبولین متصل شونده به هورمون های جنسی هیپر تیروئیدی یا پرکاری تیروئید که با کاهش -

 نتایج تستوسترون تاثیر می گذارد

داروهای درمان کنسر پروستات -  

داروهای باال برنده پروالکتین مثل داروهای ضد صرع -  
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Reference 

 Mayo Clinic: Infertility  

 Mayo Clinic: Testosterone therapy 

 KidsHealth.org: Precocious puberty  

 

http://www.mayoclinic.com/health/infertility/DS00310
http://www.mayoclinic.com/health/testosterone-therapy/MC00030
http://kidshealth.org/parent/medical/sexual/precocious.html#cat20594
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Prolactin test 

 آزمایش پروالکتین

 

  PRL تست پروالکتین 

پایین تر( از حد طبیعی است؛ هنگامی که  برای تعیین اینکه آیا سطح پروالکتین فرد باالتر )یا بعضی اوقات، 

فرد عالئم پروالکتین باال، مانند گاالکتوره و یا اختالالت بینایی و سردرد دارد؛ تشخیص ناباروری و ناتوانی 

جنسی در مردان؛ تشخیص ناباروری در زنان؛ تشخیص تومور تولید کننده پروالکتین )پروالکتینوما( و پایش 

اهش تستوسترون در مردان؛ برای پایش عود پروالکتینوما؛ ارزیابی عملکرد هیپوفیز عود آن؛ برای پیگیری ک

 قدامی )همراه با سایر هورمون ها( درخواست می شود

هنگامی که فرد به یک بیماری مبتال است یا داروهایی مصرف می کند که ممکن است بر تولید دوپامین اثر 

کتین پایش شودبگذارند، گاهی اوقات ممکن است غلظت پروال  

 توضیح راجع به تست

پروالکتین، هورمون تولید شده توسط بخش قدامی غده هیپوفیز است. ترشح پروالکتین توسط دوپامین شیمیایی 

مغز تنظیم و مهار می شود. به طور طبیعی در مقادیر کم در مردان و در زنان غیر باردار وجود دارد. نقش 

)تولید شیر پستان( است اصلی پروالکتین، پیش بردن شیردهی  

میزان پروالکتین معموال در طول بارداری و درست پس از زایمان باال است. در طی حاملگی، هورمونهای 

پروالکتین، استروژن و پروژسترون، توسعه شیر پستان را تحریک می کنند. پس از زایمان، پروالکتین به 

 .شروع و حفظ شیر پستان کمک می کند

تست افزایش می یابد در چه شرایطی ●  
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سطوح باالی پروالکتین در دوران بارداری و پس از زایمان، پروالکتینوما، بیماری های هیپوتاالموسی، کم 

کاری تیروئید، بیماری کلیوی، سایر تومورها و بیماری های هیپوفیز و سندرم تخمدان پلی کیستیک دیده می 

خون و تحریک نوک پستان باعث افزایش خفیف  شود. استرس بیماری، تروما و حتی ترس از آزمایش

 پروالکتین می شوند

 تست های تکمیلی ●

FSH, LH, Testosterone, DHEAS, Estrogen, Progesterone 

 طریقه جمع آوری نمونه ●

 نمونه خون از طریق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست می آید

 آمادگی خاصی الزم نیست ●

 زمان نمونه گیری ●

ساعت پس از بیدار شدن جمع آوری شود ۴تا  ۳ونه باید نم  

 نوع نمونه ●

 نمونه خون از ورید بازو

 بهترین زمان نمونه گیری ●

در حالت ایده آل، نمونه خون معموال باید در مدت کوتاهی پس از بیدار شدن، ترجیحا بعد از این که فرد برای 

دقیقه آرام و بیحرکت بود، گرفته شود ۳۲  

رالعمل و شرایط قبل از آزمایش پروالکتیندستو ●  

۵) 

ساعت بعد از بیدار شدن میباشد ۰زمان مناسب جهت نمونه گیری برای آزمایش , صبح هنگام و حداقل   

۰) 

و هر نوع فعالیت بدنی اجتناب شود  توصیه می شود قبل از نمونه گیری از پیاده روی , ورزش  
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۳) 

زدیکی و تحریک سینه انجام نشده باشدساعت اخیر تماس جنسی یا ن ۵۰حداقل طی   

۴) 

 در هنگام پذیرش , توضیحات فوق به بیمار داده میشود. چنانچه شرایط الزم رعایت نشده باشد, لطفا

آزمایش را در زمان مناسب دیگری تکرار نمایید   

 تداخالت دارویی ●

داروهایی مانند استروژن، داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای، خواب آورها، آمفتامین ها، داروهای فشار خون 

باال )رزرپین، وراپامیل، متیل دوپا( و برخی از داروهایی که برای درمان ریفالکس معده )سایمتیدین( استفاده 

شتقات آلکالوئیدهای ارگو باعث کاهش می شوند، باعث افزایش و داروهایی مانند دوپامین، لوودوپا و م

 پروالکتین می شوند
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Reference 

 Hormone Health Network: Hyperprolactinemia  

 National Endocrine and Metabolic Diseases 

  Information Service: Prolactinoma 

 Mayo Clinic: Prolactinoma  

 

http://www.hormone.org/patient-guides/2011/hyperprolactinemia
http://www.endocrine.niddk.nih.gov/pubs/prolact/prolact.htm
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/prolactinoma/basics/definition/CON-20028094
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LH test 

 تست ال اچ

 

  این تست برای ارزیابی عملکرد هیپوفیز بیمار، شامل مسائل باروری، نارسایی غدد جنسی،

 یا تومورهای هیپوفیز؛ هنگامی که فرد دچار مشکل حامله شدن یا دوره قاعدگی نامنظم یا  مسائل دوران بلوغ

وتاالموس است یا عالئم بیماری تخمدان یا وقتی که پزشک فکر می کند که بیمار دارای عالئم اختالالت هیپوفیز یا هیپ

بیضه دارد؛ یا هنگامی که پزشك مشکوک شود که کودک بلوغ جنسی تأخیري یا زودهنگام دارد؛ در مردان و زنان، به 

دعنوان بخشی از اقدامات الزم براي ناباروری و اختالالت هیپوفیز یا غدد جنسی، درخواست مي شو  

 

مونه خون از طریق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آیدن  

 یا از نمونه ادرار تصادفی استفاده می شود

 

 تداخالت دارویي

اريیگوکسین،قرص هاي جلوگیري از باردد  
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 در چه شرایطی تست کاهش می یابد

.در نارسایی ثانویه تخمدان  

بلوغ دیررس در نوجوانان   

 

Reference 

 MedlinePlus Medical Encyclopedia: Kleinfelter's syndrome 

 

 MedlinePlus Medical Encyclopedia: Turner syndrome 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/klinefelterssyndrome.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/turnersyndrome.html
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HCG test 

سی جی تستاچ   

 

 

Beta HCG  

 برخي نیز و رحمي خارج هیداتیفرم،حاملگي مول تشخیص در اما میشود درخواست حاملگي تشخیص براي عمدتا

دارد کاربرد بدخیمیها  

 hCG آزمایش کیفی

روز اول، پس از یک دوره قاعدگی از دست رفته  34ادرار یا خون هورمون در  

درخواست مي شود، وقتي که یک خانم تمایل دارد تأیید كند كه حامله است یا نه )برخی از 

 روش ها می توانند هورمون

 hCG 

تی زودتر، در یک هفته بعد از لقاح نیز شناسایی كنندرا ح  
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 سطوح پایین مقدار این هورمون نشانه چیست؟

 04-77تواند داشته باشد و می بایست آزمایش طی  جی علل مختلفی می سی مقادیر پایین اچ

بعد تکرار شود تا با توجه به تغییرات سطح هورمون بتوان قضاوت نمود. سطوح پایین 

تواند نشاندهنده موارد زیر باشد جی می سی اچ  

 اشتباه در تعیین سن حاملگی 

 احتمال سقط یا Blighted Ovum 

 ملگی نابجاحا  Ectopic Pregnancy 

 سطوح باالی مقدار این هورمون نشانه چیست؟ 

 04-77تواند داشته باشد و می بایست آزمایش طی  جی علل مختلفی می سی مقادیر زیاد اچ

بعد تکرار شود تا با توجه به تغییرات سطح هورمون بتوان قضاوت نمود. سطوح باالی 

د زیر باشدتواند نشاندهنده موار جی می سی اچ  

 اشتباه در تخمین سن حاملگی 

 حاملگی موالر 
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 چندقلویی 

 جی می بایست به طور مرتب در طی حاملگی اندازه گیری شود؟ سی آیا مقدار اچ  

شود مگر این  مقدار این هورمون به طور معمول توسط پزشکان دوباره اندزاه گیری نمی

که مشکلی به وجود آمده باشد. در صورت خونریزی، درد شدید شکمی یا سابقه سقط 

 ممکن است پزشک این آزمایش را تکرار کند

 جی را تحت تاثیر قرار دهد؟ سی تواند مقدار اچ آیا عاملی می  

تواند مقدار این هورمون را تحت تاثیر قرار دهد بجز داروهایی که حاوی  میهیچ عاملی ن

گیرد و پزشک  این هورمون باشند. این داروها برای درمان نازایی مورد استفاده قرار می

ها، شما را راهنمایی خواهد در مورد زمان انجام این آزمایش پس از دریافت این دارو

 نمود.

تیکها، ضد دردها، قرصهای ضد بارداری خوراکی یا سایر سایر داروها مثل آنتی بیو

 داروهای هورمونی هیچ تاثیر بر مقدار این هورمون نخواهند داشت
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 تداخالت دارويي
 

  دیورتیک ها 

 آنتی هیستامین

 ضد تشنج ها
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Reference 

 www.cdc.gov 

 www.acog.org 
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