آسهبیش تشخیص حبهلگی )(Beta H.C.G
َّرهَى  hCGدر حیي حبهلگی تَلیذ هی شَد .ایي َّرهَى تَسط
جفت کِ تخن را پس اس الًِ گیشی در رحن تغذیِ هی کٌذ ،ایجبد هی
شَد hCG .اٍلیي ببر حذٍد  ۱۱رٍس پس اس لقبح در خَى ٍ بیي  ۱۱تب
 ۱۱رٍس پس اس لقبح در ادرار قببل اًذاسُ گیزی است  .بِ طَر طبیعی
هقذار ّ HCGز  ۴۱سبعت دٍبزابز هی شَد  .سطح ایي َّرهَى در
ّفتِ ّبی  ۵تب  ۱۱بِ حذاکثز خَد رسیذُ ٍ سپس در اداهِ حبهلگی کبّش هی یببذ  HCG.تَسط سلَلْبی
تزٍفَبالستیک جفت سٌتش هی شَد ٍ ًیوِ عوز آى  ۱۱ – ۶۳سبعت است  .هْوتزیي ٍظیفِ ایي َّرهَى ًگِ داری
اس جسن سرد است کِ تَلیذ استزادیَل ٍ پزٍصستزٍى هی کٌذ.
هقذار ایي َّرهَى در حبهلگی طبیعی اس رٍس ششن تب دّن بعذ اس لقبح در سزم هبدر ببال هیزٍد حتی گبُ اس رٍس سَم
لقبح ّن قببل شٌبسبیی است .هعوَال  ۱۲- ۱۲رٍس پس ا س آخزیي قبعذگی هقذار ایي َّرهَى در ادرار هبدر بِ اًذاسُ
ای هیزسذ کِ قببل اًذاسُ گیزی ببشذ .ایي َّرهَى در حبهلگی طبیعی ّ ۳ – ۱فتِ بعذ اس شزٍع ببرداری افشایش
چشن گیز پیذا کزدُ ٍسپس کن کن افت پیذا هی کٌذ  .اهب در هَارد حبهلگی خبرج رحوی –حبهلگی هَالر  -بزداشت
کل رحن – کَرتبص پس اس حبهلگی سیز ًشٍلی سزیعتز آى را شبّذ ّستین.

سبیز کبربزدّبی َّرهَى )(Beta H.C.G
در هزداى در هَارد تشخیص تَهَرّبی بیضِ ٍ ًئَپالسن آى کبربزد دارد کِ ّوزاُ بب آلفب فیتَ پزٍتئیي تست هی
شَد  .در بعضی بذخیوی ّب اس قبیل کَریَکبرسیٌَهب – اهبزیًَبل سل کبرسیٌَهب ٍ ًیش حبهلگی خبرج رحوی هیشاى
 BeteHCGبِ شذت ببال هی رٍد ٍ اًذاسُ گیزی ّبی هزتب آى بزای سٌجش پبسخ بیوبر بِ شیوی درهبًی ضزٍری
است.
چَى َّرهَى ابتذا در خَى ظبّز هیشَد سپس بعذ اس شزٍع هتببَلیشُ شذى در ادرار آهذُ ٍدفع هیشَد پس
آسهبیش خَى حسبستز است ٍسٍدتز هثبت هیشَد.درهَارد حبهلگی خبرج رحوی ّن کِ حتوب ببیذ خَى تست شَد.
هذت سهبى آسهبیش ًین سبعت است ٍدر ّزسبعت شببًِ رٍس قببل اًجبم هیببشذ.
در  ۵۲۸حبهلگیْب هقذار ایي َّرهَى طی  ۱۵- ۴۱سبعت دٍبزابز هی شَدّ .زچِ سي حبهلگی بیشتز هی شَد،
سهبى دٍبزابز شذى ایي َّرهَى طَالًی تز شذُ ٍ حذاکثز بِ  ۶۳سبعت هی رسذ.
در هَرد هقبدیز ایي َّرهَى هی ببیست تَجِ ًوَد .سیزا در بزخی حبهلگیْبی طبیعی هقذار ایي َّرهَى هی تَاًذ
کن ببشذ ٍلی ًَسادی کبهال سبلن بِ دًیب بیبیذ .سًََگزافی در ّفتِ ّبی  ۲- ۳صحت بیشتزی ًسبت بِ اًذاسُ گیزی
 hCGدارد.

سطح َّرهَى  hCGکوتز اس ً 5mIU/mlشبًذٌّذُ عذم حبهلگی استّ .ز هقذاری بیش اس mIU/ml 25
ًشبًذٌّذُ ٍجَد حبهلگی هی ببشذ.
سهبًی کِ سطح  hCGبِ  ۱۲۲۲- ۱۲۲۲بزسذ ،سًََگزافی تزاًس ٍاصیٌبل هی تَاًذ سبک حبهلگی را تشخیص
دّذ .چَى سطَح ایي َّرهَ ى هی تَاًذ هختلف ببشذ ٍ سهبى لقبح ًیش بِ درستی هشخص ًشذُ ببشذ ،تشخیص
بب یبفتِ ّبی سًََگزافی تب سهبًی کِ هقذار َّرهَى بِ ً ۱۲۲۲زسذ قببل اًجبم ًخَاّذ بَد
ت ٌْب اًجبم یک ًَبت آسهبیش بزای اًذاسُ گیزی ایي َّرهَى در بیشتز هَارد کبفی ًیست .در هَاردی کِ شک بِ
سالهت ببرداری ٍجَد دارد هی ببیست چٌذ آسهبیش بب فبصلِ اس ّن اًجبم شَد تب بتَاى یک ًتیجِ گیزی درست
اًجبم داد.
دٍ ًَع آسهبیش ٍ hCGجَد داردًَ ۷ع«کیفی» کِ فقط ٍجَد یب عذم ٍجَد َّرهَى را هشخص هی کٌذ ٍ دیگز
ًَع" کوی " کِ هقذار آى را ًیش هعیي خَاّذ ًوَد.

