
سرمBeta HCGر تستیدر مورد تفسیکاربردینکات

ز یو نیخارج رحمیفرم، حاملگیداتیص مول ھیشود اما در تشخیدرخواست میص حاملگیتشخیعمدتا براBeta HCGشیآزما
.ھا کاربرد داردیمیبدخیبرخ

متاسفانھ عموم مردم بخصوص . روز از لقاح گذشتھ باشد۶- ١٢دیش باین آزمایدر خون توسط ایص حاملگیتشخیبرا-١
زش یساعت پس از آم٢۴ش ین آزمایکنند ایھستند تصور میجھ منفیشتر ھم بدنبال نتیدارند و بیتریقویدواریکھ حس امییخانمھا

ت یرا تقوینکھ تصور فوق اخیراحت آگاه شوند و جالب ایالیخود با خیتوانند از عدم بارداریسرعت مھ شود و بیکنترل نشده مثبت م
ست کھ توسط ینیدرقھ غلظت آن بیرود ولیل جفت باال میکھ سطح ھورمون بتا بالفاصلھ پس از تشکدرست است. ھم شده است

یریشگیپیم کھ البتھ براید حدود ده روز صبر کنیباشد و لذا بایابیدر جھان اعم از جھان اول تا سوم قابل ارزیشگاھیآزمایروشھا
.ر استیدیلیخ

د یش از سھ روز طول بکشد بایش بھ بین افزایشود و اگر ایساعت دو برابر م۴٨ھر Beta HCGمقدار۴–۶یھ ھادر ھفت-٢
.میکنیرا مطرح و بررسیخارج رحمیاحتمال حاملگ

دا یپشیرسد و اگر بعد از ھفتھ دوازدھم باز ھم مقدار آن افزایبھ حداکثر خود مBeta HCGمقداریدر ھفتھ دوازدھم حاملگ-٣
.مییشات الزم را درخواست نمایم و آزماید بھ مول مشکوک شویکرد با

U/L 2000بھ حدودBeta HCGمقداریوقت-۴ قابل مشاھده یلھ سونوگرافیداخل رحم بوسیسھ لقاحیبرسد ک١۵٠٠–
.شودیت میتقویخارج رحمیپس اگر مشاھده نشد احتمال حاملگ.است

۵ng/mgنال داشتھ باشد و غلظت پروژسترون کمتراز یواژیزیمار خونریباشد وبU/L 1000کمتر ازBeta HCGاگر-۵
.د اقدامات الزم آغاز گرددیاست و بایعیر طبیغیحاملگ% ٩۴ش از یباشد با احتمال ب

.مشاھده شده است٢٠٠٠٠٠U/Lو تا مرز یان ماه سوم حاملگیدرپاBeta HCGحداکثر غلظت-۶

١٩ن یانگیو پنج روز با مین نھ تا سین مدت بیا.کندیل میبھ سمت صفر مBeta HCGا سقط مقداریمان یزاچند روز پس از -٧
نرسد یپس از سقط بھ حد منفBeta HCGاگر مقدار. ھ آن بھ ھنگام سقط داردیبھ غلظت اولیروز است کھ در ھر حال بستگ

.اقص استدر بدن و سقط نBeta HCGمولدیمادن بافتھاینشانگر باق

مار مشکوک بھ یم بین جھت اگر عالیمھبھ. گزارش گرددیمنفBeta HCGشیممکن است آزمایخارج از رحمیدر حاملگ-٨
.ھم استفاده گرددیصیگر تشخیدینده از روشھاید ضمن تکرار تست در چند روز آیست بایباردار



ل یزا ، بدلیاز جملھ الیشگاھیآزمایتھایروشھا و کیدر برخ)مثال در مول(اد باشد یزیلیخBeta HCGکھ مقداریدر صورت-٩
ن موارد کھ ھنوز بھ یدر ا.ھم گزارش گرددیممکن است منفین کاذب خواھد بود و حتییش پایجھ آزماینام اثر ھوک نتھ بیده ایپد

خوشبختانھ در . دیارجاع دھشگاهیون بھ آزمایتراسیش را بصورت درخواست تین آزماید الزم است مجددا آیمشکوک ھستیباردار
ن دستگاه یا.شودیک توسو ژاپن انجام میتوسط دستگاه تمام اتوماتیھورمونیر تستھایو ساBeta HCGشین آزمایشگاه محققیآزما

ر شھ دیکھ ما ھمییایاز مزایکی. دھدیز را انجام میآنال١٠١۵برابر یکند کھ با دقتیمونوفلورسانس کار میق ایار دقیبا روش بس
باز، بر یم ولیدھیون منظم انجام میبراسیش را با استفاده از استاندارد روزانھ و کالیکھ آزماستانیم این از آن استفاده کرده ایمحقق

سرم یستونیکروماتوگرافیم بالفاصلھ با روشھایش مشکوک ھستیجھ آزمایبھ نتکھ خودمان ھنوزیمار، در مواردیاساس سابقھ ب
.میدھیقرار میکنترلشیمار را مورد آزمایب

مواد شبھ –ضد موش یھایبادیآنت–ک یلیھتروفیھایبادیل گوناگون از جملھ آنتیافراد بدالیقات نشان داده است در برخیتحق-١٠
قرمز از سرم توسط ھمکاران یتا خوب جدا نکردن گلبولھایشوند و نھایدر سرم متصل میر اختصاصیغینھایبتا کھ بھ پروتئ

شگاه دائما جواب مثبت یشگاه بھ آن آزماین آزمایاز ایست ولیفرد باردار ن.ش مثبت کاذب گرددیجھ آزمایشود نتیموجب میگاھشیآزما
کھ تست ستین نیم و راه عالج ابدا این مورد را تجربھ کرده این بارھا ایشگاه محققیدرآزما. از بچھ نخواھد شدیخبریدھند ولیم

.زا انجام شودیبجز الیگریست درخواست شود تست بتا با روش دیفرستند بلکھ کافبیگریشگاه دیآزمایرا برا


