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 ست؟ی( چACTH) کیکوتروپیهورمون آدرنوکورت شیآزما

 زولیتند. تورت یم کیرا تحر زولیتورت دیاستتته تو تو  ی( هورمونACTH) کیکوتروپیآدرنوکورت هورمون

گ وتز،  ستتمیمتابو  میتنظ یو برا شتتوقیستتاختو م یویاستته تو توستتد فدق کو  ت  یدیهورمون استتترو  کی

 ACTH زانیم شیاآزم نیو تمک بو حفظ کشار خون مهم اسه. ا یمنیا ستمیسرتوب پاسخ س د،یپیو   نیپروتئ

 استفاقه تنید. امکان خونگیری در منزلبرای انجام این آزمایش می توانید از  تند. یم یریقر خون را اندازه گ

ACTH ستمیاز س یمغز قر مرتز سر قرار قارق، بخش ریتو قر ز زیپوکیشوق. فده ه یم دیتو  زیکپویتوسد فده ه 

 دیتو  ییتنند تا هورمون ها یتو با هم تار ماسه از فدق  یشبکو اسیستم فدق قرون ریز، اسه،  زیفدق قرون ر

 .تاثیر می گذارندسراسر بدن  یها ستمیس میتنظ یفدق برا ریاندام ها، باکه ها و سا یتنند تو بر رو

باال استته  زولیتو تورت یو زمان ابدی یم شیاستته اکزا نییپا زولیتو تورت یزمان ACTHطور معمول، ستت    بو

 نیکوتروپیهورمون آزاق تننده تورت پوتاالموسیخون، ه زولی. قر پاستتتخ بو تاهش ستتت   تورتابدی یتاهش م

(CRH تو )دیتو  کیامر باعث تحر نیتند. ا یم دی ACTH شتتتوق تو بو نوبو خوق باعث  یم زیپوکیتوستتتد ه

فدق کو  ت  زولیتورت دیتو  کیتحر قاق دیتو  یشتتتوق. برا یم یویتوستتتد  ناستتتو تورت ریم فدق  زول،یم

 تار تنند. یبو قرست دیو آقرنال با زیپوکیه پوتاالموس،یه

فدق ه ی یشتتترا تاالموس،یتو بر  تأث ای زیپوکیه پو نال  ندیم ریآقر ندیم گذار  دیو تو  ACTH میا تنظب توان

 نیتاهش قهند. ا ای شیاکزا تنندیم دیرا تو فدق تو  ییهاهورمون زانیتداخل قاشتتتتو باشتتتند و م زولیتورت

 ACTHتو  ی یتند. شرا جاقیا را زولیاز حد تورت شیب ایمرتبد با تمبوق  ید عال م و نشانو هانتوان یم شراید

اسه.  زیپوکیه ی( و تم تارسونیآق یماریآقرنال )ب یینارسا نگ،یتوش یماریقهد شامل ب یقرار م ریرا تحه تاث

 دیتوانند با تو  یم زیشتتتوند ن یم اکهیها  ویمانند ر ییقر مکان ها زیپوکیتو قر خارج از ه ییاز تومورها یبرخ

ACTH قهند. شیرا اکزا زولیف ظه تورت 

 :و بو ما قر موارق زیر تمک میکند قارق بدنقر  ینقش مهم زولیتورت

  هااسترس  بوپاسخ 

  هاعفونه  بامبارزه 

 خون  قند میتنظ 

 قر حا ه طبیعی خون را  کشار میتنظ 

 سمیمتابو  میتنظ 
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 شوق. یسالمت ی قرمشکالت جدایجاق تواند باعث  یتم م ی یخ ایاز حد  شیب زولیتورت

 شود؟ یاستفاده م مواردیدر چه ( ACTH) کیکوتروپیهورمون آدرنوکورتآزمایش 

شوق.  یآقرنال انجام م ای زیپوکیاختالالت فده ه صیتشخ یبرا زولیتورت شیاف و همراه با آزما ACTH شیآزما

 :موارق زیر هستند شامل اختالالت نیا

سندروم توشینگ تند.  یم دیاز حد تو  شیب زولیتورت ی،ویتو قر آن فده کو  ت  یاختال  :نگیکوش سندرم

قرمان  یبرا دهایباشتد. استترو  یدیاستترو  یاستتفاقه از قاروها ای زیپوکیاز تومور قر فده ه یاسته ناشتممکن 

 گذارق. یم ریتأث زولیقاشتو باشند تو بر س   تورت یتوانند عوارض جانب یشوند، اما م یا تهاب استفاقه م

ش یماریب ش ینوع :نگیتو سندرم تو سه نگیاز  ش یماری. با سد  نگیتو سرطانیتومور ف کیمعموالً تو فده  یر

شتتتوق فدق کو   یباعث م توتند.  یم دیتو  ACTH هورمون از حد شیتومور ب این شتتتوق. یم جاقیا زیپوکیه

 تنند. دیاز حد تو  شیب زولیتورتنیز  یویت 

 یویتو قر آن فده کو  ت  استته یتیوضتتعاین بیماری نارستتایی او یو فده آقرنال استته و  :ستتونیآق یماریب

س سونیآق یماریب تند. ینم دیتو  یتاک زولیتورت شر آقرنال ا ویتخر ای ویقر اثر آ س نیشوق. ا یم جاقیق  ویآ

سا زولیمنجر بو تمبوق تورت سترو  ریو  سد تو این بیماریشوق. بو  یآقرنال م یدهایا ضع کی نظر می ر  هیو

 اسه. یمنیخوق ا

 وجوق قارق. زیپوکیهفده اختالل عم کرق  لیبو ق  زولیتورت دیتاهش تو قر این بیماری آقرنال:  ویثانو یینارسا

 یمقدار تاکبو خوق را  یهورمون ها زیپوکیتو قر آن فده ه یاختال  هیپوکیزی یا تم تاری فده هیپوکیز: پویه

 تند. ینم دیتو 

شتن عال م تورت قر سه بو ی یخ ایاز حد  شیب زولیصورت قا ش ازین شیآزما نیا انجام تم، ممکن ا اندازه  .دبا

بو  ACTHس    رایتمک تند ز دیشرا نیاز ا یبرخ نیب زیتواند بو تما یم زولیو تورت ACTH هم زمان یریگ

 تند. یم رییتغ زولیطور معمول قر جهه مخا ف س   تورت

 چیست؟ سندروم کوشینگ و بیماری کوشینگ  تفاوت

 شیرا ب ACTHشوق تو هورمون  یم جاقیا (می)معموال خوش خ زیپوکیتومور فده ه کیتوسد  نگیتوش یماریب

تند. ستتتندرم  یم کیاز حد تحر شیرا ب یویفدق کو  ت  از زولیتورت دیتو  جویتند و قر نت یاز حد ترشتتت  م

ش شانو ها نگیتو ضاک زولیمرتبد با تورت یبو عال م و ن صرف نظر از ع  یا شاره قارق.  ،اکزایش آن هقر بدن،  ا
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سترو  یهامصرف هورمون ز،یپوکیعالوه بر تومور ه  یمنیخوقا یهایماریب ایقرمان سرطان  ی)تو اف و برا یدیا

 توانندیم زیپوکیقر خارج از فده ه ACTH دتنندهیتو  یو تومورها یویفده کو  ت  ی(، تومورهاشوقیاستفاقه م

 شوند. نگیباعث سندرم توش

 از: است عبارت زولیکورتافزایش  عالئم

 وزن شیاکزا 

 قر شانو ها یچرب تجمع 

 ها نویس ایشکم، ران ها و/ یبنفش رو ای یصورت بو وجوق آمدن خ وط 

 شوق یتبوق م یبو راحت پوسه 

 بدن یموها شیاکزا 

 یعضالن ضعف 

 یخستگ 

 آتنو 

 گرق و قرمز صورت 

 شکننده و نازک پوسه 

 یعضالن ضعف 

 یپوست یها عفونه 

اوقات  یتربنات باال، س   گ وتز باال و گاه یب ن،ییپا میمانند کشار خون باال، پتاس ییها اکتویاف و با  عال م نیا

 همراه اسه. ابهیق

 از: است عبارت زولیکورتکمبود  عالئم

 وزن تاهش 

 و استفراغ تهوع 

 اسهال 

 شکم قرق 

 جویسرگ 

 شدن پوسه رهیت 

 نمک هوس 
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 یخستگ 

 ضعف عضالنی 

باال  میباال و ت ستت میپتاستت ن،ییپا میستتد ن،ییقند خون پا ن،ییمانند کشتتار خون پا ییها اکتویاف و با  عال م نیا

 همراه هستند.

 ازین شیآزما نیاانجام ممکن اسه بو  هیپوکیز فده ی یا تم تاریزیپوکیههیپو قر صورت قاشتن عال م  نیهمچن

 باشد: ریمتفاوت اسه، اما ممکن اسه شامل موارق ز یماری. عال م بستو بو شدت بدباش

 قسه قاقن اشتها از 

 قر زنان ینامنظم و نابارور یقاعدگ 

 بدن و صورت قر مرقان یموها زشیر 

 قر مرقان و زنان یجنس لیم تاهش 

 بو سرما هیحساس 

 از حد معمول شتریاقرار ب قکع 

 یخستگ 

 (سمیپوگناقی)ه یجنس یاختالل عم کرق اندام ها 

 لیق  یوزن ب تاهش 

 یگرگرکتگ 

باشتتد، کرق مبتال ممکن استته ایجاق شتتده ( می)معموالً خوش خ زیپوکیتومور ه لیبو ق  یماریب نیتو ا یهنگام

شار تومور روی عال م صاب مجاور را نی را بو ق یل ک شد. بو عنوان مثال، تومور م زیس ول ها و اع شتو با تواند  یقا

 یمبگذارق و عال  ریتأث یینایاعصاب تنترل تننده ب یتواند بر رو یم نیسرقرق شوق. همچن یقر ا گو رییباعث تغ

ستند دنیقر ق ی)ناتوان "یتون  دیق"مانند  شیایی تو قر طرکین میدان قید ه سه قاقن با  یقر برخ یینای(، از ق

 تند. جاقیرا ا ینیقوب موارق
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نیاز به آمادگی خاصددی ( ACTH) کیکوتروپیهورمون آدرنوکورت شیآزما یآماده شدددن برا یبرا ایآ

 ؟وجود دارد

شوق  یصب  انجام م لیمعموالً قر اوا شیآزما. دیناشتا باش شیشو قبل از انجام آزما کیاسه الزم باشد  ممکن

شوق  تند. یم رییقر طول روز تغ زولیس   تورت رایز صیو می  ساعه  یریخون گتو صب ، حدوق   8معموالً قر 

 تنید. ستفاقهخون گیری قر منزل ااز امکان  همچنین می توان برای انجام این آزمایش صب  انجام شوق.

 ؟چگونه تفسیر می شود ACTH شیآزما جینتا

را  ریاز موارق ز یکیشتتوق و ممکن استته  یم ستتویمقا زولیتورت شتتاتیآزما جیاف و با نتا ACTH شیآزما جینتا

 نشان قهد:

  اکزایشACTH باشد. نگیتوش یماریب یممکن اسه بو معنانتایج  نی: ازولیتورت یو س وح باال 

  تمبوقACTH تومور فده  ای نگیسندرم توش یممکن اسه بو معنانتایج  نی: ازولیتورت یو س وح باال

 باشد. یویکو  ت 

  اکزایشACTH باشد. سونیآق یماریب یممکن اسه بو معنا نتایج نی: ازولیتورت نییو س وح پا 

  تمبوقACTH باشد. زیپوکیهفده  یتم تار یممکن اسه بو معنانتایج  نی. ازولیتورت نییو س وح پا 

شورت تنید.قر  شک خوق م شو با پز سیر نتایج آزمایش ها همی تواند بو  یم ACTH شیاکزابو طور ت ی  مورق تف

 یا ابتال بوکعال و  شیب زیفدق قرون ر ستتتون،یآق یماریب نگ،یتوشتتت یماریباشتتتد تو کرق مبتال بو ب یمعن نیا

 هورموناکزایش  استتتته. ACTHتننتتده  دیتتتو  کیتتاتتوپ یتومورهتتا ایتتمتعتتدق  زیفتتدق قرون ر ینئوپالز

 همچنین قر موارق زیر مشاقه می شوق: ( ACTH) کیکوتروپیآقرنوتورت

 تو نابجا تومور یک ACTH تند می تو ید 

 اسه ناقر بسیار تو آقرنو  وتو قیستروکی 

 اسه ناقر بسیار تو ن سون سندرم 

 باشد. زیپوکیه یتم تار ای یدیاسترو  یتومور آقرنال، قاروها لیتواند بو ق  یم ACTH تاهش

 قبل پزشک اسه ممکن. باشد پیچیده بسیار تواند می ACTH های مرتبد با اکزایش یا تاهش بیماری تشخیص

 .قهد انجام کیزیکی تامل معاینو و باشد قاشتو بیشتری قرخواسه های آزمایش تشخیص نهایی از
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 مانند قاروهایی از توان می اوقات گاهی. قارق اندیکاستتیون جراحی معموالً ،ACTH تننده ترشتت  تومورهای برای

ستفاقه تورتیزول س   سازی عاقی برای تابرگو ین سم. ترق ا شی هیپرتورتیزو ی  معموالً آقرنال تومورهای از نا

 .قارق نیاز نیز جراحی بو

 

 منابع:

https://www.testing.com/ 

https://medlineplus.gov/ 
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