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مین و کی دیاتولگ ودال سملا بلطواد درف 20 یور عطاقتم عون زا ینیلا ب ییامزآراک کی ردقبلا
دوش یم یسررب ریز یاهریغتم رب ناشرثا امنوراد ربارب رد مرگ یلیم

Twenty-four-hoururinaryfreecortisol,circadianrhythm ofserum
andsalivarycortisol,cortisolafter1mgdexamethasone
suppressiontest,andcortisollevelsbeforeandafterstimulation
withACTH.
ود هب ادتبا رد نارامیب زا هورگ کی ییامزآراک عون نیا (رد عطاقتم : عطاقتم ینیلا ب ییامزآراک
ودال رضاح هعلا طم (رد وراد اه هورگ زا یکی و دنوش یم میسقت یفداصت تروصب هورگ
لوا لکیس نایاپ ورد دنک یم تفایرد ار بیقر یوراد ای امنوراد رگید هورگ )و دیاتولگ

(Washoutperiod)(رد رثا فذح هرود کی زا دعب و ماجنا رثا یبایزرا هلخادم
رد دوب هتفرگ وراد لوا هک یهورگ و ضوع هورگ ود یاج ( هتفه هس رضاح هعلا طم

تفایرد ار وراد دوب هتفرگ امنوراد هک مود هورگ و بیقر یوراد ای امنوراد مود لکیس
هلخادم ود درکلمع توافت دروم رد لکیس ود جیاتن ساسا رب عومجم ورد دنک یم

( دوش یم هجیتن یسررب دروم
اهنآ رب ینتبم اه هتفای اهو شور و داوم شخب یرامآ یاه شور شخب ریز تاحیضوت

لوتسیس نوخراشف ، یندب هدوت صخاش نس، لثم لا مرن یددع اهریغتم کی لودج رد -1

یددع ریغ ریغتم و دنا هدش هداد شیامن رایعم فارحنا و نیگنایم و...اب لوتساید ،

. دندش شرازگ دصرد و دادعت اب تیسنج لثم

ودال ورثا دنتسه هعلا طم یلصا یاهدمایپ هک لا مرن ریغ یددع یاهریغتم 2 لودج رد -2

یکراچ نایم هنماد و هنایم اب تسا هدش هسیاقم و یبایزرا اهنآ رب امنوراد و دیاتولگ

tود نومزآ اب لقتسم هورگ ود نیب لا مرن یددع یاهریغتم نیگنایم ) دنا هدش شرازگ

هسیاقم نوسکاکلیو یاه هبتر عومجم ای ینتیو نم- نومزآ اب لا مرن ریغ و لقتسم هنومن

24-hurine ریغتم ریغ اهریغتم نیا رظن زا هورگ ود دوش یم هظح )مال دوش یم

. دنرادن مه اب یراد ینعم توافت تسا رت نییاپ دیاتولگ ودال هورگ رد volumeهک

ودال هورگ ود رد خساپ یاهریغتم عیزوت یا هبعج رادومن eاتc،A شخب ود رادومن رد -3

نیب هلصاف هبعج لوط یا هبعج رادومن .رد تسا هدش هداد شیامن امنوراد و دیاتولگ

یکراچ نایم هنماد اب تسا ربارب ( هبعج یاهتنا ) موس کراچ )و هبعج یادتبا ) لوا کراچ

رود هداد دنریگ یم رارق اه هتسد جراخ هک یطافن و تسا هنایم هبعج لخاد طخ و

اهنآ هسیاقم نومزآ هجیتن اب قباطم اهرادومن نیا رد دوجوم تاع طاال . دنتسه هداتفا

هورگ ود نیب توافت یراد ینعم ریغ مه b رادومن .رد تسا هدمآ ود لودج رد هک تسا

. تسا هدش سکعنم قازب و مرس لوزیتروک رظن زا

رظن زا هک تسا هدش هئارا هورگ ود رد هدرک زورب یشراوگ ضراوع عیزوت 3 لودج رد -4



دنا. هدرک هبرجت ار ضراوع و طیارش نیا رتشیب وراد هورگ دارفا دادعت
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