جمع آوری عباس دهقانی آرانی

دستورالعمل استاندارد انجام آزمایش ESR

اقدامات وابسته :
بررسی ویال  ESRاز نظر رنگ درب لوله (بنفش)
 ،مشخصات روی بر چسب نمونه شامل نام و
نام خانوادگی بیمار  ،تاریخ نمونه گیری و نوع
آزمایش درخواستی .
کنترل مقدار خون درون ویال که می بایست تا
خط نشانه ویال باشد.
کنترل ویال از نظر لخته بودن و وجود ذرات کوچک
لخته توسط سروته کردن ویال.
هدف :
بررسی سرعت رسوب گلبولهای قرمز
نمونه :
خون تام حاوی ضد انعقاد سیترات سدیم 3.8
درصد که به نسبت  1حجم سیترات سدیم و 4
حجم خون تهیه گردیده است یا خون تام حاوی
ضد انعقاد K3-EDTA

پایداری :
 2ساعت در دمای محیط
( 15-25درجه سانتیگراد)
 12ساعت در دمای یخچال
(2-8درجه سانتیگراد)
نکات ایمنی :
از آنجا که آزمایش برروی نمونه های انسانی
انجام میشود باید کلیه آنها را بالقوه آلوده فرض
نمود.

موارد کاربرد :
کمک به تشخیص انواع بیماریهای التهابی
(آرتریت روماتوئید  ،عفونت های مزمن  ،بیماری
های
کالژن وسکوالر  ،بیماری های نئوپالستیک و )...
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مراحل اجرایی کار( روش وسترگرن اصالح
شده):
 -1نمونه خونی را که برای آزمایش  CBCگرفته
شده (حاوی  ، ) EDTAبه نسبت  1حجم
سیترات
( یا کلرید سدیم ) 0.85%
سدیم 3.8%
و 4حجم خون مخلوط کرده و به خوبی با سروته
کردن آنرا یکنواخت کنید .در صورتیکه خونگیری از
ابتدا در لوله سدیمان انجام گردیده نیازی به
رقیق سازی نمی باشد.
 -2سپس پیپت وسترن گرن را تا عالمت صفر
از نمونه خون پر کرده و دقیقاً به طور عمودی در
پایه پیپت سدیمان  ،در حرارت اتاق و محلی بدون
ارتعاش و تماس مستقیم نور قرار دهید.
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 -3بعد از گذشت  60دقیقه  ،فاصله بین عالمت
صفر تا راس ستون گلبولهای قرمز را بر حسب
میلی متر به عنوان مقدار  ESRگزارش کنید  .در
صورتی که کدورتی در محدوده بین پالسما و
ستون گلبولهای قرمز وجود داشته باشد  ،اولین
جایی از ستون که تراکم کامل داشته باشد
سطح  ESRمحسوب می شود.

محدودیت ها و عوامل مداخله گر :
افزایش غلظت ماده ضد انعقاد باعث افزایش
سدیمان می شود .
از ضد انعقاد هپارین به علت کاستن از پتانسیل
زتای گلبول قرمز نمی توان جهت انجام این
آزمایش
استفاده کرد.
حباب هایی که هنگام پرکردن پیپت تشکیل می
شوند و همچنین همولیز ،سرعت رسوب
گلبولهای
قرمز را تغییر می دهند.
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انحراف پیپت  ،افزایش دما  ،حرکت و جابجایی
پیپت باعث افزایش  ESRمی گردد.
افزایش غلظت فیبرینوژن و کلسترول باعث
افزایش سدیمان و افزایش آلبومین و لستین
باعث
کاهش سدیمان می شوند.
در کم خونی ها میزان سدیمان افزایش می یابد
و برای تصحیح آن روش موثری وجود ندارد.
رنج نرمال :
 Age/2 < ESRدر آقایان
 (Age+10)/2 < ESRدر خانمها
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