
 

 146 پالک - هشتم بوستان خیابان - پاسداران خیابان - تهران

www.nikoolab.com 

 کوین یولوژیپاتوب شگاهیآزما

 
 

ESR(ateRedimentation Srythrocyte E(  شما را را در بدن  یالتهاب فعالیت خون است که شیآزما کی

عفونت  ایس  رنان،  ای تیمرتبط با التهاب، مانند آرتر هاییماریبدر ممکن اس  ت  آزمایش نیکند. ا یم یبررس  

شود ست  شگاه نیکو می توانید از امکان  .درخوا ست درآزمای شگاهشما با انجام این ت  جوابدهی آنالین آزمای

کند. التهاب  یم یریلوله را اندازه گ یقرمز خون به انتها یگلبول ها زشیس  رعت ر ESR تس  تاس  تفاده کنید. 

 کنند. رسوب عتریقرمز سر یشود گلبول ها یشود که باعث م یم ییها نیپروتئ جادیباعث ا

 یم نیته نش    یقرمز خون معموالً به آرام یگلبول ها رد،یگ یلوله قرار م کیاز خون در  یکه نمونه ا یهنگام

سما ضور افزا یگذارند. گلبول ها یم یباق یشفاف کم یشوند و پال  ژهیها، به و نیسطح پروتئ شیقرمز در ح

 یهادهندهشوند. سطح واکنش یم نیشته ن یشتریفاز حاد، با سرعت ب یبه نام واکنش دهنده ها ییها نیپروتئ

 .ابدییم شیدر پاسخ به التهاب در خون افزا نوژنیبریو ف C (CRP)گر واکنش نیفاز حاد مانند پروتئ

ش التهاب سخ ا یبخ ست. م یمنیاز پا س یبدن ا ضربه، آ شد، به عنوان مثال پس از  عفونت به  ای بیتواند حاد با

رخ  یمنیخودا یها یماریب ایمانند سرنان  یطی)مزمن( با شرا یمدت نوالن یتواند برا یم ایشود،  جادیاسرعت 

 کند.  یبدن حمله م یبافت ها وبه اشتباه به سلول ها  یمنیا ستمیدهد که س یرخ م یدهد، که زمان

ESR شخ ص ریغ شیآزما کی نی. استین یصیت صا ست در  یاخت ست که ممکن ا  شیمختلف افزا طیشرا برخیا

 دهد. یارائه م یالتهاب یماریب کیعدم وجود  ایدر مورد وجود  یانالعات کل و. ابدی

 ؟انجام میشودچگونه  ESRخون  شیآزما

این کند.  یم یریرا اندازه گ شیلوله آزما ی( به انتهاRBCقرمز خون ) یگلبول ها رس   وب زانیم ESR شیآزما

 شود. یم یریساعت اندازه گ کیدر نول  آزمایش

 یبگذارد. ابتدا گلبول ها ریقرمز تأث یبر گلبول ها یمختلف یتواند به روش ها یم ،وجود داردکه التهاب  یهنگام

شک ییچسبند و توده ها یقرمز به هم م شتگ نیدهند. ا یم لیرا ت سرعت فرورفتن گلبول ها یانبا قرمز در  یبر 

 گذارد. یم ریتأث ردیگ یکه نمونه خون در آن قرار م یداخل لوله ا

قرمز  یدر گلبول ها یش  تریب یها نیممکن اس  ت پروتئ ،وجود داردالتهاب مزمن  ایاگر عفونت حاد  ن،یهمچن

شد. ا شته با سر یم نیوجود دا شود که آنها  سوب کنند عتریتواند باعث  سلولر سر. هر چه  به  شتریو ب ترعیها 

 .شودیم شتریفرو روند، احتمال وجود التهاب ب شیلوله آزما نییسمت پا

 کنند؟ یرا درخواست م ESRخون  شیپزشکان آزما یچه زمان
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 قیدق نییحال، به تع نیکند. با ا یریو اندازه گ ییدر بدن ش  ناس  ا یتواند التهاب را به نور کل یم ESR شیآزما

ش  ود. پزش  ک  یانجام م ییبه ندرت به تنها ESRاس  ت که تس  ت  لیدل نیکند. به هم یعلت التهاب کمک نم

 کند. نییرا تع الئمعلت عبا بررسی جوابهای آنالین آزمایشات تا  کندیم بیترک هاشیآزما ریاحتماالً آن را با سا

 یاز کارها یرا به عنوان بخش   ESR شیپزش  ک ممکن اس  ت آزما د،یدار یالتهاب یماریب کیاگر قبالً  ن،یهمچن

 شما کارآمد است. یفعل یکند تا مطمئن شود برنامه درمان زیتجو یشگاهیمعمول آزما

که باعث  ییها یماریب صیکمک به پزش  ک در تش  خ یتواند برا یمو جوابدهی آنالین این تس  ت  ESR  تس  ت

 ، مانند:کمک کند شوند یالتهاب م

 تیآرتر  

 یمنیخود ا یها یماریب 

 ها سرنان 

 ها عفونت 

 یالتهاب بیماریهای 

 دیروماتوئ تیآرتر (RA) 

 کیستمیس تماتوزیار لوپوس (SLE) 

 کند: درخواسترا  شیآزما نیممکن است پزشک ا ریموارد ز ابتال بهصورت  در

 تیاز انواع آرتر یبرخ 

 بافت همبند ای یمشکالت عضالن یبرخ 

 د؟باش ازین ESR شیدهد که ممکن است به آزما ینشان م یچه عالئم

 در صبح نول بکشد قهیدق 30از  شیمفاصل که ب یسفت ای درد 

 ،همراه است یینایب راتییها و تغ قهیکه با درد در شق ییآنها ژهیبه و سردرد 

 وزن ناخواسته کاهش 

 لگن ایدر شانه، گردن  درد 

 یگوارش عالئم  

 اسهال 

 تب 
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 در مدفوع  خون 

 معمول ریغ یشکم درد 

 د؟یآماده شو ESR شیآزما یبرا دیبا چگونه

 دارد.ن ازین خاصی یبه آمادگ ESR تست

. آنها ممکن است از شما بخواهند دیبه پزشک خود انالع ده دیبا ،ییحال، در صورت مصرف هر گونه دارو نیا با

 .دیمتوقف کن شیکه به نور موقت مصرف آن را قبل از آزما

ض   د  یداروها دها،یبگذارند. به عنوان مثال، اس   تروئ ریتأث ESR شیآزما جیاز داروها ممکن اس   ت بر نتا یبرخ

حال،  نیش  وند. با ا ESR یها ممکن اس  ت باعث کاهش احتمال نی( و اس  تاتNSAIDs) یدیاس  تروئ ریغ یالتهاب

 بدهد. یگریپزشکتان دستور د نکهیمگر ا د،یرا متوقف کن یزیتجو یمصرف داروها دینبا

 عبارتند از: که ممکن است همزمان انجام شوند یگرید شاتیآزما

 CRP یهاکند. تست زیرا تجو C (CRP) یواکنش نیپروتئ شیآزما ESR شیممکن است همزمان با آزما پزشک

 یهایماریب ری( و س   اCADعروق کرونر ) یماریخطر ابتال به ب توانندیاما م کنند،یم یریگاندازه زیالتهاب را ن

 کنند. ینیبشیپ زیرا ن یعروق یقلب

 ایعالئم التهاب  ریس  ا یبررس   ی( را براCBCش  مارش کامل خون ) شیپزش  ک ممکن اس  ت آزما ن،یبر ا عالوه

 که همه ی جوابهای این آزمایشات بصورت آنالین قابل دسترسی می باشند. کند زیعفونت تجو

 ESR آزمایش یعیرطبیغ جینتا

ص یماریب چیه ESR یعینب ریغ جهینت شخ یخا ست فقط نیدهد. ا ینم صیرا ت سا ت شنا  ییالتهاب در بدن را 

 .دیآن باشعلل به دنبال  دیدهد که با یکند و نشان م یم

 بگذارند، مانند: ریتأث آزمایش جیتوانند بر نتا یم یادیعوامل ز

 باال سن 

 از دارو استفاده 

 یباردار 

 یقاعدگ 
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ست  یعیرنبیغ جیاز علل نتا یبرخ سا ESRت سبت به  س تریجد نیرین ستند، اما ب از آنها نگران کننده  یاریه

 . ستندین

 ESRتست  جیباال بودن نتا علل

 مرتبط با نرخ باالتر عبارتند از: جیرا طیاز شرا یباال وجود دارد. برخ ESRتست  جهینت یبرا یمتعدد لیدال

 یو موضع کیستمیس یو عفون یالتهاب یها یماریب  

 یسکمیا ای یبافت بیآس  

 ضربه 

 متعدد لومیاز انواع لنفوم و م یاز سرنان، از جمله برخ یخاص انواع 

 باال سن 

 یباردار 

 یخون کم 

 یویکل یماریب 

 ابتید 

 یقلب یماریب 

 یعروق ای یخون یها یماریب 

 (تی)واسکول یعروق خون التهاب 

 یچاق 

 دییرویت یماریب 

 یمنیخود ا یها یماریب 

 لوپوس 

 تیاز آرتر یخاص انواع 

 شود یها و مفاصل م چهیکه باعث درد ماه ایالژیم یپل 

 از حد است شیدر خون ب نوژنیبریف نیکه پروتئ ،ینوژنمیبریپرفیه 

 نکروزان ای کیآلرژ تیواسکول 

 ها عفونت 

 باشد عبارتند از: یعیباالتر از حد نب ESRتست  جیشوند نتا یاز انواع عفونت که باعث م یبرخ
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 استخوان عفونت 

 ای)بر بافت انراف قلب  تیکاردی(، پرش   ودی)بر عض   له قلب م تیوکاردیکه باعث م یقلب یهاعفونت 

شامل  تواندیکه م دهدیقرار م ریقلب را تحت تأث ی)مواجهه داخل تی( و اندوکاردگذاردیم ریتأث کاردیپر

 قلب باشد( یهاچهیدر

 یسمیرومات تب 

 پوست عفونت 

 کیستمیس یها عفونت 

 سل (TB) 

 ESRتست  جیبودن نتا نییعلل پا

 باشد: ریز لیممکن است به دال نییپا ESRتست  جهینت

 یاحتقان یینارسا ( قلبCHF) 

 در خون است یکم اریبس نوژنیبریکه ف ،ینوژنمیبریپوفیه 

 دهد( یرخ م یویکل ایکبد  یماری)در رابطه با ب نییپالسما پا نیپروتئ 

 دیسف یگلبول ها یکه تعداد باال توز،یلکوس ( خونWBCاست ) 

 شود یم یقرمز اضاف یگلبول ها دیاختالل مغز استخوان که منجر به تول کیورا،  یتمیس یپل 

 گذارد یم ریقرمز تأث یکه بر گلبول ها یکیژنت یماریب کیشکل،  یداس یخون کم 
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