
 
 

ماده  خون و حاوي لوله آزمايشاگر استفاده مي شود.  ESR يا گلبولي بيش از يك قرن است كه از آزمايش سرعت رسوب

رسوب كرده  لهاي قرمزيا گلبو جاذبه زمين اريتروسيت ها نيروي تحت تأثير باشد وبه صورت عمودي قرار گيرد ضد انعقاد

انجام اين آزمايش به ناشتايي يا  .عرض يك ساعت به عنوان سرعت رسوب گلبولي خوانده مي شود كه ميزان رسوب آن در

 آمادگي خاص ديگري نياز ندارد.

 يهاني. وجود پروتئدهديقرمز، درجه التهاب موجود در بدن را نشان م يهارسوب گلبول يبررس ۀليبه وس ESR شيآزما

تا  شونديباعث م ابندييم شيالتهاب افزا طيه در شرادر خون ك هانيمونوگلوبوليفاز حاد و ا يهانيبه اسم پروتئ يخاص

. ابدييم شيافزا زين يمنيخود ا يهايماريها در برسوب كنند. سرعت رسوب گلبول يشتريقرمز با سرعت ب يهاگلبول

ها و التهاب به پزشك عفونت صيدر تشخ يادياست كه كمك ز عيو سر ياختصاص ريارزان، آسان، غ شيآزما ESR شيآزما

 توانديها پزشك نمسرعت رسوب گلبول شتريب شيچون با افزا ميناميم ياختصاص ريرا غ شيآزما نيعلت ا ني. به ادينمايم

 يشتريب يهايبه بررس ازيو ن ستيآن چ ياصل ليبدن واقع شده و دل يدهد كه التهاب در كجا صيتشخ قيبه طور دق

از حد  ترنييقرمزشان پا يهاكه تعداد گلبول يافراددر . شوديدرخواست نم ييبه تنها شيآزما نيعلت ا نيدارد. به هم

باعث  توانديم زيشکل( ن يداس يهاقرمز )گلبول يهاشکل در گلبول ريي. تغابدييم شيدر آنها افزا ESR باشديم يعيطب

 شود. ESRكاهش 

مانند  يمفصل رماتيسم ها و همچنين عالئم مربوط به يبر التهابات و يا بدخيم يمبن ياين تست در موارد مشاهده عالئم

ارزشمند و كمك  يو حتما همراه با ساير تستها است ياين تست غير اختصاص يدرد و ورم مفاصل در خواست ميشود ول

ميزان پاسخ به  ياين تست به منظور ارزياب يبعد از تشخيص بيمار همچنين .درخواست ميشود يكننده به تشخيص نهاي

افزايش  و ياز بهبود ينشانه ا ياز مقدار قبل ESRكه كاهش  وددرخواست ميش يبه صورت دوره ا بيمار درمان در فرد

 ست.ا ياز عود بيمار ينشانه اآن مجدد 

 :ميشوند درخواست ESRكه همراه با  آزمايشات ديگري

CRP: كه مثل  استفاز حاد  ياز پروتئينها يکيESR اين  يو حت ودميش محسوب يك تست ارزشمند در موارد التهابات

بدن افزايش پيدا ميکند و به محض كاهش التهاب  در يهر گونه التهاب بروز است چون به محض ارزشمندتر ESRتست از 

اين  از .است برخوردار باالييبودنش از حساسيت  يرغم غير اختصاص يبنابراين عل .پيدا ميکند كاهش آن ميزان يو بهبود

 .هم انجام ميشود CRPتست  ESRرو معموال همراه با تست 

و ساير  ANAتست  ،يمفصل رماتيسم يبه منظور بررس RF آزمايشبنا به عالئم بيمار شامل  ESRهمراه با  يتستها ساير

و  CBC، الکتروفورز پروتئين سرم، سطح فيبرينوژن يگير اختالالت اتوايميون، اندازه ياتوايميون به منظور بررس يتستها

 .هستند ساير تستها

 



 
 

 :ESRافزايش  موارد

 .دارد يبيشتر يها ياز افزايش گلبولينها و يا فيبرينوژن پالسما بوده و نياز به بررس ينشانه ا ESR افزايش

قرمز كم  يها به دليل اينکه ميزان گلبولها يآنم در رخ ميدهد. يو آنم يحاملگ ،يخفيف در التهابات خفيف و جزئ افزايش

 يدر پل در حالي كه. شده و بنابراين ميزان رسوب افزايش پيدا ميکند يعاد ميشود دافعه بين اين سلولها كمتر از حالت

 ESR كاهش بيشتر شده و اين امر باعث كاهش رسوب و يدر تعداد اريتروسيتها دافعه بين سلول افزايش به دليل يسيتم

 ميشود

 يگلبولينها در موارد افزايش .شدخون از جمله گلبولينها با يشديد اين تست ميتواند بيانگر افزايش در پروتئين ها افزايش

 .ديده ميشود يو رماتيسم مفصل پل ميلومامثل عفونتها، مولتي

 .پيدا ميکند افزايشآن  يزانم يو باردار يبيشتر بوده و در دوران قاعدگ ESRزنان معموال ميل به افزايش در  در

باعث  يخوراك يباردار از يپيشگير يو داروهاسيلين  دكستران، متيل دوپا، تئوفيلين، پني برخي داروها از جمله

 .ميشوند ESRافزايش

 :ESRکاهش  موارد

 .ديده ميشود ESRكم خوني داسي شکل كاهش  مانند قرمز يگلبولها يلکوسيتوز و ناهنجار ،يسيتم يپلدر  يگاه

 .ميشوند  ESRمثل آسپيرين، كورتيزون و كينيون باعث كاهش يهمچنين داروهاي
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