
اساس روش آناالیزرهاي تجمع پالکتی

، امپدانس الکتریکی ، یا بیولومینسانس استفاده ) توربیدومتري(براي اندازه گیري تجمع پالکتی از روشهاي نوري 
زه گیري در کاهش دانسیته نوريداناهتوربیدومترها رنگ سنج هایی هستند که مقدار توربیدیتی را ب. می شود

OD (Optical deusity)بینPRP (%90-%100 OD 0و پالسماي کم پالکت%) (PPP=Platelet-

Poor Plasma) ODبعد از اضافه کردن یک عامل جمع کننده پالکتی شناخته شده نشان می دهند.

)PRP وژ یک با سانتریف). وقتی که پالکتها غیر فعال هستند ترانس لونست است و بعد از تجمع شفاف می شود
به نمونه کامل 1/0درصد با رقت 2/3با اضافه کردن محلول رقیق شده سیترات سدیم (نمونه ضد انعقاد شده 

gدر) خون سپس پالسما توسط پیپت به کووت ریخته . تهیه می شود PRPدقیقه10به مدت 200-150
که پالکتهاي آن با دوباره استPRPقسمتی ازPPP .شده و اجازه داده می شود تا به دماي اتاق برسد

بسیار مهم است که در تهیه نمونه از ظروف . (دقیقه ، جدا شده اند10به مدت g4000سانتریفوژ شدن در
.)پالستیکی استفاده شود زیرا شیشه باعث فعال شدن تجمع شده و نتایج غلط حاصل می گردد

مامی پالکتها در تماس با یکدیگر قرار بگیرند و در حین آزمایش ، نمونه باید بطور مداوم در حرکت باشد تا ت
. حرکت نباید طوري باشد که به تجمع پالکتها آسیب برساند. پالکتهاي آن در حالت سوسپانسیون باقی بمانند
جهت جلوگیري . استفاده می کنند(Magnaetic Stirbar)اکثر دستگاهها از یک حرکت دهنده مغناطیسی

، حفره هاي سیلندري هم محوري Stirbarبوجود آمده بر اثر حرکت در کناراز عدم یکنواختی در جریان 
. (Cuvette System)طراحی شده است

، تجمع پالکتی بصورت خود بخودي یا اتحاد شده می تواند )Shear rateدور در ثانیه40(در دورهاي پائین 
است تجمع پالکتی شکل گرفته تخریب شودممکن )Shear rateدور در ثانیه300(رخ دهد ، در دورهاي باال 

.به علت جریان یکنواخت در دورهاي پائین حداقل ماده تجمع کننده براي القاء تجمع پالکتی نیازمند است

واکنش نیاز به کلسیم . ثابت نگهداشته شود8/6-5/8بین PHو37c˙ ( ±0/5c˙)درجه حرارت باید نزدیک 
نور عبور کرده از کووت . مز یا نور لیزر از میان کووت عبور داده می شودیک اشعه مرئی مادون قر. هم دارد



توسط یک فتودتکتور دریافت شده و تبدیل به ولتاژ الکتریکی می شود که با گذشت زمان ، باعث ایجاد یک 
مثال (مقادیر بدست آمده منحنی . منحنی شده که روي صفحه نمایشگر یا روي صفحه کاغذ نشان داده می شود

.با مقادیر استاندارد مقایسه می شود) نقطه ماکزیمم، شیب

هستند که نور را شکاف داده و (dual-beam)برخري از آناالیزرهاي سوزنی داراي توربیدومترهاي دو اشعه اي
.عبور داده می شودPPPو یک اشعه ازPRPیک اشعه از

در هردو کووت همزمان پایش شوند بلکه باعث می این حالت نه تنها باعث می شود که تغییرات دانسیته نوري 
.شود که تغییرات در شدت نور که در قرائت نتیجه اثر می گذارد براي هر دو کووت یکسان باشد

روش دیگر براي ارزیابیی تجمع پالکتی سیستم امپدانس الکتریکی است که جریان الکتریکی بین دو الکترود و 
.را اندازه گیري می کندPRPعقاد شده یافرو برده شده در خون کامل ضد ان

بعد از فرو بردن الکترود، یک الیه پالکتی روي الکترود تشکیل می شود، وقتی که ماده تجمع کننده اضافه می 
. بین الکترودها می شوند) کاهش جریان(شود پالکتها به سمت الکترود مهاجرت کرده و باعث افزایش امپدانس 

.ان توسط یک ثبت کننده ثبت می شوداین افزایش به مرور زم

عالوه بر این توانایی آنالیز دقیق تر نمونه هاي . اطالعات بدست آمده از روش امپدانس بخوبی روش نوري است
بدست آورد PRPخون کامل توسط روش امپدانس بیشتر بوده و همچنین نتایجی را که نمی توان با نمونه هاي

وقتی که با ) یک گشادکننده عروق کرونر(براي مثال دي پیریدامول . آوردمی توان از روش ایمپدانس بدست 
نمونه خون کامل مورد آزمایش قرار می گیرد اثر گذاري آن روي تجمع پالکتی مشخص می شود و در آنالیز

PRPکه در حین) مگاکاریوسیت(سلولهاي بزرگتر پالکتی . اینگونه نیستPRP توسط سانتریفوژ کردن حذف
.ند، در مطالعه نمونه خون کامل اثرگذاري آنها روي تجمع پالکتی مورد مطالعه قرار می گیردمی شو



Aggregation in hemostasis

شامل یک دتکتور لومیناسنس هستند که آزاذ (Platelet aggregometers)برخی از اگریگومترهاي پالکتی
، ATPید شده از واکنشهاي شیمیایی شاملاز پالکتها زا بوسیله اندازه گیري شدن نور تولATPشدن

که در زاویه Photomultiplierاین لومیناسنس توسط یک تیوب. پایش می کنندMqلوسیفرین، لوسیفراز و
ابزارهاي نوري نیز می توانند با استفاده . درجه نسبت به کانال تجمعی قرار داده شده است مشخص می شود90

مجزا و یک فتودتکتور و اندازه گیري تجمع، کار تشخیصی لومیناسنس را انجام از یک منبع نوري مادون قرمز 
.دهند

. اندازه گیري هاي کمی عملکرد پالکتی را انجام می دهند(release-reaction)آزادسازي-آزمونهاي واکنش
رها سازيبراي مثال کاهش. وبا ترکیب مقادیر تجمع می توانند تشخیص بیماري هاي پالکتی را آسان کنند

ATPو اختالل ذر تجمع پالکتی درStorage Pool disease و سنتز غیر طبیعی پروستاگالندین مشاهده
.شده و غالبا براي این حالتها پاتوگنوموتیک هستند

این واکنشها موادي . برخی از تهیه کنندهاي دستگاهاي نوري معرفی هاي واکنشهاي رنگزار را نیز تهیه می کنند
.را بوسیله تغییر رنگ بر اثر مرور زمان در محلول را سنجش می کنندVIIIفاکتورمانند 
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براي )analyzing Wellsچاهکهاي آنالیزکننده(کانال 4تا 1در حال حاضر آناالیزرهاي تجمع پالکتی بین 
نمونه . قرار دهنددستگاههاي چند کاناله می توانند بطور همزمان چند نمونه را مورد آزمایش. پایش تجمع دارند

ها ممکن است از یک بیمار باشند ولی عوامل تجمعی متفاوت به آنها اضافه می شود یا ممکن است نمونه هاي 
این دستگاهها هم چنین . مختلف با یک ماده تجمعی یا ماده هاي مختلف بطور همزمان مورد آزمایش قرار گیرند

.ترل را با هم مورد آزمایش قرار دهندمی توانند بطور همزمان نمونه بیمار و نمونه کن
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