شمارش دستی رتیکىلىسیت ها(:)Reticulocyte Count
رتیکَلَسیت يا ،گلبَل يای قرنز بدٍن يستٌ ٍ نارسی بَدى کٌ دارای اسید ریبَنَکلئیک
)(RNAنی باشند .
این سلَل يا در شرایط طبیعی 3-2 ،رٍز در نغز استخَان باقی ناندى ،یک رٍز يو در جریان
خَن يستند ٍ پس از آن بٌ گلبَل قرنز بالغ تبدیل نی شَند.

از شهارش رتیکَلَسیت يا برای تعیین فعالیت سنتز گلبَل يای قرنز در نغز استخَان
استفادى نی شَد بنابراین شهارش آن يا تخهینی خَايد بَد از سرعت تَلید گلبَل يای
قرنز ٍ نٌ تخریب آن يا

روش انجام شمارش دستی:
خَن کانل  EDTAدار با یکی از رنگ يای حیاتی نانند نیَنتیلن بلَ یا بریلیانت کرزیل بلَ
نجاٍر نی شَد.
برای تًیٌ این رنگ يا ،یک گرم از آن يا را در  011نیلی لیتر بافر فسفاتٌ ) (PBSبا pH=7.4
حل کردى ٍ در ظرٍف تیرى ٍ در دنای یخچال نگًداری کنید.
رنگ ساختٌ شدى در دنای یخچال بٌ ندت یک ناى قابل نگًداری است .دقت شَد کٌ قبل
از استفادى از رنگ ،آن را بَسیلٌ کاغذ ٍاتهن شهارى یک ،فیلتر کنید.
 .0حجو يای نساٍی از خَن را با یکی از رنگ يای حیاتی نخلَط کردى ٍ بٌ ندت 21
دقیقٌ در دنای اتاق انکَبٌ کنید .
رنگ يای حیاتی با عبَر از غشاء گلبَل يای قرنز در حالت زندى ،رٍی ریبَزٍم يا ٍ رشتٌ
يای  RNAنَجَد در رتیکَلَسیت يا رسَب کردى ٍ آن يا را بٌ رنگ آبی سیر بصَرت
رسَبی از گرانَل یا فیالننت ،قابل نشايدى نی سازد.
 .2دٍ الم تًیٌ کردى ٍ پس از خشک شدن ،با استفادى از عدسی رٍغنی ،بٌ شهارش
رتیکَلَسیت يا در نناطقی کٌ پخش یکنَاختی از سلَل يا ٍجَد دارد ،نی پردازیو .

گلبَل يای قرنز آبی کو رنگ یا آبی نتهایل بٌ سبز ٍ رتیکَلَسیت يا آبی کو رنگ بٌ يهراى
نَارد رشتٌ ای یا گرانَاالر بٌ رنگ آبی تیرى دیدى نی شَند .حداقل  0111گلبَل (گلبَل قرنز
ٍ رتیکَلَسیت) شهارش نی شَد ٍ سپس درصد رتیکَلَسیت يا را نحاسبٌ نی کنیو.
برای نثال اگر  05رتیکَلَسیت در بین  0111گلبَل شهارش شَند ،شهارش رتیکَلَسیت 0.5
درصد خَايد بَد.
برای افزایش دقت ،فرد دیگری ،اسالید دیگری از يهان بیهار را بررسی کند کٌ اگر اختالف
جَاب يا در نحدٍدى  21درصد باشد شهارش قابل قبَل خَايد بَد .
با قرار دادن دیسک نیلر در قسهت عدسی چشهی ،دٍ نربع در نیدان دید ظاير نی شَند
کٌ یک نربع نٌ برابر نربع دیگر بَدى ٍ از این طریق ،برآٍرد سریعی از تعداد گلبَل يای قرنز
انکان پذیر نی شَد.
در نیدان يای نیکرٍسکَپی پشت سر يو ،رتیکَلَسیت يا را در نربع بزرگ ٍ گلبَل يای
قرنز را در نربع کَچک شهارش نی کنند :

برای نثال ،اگر  051عدد  RBCدر چند نیدان با پخش یکنَاخت در نربع کَچک شهردى شدى
باشند ٍ تعداد رتیکَلَسیت يای شهارش شدى در نربع بزرگ 41 ،عدد باشد:

برای حصَل اطهینان بیشتر ،بًتر است حداقل  311گلبَل قرنز در نربع کَچک شهارش
شَد .در این صَرت درصد رتیکَلَسیت يا در بین حدٍد  2311گلبَل قرنز نحاسبٌ شدى ٍ
برآٍرد نناسب تری را ننجر نی شَد .

شمارش مطلق رتیکىلىسیت ها:
تعداد رتیکَلَسیت يا در یک لیتر خَن کانل را شهارش نطلق رتیکَلَسیت نی گَیند .

نیزان طبیعی رتیکَلَسیت در بزرگساالن  0.5-1.5درصد بَدى ٍ بنابراین شهارش نطلق
طبیعی در بزرگساالن 75-25 × 9^01 ،بر لیتر نی باشد.
نیزان رتیکَلَسیت در نَزادان شیرخَار  6.5-2.5درصد بَدى کٌ تا اٍاخر يفتٌ دٍم زندگی ،تا
داننٌ نرجع بزرگساالن ،افت نی کند.

اندکس تىلید روزانه رتیکىلىسیت:
رتیکَلَسیت يایی کٌ بصَرت نارس از نغز استخَان بٌ خَن نحیطی ٍارد نی شَند ،بٌ
عنَان رتیکَلَسیت يای تحت استرس شناختٌ نی شَند .رتیکَلَسیت يای تحت استرس،
بجای اینکٌ در ندت  0رٍز در خَن نحیطی رشتٌ يای خَد را از دست بديند ،این کار را در
ندت  4-2رٍز انجام نی ديند ،زیرا کٌ زٍدتر از نَعد نقرر ٍارد خَن شدى اند .
چنانچٌ در الم خَن نحیطی بیهار ،سلَل يای پلی کرٍنازی یا گلبَل يای قرنز يستٌ دار
در پاسخ بٌ کهخ ٍنی شدید یافت شَد ،بایستی برای ارزیابی فعالیت رٍزانٌ نغز استخَان
فرد بیهار نسبت بٌ شخص سالو ،از اندکس  RPIاستفادى شَد.
ينگانی کٌ رتیکَلَسیت بسیار نارس (آکندى از رشتٌ يای ریبَزم ٍ ریبَنَکلئیک اسید) بر اثر
تحریک يَرنَنی از نغز استخَان ٍارد خَن نحیطی نی شَد ،نسبت بٌ حالت نرنال بٌ
زنان زیاد تری برای بالغ شدن نیاز دارد .زنان بلَغ برای فردی با يهاتَکریت  ، 45%یک رٍز
است ٍ ير  01%کٌ از نیزان يهاتَکریت کو شَد ،نصف رٍز بٌ زنان بلَغ اضافٌ نی شَد :

با تَجٌ بٌ جدٍل باال ،شاخص تَلید رتیکَلَسیت از طریق فرنَل زیر نحاسبٌ نی شَد :

برای نثال ،چنانچٌ درصد شهارش رتیکَلَسیت فردی 7.8 ،درصد ٍ يهاتَکریت ٍی 31
درصد باشد :

عدد بدست آندى بدین نفًَم است کٌ نغز استخَان این بیهار 2.6 ،برابر فرد نرنال فعالیت
اریترٍپَئز دارد .

نکات مهم در رنگ آمیزی و شمارش رتیکىلىسیت:
 نهَنٌ خَن بایستی تازى باشد ٍ حداکثر  8-6ساعت از نهَنٌ گیری آن در دنای اتاق
گذشتٌ باشد .زیرا با گذشت زنان رتیکَلَسیت يا نهکن است بٌ  RBCتبدیل شَند .
ICSHتَصیٌ نی کند کٌ تعیین نیزان رتیکَلَسیت بالفاصلٌ پس از نهَنٌ گیری صَرت
بگیرد.
 خَن بیهار بایستی يهَژن بَدى ٍ بٌ خَبی نخلَط شَد تا رتیکَلَسیت يا در نهَنٌ
خَن بصَرت یکنَاخت ٍ نناسب پخش شَند .بعد از رنگ آنیزی ٍ انکَباسیَن ٍ قبل
از تًیٌ گسترى نیز نهَنٌ خَن بایستی بٌ خَبی نخلَط شَد.
 رنگ آنیزی رتیکَلَسیت نیازی بٌ فیکساسیَن ندارد.
 خشک شدن سریع گسترى رنگ شدى برای بًبَد ٍضَح تصَیر سلَل يا تَصیٌ نی
شَد .خشک شدن آيستٌ ٍ ضعیف گسترى ٍ ٍجَد رطَبت در الم ،باعث ایجاد
آرتیفکت يای رفلکس دار ٍ براق (نشابٌ ٍاکَئل) در سطح سلَل يا نی شَد کٌ گايی
بٌ علت شبايت بٌ رتیکَلَم يای رسَب کردى در سلَل ،بٌ عنَان رتیکَلَسیت شهارش
نی شَند .در صَرت کار کردن با پیچ نیکرٍ در نیکرٍسکَپ ،بدلیل براق بَدنشان بٌ
راحتی از رتیکَلَسیت يا قابل تفکیک يستند.
 در نهَنٌ يای آنهیک بجای برداشت µ 011خَن ،از حجو  ٍµ 051در نهَنٌ يای پلی
سایتهیک از حجو µ 51استفادى نی شَد.
 انکَباسیَن طَالنی تر از نقدار استاندارد ،باعث رسَب غیر اختصاصی رنگ بر رٍی RBC
يا شدى ٍ بٌ اشتباى رتیکَلَسیت شهارش نی شَند.
 رنگ آنیزی با نیَنتیلن بلَ گرانَل يای آبی پررنگ تر ٍ يهَژن تری را در نقایسٌ با
بریلیانت کرزیل بلَ ایجاد نی کند ٍ بنابراین از اٍلَیت باالتری برخَردار نی باشد.
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