
 نتر :  سل کا 

  ی. به طور کلردیگ ی مربوط به خون مورد استفاده قرار م یهایریدستگاه سل کانتر جهت سنجش و اندازه گ 

  ف یتعر  نیباشد هر چند بر خالف ا یحجم مشخص م  ک یتعداد سلولها در  نییدستگاه، تع  نیهدف از ساخت ا

  ک یکه به طور معمول در  ییبرخوردار است. پارامترها ی ا ده یچیپ یساده، دستگاه مورد نظر از تکنولوژ 

 است:   ریگردد به قرار ز ی دستگاه سل کانتر ارائه م

RBC , WBC , HGB , PLT, MCV , HCT, MEH , MEHC , RDW, MPV, PCT, POW, L,L, GH 

, G , MH , M٪ 

RBC قرمز بر حسب تعداد سلول در   ی: تعداد گلبولها 

 )لکوسیتها( بر حسب تعداد د یسف  ی: تعداد گلبولهاWBC تریکرول یتعداد سلول در م   ای تریل

 ا ی تریل ی: غلظت هموگلوبین بر حسب گرم بر دس HGB تریکرولیمقدار سلول در م  ای تر یدر ل سلول

 تر یکرولیسلول در م تعداد  ای تری: تعداد پالکت بر حسب تعداد سلول در لPLT تریمول بر ل  یلیم

MCVتریفمتوتول  قرمز بر حسب ی: حجم متوسط گلبولها  HCT درصد   ایبه صورت مقدار مطلق  ت یهماتوکر 

MCVx RBC  ت ی= مقدار مطلق هماتوکر 

MCHیا فمتوتومول  کوگرمیپ قرمز بر حسب ی: هموگلوبین متوسط گلبولها 

MICH = HGB/RBC 

MCHCمقدار   تر یمول بر ل ی لیم ی لیم ا ی تریل  یبر دس  گرم   بر حسب  یمتوسط گلبول  نی: غلظت هموگلوب

 MCHC  =HGB  /تیمطلق به هماتوکر

 RDWقرمز بر حسب انحراف  یگلبولها   عی توز  ی: پهنا 

 بر  اریپالکتها بر حسب انحراف مع  ع یتوز ی: پهناPDW تری بر حسب فمتول اریمع

 بر حسب فموتولیتر  ی : حجم متوسط پالکتMPV تر یفمتول حسب

 PCTمقدار مطلق  ایبه صورت در صد  تی: ترومبوکر 

PCT = PLTxMPV 

 گردد  یم  ر ی( شامل موارد زی)سه پارامتر د یسف یگلبولها یافتراق شمارش 



XL  وL   تهایلیتوس 

M  وM هستند(  ت یگرانولو  یکه نوع  | لهاینوف یاز ائوز یو تعداد   تهای: مونوسG  وG نوع   یتهای: گرانولوس

 لی بازوف و  نوتروفیل، ائزینوفیل 

ل به  تر از شمارش سلو نانیمعتبرتر و قابل اطم اریبس ک یاتومات مهیو ن  کیشمارش سلولها به صورت اتومات 

نمونه،   زان یم  کیدر   عتریسر ی لیتوان خ ی از سلولها را م ی شتریاست چرا که تعداد ب یکروسکوپیصورت م

است   یدر حال نیباشد. ا ی م شتر یب زی کننده شمارش کرد که دقت آن ن ه یو تجز  زریدستگاه آناال  کیتوسط 

 . ستیبهبود همزمان دقیق بودن در کار ن بیندقت الزاما م  شیکه افزا

 

 باشد: یم  ریاشکاالت دستگاه به قرار ز نیمهمتر

در شمارش   یکیتکن  یمناسب موجب اشتباهات و خطاها ن یو عدم اتصال زم  یکیالکتر  انینوسانات جر -

 گردد.  ی سلول م

 ی شمارش سلول یروزنه ها ی کل ا ی یانسداد جزئ  -

  قیو مراحل رق  یمربوط به نمونه بردار ی سه راه ای  یدو راه  یها چه ی در یبخرا  ل یاز قب یکیاشکاالت مکان  -

  ک یستاتیپر یپمپ ها ای یستون یخالء که به دو صورت پ جادیمکش و ا ستمی نشت در س  ا ی هی و تخل یساز

 وجود دارند. 

   یکی الکترون یسنسورها  یخراب -

 دستگاه  ی مربوط به بردها ی کیاشکاالت الکترون -


