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براي تعیین غلظت نسبی و مطلق هر .هاي شمارشگر سلولی اتوماتیک صورت می گیرددستگاهها با کمک هاي سفید در اکثر آزمایشگاهشمارش گلبول: مقدمه 
هاي پایه اي و نسبتا سهل ازمایشگاه هماتولوژي به حساب می روش میکروسکپی از آزمایش. رده سلولی به طور معمول از روش میکروسکپی استفاده می گردد

تهیه یک الم مناسب گسترش خون محیطی و شناسایی صحیح می باشد امروزه باپیشرفت فناوریهاي نوین آید ولی نیازمند آموزش و مهارت کارکنان جهت
ها به ایران و با ورود این دستگاه. هاي سفید می باشندهاي خون قادر به شناسایی و شمارش افتراقی گلبولدستگاههاي شمارشگر سلولی عالوه بر شمارش سلول

بدین منظور . باشدآزمایشگاهها لزوم آگاهی کاربران از صحت نتایج شمارش افتراقی گلبولهاي سفید به منظور گزارشدهی ضروري میاستفاده روز افزون آنها در
در این مطالعه همبستگی مناسبی در مورد نوتروفیل و لنفوسیت مشاهده شد و کمترین همبستگی . جهت صحت عملکرد این دستگاهها  این مطالعه انجام گردید

سال انجام گردید جمع 68تا 6در گروه سنی ) مرد46زن و 54(نمونه طبیعی 100این مطالعه بر روي تعداد : مواد و روشها. وط به شمارش منوسیت می باشدمرب
مزمان با دو ساعت پس از نمونه گیري شمارش افتراقی گلبولهاي سفید بطور ه4صورت گرفته و حداکثر EDTAK3آوري نمونه ها در لوله هاي خال حاوي 

گسترش خون محیطی از هر نمونه و 2انجام گرفت شمارش افتراقی روش میکروسکپی نیز با تهیه Excell22و -Mindray5500دستگاه شمارشگر سلولی 
آنالیز SPSSر با کمک نرم افزا) میکروسکپی(نتایج حاصله  از سه شمارشگر سلولی و روش مرجع . صورت گرفت 100Xسلول بادرشتنمایی 200شمارش 

مطالعه انجام شده نشان میدهد که بین : بحث و نتیجه گیري. قابل ذکر است که دستگاههاي شمارشگر قبل از شروع بررسی سرویس و کالیبره شده اند. گردید 
بیشتر است اما شمارش منوسیت کمتر 0.85نتایج دستی و دستگاهی بویژه در مورد لنفوسیتها و گرانولوسیتها هماهنگی خوبی وجود دارد و ضریب همبستگی از 

است منوسیتها بعنوان اصلی ترین نوع سلولی در گروه تک هسته اي به علت تعداد کم آنها در خون دقت کمتري 0.5رضایت بخش بوده و همبستگی آن حدود 
ها در انتهاي الم بیشتر ها امکان تجمع این سلولودن منوسیتهمچنین به علت بزرگ ب. در مقایسه با شمارش افتراقی میکروسکپی با نتایج شمارش اتوماتیک دارند

در مطالعه انجام شده مشابه در امریکا همبستگی نتایج شمارش افتراقی . می باشد واین نیز یکی از منابع خطا در هنگام شمارش افتراقی میکروسکپی می باشد
با توجه به نتایج .گزارش شده است 0.43و 0.96-0.84لنفوسیت و منوسیت به ترتیب –ل گلبولهاي سفید بروش دستگاهی با روش میکروسکپی در مورد نوتروفی

افتراقی این این مطالعه به نظر می رسد در نمونه هاي طبیعی در صورت اطمینان از کالیبراسیون و کنترل کیفی دستگاه شمارشگر سلولی میتوان از شمارش 
ینی کامل روش دستی با دستگاهی در آزمایشگاهها مستلزم مطالعات و بررسی هاي وسیعتر و بررسی کلیه منابع خطا می با این حال جایگز. دستگاهها استفاده نمود 

.باشد

شمارش افتراقی ، شمارشگر سلولی ، روش میکروسکوپی:هاى کلیدىواژه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Comparison of White Blood Cell Count with Using a Cell Counter and Microscopic
Methods

Zahra Emami 1 * , Soheila Behnam 2 , Marjan Rahnamay Farzami 2 , Farahnaz Darbandi 2 ,
Mahnaz Mohammadloo 2 , Simin Sahabi 2 , Fatemeh Mir Ali Yari 2

1- NO48 Zartoshtian Alley Hafez Avenue Jomhori Avenue Tehran, 2- Avenue Tehran,
emami_za@yahoo.com, soheilabehnam54@yahoo.com, marjan.farzami@gmail.com,
farahnazdarbandi@yahoo.com, mmohammadloo@yahoo.com, s_sahabi@yahoo.com, miraliyari_s@yahoo.com

Introduction: WBC count in most Laboratories is usually done with cell counters. To determine the
relative and absolute count of each cell typically microscopic method is used. Microscopic examination in
hematology lab is a basic and easy, but it requires proper training and expert technologist to prepare a
peripheral blood smear and identify cells correctly. Today, with new technologies, cell counters in
addition to the blood cell count they are able to identify and differential count of white blood cells. Since
introduction of these devices to IRAN and their increasing use in laboratories, it is necessary to
awareness of accuracy of the results of the white blood cell differentiation count. Reference Laboratory in
order to verify the performance of these devices was done this study. In this study, a suitable correlation
was observed in neutrophils and lymphocytes count and the lowest correlation was in monocytes count.
Materials and methods The study included 100 normal samples (54 females and 46 males) were in the
age group of 6 to 68 years. Samples collected in vacuum tubes containing EDTAK3 and a maximum of 4
hours after sampling, differential white blood cell counts was performed simultaneously with two cell
counters: Mindray 5500 and Excell22. For Microscopic method also prepared 2 slides of peripheral blood
count and counting 200 cells from each sample with 100X .The results of the two cell counters and
reference method (microscopic) were analyzed using SPSS software. It is note that the cell counters
calibrated before test. Discussion and Conclusion Our study shows that the results of lymphocytes and
granulocytes count with two methods particularly have proper correlation with correlation coefficient
more than 0.85 .The results count of monocytes shows less satisfactory correlation and correlation
coefficient is 0.5. Because of the low number of Monocytes in blood, microscopic count is less accurate
compared with the results of the cell counters. Also, due to the large of these cells, they accumulate in
the end of smear and this is also a source of error in microscopic count. In a similar study in America
using cell counters  compared with microscopic method, the same result observed and correlation results
of  differential count of neutrophils, lymphocytes and monocytes have been reported respectively  0.84, -
0.96 and 0.43. in according of the results of this study, If the confidence of calibration and quality control
of cell counters, it can  be used for reporting of  differentiation count In normal samples. However, a
complete replacement device by microscopic method in the laboratory requires more extensive studies
and review of all the sources of error.
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