
 

مربع  ۲۵شامل  هموسیتومترناحیه شمارش مرکزی  .باشندمی مترمربعیلیم ۱ هرکداممربع است که  ۹شامل  هموسیتومتریک شبکه کامل در 
هایی را که بر روی خطوط دو دهید تنها سلولکه شمارش را انجام می است. هنگامی ترکوچکمربع  ۱۶بزرگ است و هر مربع بزرگ دارای 

ها باید به میزانی رقیق شوند محلول .ها اجتناب کنیدهای بزرگ هستند شمارش کنید تا از شمارش دوباره سلولالمل قرار گرفته بر روی مربع
 یکسانی پخش شده باشند. صورتبهقرار نگیرند و  همیروشود بر که شمارش می یاذرهکه هر سلول یا هر 

 

  

به نام  یزیآمرنگشود. این روش در یک رنگ خاص مانند تریپان بلو محلول می معموالا مرده و زنده، نمونه  هایبرای تفاوت گذاشتن بین سلول
گذرد و های مرده می( شناخته شده که با استفاده از یک رنگ دوظرفیتی که از غشاء سلولdye exclusion stainingحذف با رنگ ) یزیآمرنگ

شوند. های زنده از مرده تفکیک میکنند و در نتیجه سلولهای زنده این رنگ را جذب نمیسلول کهیدرحالشود، کند شناخته میآنها را آبی می
 .شوندهای تاریک دیده میهای مرده مانند نقطهود سلولکه این نمونه در زیر میکروسکوپ مشاهده ش هنگامی

 

  

 ۱۰۰ها انتخاب کنید به صورتی که شمارش نهایی چیزی حدود ها را در مربعبرای تشخیص سلول موردنظر یینمابزرگبرای انجام شمارش، 
های توانید تنها سلولمی یراحتبهای بزرگ هسلول شود. این مقدار برای شمارشی که از نظر آماری درست باشد مناسب است. برای سلول



 

هایی را که در چهار مربع توانید سلولموجود در چهار مربع بزرگ کناری و میانی را شمارش کنید. برای یک مجموعه سلولی ریز و متراکم می
 آماده سازید. ترقیرقگیرند شمارش کنید و یا اینکه یک محلول خارجی و داخلی مربع وسطی قرار می

هایی که خط پایینی را کنند در شمارش خود وارد کنید اما سلولهایی که خط باالیی و یا راستی یک مربع را قطع میبه یاد داشته باشید که سلول
است و عمق هر  مترمربعیلیم ۱باشند که برابر با می متریلیم ۱در  متریلیمهای کناری یک ناحیه میانی و هر یک از مربع .کنند نشماریدقطع می

ها را انجام دادید غلظت سلول که شمارش تمامی . هنگامیترینانو ل ۱۰۰شود است. حجم نهایی هر مربع در این عمق می متریلیم ۰.۱مربع 
 فرمول زیر محاسبه شود: لهیوسبهتواند سلولی می

 

dilution factor میزان رقیق شدگی =                     of squares  هامربع# = تعداد 

  

مربع کناری و مربع بزرگ وسطی  ۴سلول را در  ۳۲۵با تریپان بلو رقیق کرده باشید و  ۱:۱ اگر شما نمونه خود را به نسبت مثالعنوانبه
 برابر است با: تریلیلیمها در هر شمارش کرده باشید تعداد کل سلول

 

ب کنید. را در حجم نمونه خود ضر آمدهدستبههای ها را در نمونه خود محاسبه کنید تنها تعداد سلولخواهید میزان کل سلولاگر می
 های شما برابر خواهد بود با:باشد تعداد نهایی سلول تریلیلیم ۵اگر حجم نمونه اصلی شما  مثالعنوانبه
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