
شمارش پالکت

fIمیکرون و حجم آنهاها دیسک هایی با قطر پالکت  .باشندمیEDTAدر خون7-5

.ها؛ هموستاز، نگهداري مقاومت عروق و انعقاد خون استعملکرد پالکت

، حجم پالکت پس از یک ساعت زیاد شده، سپس یک تا سه ساعت ثابت EDTAمونۀ گرفته شده بر رويدر ن
تغییر از فرم EDTAعلت افزایش حجم پالکت در سیترات و.شودمانده و بعداً با افزایش زمان، زیاد می

.دیسکوئید به اسفریکال است

ضد انعقاد انتخابی . گیري انجام شودباید حداکثر یک تا سه ساعت پس از نمونهMPVشمارش پالکت و تعیین
.باشدمیEDTAجهت شمارش پالکت EDTA به عنوان مادة ضد انعقاد عمل کرده و مانع تشکیل کالمپ

و شمارش پالکت در MPVیک رابطۀ غیرخطی معکوس بین. پالکتی شده و شمارش پالکت دقیق تر است
.تر است و بالعکسباالMPVشودیعنی هرچه شمارش پالکت کمتر می. افراد نرمال وجود دارد

ها مشکل است چون از نظر اندازه کوچک شمارش پالکت . با شمارش پالکت رابطه داردMPVمقدار رفرانس
.شونداشتباه می) آشغال)Debrisبوده و با

تنها راه شناسایی . و به همدیگر دارند(Forcign body)ها تمایل به چسبیدن به شیشه، اجسام خارجیپالکت
ها از نمونۀ خون شمارش پالکت . ها با بررسی الم خون محیطی ممکن استتوجه شمارش پالکت کاهش قابل 

شمارش پالکت باید ICSHشود، طبق توصیۀمویرگی دقت و صحت کافی نداشته و کالمپ پالکتی تشکیل می
بیده و ها به حاشیۀ عروق آسیب دیده چسدرنمونۀ خون مویرگی پالکت. انجام شودEDTAاز نمونۀ روي

در صورت کشیدن الم از خون بدون مادة ضد انعقاد، اسمیر باید بسرعت کشیده . یابدشمارش پالکت کاهش می
متد انتخابی براي شمارش دستی پالکت، ICSHطبق توصیۀ. شودشود و گرنه کالمپ پالکتی تشکیل می

.باشداستفاده از میکروسکپ فاز کنتراست می



اساس شمارش . شودمونۀ پالکت در روز استفاده از دستگاههاي اتوماتیک توصیه مین20براي شمارش بیش از
:هاي اتوماتیک عبارتستپالکت در دستگاه

: Voltage pulse S Pluseمثل کولتر1-

: Electro –optical- H1مثل دستگاه تکنیکون2

گیري پالکتنمونه
هاي پالستیکی باعث بعضی لوله. کی گرفته شوددر شیشۀ سیلیکونه یا ظروف پالستیEDTAخون روي

).به علت چسبیدن به بعضی ظروف پالستیکی(شود کاهش شمارش پالکت می 
پالکسان- 2% 1اگزاالت آمونیم -1: محلول رقیق کنندة پالکت

بل از باید در یخچال بوده، مقدار الزم براي مصرف هر روز از یخچال خارج شده و قStockمحلول رقیق کنندة
.استفاده فیلتر شده و در پایان روز دور ریخته شود

.دقیقه زیر پتري دیش با پنبۀ مربوط بماند15قبل از شمارش پالکت، چمبر مخصوص شمارش باید

.باشندها بصورت کروي یا بیضی شکل و داراي یک یا چند برجستگی میدر موقع شمارش، پالکت

ها و اطراف آنها ارغوانی کمرنگ است که اجازة شناسایی پالکت)گرانولومر( ها گرانوله داخل پالکت
.شونددرخشان مشاهده می (refractile)اغلب بصورتDebrisدهد،را میDebrisاز

.شودگلبول هاي قرمز در زمینه مشاهده می (ghost)باقیماندة

.شودشود هر دو طرف چمبر براي یک نمونه شمرده براي شمارش پالکت توصیه می

.شودشمرده می) پنج مربع در هر طرف الم(ها در ده مربع کوچک مرکزي پالکت

شود تا حداقل صد سلول هاي بیشتري شمرده میعدد باشد مربع100اگر تعداد پالکت شمرده شده کمتر از
.شمرده شود

به علت خطاي آماري حاصل از شمارش تعداد کم پالکت باید دقت شود . حجم هر مربع کوچک میکرولیتر است
در مالنژور یا اشد، شمارش پالکت با رقت یم50ها کمتر ازکه اگر تعداد پالکت شمرده شده در کل مربع 



.مخصوص گلبول سفید تکرار شود

.باشد، شمارش با رقت بیشتر تکرار شود400اگر شمارش پالکت در پنج مربع بیش از

تعداد پالکت، خطاي آماري ناشی از شمارش100با تنظیم تعداد مربع شمرده شده براي شمارش حداقل
.یابدکاهش می(Field error)محدودي سلول

باشد، این می% 11براي شمارش پالکت براي یک چمبر، یک مالنژور، و یک بار شمارش (C.V)عدم دقت
.سلول شمرده شود100حالت در صورتی است که حداقل

.رسدمی 15%به (CV)سلول انجام شود40اگر موارد فوق با شمارش

.شودمی(CV)ول باعی افزایش عدم دقتشمارش تعداد کم یا تعداد بسیار زیاد سل

منابع خطا
.اکثر موارد مشابه گلبول هاي سفید و قرمز است1-

c°ساعت در یخچال24ساعت در حرارت اطاق و5به مدتEDTAنمونۀ خون در2- قابل شمارش 4
.است

.نمونه گیري تمیز، سریع، بدون تروما و اشکال باشد3-

در این . شودموقع شمارش باعث توزیع غلط سلول ها و اشکال در شمارش می وجود کالمپ پالکت در4-
.موارد بایستی نمونۀ جدیدي از بیمار گرفته شده و مراحل تکرار شود

علت ایجاد کالمپ پالکتی
خون گیري نامناسب1-
.و انعقاد قبل از مخلوط کردن خون و ضد انعقاد(aggregation)هاشروع تجمع پالکت 2-

.تأخیر در مخلوط کردن خون و مادة ضد انعقاد یا نسبت نامناسب آنها3-

)خونگیري مویرگی4- skin puncture)

). ثانیه گرفته شود30هاي انعقادي باید ظرفخون براي شمارش پالکت و تست(تأخیر در موقع نمونه گیري 
.)شمارش پالکت. (شد نتایج مشابهی با خون وریدي داردخون مویرگی در صورتی که جریان آزاد داشته با

ها در قطرات به علت تغییر در تعداد پالکت ( مقدار خطا در نمونۀ خون مویرگی دو برابر خون وریدي است 
)پیاپی خون



شمارش پالکت از روي الم
پالکت از روي الم براي شمارش پالکت بایستی همواره با مالنژور و چمبر مخصوص انجام گیرد و تخمین تعداد 

.رودها بکار میمقایسه با شمارش یا موارد اورژانسی یا تحقیقات عملکرد پالکت

.به ازاء هر ده تا سی گلبول قرمز، وجود یک پالکت نشانۀ نرمال بودن شمارش پالکت است

)در محلی از الم که گلبولهاي قرمز شکل مطلوب100با عدسی ptimal)پالکت 20تا5جودداشته باشند، و
.)نشان دهنده تعداد طبیعی پالکت است

مرفولوژي پالکت
به علت انقباض میکروتوبولهاي پالکتی ) گرانولومر وهیالو( هاي فعال شده در یک فرد نرمال ممکن است پالکت

)هاي کمتري باشندوجود یک یا چند پالکت که داراي گرانول. مشاهده شوند Hypogranular platelets)

.طبیعی است

.پالکت هیپوگرانوالر طبیعی است% 5در شخص نرمال تا یکسان پس از نمونه گیري وجود تا 

در مرفولوژي و سایر artifactاین. شوندها هیپوگرانوالر شده، بزرگ شده و فعال میدر اثر ماندن خون، پالکت
.نجام شودها باعث شده که توصیه شود شمارش پالکت قبل از یکساعت اپالکت

به طور مثال . شوندها نامنظم با برجستگی و کالمپ مشاهده می در الم گرفته شده از نمونۀ کایپلري، پالکت 
ها بزرگ و در بیماري هاي اشغال کنندة مغز تر هستند، در بیماري برنارد سولیر پالکتها بزرگپالکتITP[1]در

.ها بزرگ، نامنظم و هیپوگرانولر هستندپالکت(Myeloproliferative disorders)استخوان

تغییرات فیزیولوژیک
/478000شمارش پالکت در موقع تولد کمتر از اطفال و بالغین است )84000تا (

شمارش پالکت در دو جنس زن و مرد تفاوتی . شودشمارش پالکت در نوزادان پس از هفتۀ اول شبیه بالغین می
.یابدها کاهش مینداشته ولی در طی عادت ماهیانه شمارش تعداد پالکت 

روش پیشنهادي جهت تخمین شمارش پالکت از روي الم
خود را داشته باشند به (optimal)اي قرمز شکلجایی که گلبول ه(diff)در قسمت انتخاب شده جهت

:کنیمزیر عمل میشکل



:ي قرمزشمارش گلبول هاتخمین

اگر بین هر دو گلبول قرمز بیش از اندازة دو گلبول قرمز فاصله باشد، شمارش گلبول هاي قرمز بیمار یک و ) الف
.ستنیم میلیون ا

اگر بین هر دو گلبول قرمز، به اندازة یک گلبول قرمز فاصله باشد، شمارش گلبول قرمز بیمار سه میلیون ) ب
.است

اي کمتر از اندازة یک گلبول قرمز وجود داشته باشد، شمارش گلبول قرمز اگر بین هر دو گلبول قرمز، فاصله) ج
.بیمار چهار میلیون است

.هم مماس باشند، شمارش گلبول قرمز بیمار پنج میلیون استاگر گلبول هاي قرمز با) د

.، شمارش گلبول قرمز بیمار شش میلیون است(overlap)اگر گلبولهاي قرمز روي هم افتاده باشند) هـ

:کنیمپس از تخمین شمارش گلبول قرمز بیمار طبق فرمول زیر عمل می

xعبارتست از تعدادRBCخمین پالکت،در فیلد مورد نظر براي ت
.بیمار چهار میلیون باشدRBCبطور مثال اگر شمارش

.گلبول قرمز شمارش کرد200یعنی باید تعداد پالکت را در فیلد محتوي

.اگر شمارش قرمز بیمار پنج میلیون باشد: مثال



.گلبول قرمز شمرد250یعنی باید تعداد پالکت رادر فیلد محتوي

. کنیمدر فیلد مورد نظر در الم گشته و فیلد مورد نظر را پیدا میRBCو پیدا کردن تعدادxپس از محاسبۀ
.ها را شمرده و میانگین می گیریمدر ده فیلد محتوي همان تعداد گلبول قرمز مورد نظر، تعداد پالکت

:پالکت شمرده شده باشد، میانگین برابر است با100اگر در ده فیلد مورد نظر صد: مثال

.خطا ممکن است% 20کرار این روش و بدست آوردن تجربۀ کافی، تخمین تعداد پالکت با با ت

[1] Idiopathic Thrombocytopenic Purpura


