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Инструкцията за употреба на EASYCOUNTER YC включва, стъпка-по-стъпка, указания 
за настройка, употреба и поддръжка на уреда, подготовка на пробата, събиране и 
обработка на данни от анализа.   

Информацията в това упътване е описана възможно най-точно и е приложима за 
последните хардуерни, и софтуерни версии на EASYCOUNTER YC, но може да бъде 
променена без предварително уведомление. 
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Мерки за безопасност      
 
1. Винаги се уверявайте, че захранването на входното напрежение съответства на 
това във вашия регион. 

2. За „Условия на работната среда”, вижте страница 16. 

3. Този уред е с въздушно охлаждане, повърхностите му се загряват по време на 
работа. Когато го монтирате, оставете повече от 10 см около него. 

4. Никога не поставяйте метални предмети във въздушния вентилатор на уреда, 
защото това може да причини електрически удар, телесна повреда или щета по 
уреда. 

5. Винаги изключвайте захранването на уреда (ключ на позиция OFF) преди да 
включите захранващия кабел в контакта. 

6. Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце. 

7. Винаги се уверявайте, че заземителната клема на уреда и на контакта на стената 
са добре свързани. Захранващият кабел трябва да бъде свързан със заземяването, 
захранващ изход с 3 проводника. 

8. За да предотвратите възможeн токов удар, уверете се, че захранването е  добре 
заземено. 

9. Ако уредът е повреден или изпуснат, изключете захранването и се свържете с 
оторизиран сервиз. Не разглобявайте уреда. Ако уредът е разглобяван, гаранцията 
става невалидна. 

10. Използвайте само оригинални аксесоари (захранване, USB флашка, CELLCHIP, 
безжична клавиатура и мишка). 

11. Използвайте този уред само, както е посочено в тази инструкция и както е 
посочено в документите свързани с неговите компоненти. Всяко използване на уреда 
по непосочен начин може да доведе до щети или наранявания. 

12. Ако уредът изпуска дим, изключете захранването от контакта и се свържете с 
авторизиран сервиз. 
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Символи за безопасност 
Следните символи се намират върху уреда и в този документ. Разучете значението на 
символите и винаги използвайте уреда по възможно най-безопасния начин.  

Символ Значение 

 Внимание и Предупреждение 

 
Уредът покрива всички разпоредби на 
ЕС 

 
Защита от размяна на полюсите на 
захранването 

 
Плюс и минус на захранващата букса 

 

Предупреждения 

 

Предмет Предупреждение 

Вградена батерия 

на таблета 

Има риск от експлозия, ако батерията се подменя 
по неправилен начин. Тази батерия не се подменя 
от потребителя. Моля, обърнете се към 
квалифициран персонал. 

Кутия Не разглобявайте кутията на уреда. Няма 
регулируеми компоненти вътре в уреда. Ако е 
налице неизправност, моля свържете се с нашия 
сервиз. 

Упътване Не се опитвайте да обслужвате уреда, ако тази 
инструкция не е обсъдена и разбрана.  

Ако не обърнете внимание на тази инструкция, 
това може да доведе до вреда за доставчика на 
услугите, токов удар при работа, механични или 
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други рискове  

Отпадъци След като използвате CELLCHIP, е необходимо да 
го изхвърлите в подходящ контейнер 

Оператор Трябва да има основни познания по процедурата 
по броене на клетки. 
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Въведение 

Определяне на жизнеспособност на клетките (Viability): 

EASYCOUNTER YC е базиран на флуоресцентна микроскопска техника за броене на 
клетки. Благодарение на флуоресцентното багрило, LED оптиката и CMOS 
технологиите на заснемане, анализът на клетки е точен, надежден и бърз. 
Системата  дава възможност на потребителя да получи общ брой дрождеви клетки и 
определяне на жизнеспособността на дрожди в пробата. Системата отчита 
индивидуалните клетки в суспензия, използвайки образно базирана технология.  
EASYCOUNTER YC отчита индивидуалните клетки в суспензия чрез откриване на 
флуоресцентни сигнали на оцветена ДНК в клетъчните ядра. Използваното 
флуоресцентно багрило е SOFIA GREEN. Клетъчната мембрана на жизнеспособните 
клетки е практически непропусклива по отношение на SOFIA GREEN, докато 
нежизнеспособните, мъртви и до известна степен апоптични клетки, са пропускливи 
за багрилото. Така оцветяването с SOFIA GREEN  на проба от клетъчната суспензия 
дава резултати относно броя на нежизнеспособните клетки в пробата. 
Определянето на общия брой на клетките изисква мембраните на жизнеспособните 
клетки да се направят пропускливи за SOFIA GREEN. Това се постига чрез смесване на 
клетъчна суспензия с лизиращ реагент и багрилото SOFIA GREEN предварително  
изсушени в епендорфка. Лизиращият реагент прониква през клетъчните стени, като 
по този начин става възможно оцветяването на всички клетки в суспензията. 8 µL от 
готовата пробас оцветени всички клетки директно се пипетират в камера А на 
еднократния CELLCHIP. От другата проба с оцветени само мъртви клетки се вземат 8 
µL и се пипетират в камера В на еднократния CELLCHIP. След това чипът се зарежда в 
уреда. За период от 10 секунди до 2 минути се извършва анализа, като 
продължителността зависи от броят на заснетите полета. Системата на EASYCOUNTER 
YC автоматично се фокусира върху чипа и оцветените клетки се заснемат от 
чувствителната CMOS  камера. Алгоритмът за анализ на дигиталните изображения 
определя броят на флуоресциращите клетки и изчислява тяхната концентрация, 
размер и жизнеспособност. Резултатът автоматично се показва на екрана.  
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Определяне на жизненост на клетките (Vitality):  

В много случаи токсичните ефекти на химичните или физичните фактори не 
водят директно до клетъчна смърт на дрождите. Такива фактори могат да 
причинят редица морфологични, вътрешноклетъчни или метаболитни 
изменения, които ще доведат до неспособността на клетката да се дели, но 
самата клетка все още може да бъде жива. Методът за оценка на клетъчната 
жизнеспособност (Viability), предоставя информация само за броя на живите и 
мъртви дрождеви клетки в клетъчната суспензия, но не дава информация за 
броя на жизнените клетки. В този аспект  клетъчната жизненост (Vitality), 
определяща физиологичните възможности на клетката е много важен 
параметър.  Измерването на жизнеността на клетките е препоръчително, за 
провеждане на ефективен контрол на ферментационния процес при значима 
концентрация на инхибиращите вещества, които се продуцират по-време на 
процеса.  Той е много необходим за контролиране на метаболитната активност 
на дрождевите клетки при провеждане на ферментацията в 
пивопроизводството, при производството на биоетанол, в хлебопроизводството 
и др. Методът за определяне жизнеността (Vitality) на дрождите се базира на 
определяне на активността на ензима естераза с помощта на естеразният 
субстрат 5-карбоксифлуоресцеин диацетат (CFDA). Паралелно с този анализ е 
важно да се определи общия брой клетки в дрождевата суспензия. Това може 
да се постигне чрез използването на флуоресцентното багрило SOFIA GREEN, 
което оцветява само мъртвите клетки. За определяне на общия брой на 
клетките е необходимо клетките да се обработят така, че мембраната на 
живите клетки да стане проницаема за SOFIA GREEN. Tова се постига чрез 
смесване на клетъчната суспензия с лизиращ реагент за 10 минути. 
Съчетаването на тези два анализа води до осигуряване на ефективен 
ферментационен контрол и до повишаване на добива и качеството на 
получавания биопродукт.  

Естеразният субстрат 5-карбоксифлуоресцеин диацетат (CFDA) се използва за 
определяне на жизнеността (Vitality) на дрождите. CFDA прониква през 
клетъчните мембрани на живите клетки, диацетатните му групи се разцепват от 
неспецифични естерази и се получава флуоресцентна, заредена форма на 
субстрата (карбоксифлуоресцеин), която оцветява клетките в зелено и изтича 
от вътрешността на клетките много бавно. Паралелно в отделна проба с 
дрождева клетъчна суспензия се определя общия брой дрождеви клетки с 
помощта на флуоресцентното багрило SOFIA GREEN. За определяне на общия 
брой на клетките е необходимо мембраната на живите клетки да стане 
проницаема за SOFIA GREEN. Tова се постига чрез смесване на клетъчната 
суспензия с лизиращ реагент за 10 минути. SOFIA GREEN прониква през 
повредените клетъчни мембрани, свързва се с ДНК на ядрото и клетките с 
увредени мембрани се оцветяват в зелено. 

 



	

11	 Инструкция	за	употреба©	2018																																																																„Милкотроник”	ООД	
Всички	права	запазени	

	

 



	

12	 Инструкция	за	употреба©	2018																																																																„Милкотроник”	ООД	
Всички	права	запазени	

	

Принцип на работа на EASYCOUNTER YC  
Уникален, 3D, многообразен, с патентовано защитено приложение, 
последователен процес на сканиране, базиран на прецизен микроскоп с 
флуоресцентна оптика и ниско увеличение, и софтуер за анализ на 
изображения, EASYCOUNTER YC е бърз, точен и надежден брояч на дрождеви 
клетки. Чрез автоматично преместване на механизма по оси X - Y и с течни 
лещи по Z, уредът заснема максимално 64 изображения. След заснемането, 
изображенията се обработват от вградения софтуер и усреднения резултат, 
чрез използване на формула по  ISO 4833 Микробиология на хранителната 
верига. Хоризонтален метод за изброяване на микроорганизми, се изписва на 
екрана. Целият процес, след поставяне на CELLCHIP с проба в каретата, е 
автоматичен.  
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Валидиране на EASYCOUNTER YC в режим за 
определяне на жизнеспособност (Viability) 
спрямо стандартния микроскопски метод  
Описаните по-долу данни са на база валидация и проверка на EASYCOUNTER YC 
извършена от катедра "Биотехнологии" при Университет "Проф. Асен Златаров", 
България 

1. Сравнение на резултатите за общ брой клетки и жизнеспособност 
получени с EASYCOUNTER YC и Директно микроскопско броене на 
клетки (ДМБK) 

Изображение на клетки     Изображение на  клетки 
(EASYCOUNTER YC)                (ДМБK) 

                          
 
 

 

Сравнение на резултатите за общ брой дрождеви клетки и 
жизнеспосбност на клетките при използване на флуоресцентен 
образен цитометър EASYCOUNTER YC и директен микроскопски метод 
при различни разреждания на клетъчната суспензия с концентрация 
1.3 х 109cells/ml. 
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2. Сравняване на възпроизводимостта и точността на резултатите получени с 
EASYCOUNTER YC и директното микроскопско броене на клетките (ДМБK) чрез 
изчисляване на коефициента на вариация 

Коефициент на вариация (CV, %) на броя на клетките определени при 
използване на EASYCOUNTER YCи директен микроскопски метод при 
различни разреждания на клетъчната суспензия с концентрация 1.3 х 
109 cells/ml. 

 

 
От таблицата се вижда, че коефициентът на вариация при използването на 
ЕASYCOUNTER YC e 4-5 пъти по–малък в сравнение с класическото 
микроскопско броене, което убедително показва  по-голямата точност на 
анализите с апарата EASYCOUNTER YC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

Разреждане 

Коефициент на вариация (CV, %) 

Общ брой клетки Жизнеспособност 

EASYCOUNTER YC  
Директен 

микроскопски 
метод 

EASYCOUNTER YC 
Директен 

микроскопск
и метод 

50 x 7.8 40  6.7 35 

100 x 5.6 38 4.9 29 

200 x 3.8 15 3.6 13 

400 x 2.9 11 2.8 9.2 

500 x 2.5 8 2.2 7.5 

1000 x 3.8 7.3 4.8 6 
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3. Корелация на получените резултати за броя на дрождевите клетки получени 
чрез EASYCOUNTER YC и Директно микроскопско броене (ДМБK). 

 

Полученият висок корелационен коефициент R2 = 0.94 между двата 
метода доказва, че използваният образен цитометър може напълно да 
замести обикновенния микроскоп и ще осигури много по-прецизни и 
точни резултати. 
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Разопаковане на EASYCOUNTER YC  
Внимателно разопаковайте EASYCOUNTER YC като следвате 
последователността илюстрирана по-долу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда: 

1. EASYCOUNTER YC  
2. EasyCount YC START KIT  
3. Mini Vortex 
4. Безжична мишка и клавиатура 
5. Автоматични пипети 

2 3 

1 

5 5 

4 
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Съдържание на продукта 
Броячът на дрождеви клетки EASYCOUNTER YC се изпраща в комплект със 
следните артикули: 

Артикул Количество 

EASYCOUNTER YC – Yeast Cell Counter 1 брой 

EASYCOUNTER YC START KIT VIABILITY 1 комплект 

EASYCOUNTER YC, 12V захранващ кабел 1 брой 

Инструкция за употреба 1 брой 

Автоматична пипета до 100 µL – настроена 
на 8 µL 1 брой 

Автоматична пипета до 1000 µL  1 брой 

USB  безжична клавиатура с батерии 1 брой 

USB безжична мишка с батерии 1 брой 

Mini Vortex 1 брой 

При получаване на уреда, моля прегледайте го внимателно за щети, получени 
по време на транспортирането. Уверете се, че всички части на уреда, 
включително посочените по-горе, са включени в съдържанието на продукта. 
Искове за щети трябва да бъдат заявени към куриерската фирма. Гаранцията не 
покрива щети, получени по време на транспортирането. 

Внимание: 
Пренебрегването и непремахването на всички транспортни скоби, 
стериопори, може да доведе до повреда на уреда.  

Транспортните скоби, стериопорите трябва да бъдат монтирани преди 
изпращане на уреда с цел предотвратяването на щети. 
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Регистрация на уреда 
Всеки клиент може да регистрира своя EASYCOUNTER YC като посети 
www.autocellcount.com. За целта е необходимо да попълните серийния номер на 
уреда, Вашето име и данни за контакт. След регистриране на Вашия уред, Вие 
ще получавате известия за софтуерни ъпдейти и информация за нови анализи, 
които могат да бъдат правени с EASYCOUNTER YC. 

 

Предназначение на уреда 
EASYCOUNTER YC е предназначен да се използва за анализ на дрожди при 
производството на пиво, биоетанол, хлебопроизводството, научно-
изследователски лаборатории. Не е предназначен за човешко или животинско 
терапевтично, или диагностично използване. 

 

Условия на работната среда 
За да работи правилно и стабилно за продължителен период от време, 
EASYCOUNTER YC трябва да бъде монтиран в помещение със следните условия 
на околната среда: 

• Стайна температура между 15-35 ⁰С. Не се препоръчва уредът да работи 
в помещение с температура на въздуха под 4⁰С  

• Да не се излага на пряка слънчева светлина. 
• Да не се подлага на пряка или продължителна вибрация. 
• Относителна влажност 0-95%. 
• В пространство без корозивни газове или други корозивни субстанции. 
• В слабо запрашено пространство. 
• 10 см минимално отстояние от уреда за правилен въздушен поток. 
• Да не се поставят тежки предмети върху  уреда.  
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Описание на EASYCOUNTER YC  
Предният и горният панел, илюстриращ различни част на уреда и външните 
аксесоари, са показани по-долу. 

 

 

 

 
 
 
Врата на каретката. Отваря се автоматично и от нея се подава поставката за 
CELLCHIP-a  с пробата за анализ.  

Сензорен дисплей. С негова помощ потребителят оперира с уреда. 
Сензорният дисплей съдържа всички необходими функции и показва данните от 
анализа на клетките. 

Вграден принтер. Позволява принтиране на резултата след края на анализа 
или на вече извършени анализи.  

Безжична клавиатура и мишка. Позволяват по-лесно въвеждане на 
данните на пробата за анализ. 

Бутон ON/OFF. Чрез него се включва дисплея. 

 

  

Врата на 
каретката
 	

Вграден 
принтер
 	

Сензорен 
дисплей 	

ON/OFF бутон 
на дисплея	

Безжична 
клавиатура  	

Безжична 
мишка 	
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Заден панел 

 

 

 

 

 
 
Ключ ON/OFF.  Това е основният ключ на уреда. Чрез него се включва и 
изключва уреда.  
 
Вход захранване 12V, мин. 5А. За включване на накрайника на 
захранването. Винаги включвайте само захранването, което върви в комплект с 
уреда.  

Внимание! 
Не включвайте захранването към уреда, ако ключ ON/OFF не е 
изключен. 

 
USB  портове. За включване на USB памет и накрайник на безжична 
клавиатура и мишка. 

Внимание!  
Не изваждайте USB флашка по време на работа на устройството. 
 

 
Нагнетателен вентилатор с филтър. Охлажда вътрешното пространство на 
уреда. 
 
 

  

Ключ ON/OFF 	

Inletпорт / Вход 
захранване 12 V, 
мин. 5А 
	 USB портове	

Нагнетателен 
вентилатор с 
филтър	
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Описание на ЕАSYCOUNT YC  Viability KIT 
Видове EasyCount YC KIT: 

1. EASYCOUNT YC STARTER KIT VIABILITY, 100 теста (стартов комплект) – 
съдържа 50 броя CELLCHIP за еднократна употреба, 100 микроепруветки с 
SOFIA GREEN  изсушено багрило, 100 микроепруветки с SOFIA GREEN и лизиращ 
буфер изсушени, 200 броя накрайника за автоматична пипета с обем 100 µl и 
200 броя накрайника за автоматична пипета с обем 1000 µl. Комплектът има 
срок на годност 1 година от датата на производство. 
 
2. EASYCOUNT YC KIT VIABILITY, 200 теста - съдържа 100 броя CELLCHIP за 
еднократна употреба, 200 броя микроепруветки с SOFIA GREEN  изсушено  
багрило, 200 микроепруветки с SOFIA GREEN и лизиращ буфер изсушени,  400 
броя накрайника за автоматична пипета с обем 100 µl  и 400 броя накрайника 
за автоматична пипета с обем 1000 µl. Комплектът има срок на годност 1 година 
от датата на производство. 
 
3. EASYCOUNT YC KIT VITALITY, 50 теста– съдържа 25 броя CELLCHIP за 

еднократна употреба, бр. прозрачни епендорфки с оранжева капачка  с 
изсушени SOFIA GREEN флуоресцентно багрило и лизиращ реагент, 50 бр. 

прозрачни епендорфки със синя капачка  с изсушен  5-карбокси- 
флуоресцеин диацетат (CFDA), 50 бр. празни прозрачни епендорфки с 

прозрачна капачка , необходими за смесване на пробата с цитратния 
буфер, 250 броя накрайника за автоматична пипета – до 100 µl, 100 броя 
накрайника за автоматична пипета – до 1000 µl, 5 броя епендорфки, 
съдържащи соли в сух вид за получаване на цитратно-фосфатен буфер с pH 4 
(Macilvaine buffer), 4 празни епруветки с обем 15 mL необходими за разреждане 
на цитратния буфер. Комплектът има срок на годност 6 месеца от датата на 
производство. 
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Описание на CELLCHIP 
CELLCHIP са еднократни чипове, специално проектирани да се използват с 
EASYCOUNTER YC. Изработени от ABS и PMMA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
CELLCHIP има четири отделни затворени 
камери (А, B, C и D), които позволяват 
анализ на две проби. Всяка камера има 
вместимост 8 µL. EASYCOUNTER YC 
заснема по 16 изображения на пробата 
във всяка камера и след това с помощта 
на специален алгоритъм извършва 
анализа.  
 
 
 
 
 
 
 

     CELLCHIP L               CELLCHIP R
     

Внимание! 
Преди да започнете работа с EASYCOUNT YC KIT винаги проверявайте 
буквата на CELLCHIP. Тя може да бъде L или R. Буква L означава 

CELLCHIP L и буква R означава CELLCHIP R. Буквите на CELLCHIP съвпадат във 
вече зададените в програмата данни за CELLCHIP-повете. Един EASYCOUNTER 
YC KIT съдържа чипове само с буква L или само с буква R. 

  

R	

L	
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Спецификации 

EASYCOUNTER YC  

ФИЗИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вид на уреда: Брояч на дрожди 

Размери (ВхШхД): 25.5 cm х 38 cm х 30 cm 

Тегло: 7.300 кг 

Работно напрежение 
на захранването: 100-230 VAC, 2.5A, 120V 

Честота: 50/60 Hz 

Ел. захранване:  12 VDC, 5A, 50W 

Място на монтаж: Използване само на закрито  

Работна температура: 15-35 ⁰С 

Работна влажност: 0-95% 

ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Време на анализ: до 2 минути в зависимост от 
броя на заснетите полета 

Концентрацията на 
клетки в пробата: 1х105÷ 1х107 клетки/mL 

Viability/Vitality 0 – 100 % 

Необходимо 
количество проба: 8 µL  

Фърмуер: EASYCOUNTER YC  Firmware  
(www.autocellcount.com) 

 USB: 4 GB 
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ОПТИКА 

Обектив:  4 x 

LED: 5 W син LED, 465 nm 

Филтър: 
Възбуждащ филтър и 
емисионен филтър 

Камера: CMOS камера 

IEC 60825-1: 1993+A1; 1997+A2; 2001 
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EASYCOUNT YC STARTER KIT VIABILITY 
100 теста за определяне на Жизнеспособност 

ФИЗИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размери (ВхШхД): 355 mm х 255 mm х 135 mm 

Тегло: 2.000 кг  

Брой CELLCHIP: 50 броя 

Брой eпендорфки 
SOFIA GREEN  
изсушено багрило: 

100 броя 

Брой eпендорфки 
SOFIA GREEN багрило 
+ лизиращ реагент 
изсушени 

100 броя 

Брой накрайници за 
автоматична пипета до 
100 µL :  

200 броя 

 Брой накрайника за 
автоматична пипета до 
1000 µL : 

200 броя 
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EASYCOUNT YC KIT VIABILITY 
200 теста за определяне на Жизнеспособност 

ФИЗИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размери (ВхШхД): 355 mm х 255 mm х 135 mm 

Тегло: 1.500 кг  

Брой CELLCHIP: 100 броя 

Брой eпендорфки 
SOFIA GREEN  
изсушено багрило 

200 броя 

Брой eпендорфки 
SOFIA GREEN  
багрило и лизиращ 
реагент изсушени 

200 броя 

Брой накрайници за 
автоматична пипета 
до 100 µL 

400 броя 

 Брой накрайника за 
автоматична пипета 
до 1000 µL : 

400 броя 
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EASYCOUNT YC KIT VITALITY 
50 теста за определяне на Жизненост 
 

ФИЗИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размери (ВхШхД): 355 mm х 255 mm х 135 mm 

Тегло: 1.500 кг 

Брой CELLCHIP: 25 броя 

Брой eпендорфки с 
изсушени лизиращ 
разтвор и багрило 
SOFIA CREEN 

50 броя 

Брой eпендорфки с 
изсушено багрило 
CFDA 

50 броя 

Брой празни цветни 
епендорфки  50 броя 

Брой накрайници за 
автоматична пипета 
до 100 µL 

250 броя 

Брой накрайника за 
автоматична пипета 
до 1000 µL : 

100 броя 
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CELLCHIP x4 

ФИЗИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Материал: ABS и PMMA 

Размери (ВхШхД): 2 mm х 25 mm х 75 mm 

Тегло: 0.005кг  

Обем на камерата: 8µL 

Дебелина на 
микрофлуидната 
камера 

50 µm 
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Описание на основните екрани на софтуера 
 
Софтуерът на EASYCOUNTER YC включва следните основни екрана: 
 

1. Начален екран 
 
 

 
 
 
 

Начален екран 

ID на уреда Съдържа информация за софтуерните версии на уреда. 

Бутон Изход Чрез натискане на бутона потребителят преминава към 
меню Изключване на Захранване/Операционна система, 
от което може да избере дали да изключи уреда или 
само програмата. 

 
Чрез натискане на бутона, инструкцията за 
EASYCOUNTER YC се отваря в PDF файл. 

Резюме Съдържа информация за състоянието на уреда след 
самостоятелния диагностичен тест. 

 
Чрез натискането на бутона потребителят преминава 
към екран Основен на софтуера. 

Бутон Изход 

	

Резюме  

	

Бутон 
Continue 

ID  на уреда 

	

Бутон 
Инструкция 
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За да работи нормално апарата, COM 3 трябва да 
бъде избран. 

 

За да работи нормално апарата, PCB Device трябва да 
бъде избрано. Ако е избран режим Simulator, само 
софтуерът може да бъде използван за 
демонстрационни цели, апаратът не фунцкионира. 

 

За да работи нормално апарата Microscope Device 
трябва да бъде избрано. Ако е избран режим 
Simulator, само софтуерът може да бъде използван за 
демонстрационни цели, апаратът не фунцкионира. 

 
 
 

 
 
 

  



	

31	 Инструкция	за	употреба©	2018																																																																„Милкотроник”	ООД	
Всички	права	запазени	

	

2. Екран Основен 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Екран Основен 

Главни бутони Превключват основните екрани на софтуера. 

Функционални бутони 
Позволяват на потребителя да маркира и 
демаркира клетки, да избира клетки, да 
увеличава изображението чрез натискане на 
бутоните. 

Функционални бутони 

Преглед на изображението 

Бутон Start 

Бутон Print 

Поле с резултати 

Бутон Analysis 
Type 
Бутон Summary 

Бутон Details 

Поле с 
резултати 

 

Бутон Exit 

Главни бутони  

Бутон Инструкция 

	

Бутон Цял екран 

Бутон PDF 
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Показва софтуерно обработена снимка, 
клетките са оцветени в зелено, и фона е 
представен напълно изчистен.  

 

 
Софтуерът маркира всички преброени клетки.  

 

 

 

Показва реална снимка. 
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Приближение 

 

 

 

 

 

Сменя показаната снимка за общ брой клетки с 
такава за брой мъртви клетки или жизнени 
клетки. 

Общ брой клеткиМъртви клетки 

 

Жизнени клетки 

 

 

 

Отваря изображениението на цял екран и 
връща изображението в Main mode. 
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Прехвърляне на изображението в Advanced 
mode, където потребителя може да го разгледа 
в детайли.  

 
Стартира процеса по анализ на пробата. 

 
Изключване на уреда 

 
Преминаване към страница Принтиране. 

 

Показва отчет от проведения анализ в PDF 
формат. 
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3. Екран Опции 
 
Позволява на потребителя да зададе настройки на анализа. 
 

 

 

Преглед на 
изображението 

Показва наситеността на дрождeвите клетки за 
избраната проба. 

Поле с резултати Показва резултатите от анализа и 
жизнеспособността на клетките в проценти 

 

Флагът показват предупреждение за ниска 
жизнеспособност – под 90 %. 

 

 
Сменя вида на проведените 
анализи - Viability или Vitality. 

 
Превключва към таблица с обобщена 
информация за направените анализи. 

 
Превключва към таблица с детайлна 
информация за направените анализи. 

Главни бутони  

	

Предупредителни 
нива  

	

Параметри на 
измерване 

Фокусиране 

Приложи и съхрани 

Фабрични настройки 

Допълнителни 
опции 

Лабораторен офсет 
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Екран Опции 

Главни бутони Превключват основните екрани на софтуера. 

Параметри на 
измерване 

Задаване на минимална и максимална големина на 
изброените клетките за различните проби  

Предупредителни 
нива 

Задаване на предупредителни нива за ниска 
жизнеспособност на клетките в % 

Приложи и съхрани Прилагане на направените настройки и съхраняване 

Фабрични настройки Задаване на фабрични настройки за параметри на 
измерването и предупредителни нива. 

Допълнителни опции Отваря меню с опции за сервизни нужди 

Фокусиране Чрез натискане на бутона се преминава към меню 
Задаване на фокус 

 
 
4. Екран Графики 

 

 

Екран Графики 

Главни бутони  

	Резюме  

Полета Макс. и 
Мин. големина 
на клетката 

Графики 

Бутон Вид данни 

Зелена черта 

Средна големина 

Червена колона 
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Главни бутони Превключват основните екрани на софтуера. 

Резюме Резюме на данните използвани за създаването на 
графиките. 

 

Сменя източникът на информация, който е използван 
при създаването на графиките,от данни от анализ 
към данниот текущата снимка врежим Advanced. 

 

Сменя източникът на информация, който е използван 
при създаването на графиките съответно за общ брой 
клетки, за брой мъртви клетки или за брой жизнени 
клетки. 

Полета Мин. и Макс. 
големина на клетката 

Чрез натискане на стрелките се задават границите за 
големина на клетките, които да попаднат в крайния 
резултат от анализа. 

Графики 

Графично представяне на данните от анализа. 
Графиката „Големина на клетката" представя данни 
за броя на клетките в зависимост от големината им. 
Графиката „Брой клетки" показва броя на 
клеткитепри всяка снимка и снимките, които са взети 
под внимание при изчисляване на резултата от 
анализа. 

Средна големина Средната големина на клетките. 

Зелена черта Показва средната големина на клетките. 

Червена колона 

Снимка, която не е включена при калкулиране на 
крайния резултат в таблицата с детайли за 
съответния анализ, снимката е отбелязана с NO в 
графа VALID, поради недопустимо отклонение от 
средната стойност на резултатите, получени от 
останалите снимки. 
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5. Екран “Advanced” 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Екран Advanced  

Основни бутони Привключват основните екрани на софтуера.  

 

 

Отварят изборажението в цял екран и връщат 
изображението обратно в основен режим.  

 

Функционални 
бутони 

Позволяват на потребителя да маркира и демаркира 
клетки, да избира клетки, да увеличава 
изображението чрез натискане на бутоните. 

Функционални бутони 

Преглед на изображение	
3D режим 

Бутон Open 

Бутон Stream 
Бутон Паркирай 

Позиция на 
микрофлуидната камера 

Основни бутони 

Вид CELLCHIP 

Бутон Цял екран 

Бутон Save 

Бутон Извади 

Абсолютен брой клетки 

 

Тестови полета 

Избиране на  поле от 
микрофлуидната камера и 
заснемете на изображение 
Настройка яркост 

	Информация за 
пробата 
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Показва софтуерно обработена снимка, на която 
фонът е представен напълно изчистен.   

 

 
Софтуерът маркира всички преброени клетки.  

 

 

 

Показва реална снимка. 

 

  



	

41	 Инструкция	за	употреба©	2018																																																																„Милкотроник”	ООД	
Всички	права	запазени	

	

 

Приближение(общ брой клетки) 

 

Тестови полета 
Позволяват на потребителя да избира точното поле от 
микрофлуидната камера, което иска да тества и 
разгледа в режим Аdvance.  

 

Преглед на тестовото изборажение в 3D. 

 

Преглед на 
изображението Показват наситеността на клетки в избраният сектор.  

 
Отваря изображение от предходен тест за 
допълнителен преглед в режим Advance. 

 
Съхранява показаното изображение в полето за 
преглед на изображението. 

 
Паркира каретката със заредения CELLCHIP. 

 
Изважда каретката с CELLCHIP. 
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 Избира се вид CELLCHIP.  

 
Показва позицията на каретката с микрофлуидната 
камера / CELLCHIP. 

 
Показва изброените клетки на изображението от 
избрания сектор. 

 

Чрез използване на стрелките, потребителят може да 
избере сектор на микрофлуидната камера, който иска 
да тества и след това, чрез натискане бутона за 
заснемане, да направи снимка на сектора. 

 

Позволява ръчни и автоматични промени на яркостта, 
силата на светлината и фокуса.  

 
Попълване на информация за разреждането и вида на 
анализираната проба.  
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Подготовка за работа с EASYCOUNTER YC 
По-долу е описана последователността при подготовката за работа с 
EASYCOUNTER YC: 
 
1. Уредът трябва да бъде поставен на гладка, нивелирана, суха повърхност и 
свободно разстояние от минимум 10 cm от всичкистрани. 
2. Уверете се, че захранването е същото, което е доставено с уреда и включете 
накрайника на захранването към Inlet порта, намиращ се на гърба на уреда. 
Захранване на уреда с неподходящо захранване може да доведе до много щети 
по уреда. 
3. Включете щепсела към електрическата мрежа. 
4. Включете ON/OFF ключа разположен на задния панел на анализатора и 
изчакайте 1 минута, докато уреда се зареди. 
5. Включете дисплея чрез бутона ON/OFF,разположен на горната му страна. 
6. EASYCOUNTER YC зарежда софтуера и извършва самостоятелен диагностичен 
тест, включващ всички оптични компоненти.  
 
Ако по време на теста се установи проблем с някой от компонентите на уреда, 
програмата не позволява да се продължи към Основния екран с менюта и 
посочва в кой компонент на уреда е проблема.  

 
 

 
 

Проблемите може да се дължат на разкачане на кабели, липса на захранване 
или софтуерна грешка при стартиране на уреда. За отстраняването им е 
необходимо да обновите програмата чрез натискане на бутон Retry (опитай 
отново).  

7. Натиснете бутон , за да отворите инструкция, описваща как да 
проверите кабелите.  

Проблеми, 
свързани с 
оптиката, 
механиката и 
задвижването 
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Ако проблемите не са отстранени, моля да се свържете с Вашия местен 
дистрибутор или с нас на адрес www.autocellcount.com. 
 
8. Преминаване към екран Основен с менюта чрез натискане на бутона Continue 
(продължи). 
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Подготвяне на проба за анализна 
жизненоспособност (Viability) 
I. За приготвянето на пробата за анализ са необходими: 
 

-	1	бр.	CELLCHIP	

 

- 1 бр. прозрачнa епендорфкa с оранжева капачка  с SOFIA GREEN 

изсушено флуоресцентно багрило и лизиращ рeaгент 

- 1 бр. прозрачнa епендорфкa с червена капачка  с SOFIA GREEN  

изсушено флуоресцентно багрило 

- 2 бр. накрайника за автоматична пипета до 100 µl 

- 2 бр. накрайника за автоматична пипета до 1000 µl 
 
- 2-4 броя епруветки от 15 ml 
- 1 брой автоматична пипета от 100  µl                
- 1 брой автоматична пипета от 1000 µl 
- 1 брой Бъркалка Mini Vortex 

II. Принцип на анализа 

EASYCOUNTER YC е брояч на индивидуални клетки в суспензия чрез детекция 
на флуоресцентните сигнали на оцветената DNA в ядрото на клетката. 
Използваното флуоресцентно багрило е SOFIA GREEN . Клетъчната мембрана на 
живите клетки е непроницаема за SOFIA GREEN , докато не-живите, мъртвите и 
определена степен апоптични клетки са проницаеми за SOFIA GREEN . За 
определяне на общия брой на клетките е необходимо мембраната на живите 
клетки да стане проницаема за SOFIA GREEN. Tова се постига чрез смесване на 
клетъчната суспензия с лизисен реагент. След обработката на клетките с 
лизисния реагент за период от 10 минути, 8 µl от всички оцветени клетки с  
SOFIA GREEN и 8 µl само от мъртвите клетки оцветени с SOFIA GREEN  се 
поставят в CELLCHIP. CELLCHIP се поставя в EASYCOUNTER YC апарата, където 
клетките се броят автоматично.    
 

Внимание! 
Точността на измерването зависи от правилното и последователно 

изпълнение на всички етапи от подготовката на пробата и доброто разбъркване 
на пробата. За минимализиране на разликата при отчитане на резултатите при 
няколкократно тестване на една и съща проба, винаги разбърквайте добре 
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пробата преди да вземете част от съдържанието ѝ. Пробата е представителна 
само и единствено, когато е разбъркана добре. 

Много важно условие е и степента на  разреждане на пробата. Концентрацията 
на клетъчната суспензия, която се внася в чипа за измерване трябва да лежи в 
оптималния измервателен интервал на апарата EASYCOUNTER YC. За да се 
осигури статистически достоверен резултат се препоръчва общият брой на 
клетките в разредената клетъчна суспензия да бъде в интервала от 1х10 5 до 
1х10 7 клетки/ml. 

 оптимален интервал - от 1х10 5 до 1х10 7 клетки/ml 
 
 измервателен интервал - от 1х103 до 5х 10 7 клетки/ml 

Ако клетките са от 1х10 5 до 1х10 7 клетки/ml изходната проба не се разрежда. 

Ако клетките са повече от 1х10 7 клетки/ml изходната проба се разрежда с 
дестилирана вода.  

Степента на разреждане на пробата при определяне броя на мъртвите 
клетки е 10 пъти по-малка от тази за определяне на общия брой 
клетки, тъй като тяхната концентрация е по-малка в клетъчната 
суспензия.   

III. Определяне на степента на разреждане на пробата 

А. При неизвестна концентрация на клетките 

1. Вземете центрофужна епруветка от 15 мл, съдържаща 10 мл хомогенизирана 
изходна проба.  

2. Поставете епруветката в цетрофуга и балансирайте отсреща с друга 
епруветка, ако е небходимо. 

3. Центрофугирайте за 6 мин при 4000 обороти. 

4. Извадете епруветката внимателно без да разрушите слоя утайка. 

5. Определете общия обем на съдържанието в епруветката и обема на утайката, 
след отстраняване на супернатантата.  

6. Изчислете процента на седиментация по следната формула: 

 Процент на седиментация = Обем на утайката/Общ обем х 100  

7. Определете степента на разреждане на пробата съгласно таблица 1, 
взависимост от определения процент на седиментация. 

 

Б. При известна ориентировачна концентрация на клетките в пробата 
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Обикновенно производителите на пиво, вино, биоетанол знаят в какви граници 
се движат концентрациите на клетките в отделните етапи на производството. В 
този случай не е необходимо да се центрофугира пробата и да се определя 
общото ниво на съдържанието в епруветката и нивото на утайката, а направо 
пробата се разрежда с дестилирана вода.  В таблица 1 е представено колко 
пъти се разрежда изходната проба взависимост от концентрацията на клетките 
в нея. Степента на разреждане на пробата при определяне броя на мъртвите 
клетки е 10 пъти по-малка от тази за определяне на общия брой клетки.  

Таблица 1. Разреждане на клетъчната суспензия в зависимост от 
изходната концентрация до достигане на оптималния интервал за 
определяне на общ брой клетки и за определяне броя на мъртвите 
клетки 

 

Процент на 
седиментация 

Общ брой клетки 
в изходната 
проба, клетки/ml 

Разреждане на изходната проба, 
пъти 

за общ брой 
клетки 

(  епендорфка ) 

за мъртви  
клетки 

(  епендорфка) 

≥ 80% 1500 - 2500 х 106 1000 100 

50-80% 500 - 1500 х 106 500 50 

5-50% 100 – 500 х 106 100    10 

≤ 5% ˂ 100 х 106 20 2 

 

Ако концентрацията на клетките в неразредената проба е под 1х105 клетки/ml, 
трябва да се повиши концентрацията чрез центрофугиране (>10000хg, 15min) с 
последващо ресуспендиране на пилетите с PBS. 
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IV. Процедура на измерване: 

1. Вземете  по 1 ml от клетъчната култура с автоматична пипета и ги поставете 
в две епруветки от 15 ml. Добавете  дестилирана вода, така че да достигнете 
оптималното разреждане посочено в  Таблица 1, в зависимост от 
ориентировачната изходна концентрация на клетките. Пробата в едната 
епруветка се разрежда и се използва за определяне на общ брой клетки, а 
другата се разрежда 10 пъти по-малко и се използва за определяне на брой 
мъртви клетки в пробата. 
 

Внимание!  
При засмукване на клетъчната култура дръжте накрайника над дъното на 

епруветките и следете частици от средата да не възпрепятстват засмукването 
на течната проба. Дори и частично запушване на входа на накрайника, може да 
доведе до намаляване броя на клетките в анализираната проба. 
 
Когато клетъчната суспензия е с висока плътност, взета от пропагатора при 
пивопроизводството, поставете по 1 грам суспензия в двете епруветки от 15 ml 
и притеглете на аналитична везна при използването на специална 
пенополистиренова поставка и 1000 пъти разредете с дестилирана вода за 
определяне на общ брой клетки и 100 пъти за определяне на брой мъртви 
клетки.  
 

Внимание!  
Винаги обозначавайте степента на разреждане в епруветките за да 

знаете от коя епруветка да вземете при определяне на мъртви клетки и от коя 
при определяне на общ брой клетки! 
 
2. Вземете последователно двете епруветки от статива и ги хомогенизирайте 
като поставете върха на всяка от тях в отвора на бъркалката Mini Vortex. 
Натиснете и задръжте натиснат върха за 5 секунди и отдръпнете. Повторете 8-9 
пъти. (виж 1.1, 1.2 и 1.3)  

1.1        1.2   1.3   
3. Вземете  1 ml  от разредената и добре хомогенизирана култура в епруветката 
с обем 15 мл, предназначена за определяне на общ брой клетки  и го поставете 

в епендорфка , която съдържа изсушени SOFIA GREEN + лизиращ разтвор.   
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4. Вземете  1 ml  от разредената и добре хомогенизирана култура в епруветката 
с обем 15 мл, предназначена за определяне на брой мъртви клетки /с 10 пъти 

по малко разреждане/ и го поставете в епендорфка , която съдържа 
изсушено SOFIA GREEN  багрило.  
Затворете двете епендорфки.  
5. Вземете епендорфките от статива и поставете върха на всяка 
микроепруветка в отвора на бъркалката Mini Vortex. Натиснете и задръжте 
натиснат върха за 1-2 секунди и след това я отдръпнете. Повторете 8-9 пъти. 
Повторете тази  процедурата и за другата микроепруветка (виж 2.1, 2.2, 2.3).  
 

Внимание!  

Епендорфка   съдържа по голямо количество аналити и за 
разтварянето и  е нужно повече време. Разбърквайте до пълното разтваряне на 
сухия аналит. 
 

2.1         2.2         2.3       
 
 
6. Оставете двете микроепруветки на статива за 10 минути за взаимодействие 
на пробата с лизиращия разтвор и за оцветяване на клетките с багрилото SOFIA 
GREEN.  
 
7. Разбъркайте отново двете проби на бъркалката Mini Vortex. Натиснете и 
задръжте натиснат върха за 1-2 секунди и отдръпнете. Повторете 2-3 пъти (виж 
2.1, 2.2 и 2.3).  
 
8. Разопаковайте един CELLCHIP.  
 

Внимание! 
Не докосвайте горната повърхност на CELLCHIP. Винаги го дръжте за 

страничните ръбове. 
 
9. Заредете двете проби в микрофлуидните камери на CELLCHIP чрез 
предварително нагласената на 8 µL автоматична пипета. В микрофлуидна 

камера А поставете 8 µL проба от епендорфка  (за общ брой клетки), а в 

микрофлуидна камера B поставете 8 µL проба от епендорфка  (за мъртви 
клетки).  
 



	

51	 Инструкция	за	употреба©	2018																																																																„Милкотроник”	ООД	
Всички	права	запазени	

	

Пипетирайте разтвора под ъгъл от приблизително 80⁰ спрямо отвора за 
зареждане с форма на полукръг. Пипетирането става чрез плавно натиснете на 
работния бутон на пипета от начална позиция до първи стоп      (виж 3.1, 3.2). 
Задръжте бутонът на първия стоп, отдръпнете пипетата от CELLCHIP и след 
това плавно отпуснете бутона до начална позиция (виж 3.3). Не използвайте 
втория стоп за да не попадне въздух в микрофлуидната камера. По този начин 
ще изпразните напълно накрайника и ще си гарантирате прецизно пипетиране. 

Внимание!  
Винаги изхвърляйте използваните накрайници и за следващата проба 

използвайте нов накрайник. 

Внимание! 
Избягвайте образуването на балони в микрофлуидната камера и обратни 

пръски по време на пипетиране на разтвора. 

 
3.1           3.2       3.3    
 
За да заредите останалите 2 микрофлуидни камери С и D на CELLCHIP, 
повторете процедурата описана в точки от 1 до 9 за третиране на втора проба 
дрождева суспензия. Спазвайте последователността, съдържанието от 

епендорфка  да е в С камерата, а пробата от епендорфка  да е в D. 
 
10. Поставете зареденият с проба CELLCHIP в каретката на EASYCOUNTER YC.  
 
11. С помощта на софтуера, преминете към анализ на пробата. 

Внимание! 
Препоръчително е да поставите зареденият CELLCHIP в апарата и да 

стартирате анализа в рамките на 30 – 60 секунди. Не навременното поставяне 
на CELLCHIP в апарата и стартирането на анализа ще доведе до  неточни 
резултата поради изпаряване на пробата и попадане на въздух в нея. 

 
V. Изхвърляне на отпадъците: 

С помощта на бутона на автоматичната пипета се отстранява накрайника в 
подходящ контейнер. Изхвърлете микроепруветката с останалото количество 
проба и използвания за анализ CELLCHIP в подходящ контейнер. 
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VI. Съхранение на EASYCOUNT YC KIT: 

EASYCOUNT KIT трябва да бъде съхраняван при температура -10 ̊C  до +40 ̊C  и 
кратковременно до -20 ̊C, например при транспорт, защитен от пряка слънчева 
светлина. 
 

VII. Приложение. Работа с автоматична пипета 

Внимание! 
Преди да започнете работа с автоматичните пипети, внимателно прочете 

Упътванията за употреба на автоматичните питети. Направете няколко опита да 
засмучете и пипетирате вода с цел да усетите кога достигате първи и втори 
стоп на работния бутон.  
 
Вземете предварително нагласената на определен обем автоматична пипета. 
Уверете се, че предният конус на пипетата е чист. Поставете я вертикално над 
накрайник от накрайниците наредени на работния статив и вкарайте конуса на 
пипетата в отвора на накрайника чрез леко натискане.  
От начална позиция (виж 4.1), натиснете работният бутон на пипетата до 
първия стоп (виж 4.2), задръжте го натиснат и потопете на 2-3 мм накрайника ѝ 
в разтвора (виж 4.3). Плавно отпуснете работния бутон и извадете накрайника 
от течността като докосвате стените на eпруветката, за да отстраните 
излишната дрождева суспензия (виж 4.4, 4.5).  
 

4.1  4.2      4.3  4.4      4.5     
 

Пипетирайте  дрождевата суспензия от накрайника в отворената 
микроепруветка на статива чрез плавно натиснете работния бутон  на пипетата 
от начална позиция до първи стоп (виж 4.6, 4.7). След малка пауза натиснете 
бутона до втория стоп (виж 4.8). По този начин ще изпразните напълно 
накрайника и ще си гарантирате прецизно пипетиране.  
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4.6 4.7        4.8  4.9   
 
За повече информация и видео инструкции за работа с EASYCOUNT KIT 
посетете www.autocellcount.com  или www.youtube.com/autocellcount 
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Подготвяне на проба за анализ на жизненост 
(Vitality) 
Комплектът съдържа следните консумативи: 

 

- 25 бр. CELLCHIP 
 

- 50 бр. прозрачни епендорфки с оранжева капачка  с изсушени SOFIA 
GREEN флуоресцентно багрило и лизиращ реагент 

 

- 50 бр. прозрачни епендорфки със синя капачка  с изсушен  5-
карбокси- флуоресцеин диацетат (CFDA) 

 
 

- 50 бр. празни прозрачни епендорфки с прозрачна капачка , 
необходими за смесване на пробата с цитратния буфер 

- 250 бр. накрайника за автоматична пипета – до 100 µl 

-	100 бр. накрайника за автоматична пипета – до 1000 µl 

 

 
 
 

- 5 броя епендорфки, съдържащи соли в сух вид за получаване на 
цитратно-фосфатен буфер с pH 4 (Macilvaine buffer) 

 

- 1 празна епруветка с обем 15 mL, необходима за разреждане    
на цитратния буфер 
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За приготвянето на пробата за анализ са необходими: 

 

- 1 бр. CELLCHIP 
 
 
 

- 1 бр. прозрачнa епендорфкa с оранжева капачка  с изсушени 
SOFIA GREEN флуоресцентно багрило и лизиращ реагент 
 
 

- 1 бр. прозрачнa епендорфкa със синя капачка  с изсушен  5-
карбокси- флуоресцеин диацетат (CFDA) 
 
 

- 1 бр. празнa прозрачнa епендорфкa с прозрачна капачка , 
необходимa за смесване на пробата с цитратния буфер 
 
 
- 5 бр. накрайника за автоматична пипета до 100 µl 
- 2 бр. накрайника за автоматична пипета до 1000 µl 
 
 
- 1 бр. автоматична пипета от 100  µl                
- 1 бр. автоматична пипета от 1000 µl 
- 1 бр. Бъркалка Mini Vortex 
- 1 бр. Хомогенизирана дрождева култура 
 
- 1 епендорфка, съдържаща соли в сух вид за получаване на цитратно-
фосфатен буфер с pH 4 (Macilvaine buffer) 
 
- 8 µl Ацетон   
- 1 бр. празна епруветка с обем 15 mL, необходима за разреждане   на 
цитратния буфер 
 
 
- 1 бр. термостат  
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Принцип на анализа 

Естеразният субстрат 5-карбоксифлуоресцеин диацетат (CFDA) се използва за 
определяне на жизнеността (Vitality) на дрождите. CFDA прониква през 
клетъчните мембрани на живите клетки, диацетатните му групи се разцепват от 
неспецифични естерази и се получава флуоресцентна, заредена форма на 
субстрата (карбоксифлуоресцеин), която оцветява клетките в зелено и изтича 
от вътрешността на клетките много бавно. Паралелно в отделна проба с 
дрождева клетъчна суспензия се определя общия брой дрождеви клетки с 
помощта на флуоресцентното багрило Sofia Green. За определяне на общия 
брой на клетките е необходимо мембраната на живите клетки да стане 
проницаема за Sofia Green. Tова се постига чрез смесване на клетъчната 
суспензия с лизиращ реагент за 10 минути. Sofia Green прониква през 
повредените клетъчни мембрани, свързва се с ДНК на ядрото и клетките с 
увредени мембрани се оцветяват зелено.  

 

Подготвяне на необходимите реагентни разтвори за анализ 

1. Приготвяне на CFDA разтвора 
Добавете 8 μL Ацетон към една прозрачна епендорфка съдържаща изсушения 
CFDA. Разбъркайте сместта на Вортекс. 

 
Внимание:  
Не добавяйте повече от 8 μL Ацетон, тъй като чувствителността на теста 

се намалява. 
  

Внимание: 
След получаването на кита, 50-те броя прозрачни епендорфки 
съсъс синя капачка  с изсушен 5-карбоксифлуоресцеин 

диацетат (CFDA) трябва да бъдат съхранявани замразени при ≤ -20 ° C, 
защитени от светлина. Ако съхранявате правилно, този реактив, той трябва 
да остане стабилен за шест месеца. Преди отваряне на епендорфките, те 
трябва да се затоплят до стайна температура.  

2. Приготвяне на буферния разтвор 

Добавете 1mL дестилирана вода към епендорфката, съдържаща сухия цитратен 
буфер (Macilvaine buffer).  Разбъркайте на Вортекс сместта. Пипетирайте изцяло 
разтворената смес (1 mL) и я прехвърлете в празна епруветка с обем 15 mL. 
Добавете 9  mL дестилирана вода в епруветката. Съхранявайте приготвения 
буфер в хладилник при 40С. 
 

Внимание: 

Трайността на приготвения буферен разтвор е 10 дни. С цел избягване 
на помътняването на буфера, солите на буфера са в сух вид и са разпределени 
в четири отделни епендорфки. 
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Разреждане на дрождевата проба за анализ 
 
Разредена дрождева проба 1. Разреждане на дрождевата проба за 
определяне на общ брой дрождеви клетки (Total): 
Разредете изходната дрождева проба с дестилирана вода в епруветка с обем 15 
mL по описаният начин при определяне на жизнеспособност (Viаbility) на 
дрождите, разреждане за общ брой клетки (виж таблица 1, от EASYCOUNTER YC 
KIT VIABILITY).  
 
Разредена дрождева проба 2. Разреждане на дрождевата проба за 
определяне на жизненост (Vitality): 
 
Разредена дрождева проба 2.1. Разредете изходната дрождева проба с 
дестилирана вода в епруветка с обем 15 mL с 10 пъти по малко разреждане от 
разредената дрождева проба 1.  
 
Разредена дрождева проба 2.2. За определяне на жизненост (Vitality) на 
дрождите се прави  10 пъти по-голямо разреждане от разредена дрождева 
проба 2.1. Вземете 100 μL от разредена дрождева проба 2.1, поставете ги в 
празна прозрачна епендорфка и добавете 900 μL цитратно-фосфатен буфер с 
pH 4 (Macilvaine buffer).  

 

    Внимание: 
За да се осигури статистически достоверен резултат се препоръчва 

общият брой на клетките в разредената клетъчна суспензия да бъде в 
интервала от 1х105 до 1х107 клетки/mL: 

- оптимален интервал - от 1 х 105 до 1 х 107 клетки/ml 

Провеждане на анализа 

Анализ за определяне общ брой клетки 

1. Вземете 1 mL от разредената и добре хомогенизирана дрождева проба 1, 
предназначена за определяне на общ брой клетки и го поставете в прозрачна 

епендорфка с оранжева капачка  , която съдържа изсушено багрило SOFIA 
GREEN и лизиращ реагент. 

2. Затворете прозрачна епендорфка с оранжева капачка  . 

3. Вземете прозрачна епендорфка с оранжева капачка  от статива и 

поставете върха на всяка прозрачна епендорфка с оранжева капачка    в 
отвора на бъркалката Mini Vortex. Натиснете и задръжте натиснат върха за 1-2 
секунди и след това я отдръпнете. Повторете 8-9 пъти. 

Внимание!  

Прозрачната епруветка съдържа по-голямо количество аналити и за 
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разтварянето и е нужно повече време. Разбърквайте до пълното разтваряне на 
сухия аналит. 

4. Оставете прозрачната епендорфка с оранжева капачка . на статива за 10 
минути за взаимодействие на пробата с лизиращия разтвор и за оцветяване на 
клетките с багрилото SOFIA GREEN.  

5. Разбъркайте отново пробата на бъркалката Mini Vortex. Натиснете и задръжте 
натиснат върха за 1-2 секунди и отдръпнете. Повторете 2-3 пъти  

6. Пипетирайте 8 μL от пробата в камера А на CELLCHIP-а.  

Анализ за определяне броя на жизнените клетки (Vitality) 

1. Добавете 8 μL Ацетон към изсушения СFDA съдържащ се в прозрачната 
епендорфка със синя капачка .  

2. Разбъркайте пробата на вортекс. 

3. Отпипетирайте 100 μL от разредената дрождева проба 2.2 за определяне на 
жизнените клетки (Vitality) и ги поставете в прозрачната епендорфка със 
синя капачка , която съдържа разтворения СFDA. 

4. Разбъркайте пробата на вортекс  

5. Инкубирайте пробата 10 min при 40°C.  

Внимание:  
Не бива да се инкубира пробата повече от 20 мин, тъй като 
оцветяването на клетките отслабва, поради изтичане на багрилото от 

вътрешността на клетките. 

6. Отново разбъркайте пробата на вортекс. 

7. Пипетирайте 8 μL от пробата в камера В на CELLCHIP-а.  

8. Поставете CELLCHIP-а в апарата EasyCounter YC и направете измерването. 

9. С помощта на софтуера, преминете към анализ на пробата. 

Внимание! 
Препоръчително е да поставите зареденият CELLCHIP в апарата и да 
стартирате анализа в рамките на 20 – 60 секунди. Не навременното 

поставяне на CELLCHIP в апарата и стартирането на анализа ще доведе до  
неточни резултата поради изпаряване на пробата и попадане на въздух в нея. 

Изхвърляне на отпадъците: 
С помощта на бутона на автоматичната пипета се отстранява накрайника в 
подходящ контейнер. Изхвърлете микроепруветката с останалото количество 
проба и използвания за анализ CELLCHIP в подходящ контейнер.         
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Съхранение на ЕАSYCOUNTЕR YC KIT VITALITY : 
50-те броя прозрачни епендорфки със синя капачка  с изсушен 5-
карбоксифлуоресцеин диацетат (CFDA) трябва да бъдат съхранявани замразени 
при ≤ -20°C, защитени от светлинa. Останалите компоненти на ЕАSYCOUNTER 
YC KIT трябва да бъдат съхранявани при температура -10°C до +40°C, защитени 
от пряка слънчева светлина. 
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Анализ на проба 

1. Натиснете на екран Основен, за да преминете към 
въвеждане на данните на пробата.  

 

 

 

 

 

 

 

2.Изберете в какъв режим ще работите (Определяне на Viability и 
Vitality ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От падащото меню изберете Viability или Vitality 
 

 
 
 
 

 
Внимание! 
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Софтуера дава възможност да извършите едновременно два анализа за Viability, 
два анализа за Vitality или по един анализ за Viability и за  Vitality. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Изберете видът на чипа от падащото меню 
 
 

 
Внимание! 
Преди да започнете работа с EASYCOUNT YC KITвинаги проверявайте 
буквата на CELLCHIP letter. Тя може да бъде L или R. Буква L означава 

CELLCHIP 4L и буква 4R означава CELLCHIP 4R. Буквите на CELLCHIP съвпадат в 
вече зададените в програмата данни за CELLCHIP-повете. Един EASYCOUNTER 
YC KITсъдържа чипове само с буква L или само с буква R. 

 
В нашият пример избираме за CELLCHIP с 
дебелина на четирите микрофлуидни камери от 50µm. 

 

 

 

 

 

 

4. Всички микрофлуидни камери на CELLCHIP са избрани. Ако искате 

да използвате само A и B или C и D  камeри, като използвате бутон  
махнете отметката на камерите, които няма да използвате в този тест.  
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В нашия пример сме махнали отметките на камери C И D. 

 

 

 

 

 

 

5. За бърз анализ, натиснете бутона и изберете тест от 
падащото меню. Можете да изберете от "Сканиране на 25%", 
„Сканиране на 50%“,  "Сканиране на 100%".  

 

 

 

 

 

 

 

6. Попълнете стойността на множителя на разреждане в  
полето под Dilution (Разреждане).  

 
Внимание! 
Стойността на множителя наразреждане зависи от плътността на 
изходната клетъчна суспензия. 

 
Внимание! 
Не забравяйте да промените множителя на разреждане в полето 
Dilution. Този множител е различен за общ брой клетки (Total cells), за 

брой мъртви клетки (Dead cells) и за жизнени клетки (Vital cells). 
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7. След като сте попълнили информацията за всички проби, 

натиснете ,за да продължите с анализа. На екрана се изписва 
съобщение, че каретката за поставяне на CELLCHIP излиза през 

вратичката. Ако натиснете , ще се върнете към Основния 
екран. 
 

 
 

8. Поставете CELLCHIP в каретката и натиснете . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
9. Уредът извършва анализа на пробите. 
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10. За да отпечатате резултатите, натиснете . 

11. За да съхраните резултатите и да продължите анализа на нови 

проби, натиснете  или натиснете , за да продължите с 
анализа на нови проби без да съхранявате резултатите. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

12. Извадете CELLCHIP-a. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

13. За да се върнете към екран Основен, натиснете . 
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Въвеждане на данни за проби по време на 
анализа 
Софтуерът на EASYCOUNTER YC позволява да се въвеждат данни за проби по 
време на процеса по анализиране на пробите, заредени на CELLCHIP-а, 
поставен в уреда.  

За да направите това: 

1. Натиснете и ще преминете към формата за въвеждане на 
данни за пробите. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Във формата са запазени данните на пробите, които в момента се анализират, с 
цел улеснение на работата на потребителя, който има да направи анализ на 
еднотипни проби. 

2. Въведете данните за новите проби 

 

 

 

 

Ако е сив, това означава, че 
предходният анализ не е 

завършил. В този случай можете да изчакате анализът да завърши и  да 
стане активен или да се върнете към екрана с текущия анализ. 

3. Натиснете , за да се върнете обратно към екрана с текущия анализ. 
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4. Натиснете , за да преминете директно към новия анализ.  

С натискането на  резултатите автоматично се съхраняват в базата 
данни на уреда. А софтуерът подканва да извадите CELLCHIP-а с пробите от 
предходния анализ. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Извадете CELLCHIP-а с пробите от предходния анализ. 

 
 
 
 
 

 
 
 
6. 

Натиснете . Софтуерът Ви подканва да поставите CELLCHIP-а с пробите, 
за които сте въвели данни. 
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7. Поставете CELLCHIP-а с пробите, за които сте въвели данните. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Натиснете , за да стартирате анализа. 
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Референтен анализ на проби за определяне на 
жизнеспособност (Viability) 
За да получите резултати с референтна точност за броене на дрождеви клетки 
използвайки EASYCOUNTER YC, следните стъпки трябва да бъдат изпълнени: 
 
1. Вземане на суспензия от дрождеви клетки с концентрация 5 x 106 cells/mL. 
2. Пипетират се по 2 ml в две отделни епруветки.  
3. Дрождевата суспензия в едната епруветка  се нагрява при 100 °C за 10 min 

за получаване на мъртви клетки.  
Необработената суспензия, която се намира във втората епруветка се 
използва за източник на живи клетки. 

4. След това се правят стандартни смеси от мъртви и живи клетки със 
следните проценти жизнеспособност (0, 25, 50, 75, 100 % viability).  

5. От всяка смес се взема по 1 mL с пипета и се поставя в епендорфка с 
лиофилизирано багрило за 3 min.  

6. 10 µl от всяка проба се поставят в CELLCHIP-a, извършва се измерването и 
се определя броя на мъртвите клетки във всяка една проба. 

7. Пробата която съдържа 0% живи клетки се използва за определяне на 
общия брой клетки.  

8. Определя се експерименталната жизнеспособност в проценти по формулата: 
 

Жизнеспособност(Viability), %= общбройклетки–мъртвиклетки
общбройклетки

$	100 
 

9. Строи се графика теоретична жизнеспособност-експериментална 
жизнеспособност. 
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Корелация между теоретична жизнеспособност и експериментално 
измерена жизнеспособност 

Сравнението на теоретичната и експерименталната жизнеспособност трябва да 
показва висока степен на корелация R2 = 0.90 –0,99. 

Изчисление на Коефициента на вариация (CV) %: 
За да изчислите коефициента на вариация(CV) %, следвайки горната 
процедура, трябва да тествате 10 пъти всяка стандартна клетъчна смес. 
Измерените стойности ги нанесете в таблица. След това изчислете коефициента 
на вариация (CV), %. Прецизността на определянето на клетъчната 
концентрация зависи от броя на преброените клетки. Обикновено се приема, че 
отчитането на произволни събития следва разпределението на Поасон, според 
което очакваното стандартно отклонение е еквивалентно на квадратен корен на 
броя на преброените клетки. Поради това относителната точност, изразена като 
коефициент на вариация (CV), е: 

() = *+	$	100%
-  

Където  M – средната стойност – (брой на преброените клетки) 

  SD – стандартно отклонение 

Определена жизнеспособност (Viability) на дрождевите клетки в 5 
стандартни проби (0, 25, 50, 75 и 100 %  жизнеспособност)и 
коефициента на вариация (CV) %  

Измерване 
№ 

Проба  
0%  
жизнеспо- 
собност 

Проба  
25% 
жизнеспо- 
собност 

Проба 
 50%  
жизнеспо- 
собност 

Проба 
75%  
жизнеспо- 
собност 

Проба 
 100%  
жизнеспо- 
собност 

1 0.13 24 52 73 99 

2 0 23 54 77 95 

3 0.08 25 56 72 98 

4 0.13 27 51 78 93 

5 0.2 25 55 71 96 

6 0.18 26 50 76 95 

7 0.24 24 48 70 98 

8 0.13 25 52 78 97 

9 0 23 54 71 94 
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10 0 26 49 77 93 

Средна 
стойност 

0.19 24.8 52.1 74.3 95.8 

Коефициент 
на вариация, 
% 

5.6 5 4.7 2.95 2.08 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  



	

71	 Инструкция	за	употреба©	2018																																																																„Милкотроник”	ООД	
Всички	права	запазени	

	

Съхраняване на снимката от анализа като .BMP 
файл 
EASYCOUNTER YC позволява на потребителите да съхраняват снимка от вече 
извършен анализ във файл .BMP. Файлът .BMP е лесен за последваща 
обработка и може да бъде отворен или импортиран във всякаWindows 
програма. 

За да направите това: 

1. Изберете анализ от базата данни: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Отидете върху снимката и натиснете десен бутон на мишката. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Натиснете бутон . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
. Изберете папката, където искате да съхраните снимката, напишете 



	

72	 Инструкция	за	употреба©	2018																																																																„Милкотроник”	ООД	
Всички	права	запазени	

	

име на снимката, изберете .BMP файлов формат от падащото меню и 
натиснете бутон SAVE за окончателно съхранение на снимката като 
.BMP файл.  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! 
Снимката също може да бъде съхранявана в .TIFF файлов формат. 
Файлът .TIFF е необработен снимков формат и съхранената снимка може 

да бъде обработена в специален софтуер без да бъде загубено качеството на 
първоначалната снимка. 

Преди да съхрани снимката, потребителя може да избере режим на 
визуализация като софтуерно обработена снимка, снимка с маркирани клетки, 
необработена снимка и да я съхрани в .BMP файл, така както  се вижда в 
софуера на уреда. 

Примери:  
 
Софт. обработена снимкаСнимка с маркирани клетки  Необработена снимка

 

Задаване на 
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параметри на анализа 
Менюто Опции позволява на потребителя да задава параметри на анализа. 

 

1. Задаване на минимален и максимален размер на клетките, които ще бъдат 
изброени: 
1.1. Избиране на пробата, за която трябва да бъдат приложени зададените 
параметри.  

С помощта на падащото меню потребителят избира пробата, за която желае да 
промени фабрично зададените параметри. 

 
 
1.2. Попълване на желаните параметри. 
След като желаната проба е избрана, под нея излизат фабрично зададените 
стойности за минимален и максимален размер на клетки, които ще бъдат 
изброени. С помощта на стрелките нагоре и надолу или чрез ръчно въвеждане 
на стойност може да бъде променен диапазона на отброяваните клетки за 
съответната проба. 
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Изтриване на резултат от базата данни 
Потребителят може да изтрие резултат от таблицата с базата данни. За да се 
направи това: 
 

1. Изберете резултат, който искате да изтриете и натиснете десен 
бутон на мишката, за да се появи бутон Delete. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Натиснете бутон Delete и потвърдете, че искате да изтриете 
избрания резултат. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Избраният резултат е изтрит.  
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Почистване на Базата с данни 
Софтуерът позволява, при натрупване на голям брой резултати от анализи, 
цялата база данни да бъде изтрита и да се освободи място за съхранение на 
резултати от предстоящи анализи.  

За да почистите Базата с данни: 

1. Отидете в меню Options 

 

2. Натиснете бутон  

 

 

 

 

 

 

 
3. От изскачащото меню избере Clear Database 

 

 

 

 

 

 
 
4. 

От изскачащото меню избере Clean Database 
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Внимание! 
Веднъж изтрити, резултатите не могат да бъдат възстановени! 
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Разпечатване на резултати от базата данни  
EASYCOUNTER YC дава възможност да се разпечатва всеки един от резултатите 
в базата с данни на уреда.  

Разпечатванена резултати на вграден принтер: 
1. Изберете резултат, който да разпечатате. 

Потребителят избира резултат, като го маркира чрез натискане 
върхуинформацията за съответния анализ в поле Summary. 

 

 
 

 
 

 

 

 

2. Натиснете , за да преминете към меню Разпечатване. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3. Не е необходимо да избирате принтер или формат на разпечатване. 
По подразбиране EASYCOUNTER YC разпечатва резултатите на 
вградения принтер и в кратка форма. 
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4. Натиснете стрелките отдясно на ID  на резултатите, ако желаете да 
промените или добавите за разпечатване резултати към вече 
избраните. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ако желаете да разпечатате резултатите от анализите, извършени 
за определен период от време, с помощта на календар можете да 
посочите начална и крайна дата на периода.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. След като сте избрали резултатите, които искате да разпечатате, 

натиснете , за да ги разпечатате. 

7. За да се върнете към меню Main, натиснете . 
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Разпечатване на резултати на външен 
принтер: 
1. Преди да започнете да разпечатвате, уверете се, че външния 
принтер е свързан и инсталиран. 
2. От падащото меню изберете името на външния принтер.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

3. Изберете WIDE form (Широка форма), за да разпечатате 
резултатите в таблица. 

 

 

 

 

 

 

4. Натиснете стрелките отдясно на ID  на резултатите или 
използвайте календара, ако желаете да промените или добавите за 
разпечатване резултати към вече избраните. 
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5. След като сте избрали резултатите, които искате да разпечатате, 

натиснете , за да ги разпечатате. 

6. За да се върнете към меню Main, натиснете . 
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Запазване на резултатите в PDF файл: 
1. От падащото меню изберете MICROSOFT PRINT TO PDF.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Преди да съхраните резултатите, проверете ориентацията на 
страницата: 

Ако искате да съхраните резултатите в WIDE form (Широка форма), 
ориентацията трябва да бъде landscape (пейзажно) и размера на хартията A4. 
За да проверите ориентацията, натиснете Document properties. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

3. Изберете WIDE form (Широка форма), за да разпечатате 
резултатите в таблица. 

 

 

 

 

 
 
 

4. Добавете резултатите, които искате да са включени в PDF файла. 
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5. Натиснете бутон  , за да съхраните файла. 

 

 

 

 

 

 

6. Изберете директорията, където искате да съхраните файла, 
напишете името на файла и натиснете бутон SAVE за окончателно 
съхраняване на резултатите в PDF файл. 
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Запазване на резултатите в Excel файл: 

1. Влезте в меню Печат, като натиснете бутон .  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

2. От падащото меню изберете MICROSOFT PRINT TO PDF.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

3. Преди да съхраните резултатите, проверете ориентацията на 
страницата: 

Ако искате да съхраните резултатите в WIDE form (Широка форма), 
ориентацията трябва да бъде landscape (пейзажно) и размера на хартията A4. 
За да проверите ориентацията, натиснете Document properties. 
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4. Изберете WIDE form (Широка форма), за да прегледате Excel файла. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Добавете резултатите, които искате да са включени в Excel файла. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

6. Натиснете бутон   , за да съхраните файла. 
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7. Изберете директорията, където искате да съхраните файла, 
напишете името на файла и натиснете бутон SAVE за окончателно 
съхраняване на резултатите в Excel файл. 
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Фокусиране на EASYCOUNTER YC  
Фокусирането на уреда трябва да бъде извършвано на всеки 3 месеца.  
За да фокусирате уреда: 
 
1. Подгответе проба с 3х106- 5х106 клетки на милилитър (общ брой).  

Може да се използва проба от предходен анализ с резултат между 3х106 и 
5х106соматични клетки на милилитър. 

2. Фокусиране на EASYCOUNTER YC  

2.1. От екран Опции натиснете бутон , за да се премине 
към екран Фокусиране. В четирите квадрата се виждат последните 
намерени фокуси. 

 

 

 
 
 
 
 

 
2.2. Изберете вида на микрофлуидната камера, която е заредена с 
пробата. 
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2.3. Натиснете бутон , за да се покаже каретката. 

 

 

 

 

 

 
2.4. Поставете заредения с пробата CELLCHIP в каретката. 

 

 
 

2.5. Натиснете бутон . 

 

 

 

 

 

Уредът прибира каретката и може да се премине към фокусиране. 
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2.6. Натиснете бутон  , за да започне фокусирането. 
 

 

 

 

 
Уредът започва да търси фокус на четирите базови точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Натиснете бутон , за да запазите новите намерени 

фокуси или бутон  , за да ги отхвърлите. 
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2.8. Натиснете бутон за стартиране на бърза 
процедура по фокусиране 
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Работа в режим Advanced: 

1. Натиснете , за да извадите каретката. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Поставете CELLCHIP  с пробата в каретката и изберете вида му. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Натиснете  , за да приберете каретката с CELLCHIP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

4. Изберете сектор от микрофлуидната камера, който желаете да разгледате. 
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В нашият пример: микрофлуидна камера А, сектор 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Избиране на вида на измервания параметър: 

 

 

 

 

 

 

 

6. За да заснемете и да видите изображението на избрания сектор, 

натиснете  . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. За да видите 3D графика на изображението, натиснете  
. 3D графиката показва клетките под формата на стълбове, като 
височината на стълба зависи от яркостта. 



	

92	 Инструкция	за	употреба©	2018																																																																„Милкотроник”	ООД	
Всички	права	запазени	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. За да видите 3D графика на точно определена група клетки от 
изображението, преместете сивото квадратче от горния ляв ъгъл на 
изображението върху желаната група клетки. Можете  да използвате 
и мишката като я позиционирате върху сивото квадратче, натиснете и 
задържите натиснат десния бутон, и движите мишката върху 
изображението. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

9. Можете да разгледате от всички страни 3D графиката, като 
натиснете върху нея и в същото време си движите пръста нагоре, 
надолу, наляво или надясно, докато достигнете до желания изглед. 
Може  да използвате и мишката, като я позиционирате върху 3D 
графиката, натиснете и задържите натиснат десния бутон и движите 
мишката. 
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10. За да видите маркирани всички клетки от изображението, 

натиснете  

Всички изброени клетки 

 

 
 
 

 

 

 

 

11. За да видите изображението приближено, натиснете  и 
изберете процент на приближаване. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

12. За да запазите изображението на сектора, натиснете  . 
Напише име на файла, изберете къде искате да го съхраните и 
натиснете  
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Потребителят може да избере формата на съхранената снимка. Възможни 
формати са .TIFF и .BMP. Формат .BMP  е лесен за понататъшна обработка и 
може да бъде отворен с всякакви Windows  програми. 
 

 
 

13. За да отворите изображение от предишен анализ, натиснете
. Отворете папката, в която е съхранено изображението, 

кликнете върху него и натиснете . 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

14. Бутон  – След натискане на бутон  се 
задейства режим Видео и  EASYCOUNTER YC започва да снима 
непрекъснато, като времето за смяна на изображението зависи от 
зададеното време за експозиция. Например, ако сме задали 1.945 
секунди време за експозиция, изображенията на екрана ще се сменят 
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през приблизително 1.945 секунди. Приложението на режим Видео 
служи за разглеждане на поредица от сектори от микрофлуидната 

камера. Вместо натискане на бутон  след всеки избран нов сектор, 
EASYCOUNTER YC автоматично заснема съответния сектор. Докато е 
активиран режим Видео, потребителят може не само да избира сектор 
от микрофлуидната камера, но и да променя интензитета на LED  
диода, времето за експозиция, фокуса и Усилване чувствителноста на 
оптическия сензор (GAIN). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

15. Чрез натискане на , можете да 
избирате различни секторите на микрофлуидните камери. Също така 
може да изберете друг сектор, като натиснете номера на съответния 
сектор.За да заснемете и да видите изображението на новоизбрания 

сектор, натиснете . 

В нашия пример избираме сектор 10, микрофлуидна камера А. 
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16. За настройка на интензитета на LED диод 1 и 2 (ако е наличен в 

уреда) и Времето за експозиция, натиснете .  

 

С помощта на скрол бутоните, можете да зададете 
желаните стойности.   

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

17. За да изключите единия или двата LED осветителя, натиснете

. 
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18. За да видите бутони, с които се настройва фокуса на микроскопа, натиснете 

. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

19. За автофокус, натиснете . 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

20. С натискане на  и , задавате ръчно позицията на 
фокуса.  

Внимание! 

Поле “Step”  показва през каква стъпка ще се променя 
позицията на фокуса. Може да променяте стойността на стъпката, като 
напишете съответното число в полето. 

 
 
 
 
 

21
. Ако 
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желаете да разгледате графика на получените резултати от 
настоящото изображение, преди да преминете в меню Graph, е 
задължително да попълните разреждането (Dilution) и вида на 
пробата (Probe type). След попълване на Dilution и Probe type, 

натиснете  и след това . 

 

 
 

 

 

 

 

22. Можете да изсветлите изображението, като промените 
стойността на Усилване чувствителността на оптическия сензор (Gain). 
Стойността може да бъде в диапазон от 0 до 20 dB като е 
препоръчително да не се използва стойност по-голяма от 5 dB. Тъй 
като усилването добавя шум към изображението, прекалено голямо 
усилване може да доведе до неясна снимка и неточност в резултатите.  
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Обновяване на информация за видовете 
CELLCHIP налични в софтуера 
 

Обновяването на видовете CELLCHIP, налични в софтуера, става с помощен 
файл за обновяване. При необходимост от обновяване на информацията, моля 
да се свържете с нашия сервиз. 
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Излизане от програмата и изключване на 
EASYCOUNTER YC  

1. За да преминете към екран Изключване, натиснете бутон  . 

 

 

 

2. За да излезете само от програмата на уреда и преминете към 

операционната система - Windows, натиснете . 
 
3. За да изключите програмата и операционната система на уреда, 

натиснете  . 

Внимание! 
Винаги изключвайте уреда в края на работния ден или след като сте 
приключили с измерванията за деня.  

4. За да се върнете обратно в програмата, натиснете . 
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Подмяна на филтри на EASYCOUNTER YC  
Филтрите, намиращи се на задния панел и дъното на EASYCOUNTER YC, трябва 
да се сменят редовно всеки месец или в случай, че са очевидно мръсни.  

Подмяна на филтри на заден панел: 

1. Отвийте винтовете от решетката на филтрите. 
 

 

2.Свалете я. 

 

3.Свалете филтрите. 
 

 

 

4. Поставете нови филтри. 
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5. Поставете обратно решетката. 

 

6. Завийте винтовете обратно. 
 

 

 

За да подмените филтрите на дъното на уреда, следвайте инструкцията за 
подмяна на филтри на заден панел на уреда, описана в част „Подмяна на 
филтрина EASYCOUNTER YC”. 
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Поддръжка и почистване 
EASYCOUNTER YC се нуждае от извършването на периодичен автофокус. 
 
Подменяйте филтрите на EASYCOUNTER YC на всеки 1 месец. 
 
Почиствайте кутията на EASYCOUNTER YC с мекакърпа и спирт 
илидестилираната вода като внимавате да не попадне почистваща течност в 
захранващия порт, USB портовете или през вратата на плъзгача. Не изливайте 
или пръскайте каквато и да е течност директно върху уреда, за да 
предотвратите токов уред, когато уредът е включен.Забършете екрана със суха 
кърпа веднага след почистването. 
 
Почистете сензорния екран на EASYCOUNTER YC с мека кърпа без власинки, 
навлажнена с препарат за почистване на LCD  дисплей без да прилагате сила и 
внимавате да не влезе течност в бутоните отстрани на екрана. Не изливайте 
препарат директно върху екрана и не използвайте абразивни препарати, които 
могат да надраскат екрана. Забършете екрана със суха кърпа веднага след 
почистването. 
 
Обеззаразявайте EASYCOUNTER YC, като използвате мека кърпа и 70% спирт, 
като внимавате да не попадне почистваща течност в захранващия порт, USB 
портовете или през вратата на плъзгача. Избягвайте използването на белина, 
защото може да остави бели остатъци върху уреда. Не изливайте или пръскайте 
каквато и да течност директно върху уреда, за да предотвратите токов уред, 
когато уредът е включен. Забършете екрана със суха кърпа веднага след 
почистването. 
 
 
 

Внимание! 
Изхвърлете кърпите в подходящ контейнер за отпадъци.  
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EASYCOUNTER YC –метод за определяне на общ 
брой и жизнеспособност (Viability) на 
дрождеви клетки  

 

Процесът на ферментация е в основата при производство на бира за 

всички пивоварни. Този процес представлява преобразуване на 

ферментируемите въглехидрати от пивната мъст в етанол, CO2, както и в 

различни вкусове и аромати. Ферментацията е сложно взаимодействие между 

компонентите на околната среда и микробиологичните компоненти. 

Компонентите на околната среда са суровините и условията на преработка, 

използвани при производството на малц, докато микробиологичните 

компоненти са свързани с характеристиките на дрождите, използвани при 

ферментацията. Липсата на хранителни вещества, повишеното съдържанието 

на етанол, температурата или стареенето причиняват увреждане на клетъчната 

мембрана, което от своя страна може да доведе до намален растеж на 

дрождите, загуба на жизнеспособността и намаляване на метаболитната 

активност.  

Оценката на състоянието на дрождевите клетки е много важна за много 

области на индустриалната микробиология. Най-често използваният метод в 

пивоварната промишленост за измерване броя на клетките и тяхната 

жизнеспособност е оцветяване на дрождите с метиленово синьо и преброяване 

чрез директно микроскопско изследване с използване на хемоцитометър. 

Оцветяването с метиленово синьо е процедура, при която мъртвите клетки са 
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оцветени в синьо, докато жизнеспособните клетки не пропускат (или 

редуцират) багрилото и да остават безцветни. Макар и относително евтин и 

лесен за изпълнение, анализът не е много прецизен, т.к. не може да се оцени 

много точно жизнеспособността на дрождите. Освен това анализът е 

субективен и сравнително малкият брой клетки, които могат да бъдат 

анализирани, не е представителен за цялата популация дрожди. Понастоящем 

възникването на автоматизираните инструменти за броене на клетки дава 

възможност за анализиране на голям брой проби в по-кратко време в 

допълнение към ползите от намаляване на грешката.  

Определяне на линейната област на клетъчна концентрация и 
възпроизводимост на резултатите 

 Извършена е серия от измервания на различни разреждания, с цел 

определяне възможността на EASYCOUNTER YC точно да определи различни 

клетъчни концентрации. Серийните разреждания на суспензията от дрожди 

(Saccharomyces carlsbergensis) се оцветяват със SOFIA GREEN по описания по-

горе протокол и се преброяват чрез EASYCOUNTER YC. Линейната област се 

характеризира с висок корелационен коефициент R2 = 0.9968, (Фигура 1). 

Установено е, че оптималният линеен интервал е от 1х105 до 1х107 

клетки/ml и измерения диапазон е от 1х103 до 5х107 клетки/ml. 
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Фигура 1. Линейна област на клетъчна концентрация,  измерена чрез 
автоматичен EASYCOUNTER YC 

 За да се осигури статистически надежден резултат, се препоръчва 

общият брой клетки в разредената клетъчна суспензия да е в обхвата от 1х105 

до 1х107. На фигурата са представени изображения на проби с нарастваща 

концентрация от оптималния линеен диапазон (1х105 до 1х107 клетки/ml). 

 

Фигура 2. Снимки на проби с нарастваща концентрация на клетките, 
получени чрез EASYCOUNTER YC 

 Изчислен е коефициента на вариация (CV,%). В рамките на линейния 

диапазон за преброяване на дрожди на EASYCOUNTER YC е между 2.5% и 13% 

(Таблица 1). 

R²	=	0.99912
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Таблица 1.  

Коефициент на вариация (CV,%) на брояклетки измерени чрез 
използване на автоматизиран образен цитометър EASYCOUNTER YC и 
микроскопски хемоцитометричен метод  при различни концентрации на 
клетъчната суспензия 

Концентрац
ия на 

клетъчната 
суспензия, 
клетки/mL 

 

Коефициент на 
вариация,  

 % 

 

Концентрац
ия на 

клетъчната 
суспензия, 
клетки/mL 

 

Коефициент на 
вариация,  

 % 

 

EASYCOUNT
ER YC  

Микроскопскo 
броене 

EASYCOUNTE
R YC 

Микроскопс
ко броене 

3x103 15 20 8x105 4 12 

6x103 11 20 1x106 2.8 12 

8x103 8 18 4x106 2.5 16 

2x104 9 18 7x106 2.8 20 

5x104 8 17 1x107 3.2 23 

8x104 8 15 5x107 7 - 

2x105 6 12 1x108 13 - 

5x105 5 10    

 

 Прецизността на определянето на клетъчната концентрация зависи от 

броя на преброените клетки. Обикновено се приема, че отчитането на 

произволни събития следва разпределението на Поасон, според което 

очакваното стандартно отклонение е еквивалентно на корен квадратен на броя 

на преброените клетки. Поради това относителната точност, изразена като 

коефициент на вариация (CV), е: 
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()% = *+ ∗ 100%
-  

Където  M – средната стойност – (брой на преброените клетки) 

  SD – стандартно отклонение 

 

Определяне на общия брой и жизнеспособността (Viability) на 
дрождевите клетки по време на култивиранетo 

Много е важно да се контролира броят на дрождевите клетки и 

жизнеспособността по време на процеса на култивиране. Необходимо е да се 

определи момента, в който клетъчната жизнеспособност започва да намалявя. 

Освен това е интересно дали морфологията на клетките играе важна роля в 

клетъчните изображения. Поради тази причина IBI щам 53. (Sacch uvarum 

carlsbergensis) се култивира на пивна мъст. Общият брой на дрождевите клетки 

и резултатите за жизнеспособността като функция от времето за култивиране 

се измерва чрез EASYCOUNTER YC цитометъра и микроскопския метод с 

метиленово синьо (Фигура 3).  

 

Фигура 3. Общ брой на клетките (A) и жизнеспособност (В) като 
функция от времето за култивиране. Резултатите са получени чрез 
EASYCOUNTER YC цитометър и чрез микроскопски хемоцитометър. 
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Дванадесет проби са взети в рамките на 72 часа. Най-висока обща клетъчна 

концентрация е достигната на 48-ия час. Общата концентрация на дрождевите 

клетки намалява след 48-ия час от периода на култивиране. От друга страна 

жизнеспособността се увеличава до 24-ия час, при 27-ия час е същата и след 

27-ия час намалява, което може да означава загиване на клетките поради 

неблагоприятни условия на растеж. Наблюдава се, че и при двата метода става 

драстично намаляване на жизнеспособността след 30 часа ферментация, което 

отбелязва края на нормалния цикъл на култивиране в процеса. Получените 

резултати са важни, защото чрез тяхното измерване може да се осигури 

ефективен контрол на процеса на култивиране. От направените снимки се стига 

до извода, че морфологията на клетката не оказва влияние върху качеството на 

изображенията. Предимството на новия метод за автоматично броене на 

клетките с EASYCOUNTER YC цитометър е намаляване на времето, необходимо 

за  микроскопскoто изброяване на клетките и подобряванена точността на 

резултатите. 

Таблица 2.  
Коефициенти на вариация (CV,%) на броя клетки измерени чрез   
използване на автоматизиран образен цитометър EASYCOUNTER YC и 
микроскопски метод  по време на процеса на култивиране 

Време, 
h 

CV, %  

Общ брой клетки Клетъчна жизнеспособност 

EASYCOUNTER YC  
Микроскопско 

броене 
EASYCOUNTER YC 

Микроскопско 

броене 

3 4.7 11.3 4.93 10.1 

5 4.8 11.2 4.91 10.7 

17 3.77 10.5 3.97 9.4 

20 3.8 9.7 3.05 9 
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Таблица 2 показва коефициентите на вариация (CV,%) на изброените 
клетки на взетите проби по време на ферментация. При микроскопския метод 
той варира от 7-12%. Коефициентът на вариация на данните получени с 
флуоресцентния образен цитометър варира от 2.3 до 4.9.Сравнението между 
двата метода потвърждава, че методът на флуоресцентна образна цитометрия 
генерира по-точни резултати. 

Заключение: 

 Демонстриран е метод за определяне броя на дрождеви клетки и 
жизнеспособността, използвайки нов образен цитометър EASYCOUNTER YC и 
ново ДНК флуоресцентно багрило SOFIA GREEN. Методът е валидиран срещу 
микроскопския метод, който се базира на оцветяване с метиленово синьо. 
Предложеният метод може да бъде използван за анализи, включващи просто 
броене на клетки и осигуряване на ефективното протичане на 
ферментационния процес. Представеният EASYCOUNTER YC образен цитометър 
е важен инструмент за измерване на концентрацията и жизнеспособността на 
дрождите, благодарение на по-голямата си производителност и устойчивост в 
сравнение с ръчното отчитане с микроскоп.  

 

Сравнение на потенциалната точност на апаратите, базиращи се 
на пряко разпознаване на флуоресцентно изображение с микроскоп с 
ниско увеличение, изхождайки от декларираните данни от 
производителите за ефективния обем измервана проба и резултатите 
от Нормалното разпределение на Поасон. 

24 2.93 7.5 2.15 8 

27 2.97 6.3 2.10 7.8 

30 2.32 8.3 2.15 7.2 

42 2.18 8.1 2.25 7 

48 2.25 8.9 2.98 8.6 

53 2.4 9.9 2.94 12.4 

72 2.5 11.1 2.91 12 
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За осигуряването на по-прецизно измерване от съществено значение е 
заснемащата площ за броене на клетките. Апаратът EASYCOUNTER YC само в 
камера А има заснемаща 

 
Фиг.1. Заснемаща площ на EASYCOUNTER YC апарата в сравнение със 
стандартния хемоцитометър (43 пъти по-голяма площ) и в сравнение с 
заснемащата площ на Countess (12 пъти по-голяма) 

 

площ 43 mm2 и тази площ е 43 пъти по-голяма от заснемащата площ на 
стандартния хемоцитометър (1 mm2)и около 12 пъти по-голяма в сравнение с 
редица други аналогични апарати като  Countess, LUNA II-YF, NucleoCounter  YC 100, 
Cellometer  Auto T4, тъй като те имат само едно заснемащо поле с площ около 
3,5mm2, а EASYCOUNTER YC има 16 заснемащи полета. По този начин апаратът 
EASYCOUNTER YC осигуряване пет пъти по-прецизни, достоверни резултати, 
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иоколо 5 пъти по-нисък коефициент на вариация в сравнение с другите 
апарати.  

 

 

Фиг. 2. Сравнение на коефициентите на вариация на различни видове 
броячи на клетки: 1. ЕasyCounter- СV=2,5; 2. Countess – СV= 11; 3. LUNA II-YF –
CV= 8; 4. NucleoCounter  YC 100 – CV=11; 5. Cellometer  Auto T4 10 – CV=10 

Бихме искали да отбележим, че EASYCOUNTER YC увеличава 
изображенията 4 пъти, такова увеличение е най-подходящо и това дава 
възможност за измерване размера на частиците, и съответно за по-правилна 
диференциация, което има определящо влияние за точността на замерването. 
За сравнение, NucleoCounter  YC 100 има само 0.7 увеличение на микроскопа, 
което не позволява визуална диференциация на клетките. 

  Необходимо е към това да добавим и големия обем на замерване – 8 µl, 
което дава възможност за замервания със стойности на CV, значително по-
добри от стандартните изисквания. Гарантираната висока точност на замерване 
на EASYCOUNTER YC в комбинация с конкурентната цена на апарата и най-
ниската на пазара цена на консуматива (цената на консуматива до днешен ден 
ограничаваше използването на апарати от този тип) го прави изключително 
атрактивен към настоящия момент. 

Сравнение по някои основни характеристики на EASYCOUNTER YC с 
апаратите, базиращи се на флуоресцентна проточна цитометрия, изхождайки от 
декларираните данни на производителите, е направена в следната таблица: 
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 EASYCOUNTER YC DMYC LUNA II-YF NucleoCounter  YC 100 
 

Cellometer Auto T4 
 

Производител Milkotronic  Logosbiosystems Chemometec Nexcelom 
Метод на 

оцветяване Флуоресцентно багрило Метиленово синьо/без оцветител Флуоресцентно багрило Флуоресцентно багрило Флуоресцентно багрило 

Реагент SOFIA GREEN EtBr/MB AO/PI PI AO/PI 

Микроскоп Fluorescent (4 x ) Light (1000 x ) Fluorescent (4 x ) Fluorescent (0,7x ) Fluorescent (4 x ) 

Необходим 
обем проба 1000uL 1 mL 10uL 60uL 20 uL 

Площ на 
заснемане 43 mm2 1mm2 3,5 mm2 3,5 mm2 3,5 mm2 

Измерван обем 4 uL 0,149 uL 0.5 uL 1 uL 0.5 uL 
Бр. 

изображения 16 ~ 50 1 или  2 1 1 

Време на 
машинен 
анализ 

макс 60 проби/час - Макс 60 проби/час до 120 проб/час макс 60 проби/час 

Диапазон на 
плътността на 

клетките 
1 x 105 ~ 1 x 107 - 5X104- 1X107 cells/ml 5 x 103 - 6 x 106 cells/ml 2.5 x 105 - 5 x 107 cells/ml 

 

Обработка на 
изображение Разпознаване на флуоресцентно изображение човек 

Разпознаване на 
флуоресцентно 
изображение 

Разпознаване на 
флуоресцентно изображение 

Разпознаване на 
флуоресцентно изображение 

Калибровка не не да Не да 

Приложения брой, размер на клетката, жизнеспособност брой, морфология, жизнеспособност брой, размер на клетката, 
жизнеспособност 

Брой, размер на клетката, 
жизнеспособност 

Брой, размер на клетката, 
жизнеспособност 

Време на 
обработка бърз Много бавен бърз Бърз бърз 
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 Заключение 

Разработeн е метод за определяне броя на дрождеви клетки с помощта 
на EASYCOUNTER YC. 

С помощта на EASYCOUNTER YC може ДОСТОВЕРНО да се определи 
общия брой клетки и тяхната жизнеспособност. 

Апаратът може ВЪЗПРОИЗВОДИМО да се използва за определяне броя на 
дрождеви клетки. 

С апарата EASYCOUNTER YC се работи с много голяма представителност  
с едно замерване се определя общ брой клетки и жизнеспособност в 16 μL 
проба. 

Индексите за повторяемост на апарата EASYCOUNTER YC са по-добри от 
останалите апарати с флуоресцентна микроскопияна други световно 
представени фирми (LUNA-FLTM, NucleoCounter YC 100, Cellometer Auto T4 и др.) 

С апарата EASYCOUNTER YC се работи лесно, просто, бързо, точно и 
достоверно. 
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Гаранционна карта 
EASYCOUNTER YC  

Гаранцията е за период от 1 (една) година. Неправилното боравене, 
транспортиране и съхранение прави гаранцията невалидна. 

 

Сериен №      Дата на покупка: 

     

    

 

Парола: 

       

 

 

Дистрибутор: 

 

 

 

 

Подпис:      Печат: 

 

 

 

 

 

 

„Милкотроник” ООД си запазва правото да избере методите, по които ще 
анализира уреда, за да установи валидността на гаранцията. Уреди, които са с 
изтекъл срок на гаранция, не подлежат на безплатен гаранционен сервиз. 
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Сервизна карта 
Купувач:     

 

 

 

 

Сервизен отчет: 

 

Дата на 
приемане 
в сервиза 

Повреда 
Дата на 

получаване 
Подпис 
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Контакти 
За повече информация или техническа помощ посетете нашата интернет 
страница www.autocellcount.comили се свържете с нас: 

 

Централен офис и Сервиз: 
ул. Народни будители No 4 
8900 Нова Загора 
БЪЛГАРИЯ 
тел/факс: + 359 457 670 82 
office@autocellcount.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


