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  EASYCOUNTER YC STARTER KIT 

Инструкция за употреба 

Комплектът съдържа следните консумативи: 

 

Ø 50 бр. CELLCHIP 
 
 

Ø 100 бр. прозрачни епендорфки с оранжева капачка с SOFIA GREEN 
изсушено флуоресцентно багрило и лизиращ рeaгент 
 

Ø 100 бр. прозрачни епендорфки с червена капачка с SOFIA GREEN 
изсушено флуоресцентно багрило 

Ø 200 бр. накрайници за автоматична пипета – до 100 µL 
Ø 200 бр. накрайници за автоматична пипета – до 1000 µL 
Ø 4 бр. епруветки от 15 mL 

 
                           

За приготвянето на пробата за анализ са необходими: 

 

Ø 1 бр. CELLCHIP 
 
 

Ø 1 бр. прозрачни епендорфки с оранжева капачка  с SOFIA GREEN изсушено 
флуоресцентно багрило и лизиращ рeaгент 
 

Ø 1 бр. прозрачни епендорфки с червена капачка  с SOFIA GREEN изсушено 
флуоресцентно багрило 
 
 

Ø 2 бр. накрайници за автоматична пипета до 100 µL 
 

Ø 2 бр. накрайници за автоматична пипета до 1000 µL 
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Ø 2-4  бр. епруветки от 15 mL 
 

Ø 1 бр. автоматична пипета от 100  µL             
Ø 1 бр. автоматична пипета от 1000 µL 
Ø Бъркалка Mini Vortex 

Принцип на анализа 

EASYCOUNTER YC е брояч на индивидуални дрождеви клетки в суспензия чрез детекция на 
флуоресцентните сигнали на оцветената ДНК 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 в 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 лизиращ реагент. След обработката на 
клетките с лизиращ реагент (за 10 минути), 8 µL от всички оцветени клетки с SOFIA GREEN и    
8 µl само от мъртвите клетки оцветени с SOFIA GREEN1 се поставят в CELLCHIP. CELLCHIP се 
поставя в EASYCOUNTER YC апарата, където клетките се броят автоматично. 
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Подготвяне на проба за анализ 

За приготвянето на пробата за анализ са необходими: 

• Хомогенизирана дрождева култура; 

• EASYCOUNTER YC KIT; 

• 2 бр. автоматични пипети. 

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 пробата преди да вземете част от 
съдържанието ѝ. Пробата е представителна само и единствено, когато е разбъркана добре. 

Етапи: 

I. Определяне на степента на разреждане: 

Много важно условие е и степента на  разреждане на пробата. Концентрацията на клетъчната 
суспензия, която се внася в чипа за измерване трябва да e 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 1х105 до 1х107 клетки/ml като: 

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

- измервателен интервал - от 1 х 103 до 5 х 107 клетки/mL 

Ако клетките са от 1х105 до 1х107 клетки/ml изходната проба не се разрежда. 

Ако клетките са повече от 1х107 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.   

Определяне на степента на разреждане при: 

А. При неизвестна концентрация на клетките в пробата 

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

2. Поставете епруветката в центрофуга и балансирайте отсреща с друга епруветка, ако е 
необходимо. 

3. Центрофугирайте за 6 минути при 4000 rpm. 

4. Извадете епруветката внимателно без да разрушите слоя утайка. 
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5. Определете обема на утайката като от общия обем на съдържанието в епруветката  
извадите обема 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 взависимост от определения процент на 
седиментация като използвате таблица 1. 

  Б. При известна ориентировачна концентрация на клетките в пробата  

Обикновено 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 общия обем на съдържанието в 
епруветката и обема на утайката, а директно пробата се разрежда с дестилирана вода.  В 
таблица 1 е представено какво е разреждането на 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 
(прозрачна епендорфка 
с оранжева капачка) 

за мъртви клетки 
(прозрачна епендорфка 
с червена капачка) 

≥ 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, за период от 15 минути) с 
последващо ресуспендиране на пипетите с PBS разтвор. 

II. Разреждане на пробата за анализ: 

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 известната ориентировъчна изходна 
концентрация на клетките. Пробата в едната епруветка се разрежда и използва за определяне 



EASYCOUNTER		YC	STARTER	VIABILITY	KIT	

Инструкция	за	употреба	 31.07.2018	 5	
	

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 пиво 
производството, притеглете на аналитична везна по 1 грам суспензия в двете епруветки от 15 
mL, като използвате пенополистиренова поставка от кита, разредете 1000 пъти 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 поставката 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 mL, 
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.   

4. Вземете 1 mL от разредената и добре хомогенизирана култура в епруветката с обем 15 mL, 
предназначена за определяне на брой мъртви клетки и го поставете в прозрачни епендорфки 
с  червена капачка, която съдържа изсушено багрило SOFIA GREEN.  

5. Затворете двете микроцентрофужни епруветки. 

6. Вземете микроцентрофужните епруветки от статива и поставете върха на всяка 
микроепруветка в отвора на бъркалката Mini Vortex. Натиснете и задръжте натиснат върха за 
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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).  

2.1                    2.2                    2.3  

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

7. Оставете двете микроепруветки на статива за 10 минути за взаимодействие на пробата с 
лизиращия разтвор и за оцветяване на клетките с багрилото SOFIA GREEN.  

8. 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).  

9. Разопаковайте един CELLCHIP.  

 

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

 

10. 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 прозрачната микроцентрофужна епруветка с оранжева капачка (за общ 
брой клетки), а в микрофлуидна камера B поставете 8 µL проба от прозрачната 
микроцентрофужна епруветка с червена капачка (за мъртви клетки). Винаги 
изхвърляйте използвания накрайник и вземете нов за следващото пипетиране. 
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3.1          3.2         3.3  

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, 3.3). Задръжте бутонът на първия стоп, 
отдръпнете пипетата от CELLCHIP и след това плавно отпуснете бутона до начална 
позиция (виж 3.10). 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! 
Избягвайте образуването на балони в микрофлуидната камера и обратни пръски по 

време на пипетиране на разтвора. 

За да заредите останалите 2 микрофлуидни камери С и D на CELLCHIP, повторете процедурата 
описана в точки от 1 до 10 със следващата проба дрождева суспензия. Спазвайте 
последователността, съдържанието от прозрачната епендорфка с оранжева капачка 
да е в С камерата, а пробата от прозрачната епендорфка с червена капачка да е 
в D. 

11. Изчакайте минимум 20 сек, но не повече от 60 сек за да спре движението на пробата в 
микрофлуидните канали. 

12. Поставете зареденият с проба CELLCHIP в каретката на ЕАSYCOUNTER YC.  

13. 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. 
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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.  
        
Съхранение на ЕАSYCOUNTЕR YC KIT : 

ЕАSYCOUNTER YC KIT трябва да бъде съхраняван при температура -10 ̊C до +40 ̊C, защитен от 
пряка слънчева светлина. 

Приложение. Работа с автоматична пипета 

Внимание! 
Преди да започнете работа с автоматичните пипети, внимателно прочете Упътванията 
за употреба на автоматичните пипети. 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.  



EASYCOUNTER		YC	STARTER	VIABILITY	KIT	

Инструкция	за	употреба	 31.07.2018	 9	
	

4.6          4.7           4.8        4.9  

За повече информация и видео инструкции за работа с EASYCOUNTER YC KIT посетете 
www.autocellcount.com  или www.youtube.com/easycounter  

 

 

Срок на годност: виж етикета на кутията 
Произведено от „Милкотроник” ООД 


