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 .1مقدمه
 1-1کاربردها

 Lumateیک سیستم کمی لومینسانس فشرده است که توسط کامپیوتر کنترل می شود .این دستگاه برای خوانش و محاسبه
نتایج آزمایش هایی که در میکرو پلیت های  69چاهکی یا در سینی های استریپ خوانش می شوند ،طراحی شده است .نرم افزار
چند منظوره در یک فلش مموری در اختیار کاربر قرار می گیرد.
دستگاه  Lumateمدل  ،4400می تواند برای تشخیص های  in-vitroمورد استفاده قرار گیرد .این دستگاه دارای سیستم
 Openاست که فرمت پلیت ،نامگذاری تست ها با حروف الفبا ،قابلیت های تفسیر خودکار ،دوبار خوانش چاهک ها ،رسم منحنی و
ویرایش آن و پیام های اخطار و خطا در آن قابل انتخاب است.
این دستگاه برای استفاده توسط افراد آموز ش دیده که توانایی انتخاب قابلیت های مناسب را برای هر نوع کاربرد دارند ،طراحی
شده است .برای آموزش دستگاه با بخش فنی شرکت پشتیبان تماس بگیرید.

هشدار! استفاده برای آزمایش های تشخیصی IN-VITRO

 2-1-1خالصه ای از دستگاه
دستگاه  Lumateمدل  ، 4400یک پلیت  69چاهکی را مورد خوانش قرار می دهد و نتایج را به طور دقیق و خودکار محاسبه می
کند.
دستگاه  Lumateمدل  4400یک سیستم  Openاست که امکان برنامه ریزی انواع ( CLIAکمی لومینسانس) های تابشی را
برای کاربر فراهم می کند.
دستگاه  Lumateمدل  4400تمامی پلیت های استاندارد را می پذیرد .این دستگاه می تواند استریپ ها را به صورت  21تایی8 ،
تایی و حتی بخشی از استریپ ها را مورد خوانش قرار دهد.


روش های از پیش برنامه ریزی شده
محاسبات اساسی به صورت دائم در حافظه ذخیره شده اند و شامل معادالت تک نقطه ای و چند نقطه ای می
باشند.
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شرایط در بعضی موارد ایجاب می کند که برای خوانش نمونه ها از میانگین خوانش ها و یا از خوانش به صورت
 Duplicateاستفاده کنیم .توضیح هر یک از روش های محاسباتی در بخش  Assay Modes 1-4آمده
است .روش های محاسباتی پیشنهادی عبارتند از:
RLU , Factor, Standard, Cut Off, Point-to-Point, Linear Regression, Cubic Spline,
Dose Response, Polynomial Regression(2nd, 3rd, and 4th order),4-Parameter
Logistic and % RLU


حافظه ی قابل برنامه ریزی توسط کاربر
نرم افزار دستگاه  Lumateاین امکان را به کاربر می دهد که آزمایش ها را ایجاد ،ویرایش و ذخیره کند .منحنی
های استاندارد نیز در همین حافظه ذخیره می شوند .پروتکل تست ها تا زمانی که توسط کاربر تغییر داده نشوند
و یا حذف نگردند در این حافظه باقی می مانند.

 1-3-1اصول عملکرد دستگاه
حمل کننده ی پلیت ،هر کدام از چاهک ها را به وسیله ی فیبر نوری در محل خوانش قرار می دهد .و انرژی نوری از اطراف نمونه
توسط کابل فیبر نوری جمع آوری می شود .این فیبر نوری در مسیر ) Photomultiplier(PMTقرار گرفته است PMT .انرژی
نوری انتقال یافته را به یک سیگنال الکتریکی تقویت شده تبدیل می کند .سیگنال تولید شده می تواند با سیگنال های غلظت های
شناخته شده مقایسه شود و تفسیر شود.
به محض وارد کردن یک  ، Test Modeکالیبراسیون  LEDداخلی چک می شود.

 2-1عالئم هشداردهنده

 1-2-1عالئم ایمنی
این عالئم ممکن است روی دستگاه دیده شوند:

خطر عفونت

به کتابچه ی راهنما

اتصال به زمین

مراجعه کنید
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خطر شوک الکتریکی

فیوز :به منظور حفاظت مداوم دستگاه در برابر آتش سوزی ،فیوز دستگاه را فقط با فیوز مشابه خودش تعویض کنید .قبل از
تعویض فیوز ،دستگاه را از منبع تغذیه جدا کنید.

 2-2-1معنا شناسی واژه های ایمنی
کلماتی که ممکن است روی دستگاه دیده شوند:
DANGER

هشدار برای آسیبی که شما می توانید بالفاصله آن را برطرف
کنید.

WARNING

هشدار برای آسیبی که شما نمی توانید بالفاصله آن را برطرف
کنید.

CAUTION

هشداری که مربوط به ویژگی های دستگاه می شود.

کلماتی که ممکن است در این کتابچه ی راهنما دیده شوند:
WARNING

شرایطی را نشان می دهد که ممکن است باعث آسیب دیدگی
و یا مرگ شود WARNING .هشدار برای آسیبی است که
شما نمی توانید بالفاصله آن را برطرف کنید.

CAUTION

شرایطی را نشان می دهد که ممکن است باعث خرابی دستگاه
شود.

 3-1احتیاط های ایمنی
به منظور اطمینان از امنیت کاربر و طوالنی شدن عمر دستگاه ،تمامی مراحل زیر را با دقت انجام دهید.


مطالعه ی دستورالعمل ها :قبل از استفاده از دستگاه ،کتابچه ی راهنما را با دقت مطالعه کنید .به منظور اجتناب از
آسیب و خرابی دستگاه و هر چیزی که به دستگاه متصل است ،احتیاط های ایمنی زیر را دوباره مرور کنید .به منظور
جلوگیری از وقوع خطرات بالقوه ،از دستگاه فقط برای موارد تعیین شده استفاده کنید .به منظور دسترسی به بهترین
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نتایج ،سعی کنید قبل از انجام هرگونه تست تشخیصی ،با دستگاه و قابلیت های آن ،آشنا شوید .می توانید سواالت خود
را از شرکت پشتیبان دستگاه بپرسید.


تعمیر کردن :کاربر نمی تواند دستگاه را تعمیر کند ،در صورت بروز هرگونه مشکل دستگاه را به بخش فنی شرکت
پشتیبان ارسال کنید.



از لباس ایمنی استفاده کنید :در بسیاری از آزمایش های تشخیصی از موادی استفاده می شود که به صورت بالقوه
خطر زیستی دارند .همیشه هنگام استفاده از دستگاه ،از لباس ایمن و محافظ چشم استفاده کنید.



از دستورالعمل های عملیاتی پیروی کنید :هنگام استفاده از دستگاه ،فقط از دستورالعمل های درج شده در کتابچه
ی راهنما استفاده کنید زیرا در غیر این صورت ممکن است ایمنی دستگاه به خطر بیفتد.



از کابل برق مناسب استفاده کنید :فقط از کابل برقی استفاده کنید که برای این محصول تایید شده است.



دستگاه را اتصال به زمین کنید :به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی ،دستگاه را به زمین متصل کنید .یک روش
پیشنهادی این است که یک سیم را از خروجی اتصال زمین پشت دستگاه به سطح فلزی یا زمین وصل کنید.

 : WARNINGبه منظور جلوگیری از شوک الکتریکی ،دستگاه را به زمین متصل کنید .یک
روش پیشنهادی این است که یک سیم را از خروجی اتصال زمین پشت دستگاه به سطح
فلزی یا زمین وصل کنید.




ولتاژ تمام پایه ها را چک کنید :برای جلوگیری از برق گرفتگی و آتش سوزی قبل از ایجاد هر گونه اتصال  ،ولتاژ پایه
ها را چک کنید و با کتابچه ی راهنما مقایسه کنید.



نحوه ی نصب دستگاه :دستگاه را روی یک سطح محکم نصب کنید که توانایی تحمل وزن  .59.5کیلوگرم را داشته
باشد .سطح نگهدارنده باید فاقد هر گونه لرزش باشد .نیازی نیست که دستگاه با چفت و بست محکم شود.



دستگاه را بدون استفاده از کاورهای محافظ راه اندازی نکنید :هنگامی که کاور دستگاه از روی دستگاه برداشته
شده است ،دستگاه را راه اندازی نکنید.



از فیوز مناسب دستگاه استفاده کنید :فقط از فیوزی استفاده کنید که توسط کارخانه ی سازنده ،برای دستگاه
مشخص شده است.



از مدارهای بدون محافظ بپرهیزید :هنگامی که کابل برق به دستگاه متصل است ،هرگز به اتصاالت و اجزای داخلی
آن دست نزنید.



دستگاه را در شرایط خیس و مرطوب راه اندازی نکنید.



دستگاه را در فضای قابل احتراق راه اندازی نکنید.
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سطح دستگاه را تمیز و خشک نگه دارید :از حالل ها برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید .از استفاده از تمیز
کننده های ساینده بپرهیزید؛ سطح خارجی دستگاه را با استفاده از یک پارچه ی نرم و مقداری آب تمیز کنید .اگر
احتیاج بود می توانید از یک پاک کننده ی مالیم استفاده کنید .به عنوان ضد عفونی کننده از محلول سفید کننده ی
کلر  21%یا الکل ایزوپروپیل  51%استفاده کنید .مراقب باشید که مایع به داخل دستگاه نفوذ نکند.

 4-1احتیاط های عملیاتی
توجه :نبودن  RAMکافی روی عملکرد دستگاه شما اثرگذار است .برای  RAM ،Microsoft Windows XPحداقل Mb
 .21مورد نیاز است.


از بلند کردن ،تکیه دادن و برگرداندن دستگاه هنگامی که پلیت داخل دستگاه است خودداری کنید.



از اجرای تعداد کافی کنترل ها در هر آزمایش اطمینان حاصل کنید .اگر کنترل ها در محدوده ی قابل قبول قرار ندارند به
نتایج تست ها اعتماد نکنید.

احتیاط های خطرهای زیستی
احتیاط های خطرهای زیستی

 :WARNINGاگر هنگام کار با دستگاه ،هر گونه موادی از دستگاه بیرون
آمد سریعا دستگاه را خاموش کنید  .مواد را پاک کنید و در زباله هایی که
خطر های زیستی دارند بیندازید.

 1-4-1زمان  Warm Upدستگاه
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توصیه می شود که قبل از شروع کار با دستگاه 01 ،دقیقه دستگاه را روشن بگذارید تا دستگاه گرم شود .این کار باعث پایداری درجه
ی حرارت دستگاه می شود.

 .2مشخصات فنی دستگاه
پلیت به سمت جلو و پشت دستگاه حرکت می کند.
بر اساس تنظیمات ،گزارش ها می توانند برای پرونده های آزمایشگاهی و گزارش های پزشکی ،نمایش داده شوند و یا پرینت گرفته
شوند.
نوری:
روش تشخیصی:

تابش لومینسانس
HRP 1*10 -18 moles, ALP 1*10 -21 moles

حد حساسیت/تشخیص
محد.ده ی دینامیک خطی

10 6 RLU

انتقال سیگنال ناخواسته

کمتر از 2.5* 10 -4

آشکارساز

)Photomultiplier (PMT

طیف طول موج:

 9.1-041نانومتر

قله ی طول موج:

 411نانومتر

جایگاه نمونه

پلیت های استاندارد  69خانه ای یا سینی های استریپ

الکترونیک
100-240 VAC, 50-60 Hz 90W

منبع تغذیه مورد نیاز

تمامی کابل های برق باید توسط شرکت سازنده تایید شده باشند.
اتصال به کامپیوتر

USB Port

ریز پردازنده

eZ80

سرعت

خوانش جذب ها برای یک پلیت  69خانه ای حدود  1دقیقه طول
می کشد.
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Stepper Motor

انتقال پلیت

NRTL listed, CE mark

گواهینامه
نرم افزار
قابلیت ها

نرم افزار کامپیوتری با قابلیت گرفتن فرمان از کاربر ،نمایش پیغام
های خطا ،گزارش کامل پلیت ،قابلیت تفسیر خودکار ،قابلیت دوبار
خوانش ،تعیین کننده محل کنترل و رسم و ویرایش منحنی

Format

بروز رسانی از طریق  CD ROMو اینترنت

سیستم های عملکردی

ویندوز  ،Vista ،7ویندوز XP

حداقل سیستم مورد نیاز

ویندوز  256 MB RAM ،XPو پورت USB
Create/edit protocols, import/export data, LIS

منوهای ثانویه ی دستگاه
روش های محاسباتی

RLU, Factor, Standard, %RLU, Point to Point,
Polynomial Regression(2nd , 3rd , and 4th order),
Linear Regression (log & linear), Dose Response,
Cubic Spline, Cutoff modes

سایر قابلیت ها

سیستم قابل برنامه ریزی  ،Openفرمت پلیت قابل انتخاب ،گزارش

گزینه های QC

ذخیره داده های کنترل ،پرینت نمودارهای محدوده  QCیا
Levey-Jennings

USB port

کابل  USBموجود است.

فیزیکی
ابعاد

 26*1150*41سانتیمتر
وزن  .55کیلوگرم

شرایط محیطی
دما

 2.تا  0.درجه سانتی گراد

رطوبت

 21%تا 8.%

دمای مناسب برای انبار کردن

 21تا  .1درجه سانتی گراد

ارتفاع

 1111متر باالتر از سطح دریا
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 .3نصب
 1-3باز کردن دستگاه
بسته بندی دستگاه را با دقت باز کنید ،دستگاه را از کیسه ی پالستیکی خارج کنید .اگر هر گونه خرابی ناشی از حمل و نقل دستگاه
وجود داشت سریعا به شرکت پشتیبان گزارش دهید .کتابچه ی راهنمای اپراتور ،کابل برق  ،کابل  USBو حافظه ی  USBباید در
بسته بندی دستگاه ،موجود باشد.

توجه  :بسته ی اصلی دستگاه را نگه دارید تا بتوانید در مواقعی که می خواهید دستگاه را به مکان دیگری انتقال دهید و یا برای
تعمیر به شرکت بفرستید از آن استفاده کنید.
لیست محتویات موجود در بسته بندی دستگاه:
توضیح

تعداد
2

Certification of Conformity

2

Certification of Quality

2

راهنمای اپراتوری و نصب دستگاه

2

کابل برق

2

کابل USB

2

فلش مموری

محل قرارگیری و استفاده از دستگاه
دستگاه را روی یک سطح صاف ایمن برای تحمل وزن  .55کیلوگرم قرار دهید .لرزش اضافی هنگام خوانش باعث کاهش
تکرارپذیری می شود .بنابراین ،یک سطح محکم مورد نیاز است .اطراف دستگاه باید حدود  8سانتی متر فضای خالی وجود داشته
باشد تا تهویه مناسب انجام شود.
محل کلید روشن/خاموش دستگاه
هنگام نصب منبع تغذیه ،دستگاه باید خاموش باشد .به پنل پشتی دستگاه نگاه کنید تا مطمئن شوید که دکمه دستگاه روی
حالت  OFFقرار دارد .منبع تغذیه را متصل کنید .شکل مربوط به پنل پشتی دستگاه را می توانید در بخش اجزا و کنترل ها ببینید.
کابل برق مورد نیاز
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فقط از کابل برقی که مورد تایید کشور سازنده ی دستگاه است ،استفاده کنید .برای  110-120 Vکه در داخل  USاستفاده می
شود از کابلی که در لیست  ULوجود دارد استفاده کنید .این کابل شامل حداقل  18AWGمی شود ،باید از نوع  SVTیا  SJTبا
سه سیم رسانا باشد ،حداکثر  0متر طول داشته باشد ،نرخ آن  125 V ، 10Aباشد ،تیغه های موازی و اتصال به زمین داشته باشد.
برای  220-240 Vکه در داخل  USاستفاده می شود ،کابلی مشابه کابل فوق استفاده می شود با این تفاوت که از نرخ 250V
استفاده می شود ،این کابل از یک جفت تیغه استفاده می کند و اتصال به زمین دارد .این کابل توسط کارخانه ی سازنده تامین می
شود.
زمین ایمن
برای جلوگیری از خطر شوک الکتریکی ،شاخه سوم منبع  ACباید به بخش های رسانای داخلی دستگاه متصل شود .بخش های
داخلی که باید به زمین متصل شوند با  IECمشخص شده اند.

برای زمین کردن دستگاه از روش های توصیه شده استفاده کنید و آن ها را به میل خود تغییر ندهید.
به منظور جلوگیری از خطر شوک الکتریکی ،شاخه ی سوم پریز برق  ACباید به یک قسمت رسانا از داخل دستگاه وصل شود.
نقاط داخلی دستگاه که اتصال به زمین می شوند با  IECعالمت گذاری می شوند.
اتصال این نقاط را به هیچ عنوان باز نکنید .برای زمین کردن دستگاه یک روش متعارف این است که خروجی اتصال به زمین پشت
دستگاه را به یک زمین مناسب متصل کنید .به منظور جلوگیری از خطر شوک الکتریکی ،کابل برق باید اتصال به زمین شود.
از مجزا بودن مسیر برق دستگاه اطمینان حاصل کنید
مسیر برق مورد استفاده باید خالی از ولتاژهای گذرای بزرگ مانند پمپ های بزرگ ،سانتریفیوژهای بزرگ ،یخچال و فریزر،
دستگاه های تصفیه هوا ،اتوکالوهای بزرگ ،آون ها و خشک کننده ها باشد .اگر در عملکرد منبع تغذیه اختالل ایجاد شود ،دستگاه
خاموش می شود .در صورت بروز چنین اتفاقی ،اجازه دهید دستگاه چند لحظه خاموش باشد .هنگامی که دستگاه مجددا روشن شد،
به عملکرد طبیعی خود باز می گردد اما منحنی استانداردی که در حافظه ذخیره نشده باشد ،از بین می رود.
نقص فیوز به ندرت اتفاق می افتد ،ولی اگر چنین اتفاقی افتاد باید تعویض آن توسط افراد حرفه ای انجام شود.
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 ! Warningبرای حفاظت مداوم در برابر خطر آتش سوزی ،از فیوز مناسب استفاده
کنید .قبل از تعویض فیوزها ،کابل برق را جدا کنید.

 2-3اجزا و کنترل ها
شکل های زیر واژه هایی را نمایش می دهند که در این راهنما استفاده شده اند .جزئیات بیشتر در خصوص نحوه عملکرد هرکدام
از این بخش ها در بخش  4آورده شده است.

 1-2-3اجزای دستگاه

در
المپ
نشانگر

شکل  2-2-1-0نمای جلوی دستگاه

11

سینی بیرون
است
المپ نشانگر

درب باز است

شکل  1-2-1-0درب باز است ،سینی بیرون است

جهت گیری پلیت:
پلیت را به نحوی در سینی قرار
دهید که چاهک  A1گوشه ی
سمت راست ،باال قرار بگیرد.

جهت کسب اطالعات بیشتر به
بخش  1-1-4بارگذاری پلیت
مراجعه کنید.

شکل  0-2-1-0قرار دادن پلیت در سینی در حالی که چاهک  A1در گوشه ی سمت راست ،باال قرار گرفته است.
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 . Aسینی بیرون آمده است و
پلیت بارگذاری شده است.

 . Bدرب باز است.

شکل  4-2-1-0درب باز است ،سینی بیرون آمده است و پلیت بارگذاری شده است

. Aکلید پاور
 = Iروشن
 = Oخاموش
 . Cاتصال USB
اتصال کابل برق

شکل  .-2-1-0نمای پشتی دستگاه
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 3-3نصب دستگاه و نرم افزار
نکته مهم:
تا قبل از نصب دستگاه USB ،را به دستگاه یا کامپیوتر متصل نکنید .انجام این کار روی نصب درایورهای مورد نیاز برای اجرای
 Lumate Managerتاثیر گذار است.
مراحل موجود در بخش  2-0-0را دنبال کنید سپس به بخش  1-0-0اتصال پورت  USBمراجعه کنید.

 1-3-3نصب نرم افزار
کامپیوتر را روشن کنید و فلش مموری را به کامپیوتر متصل کنید .روی  Setup.exeدابل کلیک کنید تا نصب آغاز شود .پیغام
های مربوط به نصب را دنبال کنید.

فایل  Setup.exeدر فلش مموری وجود دارد (.به بخش نصب نرم افزار مراجعه کنید).
پیغام نمایش داده شده روی صفحه نمایش

مراحل
روی  Setup.exeدابل کلیک کنید تا نصب آغاز شود.

شکل  2-2-0-0برای شروع نصب دابل کلیک کنید.
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صفحه ی خوش آمد گویی ظاهر می شود بر روی  Nextکلیک

فرایند نصب آغاز می شود:

کنید.

تنظیمات فعلی برای نصب ،بر روی  Installکلیک کنید:

پوشه ی مقصد را انتخاب کنید و بر روی  Nextکلیک کنید:

12

نصب تمام شد بر روی  Finishکلیک کنید:

در حال نصب:

آیکون Lumate Manager

21

پورت مربوط به کامپیوتر قبل از فعالسازی  LuMate Managerنیازی به تنظیمات ندارد .اگرچه ،توضیحاتی در مورد چگونگی
نمایش و تنظیم آن در بخش  2-1-9آورده شده است.
پورت  Lumateنیازی به تنظیمات برای همسان سازی با  COM Portندارد .اگرچه ،توضیحاتی در مورد چگونگی نمایش و
تنظیم آن در بخش  1-1-9آورده شده است.
فلش مموری را از پورت  USBکامپیوتر جداسازی کنید.

 2-3اتصال پورت USBبا استفاده از کابل  USBهمراه دستگاه ،پورت  USBکامپیوتر را به پورت  USBدستگاه  Lumateمتصل کنید(.به شکل -0-0
 2-1نمای پشتی دستگاه مراجعه کنید).

به پورت  USBکامپیوتر

به پورت  USBموجود در

متصل می شود.

پشت دستگاه ( )Aمتصل
می شود.
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شکل  2-1-0-0نمای پشتی دستگاه

 4-3روش های چک کردن دستگاه
برای اطمینان از نصب نرم افزار  Lumate Managerو اتصال کابل  ،USBمراحل موجود در بخش  0-0را دنبال کنید .دستگاه
و کامپیوتر را روشن کنید سپس برای شروع برنامه ،روی آیکون  Lumate Managerکلیک کنید .دستگاه  Lumateو کامپیوتر
را روشن کنید سپس بر روی آیکون  Lumate Managerدابل کلیک کنید.
توجه :اگر الزم است که پورت اتصال را تنظیم کنید ،جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش  1-9مراجعه کنید.
پس از روشن کردن دستگاه به موارد زیر توجه کنید:


دستگاه صدای بیپ پخش می کند.



 LEDنشانگر  Powerروشن می شود.



دستگاه فرایند آغاز به کار را انجام می دهد و  0صدای بیپ کوتاه پخش می کند.

اگر دستگاه روشن شد اما موارد توضیح داده شده در باال رخ ندادند ،اتصال کابل  USBو تنظیمات پورت  COMرا چک کنید.
همچنین پیغام های خطا را در گوشه سمت راست پایین صفحه نمایش چک کنید.



روی  Tray Outکلیک کنید و از باز شدن در و خروج سینی میکروپلیت اطمینان حاصل کنید.



روی  Tray Inکلیک کنید و از بسته شدن در اطمینان حاصل کنید.
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 .4برنامه ریزی آزمایش ها
بخش  1-4انتخاب های عمومی :در این بخش سواالتی فراهم شده است که باید قبل از شروع تست آن ها را مرور کنید.
بخش  : Assay Modes 2-4توضیح هر یک از روش ها و دستورالعمل مرحله به مرحله ی برنامه ریزی آن ها در این بخش
آمده است.

 1-4انتخاب های عمومی
برای هر تست ،دستگاه نیاز به انتخاب ( Modeروش) دارد .بنابراین فقط سوال های مربوط به انتخاب  Modeپرسیده می
شوند .به عنوان مثال در  RLU Modeانتخاب های دیگری مورد نیاز نیست.
سوال های مطرح شده در زیر را قبل از شروع یک تست ،مرور کنید (.جهت پاسخ دهی به این سواالت به بروشور کیت CLIA
مراجعه کنید.
 .2از کدام برنامه های محاسباتی استفاده خواهد شد؟
 .1آیا به بالنک نیاز است؟
.0چند کالیبراتور مورد استفاده قرار می گیرند؟
توجه :توجه در این کتابچه ،واژه های کالیبراتور و استاندارد هر دو به یک معنا هستند و برای موادی با غلظت شناخته شده
استفاده می شوند.
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 .4مقادیر کالیبراتورها چقدر است؟
 . .کدام یک از کالیبراتورها و یا نمونه ها به صورت تکی خوانش می شوند و کدام یک از آنها به صورت  Duplicateخوانش می
شوند؟
توجه :واژه ی نمونه برای موادی با غلظت ناشناخته به کار می رود.
 . 9مکان کنترل یا کنترل ها مشخص می شود؟ در این صورت شماره پلیت ،ردیف و چاهک هرکدام را مشخص کنید.
 .5آیا  Cutoffقابل قبول یا محدوده های کنترل برای مقایسه ی خودکار به دستگاه داده شده اند؟ اگر چنین است محدوده هایی
که برای هر کدام استفاده می شود کدام است؟
 .8برای برچسب گذاری نمونه های مثبت از مقدار  Cutoffاستفاده می شود؟ در این صورت به مقداری که در آن محدوده مثبت
شروع می شود نیاز دارید.
 .6برای برچسب گذاری نمونه های منفی از مقدار  Cutoffاستفاده می شود؟ در این صورت مقادیر کمتر از کدام  Cutoffمنفی
محسوب می شوند؟

 1-1-4انتخاب فرمت پلیت
میکرو پلیت های استاندارد می توانند به صورت استریپ های 8تایی (چپ/راست) یا استریپ های 21تایی (جلو/عقب) با شروع
از چاهک  A-1خوانش شوند.
ممکن است برای نمایش و پرینت آزمایش های مختلف نیاز به تغییر فرمت داشته باشید .نرم افزار  Lumateقابلیت پرینت هر
دو فرمت را دارد.
توضیح

انتخاب فرمت پلیت
صفحه  Plate Layoutصفحه اصلی است .عالوه بر این شما
می توانید با کلیک روی دکمه  Plate Layout Tabکه در
گوشه چپ پایین صفحه قرار دارد ،به این منو دسترسی پیدا
کنید.
فرمت پلیت با کلیک روی دکمه های  8-wayیا 12-way
انتخاب می شود .هنگامی که یک فرمت را انتخاب می کنید ،تا
زمانی که آن را تغییر ندهید دستگاه روی آن فرمت باقی می
ماند.
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با انتخاب  Duplicates Side by Sideنیازی به انتخاب
تمام چاهک ها به صورت ( Duplicateدوتایی) ندارید .شما
می توانید استانداردهای دوتایی را با نمونه های تکی اجرا کنید
(یا بالعکس) و استاندارد خارج از محدوده می تواند به سادگی
ویرایش شود.

برای انتخاب فرمت 8

برای استفاده از نقشه پلیت ،باید یک تست برنامه ریزی و ذخیره

تایی یا  21تایی برای

شود .برای خوانش جذب ها بدون برنامه ریزی یک تست ،از

پلیت ،از این بخش

روش  Read Plate RLUکه در منوی  Tests optionدر
نوار ابزار اصلی قرار دارد استفاده کنید.

به منظور شروع ،اطمینان حاصل کنید که دستگاه  Lumateاز
طریق کابل  USBبه کامپیوتر متصل شده است(جهت کسب
اطالعات بیشتر به بخش  0-0نصب دستگاه و نرم افزار مراجعه
کنید) سپس دستگاه را روشن کنید.

دستگاه صدای بیپ پخش می کند LED ،نشانگر Power
روشن می شود و دستگاه شروع به گرم شدن می کند.

هنگامی که فرایند راه اندازی اولیه ی دستگاه به پایان رسید
دستگاه  0بیپ کوتاه پخش می کند.

بر روی آیکون  Lumate Managerکلیک کنید.
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استفاده کنید.

صفحه ی  Plate Layoutبر روی مانیتور کامپیوتر نمایش
داده خواهد شد.
با کلیک بر روی دکمه های  8-wayو  12-wayمی توانید
فرمت پلیت را انتخاب کنید ،تا زمانی که فرمت پلیت را تغییر
ندهید روی همان فرمت انتخابی باقی می ماند.

 2-1-4قرار دادن پلیت در داخل دستگاه
اکثر سینی های استریپ و پلیت های  69چاهکی مشابه هستند و قابل بارگذاری بر روی دستگاه  Lumateمی باشند .قبل از
اینکه آزمایش را شروع کنید ،دستگاه را با یک پلیت خالی تست کنید .پلیت را طوری در دستگاه قرار دهید که چاهک  A-1در
گوشه سمت راست باالی چاهک قرار گیرد .بنابراین ،ابتدا ردیف اول وارد سیستم خوانش می شود .پس از قرار دادن پلیت در دستگاه
از قرارگیری محکم در جایگاه آن اطمینان حاصل کنید.

پلیت را طوری در دستگاه
قرار دهید که چاهک A-1
در گوشه سمت راست باالی
چاهک قرار گیرد .بنابراین،
ابتدا ردیف اول وارد سیستم
خوانش می شود.

هنگامی که از یک سینی استریپ استفاده می کنید مطمئن شوید که تمام چاهک ها به پایین فشار داده شده اند تا هنگام ورود
آنها به دستگاه با مشکل مواجه نشوید.
برای کسب بهترین نتایج ،چاهک ها را کامل پر نکنید .با توجه به حجم کلی چاهک 111 ،تا  1.1میکرولیتر حداکثر حجم های
پیشنهادی برای زمانی است که از  Mixاستفاده می شود.
هنگامی که از برچسب روی پلیت استف اده می کنید مراقب باشید تا برچسب مانع قرارگیری پلیت در دستگاه نشود یا اینکه در
مسیر عبور نور قرار نگیرد.
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Assay Modes 2-4
نرم افزار  Lumateشامل چند روش محاسباتی از پیش برنامه ریزی شده می شود که به وسیله ی آن ها می توان ایمونواسی های
آنزیمی و سایر تست های مشابه را انجام داد.
از طریق منوی  Testدر نرم افزار  Lumate Managerمی توانید به  Assay Modesدسترسی پیدا کنید (.جهت کسب اطالعات
بیشتر به بخش  1-1-.مراجعه کنید).








RLU
Factor
Standard
Cut Off
Point to Point
Linear Regression
( Cubic Splineمحدود شده)






Dose Response
)Polynomial Regression (Polynomial 2 ,3rd ,4th order
4-Parameter Logistic
%RLU
nd

 Assay Mode ! CAUTIONرا بر طبق بروشور کیت انتخاب کنید! همیشه از کنترل
های  Normalو  Abnormalاستفاده کنید.
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 1-2-4روش RLU
روش RLU

شرح روش:
دستگاه  Lumateمدل  RLU ، 4400ها را می خواند و
پرینت می گیرد.

انتخاب بالنک اختیاری است.

 2-2-4روش Factor
روش Factor

شرح روش:
در روش  ، Factorدستگاه  RLUهای
خوانش شده را در فاکتوری که توسط
کاربر به دستگاه داده می شود ضرب می
کند سپس مقادیر غلظت را محاسبه می
کند.
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 3-2-4روش Standard
روش Standard

شرح روش:
دستگاه در ابتدا یک استاندارد را به صورت تکی یا چندتایی می
خواند سپس غلظت ها را بر اساس منحنی ای که از نقطه ی
) (0,0و استاندارد می گذرد ،رسم می کند.

 4-2-4روش Cut Off
روش Cut Off

شرح روش:
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نتایج بسیاری از آزمایش های کیفی بر اساس مقدار Cut
 Offتفسیر می شوند .برای مثال  RLUهای خوانش
شده ای که بزرگتر از مقدار  Cut Offباشند با عنوان
مثبت(یا منفی) تفسیر می شوند و  RLUهای خوانش
شده ای که کمتر از مقدار  Cut Offباشند با عنوان
منفی(یا مثبت) تفسیر می شوند .کمپانی سازنده ی کیت
برای به دست آوردن مقدار نقطه ی  Cut Offاز انواع
میانگین ها استفاده کرده است.

دستگاه  Lumateاز یک معادله ی جهانی استفاده می
کند که قابلیت انطباق با کلیه ی کیت ها را دارد .در این
روش فاکتورهای ’ ‘Xو ’ ‘Yو همچنین ضریب ’‘F
توسط کاربر وارد می شود .معادله به صورت زیر است:
COV=X* mean(Nc) + Y*mean(Pc)+F
)(Cut Off Value

در روش  ‘X’ ، Cut Offدر میانگین کنترل های منفی
و ’ ‘Yدر میانگین کنترل های مثبت ضرب می شود و
در نهایت این دو مقادیر با فاکتور ’ ‘Fجمع می شوند و
مقدار  (COV) Cut Offبه دست می آید.

مقادیر ’ ‘Y’ ، ‘Xو ’ ‘Fمی توانند مثبت ،منفی و یا
صفر باشند .همچنین می توانید برای مقدار دهی به این
متغیرها از اعداد اعشاری مثل  15.استفاده کنید.
ابتدا تعدادی از کنترل های منفی خوانش می شوند
سپس کنترل های مثبت خوانش می شوند.
انتخاب بالنک اختیاری است.
COV=X* mean(Nc) +F
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از این فرمول هنگامی استفاده می شود که
فقط کنترل های منفی برای محاسبه ی
 COVدر نظر گرفته شده اندmean(Nc) (.
= میانگین کنترل های منفی)

COV=Y*mean(Pc)+F


از این فرمول هنگامی استفاده می شود که
فقط کنترل های مثبت برای محاسبه ی
 COVدر نظر گرفته شده اندmean(Pc) (. .
= میانگین کنترل های منفی)

COV=X* mean(Nc) + Y*mean(Pc)+F


از این فرمول هنگامی استفاده می شود که
محاسبه ی مقادیر  Cutoffبر اساس کنترل
های مثبت و منفی می باشد.



در این معادله ،از ( NCکنترل های منفی) و
( PCکنترل های مثبت) برای محاسبه ی
( COVمقدار  ) Cutoffاستفاده شده است.



مقدار متغیر ها را از روی بروشور کیت وارد
کنید .مقادیر یک یا چند متغیر می تواند منفی،
صفر ،یک و یا اعشاری باشد.



دستگاه  Lumateمیانگین کنترل های مثبت
و منفی را محاسبه می کند.

COV=X*mean(Cc)+F


 = COVمقدار  Cutoffبرای تفسیر
مثبت یا منفی



 = Xمقدار متغیر  Xدر بروشور کیت
آمده است .توجه :اگر برای  ، Xمقداری
در بروشور ذکر نشده بود  Xرا  2قرار
دهید.
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 = MCCدر زمان اجرای تست ،میانگین
جذب کنترل های  Cutoffمحاسبه می
شود.



انتخاب بالنک اختیاری است و بستگی به
بروشور کیت دارد.



 = Fیک فاکتور است که به MCC
اضافه می شود .عدد مربوط به  Fدر
بروشور کیت موجود است .اگر در بروشور
کیت  ،مقداری برای  Fذکر نشده بود
برای آن عدد صفر را وارد کنید.



کنترل های مثبت و منفی و یا یکی از آن
ها ممکن است برای QC criteria
(معیار کنترل کیفی) استفاده شود.



شما می توانید روش  Cutoffعادی
(negative< ،positive>= cutoff
 )cutoffیا روش  Cutoffمعکوس را
انتخاب کنید .با انتخاب روش معکوس،
نمونه هایی با مقادیر کمتر از  ،cutoffبه
عنوان ( positiveمثبت) گزارش می
شوند.

دستگاه میانگین کنترل های

منفی و مثبت را محاسبه می کند.


برای همه ی کنترل ها QC criteria
قابل برنامه ریزی است.

شما می توانید روش  Cutoffعادی ( )negative< cutoff ،positive>= cutoffیا روش  Cutoffمعکوس را انتخاب کنید .با
انتخاب روش معکوس ،نمونه هایی با مقادیر کمتر از  ،cutoffبه عنوان ( positiveمثبت) گزارش می شوند .دستگاه میانگین
کنترل های منفی و مثبت را محاسبه می کند .اگر این گزینه را انتخاب کرده اید  ،به منظور وارد کردن  Cut Offها و محدوده های
آن ها از عالمت های > و < استفاده کنید.
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روش ( Cut Offادامه)

شرح روش( :ادامه)


به منظور تفسیر نتایج می توانید از روش Cut
 Offعادی ( > Cut Offمنفی Cut Off ،
= < مثبت) و یا روش  Cut Offمعکوس
استفاده کنید.



با استفاده از روش  Cut Offمعکوس ،به نمونه
هایی که مقادیر آن ها کمتر از مقدار Cut off
باشد برچسب ”( “Positiveمثبت) داده می
شود.



اگر از این گزینه استفاده می کنید ،به منظور
وارد کردن  Cut Offها و محدوده های آن ها
از عالمت های > و < استفاده کنید.

 5-2-4روش Point-to-Point
روش Point-to-Point

شرح روش:
دستگاه تعدادی از استاندارد ها را می پذیرد و آن ها را به صورت
تکی و یا چندگانه مورد خوانش قرار می دهد.
پس از آن غلظت ها بر اساس منحنی کالیبراسیون Point-to-
 Pointمحاسبه می شوند.
داده ها می توانند برای یکی از روش های محاسباتی زیر وارد
شوند:
Linear-linear .2
( Ln .1لگاریتم طبیعی)linear-
Linear-ln .0
Ln-ln .4
انواع : Assay Axis
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داده ها می توانند برای یکی از محاسبات زیر وارد شوند:

توجه :انواع  Assay Axisدر سایر روش های رگرسیون نیز
وجود دارند.

Linear-linear .2
( Ln .1لگاریتم طبیعی)linear-
Linear-ln .0
ln-ln .4
Logit-log ..
مقادیر  RLUو یا  lnآن ها ( )RLU *2111همیشه بر روی
محور ” “Yنمایش داده می شوند و غلظت ها یا  lnآن ها،
همیشه بر روی محور ” “Xنمایش داده می شوند.

 – “Y=RLU , X=CONC” .2در این حالت هم
داده های خوانش  (y) RLUو هم داده های
غلظت ) ،(xخطی هستند.
 - “Y=Ln(1000*RLU),X= Conc” .1لگاریتم
طبیعی  RLUبر حسب غلظت رسم می شود .ابتدا
مقادیر جذب در عدد  2111ضرب می شوند سپس از
آن ها لگاریتم گرفته می شود.
 - “Y=RLU,X=Ln(Conc)” .0خوانش  RLUبر
حسب لگاریتم طبیعی غلظت رسم می شود.
- “Y=Ln(1000*RLU),X=Ln(Conc)” .4
لگاریتم طبیعی خوانش  RLUبر حسب لگاریتم
طبیعی غلظت رسم می شود.
 -“Y=Logit(RLU),X=Log(Conc)” ..غلظت

هنگامی که از فرمتی استفاده می کنید که  lnیا  Logغلظت

های ناشناخته را با استفاده از فرمول زیر محاسبه می

را محاسبه می کند(از غلظت  0.0استفاده نکنید زیرا  Log0و

کند:

 Ln0تعریف نشده اند پس باید هنگام استفاده از این روش از
غلظت  0.0صرف نظر کنید ).توجه داشته باشید که در روش
های لگاریتمی  ،هر مقداری که نیاز به  Log0و  ln0داشته

RLU Logit = Ln [(sample/0 cal)/1-(sample/0
])cal

باشد نامعتبر است و اگر این مقدار در استاندارد ها باشد منحنی
تشکیل نمی شود.

هنگام استفاده از محاسبات  ، Logitاستاندارد  0به عنوان

به طور مشابه ،هنگامی که از ) ln(1000*RLUاستفاده می قسمتی از نمودار رسم نمی شود و فقط از آن در محاسبات
کنید ،مقادیر جذب باید مثبت باشند(.مقادیر نباید صفر یا منفی استفاده می شود.
باشند).
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 - “Y=Log(1000*RLU),X=Conc” .9لگاریتم
مبنای  21خوانش  RLUبر حسب غلظت رسم می
شود .ابتدا  RLUها در عدد  2111ضرب می شوند
سپس از آن ها لگاریتم گرفته می شود.
 – “Y=ABS , X=Log(Conc)” .5خوانش
 RLUبر حسب لگاریتم مبنای  21غلظت رسم می
شود.
-“Y=Log(1000*RLU),X=Log(Conc)” .8
لگاریتم مبنای  21خوانش  RLUبر حسب لگاریتم
مبنای  21غلظت رسم می شود.
در روش (Linear Regressionرگرسیون خطی)  ،نتایج به
طور مشابه محاسبه می شوند (در این قسمت نوع  lnیا Log
اهمیتی ندارد) .با این وجود شیب ها و حائل ها متفاوت هستند.

هنگامی که از فرمتی استفاده می کنید که  lnیا  Logغلظت
را محاسبه می کند(از غلظت  0.0استفاده نکنید زیرا  Log0و
 Ln0تعریف نشده اند پس باید هنگام استفاده از این روش از
غلظت  0.0صرف نظر کنید ).توجه داشته باشید که در روش
های لگاریتمی  ،هر مقداری که نیاز به  Log0و  ln0داشته
باشد نامعتبر است و اگر این مقدار در استاندارد ها باشد منحنی
تشکیل نمی شود.
به طور مشابه ،هنگامی که از ) ln(1000*RLUاستفاده می
کنید ،مقادیر جذب باید مثبت باشند(.مقادیر نباید صفر یا منفی
باشند).

Linear Regression Mode 6-2-4
روش : Linear Regression

شرح روش:
11

دستگاه تعدادی از استاندارد ها را می پذیرد سپس غلظت ها را
به نحوی محاسبه می کند که بتواند بهترین خط را بین این
نقاط رسم کند(linear Regression).
داده ها می توانند برای یکی از روش های محاسباتی زیر وارد
شوند:
Linear-linear .2
( Ln .1لگاریتم طبیعی)linear-
Linear-ln .0
Ln-ln .4
در این قسمت امکان استفاده از ، Log-Logit
انتخاب بالنک و ویرایش نمودار نیز وجود دارد.
مقادیر  RLUو یا  lnآن ها ( )RLU *2111همیشه بر روی
محور ” “Yنمایش داده می شوند و غلظت ها یا  lnآن ها،
همیشه بر روی محور ” “Xنمایش داده می شوند.

 7-2-4روش Cubic Spline
روش : Cubic Spline

شرح روش:
روش  Cubic Splineتعدادی از استاندارد ها را می پذیرد و
غلظت ها را بر اساس منحنی کالیبراسیون محدود شده ،محاسبه
می کند.
این روش با حذف  Overshootیک نمودار هموار بین نقاط
استاندارد رسم می کند .با توجه به مقادیر  ، RLUاین نمودار
می تواند صعودی یا نزولی باشد .به بیان دیگر ،این روش شیب
بین دو نقطه را که نزدیک ترین نقاط به نمونه هستند محاسبه
می کند سپس غلظت نمونه ی ناشناخته را با استفاده از یک
روش خطی محاسبه می کند.
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 8-2-4روش Dose Response
روش : Dose Response

شرح روش:
روش  Dose Responseبا استفاده از رگرسیون غیر خطی
(روش  ) Levenberg-Marquardtبهترین نمودار
کالیبراسیون را بین نقاط رسم می کند .در این روش از معادله
ی زیر استفاده می شود:
^ Y= Bottom + (Top-Bottom) / (1+10
))((LogEC50-X)*Hill Slope
(این معادله یک منحنی سیگموئید ایجاد می کند)
پارامتر ” “Bottomمربوط به  RLUدر پایین قسمت مسطح
می شود.
پارامتر ” “Topمربوط به  RLUدر باالی قسمت مسطح می
شود.
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پارامتر ” “LogEC50مربوط به میزان غلظت در بین قسمت
های ” “Topو ” “Bottomمی شود.
پارامتر  Hill Slopeمربوط به شیب منحنی می شود.
در مواردی که  Hill Slopeکمتر از  1.0باشد شیب منحنی
کندتر است و در مواردی که  Hill Slopeبیشتر از  1.0باشد
شیب منحنی تندتر است.

 8-2-4روش Polynomial Regression
روش Polynomial Regression

شرح روش:
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در این روش ،دستگاه استانداردهایی را از درجه ی  1تا  4می
پذیرد .حداقل تعداد این استانداردها متفاوت است .حداقل تعداد
استاندارد برای درجه ی  ، 1سه عدد ،برای درجه ی  ،0چهار
عدد و برای درجه ی  . ، 4عدد می باشد.
پس از پذیرش استاندارد توسط دستگاه ،غلظت ها بر اساس
بهترین منحنی کالیبراسیون رسم می شوند(Polynomial .
)Regression
در این روش برای رسم منحنی کالیبراسیون از رگرسیون غیر
خطی و معادالت چند جمله ای استفاده می شود .از روی درجه
ی چند جمله ای تعداد روابط آن مشخص می شود.
معادالتی که درجه ی باالتری دارند ،انحنای بیشتری دارند.
معادله ی درجه ی  1به صورت زیر تعریف می شود:

Y=A + B * X + C * X ^ 2

معادله ی درجه ی  0به صورت زیر تعریف می شود:

Y= A + B * X + C * X ^ 2 + D * X ^ 3

معادله ی درجه ی 4به صورت زیر تعریف می شود:

* Y= A + B * X + C * X ^ 2 + D * X ^ 3 + E
X^ 4

در این قسمت امکان انتخاب بالنک و ویرایش نمودار فراهم
شده است.
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4-Parameter Logistic 11-2-4
: Parameter Logistic -4

شرح ویژگی:
 4 Parameter Logisticیا  4PLیک روش غیر
خطی رگرسیون است که برای تجزیه و تحلیل منحنی
ها در  Bioassayها و  Immunoassayهایی مثل
 CLIAیا منحنی های  Dose Responseاز آن
استفاده می شود.
معادله ی مدل  4PLبه صورت زیر است:
F(x)=((A-D) / (1+ ((x/C) ^ B)))+D

در این معادله X ،همان غلظت است ( در تجزیه و
تحلیل های  )CLIAو ) F(xمقدار جواب می باشد(
برای مثال .)RLU
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خط مجانب در غلظت صفر
فاکتور شیب  /شیب منحنی

نقطه ی انحنا

خط مجانب در غلظت بینهایت

شکل  2-21-4-4مدل 4-Parameter Logistic

معادله ی مدل  4PLچهار پارامتر را در بر می گیرد:
 = Aخط مجانب در نقطه ی صفر :در آزمایش  CLIAدر جایی که منحنی استاندارد دارید A .همان مقدار پاسخ در غلظت
استاندارد  0است.
 Hill Slope = Bیا فاکتور شیب /شیب منحنی :این مقدار می تواند مثبت یا منفی باشد .هنگامی که قدر مطلق Hill Slope
افزایش پیدا می کند شیب نمودار با توجه به آن تغییر می کند.
 = Cنقطه ی انحنا :در این نقطه جهت تقعر منحنی تغییر پیدا می کند( تقعر به سمت باال یا تقعر به سمت پایین).
 = Dخط مجانب در نقطه ی صفر :در آزمایش  CLIAدر جایی که منحنی استاندارد دارید D .همان مقدار پاسخ در غلظت
استاندارد بی نهایت است.
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 11-2-4روش %RLU
روش %RLU

شرح روش:
این روش یک روش کالیبراسیون  point-to-pointاست که
عالوه بر مقدار غلظت( %RLU ،درصد جذب) را برای هر نمونه
و استاندارد محاسبه می کند.
در این روش مقدار جذب اولین استاندارد  211%در نظر گرفته
می شود و بقیه ی نمونه ها و استاندارد ها به عنوان درصدی از
استاندارد محاسبه می شوند .این مقادیر در قسمت تفسیر
گزارش نمایش داده می شوند .این روش برای محور جذب ،از
مقیاس های  Logit ، lnو  Logپشتیبانی نمی کند.
این دستگاه تعدادی از کالیبراتورها را می پذیرد و آن ها را یک
یا چند بار مورد خوانش قرار می دهد.

در این قسمت امکان انتخاب بالنک و ویرایش نمودار فراهم
شده است.
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Lumate MANAGER -5
 1-5باز کردن نرم افزار Lumate Manager
دستگاه  ، Lumateاز یک نرم افزار تحت ویندوز استفاده می کند که کار با آن شبیه به سایر نرم افزار ها می باشد ،به منظور آشنایی
با کار این نرم افزار در ابتدا باید با نحوه ی کار با نرم افزارهای تحت ویندوز آشنایی داشته باشید.
از اتصال دستگاه  Lumateو کامپیوتر از طریق کابل  USBاطمینان حاصل کنید (.جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش  0-0نصب
دستگاه و نرم افزار مراجعه کنید).


کامپیوتر را روشن کنید.



دستگاه  Lumateرا روشن کنید و منتظر بمانید تا کامپیوتر دستگاه را شناسایی کنید.



بر روی آیکون  Lumateدابل کلیک کنید تا نرم افزار  Lumate Managerباز شود.

توجه :هنگامی که نرم افزار را باز و بسته می کنید نیازی به خاموش کردن دستگاه نیست.

شکل  2-2-.آیکون Lumate Manager

 1-1-5آیکون های نوار ابزار Lumate Manager

شکل  2-2-2-.آیکون های نوار ابزار
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 : Connect -2به منظور شناسایی دستگاه توسط کامپیوتر از این آیکون استفاده می شود.
 : New Assay Calibration Data -1به منظور مشاهده ی اطالعات کالیبراسیون آزمایش جدید از این آیکون استفاده
می شود.
 : Lot # Registration -0به منظور وارد کردن غلظت کنترل ها از این گزینه استفاده می شود.
 : QC Tracking -4به منظور دسترسی به اطالعات کنترل کیفی از این گزینه استفاده می شود.
 : Sample Database -.به منظور دسترسی به پایگاه داده ی اطالعات بیماران از این گزینه استفاده می شود.

 2-5گزینه های منوی اصلی و ویژگی های آن

شکل  2-1-.نوار منوی Lumate Manager

 1-2-5منوی Management
هنگامی که خوانش دستگاه  Lumateبه پایان رسید ،می توانید با انتخاب گزینه ی  ( New Assay Calibration Dataکلید
میانبر  ) F8اطالعات مربوط به کالیبراسیون آزمایش جدید را مشاهده کنید .اگر نمودارها و کنترل های جدید تایید شده باشند در
این پنجره نمایش داده خواهند شد و اگر نمودار تایید نشده باشد  ،این مراحل باید مجددا تکرار شود.

شرح ویژگی:

ویژگی:
22

Connect
Communication Window
LIS Import
New Assay Calibration Data

به منظور شناسایی دستگاه  Lumateتوسط کامپیوتر بدون نیاز به باز و بسته
کردن نرم افزار ،گزینه ی  Connectرا انتخاب کنید.
فقط برای تعمیر دستگاه از آن استفاده می شود.
جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش سیستم اطالعات آزمایشگاهی )(LIS
مراجعه کنید .در این بخش اطالعات مربوط به ورود و خروج فایل ها وجود دارد.
جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش  Calibratorها مراجعه کنید.
با انتخاب  Exitپنجره ی زیر ظاهر می شود .با انتخاب دکمه ی ’ ‘Yesاز نرم
افزار  Lumate Managerخارج شوید.

Exit

 2-2-5منوی Test

ویژگی

شرح ویژگی

( Read Plate RLUsخوانش  RLUپلیت)

جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش Read Plate 2-1-1-.
 RLUsمراجعه کنید.

( Create Assayانجام آزمایش)

جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش  Create Assayمراجعه
کنید.

( Edit Assayویرایش آزمایش)

جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش  Edit Assayمراجعه
کنید.
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Read Plate RLUs 1-2-2-5
با انتخاب  Read Absorbance RLUsاز منوی  Testدر نرم افزار  Lumate Managerپنجره ی زیر باز می شود:

گزینه:

شرح گزینه:

Use Blank

اگر از بالنک استفاده می کنید  CheckBoxمربوط به این
قسمت را تیک بزنید.

Read Plate

بر روی دکمه ی  Read Plateکلیک کنید تا خوانش پلیت
انجام شود.

)Last Read Well (Empty= Read All

اگر می خواهید خوانش در نقطه ی مشخصی خاتمه پیدا کند ،
در این قسمت چاهک مد نظر خود را وارد کنید(برای مثال F12
) اگر در این قسمت چیزی تایپ نکنید کل پلیت خوانش می
شود.


 – Excel Exportفایل مربوط به خوانش  RLUپلیت می
باشد.

نرم افزار  Excelرا باز کنید ،در این نرم افزار یک
صفحه ی جدید ایجاد کنید .با انتخاب Excel
 Exportدستگاه  Lumateبه طور خودکار یک
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این ویژگی به کاربر اجازه می دهد تا اطالعات خوانش RLU

 worksheetبا نام ’ ‘Lumate Raw Dataبه

را در یک فایل  Excelذخیره کند.

صفحه ی  Excelشما اضافه می کند.


با استفاده از  Read Plate RLUsمی توانید
عملیات خوانش را روی پلیت انجام دهید.



 Run #1به اولین پلیت خوانش شده اختصاص پیدا
می کند .به منظور خوانش پلیت های بیشتر و ذخیره
ی اطالعات بر روی همان  fileقبل از انتخاب
 Exportبه صورت دستی  Run #را افزایش دهید.



به کاربر اجازه می دهد تا اطالعات به دست آمده از
خوانش چند پلیت را با هم ادغام کند .به فرض مثال،
به صورت پیش فرض شماره ی  Runاول  2است و
در باالی صفحه ی  Excelقرار می گیرد(سطر و
ستون  . )A1اطالعات مربوط به  Runدوم می تواند
در همین فایل در ستون دوم نمایش داده شود(سطرو
ستون  .) A11به همین ترتیب اطالعات مربوط به
 Runهای بعدی نیز می توانند در همین صفحه قرار
بگیرند.



 Check Boxمربوط به  12*8امکان تعریف فرمت
فایل خروجی را برای کاربر فراهم می کند.

Create Assay 2-2-2-5
با انتخاب گزینه ی  Create Assayاز منوی  Testدر نرم افزار  Lumate Managerپنجره ی زیر باز می شود:
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شرح ویژگی:

ویژگی:
( Assay Nameنام آزمایش)

نام آزمایش را وارد کنید.

( Select an Assay Modeانتخاب روش آزمایش)

روش آزمایش را از منوی کشویی انتخاب کنید.

( Calibration Buttonدکمه ی کالیبراسیون)

به منظور رفتن به پنجره ی بعد و وارد کردن ویژگی های
استاندارد دکمه ی  Calibrationرا انتخاب کنید.

به منظور محاسبه ی منحنی ،غلظت استاندارد ها را مشخص کنید:

28

بالنک ها را انتخاب کنید:
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کنترل ها را انتخاب کنید :در این قسمت اگر گزینه ی ’ ‘ Issue Warningانتخاب شده باشد  ،حتی اگر کنترل های شما خارج
از محدوده ی مشخص شده باشند تایید می شوند .به منظور تغییر ویژگی های کنترل و تغییر تنظیمات آن Assay Calibration ،
 Tabرا ببینید.

به منظور نظارت بر روی کیفیت ،با کلیک بر روی دکمه ی ( Normal/Linear Rangeمحدوده ی خطی /نرمال) محدوده ها را
مشخص کنید .برای وارد کردن مقدار جدید فیلد مد نظر را  Highlightکنید.

11

به منظور اینکه نتایج به صورت ( Positive/Negativeمنفی/مثبت) تفسیر شوند بر روی دکمه ی  Positive/Negativeکلیک
کنید .مشخص کنید که نتایج باید بزرگتر مساوی چه مقداری باشند تا  Positiveشوند (فیلد =>) Posو کوچکتر از چه مقداری
باشند تا  Negativeشوند(فیلد < .) Negواحد را می توانید از طریق منوی کشویی قسمت  Unitانتخاب کنید.

ویژگی:
Interpretation Settings- Print Preview

شرح ویژگی:
دکمه ی  Print Previewیک پیش نمایش از اطالعات زیر را
فراهم می کند:
تعریف تست ،نمایش بالنک ها ،کنترل ها ،استانداردها و منحنی
که تا  5روز اعتبار دارد.
بعد از گذشت  5روز ،کاربر باید مجددا استانداردها را برای اجرای
تست به دستگاه بدهد .کاربر می تواند زودتر از زمان ذکر شده
کنترل ها را چک کند و یا دوباره عملیات کالیبراسیون را انجام
دهد.

Interpretation Settings - Print

دکمه ی  ، Printاز اطالعات پرینت می گیرد.

Interpretation Settings – Save Assay

دکمه ی  ،Saves Assayتنظیمات آزمایش را ذخیره می کند.
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Edit Assay 3-2-2-5
با انتخاب  Edit Assayاز منوی  Testدر نرم افزار  Lumate Managerپنجره ی زیر باز می شود:

در پنجره ی  Select Assayمی توانید نام تستی را که می خواهید ویرایش روی آن انجام شود انتخاب کنید.

Lot # Registration 4-5
وارد کردن مقادیر استاندارد ها و کنترل ها و شماره ی  Lotآن ها اختیاری است .به مراحل زیر دقت کنید:

شکل  2-0-1-.انتخاب نام مربوطه
شرح مرحله:

مراحل:
1

از نوار ابزار نرم افزار  Lumate Managerبر روی منوی  Lot # Registrationکلیک کنید.

2

به منظور ثبت ماده ی مورد نظر نام آن را از منوی کشویی انتخاب کنید.

3

بر روی ” “Registerکلیک کنید.
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4

اطالعات زیر را وارد کنید:
( Lot numberشماره ی ) Lot
( Expiration Dateتاریخ انقضا)
( Descriptionتوضیحات)
توجه :وارد کردن اطالعات مربوط به ’ ‘Descriptionاختیاری می باشد.
پس از تکمیل اطالعات بر روی دکمه ی  Okکلیک کنید تا اطالعات ذخیره شوند.

شکل  1-0-1-.وارد کردن شماره ی  Lotو توضیحات اختیاری

 4-2-5منوی QC Tracking
 QC Trackingبا استفاده از کنترل ها و استاندارد ها نمودار  Levey-Jenningsرا رسم می کند.
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شکل  2-1-4-.صفحه ی منوی QC Tracking

شکل  1-4-1-.مثال QC Tracking

ویژگی/شرح ویژگی:

مراحل:
2

بر اساس نام یا آزمایش جستجو کنید.

2

از منوی کشویی  ،نام آزمایش ،آزمایش و یا شماره ی  Lotرا
انتخاب کنید.
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0

با کلیک بر روی هر یک از موارد و  Highlightکردن آن ها
نقاط  QCرا ویرایش کنید.

4

نتایج منحنی می توانند بر اساس  RLUیا غلظت مشاهده
شوند.

.

می توانید با فشار دادن دکمه ی  ، Print QC Reportاز اطالعات
پرینت بگیرید.

9

با انتخاب دکمه ی  Select QC Pointsو یا برداشتن تیک
 Checkboxبرخی از نقاط می توانید نمودار خود را ویرایش
کنید.

5

به منظور ذخیره ی نقاط  QCنمایش داده شده دکمه ی
 Save QC Pointsرا انتخاب کنید.

Sample Database 5-2-5
منوی  Sample DBرا از نرم افزار  Lumate Managerانتخاب کنید.

هنگامی که دستگاه برای اولین بار باز می شود هیچ پرونده ای در پنجره ی ( Sample Databaseپایگاه داده ی نمونه) نمایش
داده نمی شود.
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 1-5-2-5اضافه کردن اطالعات بیمار به Sample Database
به منظور وارد کردن  ID ( Sample IDبیمار) ( Family Name ،نام خانوادگی) ( Given name ،نام بیمار) و  ...دکمه ی
’ ‘New/Editرا فشار دهید .وارد کردن این موارد هنگام جستجوی بیماران موجود در پایگاه داده بر اساس یک معیار خاص ،سودمند
است .زمانی که وارد کردن اطالعات به پایان رسید ،بر روی دکمه ی  Doneکلیک کنید.

به منظور وارد کردن اطالعات بر
روی دکمه ی ’‘New/Edit
کلیک کنید.
پس از اینکه وارد کردن
اطالعات به پایان رسید بر روی
دکمه ی ’‘Doneکلیک کنید.
توجه :در پایان کار دکمه ی
’ ‘New/Editبه دکمه ی
16

’‘Doneتبدیل می شود.

یک پنجره باز می شود که حاوی چند دستورالعمل می باشد.



به منظور دسترسی به هر کدام از فیلد های موجود در صفحه ی نمایش ،می توانید از کلید  Tabو یا کلید های جهت
دار روی صفحه کلید استفاده کنید.



به منظور ایجاد یک  Sample IDجدید ID ،بیمار را در قسمت  ، Sample IDتایپ کنید.



به منظور اصالح یک  Sample IDثبت شده ،بر روی آن کلیک کنید و آن را ویرایش کنید.



به منظور حذف یک  Sample IDبر روی آن کلیک کنید تا  Highlightشود سپس از روی صفحه کلید ،کلید
 Deleteرا فشار دهید.
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سایر معیارها را می توانید در فیلدهای  Custom 1و  Custom 2وارد کنید .اطالعات مربوط به این فیلد ها می توانند
در تشخیص مفید باشند اما فقط به مسائل پزشکی ،مطالعه ی شماره ی  IDها یا تشخیص های مزمن محدود نمی شوند.

 2-5-2-5اصالح Sample ID
به منظور ویرایش اطالعات یک بیمار که از قبل وارد شده است ،ایجاد یک بیمار جدید یا حذف یک بیمار بر روی دکمه ی
’ ‘New/Editکلیک کنید.

اصالحات را انجام دهید ،سپس به منظور ذخیره سازی تغییرات ،دکمه ی  End Editingرا انتخاب کنید.
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 3-5-2-5حذف Sample ID
از لیست موجود ،مواردی را که قصد حذف آن ها را دارید  Highlightکنید سپس از روی صفحه کلید  ،کلید  Deleteرا فشار
دهید .توجه :تنها هنگامی می توانید یک مورد را حذف کنید که در قسمت ویرایش ) (EDITباشید.
پس از زدن کلید  Deleteیک پنجره باز می شود .در این پنجره می توانید با انتخاب دکمه ی  ، Yesحذف  Sample IDانتخاب
شده را تایید کنید و یا با انتخاب دکمه ی  ، Noاز حذف  Sample IDانتخابی صرف نظر کنید.

View Log 4-6-5
به منظور نمایش  Patient.DB.logدر  Notepadدکمه ی  View Logرا انتخاب کنید.

شکل  2-4-9-.دکمه ی View Log

( Logصورت وضعیت) ساعت و تاریخ تغییر و تغییرات اعمال شده را نمایش می دهد:
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شکل  1-4-9-.ساعت و زمان تغییر اطالعات

View Log 4-6-5
به منظور نمایش  Patient.DB.logدر  Notepadدکمه ی  View Logرا انتخاب کنید.

شکل  2-4-9-.دکمه ی View Log

( Logصورت وضعیت) ساعت و تاریخ تغییر و تغییرات اعمال شده را نمایش می دهد:
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شکل  1-4-9-.ساعت و زمان تغییر اطالعات

Import Patient Record 5-5-2-5
انتقال پرونده ی بیماران به فایل  Textدر Notepad
 .2بر روی  Sample IDمد نظر کلیک کنید سپس با انتخاب دکمه ی  ، Importپرونده ی انتخابی را به یک فایل Text
در  Notepadانتقال دهید.
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Export Patient Record 6-5-2-5
ارسال پرونده ی یک بیمار به Patient DB.Log
 .2بر روی  Sample IDمد نظر کلیک کنید سپس با انتخاب دکمه ی  ،Exportپرونده ی انتخابی را به Patient
 DB.Logارسال کنید.

 .1از منوی  Fileبر روی گزینه ی  Saveکلیک کنید تا عملیات ذخیره سازی انجام شود .هنگامی که ذخیره سازی به
پایان رسید ،پنجره ی  Patient DB.Logرا ببندید.

 7-6-5جستجوی پرونده ی بیمار
جستجوی پرونده ی بیمار
 .2در این قسمت یک کلمه را مشخص کنید که جستجو بر اساس آن انجام شود .پس از اتمام جستجو ،تمامی پرونده
هایی که شامل این کلمه ی مشخص شده هستند نمایش داده می شوند.
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نتایج جستجو

 8-6-5انتخاب پرونده ی بیمار
انتخاب پرونده ی بیمار
 .1به منظور اضافه کردن بیمار انتخاب شده به لیست  Sample IDدر  Sample Tabدکمه ی ’ ‘Chooseرا انتخاب
کنید.

Settings 6-2-5
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با استفاده از منوی  Settingsمی توانید تنظیمات مربوط به  Startupراه اندازی دستگاه ، Sample Database ،شکل ظاهری
گزارش ،خروجی گزارش  ،نرم افزار ،فرم گزارش دلخواه و زبان نرم افزار را تغییر دهید.
با استفاده از فرم های نمونه ی گزارش می توانید فرم دلخواه خود را برای گزارش ایجاد کنید.

 1-6-2-5تنظیمات …Comm Port, Database, Report
به منظور تنظیم پورت ارتباطی کامپیوتر و دستگاه  Lumate 4400به بخش  COM Port Settings 1-9مراجعه کنید.

 1-1-6-2-5منوی  Settingsنرم افزار

Startup 1-1-6-2-5
شرح گزینه

گزینه
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در این قسمت کاربر می تواند زمان نگهداری اطالعات را تنظیم کند .مثال
تعیین کند که  ID ) Numerical IDها بر حسب شماره( و Sample
 ID ( IDهای موجود در پایگاه داده) تا چه زمانی در حافظه ی نرم افزار
باقی بمانند.
همچنین می تواند تنظیمات مربوط به پورت  COMرا انجام دهد تا نرم
افزار بتواند دستگاه را شناسایی کند.

به بخش  1-9تنظیمات  COM Portمراجعه
کنید.

Sample Database Settings 2-1-1-6-2-5
شرح ویژگی:

ویژگی:

در این قسمت می توانید فیلد هایی را که می خواهید در Sample
 Databaseنمایش داده شوند انتخاب کنید .هر کدام از قسمت ها که تیک آن
ها زده شده باشد در  Sample Databaseنمایش داده می شوند و هر کدام
که تیک مربوط به آن ها زده نشده باشد در  Sample Databaseنمایش
داده نمی شوند .با انتخاب دکمه ی  Okتمامی تغییرات اعمال می شوند.
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Result Acceptance 3-1-1-6-2-5
:شرح ویژگی

:ویژگی
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در این قسمت کاربر می تواند نحوه ی پذیرش نتایج مربوط به
کنترل ها و نمونه ها را انتخاب کند .پذیرش نتایج می تواند به دو
صورت ( Autoخودکار) و ( Manualدستی) انتخاب شود .زمانی
که گزینه ی  Autoرا انتخاب می کنید نتایج به صورت خودکار
تایید می شوند و هنگامی که گزینه ی  Manualرا انتخاب می
کنید ،نتایج به صورت دستی تایید می شوند.

(manual/Auto) : Accept Control results
در روش  – Manualدر مواقعی که کاربر بیش از یک کنترل را
اجرا کند و نخواهد یک یا چند کنترل را تایید کند ،باید کنترل
هایی که نمی خواهد را قبل از تایید کلیه ی کنترل ها ،حذف کند.
اگر کاربر بخواهد کنترل هایی را که با نمونه ها در ارتباط هستند
به صورت دستی تایید کند ،پیغام زیر نمایش داده خواهد شد:
“Each calibration group must be accepted
”exclusively and entirely
(هر کدام از گروه های کالیبراسیون باید به طور جدا گانه تایید
شوند).
اگر در هر کدام از گروه ها یک تست ناموفق وجود داشته باشد ،باید
قبل از تایید کنترل ها ،حذف شود.
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Report Appearance 4-1-1-6-2-5
شرح ویژگی:

ویژگی:

در این قسمت ،کاربر می تواند شکل ظاهری گزارش را به طور دلخواه
تغییر دهد .برای مثال می تواند حاشیه ها ،جهت گیری صفحه ،لوگو،
فونت و  ...را تغییر دهد.

توجه :برای مثال لوگو و نمونه ی گزارش به شکل ، A
مراجعه کنید.

شکل  . Aمثال لوگو و گزارش
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Report Output 5-1-7-5
شرح ویژگی:

ویژگی:

در این قسمت کاربر می تواند اطالعات خاص مد نظر خود را برای پرینت
در انواع گزارش ،انتخاب کند.

Custom Report Settings 2-6-2-5
شرح ویژگی:

ویژگی:
... Custom Report

در پنجره ی  ، Custom Report Templateکاربر می تواند برای هر نوع از آزمایش هایی
که اجرا می کند ،یک نمونه گزارش مجزا در نظر بگیرد.
دو نوع نمونه ی گزارش دلخواه در
بر روی نوع  Assayکلیک کنید سپس گزینه ی  Set templateرا انتخاب کنید .نوع
دسترس هستند:
گزارش بر حسب نمونه ی گزارشی که انتخاب کرده اید تغییر پیدا می کند .با انتخاب دکمه
 ) Aنمونه های گزارش نتایج که
ی  Clearمی توانید نمونه ی گزارش تنظیم شده را حذف کنید.
برای گزارش ها ی دلخواه می
باشند بر حسب Request time
62

(زمان درخواست) name/ID ،
(نام یا ( Assay ، ) IDآزمایش)
مرتب سازی شده اند.
 ) Bنمونه های کالیبراسیون
آزمایش که کاربر می تواند با
استفاده از آن یک فرم گزارش از
اطالعات مربوط به یک آزمایش
تهیه کند.

... Custom Report
به منظور انتخاب یک نمونه ی
گزارش دلخواه بر روی دکمه ی
 Set Templateکلیک کنید .از
 Calibration Tabو دکمه ی
های
گزارش
Preview
کالیبراسیون را مرور کنید .از
 Report Tabو دکمه ی
 Previewگزارش های مربوط به
نمونه را مرور کنید .یک نمونه ی
دلخواه گزارش را انتخاب کنید آن
را ویرایش کنید سپس در یک
فایل جدید ذخیره کنید.
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Custom Report Sample 1-2-6-2-5
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Read Settings 3-6-2-5
شرح ویژگی

ویژگی

از آنجایی که خوانش  RLUنسبی است ،می توانید با اعمال یک فاکتور به نتایج به
تنظیمات خوانش:

خوانش های مورد انتظار دسترسی پیدا کنید.

در این قسمت می توانید فاکتوری بین  2تا  2111وارد کنید.

Select Language 4-6-2-5
به منظور تغییر تنظیمات زبان از حالت پیش فرض ،از منوی  ، Settingsگزینه ی  Select Languageرا انتخاب کنید.
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لیستی از زبان هایی که می توانید انتخاب کنید نمایش داده خواهد شد .پس از اینکه زبان نرم افزار را تغییر دادید ،به منظور اعمال
تغییرات باید نرم افزار را یک بار ببندید و مجددا باز کنید.
تا زمانی که زبان سیستم را تغییر ندهید ،زبان نرم افزار روی حالت انتخاب شده باقی می ماند.

Maintenance 7-2-5
منوی  Maintenanceامکان انتخاب موارد زیر را برای کاربر فراهم می کند:


بروز رسانی میان افزار خوانش پلیت



قفل کردن /بازگشایی کالیبراسیون

Plate Reader Firmware Update 1-7-2-5
کاربر می تواند با استفاده از گزینه ی  ، Firmware Updateمیان افزار را به یک ورژن جدید بروز رسانی کند .برای دسترسی به
این قسمت  ،کاربر نیاز به رمز عبور دارد .به منظور اطالع از رمز عبور با شرکت پشتیبان دستگاه تماس حاصل کنید.
زمانی که رمز عبور درست توسط کاربر وارد شود  ،پنجره ی  Firmware Updateباز می شود و کاربر می تواند از لیست فایل
های موجود ،فایل مورد نظر را انتخاب کند .روند بروز رسانی در فیلد  Update Progressنمایش داده خواهد شد.
توجه :پس از اینکه عملیات بروزرسانی میان افزار به پایان رسید ،دستگاه  rebootخواهد شد.
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شکل  2-2-5-1-.بروزرسانی میان افزار

Plate Reader Calibration Lock/Unlock 2-7-2-5
تنظیمات کالیبراسیون برای دستگاه  Lumate 4400توسط کارخانه تنظیم شده است .قفل کردن/بازگشایی کالیبراسیون خوانش
پلیت در کارخانه قفل می شود .از این ویژگی فقط در موارد اورژانسی که دستگاه نیاز به کالیبراسیون مجدد داشته باشد استفاده می
شود .این کار باید توسط یک فرد حرفه ای انجام شود .جهت کسب اطالعات بیشتر با شرکت پشتیبان تماس حاصل کنید.
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Help 8-2-5
با انتخاب گزینه ی  Helpیک پنجره ی پیام باز خواهد شد که اطالعات مربوط به ورژن  Lumateو ورژن میان افزار فعلی را
نشان می دهد.
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 2-4معرفی  Tabهای نرم افزار Lumate Manager
 Tabهای نرم افزار  Lumate Managerدر قسمت پایین صفحه قرار گرفته اند:

عنوان Tab
Plate Layout Tab

شماره

توضیح
پنجره اصلی  Lumateاست .بخش 2-0-.

2

Assay Calibration Tab

بخش 1-0-.

1

Add Samples Tab

بخش 0-0-.

0

Test Results Tab

بخش 4-0-.

4

Report Tab

بخش .-0-.

.

لیست ارائه شده در باال به ترتیبی است که شما آنها را در منوی دستگاه مشاهده می کنید .اگرچه این Tabها با عناوین زیر نیز
مورد استفاده قرار خواهند گرفت:
Assay Calibration Tab
Add Samples Tab
Plate Layout Tab
Assay Calibration Tab
Test Results
Report Tab








Plate Layout Tab 1-3-5
هنگامی که برنامه آغاز می شود شما می توانید این صفحه را مشاهده کنید .در این صفحه گزینه های مختلفی وجود دارد:
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شکل Plate Layout Tab 2-2-0-.

شکل  2-2-0-.وضعیت فعلی دستگاه را نشان می دهد .پلیتی که در دستگاه قرار داده شده نیز در شکل نمایش داده شده
است.

توضیح

شماره

قابلیت
Auto Assign

این قابلیت به کاربر اجازه می دهد تا استریپ ها را در ردیف های  8تایی یا
 21تایی بخواند .با انتخاب  Duplicatesمی توانید خوانش را دوبار در
چاهک های مجاور هم در ردیف ها یا ستون ها انجام دهید .پیش فرض
دستگاه به این صورت است که خوانش های مجدد به صورت متوالی (برای
مثال  A5و  A6یا  G1و  )G2انجام می شود.

2

دکمه های  Tray Out/Tray Inبه کاربر اجازه می دهند تا در دستگاه را
باز یا بسته کند.

1

Load Plate

یکی از تنظیمات پلیت ذخیره شده توسط کاربر را فراخوانی می کند.

0

Save Plate

اجازه می دهد که تنظیمات پلیت برای استفاده های بعدی ذخیره شود.

4

Tray In/Tray Out
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Plate

محل بالنک ،استانداردها ،کنترل ها و نمونه ها را به صورت گرافیکی نمایش
می دهد.

.

Reset

کل تنظیمات پلیت را پاک می کند.

9

Re-Assign

به کاربر اجازه می دهد تا مکان چاهک ها را در پلیت تغییر دهد .برای
حرکت دادن یک چاهک ،در سمت راست آن کلیک کنید و آن را به محل
جدید مورد نظر بکشید.

5

Read Plate

روی دکمه  Read Plateکلیک کنید تا اجرای پلیت آغاز شود.
توجه :اگر بیشتر از  69چاهک برای استانداردها ،کنترل ها و نمونه ها انتخاب
شود ،پیغام " "Not enough positions in plateنمایش داده می شود.
تست ممکن است اجرا شود ولی هیچ کدام از چاهک های بعد از مکان 69
را نمی خواند.

8

Well Assignment

محل بالنک ،استانداردها ،کنترل ها و نمونه ها را در پلیت نمایش می دهد.

6

مکان های تعیین شده در چاهک ها را پاک می کند.

21

Remove

Assay Calibration Tab 2-2-4
 :WARNINGخطاهای منحنی های کالیبراسیون ممکن است باعث خطا در نتایج تست ها شود.
 )2تنها از  criteriaفراهم شده توسط شرکت سازنده کیت برای تعیین قابل قبول بودن داده
های کالیبراسیون و روش های مورد قبول اصالح منحنی ها استفاده کنید.
 )1همیشه از کنترل های مثبت و منفی استفاده کنید و مطمئن شوید که کنترل کیفی قابل
قبول است.

هنگامی که خوانش دستگاه به اتمام رسید ،داده های کالیبراسیون آزمایش جدید می توانند با انتخاب این گزینه از منوی
 Managementیا با فشار دادن دکمه  F8روی صفحه کلید در هر زمانی نمایش داده شوند .این پنجره قابل قبول/غیر قابل قبول
بودن منحنی ها و کنترل های جدید را نشان می دهد .اگر منحنی قابل قبول نباشد ،این پروسه باید تکرار شود.
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گزینه های موجود در  Assay Calibration Tabدر جدول زیر توضیح داده شده اند.

شکل Assay Calibration Tab 2-1-0-.

قابلیت
Choose Assay
Add Calibration
Test Information

توضیح

شماره

از منوی کشویی برای انتخاب نوع روش استفاده کنید.

2

کالیبراتورها و کنترل ها را با نام و معتبر یا غیر معتبر بودن آنها لیست می کند.

1
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انتخاب ها:


گزینه  Curveرا انتخاب کنید تا یک بالنک و یک کالیبراتور برای آزمایش
به  Work listافزوده شود .برای افزودن کپی های بیشتر ،چند مرتبه
این دکمه را انتخاب کنید .اگر کاربر در حال اجرای آزمایشی باشد که
نیازی به کالیبراتور ندارد ،این دکمه غیر فعال می شود.



برای افزودن تمام کنترل های تعیین شده در آزمایش ،گزینه Control
را انتخاب کنید .برای افزودن کنترل های بیشتر ،این دکمه را چند بار
فشار دهید.

توجه :کاربر می تواند کالیبراتورها ،کنترل ها و بالنک را به صورت تکی انتخاب کند.
View Results

نتایج کنترل ها و کالیبراسیون را در این قسمت با توجه به عنوان ستون ها مشاهده

0

کنید :نام ،جذب ،غلظت ،تفسیر ،رفرانس ،اعتبار ،مکان و خوانش.
دکمه Accept

برای ویرایش منحنی ،نتایج ثبت شده منحنی را چک کنید (بخشی از منحنی را که

Selected

به نظر شما بهتر است را انتخاب کنید) ،سپس روی دکمه Accept Selected

4

کلیک کنید.
این دکمه هنگامی که نرم افزار یک منحنی معتبر را محاسبه می کند ،فعال می
شود.
پس از فعالسازی نتایج ثبت شده منحنی جدید ،منحنی ذخیره شده تغییر می کند.
نرم افزار تمام تست های پایان یافته مربوط به این آزمایش را که در Test List
قرار دارند مجددا محاسبه می کند.
Discard New

این دکمه به کاربر اجازه می دهد تا منحنی جدید را نادیده گرفته و به منحنی قبل

.

بازگردد.
Print Preview

نتایج کنترل ها و کالیبراسیون را قبل از پرینت گرفتن نمایش می دهد .نتایج آماری

9

مانند  %Dif ،%CVو مقادیر میانگین نیز نمایش داده می شوند.
Print Report
دکمه Curve

به کاربر اجازه می دهد تا آزمایش انتخاب شده را پرینت بگیرد.

5

بین مواد انتخاب شده (کالیبراتورها ،کنترل ها) و منحنی های کالیبراسیون جابجا

8

می شود.


منحنی جدید بر اساس نتایج انتخاب شده:
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منحنی جدید بر اساس کالیبراتورهای انتخاب شده در  Curve boxرسم
می شود .کالیبراتورها را با کلیک روی جعبه موجود در سمت چپ آنها،
انتخاب کنید.


منحنی ذخیره شده:
هنگامی که کالیبراتورهای مورد نظر انتخاب شدند ،روی دکمه Accept
 Selectedکلیک کنید .منحنی ذخیره شده در یک پنجره نمایش داده
می شود .این منحنی برای محاسبه نمونه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

با استفاده از منوی کشویی ( )2موجود در  Assay Calibration Tabنمودار جدید و کنترل جدید را به  Worklistاضافه کنید.
یک مثال از این قسمت در شکل  1-1-0-.نشان داده شده است .تمامی تست های کالیبراسیون انتخاب شده اند بدین ترتیب تمامی
کالیبراتورها و کنترل های برنامه ریزی شده به  Worklistاضافه خواهند شد .امکان انتخاب بیش از یک کالیبراتور در این قسمت
وجود دارد.
با استفاده از منوی شماره ی ( )1می توانید تعداد تکرار را تغییر دهید:

شکل Work list 1-1-0-.
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از منوی کشویی دکمه ی  Curveرا انتخاب کنید .هنگام اجرای هر بالنک یا استاندارد ،یک بار دکمه ی  New Curveرا انتخاب
کنید .به منظور اضافه کردن کنترل ها ،آن ها را انتخاب کنید.
 )0( Add to Plateرا انتخاب کنید Page Layout Tab .باز خواهد شد.
آزمایش جدید به همراه منحنی معتبر فعلی به طور خودکار تایید خواهد شد .در این قسمت گزینه ی تغییر نمودار موجود است .اگر
منحنی نامعتبر باشد ،به منظور محاسبه ی غلظت های نمونه با استفاده از منحنی  ،نیاز به انتخاب و تایید منحنی دارید .به منظور
تایید نتایج بر روی دکمه ی  Acceptکلیک کنید.
پس از تایید نتایج ،استانداردهای تایید شده از  Test Results Tabبه  Assay Calibration Tabانتقال پیدا می کند.
پس از انتقال استانداردها به  Assay Calibration Tabنیاز به تایید آن ها دارید .اگرچه ،با انتخاب استاندارد ها ،نمودار قابل
مشاهده ایجاد نمی شود .از منوی کشویی آزمایش را انتخاب کنید سپس بر روی آیکون منحنی( )2کلیک کنید .با کلیک بر روی این
آیکون ،نمودار کالیبراسیون در گوشه ی سمت راست صفحه نمایان می شود)1(.

شکل  0-1-0-.مثال منحنی استاندارد
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منحنی ذخیره شده ای که فعال شده است ،در پایین صفحه نمایش داده می شود .این منحنی می تواند ،منحنی ذخیره شده ی قبلی
و یا منحنی تایید شده ی جدید باشد .قبل از تایید منحنی ،باید کلیه ی استاندارد ها را چک کنید و به منظور حذف نقاط نادرست
تیک مربوط به  Check Boxآن ها را بردارید.
نتایح کالیبراسیون در نمودار باالیی نمایش داده می شوند .هنگامی که نمودار باالیی مورد تاییدتان است بر روی گزینه ی Active
 Selectedکلیک کنید .با انتخاب این گزینه نمودار باالیی به قسمت پایینی انتقال پیدا می کند.
مقادیر غلظت برای نمونه ها در این نقطه محاسبه می شوند و در  Test List Tabنشان داده می شوند.
با کلیک بر روی دکمه ی  Acceptنمونه ها تایید می شوند .نتایج نمونه ها از  Test Results Tabبه  Report Tabانتقال پیدا
می کنند .این نتایج به طور خودکار در پایگاه داده ی  lumateذخیره می شوند و ممکن است در قسمت گزارش پرینت گرفته شوند.
در شکل  0-1-0-.یک منحنی استاندارد نمایش داده می شود .این آزمایش از یک منحنی چند جمله ای درجه  1استفاده می کند.
ب ه منظور مشاهده ی پارامترها ،نشانگر ماوس را بر روی منحنی رسم شده حرکت دهید.
با کلیک بر روی  Test Results tabنتایج بیماران نمایش داده خواهد شد.
اطالعات نشان می دهد که اولین کپی استاندارد  .نادرست نمایش داده شده است .به وسیله ی چک کردن  Check Boxسمت
چپ هر استاندارد ،نمودار اصالح شده رسم می شود.
هنگامی که منحنی رضایت بخش ایجاد شد بر روی  Active Selectedکلیک کنید .با کلیک بر روی این دکمه برای محاسبه ی
غلظت ها از منحنی کالیبراسیون جدید استفاده می شود و غلظت نمونه ها در  Sample Tabبروز رسانی می شوند .نمودار اصالح
شده نمایش داده می شود و نتایج نمونه های بیمار بروز رسانی می شوند .به منظور مشاهده ی نتایج اصالح شده بر روی Test
 Results tabکلیک کنید.
در این قسمت می توانید نتایج نمونه ها را تایید و یا حذف کنید.
می توانید منحنی را بر اساس یک فاکتور تنظیم کنید .این فاکتور از طریق  Factor settings ، Calibration Tabقابل تنظیم
است .این فاکتور معموال بر روی  0%تنظیم می شود .و مقادیر منحنی استاندارد واقعی بدون استفاده این فاکتور رسم می شوند.
مثال اگر فاکتور  -10%را انتخاب کنید ،منحنی بالفاصله با فاکتور  -10%تنظیم می شود و برای تنظیم شدن نیازی به انتخاب
دکمه ی  Active Selectedندارد.
مقادیر غلظت جدید در  Add Sample Tabنشان داده خواهند شد.
ویژگی تنظیم با درصد فاکتور هنگامی استفاده می شود که شما از یک منحنی ذخیره شده استفاده می کنید اما نتایج خوانش RLU
از مقدار مورد انتظار کمتر یا بیشتر است.
توجه :با کاهش درصد فاکتور مقادیر غلظت نمونه افزایش پیدا می کند.
شما می توانید برای رسم منحنی از تمامی استاندارد ها استفاده کنید در این صورت منحنی ذخیره شده بر طبق این استانداردها
تنظیم می شود .فاکتور تنظیم بر اساس میانگین درصد تغییرات استاندارد های جدید نسبت به مقادیر  RLUذخیره شده محاسبه
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می شود .منحنی جدید بر اساس مقادیر  RLUاستانداردهای جدید رسم می شود .از این ویژگی می توانید برای کنترل تغییرات
منحنی هنگام استفاده از منحنی ذخیره شده استفاده کنید.
با انتخاب این استاندارد و همه ی استاندارد های ذخیره شده می توانید منحنی جدید ایجاد شده را فعال کنید.
هنگامی که  Acceptرا می زنید مقادیر اصلی  RLUباقی می مانند اما غلظت جدید استانداردها نمایش داده می شوند.
اگرچه با تغییر منحنی مقادیر  RLUکاهش پیدا کرده است  ،نتایج غلظت نمونه ها مشابه حالتی است که از منحنی استاندارد کامل
استفاده شده است.

Add Sample Tab 3-3-5
از این بخش برای ایجاد یک  work listساده و سریع برای آزمایش ها استفاده می شود.

شکل Add Sample Tab 2-0-0-.

قابلیت

توضیح

شماره

وارد کردن Sample ID

برای انتخاب یک بیمار از  ،Sample Databaseگزینه  Add Sample IDرا

2

انتخاب کنید (بخش .).-1-.
دکمه  Add Numerical IDرا فشار دهید تا نمونه ها را از طریق شماره آنها وارد
کنید.
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انتخاب تست

روی یک یا تعداد بیشتری از  Sample IDها کلیک کنید تا  Highlightشوند.

1

برای این نمونه ها یک تست انتخاب کنید .روی تست کلیک کنید و  Add Testرا
فشار دهید.
Work List

بخش  Work Listموجود در صفحه ،لیستی از  Sample IDها و آزمایش های

0

مربوط به هرکدام ،تعداد تکرارها و استفاده از فاکتور رقیق سازی (اختیاری) را نمایش
می دهد.


برای افزودن تعداد کپی های یک تست :آن ردیف را  Highlightکنید و
سپس از منوی کشویی برای تغییر تعداد استفاده کنید.



برای افزایش کپی های همه تست ها :همه تست ها را  Highlightکنید و
سپس در ستون مربوط به تعداد تکرارها ،با هر کلیک یک تکرار اضافه کنید.



برای اضافه کردن تست به پلیت ،روی  Add to Plateکلیک کنید.



برای پاک کردن تست ها ،روی دکمه  Removeکلیک کنید.



برای استفاده از فاکتور رقیق سازی از ستون  Factorاستفاده کنید.

 1-3-2-4فاکتور رقیق سازی نمونه
یک فاکتور رقیق سازی می تواند برای چند نمونه تنظیم شود .این کار را با انتخاب نمونه ها و کلیک روی ستون فاکتور در Add
 Sample Tabانجام دهید.
فاکتور را وارد کرده و  Okرا انتخاب کنید .نمونه ها به صورت تکی هم می توانند وارد شوند؛ به این صورت که روی ستون فاکتور
کلیک می کنید و فاکتور را تایپ می کنید .توجه :برای فاکتور رقیق سازی از صفر استفاده نکنید.
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فاکتور رقیق سازی به همراه داده های پلیت ذخیره نمی شود .اگر یک پلیت ذخیره شده و مجددا فراخوانی شود ،فاکتور رقیق
سازی باید مجددا تنظیم شود.
به صورت پیش فرض این ستون نمایش داده می شود .در این قسمت گزینه ای برای مخفی کردن این ستون وجود دارد زیرا برخی
از مشتری ها ترجیح می دهند که این ستون نمایش داده نشود .به منظور فعال یا غیر فعال کردن این گزینه از Check Boxکنار
آن استفاده کنید.

نتایج تست و  Report tabsدر زیر ستون  Notesاز  MDF=x.xxxاستفاده می کنند تا مشخص شود چه فاکتور رقیق سازی
مورد استفاده قرار گرفته است .اگر دکمه  Add to Plateانتخاب شده باشد ،صفحه نمایش به بخش  Plate Layoutمی رود.
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Test Results Tab 4-2-4

شکل Test Results Tab 2-4-0-.

قابلیت

توضیح

شماره

ناحیه Layout

مکان نمونه های بیماران Reagent ،ها و آزمایش های مربوطه را نشان می دهد.

2

برای اطالعات بیشتر در مورد یک ماده خاص ،آن را با نشانگر ماوس Highlight
کنید .به عنوان مثال:
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لیست

از منوی کشویی  Highlight by Name/IDاستفاده کنید تا یک بیمار را

1

 Highlightکنید یا از منوی کشویی  Highlight by Assayاستفاده کنید تا با
توجه به نوع آزمایش آنها را  Highlightکنید .لیستی از تمام آزمایش ها نمایش
داده می شود.
انتخاب همه

این دکمه تمام لیست را انتخاب می کند .می توانید گزینه ها را به صورت تکی انتخاب

0

کنید.
دکمه های عملگر

برای تایید نتایج ،دکمه  Acceptرا انتخاب کنید.

4

برای نادیده گرفتن یک  IDانتخاب شده Delete ،را فشار دهید.
توجه :نتایج باید تایید شوند تا در  Report Tabنمایش داده شوند.

Report Tab 5-3-5
به صورت پیش فرض ،در  Report Tabاطالعات جدیدترین تست های اجرا شده نمایش داده می شود .اگرچه ،با کلیک روی
) ،History (1می توانید بر اساس تاریخ ،نام ID/یا نام تست جستجو انجام دهید و نتایج آن تست ها را ببینید.
نتایج ممکن است بر اساس زمان ،نام ،ID/تست یا تفسیر دسته بندی شده باشند.

توضیح

قابلیت
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شماره

 History Checkbox History Checkboxرا انتخاب کنید تا جستجو برای نتایج بر اساس تاریخ،

2

 Name/IDیا نام تست آغاز شود.
Sorting Option

با استفاده از منوی کشویی این قسمت می توانید نحوه ی نمایش نتایج را تغییر دهید.

1

قابلیت

توضیح

شماره

جستجو بر اساس تاریخ
جستجو بر اساس

از منوهای کشویی استفاده کنید تا تاریخ مورد نظر برای جستجو را انتخاب کنید.

2

جستجو برای نتایج یک بیمار خاص.

1

Name/ID
جستجو بر اساس تست
انتخاب همه

از این منو برای جستجو بر اساس یک آزمایش خاص استفاده کنید.

0

برای انتخاب همه ی نتایج از این بخش استفاده کنید .تنها نتایج انتخاب شده در

4

پرینت وجود دارند.
Fold All

بخش های اضافی را می بندد .برای مثال ،پس از مرتب سازی براساس ،Name/ID
روی  Fold All checkboxکلیک کنید .صفحه نمایش فقط ستون Name/ID
را نمایش می دهد.
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.

پیش نمایش پرینت

دکمه  Print Previewرا انتخاب کنید .گزارش پرینت گرفته می شود:

9

پرینت

با انتخاب دکمه  ،Printنتایج انتخاب شده پرینت گرفته می شوند.

5

حذف کردن

با انتخاب دکمه  ،Removeتمام موارد انتخاب شده از صفحه نتایج حذف می شوند.

8

Reset

موارد انتخاب شده را به  Sample Tabاضافه می کند.

6

Export

نتایج انتخاب شده را به یک فایل متنی ( MS Excel file (*.xls) ،)*.txtیا

21

) XML file (*.xmlمنتقل می کند .برای استفاده های بعدی ذخیره می شود.

در صورت نیاز می توانید گزارش آزمایش یا گزارش کالیبراسیون را از پنجره ی  Calibrationپرینت کنید .جهت کسب
اطالعات بیشتر به بخش  Assay Calibration Tabمراجعه کنید.

21

