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วัตถปุระสงค์การใชง้าน

วตัถุประสงค์การใชง้าน
CFX Opus Dx Real-Time PCR SystemTM with ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security EditionTM มวีัตถุประสงค์
เพื่อดำเนนิการ PCR แบบใช้สารเรอืงแสงเพื่อตรวจจับและกักกนัลำดับพนัธกุรรมของกรดนวิคลอีกิ ระบบและ
ซอฟต์แวรม์วีัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวินจิฉัยโรคภายนอกรา่งกายโดยช่างเทคนคิทางห้องปฏบิตัิการที่ผ่านการ
ฝึกอบรม ระบบนี้มไีว้เพื่อใช้กบัการทดสอบกรดนวิคลอีกิของบคุคลที่สาม ซึง่ได้รบัการผลิตและติดฉลากไว้ว่าเพื่อ
วัตถปุระสงคใ์นการวินิจฉยั

ความหมายตราสัญลักษณ์

ผู้ผลติ หมายเลขลอ็ต

ใชโ้ดย
สำหรับใช้ในการวนิิจฉัยโรคภายนอก

ร่างกาย

ขดีจำกดัอณุหภูมิ หมายเลขแค็ตตาล็อก

ดคูำแนะนำในการใชง้าน จำนวนการทดสอบ

สำหรบัใช้กบั หมายเลขซีเรียล

ใชต้ามใบสัง่แพทย์เทา่นั้น ประกอบด้วยน้ำยาง
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เครื่องหมาย CE - กฎระเบียบ
(EU) 2017/746 IVDR

การแปล
เอกสารเกีย่วกบัผลิตภณัฑอ์าจมใีห้บรกิารในภาษาอืน่บนสือ่อิเลก็ทรอนกิส์
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ประวัตกิารแกไ้ข

ประวตัิการแกไ้ข

เอกสาร วันที่ คำอธิบายการเปลีย่นแปลง

คู่มอืผู้ใช้ ซอฟตแ์วร์
CFX Maestro Dx, Security
Edition เวอรช์ัน 2.0

(Doc ID #10000135651)

ธันวาคม 2020 เวอรช์ัน A เปิดตัวครั้งแรก

คู่มอืผู้ใช้ ซอฟตแ์วร์
CFX Maestro Dx, Security
Edition เวอรช์ัน 2.3

(Doc ID #10000135651)

พฤษภาคม 2022 n อปัเดตให้รองรับ CFX Opus Deepwell Dx

n ตารางพจนานกุรมสัญลักษณท์ี่อปัเดต

n พิม่บันทกึความปลอดภัยทางไซเบอร์ในการแนะนำ

คู่มอืผูใ้ช้ | v



vi | ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx SE



สารบญั
วัตถปุระสงคก์ารใชง้าน iii
ความหมายตราสญัลักษณ์ iii
การแปล iv
ประวัติการแก้ไข v

การปฏบิตัิตามข้อกำหนดดา้นความปลอดภยัและกฎระเบยีบ 17
ป้ายเตือนดา้นความปลอดภยั 17
การปฏบิัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบ 19

การปฏบิัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 19
ความเข้ากนัได้ทางแม่เหลก็ไฟฟ้า (EMC) 20
คำเตือนและหมายเหตุของ EMC 21
ข้อกำหนดเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้ม 22

อันตราย 23
อันตรายทางชวีภาพ 23
อันตรายทางเคมี 24
อันตรายจากการระเบิดหรือเพลงิไหม้ 24
อันตรายทางไฟฟ้า 24

การขนส่ง 25
แบตเตอรี่ 25
การกำจัดของเสีย 25
การรับประกัน 25

บทที่ 1 บทนำ 27
คุณสมบตัิหลกัของซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx, Security Edition 29
ค้นหาข้อมูลเพิม่เติม 29

บทที่ 2 การติดตั้งซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx, Security Edition 31
ข้อกำหนดของระบบ 32
การติดตั้งซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx SE 33

การตรวจจับเครื่องมือที่เชื่อมต่อ 34
ไฟล์ซอฟต์แวร์ 35

คู่มอืผูใ้ช้ | vii



สารบญั

บทที่ 3 การจดัการบญัชผีูใ้ช้ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx, Security Edition 37
การเริ่มต้นใชง้าน ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition 38
การเพิ่มผูใ้ช้ Microsoft Windows ในคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx, Security Edition 40
การเพิ่มและลบผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition 42
การจัดการบทบาทของผูใ้ช้ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx, Security Edition 43

การดูบทบาทและสทิธิข์องคณุ 44

บทที่ 4 การใชซ้อฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition 45
ไฟล์ทีป่ลอดภัย 45

บทที่ 5 พืน้ที่ทำงาน 55
หน้าต่าง Home (หน้าหลกั) 56
Startup Wizard (ตวัช่วยสร้างการเริ่มต้น) 57
หน้าต่าง Protocol Editor (ตวัแก้ไขโปรโตคอล) 58
หน้าต่าง Plate Editor (ตวัแก้ไขเพลต) 59
หน้าต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูล) 60

บทที่ 6 หนา้ต่าง Home (หน้าหลัก) 61
หน้าต่าง Home (หน้าหลกั) 62

คำสั่งเมนูไฟล์ 63
คำสั่งเมนูดู 63
คำสั่งเมนูผู้ใช้ 64
คำสั่งเมนูการทดสอบ 64
คำสั่งเมนูเครื่องมือ 65
คำสั่งเมนูช่วยเหลอื 66
คำสั่งแถบเครื่องมือ 66
Startup Wizard (ตวัช่วยสร้างการเริ่มต้น) 68
แถบสถานะ 68
บานหน้าต่างเครื่องมอืทีต่รวจพบ 69
การดูคณุสมบัติของเครื่องมือ 72

ก่อนที่คณุจะเริ่ม 73
การสร้างส่วนผสมหลักสำหรับปฏิกิริยา 73
การสอบเทียบสารย้อมสีใหม่ 75
การตั้งคา่ User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) 78

บทที่ 7 การสรา้งโปรโตคอล 95
พารามิเตอร์และชว่งตา่ง ๆ สำหรับขั้นตอนโปรโตคอล 96

viii | ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx SE



สารบญั

หน้าต่าง Protocol Editor (ตวัแก้ไขโปรโตคอล) 98
คำสั่งเมนูไฟล์ 98
คำสั่งเมนูการตั้งค่า 99
คำสั่งเมนูเครื่องมือ 99
คำสั่งแถบเครื่องมือ 99
Protocol Editing Controls (การควบคมุการแก้ไขโปรโตคอล) 100

การสร้างโปรโตคอลใน Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล) 103
การเปิดไฟลโ์ปรโตคอลใหม่ใน Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล) 103
การเปิดโปรโตคอลทีม่ีอยู่ใน Protocol Editor (ตวัแก้ไขโปรโตคอล) 104
การตั้งคา่โปรโตคอลใหม่ 105
การเพิ่มขัน้ตอนเข้าไปในโปรโตคอล 108
การแทรกขั้นการไล่ระดบัอณุหภูมิ 109
การแทรกขั้นตอน GOTO 110
การแทรกขั้นตอน Melt Curve 110
การเพิ่มหรือการนำขั้นตอนการอา่นเพลตออก 112
การเปลีย่นตัวเลือกขั้นตอน 112
การลบขั้นตอน 113
การคัดลอก การส่งออก หรือการพิมพ์โปรโตคอล 113

การสร้างโปรโตคอลดว้ยระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ 114
การใชเ้ครื่องคำนวณ Ta 116

เกี่ยวกบัเครื่องคำนวณ Ta 116

บทที่ 8 การเตรยีมเพลต 121
หน้าต่าง Plate Editor (ตวัแก้ไขเพลต) 122

คำสั่งเมนูไฟล์ 122
คำสั่งเมนูการแก้ไข 123
คำสั่งเมนูการตั้งค่า 123
คำสั่งเมนูเครื่องมือการแก้ไข 123
คำสั่งแถบเครื่องมือ 124

การสร้างไฟลเ์พลตโดยใชต้ัวแกไ้ขเพลต 125
การเปิดไฟลเ์พลตใหมใ่นตัวแก้ไขเพลต 125
การเปิดไฟลเ์พลตที่มอียู่ในตวัแกไ้ขเพลต 127
การตั้งคา่ไฟล์เพลตใหม่ 128

การกำหนดพารามิเตอร์เพิ่มเติมให้กับไฟล์เพลต 135
การกำหนดเปา้หมายใหห้ลมุ 135

คู่มอืผูใ้ช้ | ix



สารบญั

การกำหนดชือ่ตวัอย่างให้หลมุ 137
การกำหนดชดุกลุ่มชีวภาพให้หลมุ 139
การกำหนดหมายเลขทำซ้ำทางเทคนิคให้หลุม 141
การกำหนดชดุเจอืจางให้กบัประเภทตัวอย่างมาตรฐาน 142
การคัดลอกสารในหลมุไปยังหลมุอื่น 143
การเพิ่มบนัทึกสำหรับหลุม 144
การเคลยีร์สารทั้งหมดออกจากหลุม 144

การเปลีย่นการตั้งค่าการทดสอบ 146
การสร้างกลุม่หลมุ 149
การเปลีย่นลักษณะการติดตาม 151
การดู การสง่ออก และการนำเข้าเพลตในรูปแบบสเปรดชตี 153
การสร้างเคา้โครงเพลตโดยใช้ตวัช่วยการตัง้คา่เพลต 155

การใชต้ัวชว่ยสร้างการตัง้คา่เพลต 155

บทที่ 9 การดำเนนิการทดสอบ 159
หน้าต่าง Run Setup (ตัง้คา่การทดสอบ) 160

การเข้าสูห่น้าตา่งการตั้งค่าการทดสอบ 161
แท็บ Protocal (โปรโตคอล) 162
แท็บเพลต 164
แท็บ Start Run (เริ่มการทดสอบ) 167

การดำเนินการทดสอบ 168
กลอ่งโต้ตอบ Run Details (รายละเอยีดการทดสอบ) 170

แท็บสถานะการทดสอบ 170
แท็บสถานะเรียลไทม์ 173
แท็บ Time Status (สถานะเวลา) 176

การดำเนินการทดสอบ PrimePCR 177
การถ่ายโอนข้อมลูสแตนด์อะโลนเพื่อการวิเคราะห์ 179

การถ่ายโอนข้อมลูผ่านอีเมล 179
การถ่ายโอนข้อมลูจาก CFX Opus Dx Real-Time PCR System 179
การถ่ายโอนข้อมลูผ่าน ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx, Security Edition 181
การถ่ายโอนข้อมลูโดยใช้ไดรฟ์ USB 181
การถ่ายโอนข้อมลูผ่านไดรฟบ์นเครือข่ายที่ใชร้่วมกนัโดยใช้ CFX Opus Dx Real-Time PCR System 182
การสร้างไฟลข์้อมลู 182

บทที่ 10 ภาพรวมการวเิคราะหข์้อมูล 183
หน้าต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมูล) 183

x | ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx SE



สารบญั

แถบเครื่องมือ Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมลู) 184
แถบเมนูการวิเคราะหข์้อมูล 185
รายละเอียดแทบ็ 188
ตัวเลือกหมายเลขขั้นตอน 188
การดูกลุ่มหลุมในการวิเคราะหข์้อมูล 189
การเปลีย่นสารในหลุมหลังจากทำการทดสอบ 189

การตั้งคา่การวิเคราะห์ข้อมูล 190
การปรับขีดจำกดั 190
การตั้งคา่พืน้ฐาน 190
Analysis Mode (โหมดการวิเคราะห์) 191
จำนวนรอบที่จะวิเคราะห์ 192

ตัวเลือกหลุม 193
รายการเมนูคลิกขวาตวัเลอืกหลุม 194
การแยกชอ่งออกจากการวิเคราะห์ชั่วคราว 195

แผนภูมิ 196
เครื่องมอืแผนภูมิ 196
การขยายพื้นทีใ่นแผนภูมิ 204
การคัดลอกแผนภูมลิงในไฟล์ Microsoft 204
รายการเมนูคลิกขวาทัว่ไปสำหรับแผนภูมิ 204

สเปรดชตี 206
รายการเมนูคลิกขวาทัว่ไปสำหรับสเปรดชตี 206

Export (สง่ออก) 208
การส่งออกชดุข้อมูลทั้งหมด 208
การส่งออกไฟล์ RDML 209
การสร้างไฟลส์่งออกทีก่ำหนดเอง 210
ส่งออกไปยังโฟลเดอร์ LIMS 211
การส่งออกข้อมูลที่จดัรูปแบบ Seegene 211

บทที่ 11 รายละเอียดการวิเคราะหข์้อมูล 213
แท็บ Quantification (การหาปริมาณ) 214

ตัวเลือกสารเรืองแสง 214
กลอ่งโต้ตอบ Trace Styles (ลักษณะการติดตาม) 215
ตัวเลือก Log Scale (ขนาดการบันทึก) 216
แผนภูมิเส้นโค้งมาตรฐาน 217
ตัวเลือกเมนูแผนภูมิการเพิม่ปริมาณ 218

คู่มอืผูใ้ช้ | xi



สารบญั

สเปรดชตีแท็บการหาปริมาณ 218
แท็บ Quantification Data (ข้อมลูการหาปริมาณ) 220

สเปรดชตีผลการทดสอบ 220
สเปรดชตีผลลัพธ์กราฟเส้นโคง้มาตรฐาน 222
สเปรดชตีเพลต 223
สเปรดชตี RFU 224

แท็บ Melt Curve (กราฟการสลายดีเอ็นเอ) 225
การปรับข้อมลู Melt Curve 227

แท็บข้อมลู Melt Curve (กราฟการสลายดีเอน็เอ) 228
สเปรดชตี Melt Peak 228
สเปรดชตีชตีเพลต 229
สเปรดชตี RFU 230
สเปรดชตี -d(RFU)/dT 231

แท็บจุดสิ้นสุด 232
Results Data (ข้อมูลผลลพัธ์) 233
การปรับการวิเคราะห์ข้อมลูจดุสิ้นสดุ 234
สเปรดชตี RFU สำหรับการวิเคราะห์จุดสิ้นสุด 234

แท็บ Allelic Discrimination (การแยกอัลลีล) 235
การปรับข้อมลูสำหรับการแยกอลัลลี 236
ตัวเลือกเมนูแผนภูมิ 237
สเปรดชตีการแยกอลัลลี 237

แท็บ Custom Data View (มุมมองข้อมลูทีก่ำหนดเอง) 238
การสร้างมุมมองข้อมูลที่กำหนดเอง 239

แท็บ QC (การควบคมุคุณภาพ) 240
การเปลีย่นเกณฑ์การควบคุมคณุภาพ 240
การแยกหลุมทีไ่ม่ผ่านการควบคุมคณุภาพออก 241

แท็บ Run Information (ข้อมูลการทดสอบ) 242
รายงานการวิเคราะห์ข้อมลู 243

ประเภทรายงานการวิเคราะหข์้อมลู 244
การสร้างรายงานการวิเคราะห์ขอ้มูล 247
การสร้างรายงานกลุ่มช่อง 248

บทที่ 12 การวิเคราะหก์ารแสดงออกของยนี 249
การตั้งคา่เพลตสำหรับการวิเคราะห์การแสดงออกของยีน 249
การตั้งคา่เพลตทีแ่นะนำ 250

xii | ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx SE



สารบญั

แผนภูมิการแสดงออกของยนี 251
Graphing (การเขียนกราฟ) 252

การเปลีย่นและการทำหมายเหตปุระกอบมุมมองแผนภมูิ 254
การปรับข้อมลูการแสดงออกของยีน 259
การตั้งคา่การทดสอบ 261
ตัวเลือกเมนูคลิกขวา 262
สเปรดชตีข้อมลู 263
ตัวเลือกการแสดงรายละเอียด 265

Clustergram (คลสัเตอร์แกรม) 268
การตั้งคา่ 268
ตัวเลือกเมนูคลิกขวา 268
สเปรดชตีข้อมลู 268

แผนภาพกระจาย 269
การตั้งคา่ 269
ตัวเลือกเมนูคลิกขวา 269
สเปรดชตีข้อมลู 270

สเปรดชตีผลการทดสอบ 271
การศึกษายีน 272

การสอบเทียบระหว่างการทดสอบ 272
กลอ่งโต้ตอบ Gene Study (การศึกษายีน) 273
แท็บการตั้งค่าการศึกษา 273
การเตรียมการศึกษายีน 274
แท็บ Study Analysis (การวิเคราะห์การศึกษา) 275
ประเภทรายงานการศึกษายีน 276
การสร้างรายงานการศึกษายนี 278

ภาคผนวก A การคำนวณการวเิคราะหข์้อมูล 279
ค่าประสิทธภิาพของปฏิกริิยา 279
Relative Quantity (ปริมาณสมัพทัธ์) 279
ปริมาณสมัพทัธเ์มือ่มีการเลือกตวัควบคมุ 280
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณสัมพทัธ์ 280
ประสิทธภิาพทีแ่ก้ไข Cq (CqE) 281
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพที่แก้ไข Cq (MCqE) 281
การปรับระดบัการแสดงออกของยีน 282

การแสดงออกของยีนเชิงปริมาณสำหรับกลุม่ตวัอย่างชวีภาพ 283

คู่มอืผูใ้ช้ | xiii



สารบญั

การปรับระดบัการแสดงออกของยีนเมื่อมกีารเลอืกตัวควบคุม 283
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับการปรับระดับการแสดงออกของยีน 284
ปรับนิพจน์บรรทดัฐานเป็นระดบัการแสดงออกเฉลี่ย 285
ปรับการปรับระดับการแสดงออกของยีนเป็นระดบัการแสดงออกต่ำสุด 285
ปรับขนาดการแสดงออกบรรทดัฐานเป็นระดบัการแสดงออกเฉลีย่ 285
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับการแสดงออกบรรทดัฐานทีม่ีการปรับขนาด 286
แถบแสดงข้อผิดพลาดสำหรับคา่การเบี่ยงเบนมาตรฐาน (lg) และข้อผิดพลาดมาตรฐานของค่าเฉลีย่ (lg) 287
สัดส่วนการเปลีย่นแปลง 288
สูตรการคำนวณค่าที่ถูกต้อง 289
การคำนวณช่วงความเชือ่มั่นสำหรับการวิเคราะหก์ลุม่ชีวภาพ 290
การคำนวณแผนภูมิ Box and Whisker 290

ภาคผนวก B เส้นทางการตรวจสอบ 293
การดูเส้นทางการตรวจสอบ 293
กิจกรรมที่ตรวจสอบได้ 295

ภาคผนวก C การผสานการทำงานรว่มกบัระบบ LIMS 299
การสร้างไฟลข์้อมลูทีใ่ช้งานร่วมกับระบบ LIMS ได้ 299

การตั้งคา่โฟลเดอร์ LIMS และตัวเลือกการส่งออกข้อมูล 299
การสร้างโปรโตคอลระบบ LIMS 301
การสร้างไฟล์ LIMS 301
การเริ่มการทดสอบ LIMS 305
การส่งออกข้อมูลไปยังระบบ LIMS 306

ภาคผนวก D การแก้ไขปญัหา ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx, Security Edition 307
ทำรายการไฟลแ์ละโฟลเดอร์ของ ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition ทีป่ลอดภัย 307
บันทกึการใชง้าน 308

การเรียกไฟล์บนัทึกแอปพลเิคชันและเฟริ์มแวร์ 309
การแก้ไขปญัหา 309

ไฟฟ้าขัดข้อง 309
การโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ CFX Maestro Dx SE 309
การติดตั้ง ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx, Security Edition ดว้ยตนเอง 310
การติดตั้งไดรเวอร์อีกครั้ง 310

ภาคผนวก E Bio-Rad Free and Open-Source Notices for PCR Products 311
Software Notices 312

ZedGraph 312

xiv | ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx SE



สารบญั

Standard Open License Text 312
LGPL-2.1 312

ภาคผนวก F เอกสารอ้างอิง 325

คูม่ือผูใ้ช้ | xv



สารบญั

xvi | ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx SE



การปฏิบตัติามขอ้กำหนดดา้นความปลอดภัยและ
กฎระเบยีบ

CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx และ CFX Opus Deepwell Dx Real-Time PCR system (เรยีกในคู่มอืนี้วา่
CFX Opus Dx system) ให้ความรอ้นและเยน็เร็วมากในระหว่างการทำงาน เพื่อการทำงานที่ปลอดภยัของระบบ
PCR แบบเรยีลไทม์ Bio-Rad ขอแนะนำอย่างยิง่ใหคุ้ณปฏบิัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภยัที่ระบุไว้ในสว่นนี้และ
ตลอดทั้งคูม่ือนี้

ป้ายเตือนด้านความปลอดภยั
ปา้ยเตือนที่แปะบนเครือ่ง CFX Opus Dx system รวมถงึในคู่มอืฉบับนีจ้ะเตอืนคณุเกีย่วกบัที่มาอนัจะกอ่ใหเ้กิด
การบาดเจ็บหรอืเป็นอนัตราย ตาราง 1 ระบุปา้ยเตือนดา้นความปลอดภยัแต่ละรายการ

ไอคอน ความหมาย

การใช้งาน CFX Opus Dx system กอ่นอา่นคู่มอืนีอ้าจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายจากการบาดเจบ็ต่
อตัวบคุคล การใชเ้ครือ่งมอืนีใ้นลกัษณะที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในคูม่อืนีห้รือระบุโดย Bio-Rad อาจส่
งผลให้คณุลกัษณะการปอ้งกนัของเครือ่งมอืบกพร่องหรอืปดิใช้งาน

ตัวเครื่อง CFX Opus Dx system ไม่มอีนัตรายทางชีวภาพหรือกมัมนัตภาพรงัสี อนัตรายดัง
กล่าวจะเป็นปญัหาเฉพาะเมื่อนำไปใช้งานในระบบผ่านทางสารตัวอย่างที่จะทดสอบ เมือ่จดัก
ารสารตัวอยา่งที่มอีนัตรายทางชีวภาพหรอืสารกมัมนัตภาพรงัสี ให้ปฏบิัติตามข้อควรระวังแล
ะแนวทางที่แนะนำเฉพาะสำหรับห้องปฏบิตัิการและสถานที่ของคณุ คำแนะนำเหล่านี้จะรวมถึ
งวิธีการทำความสะอาด การตรวจสอบ และวิธกีารกำจดัวัสดุอนัตรายที่คณุกำลังใชง้าน

นอกจากนี้ ตามที่ระบไุว้ข้างต้น ยังคงมคีวามเสีย่งต่อการระเบดิ การขบัของเหลว หรอืการระเ
หยออกจากภาชนะบรรจุตัวอยา่ง เมือ่ทำงานกบัวัสดุที่เปน็อนัตราย ความเสีย่งต่อการบาดเจบ็
จากวัสดุที่ถกูขับออกมาประกอบกบัความเสีย่งของวัสดุที่เปน็อันตรายอาจกระจายอยูภ่ายใน
และรอบเครือ่งมอื ผู้ใช้ควรใช้มาตรการป้องกนัที่เหมาะสม

ตาราง 1 คำเตือนด้านความปลอดภยัทั่วไป
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ไอคอน ความหมาย

CFX Opus Dx system ทำงานที่อณุหภมูทิี่สงูพอที่จะทำให้เกดิการไหมอ้ยา่งรนุแรง รอให้
บล็อกตัวอย่างกลบัไปยงัอณุหภมูหิ้องก่อนการเปดิฝาและนำตัวอยา่งออกเสมอ แมว้่าบลอ็กตัว
อย่างจะเย็นลงแล้ว แต่บรเิวณรอบ ๆ รวมทั้งแผ่นทำความรอ้นกอ็าจยงัคงรอ้นอยู่ได้ในระยะห
นึง่ ในสถานการณ์ที่ไมม่เีวลาเพียงพอที่จะปล่อยใหเ้ครือ่งมอืเย็นลง ขอแนะนำใหใ้ช้อปุกรณ์
ปอ้งกนัเชน่ถงุมือกนัความรอ้นหรอื "ถงุมอืสำหรบัใช้กบัเตาอบ"

ความปลอดภยัและประสทิธภิาพของระบบใด ๆ ที่ใช้รว่มกบั CFX Opus Dx system ถือเปน็
ความรบัผดิชอบของผู้ประกอบเครือ่งแต่เพียงผู้เดยีว

CFX Opus Dx system อาจรอ้นเพยีงพอในระหว่างการทำงานปกติเพื่อทำให้ของเหลว
ในตัวอย่างเดอืดหรอืกลายเปน็ไอ และมแีรงดันต่อภาชนะบรรจตุัวอยา่ง มคีวามเปน็ไปได้ที่
ภาชนะบรรจตุัวอย่างอาจเสยีหาย นำไปสูก่ารรัว่ไหล การพน่ของเหลว หรอืการแตกระเบิด
และการขบัไอนำ้หรอืของเหลวภายในและรอบ ๆ เครือ่งมอื

ผู้ใช้ควรใชง้านเครือ่งมอืโดยปดิฝาครอบหรอืสวมแว่นตานริภัย ถงุมือกนัความรอ้น และอปุก
รณ์ปอ้งกนัสว่นบุคคลอืน่ ๆ ในระหว่างการใช้งานเพื่อหลกีเลีย่งการบาดเจบ็ การเปดิเครือ่งมื
อในขณะที่สารตัวอยา่งยงัรอ้นอยู่ เชน่ หลงัจากยกเลกิการทดสอบ อาจทำให้ภาชนะที่มแีรงดั
นเกิดรั่วไหล พ่นหรอืพุ่งของเหลว ปลอ่ยให้ตัวอยา่งเยน็กอ่นเปิดฝาครอบเสมอ

ผู้ใช้ไมค่วรทดสอบปฏกิริยิาโดยที่ฝาหรอืซลีผนกึเปิดอยู่ หลวม เปน็รู หรอืเสยีหาย เพราะจะเ
พิ่มโอกาสที่จะเกิดการแตกหรอืระเบิดที่เป็นอนัตรายได้

ผู้ใช้ไมค่วรทดสอบปฏกิริยิากบัสารทำปฏกิริิยาที่ระเหยได้ซึง่อาจเพิ่มโอกาสที่จะเกดิการแตก
หรอืระเบดิที่เปน็อนัตรายได้

ตาราง 1 คำเตือนด้านความปลอดภยัทั่วไปต่อ
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การปฏิบตัติามขอ้กำหนดดา้นความปลอดภยัและกฎระเบยีบ

การปฏบิัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภยัและกฎระเบียบ

การปฏิบตัิตามขอ้กำหนดด้านความปลอดภัย
CFX Opus Dx system ได้รบัการทดสอบและพบว่าเปน็ไปตามข้อกำหนดที่เกีย่วขอ้งทั้งหมดของมาตรฐานด้านความ
ปลอดภยัและแมเ่หลก็ไฟฟ้าต่างๆ ดังนี้:

n ข้อกำหนดด้านความปลอดภยั IEC 61010-1:2010 สำหรบัอปุกรณ์ไฟฟ้าสำหรบัการวัด การควบคุม และการใช้
งานในห้องปฏบิัติการ — สว่นที่ 1: ขอ้กำหนดทั่วไป

n ข้อกำหนดด้านความปลอดภยั IEC 61010-2-010:2019 สำหรับอปุกรณ์ไฟฟา้สำหรบัการวัด การควบคมุ และ
การใช้งานในห้องปฏบิตัิการ — สว่นที่ 2-010: ข้อกำหนดเฉพาะสำหรบัอุปกรณ์ในหอ้งปฏบิัติการสำหรับการให้
ความรอ้นวัสดุ

n ข้อกำหนดด้านความปลอดภยั IEC 61010-2-081:2019 สำหรับอปุกรณ์ไฟฟา้สำหรบัการวัด การควบคมุ และ
การใช้งานในห้องปฏบิตัิการ — สว่นที่ 2-081: ข้อกำหนดเฉพาะสำหรบัอุปกรณ์ในหอ้งปฏบิัติการแบบอัตโนมัติ
และกึง่อตัโนมตัิสำหรบัการวิเคราะหแ์ละวตัถุประสงค์อืน่ ๆ

n ข้อกำหนดด้านความปลอดภยั IEC 61010-2-101:2018 สำหรับอปุกรณ์ไฟฟา้สำหรบัการวัด การควบคมุ และ
การใช้งานในห้องปฏบิตัิการ — สว่นที่ 2-101: ข้อกำหนดเฉพาะสำหรบัอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรบัการ
วินจิฉัยโรคภายนอกรา่งกาย (IVD)

n CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12:2018 สำหรับอปุกรณ์ไฟฟ้าสำหรบัการวัด การควบคุม และการใช้งานใน
ห้องปฏบิตัิการ สว่นที่ 1: ขอ้กำหนดทั่วไป

n CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-2-010:19 สำหรบัอปุกรณไ์ฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคมุ และการใช้งานใน
ห้องปฏบิตัิการ สว่นที่ 2-010: ข้อกำหนดเฉพาะสำหรบัอปุกรณใ์นหอ้งปฏิบตัิการสำหรบัการให้ความรอ้นวัสดุ

n CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-2-081:19 สำหรบัอปุกรณไ์ฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคมุ และการใช้งานใน
ห้องปฏบิตัิการ สว่นที่ 2-081: ข้อกำหนดเฉพาะสำหรบัอปุกรณใ์นหอ้งปฏิบตัิการแบบอตัโนมตัิและกึง่อตัโนมตัิ
สำหรบัการวิเคราะหแ์ละวตัถุประสงค์อืน่ ๆ

n CSA-C22.2 NO. 61010-2-101:19 สำหรบัอปุกรณไ์ฟฟ้าสำหรับการวัด การควบคมุ และการใช้งานในห้อง
ปฏิบตัิการ — สว่นที่ 2-101: ขอ้กำหนดเฉพาะสำหรบัอปุกรณ์ทางการแพทยส์ำหรบัการวินจิฉยัโรคภายนอก
รา่งกาย (IVD)

n ข้อกำหนดด้านความปลอดภยั EN 61010-1:2010 สำหรบัอปุกรณ์ไฟฟ้าสำหรบัการวัด การควบคมุ และการใช้
งานในห้องปฏบิัติการ สว่นที่ 1: ขอ้กำหนดทั่วไป

n ข้อกำหนดด้านความปลอดภยั EN 61010-2-010:2014 สำหรบัอปุกรณไ์ฟฟ้าสำหรบัการวัด การควบคุม และการ
ใช้งานในห้องปฏบิัติการ — สว่นที่ 2-010: ข้อกำหนดเฉพาะสำหรบัอปุกรณใ์นหอ้งปฏิบตัิการสำหรบัการให้
ความรอ้นวัสดุ
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n ข้อกำหนดด้านความปลอดภยั EN 61010-2-081:2015 สำหรบัอปุกรณไ์ฟฟ้าสำหรบัการวัด การควบคุม และการ
ใช้งานในห้องปฏบิัติการ — สว่นที่ 2-081: ข้อกำหนดเฉพาะสำหรบัอปุกรณใ์นหอ้งปฏิบตัิการแบบอตัโนมตัิและ
กึง่อตัโนมตัิสำหรบัการวิเคราะหแ์ละวัตถุประสงค์อืน่ ๆ

n ข้อกำหนดด้านความปลอดภยั EN 61010-2-101:2017 สำหรบัอปุกรณไ์ฟฟ้าสำหรบัการวัด การควบคุม และการ
ใช้งานในห้องปฏบิัติการ — สว่นที่ 2-101: ข้อกำหนดเฉพาะสำหรบัอปุกรณท์างการแพทย์สำหรบัการวินจิฉยั
โรคภายนอกรา่งกาย (IVD)

n ข้อกำหนดด้านความปลอดภยั UL 61010-1:2012 สำหรบัอปุกรณ์ไฟฟ้าสำหรบัการวัด การควบคมุ และการใช้
งานในห้องปฏบิัติการ — สว่นที่ 1: ขอ้กำหนดทั่วไป

n ข้อกำหนดด้านความปลอดภยั UL 61010-2-010:2019 สำหรบัอปุกรณไ์ฟฟ้าสำหรบัการวัด การควบคุม และการ
ใช้งานในห้องปฏบิัติการ — สว่นที่ 2-010: ข้อกำหนดเฉพาะสำหรบัอปุกรณใ์นหอ้งปฏิบตัิการสำหรบัการให้
ความรอ้นวัสดุ

n ข้อกำหนดด้านความปลอดภยั UL 61010-2-081:2019 สำหรบัอปุกรณไ์ฟฟ้าสำหรบัการวัด การควบคุม และการ
ใช้งานในห้องปฏบิัติการ — สว่นที่ 2-081: ข้อกำหนดเฉพาะสำหรบัอปุกรณใ์นหอ้งปฏิบตัิการแบบอตัโนมตัิและ
กึง่อตัโนมตัิสำหรบัการวิเคราะหแ์ละวัตถุประสงค์อืน่ ๆ

n ข้อกำหนดด้านความปลอดภยั UL 61010-2-101:19 สำหรบัอปุกรณ์ไฟฟ้าสำหรบัการวัด การควบคมุ และการใช้
งานในห้องปฏบิัติการ — สว่นที่ 2-101: ข้อกำหนดเฉพาะสำหรบัอปุกรณท์างการแพทย์สำหรบัการวินจิฉยัโรค
ภายนอกรา่งกาย (IVD)

ความเข้ากันไดท้างแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC)
CFX Opus Dx system ได้รบัการทดสอบและพบว่าเปน็ไปตามข้อกำหนดที่เกีย่วขอ้งทั้งหมดของมาตรฐานด้าน
แมเ่หล็กไฟฟ้าต่าง ๆ ดังนี้:

n IEC 61326-1:2012 อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรบัการวดั การควบคุม และการใช้งานในห้องปฏบิตัิการ — ข้อกำหนด
EMC — สว่นที่ 1: ขอ้กำหนดทัว่ไป ผา่นการทดสอบเป็นอปุกรณ์คลาส A

n IEC 61326-2-6:2012 อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรบัการวัด การควบคุม และการใช้งานในห้องปฏบิตัิการ — ข้อกำหนด
EMC — สว่นที่ 2–6: ข้อกำหนดเฉพาะของอปุกรณ์ทางการแพทยส์ำหรบัการวนิิจฉยัโรคภายนอกรา่งกาย (IVD)

n EN 61326-1:2013 อปุกรณ์ไฟฟา้สำหรบัการวัด การควบคมุ และการใช้งานในหอ้งปฏบิัติการ — ขอ้กำหนด
EMC — สว่นที่ 1: ขอ้กำหนดทัว่ไป ผา่นการทดสอบเป็นอปุกรณ์คลาส A

n EN 61326-2:-6:2013 อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรบัการวัด การควบคุม และการใช้งานในห้องปฏบิตัิการ — ข้อกำหนด
EMC — สว่นที่ 2–6: ข้อกำหนดเฉพาะของอปุกรณ์ทางการแพทยส์ำหรบัการวนิิจฉยัโรคภายนอกรา่งกาย (IVD)

n FCC สว่นที่ 15 สว่นยอ่ย B สว่น 15.107 และ 15.109 ผ่านการทดสอบเป็นอปุกรณ์ดิจทิัลคลาส A

n CAN ICES-003v6:2019 การรบกวนที่ก่อใหเ้กิดมาตรฐานอปุกรณ์ อปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ (รวมถึง
อปุกรณ์ดจิิทัล) — ข้อจำกัดและวิธกีารวัด ผ่านการทดสอบถงึขดีจำกดัคลาส A
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คำเตอืนและหมายเหตุของ EMC
n คำเตือน: การเปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขเครือ่งนี้ ไมไ่ด้รบัการรบัรองอยา่งชัดเจนโดย Bio-Rad จงึสามารถเพิกถอน

สทิธิก์ารใช้เครือ่งมือของผู้ใช้ได้

n หมายเหตุ: เครือ่งมอืนีไ้ดร้บัการทดสอบและพบว่าเปน็ไปตามขดีจำกดัสำหรบัอปุกรณ์ดิจทิัลคลาส A ตามที่ระบุ
ในสว่นที่ 15 ของข้อกำหนด FCC ขดีจำกดัเหล่านี้ออกแบบมาเพือ่ปอ้งกนัอนัตรายที่เกิดจากสญัญาณรบกวน
ขณะที่มกีารใช้งานเครือ่ง เครือ่งมอืนีส้รา้ง ใช้ และสามารถแผ่พลงังานคลื่นความถีว่ิทยุ ซึ่งหากไม่ไดต้ิดตั้งและ
ใช้งานตามคูม่อืการใช้งาน อาจเกดิอนัตรายจากสญัญาณคลื่นวิทยุ การทำงานของอปุกรณ์นีใ้นบรเิวณทีพ่ัก
อาศัยมแีนวโนม้ที่จะก่อใหเ้กดิการรบกวนที่เป็นผลเสยี ซึง่ในกรณีนีผู้้ใช้จะต้องรบัผิดชอบแก้ไขการรบกวน
ดังกล่าวด้วยตนเอง

n หมายเหตุเกีย่วกบัการปฏิบตัิตามขอ้กำหนด FCC: แม้ว่าเครือ่งมอืนีไ้ด้รบัการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามสว่น
ที่ 15 สว่นยอ่ย B ของขอ้กำหนด FCC สำหรบัอุปกรณด์ิจทิัลคลาส A แต่โปรดทราบว่าการปฏบิัติตามข้อกำหนด
นีเ้ป็นไปโดยสมคัรใจ เนือ่งจากเครือ่งมอืดังกลา่วเปน็ “อุปกรณท์ี่ได้รบัการยกเว้น” ภายใต้ 47 CFR 15.103(c)
เกีย่วกบัข้อกำหนด FCC ที่อา้งถึงซึง่มผีลบงัคบัใช้ ณ เวลาที่ผลิต

n หมายเหตุเกีย่วกบัสายเคเบลิ: เครื่องมอืนีไ้ด้รบัการทดสอบว่าเปน็ไปตามขอ้กำหนด EMC โดยใช้สาย USB ที่
ออกแบบมาเป็นพิเศษซึง่มาพรอ้มกบัเครือ่งมอื จะต้องใช้สายเคเบลิเหล่านี้หรอือะไหล่ทดแทนที่ได้รบัอนญุาต
ของ Bio-Rad กบัเครือ่งมอืนีเ้พื่อให้แนใ่จว่าสอดคล้องกับขีดจำกดัการปลอ่ยแมเ่หลก็ไฟฟ้าตามข้อกำหนด
EMC อย่างตอ่เนือ่ง
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ข้อกำหนดเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้ม
CFX Opus Dx system ไดร้ับการออกแบบมาให้ใช้งานได้อยา่งปลอดภยัภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ระบไุว้ในตารางดัง
ต่อไปนี้

พารามเิตอร์ ขอ้มูลจำเพาะ

สภาพแวดล้อม ใชภ้ายในอาคารเทา่นัน้

ระดับความสูงในการปฏิบัตงิาน ไมเ่กิน 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

อณุหภูมหิ้องโดยรอบ 15–31°C*

อณุหภูมกิารขนส่งและการเก็บรักษา –20° ถึง 60°C**
–4 ถงึ 140°F

ความชื้นสัมพทัธ์ 20% ถึง 80% (ไมค่วบแน่น)***

พลังงานที่ใช้ สูงสุด 100 ถึง 240 โวลตก์ระแสสลบั ±10%, 50–60
เฮิรตซ์, 850 วตัต์

ความผันผวนของแรงดันไฟหลักที่จา่ย ±10%

การใช้ไฟฟ้าสูงสุด <850 วตัต์

ฟวิส์ 10 A, 250 V, 5 x 20 มม., แบบขาดเร็ว (จำนวน 2)

หมวดหมูแ่รงดันไฟฟา้เกนิ II

ระดับมลพิษ 2

*การใชง้านเครื่องมอืนอกเหนือจากชว่งอุณหภมูนิี้อาจไมเ่ป็นไปตามข้อกำหนดดา้นประสทิธภิาพ ชว่งอุณหภมูหิ้อง
ระหวา่ง 5–40°C นับวา่ปลอดภยั

**จดัเก็บและขนสง่เครื่องมอืในบรรจภุณัฑส์ำหรับขนสง่เพื่อใหเ้ป็นไปตามสภาวะอุณหภมูเิหล่านี้

***ควรจำกดัการใชง้านเครื่องมอืที่อุณหภมูิ 4⁰C ไวท้ี่ 18 ชัว่โมงที่สภาวะเหล่านี้ สามารถเกบ็ที่อุณหภมูิ 4⁰C ไดน้าน
72 ชั่วโมง หากความชืน้น้อยกวา่ 60% (ไมม่กีารควบแน่น)

ตาราง 2 CFX Opus Dx Real-Time PCR System ขอ้กำหนดเกีย่วกับสภาพแวดล้อม

22 | ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx SE



อันตราย

อันตราย
CFX Opus Dx system เปน็ระบบที่ได้รบัการออกแบบมาให้ทำงานอย่างปลอดภยัเมื่อใช้งานในลักษณะที่ผู้ผลติ
กำหนด หากระบบหรอืส่วนประกอบใด ๆ ที่เกีย่วข้องถกูใช้ในลักษณะทีไ่มไ่ด้ระบโุดยผู้ผลติ การปอ้งกนัโดยธรรมชาติ
ของเครือ่งมือนัน้อาจลดลง Bio-Rad จะไมร่ับผิดชอบต่อการบาดเจบ็หรอืความเสยีหายที่เกิดจากการใช้อปุกรณ์นี้
ในลักษณะทีไ่มไ่ด้ระบแุนะนำหรอืโดยการดัดแปลงเครื่องมอืที่ไมไ่ด้ดำเนนิการโดย Bio-Rad หรอืตัวแทนที่ได้รบั
อนญุาต บรกิารของ CFX Opus Dx system ควรได้รบัการดำเนนิการโดยบคุลากรที่ผ่านการฝึกอบรม จาก
Bio-Rad เท่านัน้

อันตรายทางชีวภาพ
CFX Opus Dx system เป็นผลติภัณฑส์ำหรับห้องปฏบิตัิการ อยา่งไรกต็าม หากมกีารใช้งานสารตัวอย่างที่มี
อนัตรายทางชีวภาพ ใหป้ฏบิตัิตามแนวทางตอ่ไปนีแ้ละดำเนนิการตามแนวทางภายในเฉพาะหอ้งปฏบิัติการและ
สถานที่ของคณุ

หมายเหตุ: การใช้งานในสภาวะปกติ เครื่องนีจ้ะไมม่กีารปล่อยสารอนัตรายทางชีวภาพ

ขอ้ควรระวังทั่วไป

n สวมเสือ้กาวนแ์ละถุงมอืสำหรบัหอ้งปฏบิตัิการ รวมถงึแว่นครอบตาหรอืแว่นตานริภยัที่ป้องกนัดา้นขา้งอยู่เสมอ

n ไมใ่ชม้ือแตะปาก จมูก และดวงตา

n ปกปดิบาดหรอืรอยถลอกใหส้นทิก่อนทำงานกบัวัสดุทีม่ีโอกาสทำให้เกดิการติดเชื้อได้

n หลงัจากทำงานกบัวัสดุใด ๆ ที่มโีอกาสทำให้เกดิการติดเชือ้ ให้ลา้งมอืดว้ยสบูแ่ละน้ำให้สะอาดก่อนออกจากห้อง
ปฏิบตัิการ

n ถอดนาฬกิาข้อมอืและเครือ่งประดับออกก่อนทำงานที่โต๊ะปฏบิตัิการ

n เกบ็วัสดุติดเชื้อหรอืวัสดุุที่มโีอกาสทำใหเ้กิดการติดเชื้อไว้ในภาชนะทีป่ิดสนทิและกนัการรัว่ไหล

n ถอดชุดปอ้งกนัออกกอ่นที่จะออกจากหอ้งปฏบิัติการ

n ห้ามใช้มอืทีใ่สถ่งุมือ เขียน รบัโทรศพัท์ เปิดปิดสวิตชไ์ฟ หรอืสมัผัสสิง่ใดทีผู่้อืน่ทีไ่มไ่ด้สวมถงุมอือาจสมัผัสได้

n เปลีย่นถงุมอืบอ่ย ๆ ถอดถุงมอืทันททีี่เห็นว่ามีการเปือ้น

n ห้ามนำวัสดทุี่มีโอกาสทำให้เกดิการติดเชือ้มาสมัผัสกับวัสดุที่ไมส่ามารถกำจดัการปนเปือ้นได้

n เมือ่เสรจ็สิน้การดำเนินการที่เกีย่วข้องกับวัสดุที่เปน็อันตรายทางชีวภาพแล้ว ให้ขจดัสิง่ปนเปื้อนในพื้นที่
การทำงานด้วยสารฆา่เชื้อโรคที่เหมาะสม (ตัวอย่างเช่น น้ำยาฟอกขาวในครวัเรอืนเจือจางให้มคีวามเขม้ขน้
1:10)
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การกำจัดการปนเปือ้นบนพื้นผิว

คำเตือน! เพือ่ป้องกันไฟฟ้าช็อต ใหป้ิดเครือ่งและดึงปลัก๊ออกจากเครือ่งก่อนที่จะปฏบิัติตามขั้นตอน
การกำจัดการปนเปื้อน

พื้นที่ต่อไปนีส้ามารถทำความสะอาดได้ด้วยนำ้ยาฆา่เชื้อแบคทีเรยี นำ้ยาฆ่าเชื้อไวรสั หรือนำ้ยาฆา่เชื้อราใน
โรงพยาบาล

n ฝาครอบด้านนอกและโครงตัวเครือ่ง

n พื้นผิวบล็อกตัวอย่างภายในและหลุมบลอ็กตัวอยา่ง

n แผงควบคุมและจอแสดงผล

โปรดดูคำแนะนำจากผู้ผลติผลิตภณัฑ์เพื่อเตรยีมและใช้นำ้ยาฆา่เชือ้โรค ควรล้างบลอ็กตัวอยา่งและหลมุบล็อก
ตัวอยา่งให้สะอาดดว้ยนำ้หลาย ๆ ครัง้หลังจากที่ใช้นำ้ยาฆา่เชื้อ หลังจากล้างบล็อกตัวอยา่งและหลมุบล็อกตัวอย่าง
ด้วยนำ้แลว้ ใหเ้ชด็ให้แหง้สนทิ

สำคัญ: ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มฤีทธิก์ดักร่อนหรือสารละลายที่มคีวามเป็นด่างรนุแรง สารเหล่านีอ้าจสรา้ง
รอยขดีข่วนบนพื้นผิวและทำใหบ้ลอ็กตัวอยา่งเสยีหาย สง่ผลใหไ้ม่สามารถควบคมุอณุหภมูไิด้อย่างแม่นยำ

การกำจัดวัตถอุันตรายทางชีวภาพ

กำจดัวัตถทุี่มโีอกาสปนเปื้อนเหลา่นีต้ามกฎระเบยีบสำหรบัหอ้งปฏบิัติการ กฎระเบียบในท้องถิน่ ภมูภิาค และประเทศ

n สารตัวอย่างทางคลนิิก

n สารทำปฏกิิรยิา

n ภาชนะบรรจตุัวทำปฏกิริยิาที่ใช้แล้วหรอือุปกรณ์สิน้เปลืองอืน่ ๆ ที่อาจมีการปนเปื้อน

อันตรายทางเคมี
CFX Opus Dx system ไมม่สีารเคมีที่อาจเป็นอนัตราย

อันตรายจากการระเบดิหรือเพลิงไหม้
CFX Opus Dx system จะไมก่อ่ให้เกดิอนัตรายจากการติดไฟหรือการระเบิดเมือ่ใช้ตามวธิีที่กำหนดโดย
ห้องปฏบิตัิการ Bio-Rad

อันตรายทางไฟฟ้า
หากติดตั้งและใชง้านไดอ้ย่างถกูต้อง ของ CFX Opus Dx system จะไมก่อ่ให้เกดิอนัตรายทางไฟฟ้าแกผู่้ใช้ โดยจะ
ต้องไมท่ำการดัดแปลงทางกายภาพและเชื่อมต่อกับแหลง่จา่ยไฟที่มคีณุสมบัติเหมาะสม
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การขนสง่

การขนส่ง
ต้องดำเนนิการตามขั้นตอนการกำจดัสิง่ปนเปื้อนกอ่นเคลื่อนย้ายหรอืขนสง่ CFX Opus Dx system เคลื่อนย้ายหรอื
จดัสง่เครือ่งในภาชนะที่แยกต่างหากในวัสดุบรรจภุณัฑท์ี่ Bio-Rad จดัเตรยีมใหเ้สมอ ซึง่จะช่วยปอ้งกนัเครือ่งจาก
ความเสยีหาย

สำหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัการขนสง่เครือ่งและการขอวัสดุบรรจภุณัฑท์ี่เหมาะสม โปรดติดต่อสำนกังาน Bio-Rad ในพืน้ที่
ของท่าน

แบตเตอรี่
CFX Opus Dx system ใช้แบตเตอรีเ่ซลล์แบบเหรยีญลิเธยีมเมทัลขนาด 3 โวลต์ หนึง่กอ้น และกอ้นแบตเตอรี่ เพือ่คง
รกัษาการตั้งคา่เวลาในกรณีที่เครือ่งไม่มกีระแสไฟฟ้า หากเวลาไมต่รงตามค่าที่ตั้งไว้หลังจากปดิเครือ่ง อาจเปน็สญัญ
าณบง่บอกว่าแบตเตอรีอ่อ่น

คำเตือน! อยา่พยายามเปลีย่นแบตเตอรี่ดว้ยตัวเอง ขัน้ตอนเหลา่นี้ไมใ่ช่สว่นที่ผู้ใช้สามารถดำเนนิ
การเองได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนทางเทคนคิของ Bio-Rad เพื่อขอความช่วยเหลอืแทน

สำหรบัรัฐแคลิฟอรเ์นยี สหรฐัอเมรกิาเท่านั้น

n วัสดุเปอร์คลอเรต — แบตเตอรีล่ิเธยีมมวีัสดุเปอร์คลอเรต จะต้องดำเนนิการอยา่งพิเศษ โปรดดู
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

การกำจัดของเสยี
CFX Opus Dx system ประกอบดว้ยวัสดทุางอเิล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ควรทิ้งรวมกบัของเสยีอืน่ ๆ โดยไมแ่ยกประเภท
กอ่น ต้องทำการคดัแยกตามข้อกำหนดของ European Union Directive 2012/19/EU เกี่ยวกบัของเสยีทางอปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิส์ - WEEE directive กอ่นการกำจดั โปรดติดต่อตวัแทน Bio-Rad ในประเทศของคณุเพื่อขอคำแนะนำ
ที่เหมาะสมสำหรบัแต่ละประเทศ

การรับประกนั
CFX Opus Dx system รวมถงึอปุกรณเ์สริมที่เกีย่วข้องจะรวมอยูใ่นการรับประกันมาตรฐาน Bio-Rad ติดต่อ
สำนักงาน Bio-Rad ในท้องถิน่ของคณุเพื่อสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัการรบัประกนั
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บทที่ 1 บทนำ
ระบบการเพิม่ปรมิาณ PCR ประสทิธภิาพสงูของ Bio-Rad มคีวามก้าวหนา้ทางเทคโนโลยสีุดทันสมยั ให้ความแม่นยำ
และความสามารถในการทำซำ้ที่ดียิ่งขึ้นในการเพิ่มปรมิาณกรดนวิคลอีกิสำหรบัการทดลองจโีนม

ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition ของ Bio-Rad เข้ากนัได้กบัเครือ่งมอืต่อไปนี้ และมไีฟลก์ารทดสอบที่
เหมาะสมสำหรบัการวเิคราะห์ไพรเมอร์ PrimePCR และการวิเคราะห์โพรบของ Bio-Rad

n CFX Opus 96 Dx Real-Time PCR System (รู้จกักนัในคูม่อืนี้ในชื่อ CFX Opus 96 Dx)

n CFX Opus 384 Dx Real-Time PCR System (รูจ้ักกนัในคูม่ือนีใ้นชื่อ CFX Opus 384 Dx)

n CFX Opus Deepwell Dx Real-Time PCR System (เรยีกในคู่มอืนี้ในว่า CFX Opus Deepwell Dx)
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บทที่ 1 บทนำ

เมือ่ใช้ ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition (รูจ้ักในคู่มอืนี้เปน็ CFX Maestro Dx SE) คุณสามารถแปล
ข้อมลูทีซ่ับซ้อนและสรา้งการศกึษาทีม่ีประสทิธภิาพสำหรับการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมได้ ด้วยการคลิกเพียงไม่กีค่รัง้
คณุสามารถตัง้คา่การศึกษาและทำความเขา้ใจเกีย่วกบัการศกึษาการแสดงออกของยีนได้ด้วยเครือ่งมือ เชน่ t-tests,
ANOVA ทางเดยีว, การวิเคราะหก์ารควบคมุ PrimePCR และเครือ่งมอืตัวเลือกยนีอา้งอิง จากนัน้ คณุสามารถ
จดัเตรยีมผลลพัธส์ำหรบัเอกสารและโปสเตอร์ดว้ยเครือ่งมอืสร้างภาพขอ้มลูและเครือ่งมอืบรรณนิทัศนท์ี่ปรบัแต่งได้
อย่างดีเยี่ยมของ CFX Maestro Dx SE

หมายเหตุ: การแสดงผลบางหนา้จอใน CFX Maestro อาจแตกต่างไปจากที่นำเสนอในคู่มอืผู้ใช้ฉบับนี้ หนา้จอ
ในซอฟต์แวร์มคีวามถกูต้อง และมฟีังกช์ันการใช้งานเหมอืนกัน

สำคัญ: การรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอรค์ือการปกป้องสนิทรพัย์ในพื้นที่ไซเบอรใ์หป้ลอดภยัจากการโจมตีท
างไซเบอร์ การรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอรเ์ปน็ความสามารถของ Bio-Rad ในการรกัษาผู้คน ขอ้มูล ระบบ
และชื่อเสยีงในพืน้ทีไ่ซเบอรข์องตนให้ปลอดภยั พื้นที่ไซเบอรค์ือโลกทีเ่ชือ่มต่อถงึกนัเสมอในทางเทคโนโลยี ซึ่ง
ประกอบไปด้วยผู้คน องคก์ร ข้อมลู และเทคโนโลยี

ปฏิกริยิาตอบกลบัที่รวดเรว็มคีวามสำคัญในการแกป้ญัหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์! หากคุณสงสยัว่าอาจมีปญัห
าด้านความปลอดภยัทางไซเบอรอ์นัเกีย่วข้องกับเครือ่งมือของคณุ หรอืมีการละเมดิการรักษาความปลอดภยัทางไซเบ
อรใ์นสถานทีท่ำงานของคณุ โปรดติดต่อตัวแทน Bio-Rad เพื่อรบัการสนบัสนนุทางเทคนคิทันที
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คุณสมบัตหิลักของซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx, Security Edition

คุณสมบัติหลักของซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition
เมือ่คุณมี CFX Maestro Dx SE คุณสามารถทำสิง่ต่อไปนีไ้ด้

n วิเคราะหข์้อมลูดว้ยการใชง้าน กราฟแทง่ คลัสเตอรแ์กรม หรอืแผนภาพกระจาย เพื่อแปลความหมายและทำ
ความเข้าใจผลลัพธ์อยา่งรวดเรว็

n ปรับเปลีย่นการนำเสนอขอ้มูลและสรา้งกราฟความคมชัดสงูเพื่อการเผยแพรเ่ป็นสาธารณะและสรา้งรายงาน

n กำหนดคุณภาพ RNA และแก้ไขปัญหาในการทดลองดว้ยการควบคุมการวิเคราะห์ PrimePCR

n เลือกยีนอา้งองิที่เหมาะสมและวิเคราะหค์วามคงตัวของยีนด้วยเครือ่งมือการเลือกยีนอา้งองิ (Reference Gene
selection Tool)

n ทำการวิเคราะห์เชิงสถิติ รวมถงึ ANOVA ทางเดียวในการวเิคราะห์การแสดงออกของยีน

คำแนะนำผู้ใช้งานนีจ้ะอธบิายถงึคุณลกัษณะเหล่านี้และวิธใีช้การใช้งาน

ค้นหาข้อมลูเพิม่เติม
หลงัจากทำการตดิตั้ง CFX Maestro Dx SE และตั้งค่าเครือ่งมือ PCR Bio-Rad ทีเ่กีย่วข้องแล้ว คุณจะสามารถเขา้ถงึ
คูม่ือฉบับนีไ้ด้ รวมถงึหวัข้อความช่วยเหลอืโดยละเอยีดจากเมนู Help (ชว่ยเหลือ) ได้ในทุกมมุมอง

เคลด็ลับ: คลกิที่โลโก้ Bio-Rad ที่มมุขวาบนของหนา้ต่าง CFX Maestro Dx SE ใดกไ็ด้เพื่อเปิดเว็บไซต์ของ
Bio-Rad เว็บไซต์นีจ้ะมลีิงก์ไปยังบันทึกย่อทางเทคนคิ คู่มอื วดิีโอ ขอ้มลูผลิตภัณฑ์ และการสนบัสนนุด้านเทคนคิ
นอกจากนี้ เว็บไซต์นี้ยงัมีแหล่งข้อมลูด้านเทคนคิเกี่ยวกบัวิธกีารและการนำไปใช้ที่หลากหลายที่เกี่ยวขอ้งกบั
เทคนิค PCR, PCR แบบเรยีลไทม์ และการแสดงออกของยีน
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บทที่ 2 การติดตัง้ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx,
Security Edition

บทนี้จะอธบิายถงึวิธตีิดตั้งซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition สำหรบัข้อมลูเกีย่วกับการติดตั้งเครือ่ง
PCR แบบเรยีลไทมท์ี่ Bio-Rad รองรบั โปรดดูคู่มอืที่เกีย่วข้อง

จำเปน็ตอ้งมี CFX Maestro Dx SE เพือ่วิเคราะห์ขอ้มลู PCR แบบเรยีลไทมจ์ากเครือ่ง CFX Opus 96 Dx, CFX
Opus 384 Dx และ CFX Opus Deepwell Dx Real-Time PCR system นอกจากนี้ คณุยังสามารถใชซ้อฟต์แวร์นีค้
วบคุมเครือ่งระบบเหลา่นีใ้นโหมดควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ได้

CFX Opus Dx system จะจดัสง่พรอ้มสาย USB ในถุงอปุกรณ์เสรมิ ใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อคอมพวิเตอร์ที่ใช้งาน
CFX Maestro Dx SE กบั CFX Opus Dx system

นำวสัดุบรรจภุัณฑอ์อกและเกบ็ไว้เพื่อใช้ในอนาคต หากชิ้นสว่นสญูหายหรือเสยีหาย โปรดติดต่อสำนกังาน Bio-Rad
ในพื้นที่
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บทที่ 2 การตดิตัง้ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx, Security Edition

ข้อกำหนดของระบบ
ตาราง 3 แสดงข้อกำหนดของระบบขัน้ต่ำและที่แนะนำสำหรบัคอมพิวเตอรท์ี่ใชง้าน CFX Maestro Dx SE

ระบบ ขัน้ต่ำ ที่แนะนำ

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 (64 บิตเทา่
นั้น) บิลด์ 1511 หรือใหม่กวา่
พร้อมการอปัเดตความปลอดภยัลา่สดุ

Microsoft Windows 10 (64 บิตเทา่นัน้) บิลด์ 1511
หรือใหมก่วา่พร้อมการอัปเดตความปลอดภัยล่าสุด

หมายเหตุ: Windows 11 รองรับ ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx, Security Edition ด้วยเช่นกนั

สำคัญ: ต้องปิดใชง้าน Secure Boot (บูตอยา่งปลอดภัย) ในคอมพวิเตอร์ที่ใชง้าน CFX Maestro Dx SE ควร
กำหนดค่าคอมพวิเตอร์ที่ใช้งาน CFX Maestro Dx SE เพือ่ไม่ให้รสีตาร์ทโดยอัตโนมตัิหลังจากการอัปเดตระบบ
หรือการรกัษาความปลอดภัยหากกำลังดำเนินการทดสอบอยู่ โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบของคุณ

พอร์ต พอร์ตความเร็วสูง 2 USB 2.0 พอร์ตความเร็วสูง 2 USB 2.0

พืน้ที่ฮาร์ดดิสก์ 128 GB 128 GB

ความเร็ว
ตัวประมวลผล

2.4 GHz, Dual Core 2.4 GHz, Quad Core

RAM 4 GB RAM 8 GB RAM

ความละเอยีดหนา้จ
อ

1024 x 768 พรอ้มโหมดสีจรงิ 1280 x 1024 พร้อมโหมดสีจริง

PDF reader Adobe PDF Reader หรือ Windows PDF Reader
จาก Microsoft Office Suites ที่รองรับ:

n 2016

n 2019

การกำหนดค่าภาย
ใน

รองรับระบบปฏิบัตกิาร Microsoft
Windows 64-bit ในภาษาองักฤษ จีน
และรัสเซีย

รองรับระบบปฏิบัตกิาร Microsoft Windows 64-bit
ในภาษาองักฤษ จีน และรัสเซีย

ตาราง 3 ข้อกำหนดของคอมพิวเตอรส์ำหรบัใช้งาน CFX Maestro Dx SE

หมายเหตุ: หากคณุวางแผนเรยีกใชซ้อฟต์แวร์ CFX Automation Control บนคอมพิวเตอรเ์ครือ่งเดียวกบั CFX
Maestro Dx SE ตั้งค่าความละเอยีดหน้าจอที่ 1280 x 1024 พร้อมโหมดสจีรงิ
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การติดตัง้ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx SE

การติดตั้งซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx SE
สำคัญ: คณุต้องยกเลิกการเชื่อมต่อเครือ่งมอืที่เชื่อมต่ออยูอ่อกจากคอมพิวเตอร์ CFX Maestro Dx SE ก่อนที่จะ
ติดตั้งหรอือปัเกรดซอฟต์แวร์ คณุไมจ่ำเป็นต้องปิดเครือ่งมอืระหวา่งติดตั้งซอฟต์แวร์ ตรวจสอบให้แนใ่จว่าคณุได้
บนัทึกการทดสอบทั้งหมดไว้แลว้และไมไ่ด้กำลังทดสอบอยู่

หมายเหตุ: ตรวจสอบวา่ Secure Boot (บตูอย่างปลอดภยั) ถูกปดิใช้งานกอ่นเริม่ขั้นตอนการติดตั้ง ตรวจสอบให้
แนใ่จว่าคอมพิวเตอรไ์ด้รบัการกำหนดค่าให้ไมร่สีตารท์โดยอตัโนมตัิหลังจากการอปัเดตระบบหรอืการรกัษา
ความปลอดภยัหากกำลังดำเนินการทดสอบอยู่ โปรดขอความช่วยเหลอืจากผู้ดูแลระบบของคุณ

วิธตีิดตั้งซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx SE

1 หากจำเปน็ ให้ถอดเครือ่งมือที่เชื่อมต่ออยู่ออกจากคอมพิวเตอร์

คน้หาตำแหน่งและถอดสาย USB ของอปุกรณ์ออกจากคอมพิวเตอร์ CFX Maestro Dx SE สามารถปลอ่ยปลาย
สายอกีด้านใหเ้สยีบไวใ้นได้

2 เข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ CFX Maestro Dx SE ด้วยสทิธิร์ะดับผู้ดูแลระบบ

3 เสยีบไดรฟ์ USB ของซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx SE เข้ากบัพอรต์ USB ของคอมพิวเตอร์

4 ใน Windows Explorer ใหค้้นหาและเปิดไดรฟ์ USB ของซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx SE

ไดรฟ์ USB มี Release Notes (บนัทึกยอ่ประจำรุน่) และโฟลเดอรต์่อไปนี้

n CFX

n Drivers (โปรแกรมควบคมุ)

n Firmware (เฟิรม์แวร์)

n Quick Start (คูม่อืเริ่มต้นใช้งานด่วน)

มาพร้อมกบัไฟลอ์ืน่ ๆ โดยโฟลเดอรข์อง CFX มโีปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx SE
(CFXMaestroDxSetup.exe)

5 เปิดโฟลเดอร์ของ CFX และคลิกสองครั้งที่ CFXMaestroDxSetup.exe เพื่อเริม่โปรแกรมติดตั้ง

6 ทำตามคำแนะนำการติดตั้งบนหนา้จอ

เมือ่ดำเนนิการเสรจ็สมบรูณแ์ล้ว ไอคอน Bio-Rad ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition จะปรากฏบน
เดสกท์็อปของคอมพวิเตอร์

เคลด็ลับ: ตัวติดตั้ง CFX Maestro จะติดตั้งคูม่ือผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition โดย
อตัโนมตัิ หากต้องการค้นหาคูม่ือนี้ ใหไ้ปที่เมนู Help (ชว่ยเหลือ) แลว้เลือก Open User Guides (เปดิคู่มอืผู้
ใช้)

7 หลงัจากทำการตดิตั้งเสรจ็สิน้ คุณสามารถนำไดรฟ์ USB ของซอฟต์แวรอ์อกได้อยา่งปลอดภยั
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บทที่ 2 การตดิตัง้ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx, Security Edition

การตรวจจบัเครื่องมือที่เชื่อมตอ่
ระหว่างการติดตั้ง โปรแกรมติดตั้ง CFX Maestro Dx SE จะติดตั้งไดรเวอรเ์ครือ่งมือลงในคอมพิวเตอรท์ี่มี CFX
Maestro Dx SE โดย CFX Maestro Dx SE จะตรวจจับเครือ่งมอืที่เชื่อมต่อเมื่อคณุเริม่ต้นซอฟต์แวร์

วิธตีรวจจบัเครือ่งมือทีเ่ชือ่มต่อ

1 หากคุณยังไม่ได้ดำเนนิการดังกล่าว ให้เสยีบปลายสาย USB Type B สีเ่หลี่ยม (ตัวผู้) ทีใ่หม้าด้วยเขา้กบัพอร์ต
USB Type B ที่ด้านหลังฐานเครือ่งมอื

2 เสยีบปลายอกีด้านหนึง่ (พอรต์) เข้ากับพอรต์ USB บนคอมพิวเตอรท์ี่มี CFX Maestro Dx SE

3 หากเครือ่งไมไ่ด้กำลังทำงานอยู่ ใหก้ดสวติช์เปิด/ปิดที่ด้านหลังเครือ่งมือเพื่อเปดิเครือ่ง

4 เริม่ต้น CFX Maestro Dx SE

ซอฟต์แวรจ์ะตรวจจบัเครือ่งมอืที่เชื่อมต่อโดยอตัโนมัติ และแสดงชื่อของเครือ่งมอืในแถบหนา้ต่าง Detected
Instruments (เครือ่งมือที่ตรวจพบ) ในบานหนา้ต่าง Home (หนา้หลัก)

หมายเหตุ: หากเครือ่งมอืไม่ปรากฏขึ้นในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ) ให้ตรวจ
สอบว่าได้ทำการเชื่อมต่อสาย USB อยา่งถกูต้องแลว้ เมือ่ต้องการติดตั้งไดรฟ์เวอรอ์กีครัง้ ในหนา้ต่าง Home
(หนา้หลัก) ใน CFX Maestro Dx SE ให้เลอืก Tools (เครือ่งมอื) > Reinstall Instrument Drivers (ตดิตั้ง
ไดรเวอรเ์ครือ่งมอือกีครัง้)
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ไฟลซ์อฟตแ์วร์

ไฟล์ซอฟต์แวร์
ตาราง 4 จะแสดงรายการประเภทไฟล์ CFX Maestro Dx SE

ประเภทไฟล์
Extension (ส่
วนขยาย) Details (รายละเอียด)

Protocol (โปรโตคอล) .prcl มรีายละเอยีดการตั้งค่าโปรโตคอลเพือ่ดำเนินการทดสอบ PCR

Plate (เพลต) .pltd มรีายละเอยีดการตั้งค่าเพลตเพือ่ดำเนนิการทดสอบ PCR

Data (ขอ้มลู) .pcrd มผีลลัพธ์ของการดำเนินการทดสอบและการวเิคราะห์ PCR

PrimePCR run .csv มเีค้าโครงโปรโตคอลและเพลตสำหรับเพลต PrimePCR

Gene study (การศึกษายี
น)

.mgxd มผีลลัพธ์ของการดำเนินการทดสอบ PCR และการวเิคราะห์การแ
สดงออกของยนีหลายผลลัพธ์

ไฟล์ขอ้มลูเบื้องต้นแบบสแ
ตนด์อะโลน

.zpcr มกีารอา่นสารเรืองแสงจากการทำงานแบบสแตนดอ์ะโลนที่แปลงไ
ปเป็นไฟล์ขอ้มูล

LIMS .plrn มกีารติดตัง้เพลตและขอ้มลูโปรโตคอลที่จำเป็นในการดำเนินการท
ดสอบทีเ่ข้ากันได้กับระบบ LIMS

JSON .json ไฟล์แบบอา่นอย่างเดียวที่สร้างโดย CFX Opus Dx systems เท่า
นั้น ไฟลน์ี้มีขอ้มูลไฟลก์ารทดสอบซึ่งปรากฏในบานหนา้ตา่งรายล
ะเอียดใน File Browser เมื่อเลือกไฟล์การทดสอบ ไฟล์นี้สรา้งขึน้
หลังจากการทดสอบเสรจ็สิ้น และจะถกูส่งออกไปพร้อมกับไฟล์
.zpcr และถกูบันทกึกบัไฟลข์้อมลูเมื่อตำแหน่งการบันทกึเป็นไดรฟ์
USB หรือโฟลเดอร์บนเครือขา่ยทีใ่ช้ร่วมกัน

ตาราง 4 ประเภทไฟล์CFX Maestro Dx SE
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บทที่ 3 การจดัการบญัชผีูใ้ชซ้อฟต์แวร์ CFX Maestro
Dx, Security Edition

ใน ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition ผูใ้ชเ้ขา้สูร่ะบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ Windows ผู้ที่
ติดตั้ง CFX Maestro Dx SE แล้วจะได้รบัมอบหมายบทบาทเปน็ผู้ดแูลระบบโดยอัตโนมัติ และสามารถสรา้งและจดั
การบญัชีผู้ใช้และบทบาทได้ ผู้ใช้รายอืน่ทั้งหมดจะต้องได้รบัการกำหนดบญัชีผู้ใช้เพื่อเข้าสูร่ะบบและใช้ซอฟต์แวร์

สำคัญ: ผู้ใช้แต่ละรายต้องมีบญัชี Windows และรหสัผ่านในคอมพิวเตอรท์ี่มี CFX Maestro Dx SE กอ่นที่คณุ
จะสามารถกำหนดบัญชีผู้ใช้และบทบาทได้ ผู้ใช้อาจเป็นสมาชกิของกลุ่มผู้ใช้ Windows หรอืกลุ่มผู้ดูแลระบบ
Windows กไ็ด้ สมาชิกของกลุ่มผู้ใช้ Windows สามารถเขา้ถงึไดเ้ฉพาะไฟล์และโฟลเดอรใ์น CFX Maestro
Dx SE ของตนเท่านัน้ สมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบ Windows สามารถเขา้ถงึไฟล์และโฟลเดอรข์องผู้ใช้ทุกราย
บนคอมพวิเตอร์

บทนี้จะอธบิายวิธสีรา้งผู้ใช้ Microsoft Windows เพื่อเพิ่มผู้ใช้เหล่านัน้เข้าไปที่ CFX Maestro Dx SE สว่นนีย้ัง
อธบิายวธิีเพิ่มผู้ใช้ใน CFX Maestro Dx SE และจัดการบทบาทและสทิธิ์ของผู้ใช้
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บทที่ 3 การจดัการบัญชีผูใ้ชซ้อฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx, Security Edition

การเริ่มต้นใช้งาน ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition
หมายเหตุ: ผู้ใชแ้ต่ละรายต้องเข้าสูร่ะบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรบั Windows ของตน

วิธเีริม่ใช้งาน CFX Maestro Dx SE

1 บนคอมพวิเตอร์เดสกท์็อปที่มี CFX Maestro Dx SE คลิกสองครัง้ทีไ่อคอนเสน้ทางลดัสู่ CFX Maestro Dx SE
เพื่อเริม่เปดิแอปพลิเคชัน

2 ในกลอ่งโต้ตอบการเขา้สูร่ะบบ พิมพ์รหัสผ่านสำหรบั Windows ของคณุแล้วคลิก OK (ตกลง)

CFX Maestro Dx SE จะเปดิหน้าต่างหน้าหลักขึ้นมา แถบหวัเรื่องจะแสดงชื่อผู้ใช้ Windows ของผู้ใช้ที่เข้าสู่
ระบบ และแถบเมนจูะแสดงสติกเกอรส์นีำ้เงนิระบุวา่ซอฟต์แวรเ์ป็นไปตามข้อกำหนด 21 CFR Part 11 ดัง
ตัวอยา่ง

38 | ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx SE



การเริม่ตน้ใชง้าน ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx, Security Edition
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บทที่ 3 การจดัการบัญชีผูใ้ชซ้อฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx, Security Edition

การเพิ่มผู้ใช้ Microsoft Windows ในคอมพวิเตอร์ที่มซีอฟต์แวร์
CFX Maestro Dx, Security Edition

ผู้ใช้ทุกคนต้องเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอรข์อง CFX Maestro Dx SE ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ Windows ของ
ตนเอง สำหรับการติดตามการตรวจสอบที่ถกูต้อง ไมส่ามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Windows ผ่านทางกล่องโต้ตอบ Start >
Settings (การตั้งค่า) > Account (บญัชี) ต้องเพิ่มบัญชผีู้ใช้ Windows ผ่านคอนโซล Computer Management (การ
จดัการคอมพิวเตอร์)

สำคัญ: การเปลี่ยนแปลงคุณสมบตัิผู้ใช้ Windows (รวมถงึชื่อผู้ใช้และชื่อเต็ม) หลงัจากที่คณุสรา้งผู้ใช้ CFX
Maestro Dx SE ที่เกีย่วขอ้งจะเปน็การยืนยนัผูใ้ชข้อง CFX Maestro Dx SE ตรวจสอบว่าขอ้มูลถูกต้องก่อน
บนัทึกผู้ใช้ Windows และสรา้งผู้ใช้ CFX Maestro Dx SE ที่เกีย่วขอ้ง

เคลด็ลับ: ตรวจสอบเอกสารการดูแลระบบ Microsoft Windows และดูข้อมลูเพิ่มเติมของผู้ดูแลระบบ Windows
ของคุณกอ่นสรา้งบญัชี Windows

วิธเีพิ่มบญัชีผูใ้ช้ Windows ในคอมพวิเตอรท์ี่มี CFX Maestro Dx SE

1 เข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ที่มี CFX Maestro Dx SE ในฐานะสมาชิกของกลุม่ผูดู้แลระบบ Windows

2 บนเดสกท์็อป ให้คลิกขวาที่ My Computer (คอมพิวเตอรข์องฉัน) แล้วเลอืก Manage (จัดการ) เพื่อเปิดคอนโซล
Computer Management (การจดัการคอมพิวเตอร์)

3 ในคอนโซล Computer Management (การจดัการคอมพิวเตอร์) ขยาย Local Users and Groups (ผู้ใช้และ
กลุ่มภายใน)

4 คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Users (ผูใ้ช้) แลว้เลือก New User (ผู้ใช้ใหม่) เพื่อเปดิกลอ่งโต้ตอบผู้ใช้ใหม่
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5 ในกลอ่งโต้ตอบผู้ใช้ใหม่ คุณต้องกรอกขอ้มลูในช่องต่อไปนี้

n ชื่อผู้ใช้

n ชื่อ-สกลุ

n รหัสผ่าน

n ยนืยนัรหสัผ่าน

6 คลิก Create (สรา้ง)
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การเพิ่มและลบผู้ใช้ ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition
เคลด็ลับ: เฉพาะผู้ใช้ที่มบีทบาทเปน็ผู้ดูแลระบบของ CFX Maestro Dx SE เทา่นัน้ที่สามารถสร้างและลบบญัชีผู้
ใช้ CFX Maestro Dx SE ผู้ที่ติดตั้ง CFX Maestro Dx SE แล้วจะได้รบัการกำหนดบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบโดย
อตัโนมตัิ บคุคลนัน้สามารถกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบให้แกผู่้ใช้รายอืน่

หมายเหตุ: ใน CFX Maestro Dx SE ผู้ใช้อยา่งนอ้ยหนึง่รายต้องได้รบัการกำหนดบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบ

วิธเีพิ่มบญัชีผูใ้ช้ CFX Maestro Dx SE

1 ตรวจสอบว่าผู้ใช้ที่ต้องใช้งานเครือ่งแต่ละรายเปน็สมาชิกของกลุม่ผู้ใช้ Windows หรือกลุม่ผู้ดแูลระบบ
Windows และมรีหัสผ่าน Windows บนคอมพิวเตอรท์ี่มี CFX Maestro Dx SE

2 เริม่เปดิเครือ่ง CFX Maestro Dx SE และเขา้สู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ

3 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้เลอืก User (ผู้ใช้) > User Administration (การจดัการผู้ใช้)

กล่องโต้ตอบการจัดการผู้ใช้จะปรากฏขึ้น
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4 ในสว่น Manage Users (จัดการผู้ใช้) ให้ระบขุ้อมลูต่อไปนี้สำหรับผู้ใช้แต่ละราย

n ชื่อผู้ใช้ — ใน CFX Maestro Dx SE ชื่อผู้ใช้ต้องเป็นชื่อผู้ใช้สำหรบัเขา้สู่ระบบ Windows ของผูใ้ช้

n ชื่อ-สกลุ — ชื่อและนามสกลุของผู้ใช้

ชื่อนีจ้ะปรากฏในช่องชื่อ-สกลุของผู้ใช้ในเสน้ทางการตรวจสอบ ชือ่นีต้้องเป็นชื่อเดียวกับที่ปอ้นในช่องชือ่-
สกลุเมือ่สร้างผู้ใช้ Windows

n บทบาท — บทบาทที่จะกำหนดใหแ้กผู่้ใช้

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งบทบาทจากรายการแบบเลือ่นลง ดูข้อมลูเพิ่มเติมที่
การจดัการบทบาทของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition

n โดเมน — โดเมน Windows ทีผู่้ใช้เข้าถึงซอฟต์แวร์

ดูขอ้มูลเพิ่มเติมจากผู้ดแูลระบบ Windows ของคณุ

5 คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก Yes (ใช่) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและปิดกลอ่งโต้ตอบการจดัการผู้ใช้

วิธลีบบญัชีผูใ้ช้ CFX Maestro Dx SE

1 เริม่เปดิเครือ่ง CFX Maestro Dx SE และเขา้สู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ

2 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) เลอืก User (ผูใ้ช้) > User Administration (การจดัการผู้ใช้) เพื่อเปิดกลอ่ง
โต้ตอบการจดัการผู้ใช้

3 ในแถบหนา้ต่าง Manage Users (จัดการผู้ใช้) ใหเ้ลือก Remove (ลบ) ผู้ใช้แต่ละรายที่คณุต้องการลบออก

4 คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก Yes (ใช่) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและปิดกลอ่งโต้ตอบการจดัการผู้ใช้

การจดัการบทบาทของผู้ใชซ้อฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security
Edition

สำคัญ: CFX Maestro Dx SE กำหนดใหม้ีผู้ใช้อยา่งนอ้ยหนึง่คนรบัมอบหมายบทบาทผู้ดแูลระบบ คุณสามารถ
มอบหมายบทบาทนีใ้หก้ับผู้ใช้มากกว่าหนึง่คน

CFX Maestro Dx SE มสีีบ่ทบาทสำหรบัผูใ้ช้ ผู้ใช้แต่ละคนต้องได้รบัการมอบหมายบทบาทเพื่อเข้าถงึซอฟต์แวร์
แมว้่าจะสามารถกำหนดบทบาทแกผู่้ใช้ได้เพียงบทบาทเดียว แต่คณุกส็ามารถเปลี่ยนบทบาทของผู้ใช้ได้ทุกเมือ่

ยกเว้นบทบาทผู้ดูแลระบบที่คณุสามารถเปลี่ยนสทิธิท์ี่กำหนดใหก้บัแต่ละบทบาทได้ ผู้ใช้ทัง้หมดที่ไดร้บัมอบหมายบท
บาทจะได้รบัเฉพาะสทิธิข์องบทบาทนัน้

ตามคา่เริ่มต้น สทิธิส์ำหรบัแต่ละบทบาทมดีังนี้

n ผู้ดูแลระบบ — บทบาทนีม้ีสทิธิท์ั้งหมด คุณไมส่ามารถเปลี่ยนสทิธิเ์หล่านีไ้ด้

n หัวหนา้ — บทบาทนีม้สีทิธิท์ั้งหมด ยกเว้นการตั้งค่าอเีมล

n ผู้ปฏบิัติการ — บทบาทนีม้สีิทธิ์ทั้งหมด ยกเว้นการขา้มรอบและตั้งค่าอเีมล
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n ผู้เยีย่มชม — บทบาทนีส้ามารถอา่นไฟลไ์ดเ้ท่านัน้

เมือ่กำหนดบทบาทใน CFX Maestro Dx SE ให้ระบขุ้อกำหนดสำหรบัผูใ้ชแ้ต่ละรายอยา่งรอบคอบ ตัวอย่างเชน่ หาก
ไมม่ีสทิธิใ์นการบนัทึก ผู้ใช้ที่ได้รบัมอบหมายบทบาทผู้เยี่ยมชม จะไม่สามารถลงชื่อในไฟล์ได้ หากไมม่สีทิธิ์ในการตั้ง
คา่บญัชีอเีมล กจ็ะไมม่ีบทบาทใดที่ได้รบัอเีมลเมื่อการทดสอบเสรจ็สิน้

วิธแีกไ้ขสิทธิ์สำหรบับทบาท

1 เริม่เปดิเครือ่ง CFX Maestro Dx SE และเขา้สู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ

2 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) เลอืก User (ผูใ้ช้) > User Administration (การจดัการผู้ใช้) เพื่อเปิดกลอ่ง
โต้ตอบการจดัการผู้ใช้

3 ในสว่น Manage Rights (จัดการสทิธิ์) ให้ลา้งแต่ละบทบาทหรอืเลือกช่องทำเครือ่งหมายของสทิธิเ์ฉพาะ
ตามความจำเป็น

4 คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก Yes (ใช่) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและปิดกลอ่งโต้ตอบการจดัการผู้ใช้

การดูบทบาทและสิทธิข์องคุณ
เคลด็ลับ: ผู้ใช้ที่ได้รบัการกำหนดบทบาทผูใ้ช้เปน็ Principal (ผู้ควบคมุ) Operator (ผูป้ฏบิัตงิาน) หรอื Guest (ผู้
เยี่ยมชม) สามารถดูการตั้งคา่ สทิธิ์และบทบาทของผู้ใช้ของตนเองได้เท่านัน้ ผู้ใช้ที่ได้รบัการกำหนดบทบาทเป็น
ผู้ดูแลระบบสามารถดูสทิธิแ์ละบทบาทของผูใ้ชท้ั้งหมด

วิธกีารดบูทบาทและสิทธิผ์ู้ใช้ปจัจบุนัของคณุ

u ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้เลอืก User (ผู้ใช้) > User Administration (การจดัการผู้ใช้)

ติดต่อผู้ดแูลระบบ CFX Maestro Dx SE ของคณุเพื่อแกไ้ขการตั้งค่า สทิธิแ์ละบทบาทผู้ใช้ที่แสดงในหนา้ตา่ง User
Administration (การจดัการผู้ใช้)
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Edition

สำคัญ: ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition ใช้ Microsoft Windows User Authentication เพื่อ
ตรวจสอบการเขา้ถงึไฟล์ข้อมลู CFX ที่ปลอดภยั ติดต่อผูดู้แลระบบ Windows ของคณุเพื่อสรา้งสภาพแวดลอ้ม
ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด 21 CFR Part 11

เมือ่ใช้ CFX Maestro Dx SE ผู้ใช้สามารถทำสิง่ต่อไปนี้ได้

n เซน็ชื่อลงในไฟล์ขอ้มูลและไฟล์การศกึษายีน

n ใสร่หัสผ่านปกป้องไฟล์ขอ้มูล

n ดูและพิมพ์เสน้ทางการตรวจสอบ

สว่นนีอ้ธิบายรายละเอยีดคณุสมบัตเิหล่านี้

ไฟลท์ี่ปลอดภยั
ตามคา่เริ่มต้น CFX Maestro Dx SE จะบันทึกไฟล์ที่ปลอดภยัลงในโฟลเดอรส์ว่นตัวของผู้ใช้ที่เขา้สูร่ะบบ ซึง่อยูท่ี่

C:\Users\<username>\Documents\Bio-Rad\CFX_MDX\My qPCR

คณุสามารถบนัทึกและแก้ไขไฟล์ .pcrd ได้ในโฟลเดอร์นัน้ โฟลเดอรน์ีม้ลีิงก์ไปยังโฟลเดอรอ์ืน่ (เช่น โฟลเดอร์
Sample Files) ที่มไีฟล์แบบอา่นอยา่งเดียว อยา่งไรกต็าม ผูดู้แลระบบสามารถลบเนือ้หาของโฟลเดอร์นัน้ได้

เคลด็ลับ: มีอกีวิธหีนึง่คือ ผู้ดูแลระบบ Windows ของคณุสามารถสรา้งโฟลเดอรท์ี่ใช้รว่มกัน และผู้ดแูลระบบ
CFX Maestro Dx SE ของคณุสามารถตั้งโปรแกรมซอฟต์แวรเ์พื่อบนัทึกไฟลท์ั้งหมดลงในโฟลเดอรน์ัน้

ใน CFX Maestro Dx SE ไฟล์เพลต โปรโตคอล ขอ้มลู และไฟล์การศกึษายีนจะถกูทำเครือ่งหมายวา่ปลอดภยัเมื่อได้
รบัการบันทึก คณุสามารถสร้างไฟล์เหลา่นีใ้นซอฟต์แวร์ CFX Maestro หรอืใน CFX Maestro Dx SE หลังจากที่
ไฟล์เหล่านัน้ถกูบันทึกใน CFX Maestro Dx SE แลว้ คณุสามารถเปิดไฟล์เหลา่นีไ้ด้เฉพาะ
ใน CFX Maestro Dx SE

CFX Maestro Dx SE จะสรา้งเสน้ทางการตรวจสอบสำหรบัขอ้มลูที่ปลอดภยัทั้งหมดและไฟล์การศกึษายีน (ไฟล์
.pcrd และไฟล์ .mgxd ตามลำดบั) ซอฟต์แวรจ์ะบันทึกกจิกรรมทีต่รวจสอบไดท้ั้งหมดในเสน้ทางการตรวจสอบของ
ไฟล์ สำหรบัขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูเสน้ทางการตรวจสอบ ในหนา้ 293
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การลงนามในไฟลท์ี่ปลอดภัย

หลงัจากบนัทึกไฟล์ใน CFX Maestro Dx SE ผูใ้ชส้ามารถเพิ่มลายเซ็นอเิล็กทรอนิกสไ์ด้ ในการเซน็ชื่อลงในไฟล์
บทบาทของผู้ใช้ต้องมสีทิธิใ์นการบันทึกไฟล์ ตัวอย่างเช่น ตามคา่เริม่ต้น บทบาทผู้เยีย่มชมไม่มสีทิธิบ์ันทึกไฟล์ ดังนัน้
ผู้ใช้ที่ได้รบับทบาทนี้จงึไมส่ามารถเซ็นชื่อในไฟล์ได้

ใน CFX Maestro Dx SE ไฟล์ที่มกีารเซน็ชื่อจะไมไ่ด้ถกูตั้งคา่เปน็แบบอา่นอย่างเดยีว จึงสามารถตรวจสอบ แกไ้ข
และลงนามในไฟล์ได้หลายครั้ง การเปลี่ยนแปลงและลายเซ็นทั้งหมดจะถกูติดตามในเสน้ทางการตรวจสอบของไฟล์
คณุสามารถเซน็ชื่อลงในไฟลป์ระเภทต่อไปนี้

n ไฟล์ขอ้มลู (.pcrd)

n ไฟล์การศกึษายีน (.mgxd)

หมายเหตุ: ต้องบนัทึกไฟลก์่อนจงึจะสามารถเซ็นชื่อได้ หากคณุเพิ่งดำเนนิการทดสอบใน CFX Maestro Dx SE
ให้บนัทึกไฟลข์้อมลูผลลัพธก์อ่น

วิธเีซน็ชื่อในไฟล์

1 เข้าสูร่ะบบ CFX Maestro Dx SE ด้วยข้อมลูการเข้าสูร่ะบบ Windows ของคุณ

2 เปิดไฟล์ขอ้มลูที่ปลอดภยัหรอืไฟลก์ารศกึษายนีเพือ่เซน็ชื่อ

3 เลือก File (ไฟล์) > Sign (เซน็ชื่อ) กลอ่งโต้ตอบลายเซน็อเิล็กทรอนิกสจ์ะปรากฏขึ้น
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4 กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผา่นสำหรบั Windows ของคณุและเหตุผลในการเซน็ชื่อในไฟล์

ชื่อผู้ใช้และเหตุผลในการเซ็นชื่อจะรวมอยู่ในเสน้ทางการตรวจสอบ (สำหรบัขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดทูี่เสน้ทางการ
ตรวจสอบ ในหนา้ 293)

5 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ส่งลายเซ็นและปิดกลอ่งโต้ตอบ

การแก้ไขไฟล์ทีป่ลอดภยั

ใน CFX Maestro Dx SE ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ขไฟลท์ี่ปลอดภยั รวมถงึข้อมลูที่ลงชื่อและไมไ่ดล้งชื่อและไฟล์การศกึษา
ยนี ซอฟต์แวร์จะแจ้งให้คณุระบเุหตุผลทีท่ำการเปลี่ยนแปลงเมือ่คุณบันทึกข้อมลูที่ปลอดภยัที่แกไ้ขแล้วหรอืไฟล์
การศกึษายีน โดยจะมกีารติดตามการเปลี่ยนแปลงในเสน้ทางการตรวจสอบของไฟล์

เคลด็ลับ: เนื่องจากซอฟต์แวรไ์มส่รา้งเสน้ทางการตรวจสอบสำหรับไฟล์เพลตหรอืไฟล์โปรโตคอล คุณจึงจะ
ไมไ่ดร้ับแจง้ให้ระบุเหตุผลเมือ่คุณบนัทึกการเปลีย่นแปลงของไฟลเ์หลา่นี้

วิธบีันทกึขอ้มลูที่แก้ไขแลว้หรอืไฟลก์ารศกึษายนี

1 เข้าสูร่ะบบ CFX Maestro Dx SE ด้วยข้อมลูการเข้าสูร่ะบบ Windows ของคุณ

2 เปิดและแก้ไขไฟล์ข้อมลูทีป่ลอดภัยหรอืไฟลก์ารศกึษายนี

เคลด็ลับ: สำหรบัรายการกจิกรรมที่สามารถตรวจสอบได้ โปรดดูกจิกรรมที่ตรวจสอบได้ ในหนา้ 295

3 เลือก File (ไฟล์) > Save (บันทึก) กล่องโต้ตอบเหตุผลการเปลี่ยนแปลงเสน้ทางการตรวจสอบจะปรากฏขึ้น
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กล่องโต้ตอบนีจ้ะแสดงข้อมลูตอ่ไปนี้ ซึง่บนัทกึกจิกรรมการแกไ้ขแต่ละรายการไว้ในสว่นหัวของเสน้ทางการ
ตรวจสอบของไฟล์

n วันที่ — วันที่เกิดการเปลีย่นแปลง

n ผู้ใช้ — โดเมน Windows และชือ่ผู้ใชข้องผู้ใช้ที่เข้าสูร่ะบบ

n ความคิดเห็น — ความคิดเหน็ทีบ่ันทึกไวล้่าสดุ

n ลายเซน็ — ลายเซน็อเิลก็ทรอนกิสข์องบุคคลสดุท้ายที่ลงชื่อในไฟล์

n เหตุผลที่ลงลายเซน็ — เหตุผลสำหรบัการลงลายเซน็

n แอปพลิเคชัน — CFX Maestro Dx SE (ปรากฏเปน็ BioRadCFXManager.exe ซึง่ถูกต้อง)

n เวอรช์ันแอปพลิเคชัน — เวอรช์ันปจัจบุันของ CFX Maestro Dx SE

n ชื่อ-สกลุของผู้ใช้ — ชื่อ-สกลุของผูใ้ชท้ี่เข้าสูร่ะบบ

หมายเหตุ: ชื่อนี้จะปรากฏในเสน้ทางการตรวจสอบ

n เครือ่ง — คอมพิวเตอรท์ี่ติดตั้งซอฟต์แวร์

ตารางการเปลีย่นแปลงจะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจสอบได้ทีเ่กดิขึน้อนัเปน็ผลมาจากการแกไ้ข คำอธบิาย
สัน้ ๆ สำหรับเหตุผลที่ทำการเปลีย่นแปลงอาจปรากฏขึน้ด้วย

เคลด็ลับ: คุณสามารถเพิ่มหรอืแกไ้ขคำอธบิายในคอลัมนเ์หตุผลที่ทำการเปลีย่นแปลง

4 ตรวจสอบรายการการเปลี่ยนแปลง ระบุเหตุผลโดยละเอยีดหากจำเป็น

5 โปรดทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n คลิก Save Changes (บนัทึกการเปลีย่นแปลง) เพื่อบนัทึกการเปลีย่นแปลงที่ดำเนนิการกบัไฟลต์ลอดจน
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณดำเนนิการกบักับตาราง แล้วปิดกล่องโต้ตอบ

การเปลี่ยนแปลงในไฟลแ์ละเหตุผลที่ทำการเปลีย่นแปลงจะปรากฏในเส้นทางการตรวจสอบของไฟล์

n คลิก Cancel Changes (ยกเลิกการเปลีย่นแปลง) เพื่อยอ้นกลบัไฟลเ์ปน็สถานะกอ่นหนา้และปดิกล่อง
โต้ตอบ

การเปลี่ยนแปลงจะไม่บนัทึกลงในไฟลแ์ละจะไมม่กีารอปัเดตเสน้ทางการตรวจสอบ
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รหัสผ่านปกปอ้งไฟล์

เพื่อเป็นการเพิม่ระดับความปลอดภยั CFX Maestro Dx SE ช่วยใหผู้้ใช้ตั้งรหสัผ่านสำหรบัไฟล์ที่ปลอดภยัทัง้หมด
เมือ่ตั้งรหัสผ่านสำหรบัไฟลท์ี่ปลอดภยั ใหพ้ิจารณาเงือ่นไขต่อไปนี้

เงือ่นไข การดำเนนิการ

ไมต่้องใช้รหัสผ่าน ผู้ใชทุ้กรายสามารถเปิด แก้ไข และบันทกึไฟล์ทีป่ลอดภัยได้
ตามสิทธิ์อนุญาตที่ผู้ใชม้ี

ไฟล์ที่ตอ้งใช้รหัสผา่นสำหรับบันทกึ ผู้ใชทุ้กรายสามารถเปิดไฟล์ทีป่ลอดภัยได้ และผู้ใช้ที่ทราบรหัส
ผ่านสำหรับการบันทกึสามารถแก้ไขและบันทกึไฟล์ทีป่ลอดภัย
ได้

ไฟล์ที่ตอ้งใช้รหัสผา่นสำหรับเปิด เฉพาะผู้ใชท้ี่ทราบรหัสผ่านสำหรบัเปิดไฟลเ์ท่านั้นทีส่ามารถ
เปิด แกไ้ข และบันทกึไฟล์ที่ปลอดภัยได้

ไฟล์ที่ตอ้งใช้ทั้งรหัสผ่านสำหรับเปิด
และสำหรับการบันทึก

ผู้ใชบ้างรายสามารถเปิดไฟล์ทีป่ลอดภัย และกลุม่ยอ่ยของผูใ้ช้
เหล่านั้นสามารถแก้ไขและบันทึกไฟล์ได้

ผู้ใช้ทุกรายสามารถดำเนนิการ “บนัทึกเปน็” เพื่อสรา้งไฟลท์ี่ปลอดภยัใหมด่้วยชื่ออืน่หรอืบันทึกไฟล์ทีม่ีชื่อเดียวกนัใน
ตำแหนง่อื่นได้ตราบเท่าที่มหีนึง่ในคณุสมบัติต่อไปนี้ โดยขึ้นอยูก่ับบทบาทของผู้ใช้

n ไฟล์ทีป่ลอดภัยไมไ่ดร้ับการปกปอ้งดว้ยรหสัผ่าน

n ผู้ใช้มรีหัสผ่านเพื่อเปิดไฟล์

เคลด็ลับ: ไฟล์ใหมจ่ะบนัทกึโดยไมม่กีารปกปอ้งด้วยรหัสผ่าน ไฟลต์้นฉบบัยงัคงมีรหสัผา่นของตนอยู่

ผู้ใช้สามารถแกไ้ขและบันทึกไฟล์ต้นฉบับได้หากไฟล์มคีุณสมบตัิหนึง่ในขอ้ต่อไปนี้ โดยขึน้อยูก่บับทบาทของผู้ใช้

n ไฟล์ไมไ่ด้รบัการปกป้องด้วยรหัสผ่าน

n ผู้ใช้มรีหัสผ่านสำหรบัเปิดและรหสัผ่านสำหรบับันทึกไฟล์

หมายเหตุ: บทบาทของผูใ้ช้ตอ้งมสีทิธิใ์นการบนัทึกไฟล์เพื่อตั้งรหสัผ่าน ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ที่มบีทบาทเป็นผู้เยี่ยม
ชมไม่สามารถบนัทึกไฟลไ์ด้ ดังนัน้จงึไมส่ามารถตั้งรหสัผ่านสำหรบัไฟล์ได้

สำคัญ: เฉพาะผู้ดูแลระบบ CFX Maestro Dx SE เท่านั้นที่สามารถรเีซ็ตหรอืลบรหสัผ่าน
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วิธตีั้งรหัสผ่านเพื่อปกป้องไฟล์

1 เข้าสูร่ะบบ CFX Maestro Dx SE ด้วยข้อมลูสำหรับ Windows ของคุณ

2 เปิดไฟล์ที่ปลอดภยั

3 เลือก File (ไฟล์) > File Passwords (รหัสผา่นสำหรบัไฟล์) กลอ่งโต้ตอบรหัสผ่านสำหรบัไฟลจ์ะปรากฏขึน้

4 กรอกรหัสผา่นในกลอ่ง Save Password (รหัสผ่านสำหรบัการบนัทึก) และ Open Password (รหสัผ่านสำหรบั
เปิด)

เคลด็ลับ: ตามคา่เริม่ต้น รหัสผ่านจะปรากฏเปน็อกัขระดอกจันเมือ่พิมพ์ เลอืก Show Password (แสดงรหัส
ผ่าน) เพื่อแสดงรหัสผา่นขณะที่คณุพิมพ์

สำคัญ: รหัสผ่านสามารถเปน็ไดท้ั้งพมิพใ์หญ่และพิมพ์เล็ก CFX Maestro Dx SE ไม่มขี้อจำกัดในการตั้ง
รหัสผ่าน สำหรบัแนวทางปฏบิตัิที่ดีที่สดุ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบในสถานที่ของคุณเพื่อทราบข้อกำหนด
เกีย่วกบัรหสัผ่าน

5 คลิก Set Passwords (ตั้งรหัสผ่าน) เพือ่ตัง้รหัสผ่านและปิดกลอ่งโต้ตอบ

6 เลือก File (ไฟล์) > Save (บันทึก) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงในไฟล์
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วิธลีบรหสัผา่น

สำคัญ: คณุต้องเปน็ผู้ดูแลระบบ CFX Maestro Dx SE เพือ่ลบรหสัผ่าน

1 ในกลอ่งโต้ตอบต้องใช้รหสัผ่าน คลกิ Remove Passwords (ลบรหัสผ่าน)

กล่องโต้ตอบการเข้าสูร่ะบบ CFX Maestro Dx SE จะปรากฏขึน้

2 ระบชุื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ Windows สำหรบัผู้ดูแลระบบ CFX Maestro Dx SE แล้วคลิก OK (ตกลง)

ไฟล์ขอ้มลูต้นฉบบัจะปรากฏขึน้

สำคัญ: คณุต้องบนัทึกไฟล์เพื่อลบรหัสผ่าน

3 เลือก File (ไฟล์) > Save (บันทึก) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงในไฟล์
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วิธเีปลีย่นรหัสผา่น

สำคัญ: เฉพาะผู้ดูแลระบบ CFX Maestro Dx SE เท่านั้นที่สามารถเปลีย่นรหัสผ่านได้

1 เปิดไฟล์ที่ปลอดภยั

2 เลือก File (ไฟล์) > File Passwords (รหัสผา่นสำหรบัไฟล์) กลอ่งโต้ตอบรหัสผ่านสำหรบัไฟลจ์ะปรากฏขึน้

เคลด็ลับ: รหัสผ่านสำหรับการบนัทกึ รหัสผ่านสำหรับเปิด และแสดงรหสัผ่าน จะปิดใช้งาน

3 คลิก Reset Passwords (รเีซต็รหัสผ่าน)

กล่องโต้ตอบการเข้าสูร่ะบบ CFX Maestro Dx SE จะปรากฏขึน้
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4 ระบชุื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ Windows สำหรบัผู้ดูแลระบบ CFX Maestro Dx SE แล้วคลิก OK (ตกลง)

กล่องโต้ตอบรหสัผ่านสำหรบัไฟล์จะปรากฏขึ้น

5 โปรดทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n หากต้องการรีเซต็รหัสผ่านเพื่อปกปอ้งไฟล์ ให้พิมพ์รหัสผา่นใหมใ่นช่องรหสัผา่นที่เหมาะสม

n หากต้องการลบรหสัผ่านสำหรบัปกป้องไฟล์ ให้ล้างรหสัผ่านในช่อง

6 คลิก Set Passwords (ตั้งรหัสผ่าน) เพือ่บนัทึกการเปลีย่นแปลงรหสัผ่านและออกจากกลอ่งโต้ตอบ
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บทที่ 5 พืน้ทีท่ำงาน
ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition มอีนิเทอรเ์ฟซสำหรบัตั้งคา่เพลต สรา้งโปรโตคอล PCR และทดสอบ
ได้บนเครือ่งมอื CFX Opus Dx Deepwell Dx และวิเคราะหข์้อมลูจากการทดสอบ PCR

CFX Maestro Dx SE จะแสดงพื้นที่ทำงานหลัก 5 รายการดงันี้

n หนา้ต่าง Home (หนา้หลัก)

n Startup Wizard (ตวัช่วยสร้างการเริม่ต้น)

n หนา้ต่าง Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล)

n หนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต)

n หนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู)

แต่ละพื้นที่ทำงานจะแสดงและอธบิายโดยสงัเขปในบทนี้
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บทที่ 5 พืน้ทีท่ำงาน

หนา้ต่าง Home (หน้าหลัก)
CFX Maestro Dx SE จะเปดิหน้าต่าง Home (หนา้หลัก) และแสดง Startup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริ่มต้น) ที่คุณ
สามารถตั้งคา่การทดลอง ทำการทดสอบหรอืทำการทดสอบซำ้ หรอืวิเคราะหก์ารทดสอบที่มีอยู่ จากหนา้ต่าง Home
(หนา้หลัก) คุณสามารถดูบนัทึกการใช้งานและบันทึกเครือ่งมอื สรา้งและจดัการผูใ้ช้ และเข้าถงึเครือ่งมอืทีเ่ปน็
ประโยชนม์ากมาย ดูขอ้มูลเพิ่มเติมใน บทที่ 6, หนา้ต่าง Home (หนา้หลัก)
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Startup Wizard (ตวัชว่ยสรา้งการเริม่ตน้)

Startup Wizard (ตวัชว่ยสรา้งการเริ่มต้น)
ใช้ตัวช่วยสรา้งการเริม่ต้นในการตั้งค่าอยา่งรวดเรว็และทำการทดลองที่กำหนดโดยผู้ใช้ หรอืเลือกและทำการทดลอง
PrimePCR คณุสามารถใช้ตัวช่วยสร้างนี้ในการทำการทดสอบซำ้หรอืวิเคราะห์ขอ้มลูการทดสอบได้ด้วย

คูม่ือผูใ้ช้ | 57



บทที่ 5 พืน้ทีท่ำงาน

หนา้ต่าง Protocol Editor (ตัวแก้ไขโปรโตคอล)
ใน Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล) คณุสามารถสร้าง เปดิ ตรวจสอบ และแกไ้ขโปรโตคอลได้ นอกจากนี้ คณุ
ยงัสามารถปรบัอุณหภมูขิองฝาครอบสำหรบัโปรโตคอลแบบเปิดได้ ฟังก์ชัน Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล)
มรีายละเอยีดอยูใ่น บทที่ 7, การสร้างโปรโตคอล
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หนา้ต่าง Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

หนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต)
ใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) คุณสามารถสรา้ง เปิด ตรวจสอบ และแกไ้ขเพลตได้ ฟังกช์ัน Plate Editor (ตัวแกไ้ข
เพลต) มรีายละเอยีดอยูใ่น บทที่ 8, การเตรยีมเพลต
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บทที่ 5 พืน้ทีท่ำงาน

หนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู)
ในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู) คุณสามารถดูและเปรียบเทยีบข้อมลูการทดสอบ ทำการวเิคราะห์เชิง
สถติิ สง่ออกขอ้มูล และสรา้งรายงานที่พรอ้มสำหรบัพิมพ์ได้ ฟังก์ชันการวเิคราะห์ขอ้มูลมรีายละเอยีดอยู่ใน
บทที่ 10, ภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมลู และบทที่ 11, รายละเอยีดการวิเคราะหข์้อมลู

60 | ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx SE



บทที่ 6 หนา้ตา่ง Home (หน้าหลกั)
ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition ใหอ้นิเทอรเ์ฟซสำหรบัการพัฒนาโปรโตคอล PCR, การทดสอบบน
Dx systemsของ CFX และวิเคราะหข์้อมลูการทดสอบ PCR

บทนี้แนะนำเกีย่วกบั CFX Maestro Dx SE และอธบิายคุณสมบตัิที่เข้าใช้งานได้จากหน้าต่าง Home (หนา้หลัก)
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บทที่ 6 หน้าตา่ง Home (หนา้หลัก)

หนา้ต่าง Home (หน้าหลัก)
CFX Maestro Dx SE จะเปดิหน้าต่าง Home (หนา้หลัก) และแสดง Startup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริ่มต้น) ซึ่ง
คณุสามารถตัง้คา่การทดสอบ ดำเนนิการหรือทำการทดสอบซำ้ หรอืวิเคราะหก์ารทดสอบที่ทำอยู่ จากหนา้ต่าง
Home (หนา้หลกั) คณุสามารถดูบันทึกการใช้งานและบันทึกเครื่องมอื สรา้งและจัดการผู้ใช้ และเขา้ถงึเครือ่งมอื
ที่เปน็ประโยชนม์ากมาย

1 แถบชือ่ซอฟตแ์วร์จะแสดงชื่อของซอฟต์แวร์และผูใ้ช้ทีไ่ด้เขา้สู่ระบบ

2 แถบเมนูจะมทีางลัดเพือ่เขา้ถึงเมนู File (ไฟล์), View (ดู), Users (ผู้ใช้), Run (การทดสอบ), Tools (เครื่อง
มือ), Window (หน้าต่าง) และ Help (ช่วยเหลือ)

3 คำสัง่ของแถบเครื่องมอืมทีางลัดเพื่อเข้าถงึตัวเลือกเมนู

4 บานหน้าต่างด้านซ้ายจะแสดงเครื่องมือทีเ่ชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ CFX Maestro Dx SE และมีปุ่มที่
สามารถใช้งานฝาครอบและดูสถานะของเครือ่งมอืได้

คำอธบิายสญัลักษณ์
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หนา้ต่าง Home (หน้าหลัก)

5 บานหน้าต่างหลักจะแสดงหน้าตา่งทีท่ำงานอยู่ หน้าต่างที่ทำงานเป็นค่าเริม่ต้นบนหน้าจอ Home
(หนา้หลกั) คือ Startup Wizard (ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น)

6 แถบสถานะจะแสดงชื่อของเครือ่งมอืทีเ่ชื่อมตอ่และผู้ใช้ที่ได้เข้าสู่ระบบ

คำสั่งเมนูไฟล์
New (ใหม่) — เปดิกล่องโต้ตอบที่คณุสามารถเลือกสร้างโปรโตคอล เพลต หรอืการศกึษายีนใหมไ่ด้

Open (เปิด) — เปิดกลอ่งโต้ตอบที่คุณสามารถเลอืกเพื่อคน้หาและเปิดโปรโตคอล เพลต ไฟลข์้อมลู การศกึษายนี
ไฟล์ LIMS การทดสอบจากเครือ่งมอืแบบสแตนด์อะโลน (stand- alone run) หรอืไฟล์การทดสอบ PrimePCR™

Recent Data Files (ไฟล์ข้อมลูลา่สดุ) — แสดงรายการของไฟล์ PCR ที่เปดิล่าสดุ

Repeat a Run (ทำการทดสอบซำ้) — เปิด Windows Explorer ในตำแหนง่ที่บันทึกไฟล์ PCR ไว้ ซึ่งคณุจะ
สามารถค้นหาการทดสอบเพื่อทำการทดสอบซ้ำได้

Exit (ออก) — ปิด CFX Maestro Dx SE

คำสั่งเมนูดู
Application Log (บนัทึกการใช้งาน) — แสดงบนัทกึการใชง้านซอฟต์แวร์ตั้งแต่การติดตั้งครั้งแรกจนถงึปจัจบุนั

Run Reports (รายงานการทดสอบ) — แสดงรายการรายงานการทดสอบ

Startup Wizard (ตัวชว่ยสรา้งการเริม่ต้น) — แสดง Startup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริ่มต้น) ในบานหน้าต่าง
หลกั

Run Setup (การตั้งคา่การทดสอบ) — แสดงหน้าต่าง Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ) ในบานหนา้ต่างหลัก

Instrument Summary (สรปุเครือ่งมือ) — แสดงหน้าต่าง Instrument Summary (สรปุเครื่องมอื) ในบานหนา้ต่าง
หลกั

Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ) — สลบัระหว่างการแสดงและไมแ่สดงเครือ่งมอืที่เชื่อมต่อในบานหน้
าต่างด้านซ้าย ตามคา่เริม่ต้น ซอฟต์แวรจ์ะแสดงเครือ่งมอืที่เชื่อมต่อในบานหนา้ต่างด้านซา้ย

Toolbar (แถบเครือ่งมือ) — สลบัระหว่างการแสดงและไมแ่สดงแถบเครือ่งมอืที่ด้านบนของหน้าจอ ตามคา่เริม่ต้น
ซอฟต์แวรจ์ะแสดงแถบเครือ่งมือ

Status Bar (แถบสถานะ) — สลบัระหว่างการแสดงและไมแ่สดงแถบสถานะทีด่้านลา่งของหนา้จอ ตามคา่เริม่ต้น
ซอฟต์แวรจ์ะแสดงแถบสถานะ

Show (แสดง) — เปิดกล่องโต้ตอบที่คุณสามารถทำรายการตอ่ไปนี้

n ดูหรือบล็อกบันทึกสถานะ

n เปิดและดโูฟลเดอร์ขอ้มลู CFX Maestro Dx SE

n เปิดและดโูฟลเดอร์ขอ้มลูของผู้ใช้

คูม่ือผูใ้ช้ | 63



บทที่ 6 หน้าตา่ง Home (หนา้หลัก)

n เปิดและดโูฟลเดอร์ของไฟล์ LIMS

n เปิดและดโูฟลเดอร์ PrimePCR

n ดูประวัติการทดสอบ

n ดูคณุสมบัติของเครื่องมอืที่เชื่อมต่อทั้งหมด

คำสั่งเมนูผูใ้ช้
Select User (เลือกผู้ใช้) — เปดิหนา้จอ Login (เขา้สูร่ะบบ) ที่คณุสามารถเลือกผู้ใช้จากรายการ User Name (ชื่อผู้
ใช้) แบบเลื่อนลงและเขา้สูแ่อปพลเิคชัน

Change Password (เปลี่ยนรหสัผ่าน) — เปดิกล่องโต้ตอบ Change Password (เปลี่ยนรหัสผ่าน) ที่ผูใ้ชส้ามารถ
เปลีย่นรหัสผ่าน ของตนได้

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ถกูปิดใชง้านสำหรับ CFX Maestro Dx SE ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนรหสัผ่าน Windows ของตน
CFX Maestro Dx SEเพื่อเปลีย่นรหัสผ่าน CFX Maestro Dx SE

User Preferences (การกำหนดคา่ของผู้ใช้) — เปดิกล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) ที่ผู้
ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรบัสิง่ต่อไปนี้

n การสง่และการรบัการแจง้ทางอเีมลเมือ่การทดสอบเสรจ็สิน้

n การบนัทึกไฟลข์้อมลู

n การสรา้งโปรโตคอลผ่าน Protocol Editor (ตัวแก้ไขโปรโตคอล) หรอื Protocol AutoWriter (ระบบเขยีน
โปรโตคอลอตัโนมตัิ)

n การสรา้งเพลต

n การวิเคราะห์ขอ้มูล

n การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน

n การกำหนดคณุภาพของข้อมลู

n การสง่ออกขอ้มูลของเครือ่งมอื CFX

User Administration (การจดัการผู้ใช้) — เปดิกล่องโต้ตอบ User Administration (การจัดการผู้ใช้) ที่ผู้ดูแลระบบ
สามารถสร้างผู้ใช้ แกไ้ขสทิธิใ์นบทบาท และกำหนดบทบาทแก่ผูใ้ช้

Bio-Rad Service Login (การเขา้สูร่ะบบบรกิาร) — สำหรบัใหพ้นกังานฝา่ยบรกิารดา้นเทคนิคของ Bio-Rad
ใช้งานเท่านั้น ห้ามเลอืกคำสัง่นี้

คำสั่งเมนูการทดสอบ
User-defined Run (การทดสอบที่ผู้ใช้กำหนด) — เปิดหนา้ต่าง Run Setup (การตั้งคา่การทดสอบ) ซึง่คณุจะ
สามารถตั้งคา่โปรโตคอลและเพลตที่ผู้ใช้กำหนด แลว้ทำการทดสอบ PCR บนเครือ่งมือที่เลอืกได้
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หนา้ต่าง Home (หน้าหลัก)

PrimePCR Run (การทดสอบ PrimePCR) — เปดิแท็บ Start Run (เริม่การทดสอบ) ในหนา้ต่าง Run Setup (การ
ตั้งค่าการทดสอบ) ที่มีโปรโตคอล PrimePCR ตามคา่เริม่ต้นและเคา้โครงเพลตทีบ่รรจุไว้ในเครือ่งมือที่เลอืก

End-Point Only Run (การทดสอบที่จดุสิน้สดุเท่านั้น) — เปดิแท็บ Start Run (เริม่การทดสอบ) ในหน้าต่าง Run
Setup (การตั้งค่าการทดสอบ) ที่มีโปรโตคอลจดุสิน้สดุตามค่าเริ่มต้นและเค้าโครงเพลตที่บรรจไุวใ้นเครื่องมอืที่เลือก

Qualification Run (การทดสอบคุณสมบตัิ) — เปิดแท็บ Start Run (เริม่การทดสอบ) ในหนา้ต่าง Run Setup
(การตั้งคา่การทดสอบ) ที่มโีปรโตคอลคุณสมบตัิของ Bio-Rad ตามค่าเริม่ต้นและเค้าโครงเพลตที่บรรจไุว้ในเครือ่งมอื
ที่เลือก

คำสั่งเมนูเครื่องมือ
Master Mix Calculator (เครือ่งคำนวณ Master Mix) — เปดิเครือ่งคำนวณ Master Mix ที่คุณสามารถสรา้ง
สว่นผสมปฏกิริยิาและพิมพ์การคำนวณ

Protocol AutoWriter (ระบบเขียนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) — เปิดกลอ่งโต้ตอบ Protocol AutoWriter (ระบบเขียน
โปรโตคอลอตัโนมตัิ) ทีคุ่ณสามารถสรา้งโปรโตคอลใหมไ่ด้งา่ย ๆ

เครือ่งคำนวณ Ta — เปดิเครือ่งคำนวณ Ta ที่คุณสามารถคำนวณอณุหภูมิ Annealingของไพรเมอรไ์ด้ง่าย ๆ

Dye Calibration Wizard (ตัวช่วยสรา้งการสอบเทียบสารเรืองแสง) — เปดิตัวช่วยสรา้ง Dye Calibration (การ
สอบเทียบสารเรอืงแสง) ที่คณุสามารถปรบัเทียบเครือ่งมือสำหรบัสารเรอืงแสงใหม่

Reinstall Instrument Drivers (ติดตั้งไดรเ์วอร์เครือ่งมอือีกครั้ง) — ติดตั้งไดรเ์วอรท์ี่ควบคุมการสือ่สารกับเครือ่ง
ระบบ PCR แบบเรยีลไทมข์อง Bio-Rad

Zip Data and Log Files (ไฟลข์้อมลู Zip และไฟลบ์ันทึก) — เปิดกลอ่งโต้ตอบที่คณุสามารถเลอืกไฟล์เพื่อบีบอดั
และบันทึกในไฟล์ zip เพื่อจัดเก็บหรอืเพื่อสง่อเีมล

Batch Analysis (การวิเคราะหแ์บตช์) — เปดิกล่องโต้ตอบ Batch Analysis (การวิเคราะห์แบตช์) ที่คณุสามารถ
ตั้งค่าพารามเิตอรเ์พือ่การวิเคราะหม์ากกว่าหนึง่ไฟลข์้อมลูต่อครั้ง

Options (ตัวเลือก) — เปดิกล่องโต้ตอบที่คณุสามารถทำดังนี้

n กำหนดการตั้งค่าเซิรฟ์เวอรอ์เีมลของคณุ

n กำหนดการตั้งค่าการสง่ออกสำหรบั LIMS และไฟล์ข้อมลูอืน่ ๆ

เคลด็ลับ: คุณยังสามารถเลอืกตัวเลอืกเพื่อเริม่ Seegene Viewer โดยอตัโนมตัิเมือ่สง่ออกหากคุณ
เลือกที่จะสง่ออกขอ้มลูของคุณในรปูแบบ Seegene

n เปลีย่นภาษาที่แสดงในอนิเทอรเ์ฟซผู้ใช้ (องักฤษ, จีน, รสัเซีย)

สำคัญ: คณุต้องรสีตารท์ CFX Maestro Dx SE เพื่อแสดงภาษาที่เลือก

สำคัญ: ภาษาของระบบปฏบิัติการที่คุณใชง้านจะต้องตรงกับภาษาที่คณุต้องการให้แสดงใน
อนิเทอร์เฟซของ CFX Maestro Dx SE
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คำสั่งเมนูชว่ยเหลือ
เคลด็ลับ: เมนู Help (ช่วยเหลอื) มีอยูบ่นแถบเมนใูนหน้าต่าง CFX Maestro Dx SE ทั้งหมด

Contents (สาร) — แสดงแท็บ Contents (สาร) ในระบบ Help (ช่วยเหลอื) ของ CFX Maestro Dx SE

Index (ดัชนี) — แสดงแท็บ Index (ดชันี) ในระบบ Help (ชว่ยเหลือ) ของ CFX Maestro Dx SE

Search (คน้หา) — แสดงแท็บ Search (คน้หา) ในระบบ Help (ชว่ยเหลือ) ของ CFX Maestro Dx SE

Open User Guide (เปิดคูม่อืผู้ใช้) — เปิดไฟล์ PDF ของคู่มอืนี้

Additional Documentation (เอกสารเพิม่เติม) — ให้การเข้าถึงคูม่ือการใช้งาน CFX Opus Dx Real-Time PCR
Systems

Release Notes (บนัทึกยอ่ประจำรุน่) — เปดิเอกสาร Release Notes (บนัทกึยอ่ประจำรุน่) สำหรบัเวอรช์ัน CFX
Maestro Dx SE ที่ติดตั้ง

Video Resources (ทรพัยากรวิดีโอ) — เปดิเว็บไซต์ที่มทีรพัยากรวิดีโอของ Bio-Rad เช่น วิดีโอคำแนะนำ

qPCR Applications and Technologies Web Site (แอปพลิเคชัน qPCR และเวบ็ไซต์เทคโนโลยี) — เปดิ
แอปพลิเคชนั qPCR และเว็บไซต์เทคโนโลยขีอง Bio-Rad ที่คณุสามารถเรยีนรูเ้พิ่มเกี่ยวกบั PCR แบบเรยีลไทม์
(qPCR) ได้

PCR Reagents Web Site (เว็บไซต์น้ำยา PCR) — เปดิเว็บไซต์นำ้ยาสำหรับ PCR และ qPCR ของ Bio-Rad ที่
คณุสามารถสัง่ซือ้น้ำยา PCR, Supermix, สารยอ้มสี และชดุอปุกรณ์ได้

PCR Plastic Consumables Web Site (เว็บไซต์วัสดุสิน้เปลอืงจากพลาสติกสำหรบั PCR) — เปดิเว็บไซต์วัสดุ
สิน้เปลืองจากพลาสติกสำหรบั PCR ของ Bio-Rad ที่คณุสามารถสั่งซือ้เพลต PCR ที่ปดิผนกึเพลต หลอดและจกุปิด
และอปุกรณ์เสรมิอื่น ๆ ที่ทำจากพลาสติก

Software Web Site (เว็บไซต์ซอฟต์แวร์) — เปิดเว็บไซต์ PCR Analysis Software (ซอฟต์แวรว์ิเคราะห์ PCR)
ของ Bio-Rad ที่คณุสามารถสัง่ซือ้ CFX Maestro Dx SE เวอรช์ันที่อปัเดตแลว้ของ Bio-Rad ได้

About (เกี่ยวกบั) — แสดงขอ้มลูลิขสทิธิแ์ละเวอรช์ันของ CFX Maestro Dx SE

คำสั่งแถบเครื่องมอื

— เปิด Windows Explorer ที่คณุสามารถนำทางไปยงัและเปิดไฟล์ขอ้มลูหรอืไฟล์การศกึษายีน

— เปิด Master Mix Calculator (เครือ่งคำนวณ Master Mix)

— เปิดหนา้ต่าง Run Setup (ตัง้คา่การทดสอบ)

66 | ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx SE



หนา้ต่าง Home (หน้าหลัก)

— เปิดหนา้ต่าง Run Setup (ตัง้คา่การทดสอบ) กบัโปรโตคอล PrimePCR คา่เริม่ต้นและเคา้โครงเพลตที่
บรรจใุนเครือ่งมอืที่เลือก

— เปิด Startup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริ่มต้น)
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Startup Wizard (ตัวชว่ยสร้างการเริ่มต้น)
เมือ่ CFX Maestro Dx SE เริม่ทำงาน บานหนา้ต่างการทำงานจะแสดง Startup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริม่ต้น)
จาก Startup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริม่ต้น) คณุสามารถทำดังนี้

n เลือกเครือ่งมือจากเครือ่งมอืที่ตรวจพบและตั้งค่าการทดสอบที่ผู้ใช้กำหนดหรอื PrimePCR

n เปิดและทำการทดสอบซำ้

n เปิดไฟล์ขอ้มลูเพือ่วิเคราะห์ผลจากการการทดสอบครัง้เดียวหรอืจากไฟลก์ารศกึษายนีเพื่อดผูลลพัธจ์าก
การทดสอบการแสดงออกของยนีหลายการทดสอบ

จะมกีารอธบิายงานเหล่านีโ้ดยละเอยีดในบทต่อ ๆ ไป

แถบสถานะ
ด้านซ้ายของแถบสถานะที่ดา้นล่างหนา้ต่างซอฟต์แวรห์ลกั จะแสดงสถานะปจัจบุันของเครือ่งมือที่ตรวจพบ ด้านขวา
ของแถบสถานะจะแสดงชื่อของผู้ใช้ปัจจุบนั รวมถงึวันที่และเวลา
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บานหนา้ตา่งเครื่องมือที่ตรวจพบ
บานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมือที่ตรวจพบ) จะแสดงเครื่องมอืแต่ละตัวที่เชื่อมต่อกบั CFX Maestro Dx SE
คอมพิวเตอร์ ตามค่าเริม่ต้น เครือ่งมือแต่ละตัวจะปรากฏเป็นไอคอน และหมายเลขซเีรยีลจะปรากฏเปน็ชือ่ของเครือ่งมอื

จากแผงนีคุ้ณสามารถสามารถทำสิง่ต่าง ๆ ดังนี้

n ดูคณุสมบัติและสารเรอืงแสงที่ผา่นการสอบเทียบสำหรบัเครือ่งมอืทีเ่ลอืก

สำหรบัขอ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกับคุณสมบตัิของเครือ่งมือ โปรดดูที่การดูคณุสมบัติของเครือ่งมอื ในหนา้ 72

n ดูสถานะของเครือ่งมอืที่เชื่อมต่ออยู่

n เปิดฝาครอบมอเตอร์บนเครือ่งมอืที่เลือก

n ปดิฝาครอบมอเตอรบ์นเครือ่งมือที่เลอืก

n ดูสถานะของเครือ่งมอืที่เชื่อมต่อทั้งหมด

วิธดีสูถานะของเครือ่งมอืทีเ่ชือ่มต่ออยู่

u ในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ) ให้เลอืกเครื่องมอืเปา้หมายและทำหนึง่ใน
สิง่ต่อไปนี้

n คลิก View Status (ดสูถานะ) ในสว่น Selected Instrument (เครือ่งมือทีเ่ลอืก)

n คลิกขวาและเลือก View Status (ดสูถานะ) บนเมนทูี่ปรากฏขึน้

กล่องโต้ตอบ Run Details (ใช้งานรายละเอยีด) จะปรากฏขึ้นและแสดงแทบ็ Run Status (ใช้งานสถานะ)
สถานะของเครือ่งมอืที่เลือกจะปรากฏขึ้นใต้บานหนา้ต่างใช้งานสถานะ เช่น:

วิธเีปดิหรอืปดิฝาครอบบนเครือ่งมอื

u ในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ) ให้เลอืกเครื่องมอืเปา้หมายและทำหนึง่ใน
สิง่ต่อไปนี้
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n คลิก Open Lid (เปดิฝาครอบ) หรอื Close Lid (ปดิฝาครอบ) ในสว่น Selected Instrument (เครือ่งมือที่
ตรวจพบ)

n คลิกขวาและเลือกการดำเนนิการที่เหมาะสมบนเมนทูี่ปรากฏขึ้น

n เปิดกลอ่งโต้ตอบ Run Details (รายละเอยีดการทดสอบ) เลอืกแท็บ Run Status (สถานะการทดสอบ) แล้ว
คลิก Open Lid (เปดิฝาครอบ) หรอื Close Lid (ปดิฝาครอบ)

วิธดีสูถานะของเครือ่งมอืทีต่รวจพบทั้งหมด

u โปรดทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n ในสว่น All Instruments (เครือ่งมอืทั้งหมด) ในบานหน้าต่าง Selected Instrument (เครื่องมอืที่ตรวจพบ)
คลิก View Summary (ดูสรปุ)

n บนแถบเมนู เลอืก View (ดู) > Instrument Summary (สรปุเครือ่งมอื)

กล่องโต้ตอบ Instrument Summary (สรปุเครือ่งมอื) จะปรากฏขึน้

เคลด็ลับ: หากระบบตรวจพบเครื่องมอืที่เชื่อมต่ออยูเ่พียงเครือ่งเดยีว สว่น All Instruments (เครือ่งมอื
ทั้งหมด) จะไม่ปรากฏในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ) วิธกีารดสูรปุเครือ่งมือ
สำหรบัเครือ่งมอืหนึง่ ให้เลือก View (ดู) > Instrument Summary (สรปุเครือ่งมอื)
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Instrument Summary Toolbar Controls (การควบคมุแถบเครือ่งมือการสรุปเครื่องมอื)

ตาราง 5 จะแสดงการควบคมุและฟังกช์ันในแถบเครือ่งมือ Instrument Summary (สรปุเครื่องมอื)

ปุม่ ชื่อปุม่ ฟงักช์นั

สร้างการทำงานใหม่ สร้างการทำงานบนบล็อกทีเ่ลือกโดยการเปิด
หน้าต่าง Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ)

STOP (หยดุ) หยดุการทำงานปัจจบุันบนบลอ็กที่เลอืก

หยดุชั่วคราว หยดุการทำงานปัจจบุันบนบลอ็กที่เลอืก
ชั่วคราว

ใชง้านต่อ ใชง้านการทำงานในบล็อกที่เลอืกต่อ

กะพริบ Block Indicator
(ตัวระบบุล็อก)

กะพริบไฟ LED ของตวัระบุบนฝาครอบของ
บล็อกทีเ่ลือก

Open Lid (เปิดฝา) เปิดฝาครอบมอเตอร์ของบล็อกที่เลอืก

Close Lid (ปดิฝา) ปิดฝาครอบมอเตอร์ของบล็อกที่เลอืก

Hide Selected Blocks (ซ่
อนบล็อกทีเ่ลือก)

ซ่อนบล็อกทีเ่ลือกในรายการ Instrument
Summary (สรุปเครื่องมอื)

Show All Blocks (แสดง
บล็อกทัง้หมด)

แสดงบลอ็กที่เลอืกในรายการ Instrument
Summary (สรุปเครื่องมอื)

Show (แสดง) เลือกบลอ็กที่จะแสดงในรายการ เลือกตัวเลือก
ใดตวัเลอืกหนึ่งเพือ่แสดงบล็อกที่ตรวจพบ
ทั้งหมด บลอ็กว่างทัง้หมด บลอ็กทั้งหมดที่
กำลังทำงานด้วยผู้ใช้ปัจจุบัน หรือบล็อกที่
กำลังทำงานทั้งหมด

ตาราง 5 Instrument Summary Toolbar Controls (การควบคมุแถบเครือ่งมอืการสรปุเครือ่งมอื)
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การดูคณุสมบัตขิองเครื่องมือ
จากบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมือที่ตรวจพบ) คณุสามารถดูรายละเอยีดเกีย่วกบัเครื่องมอืทีเ่ลอืกได้
ซึง่ประกอบด้วยคณุสมบัติของเครือ่งมือ สถานะของสกรสูำหรบัการจดัสง่ (สำหรับเครือ่ง CFX Connect และ CFX
Touch เท่านัน้) และรายการสารเรอืงแสงที่ได้รบัการสอบเทียบ

วิธกีารดคูุณสมบตัิของเครือ่งมอื

u ในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ) ให้คลิกขวาที่เครือ่งมอืเป้าหมาย และเลอืก
Properties (คณุสมบตัิ) บนเมนทูี่ปรากฏขึ้นมา

แท็บ Properties (คุณสมบตัิ)

แท็บ Properties (คณุสมบตัิ) จะแสดงรายละเอยีดทางเทคนิคเกีย่วกบัเครือ่งมอืที่เลือก โดยประกอบดว้ยรุน่ หมายเลข
เครือ่งของสว่นประกอบ และเวอร์ชนัเฟิรม์แวร์ ชือ่เริม่ต้นของเครือ่งมอื (หมายเลขเครือ่ง) จะปรากฏขึ้นในหลาย
ตำแหนง่ รวมถึงในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ) และในแถบสว่นหัวของกล่องโต้ตอบ
Instrument Properties (คณุสมบัติของเครือ่งมอื) คณุสามารถเปลี่ยนชื่อเครือ่งมอืเพื่อให้สามารถระบไุด้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ: คุณไมส่ามารถเปลี่ยนชื่อเครือ่งมอื CFX Opus ที่ใช้ CFX Maestro ได้

แท็บ Calibrated Dyes (สารเรืองแสงที่ไดร้บัการสอบเทียบ)

แท็บ Calibrated Dyes (สารเรอืงแสงที่ได้รบัการสอบเทียบ) จะแสดงสารเรอืงแสงและเพลตที่ปรับเทียบสำหรบั
เครือ่งมือที่เลอืก

หากต้องการดูข้อมลูโดยละเอยีดเกี่ยวกบัการสอบเทียบ ใหค้ลกิปุม่ Info (ขอ้มูล) ในคอลมัน์ Detail (รายละเอยีด)
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กอ่นที่คุณจะเริ่ม
สว่นนีอ้ธิบายงานที่คณุอาจต้องดำเนินการกอ่นใช้งาน CFX Maestro Dx SE ซึ่งรวมถึง

n การสรา้งสว่นผสมหลกัสำหรับปฏกิริยิา

n การสอบเทยีบสฟีลูออเรสเซนต์ใหม่

การสร้างส่วนผสมหลักสำหรับปฏิกริิยา
เมือ่ใช้ Master Mix Calculator (เครือ่งคำนวณสว่นผสมหลัก) ของ CFX Maestro Dx SE คณุจะสามารถคำนวณ
ปริมาณที่ต้องการของแต่ละสว่นประกอบในสว่นผสมหลกัของคณุได้อยา่งง่ายดาย คุณสามารถพิมพ์ตารางการ
คำนวณสว่นผสมหลักไปยงัเครื่องพิมพ์เริม่ต้นของคณุ และบนัทึกการคำนวณสำหรบัแต่ละเปา้หมายเพื่อใช้ใน
ภายหลังได้

วิธกีารสรา้งส่วนผสมหลกัสำหรบัปฏกิริยิาโดยใช้ Master Mix Calculator (เครือ่งคำนวณส่วนผสมหลกั)

1 หากต้องการเปดิ Master Mix Calculator (เครือ่งคำนวณสว่นผสมหลัก) ใหท้ำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n เลือก Tools (เครือ่งมอื) > Master Mix Calculator (เครื่องคำนวณสว่นผสมหลกั)

n คลิกแถบเครือ่งมือ Master Mix Calculator (เครือ่งคำนวณสว่นผสมหลัก)

Master Mix Calculator (เครือ่งคำนวณสว่นผสมหลัก) จะปรากฏขึน้
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2 ในหัวขอ้ Reaction (ปฏกิริยิา) ใหเ้ลือกวิธกีารตรวจจับดังนี้

n SYBR® Green/EvaGreen®

n โพรบ

3 หากต้องการสร้างเป้าหมายใหม่ ในหวัข้อ Target (เป้าหมาย) ใหค้ลิก Create New (สรา้งใหม่) ชื่อเปา้หมาย
ใหมจ่ะปรากฏในรายการเปา้หมายแบบเลื่อนลง

4 (ไมบ่ังคบั) วิธเีปลีย่นชื่อเป้าหมายเริม่ต้น

a ไฮไลต์ชื่อเป้าหมายในรายการเปา้หมายแบบเลื่อนลง

b พิมพ์ชื่อเปา้หมายใหมใ่นช่อง Target (เป้าหมาย)

c กดปุ่ม Enter

5 ปรับความเข้มข้นเริม่ต้นและความเขม้ข้นขั้นสดุท้ายสำหรับฟอรเ์วิรด์และรเีวริ์สไพรเมอรแ์ละโพรบทั้งหมด

6 ในหัวขอ้ Master Mix Setup (ตั้งค่าสว่นผสมหลัก) ให้ปรับค่าสำหรบั

n จำนวนปฏิกริยิาที่จะทดสอบ
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n ปริมาณปฏิกริยิาต่อหลุม

n ปริมาณเทมเพลตต่อหลุม

n ความเข้มขน้ของ Supermix ต่อหลมุ

n ปริมาณปฏิกริยิาที่มากเกนิไปต่อหลุม

7 (ไมบ่ังคบั) ดำเนินการตามขั้นตอน 2–6 กบัเปา้หมายในจำนวนเท่าที่จำเปน็

8 ในหัวขอ้ Choose Target to Calculate (เลือกเป้าหมายในการคำนวณ) ใหเ้ลือกเป้าหมายที่จะคำนวณ

เคลด็ลับ: คุณสามารถคำนวณเป้าหมายเพียงหนึง่เป้าหมาย หรอืหลายเปา้หมาย หรอืเปา้หมายทั้งหมดพรอ้ม
กนัได้

ปริมาณที่คำนวณได้ของสว่นประกอบทีต่้องการสำหรบัแต่ละเปา้หมายที่เลือกจะปรากฏในตารางสว่นผสมหลกั

9 คลิก Set as Default (ตั้งค่าเป็นค่าเริม่ต้น) เพื่อตั้งค่าการปอ้นขอ้มูลปรมิาณในหัวขอ้ Target and Master Mix
Setup (ตัง้คา่เป้าหมายและสว่นผสมหลัก) ให้เปน็คา่เริม่ต้นใหม่

10 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกเนื้อหาของกล่องโต้ตอบ Master Mix Calculator (เครือ่งคำนวณสว่นผสมหลัก)

วิธพีิมพ์ตารางคำนวณส่วนผสมหลกั

u หากต้องการพิมพ์ตารางคำนวณสว่นผสมหลกั ใหค้ลกิ Print (พมิพ์)

ตารางคำนวณจะพมิพ์ไปยังเครือ่งพิมพ์เริ่มต้นของคุณ

วิธบีันทกึตารางคำนวณส่วนผสมหลกัเป็นไฟล์ PDF

u เปลีย่นเครือ่งพิมพ์เริม่ต้นของคณุเป็นไดรเวอร์ PDF และคลิก Print (พมิพ์) บน Master Mix Calculator (เครื่อง
คำนวณสว่นผสมหลัก)

วิธลีบเป้าหมาย

u เลือกเป้าหมายโดยใช้รายการเป้าหมายแบบเลือ่นลง แล้วคลิก Remove (ลบ)

สำคัญ: การลบเปา้หมายออกจากรายการเปา้หมายจะเป็นการลบเปา้หมายออกจากการคำนวณสว่นผสม
หลกัที่เป้าหมายนัน้ใช้ด้วย ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลบเปา้หมาย

การสอบเทียบสารย้อมสีใหม่
CFX Opus 96 Dx และ CFX Opus Deepwell Dx System ได้รบัการสอบเทียบสารเรอืงแสงที่นยิมใช้ในเพลตหลุม
สขีาวและเพลตหลุมใสมาจากโรงงาน The CFX Opus 384 Dx System ไดร้ับการสอบเทยีบสารเรอืงแสงที่นยิมใช้
เฉพาะในเพลตหลุมสขีาวมาจากโรงงาน ตาราง 6 แสดงรายการสารเรอืงแสงและช่องทางสำหรบัการสอบเทียบ
เครือ่งมือแต่ละตัว

หมายเหตุ: The CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx และ CFX Opus Deepwell Dx System ยงัมชี่อง
เฉพาะสำหรบัเคมี FRET ดว้ย ช่องทางนี้ไมจ่ำเปน็ต้องมกีารสอบเทียบสารเรืองแสงเฉพาะ
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สำคัญ: หากคุณทำการสอบเทียบสารเรืองแสงเองซึ่งได้รบัการสอบเทียบมาจากโรงงานแลว้ เครื่องมอืจะใชก้าร
สอบเทียบทีผู่้ใชก้ำหนดแทนการสอบเทียบจากโรงงาน

สารเรอืงแสง ชอ่งทาง การกระตุ้น, nm การตรวจจบั, nm เครือ่งมอื

FAM, SYBR®
Green I

1 450–490 515–530 CFX Opus 96
Dx, CFX Opus
384 Dx และ
CFX Opus
Deepwell Dx
system

VIC, HEX,
CAL Fluor
Gold 540, Cal
Fluor Orange
560

2 515–535 560–580 CFX Opus 96
Dx ,CFX Opus
384 Dx และ
CFX Opus
Deepwell Dx
system

ROX, Texas
Red,
CAL Fluor
Red 610, TEX
615

3 560–590 610–650 CFX Opus 96
Dx, CFX Opus
384 Dx และ
CFX Opus
Deepwell Dx
system

CY5, Quasar
670

4 620–650 675–690 CFX Opus 96
Dx, CFX Opus
384 Dx และ
CFX Opus
Deepwell Dx
system

Quasar 705,
Cy5.5

5 672–684 705–730 CFX Opus 96
Dx system เทา่
นัน้

สารเคมี FRET (ไมไ่ด้สอบเทยีบมาจากโรงงาน)

ตาราง 6 สอบเทียบสารเรืองแสงจากโรงงาน, ช่องทางและเครือ่งมอื
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สารเรอืงแสง ชอ่งทาง การกระตุ้น, nm การตรวจจบั, nm เครือ่งมอื

สีทีไ่ม่ไดส้อบ
เทียบมาจาก
โรงงาน

FRET 450–490 560-580 CFX Opus 96
Dx, CFX Opus
384 Dx และ
CFX Opus
Deepwell Dx
system

วิธปีรบัสอบสารยอ้มสีใหม่สำหรบัระบบ CFX

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้เลอืกอปุกรณเ์ป้าหมายในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่
ตรวจพบ)

2 เลือก Tools (เครือ่งมอื) > Calibration Wizard (ตวัช่วยสร้างการสอบเทียบ) เพื่อเปดิ Dye Calibration wizard
(ตัวช่วยสรา้งการสอบเทียบสารเรอืงแสง)

สารเรอืงแสงที่ปรบัเทียบแลว้สำหรบัเครื่องมอืเปา้หมายจะปรากฏในตาราง Calibrated Fluorophores (สารเรอืง
แสงที่ปรบัเทยีบแล้ว)

3 ในหัวขอ้ Calibrate New or Existing Fluorophores (ปรับเทียบใหมห่รอืสารเรืองแสงที่มี) ให้เลอืกสารเรืองแสง
ที่จะทำการสอบเทยีบจากรายการแบบเลื่อนลง

หากชื่อสารเรอืงแสงไมอ่ยู่ในรายการ ใหพ้ิมพ์ชื่อลงในกลอ่งข้อความเพือ่เพิม่ลงในรายการ
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สำคัญ: โปรดใช้ความระมดัระวงัเมือ่ตั้งชื่อสารเรอืงแสงที่ปรบัเทียบเอง หากคณุสรา้งการสอบเทียบสารเรอืง
แสงแบบกำหนดเองสำหรบัสารเรืองแสงทีม่ีชื่อเดียวกบัสารเรืองแสงที่ไดร้บัการสอบเทียบจากโรงงาน สาร
เรอืงแสงที่กำหนดเอง (ไม่ใช่สารเรอืงแสงที่ปรบัเทยีบจากโรงงาน) จะเปน็สารที่เครือ่งมือใช้ในระหว่าง
การทดสอบ

4 เลือกประเภทของเพลตสำหรบัสารเรอืงแสง

หากประเภทของเพลตไม่อยูใ่นรายการ ใหพ้ิมพช์ื่อในกล่องข้อความเพื่อเพิ่มลงในรายการ

5 เลือกช่องทางสำหรบัสารเรืองแสง

6 เลือกคอลมันเ์พลตสำหรบัสารเรอืงแสง

7 (ไมบ่ังคบั) พิมพ์สเีพื่อเชื่อมโยงกบัสารเรืองแสง

8 คลิก Add to Plate (เพิม่ไปยังเพลต) เพื่อเพิ่มสารเรอืงแสง

9 (ไมบ่ังคบั) ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3–8 เพื่อเพิ่มสารเรอืงแสงแต่ละรายการที่คณุวางแผนจะทำการสอบเทียบสำหรบั
เพลต

10 เมือ่ทำการเพิม่สารเรอืงแสงเสรจ็สิน้ ให้คลิก View Plate (ดเูพลต) เพื่อเปิดหนา้ต่าง Pure Dye Plate Display
(แสดงเพลตสารยอ้มสบีรสิุทธิ์)

ใช้หนา้ต่างนีเ้ป็นแนวทางในการบรรจสุารย้อมสลีงในเพลต

11 เตรยีมเพลตแบบ 96 หลุม, 384 หลุม หรอืแบบหลุมลึกสำหรบัการสอบเทียบสารเรืองแสง

a ใช้ปิเปตต์หยดสารย้อมสลีงในแต่ละหลุมตามรปูแบบทีแ่สดงใน Pure Dye Plate Display (แสดงเพลตสาร
ยอ้มสบีริสทุธิ์)

b สำหรบัสารเรอืงแสงแต่ละรายการ ให้ใสส่ารย้อมสปีรมิาณ 300 nM ลงในหลุม 50 µl (เพลต 96 หลุมหรอื
แบบหลมุลึก) หรอื 30 µl (เพลต 384 หลุม) จำนวน 4 หลุม จะสงัเกตเหน็ว่าเพลตอย่างน้อยครึง่หนึง่เปน็
หลมุเปล่า

c ปดิผนกึเพลตด้วยวิธปีิดผนึกที่คณุจะใช้ในการทดสอบของคุณ

12 วางเพลตที่จะทำการสอบเทียบลงในบล็อกและปดิฝา

13 ใน Dye Calibration Wizard (ตวัช่วยสร้างการสอบเทียบสารเรอืงแสง) ใหค้ลิก Calibrate (สอบเทียบ) แลว้คลกิ
OK (ตกลง) เพือ่ยืนยันว่าเพลตอยูใ่นบล็อก

14 เมือ่ ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition ทำการสอบเทียบเสรจ็สิน้ กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึน้ คลกิ
Yes (ใช่) เพื่อสิน้สดุการสอบเทียบและเปดิ Dye Calibration Viewer (โปรแกรมดูการสอบเทียบสารเรอืงแสง)

15 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ปิดหน้าต่าง

การตัง้คา่ User Preferences (การกำหนดคา่ของผูใ้ช้)
เคลด็ลับ: ไม่จำเปน็ต้องดำเนนิการเหลา่นีเ้พื่อใช้ CFX Maestro Dx SE คุณสามารถขา้มสว่นนีไ้ด้หรอื
ดำเนนิการเหล่านีไ้ด้ตลอดเวลาอยา่งปลอดภยั
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ใน CFX Maestro Dx SE ผูใ้ชแ้ต่ละรายสามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมการทำงานของตนเองได้ เช่น ในเมนู Users
(ผูใ้ช้) > User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) คุณสามารถทำสิง่ตอ่ไปนีไ้ด้

n ตั้งค่าการแจง้อเีมลเมือ่การทดสอบเสรจ็สิน้

หมายเหตุ: คุณลกัษณะนีม้ใีห้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รบับทบาทที่มีสทิธิน์ีเ้ท่านัน้ ดู
การจดัการบทบาทของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition ในหนา้ 43 สำหรบัข้อมลู
เพิ่มเติม

n เปลีย่นการตั้งค่าเริม่ต้นสำหรบัรายการต่อไปนี้

o ตำแหนง่ที่คุณบันทึกไฟล์

o ไฟล์ตั้งคา่การทดสอบ

o คำนำหนา้การตั้งชือ่ไฟล์

n ตั้งค่าพารามเิตอรเ์ริม่ต้นเพื่อใช้เมื่อสรา้งโปรโตคอลและเพลตใหม่

n ตั้งค่าการวิเคราะห์ข้อมลูเริม่ต้นและพารามเิตอรก์ารแสดงออกของยีน

n กำหนดพารามเิตอรค์วบคุมคณุภาพเริ่มต้นเอง

n วิธปีรบัแต่งพารามเิตอรก์ารสง่ออกข้อมลู

ในเมนู Tools (เครือ่งมือ) คุณสามารถทำสิง่ต่อไปนีไ้ด้

n สรา้งนำ้ยาทดสอบ (master mix)

n ปรับเทียบสารยอ้มสีสำหรบัเครือ่งมือที่เฉพาะเจาะจง

หมายเหตุ: การสอบเทียบ master mix และสารเรอืงแสงพรอ้มใช้งานสำหรับทุกคนที่เข้าสูร่ะบบซอฟต์แวร์

สว่นนีอ้ธิบายวิธดีำเนนิการเหล่านี้

การตั้งคา่การแจ้งเตือนทางอเีมล

คณุสามารถเชื่อมต่อ CFX Maestro Dx SE กบัเซริ์ฟเวอร์อเีมลขาออกของคุณเพื่อสง่การแจ้งเตือนทางอเีมลเกี่ยวกบั
การดำเนนิการทดสอบเสรจ็สิน้ใหก้บัรายชื่อผู้ใช้ นอกจากนี้ คณุยงัสามารถเลือกที่จะแนบไฟลส์ารและรายงานการ
วิเคราะหใ์ห้กบัรายชือ่ผู้ใชไ้ด้ หากต้องการตั้งคา่การเชื่อมต่อระหว่าง CFX Maestro Dx SE และเซริ์ฟเวอร์ SMTP
ของคุณ โปรดดูที่การเชื่อมต่อ Security Edition เขา้กับเซิรฟ์เวอร์ SMTP ในหน้า 81

หมายเหตุ: ความสามารถของผู้ใช้ในการเข้าถงึคณุลกัษณะการตั้งคา่อเีมลจะขึน้อยูก่บับทบาทและสทิธิข์องผู้ใช้
ที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้ สำหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัการผูใ้ชแ้ละหนา้ที่ของผู้ใช้ โปรดดูที่
การจดัการบทบาทของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition ในหนา้ 43
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วิธตีั้งค่าการแจง้เตือนทางอเีมล

1 เลือก User (ผูใ้ช้) > User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) เพื่อเปิดกลอ่งโต้ตอบ User Preferences
(การกำหนดค่าของผู้ใช้)

กล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) จะปรากฏขึน้มาโดยแสดงแท็บ Email (อีเมล)

หมายเหตุ: คุณจะได้รบัแจ้งหากระบบตรวจพบว่าคณุไมไ่ด้ตั้งคา่เซิรฟ์เวอร์ SMTP ที่ถกูต้องสำหรบั CFX
Maestro Dx SE คลิก Configure Outgoing Email (กำหนดค่าอเีมลขาออก) เพื่อเปิดกลอ่งโต้ตอบ
Options (ตัวเลอืก) และกำหนดค่าเซริ์ฟเวอร์อเีมล SMTP สำหรบัสารเพิม่เติม โปรดดทูี่การเชื่อมต่อ
Security Edition เข้ากบัเซริฟ์เวอร์ SMTP ในหนา้ 81

2 ในกลอ่งขอ้ความ To (ถึง) ใหพ้ิมพ์ที่อยูอ่ีเมลของแต่ละคนทีคุ่ณวางแผนจะแจง้ให้ทราบว่าการดำเนนิการทดสอบ
เสรจ็สิน้ ผูร้ับทุกคนจะได้รบัอเีมลหลังจากการดำเนนิการทดสอบเสรจ็สิน้

หมายเหตุ: คุณต้องป้อนที่อยูอ่ีเมลแต่ละที่อยูแ่ยกบรรทดักัน กด Enter หรอื Return (กลับ) หลังจากที่อยู่แต่
ละที่อยู่

3 (ไมบ่ังคบั) ในกลอ่งขอ้ความ cc ใหพ้ิมพท์ี่อยู่อเีมลของผู้รบัที่คุณวางแผนจะสง่สำเนาของการแจ้งเตือนทางอเีมล
แต่ละครัง้

4 (ไมบ่ังคบั) ตามคา่เริม่ต้น ผู้รบัทุกคนจะได้รบัสำเนาของไฟลข์้อมลูเป็นไฟลแ์นบ ลา้งช่องทำเครือ่งหมายนีห้าก
คณุไม่ต้องการแนบสำเนาไฟล์ข้อมลู

5 (ไมบ่ังคบั) เลือก Attach Analysis Report (แนบรายงานการวิเคราะห์) เพื่อแนบไฟล์ PDF ของรายงานการ
วิเคราะหไ์ปกบัอีเมล

6 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้)

หมายเหตุ: คุณอาจสามารถกำหนดคา่ระบบใหส้ง่การแจ้งเตือนทางอเีมลไปยงัโทรศพัทม์ือถอืของคุณได้ ทั้งนีข้ึ้น
อยู่กบัผู้ให้บริการของคุณ ติดต่อผู้ให้บรกิารโทรศพัทม์ือถอืของคุณ เพื่อขอขอ้มูลเฉพาะเกี่ยวกบัที่อยูอ่เีมลสำหรบั
โทรศพัท์มอืถอืของคุณ ป้อนที่อยูอ่เีมลของโทรศพัท์ (เช่น 5552221234@your_service_provider_
EmailDomain.net) ในกล่องข้อความ "To" ของหนา้จอ User Preferences (การกำหนดคา่ของผูใ้ช้)
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วิธแีกไ้ขที่อยูอ่เีมลของผู้รบั

u แกไ้ขที่อยูอ่เีมลตามที่จำเปน็ แล้วคลิก OK (ตกลง)

วิธกีารลบผูร้บัอเีมลออก

1 เลือกผู้รบัอเีมลและกดปุม่ Delete (ลบ)

2 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ

สำคัญ: การคลิก Restore Defaults (เรียกคืนค่าเริม่ต้น) ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่
ของผู้ใช้) จะรเีซ็ตคา่ทีก่ำหนดทัง้หมดบนทุกแท็บไปเป็นการตั้งค่าเริม่ต้นจากโรงงาน โปรดใช้ความระมัดระวัง
เมือ่คลิกปุม่นี้

การเชือ่มต่อ Security Edition เขา้กับเซิรฟ์เวอร์ SMTP

สำคัญ: ผู้ให้บรกิารเว็บเมลเชงิพาณิชย์บางรายได้เพิ่มการรกัษาความปลอดภยัสำหรบัอเีมล หากคณุใช้บญัชี
เหลา่นี้ คุณต้องเปิดใชง้านการตั้งคา่ อนญุาตแอปที่มีความปลอดภยัต่ำ ในการตั้งคา่บญัชีเพื่อเปดิใช้งาน CFX
Maestro Dx SE เพื่อสง่อีเมล ดูสารเพิม่เติมได้ที่สารการรกัษาความปลอดภยัของผู้ให้บรกิารเวบ็เมล

หากคุณกำลงัใช้เซริ์ฟเวอร์ SMTP ของ Google Gmail หรอื Microsoft Office 365 เพื่อสง่อเีมล คุณจะต้องเปิดใช้
งานการตรวจสอบยนืยัน 2 ปจัจยัและสรา้ง "รหัสผ่านสำหรบัแอป" ในการตั้งคา่บัญชี Gmail หรอื Office365 สำหรบั
การตรวจสอบยนืยันในกลอ่งโต้ตอบการตั้งค่าอเีมลของ Maestro ให้คดัลอกและวาง “รหัสผ่านสำหรบัแอป” ลงใน
ช่อง Password (รหัสผ่าน) แทนที่รหสัผ่านปกติของอเีมล

คณุต้องสรา้งการเชื่อมต่อจาก CFX Maestro Dx SE ไปยงัเซริฟ์เวอรอ์เีมลกอ่นที่ซอฟต์แวรจ์ะสามารถสง่การแจ้ง
เตือนอีเมลได้

วิธเีชื่อมต่อ CFX Maestro Dx SE กบัเซริฟ์เวอรอ์เีมล

1 โปรดทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n เลือก User (ผูใ้ช้) > User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) และคลกิ Configure Outgoing Email
(กำหนดคา่อเีมลสง่ออก) บนแท็บ Email (อเีมล)

n เลือก Tools (เครือ่งมอื) > Options (ตวัเลือก)

กล่องโต้ตอบ Option (ตัวเลอืก) จะปรากฏขึ้นและแสดงแทบ็ Email (อเีมล)
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2 ระบขุ้อมลูต่อไปนี้ของบรษิทัของคุณ

n SMTP Server Name (ชือ่เซริฟ์เวอร์ SMTP) — ชื่อของเซริฟ์เวอรอ์เีมลขาออกทีบ่รษิทัของคุณ

n Port (พอรต์) — หมายเลขพอรต์ของเซิรฟ์เวอร์ SMTP โดยทั่วไปแลว้จะเป็น 25

n Use SSL (ใช้ SSL) — ตัวเลือก Secure Sockets Layer (SSL) บางเซริ์ฟเวอร์ SMTP ต้องมกีารตั้งค่านี้
หากบรษิทัของคณุไมไ่ดก้ำหนดไว้ ให้ยกเลกิการเลือกช่องทำเครือ่งหมายนี้

n ใช้ที่อยู่ “จาก” ตามคา่เริม่ต้น — ชื่อของเซริฟ์เวอรอ์ีเมลทีบ่รษิทัของคุณ บางเซิรฟ์เวอร์ SMTP กำหนดให้
อเีมลที่สง่ออกทั้งหมดต้องมีที่อยู่ “จาก” ซึ่งเป็นโดเมนที่จำเพาะ เช่น name@YourCompany.com หากเปน็
กรณีนี้ ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนีแ้ละระบทุี่อยู่อเีมลที่ถกูต้อง

n Authentication Required (ต้องมกีารรบัรองความถกูต้อง) — หากเว็บไซต์ของคณุต้องมกีารรบัรอง
ความถกูต้องของบัญชี ให้ตรวจสอบว่าได้เลือกช่องทำเครือ่งหมายนี้แลว้

n User Name (ชื่อผู้ใช้) — ชื่อของบญัชีที่ได้รบัการรบัรองความถูต้อง ต้องระบหุากเลอืก Authentication
Required (ต้องมีการรับรองความถกูต้อง)
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n Password (รหัสผ่าน) — รหสัผ่านสำหรบับัญชีทีไ่ดร้บัการรบัรองความถกูต้อง ต้องระบหุากเลอืก
Authentication Required (ต้องมกีารรบัรองความถกูต้อง)

สำคัญ: หากคุณกำลงัใช้เซริ์ฟเวอร์ SMTP ของ Google Gmail หรอื Microsoft Office 365 เพื่อสง่อเีมล
คณุจะต้องเปดิใช้งานการตรวจสอบยนืยัน 2 ปจัจยัจากนั้นจงึสรา้ง “รหัสผ่านสำหรบัแอป” ในการตั้งคา่
บญัชี Gmail หรอื Office365 สำหรับการตรวจสอบยนืยนัในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าอเีมลของ Maestro ให้
คดัลอกและวาง “รหัสผ่านสำหรับแอป” ลงในช่อง Password (รหัสผ่าน) ของ CFX Maestro Dx SE
แทนที่รหัสผ่านปกติของอเีมล

หากต้องการตรวจสอบการตั้งคา่ของเซริฟ์เวอร์ SMTP ว่าถกูต้องหรือไม่ ให้กรอกที่อยู่อเีมลที่ถกูต้องในกล่อง
ข้อความ Test Email Address (ทดสอบที่อยู่อเีมล) แล้วคลิก Test Email (ทดสอบอเีมล)

หมายเหตุ: บางเซริฟ์เวอร์ SMTP ไมอ่นญุาตให้แนบไฟล์ แต่บางเซริฟ์เวอรก์็อนญุาตให้แนบไฟลข์นาดไม่
เกนิทีร่ะบุไว้ หากคุณวางแผนสง่ไล์ขอ้มลูและ/หรอืรายงานทางอเีมลโดยใช้ CFX Maestro Dx SE ให้
เลือก Test Attachment (ทดสอบการแนบไฟล์) และกำหนดคา่ไฟลท์ี่แนบใหม้ีขนาดไมเ่กนิ 5 เมกะไบท์
(MB) หรือมากกว่า

3 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ

การเปลีย่นการตั้งคา่ไฟลเ์ริม่ต้น

ในแท็บ Files (ไฟล์) ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ของผูใ้ช้) คณุสามารถเปลีย่นรายการต่อไป
นีไ้ด้

n ตำแหนง่เริม่ต้นที่จะบันทึกไฟล์ CFX Maestro Dx SE

n ไฟล์เริม่ต้นสำหรบัการตั้งค่าการทดสอบ

n พารามเิตอรก์ารตั้งชื่อไฟล์เริม่ต้น

วิธเีปลีย่นการตั้งค่าไฟลเ์ริม่ต้น

1 เลือก User (ผูใ้ช้) > User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) เพื่อเปิดกลอ่งโต้ตอบ User Preferences
(การกำหนดค่าของผู้ใช้)

2 ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ของผู้ใช้) ให้เลอืกแทบ็ Files (ไฟล์)
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3 ใน Default Folder (โฟลเดอร์เริม่ต้น) สำหรับหัวขอ้ File Creation (การสรา้งไฟล์) ใหเ้ลือกโฟลเดอรเ์ริม่ต้นที่
คณุต้องการบันทึกไฟล์ใหม่ คุณสามารถเลือกตำแหนง่ทีแ่ตกต่างกันสำหรบัไฟล์แต่ละประเภทได้

n Protocol (โปรโตคอล)

n Plate (เพลต)

n Data File (ไฟล์ขอ้มูล)

n Gene Study (การศกึษายีน)

4 ใน File Selection (การเลอืกไฟล์) สำหรับหัวขอ้ Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ) ให้เลือกโปรโตคอล
เป้าหมายและไฟลเ์พลตใหป้รากฏขึน้เมือ่คุณเปิดหนา้ต่าง Experiment Setup (การตั้งค่าการทดสอบ)

5 ในหัวขอ้ Data File (ไฟล์ขอ้มูล) ใหก้ำหนดค่านำหน้าและ/หรอืค่าต่อท้ายสำหรบัไฟล์ข้อมลู สำหรบัสว่นอืน่ ๆ ให้
เลือกค่าใหมจ่ากรายการแบบเลือ่นลง นอกจากนี้ คณุยงัสามารถกำหนดค่านำหนา้และคา่ต่อทา้ยได้เองในกลอ่ง
ข้อความ Prefix and Suffix (คา่นำหนา้และคา่ต่อท้าย)

CFX Maestro Dx SE แสดงตัวอยา่งชื่อไฟลใ์ต้ชอ่งสำหรบัเลอืก

6 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ

สำคัญ: การคลิก Restore Defaults (เรียกคืนค่าเริม่ต้น) ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่
ของผู้ใช้) จะรเีซ็ตคา่ทีก่ำหนดทัง้หมดบนทุกแท็บไปเป็นการตั้งค่าเริม่ต้นจากโรงงาน โปรดใช้ความระมัดระวัง
เมือ่คลิกปุม่นี้
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การตั้งคา่พารามเิตอร์โปรโตคอลเริม่ต้น

วิธตีั้งค่าพารามิเตอรโ์ปรโตคอลเริม่ต้นสำหรบั Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล) และ Protocol
AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ)

1 เลือก User (ผูใ้ช้) > User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) เพื่อเปิดกลอ่งโต้ตอบ User Preferences
(การกำหนดค่าของผู้ใช้)

2 ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ของผู้ใช้) ให้เลอืกแทบ็ Protocol (โปรโตคอล)

3 ในสว่น Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล) ให้ระบุคา่สำหรบัการตั้งค่าต่อไปนีท้ี่ปรากฏใน Protocol Editor
(ตัวแก้ไขโปรโตคอล)

n ปรมิาณตัวอยา่ง — ปรมิาณของแต่ละสารตัวอย่างในหลุม (ในหน่วยไมโครลติรหรอื µl)

n Lid Shutoff temperature (อุณหภูมปิดิฝาครอบ) — อณุหภมูใินหนว่ย ºC ที่ตัวทำความรอ้นของฝาครอบ
จะปดิระหวา่งการทดสอบ

4 ในสว่น Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) ใหร้ะบคุ่าสำหรบัการตั้งคา่ต่อไปนีท้ี่ปรากฏใน
Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ)

n Annealing temperature (อณุหภมูิ Annealing) — อณุหภมูใินหนว่ย ºC สำหรบัการทดลองที่ใช้ iProof
DNA polymerase, iTaq DNA polymerase หรอื polymerase อืน่ ๆ

n Amplicon length (ความยาวของ Amplicon) — ความยาวของ amplicon ในหนว่ย bp

5 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ

สำคัญ: การคลิก Restore Defaults (เรียกคืนค่าเริม่ต้น) ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่
ของผู้ใช้) จะรเีซ็ตคา่ทีก่ำหนดทัง้หมดบนทุกแท็บไปเป็นการตั้งค่าเริม่ต้นจากโรงงาน โปรดใช้ความระมัดระวัง
เมือ่คลิกปุม่นี้
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บทที่ 6 หน้าตา่ง Home (หนา้หลัก)

การตั้งคา่พารามเิตอร์เพลตเริม่ต้น

การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับแท็บ Plate (เพลต) จะพรอ้มใชง้านสำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวรท์ุกคน การเปลี่ยนแปลงที่คณุ
ทำระหวา่งการตั้งค่าเพลตจะพรอ้มใช้งานสำหรบัผู้ใช้หลังจากที่คณุบนัทึกและปดิไฟล์เพลตแล้ว

ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ของผู้ใช้) คณุสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

n ตั้งค่าพารามเิตอรเ์พลตเริม่ต้น

n เพิ่มชื่อเป้าหมาย ตัวอย่าง และกลุ่มชีวภาพใหมล่งในไลบรารีที่เกีย่วข้อง

n ลบชื่อเป้าหมาย ตัวอย่าง และกลุ่มชีวภาพออกจากไลบรารีทีเ่กีย่วข้อง

วิธตีั้งค่าพารามิเตอรเ์พลตเริม่ตน้

1 เลือก User (ผูใ้ช้) > User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) เพื่อเปิดกลอ่งโต้ตอบ User Preferences
(การกำหนดค่าของผู้ใช้)

2 ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ของผู้ใช้) ให้เลอืกแทบ็ Plate (เพลต)
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3 กำหนดค่าในการตั้งค่าต่อไปนีส้ำหรบัไฟลเ์พลตใหม่ คา่เหล่านีจ้ะปรากฏในหน้าต่าง Plate Editor (ตัวแกไ้ข
เพลต)

n Plate Type (ประเภทของเพลต)

n Plate Size (ขนาดของเพลต)

n Units (หนว่ย) — ความเข้มข้นของเทมเพลตเริม่ต้นสำหรบัหลมุที่มตีัวอยา่งมาตรฐาน

CFX Maestro Dx SE ใช้หนว่ยเหล่านี้ในการสรา้งเสน้โคง้มาตรฐานในแท็บ Data Analysis
Quantification (การหาปรมิาณการวิเคราะหข์้อมลู)

n Scientific Notation (สัญกรณ์วิทยาศาสตร์) — เมือ่เลอืกตัวเลอืกนี้ CFX Maestro Dx SE จะแสดงหนว่ย
ความเข้มขน้ในสญักรณ์ทางวิทยาศาสตร์

n Scan Mode (โหมดสแกน) — จำนวนหรอืประเภทของช่องที่จะสแกนระหว่างทำการทดสอบ

n Fluorophores (สารเรอืงแสง) — สารเรอืงแสงเริม่ต้นที่ปรากฏในการควบคมุการบรรจหุลุมใน Plate
Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

n Libraries (ไลบรารี) — ชื่อเป้าหมาย ตัวอย่าง และกลุม่ชีวภาพที่คุณมักใช้ในการทดสอบ

o Target Names (ชือ่เป้าหมาย) — ชื่อของยนีและลำดบัพันธกุรรมเป้าหมาย

o Sample Names (ชื่อตัวอยา่ง) — ชื่อของตัวอยา่งการทดสอบหรอืลักษณะการระบสุำหรบัตัวอยา่ง
(ตัวอยา่งเช่น Mouse1, Mouse2, Mouse3)

o Biological Group Names (ชือ่กลุม่ชีวภาพ) — ชือ่สำหรบักลุ่มตัวอย่างที่คลา้ยคลงึกนัที่มสีถานะ
การควบคมุตัวแปรหรือเงือ่นไขเดียวกัน (เช่น 0 ชม., 1 ชม., 2 ชม.)

4 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ

วิธเีพิ่มชือ่เป้าหมาย ตวัอยา่ง หรอืกลุม่ชีวภาพใหม่

u ในกลอ่งไลบรารทีี่เหมาะสม ใหพ้ิมพ์ชื่อสำหรบัเปา้หมาย ตัวอยา่ง หรอืกลุม่ชีวภาพ แล้วคลิก OK (ตกลง)

วิธลีบชือ่เปา้หมาย ตวัอยา่ง หรอืกลุม่ชีวภาพ

u ในกลอ่งไลบรารทีี่เหมาะสม ใหเ้ลือกชื่อและกดปุ่ม Delete (ลบ) แล้วคลิก OK (ตกลง)

สำคัญ: ชื่อที่คณุลบออกจากไลบรารจีะถูกนำออกจากซอฟต์แวรแ์ละไม่สามารถใช้งานได้อกีต่อไป หากต้องการ
คนืคา่ชือ่ CFX Maestro Dx SE เริม่ต้น ให้คลิก Restore Defaults (เรยีกคืนค่าเริม่ตน้) การคลิก Restore
Defaults (เรียกคืนค่าเริม่ต้น) ในกล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ของผูใ้ช้) จะรเีซต็ค่าที่
กำหนดทั้งหมดบนทุกแท็บไปเป็นการตั้งคา่เริม่ต้นจากโรงงาน โปรดใช้ความระมดัระวังเมือ่ทำการลบชือ่ CFX
Maestro Dx SE เริม่ต้นและเมือ่คลกิปุม่นี้
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บทที่ 6 หน้าตา่ง Home (หนา้หลัก)

การตั้งคา่พารามเิตอร์การวิเคราะห์ขอ้มูลเริ่มต้น

วิธตีั้งค่าพารามิเตอรก์ารวิเคราะหข์อ้มูลเริม่ต้น

1 เลือก User (ผูใ้ช้) > User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) เพื่อเปิดกลอ่งโต้ตอบ User Preferences
(การกำหนดค่าของผู้ใช้)

2 ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ของผู้ใช้) เลอืกแท็บ Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู)

3 ในสว่น Analysis Mode (โหมดการวิเคราะห์) เลือกโหมดที่จะวเิคราะห์ขอ้มูล (สารเรอืงแสงหรอืเป้าหมาย)

4 ในสว่น PCR Quantitation (ปรมิาณ PCR) ให้ตั้งค่าพารามิเตอรเ์ริม่ต้นสำหรบัตัวเลือกต่อไปนี้

n Baseline Setting (การตั้งคา่พื้นฐาน) — วิธกีารพื้นฐานสำหรบัโหมดการวิเคราะห์

n Cq Determination Mode (โหมดการกำหนด Cq) — โหมดที่ใช้คำนวณค่า Cq สำหรบัแตล่ะการติดตาม
สารเรอืงแสง (ขีดจำกดัถดถอยหรือขดีจำกดัเดี่ยว)

n Threshold Calc. Mode (โหมดการคำนวณขดีจำกดั) — ปรมิาณเปา้หมายในจุดปลายทาง

คา่เริม่ต้นคอื Auto (อัตโนมัติ) นัน่คือซอฟต์แวรจ์ะคำนวณเปา้หมายจุดปลายทางโดยอตัโนมตัิ เมือ่ต้องการ
ตั้งค่าขีดจำกดัที่เจาะจง ล้างช่องทำเครื่องหมาย Auto (อตัโนมตัิ) และปอ้นจำนวนจดุปลายทางของคุณที่
คำนวณในหน่วยสารเรอืงแสงสมัพัทธ์ (หรอื RFU) ค่าสงูสุดคือ 65000.00 RFUs ไฟล์ขอ้มลูสำหรบัการ
ทดสอบที่ตามมาจะใช้การตั้งค่าขีดจำกัดนี้
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n Baseline Calc. Mode (โหมดการคำนวณพืน้ฐาน) — ค่าพื้นฐานสำหรบัการติดตามทัง้หมด

คา่เริม่ต้นคอื Auto (อัตโนมัติ) นัน่คือซอฟต์แวรจ์ะคำนวณพืน้ฐานสำหรับการติดตามทั้งหมดโดยอตัโนมตัิ
หากต้องการตั้งคา่พืน้ฐานที่เฉพาะเจาะจง ให้ลา้งกล่องกาเครือ่งหมาย Auto (อัตโนมัติ) และปอ้นคา่ต่ำสดุ
และสงูสดุสำหรับช่วงรอบ (1 ถงึ 9999) ไฟล์ขอ้มูลสำหรบัการทดสอบที่ตามมาจะใช้ช่วงรอบนี้

n Log View (มมุมองบนัทึก) — กำหนดวา่ซอฟต์แวรจ์ะแสดงข้อมลูการเพิม่ปรมิาณอยา่งไร

o เปิด — ขอ้มูลการเพิ่มปรมิาณจะแสดงเป็นกราฟกึง่ลอการิทึม

o ปิด — (คา่เริม่ต้น) ขอ้มลูการเพิ่มปรมิาณจะแสดงเปน็กราฟเชิงเสน้

5 ในสว่น End Point (จุดปลายทาง) ให้เลือกจำนวนรอบสดุทา้ยเพื่อหาค่าเฉลี่ยเมื่อคำนวณการคำนวณจดุปลาย
ทาง

n PCR — จำนวนรอบสดุท้ายเพื่อหาค่าเฉลี่ยสำหรบัขอ้มูลปรมิาณ (คา่เริ่มต้นคือ 5)

n การทดสอบ End Point Only (จดุสิน้สดุเท่านัน้) — จำนวนรอบสดุท้ายเพื่อหาคา่เฉลีย่สำหรบัข้อมลูจดุ
ปลายทาง (คา่เริม่ต้นคือ 2)

6 ในสว่น Melt Curve (กราฟการสลายดเีอน็เอ) ให้เลือกประเภทจุดยอดที่จะตรวจจับ (คา่บวกหรอืคา่ลบ)

7 ในสว่น Well Selector (ตวัเลือกช่อง) เลือกวิธกีารแสดงปา้ยช่อง (ตามประเภทตัวอยา่ง ชือ่เปา้หมายหรอืชื่อ
ตัวอยา่ง)

8 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ

สำคัญ: การคลิก Restore Defaults (เรียกคืนค่าเริม่ต้น) ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่
ของผู้ใช้) จะรเีซ็ตคา่ทีก่ำหนดทัง้หมดบนทุกแท็บไปเป็นการตั้งค่าเริม่ต้นจากโรงงาน โปรดใช้ความระมัดระวัง
เมือ่คลิกปุม่นี้
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การตั้งคา่พารามเิตอร์ไฟลข์อ้มลูการแสดงออกของยนีเริ่มต้น

วิธตีั้งค่าพารามิเตอรเ์ริม่ต้นสำหรบัไฟลข์อ้มูลการแสดงออกของยนีใหม่

1 เลือก User (ผูใ้ช้) > User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) เพื่อเปิดกลอ่งโต้ตอบ User Preferences
(การกำหนดค่าของผู้ใช้)

2 ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ของผู้ใช้) ให้เลอืกแทบ็ Gene Expression (การแสดงออก
ของยีน)

3 กำหนดค่าสำหรบัการตั้งคา่ตอ่ไปนี้

n Relative to (เทียบกับ) — เขียนกราฟขอ้มูลการแสดงออกของยนีเทียบกับตัวควบคมุ (ที่เริม่ต้นที่ 1) หรอื
เทียบกบัศนูย์

o Zero (ศูนย์) — ซอฟต์แวรจ์ะไมส่นใจตัวควบคมุ เป็นคา่เริม่ต้นเมื่อไมม่ีการกำหนดตัวอย่างควบคุมใน
หนา้ต่าง Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ)

o Control (ตัวควบคมุ) — ซอฟต์แวรจ์ะคำนวณขอ้มลูเทยีบกับตัวอย่างควบคุมที่กำหนดในหนา้ต่าง
Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ)

n X-axis (แกน X) — เขยีนกราฟตัวอยา่งหรือเปา้หมายบนแกน x

n Y-axis (แกน Y) — เขยีนกราฟเสน้ตรง มาตราสว่น log2 หรอื log10 บนแกน y

n Scaling (การปรับขนาด) — ตัวเลือกการปรบัขนาดสำหรบักราฟ (ตัวเลือกเริม่ต้นคอื ไมป่รบัขนาด)

o Highest (สงูสดุ) — ซอฟแวรจ์ะปรบัขนาดกราฟไปยงัจดุขอ้มลูที่สงูที่สดุ

o Lowest (ต่ำสดุ) — ซอฟต์แวรจ์ะปรบัขนาดกราฟไปยงัจดุข้อมลูทีต่่ำที่สดุ

o Unscaled (ไมปรบัขนาด)่ — ซอฟต์แวรจ์ะแสดงข้อมลูทีไ่มม่กีารปรับขนาดในกราฟ

n Mode (โหมด) — โหมดการวิเคราะห์ ทั้งปรมิาณสมัพัทธ์ (∆Cq) หรอืการปรบัระดับการแสดงออกของยนี
(∆∆Cq)

n Error Bar (แถบขอ้ผดิพลาด) — ความแปรปรวนของข้อมลูทีแ่สดงเปน็ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.)
หรอืขอ้ผิดพลาดมาตรฐานของค่าเฉลี่ย (Std. Error Mean)

n Error Bar Multiplier (ตัวคณูแถบขอ้ผดิพลาด) — ตัวคณูคา่เบีย่งเบนมาตรฐานที่ใช้เพื่อสรา้งกราฟแถบ
ข้อผิดพลาด (คา่เริม่ต้นคอื 1)

คณุสามารถเพิม่ตัวคณูใหเ้ทา่กบั 2 หรอื 3 ได้

n Sample Types to Exclude (ประเภทตัวอยา่งที่จะไมร่วม) — ประเภทตัวอยา่งที่จะไมร่วมในการ
วิเคราะห์

คณุสามารถเลอืกตัวอยา่งอยา่งนอ้ยหนึ่งตัวอยา่งเพื่อนำออกจากการวิเคราะห์ได้ หากไมต่้องการรวมทุก
ประเภทตัวอย่าง ให้เคลียรช์่องทำเครือ่งหมายประเภทตัวอยา่งที่เลอืก

4 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ
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สำคัญ: การคลิก Restore Defaults (เรียกคืนค่าเริม่ต้น) ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่
ของผู้ใช้) จะรเีซ็ตคา่ทีก่ำหนดทัง้หมดบนทุกแท็บไปเป็นการตั้งค่าเริม่ต้นจากโรงงาน โปรดใช้ความระมัดระวัง
เมือ่คลิกปุม่นี้

การปรับแต่งกฎการควบคุมคณุภาพ

ใน CFX Maestro Dx SE คณุสามารถกำหนดกฎการควบคุมคณุภาพ ซึง่จะมผีลกับข้อมลูในหนา้ต่าง Data Analysis
(การวิเคราะหข์้อมลู) ซอฟต์แวรจ์ะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูเทียบกบักฎที่คณุตั้งขึ้น

หมายเหตุ: ตามค่าเริม่ต้น ระบบจะเปดิใช้งานกฎการควบคุมคณุภาพทั้งหมด

เคลด็ลับ: คุณสามารถแยกหลุมที่ไมผ่่านพารามิเตอร์ QC (การตรวจสอบคุณภาพ) ออกจากส่วนการวิเคราะหใ์น
โมดูล QC (การตรวจสอบคณุภาพ) ของหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มูล) ไดอ้ยา่งงา่ยดาย

วิธปีรบัแตง่กฎการควบคมุคณุภาพ

1 เลือก User (ผูใ้ช้) > User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) เพื่อเปิดกลอ่งโต้ตอบ User Preferences
(การกำหนดค่าของผู้ใช้)

2 ในกลอ่งโต้ตอบ User Preference (การกำหนดคา่ของผู้ใช้) ให้เลอืกแทบ็ QC (การตรวจสอบคณุภาพ)

จดุการปรับแต่ง

n NTC — no template control (การควบคมุไม่มเีทมเพลต)
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บทที่ 6 หน้าตา่ง Home (หนา้หลัก)

n NRT — no reverse transcriptase control (ไมม่ีการควบคุมรเีวิรส์แทรนสครปิเทส)

n Efficiency (ประสทิธภิาพ) — reaction efficiency (ประสทิธภิาพของปฏกิริยิา)

n Std Curve R^2 (เสน้โค้งมาตรฐาน R^2) — ค่ายกกำลังสอง R สำหรบัเสน้โคง้มาตรฐาน

n Replicate group Cq Std Dev — ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คำนวณสำหรบัแต่ละกลุ่มที่ทำซ้ำ

3 สำหรบัแต่ละกฎ QC ใหท้ำหนึง่ในขอ้ต่อไปนี้

n หากต้องการใชค้่าเริ่มต้น กไ็มต่้องทำอะไรเลย

n หากต้องการเปลี่ยนค่า ใหค้ลิกกล่องข้อความ Value (คา่) แลว้พิมพ์ค่าใหมจ่ากนัน้กดปุ่ม Enter

n หากต้องการปิดใช้งานกฎ ใหย้กเลิกการเลือกช่องทำเครือ่งหมาย Use (ใช้)

4 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ

สำคัญ: การคลิก Restore Defaults (เรียกคืนค่าเริม่ต้น) ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่
ของผู้ใช้) จะรเีซ็ตคา่ทีก่ำหนดทัง้หมดบนทุกแท็บไปเป็นการตั้งค่าเริม่ต้นจากโรงงาน โปรดใช้ความระมัดระวัง
เมือ่คลิกปุม่นี้

การปรับแต่งพารามิเตอร์การส่งออกขอ้มูล

คณุสามารถสง่ออกข้อมลู CFX Maestro Dx SE ในรปูแบบต่อไปนีไ้ด้

n ข้อความ (.txt)

n CSV (.csv)

n Excel (.xls, .xlsx)

n XML (.xml)

n HTML (.html)

สำคัญ: คอมพิวเตอรข์องคณุต้องติดตั้ง Microsoft Excel เอาไว้เพื่อสง่ออกขอ้มูลไปยงัสเปรดชีต Microsoft
Excel

คณุสามารถระบุประเภทของข้อมลูที่ต้องการสง่ออกและปรับแต่งเอาท์พุทของขอ้มูลที่สง่ออกเองได้

วิธปีรบัแตง่พารามิเตอรก์ารส่งออกขอ้มลู

1 เลือก User (ผูใ้ช้) > User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) เพื่อเปิดกลอ่งโต้ตอบ User Preferences
(การกำหนดค่าของผู้ใช้)

2 ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ของผู้ใช้) ให้เลอืกแทบ็ Custom Export (การสง่ออกที่
กำหนดเอง)
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กอ่นที่คณุจะเริม่

3 เลือกรปูแบบที่ต้องการสง่ออกขอ้มูลจากรายการแบบเลื่อนลง Export Format (รูปแบบการสง่ออก)

4 ในสว่น Data to Export (ขอ้มลูที่ต้องการสง่ออก) ให้เลือกหรือยกเลกิการเลือกกลอ่งทำเครื่องหมายระบปุระเภท
ของข้อมลูทีต่้องการสง่ออก รายการที่เลือกจะปรากฏในกล่องรายการ Exported Columns (คอลมันท์ี่สง่ออก)

หมายเหตุ: ตามค่าเริม่ต้น ข้อมลูที่จะรนัผลจะรวมอยูใ่นสว่นหวัด้วย ยกเลกิการเลือกกลอ่งทำเครือ่งหมาย
หากคุณไม่ต้องการรวมข้อมลูที่รนัผล

5 คณุสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับหนา้จอเอาท์พุทของรายการทีเ่ลอืก

ในกลอ่งรายการ Exported Columns (คอลัมนท์ี่สง่ออก) ใหไ้ฮไลท์รายการแลว้คลกิปุม่ลูกศรทางด้านซา้ยของ
รายการเพื่อยา้ยขึน้หรอืยา้ยลง

6 หรอือกีทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อคอลัมนเ์อาท์พุทของรายการที่เลือกดังนี้

a คลิก Customize Column Names (ปรบัแต่งชื่อคอลมัน์)

กล่องโต้ตอบ Column Name Customizer (ตวัปรบัแต่งชื่อคอลัมน์) จะปรากฏขึ้น

b สำหรบัชือ่คอลัมนเ์ริ่มต้นแต่ละคอลมันท์ี่คณุต้องการเปลีย่น ใหพ้ิมพ์ชื่อใหมใ่นชอ่ง Custom Name (ชื่อที่
กำหนดเอง)
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c โปรดทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและกลับสูแ่ท็บ Custom Export (การสง่ออกที่กำหนด
เอง) ชื่อใหมจ่ะปรากฏในวงเล็บข้างชื่อคอลัมนเ์ริม่ต้นในกล่องรายการ Exported Columns (คอลัมน์
ที่สง่ออก)

n คลิก Cancel (ยกเลิก) เพือ่ล้างการเปลี่ยนแปลงและกลับไปที่แท็บ Custom Export (การสง่ออกที่
กำหนดเอง)

7 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ

สำคัญ: การคลิก Restore Defaults (เรียกคืนค่าเริม่ต้น) ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่
ของผู้ใช้) จะรเีซ็ตคา่ทีก่ำหนดทัง้หมดบนทุกแท็บไปเป็นการตั้งค่าเริม่ต้นจากโรงงาน โปรดใช้ความระมัดระวัง
เมือ่คลิกปุม่นี้
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บทที่ 7 การสรา้งโปรโตคอล
โปรโตคอลเป็นชุดขัน้ตอนที่ดำเนนิการในลำดับพนัธกุรรมที่เฉพาะเจาะจง ใน ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx,
Security Edition ขั้นตอนทั้งหมดเกีย่วขอ้งกบัตัวเลอืกบนเครือ่งมอื ตวัอย่างเช่น ขั้นตอนการสัง่ให้เครือ่งมอืควบคุม
อณุหภมูิของบล็อกและฝาครอบ ใชอุ้ณหภมูทิี่ต่างกนัในบล็อก ทำการอา่นเพลต หรอืทำการวิเคราะห์ Melt Curve
(กราฟการสลายดีเอน็เอ) โดยจะระบตุัวเลือกแต่ละตัวสำหรบัเพลตและประเภทการทดสอบทีแ่ตกต่างกัน

มสีองตัวเลือกสำหรบัการสรา้งโปรโตคอล ตัวแกไ้ขโปรโตคอลและระบบเขียนโปรโตคอล
อตัโนมตัิ

คณุลักษณะ Protocol Editor (ตัวแก้ไขโปรโตคอล) มดีังต่อไปนี้

n การควบคมุโปรโตคอลมาตรฐานเพื่อสรา้งโปรโตคอลได้อย่างรวดเรว็

n ความสามารถในการคำนวณการไลร่ะดับอณุหภมูสิำหรบัจำนวนแถวที่เลือกได้อยา่งรวดเรว็

n ความสามารถในการคำนวณเวลาในการทดสอบสำหรบัประเภทเพลตที่เลอืกได้อยา่งรวดเรว็

n ความสามารถในการแก้ไขขั้นตอนของโปรโตคอล

n ความสามารถในการบันทึกโปรโตคอลเพือ่นำมาใช้อกีครั้ง

n ความสามารถในการสั่งพิมพ์โปรโตคอลไปยงัเครือ่งพิมพ์เริม่ต้น

Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) จะสร้างโปรโตคอล PCR แบบกำหนดเองโดยอตัโนมตัิโดย
ใช้ขั้นตอนการเริม่ร้อน การแยกสายขัน้ต้น การหลอม และการต่อขยายโดยใช้พารามเิตอรท์ี่คุณป้อน จากนัน้คณุจะ
สามารถดูการแสดงผลกราฟิกของโปรโตคอลทีแ่นะนำ และแก้ไข ทำการทดสอบ หรือบนัทึกโปรโตคอลได้
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บทที่ 7 การสรา้งโปรโตคอล

พารามเิตอร์และช่วงต่าง ๆ สำหรบัขั้นตอนโปรโตคอล
ใช้ข้อมลูในตาราง 7 เพื่อเปลี่ยนการตั้งคา่เริม่ต้นสำหรบัขั้นตอนในโปรโตคอลของคณุ

ขัน้ตอนอณุหภมูิ

อณุหภมูิเปา้หมายคือคา่ระหว่าง 4.0 ถงึ 100.0°C ซึ่งจะกำหนดเป็นคา่องศาไมเ่กิน 10 ระบบจะเพิม่อณุหภมูใิหถ้งึขัน้นี้
และรกัษาคา่นัน้ไว้เป็นระยะเวลาที่กำหนด (เวลาคงคา่อณุหภมูิ)

ขัน้ตอนการไล่ระดบัอณุหภูมิ

ช่วงการไล่ระดับอณุหภมูคิือความแตกต่างระหว่างอณุหภมูทิี่ต่ำกว่าและอณุหภมูทิี่สงูกวา่ในขั้นตอนการไล่ระดับ
อณุหภมูิ ช่วงอุณหภมูสิงูสดุทีอ่นญุาตคอื 24°C อณุหภมูิที่ต่ำกว่าคือคา่ระหว่าง 30.0 ถึง 99.0°C ซึ่งจะกำหนดเป็นค่า
องศาไมเ่กนิ 10 อณุหภมูิสงูสดุคือ 100°C Thermal Cycler จะเรง่จนไปถงึการไล่ระดับอณุหภมูิเปา้หมายในทุก
บล็อกและคงคา่อณุหภมูนิัน้ไว้ตามเวลาการคงคา่อุณหภมูทิี่กำหนด

สำคัญ: เครือ่งมือจะคำนวณค่าการไลร่ะดับอุณหภมูิ เมือ่คุณป้อนค่าในช่องด้านบนและด้านล่างของเครื่อง
คำนวณการไล่ระดับอณุหภูมิ ซอฟต์แวร์จะคำนวณและกำหนดอุณหภมูสิำหรบัช่องที่เหลอืใหโ้ดยอตัโนมตัิ เมือ่
คณุป้อนอณุหภมูิในช่องใดก็ได้ระหว่างชอ่งด้านบนและด้านล่าง เครือ่งมอืจะคำนวณชอ่งที่เหลอืให้โดย
อตัโนมตัิ คณุไมส่ามารถปอ้นคา่อณุหภมูใินทุกชอ่งได้ด้วยตนเอง

พารามเิตอร์ ช่วง คำอธิบาย

อตัราเปลี่ยนแปลง
อณุหภูมขิึ้นลง

n สำหรับ CFX Opus 96 Dx systems:
0.1–5°C ต่อวนิาที

n สำหรับ CFX Opus 384 Dx
systems:
0.1–2.5°C ต่อวนิาที

n สำหรับ CFX Opus Deepwell Dx
systems:
0.1–2.5°C ต่อวนิาที

สั่งให้ Thermal Cycler ไปยงัอณุหภมูิเป้าหมาย
ตามอัตราที่กำหนดในขัน้ตอนนั้น

ใชไ้ด้เฉพาะกับขัน้ตอนอุณหภูมิเทา่นั้น

Increment (การ
เพิม่อณุหภูมิ)

ตัวเลขตั้งแต่ –10.0 ถึง 10.0°C ตอ่รอบ สั่งให้ Thermal Cycler เปลีย่นอุณหภูมิเป้าหมาย
ของขัน้ตอนในแต่ละรอบ โดยทีต่ัวเลขบวกจะ
เพิม่อณุหภูมแิละตัวเลขลบจะลดอณุหภูมิ

ใชไ้ด้เฉพาะกับขัน้ตอนอุณหภูมิเทา่นั้น

ตาราง 7 พารามเิตอรแ์ละช่วงอณุหภมูิสำหรบัขั้นตอนโปรโตคอล
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พารามเิตอร์และช่วงตา่ง ๆ สำหรบัขัน้ตอนโปรโตคอล

พารามเิตอร์ ช่วง คำอธิบาย

Extend (ขยาย
เวลา)

เวลาตั้งแต่ –60 ถึง 60 วนิาทีตอ่รอบ สั่งให้ Thermal Cycler ขยายเวลาคงค่าอุณหภูมิ
ในแต่ละรอบ ตัวเลขบวกจะเพิม่เวลาคงค่า
อณุหภูมิ และตัวเลขลบจะลดเวลาคงค่าอุณหภูมิ

ใชไ้ด้ทั้งขัน้ตอนอณุหภูมิและขัน้ตอนการไล่
ระดับอณุหภูมิ

Beep (เสียงเตือน) (ไม่มพีารามิเตอร์) สั่งให้ Thermal Cycler ส่งเสยีงบี๊บเตอืนเพื่อส่ง
สัญญาณวา่เครือ่ง Thermal Cycler ทำงานถงึ
อณุหภูมเิป้าหมายสำหรับขัน้ตอนนั้นแล้ว

ใชไ้ด้เฉพาะกับขัน้ตอนอุณหภูมิเทา่นั้น

Plate read (การ
อา่นค่าเพลต)

(ไม่มพีารามิเตอร์) สั่งให้ Thermal Cycler เพิม่การอ่านค่าเพลตลง
ในขัน้ตอนที่เลือก

ใชไ้ด้ทั้งขัน้ตอนอณุหภูมิและขัน้ตอนการไล่
ระดับอณุหภูมิ

ตาราง 7 พารามเิตอรแ์ละช่วงอณุหภมูิสำหรบัขั้นตอนโปรโตคอลต่อ
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หนา้ต่าง Protocol Editor (ตัวแก้ไขโปรโตคอล)
ใช้ Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล) ในการสรา้ง เปิด ตรวจสอบ และแกไ้ขโปรโตคอล โดยค่าเริ่มต้น Protocol
Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล) จะแสดงโปรโตคอล 2 ขัน้ตอนแบบเรยีลไทม์ทั่วไปสำหรบัเพลต 96 หลมุ

1 แถบเมนูจะมทีางลัดเพือ่เขา้ถึงเมนูคำสั่ง File (ไฟล์) Settings (การตั้งค่า) และ Tools (เครือ่งมอื)

2 แถบเครือ่งมอืจะมทีางลัดเพื่อบันทึกและพิมพ์โปรโตคอล กำหนดตำแหนง่ที่จะแทรกขัน้ตอน กำหนด
ปริมาตรตัวอย่าง และดูระยะเวลาในการทดสอบโปรโตคอลโดยประมาณ

3 บานหน้าต่างหลักจะแสดงโปรโตคอลในรูปกราฟกิ

4 บานหน้าต่างด้านล่างจะแสดงโครงร่างโปรโตคอล

5 บานหน้าต่างด้านซ้ายจะแสดงตัวควบคุมโปรโตคอลที่คุณสามารถเพิม่เพือ่กำหนดโปรโตคอลด้วยตัวเองได้

คำอธบิายสญัลักษณ์

คำสั่งเมนูไฟล์
Save (บนัทึก) — บันทึกโปรโตคอลปัจจุบนั

Save As (บนัทึกเปน็) — บันทึกโปรโตคอลปัจจบุันด้วยชื่อใหมห่รอืในตำแหน่งใหม่
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หนา้ตา่ง Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล)

File Passwords (รหสัผ่านของไฟล์) — ช่วยใหผู้้ใช้สามารถตั้งค่ารหัสผ่าน
สำหรบัการบันทึกไฟล์และรหัสผ่านสำหรบัเปดิไฟล์ได้

เคลด็ลับ: สำหรบัขอ้มลูเพิม่เติม โปรดดรูหสัผ่านปกป้องไฟล์ ในหน้า 49

Close (ปดิ) — ปิด Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล)

คำสั่งเมนูการตัง้ค่า
Lid Setting (การตั้งคา่ฝา) — เปดิกล่องโต้ตอบ Lid Setting (การตั้งค่าฝา) ทีคุ่ณสามารถเปลีย่นแปลงหรอืตั้งคา่
อณุหภมูิฝา

คำสั่งเมนูเครื่องมือ
Gradient Calculator (เครือ่งคำนวณการไล่ระดบัอณุหภูมิ) ใช้เปิดกลอ่งโต้ตอบที่คณุสามารถเลอืกประเภทของบล็
อกสำหรบัขั้นการไลร่ะดับอณุหภมูไิด้ คา่เริ่มต้นคือ 96 หลุม

Run Time Calculator (เครือ่งคำนวณเวลาในการทดสอบ) ใช้เปดิกล่องโต้ตอบที่คณุสามารถเลือกประเภทของ
เพลตและโหมดสแกนเพือ่คำนวณเวลาในการทดสอบโดยประมาณในหนา้ต่าง Run Setup (การตั้งคา่การทดสอบ)
คา่เริม่ต้นสำหรับทุกช่องคอื 96 หลมุ

คำสั่งแถบเครื่องมอื

— บนัทกึไฟลโ์ปรโตคอลปัจจุบนั

— พิมพ์หนา้ต่างที่เลือก

— ใช้คำสัง่นีใ้นการเลือกตำแหนง่ที่จะแทรกขัน้ตอนที่เกีย่วข้องกับขั้นตอนที่เลือกใน
ปจัจบุัน

— ใช้คำสัง่นีเ้พื่อปอ้นปรมิาณตัวอย่างในหนว่ย μl ปรมิาณตัวอยา่งจะแตกต่างกนัไปตาม
ประเภทของบล็อก

n สำหรบับล็อก 96 หลมุ ช่วงปรมิาณจะเท่ากับ 0–50 µl

n สำหรบับล็อก 384 หลุม ช่วงปรมิาณจะเทา่กบั 0–30 µl

n สำหรบับล็อก 96 หลมุลกึ ช่วงปรมิาณจะเท่ากับ 0–125 µl
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— แสดงเวลาการทดสอบโดยประมาณตามขั้นตอนโปรโตคอล อตัราเปลี่ยนแปลงอณุหภูมิ
ขึ้นลง และประเภทของบลอ็กที่เลือก

— แสดงข้อมลูวิธใีช้เกีย่วกบัโปรโตคอล

Protocol Editing Controls (การควบคุมการแกไ้ขโปรโตคอล)
บานหนา้ต่างด้านซ้ายของหนา้ตา่ง Protocol Editor (ตัวแก้ไขโปรโตคอล) ประกอบด้วยกาควบคุมที่คณุสามารถใช้
ในการสรา้งโปรโตคอลได้

การควบคมุแต่ละตัวประกอบด้วยชุดของพารามเิตอรท์ี่แสดงขัน้ตอนในโปรโตคอล คณุสามารถแกไ้ขพารามเิตอรแ์ต่
ละตัว และเพิ่มหรอืลบได้เพื่อกำหนดโปรโตคอลของคุณด้วยตัวเอง ส่วนนีจ้ะอธบิายตัวเลือกในการควบคุมแต่ละตัว

n Insert Step (แทรกขั้นตอน) — แทรกขัน้ตอนกอ่นหรอืหลงัขัน้ตอนที่เลอืก คุณ
สามารถแก้ไขอณุหภมูแิละเวลาคงคา่อณุหภมูิไดใ้นจอแสดงผลกราฟฟกิของ
โปรโตคอลหรอืในโครงรา่งโปรโตคอลได้

n Insert Gradient (แทรกการไล่ระดับอณุหภูมิ) — แทรกขั้นการไลร่ะดับอณุหภมูิ
ตามประเภทของบล็อกของหลุมที่เลือกในเครือ่งคำนวณการไล่ระดับอณุหภมูิ คุณ
สามารถแก้ไขช่วงการไล่ระดับอณุหภมูิได้ใน

บานหนา้ต่าง Gradient (การไล่ระดับอณุหภมูิ) ที่ปรากฏขึน้เมือ่แทรกขั้นตอนการไล่ระดับ
อณุหภมูิ

n Insert GOTO (แทรกคำสัง่ GOTO) — จะแทรกขั้นตอนรอบ (ลปู) ซึง่จะสัง่ให้
ซอฟต์แวรท์ำขั้นตอนหนึง่ ๆ ซำ้ตามลำดับและจำนวนรอบที่ระบุ การทำขั้นตอนซำ้
จะเริม่ขึน้หลงัจากที่รอบแรกสิน้สดุ ตัวอยา่งเช่น คณุสามารถสัง่ใหซ้อฟต์แวร์ทำ
ขั้นตอน 2–4 ซำ้ได้ 39 ครัง้ หลังการทำขัน้ตอนซำ้ครัง้สดุทา้ย ซอฟต์แวรจ์ะทำ
ขั้นตอนที่ 2–4 รวมทั้งหมด 40 ครัง้ คณุสามารถแก้ไขขั้นตอนย้อนกลับ (GOTO) และจำนวนรอบได้ในจอแสดง
กราฟฟกิหรอืในโครงรา่งโปรโตคอล

n Insert Melt Curve (แทรก Melt Curve) — แทรกขัน้ตอนการอา่น Melt Curve (กราฟการสลายดีเอน็เอ)

n Insert Plate Read to Step (แทรกคำสัง่อ่านเพลตในขั้นตอน) — เพิ่มคำสัง่อา่นเพลตในขั้นตอนที่เลือก การ
อา่นเพลตจะวัดจำนวนของสารเรืองแสงเมือ่สิน้สดุรอบ โดยทั่วไปแลว้ ขัน้ตอนอา่นเพลตจะเป็นขัน้ตอนสดุท้ายใน
ลูปคำสัง่ GOTO

เคลด็ลับ: หลงัเพิ่มคำสัง่การอา่นเพลตในขัน้ตอนแลว้ ปุม่จะเปลี่ยนเป็น Remove Plate Read (ลบการอา่น
เพลตออก) เมื่อคณุเลือกขัน้ตอน

n Remove Plate Read (ลบการอา่นเพลตออก) — ลบคำสัง่การอา่นเพลตออกจากขั้นตอนที่เลือก

เคลด็ลับ: หลงัจากที่คณุลบคำสัง่การอา่นเพลตออกจากขัน้ตอนแลว้ ปุม่จะเปลี่ยนเป็น Add Plate Read to
Step (เพิ่มการอา่นเพลตไว้ในขั้นตอน) เมือ่คณุเลือกขั้นตอน
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หนา้ตา่ง Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล)

n Step Options (ตวัเลือกขั้นตอน) — จะเปิดกล่องโต้ตอบ Step Options (ตัวเลอืกขัน้ตอน) และแสดงตัวเลือกที่มี
สำหรบัขัน้ตอนที่เลอืก โปรดดูStep Options (ตัวเลือกขัน้ตอน) ในหนา้ 102 สำหรบัขอ้มูลอย่างละเอยีดเกี่ยวกบั
ตัวเลือกขัน้ตอน

เคลด็ลับ: คุณยังสามารถเขา้ถงึตัวเลือกขั้นตอนโดยการคลิกขวาที่ขัน้ตอนในหนา้จอกราฟฟิก

n Delete Step (ลบขัน้ตอน) — ลบขัน้ตอนที่เลอืกออกจากโปรโตคอล
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Step Options (ตวัเลอืกขัน้ตอน)

เปิดกลอ่งโต้ตอบ Step Options (ตวัเลือกขั้นตอน) เพื่อดตูัวเลือกที่คุณสามารถเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรอืลบออกจาก
ขั้นตอนได้

n Plate Read (การอา่นเพลต) — เมือ่เลอืก จะเพิ่มการอา่นเพลตไว้ในขัน้ตอน

n Temperature (อุณหภูมิ) — จะตั้งค่าอณุหภมูิเปา้หมายสำหรบัขัน้ตอนที่เลอืก

n Gradient (การไล่ระดับอณุหภมูิ) — จะตั้งคา่ชว่งการไลร่ะดับอณุหภมูสิำหรบัขัน้ตอน ช่วงคือ 1–24°C

หมายเหตุ: การไล่ระดับอณุหภมูิจะทำงานโดยใช้อณุหภมูิตำ่สดุที่ดา้นหน้าของบลอ็ก (ในภาพนี้คอืแถว H)
และอณุหภูมสิงูสดุที่ด้านหลังของบลอ็ก (ในภาพนี้คอืแถว A)

n Increment (การเพิ่มอณุหภูมิ) — ปรมิาณอณุหภมูทิี่จะเพิ่มขึ้น (หรอืลดลง) ของขัน้ตอนที่เลือก จำนวนตามค่านี้
จะถกูเพิม่ไปยังอณุหภมูเิป้าหมายในแต่ละรอบ ช่วงคอื ±0.1–10°C

หมายเหตุ: ในการลดอณุหภมูิ ให้พิมพ์เครือ่งหมายลบ (–) ก่อนคา่ตัวเลข (ตัวอยา่งเช่น –5°C)

n Ramp Rate (อัตราเปลี่ยนแปลงอณุหภูมขิึน้ลง) — อตัราการเปลีย่นแปลงอณุหภมูขิึ้นลงสำหรบัขัน้ตอนที่เลอืก
ช่วงอณุหภูมขิึน้อยูก่บัขนาดของบล็อก

n Time (เวลา) — เวลาคงคา่อณุหภมูหิรบัขั้นตอนที่เลือก

n Extend (ขยายเวลา) — ระยะเวลา (เป็นวินาที) ที่จะขยายหรือลดในขัน้ตอนทีเ่ลอืก ตัวเลือกนีจ้ะเพิ่มไปยังเวลา
คงคา่อณุหภมูใินแต่ละรอบ ช่วงคือ ±1–60 วินาที

n Beep (เสยีงบี๊บ) — เมือ่เลอืก เสยีงบี๊บเตือนจะดงัขึน้ระหว่างดำเนนิการขัน้ตอน

เคลด็ลับ: เมื่อคณุปอ้นตัวเลขที่อยูน่อกช่วงตัวเลือก ซอฟต์แวรจ์ะเปลี่ยนตัวเลขใหเ้ปน็ข้อมลูที่ใกล้เคยีงที่สดุ
ภายในช่วง
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การสร้างโปรโตคอลใน Protocol Editor (ตวัแก้ไขโปรโตคอล)
คณุสามารถสรา้งไฟล์โปรโตคอลแบบกำหนดเองได้โดยใช้ Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล) นอกจากนี้ คณุยงั
สามารถแก้ไขและบันทึกไฟล์โปรโตคอลที่บนัทกึไว้กอ่นหนา้ หรอืไฟลโ์ปรโตคอลตัวอยา่งที่จดัสง่มาพรอ้มกบั CFX
Maestro Dx SE ได้เช่นกนั

หากต้องการสร้างไฟล์โปรโตคอลใหม่ ใหด้ำเนนิการดังต่อไปนี้

n เปิดไฟล์โปรโตคอลใน Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล)

เคลด็ลับ: คุณสามารถเปดิโปรโตคอลใหมห่รอืที่มอียู่เดิมใน Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล) ได้

n ตั้งค่าโปรโตคอลใหม่

n เพิ่มขั้นตอนในโปรโตคอลจากบานหน้าต่างควบคุมโปรโตคอล

n แกไ้ขคณุสมบัติของขัน้ตอน

n บนัทึกโปรโตคอล

เคลด็ลับ: หากต้องการสรา้งโปรโตคอลใหมจ่ากไฟลโ์ปรโตคอลที่บันทึกไว้กอ่นหน้าหรือไฟลโ์ปรโตคอลตัวอย่าง
โปรดดูที่การเปดิโปรโตคอลที่มอียู่ใน Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล) ในหน้า 104

การเปดิไฟล์โปรโตคอลใหม่ใน Protocol Editor (ตัวแก้ไขโปรโตคอล)
CFX Maestro Dx SE มหีลากหลายตัวเลือกในการเปดิไฟล์โปรโตคอลใหม่

n จากเมนูไฟลใ์นหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั)

n จากกล่องโต้ตอบ Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ) ในหน้าต่าง Home (หนา้หลัก)

n จากกล่องโต้ตอบ Startup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการเริ่มต้น) ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั)

หากตอ้งการเปิดไฟลโ์ปรโตคอลใหม่จากเมนู File (ไฟล์)

u ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้เลอืก File (ไฟล์) > New (ใหม่) > Protocol (โปรโตคอล)

หนา้ต่าง Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล) จะเปิดขึน้โดยแสดงไฟล์โปรโตคอลเริม่ต้น

เคลด็ลับ: สำหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตั้งคา่โปรโตคอลเริม่ต้น โปรดดูที่
การเปลี่ยนการตั้งคา่ไฟลเ์ริม่ต้น ในหน้า 83

วิธกีารเปดิโปรโตคอลใหมจ่ากกลอ่งโตต้อบ Run Setup (การตัง้ค่าการทดสอบ)

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนีเ้พื่อเปดิกล่องโต้ตอบ Run Setup (การตั้งคา่การทดสอบ)

n เลือก Run (การทดสอบ) > User-defined Run (การทดสอบที่ผู้ใช้กำหนด)

n คลิก User-defined Run Setup (การตั้งคา่การทดสอบที่ผู้ใช้กำหนด) บนแถบเครือ่งมอื
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กล่องโต้ตอบ Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ) จะเปดิขึน้มาที่แท็บ Protocol (โปรโตคอล) และแสดงไฟล์
โปรโตคอลเริม่ต้น

2 คลิก Create New (สรา้งใหม่)

หนา้ต่าง Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล) จะเปิดขึน้โดยแสดงโปรโตคอลเรยีลไทมเ์ริ่มต้น

วิธกีารเปดิไฟลโ์ปรโตคอลใหม่จากกลอ่งโตต้อบ Startup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการเริม่ต้น)

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนีเ้พื่อเปดิ Startup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริม่ต้น)
หากไม่ได้อยูใ่นมุมมอง

n เลือก View (มุมมอง) > Startup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการเริม่ต้น)

n คลิก Startup Wizard (ตวัช่วยสร้างการเริม่ต้น) บนแถบเครือ่งมอื

2 หากจำเปน็ ให้เลือกประเภทเครือ่งมอืจากรายการแบบเลือ่นลง

3 คลิก User-defined (ผูใ้ช้กำหนด) เปน็ประเภทการทดสอบ

กล่องโต้ตอบ Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ) จะเปดิขึน้มาที่แท็บ Protocol (โปรโตคอล) และแสดงไฟล์
โปรโตคอลเริม่ต้น

4 คลิก Create New (สรา้งใหม่)

หนา้ต่าง Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล) จะเปิดขึน้โดยแสดงโปรโตคอลเรยีลไทมเ์ริ่มต้น

วิธเีปดิโปรโตคอลใหมจ่ากเมนการทดสอบ

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนีเ้พื่อเปดิกล่องโต้ตอบ Run Setup (การตั้งคา่การทดสอบ)

n เลือก Run (การทดสอบ) > User-defined Run (การทดสอบที่ผู้ใช้กำหนด)

n คลิก User-defined Run Setup (การตั้งคา่การทดสอบที่ผู้ใช้กำหนด) บนแถบเครือ่งมอื

กล่องโต้ตอบ Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ) จะเปดิขึน้มาที่แท็บ Protocol (โปรโตคอล) และแสดงไฟล์
โปรโตคอลเริม่ต้น

2 คลิก Create New (สรา้งใหม่)

หนา้ต่าง Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล) จะเปิดขึน้โดยแสดงโปรโตคอลเรยีลไทมเ์ริ่มต้น

การเปดิโปรโตคอลที่มีอยู่ใน Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล)
CFX Maestro Dx SE มตีัวอยา่งไฟล์โปรโตคอลที่คณุสามารถแกไ้ขและบันทึกเป็นโปรโตคอลใหมท่ี่กำหนดเองได้
นอกจากนี้ คุณยงัสามารถสรา้งโปรโตคอลใหมจ่ากโปรโตคอลที่กำหนดเองทีม่ีอยูไ่ด้

วิธกีารเปดิไฟลโ์ปรโตคอลตวัอยา่ง

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้เลอืก File (ไฟล์) > Open (เปิด) > Protocol (โปรโตคอล)

โดยคา่เริม่ต้น Windows Explorer จะเปดิตำแหนง่ของโฟลเดอร์ไฟลต์ัวอย่าง CFX Maestro Dx SE
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2 เปิดโฟลเดอร์ไฟลต์ัวอย่าง คณุจะเห็นโฟลเดอรต์่อไปนี้

n ConventionalProtocols — มไีฟล์โปรโตคอลตัวอยา่งสำหรบัการวิเคราะห์ PCR แบบดั้งเดิม

n DataFiles — มไีฟล์ขอ้มูลตัวอย่างที่คุณสามารถใช้เพื่อคน้หาคุณลักษณะของ CFX Maestro Dx SE ได้

n MeltCalibration — มไีฟล์โปรโตคอลตัวอยา่งสำหรบัใช้กบัซอฟต์แวร์ Precision Melt Analysis ของ
Bio-Rad

n Plates — มไีฟลเ์พลตตัวอยา่ง

n RealTimeProtocols — มีไฟลโ์ปรโตคอลตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ PCR แบบเรยีลไทม์

3 เปิดโฟลเดอร์โปรโตคอลสำหรบัประเภทของการทดสอบที่คณุวางแผนที่จะดำเนินการระหว่าง
ConventionalProtocols หรอื RealTimeProtocols

4 เลือกโปรโตคอลที่ต้องการและคลิก Open (เปิด)

โปรโตคอลตัวอย่างจะเปิดขึน้ในหน้าต่าง Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล)

5 เลือก File (ไฟล์) > Save As (บันทึกเปน็) และบันทึกโปรโตคอลด้วยชื่อใหมห่รอืในโฟลเดอร์ใหม่

วิธเีปดิโปรโตคอลทีม่ีอยู่

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n เลือก File (ไฟล์) > Open (เปดิ) > Protocol (โปรโตคอล) ค้นหาและเลือกโปรโตคอลเป้าหมาย และคลกิ
Open (เปดิ)

n เปิดตัวช่วยสร้างการเริม่ต้นและทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

o วิธกีารแกไ้ขโปรโตคอลที่แสดง ใหค้ลกิ Edit Selected (แกไ้ขที่เลอืก)

o หากต้องการแก้ไขโปรโตคอลอื่นที่มอียู่ ให้คลิก Select Existing (เลอืกทีม่ีอยู่) และไปที่ไฟล์เปา้หมาย

โปรโตคอลจะเปิดขึ้นในหนา้ต่าง Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล)

2 เลือก File (ไฟล์) > Save As (บันทึกเปน็) และบันทึกโปรโตคอลด้วยชื่อใหมห่รอืในโฟลเดอร์ใหม่

การตัง้คา่โปรโตคอลใหม่
เคลด็ลับ: หากไฟล์โปรโตคอลของคุณมีพารามเิตอรท์ี่จำเป็น (เชน่ หากคุณกำลังแกไ้ขไฟล์เพลตที่มอียู่)
คณุสามารถขา้มสว่นนีไ้ด้ ไปที่การเพิ่มขั้นตอนเข้าไปในโปรโตคอล ในหนา้ 108

ไฟล์โปรโตคอลใหม่ต้องมพีารามเิตอร์ต่อไปนี้

n Block type (ประเภทบล็อก)

n โหมดสแกนสำหรบัประเภทบล็อกที่เลือก

n Lid temperature (อุณหภูมฝิาครอบ)

คูม่ือผูใ้ช้ | 105



บทที่ 7 การสรา้งโปรโตคอล

n Sample volume (ปริมาณสารตัวอย่าง)
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การตั้งคา่ประเภทของบลอ็ก

CFX Maestro Dx SE จะคำนวณการเพิ่มอณุหภมูิโดยอตัโนมัติสำหรบัขั้นการไล่ระดับอณุหภมูติามประเภทบลอ็ก

หมายเหตุ: ประเภทของเพลตที่ตั้งคา่ใน Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล) ต้องเปน็ประเภทเดียวกบัเพลต
ในโมดูลปฏกิิรยิา

วิธตีั้งค่าประเภทบลอ็ก

u ในหนา้ต่าง Protocol Editor (ตัวแก้ไขโปรโตคอล) ใหเ้ลือก Tools (เครือ่งมอื) > Gradient Calculator (เครือ่ง
คำนวณการไล่ระดับอณุหภูมิ) แล้วเลอืกประเภทเพลตที่เหมาะสมในรายการแบบเลือ่นลงทีป่รากฏ

การเลอืกโหมดสแกนสำหรับประเภทบลอ็กที่เลือก

หากต้องการกำหนดเวลาทดสอบสำหรบัโปรโตคอล ให้เลือกประเภทบลอ็กเปา้หมายและโหมดสแกน

วิธเีลอืกประเภทบลอ็กและโหมดสแกน

u ในหนา้ต่าง Protocol Editor (ตัวแก้ไขโปรโตคอล) ใหเ้ลือก Tools (เครือ่งมอื) > Run time Calculator (เครือ่ง
คำนวณเวลาทดสอบ) และเลือกประเภทเพลตที่เหมาะสมและโหมดสแกนในรายการแบบเลื่อนลงที่ปรากฏ

การปรับอณุหภมูขิองฝาครอบ

CFX Maestro Dx SE จะกำหนดอณุหภมูเิริ่มต้นของฝาครอบดงัต่อไปนี้

n เครือ่งมือแบบ 96 หลุมและหลมุลกึ — 105.0°C

n เครือ่งมือแบบ 384 หลมุ — 95.0°C

คณุสามารถเปลี่ยนการตั้งคา่เริ่มต้นหรอืปดิตัวทำความรอ้นที่ฝาครอบตามความจำเป็นของโปรโตคอลได้

วิธปีรบัอณุหภมูขิองฝาครอบ

1 ในหนา้ต่าง Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต) ให้เลอืก Settings (การตั้งคา่) > Lid Settings (การตั้งค่าฝาครอบ)

กล่องโต้ตอบ Lid Settings (การตั้งค่าฝาครอบ) จะปรากฏขึ้น

2 โปรดทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n เลือก User Defined (ผูใ้ช้กำหนดเอง) แล้วปอ้นค่าอณุหภูมใินกลอ่งขอ้ความ

n เลือก Turn Off Lid Heater (ปดิตัวทำความรอ้นที่ฝาครอบ)

3 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและปิดกลอ่งโต้ตอบ
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การตั้งคา่ปรมิาณตัวอยา่ง

โดยคา่เริม่ต้น CFX Maestro Dx SE ตั้งคา่ปรมิาตรตัวอย่างสำหรบัแต่ละหลมุเปน็ 25 µl ปริมาณตัวอยา่งจะแตกต่าง
กนัไปตามประเภทของบลอ็ก เช่น

n 0–50 µl สำหรบับล็อก 96 หลุม

n 0–30 µl สำหรบับล็อก 384 หลุม

เครือ่งมือจะใช้โหมดการควบคุมอณุหภมูหินึง่ในสองโหมดในการกำหนดว่าจะให้ตัวอย่างเพิ่มอณุหภมูิถงึอณุหภมูิ
เป้าหมายในโปรโตคอลเมือ่ใด

n Calculated Mode (โหมดที่คำนวณได้) — เมือ่ปรมิาณตัวอย่างถูกตั้งค่าเป็นปริมาณที่เหมาะสมสำหรบับล็อกที่
ไมใ่ชค่่าศนูย์ เครือ่งมอืจะคำนวณอณุหภมูิตัวอยา่งตามปรมิาณตัวอย่าง ซึง่นีเ่ป็นโหมดมาตรฐาน

n Block Mode (โหมดบล็อก) — เมือ่ปรมิาณตัวอย่างตั้งคา่เปน็ศนูย์ (0) μl เครือ่งจะบันทึกอณุหภมูติัวอยา่งเป็น
เช่นเดียวกับอณุหภูมขิองบล็อกที่วัดได้

วิธกีารตั้งค่าปรมิาณตัวอยา่งสำหรบับลอ็กเฉพาะทีต่้องการ

u ในหนา้ต่าง Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต) ให้พิมพ์คา่ที่ถูกต้องในกล่องข้อความ Sample Volume (ปรมิาณตัวอ
ยา่ง) บนแถบเครื่องมอื

เคลด็ลับ: คุณสามารถเปลี่ยนปรมิาณตัวอยา่งเริม่ต้นในกล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าของ
ผู้ใช้) โปรดดูการเปลี่ยนการตั้งคา่ไฟลเ์ริม่ต้น ในหน้า 83

การเพิ่มขั้นตอนเข้าไปในโปรโตคอล
วิธกีารเพิม่ขัน้ตอนเข้าไปในโปรโตคอล

1 เปิดโปรโตคอลในหน้าต่าง Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล)

2 กำหนดตำแหนง่ทีจ่ะแทรกขัน้ตอนใหม่ บนแถบเครื่องมอื ให้เลือก Before (ก่อน) หรอื After (หลัง) ในรายการ
แบบเลื่อนลง Step (ขัน้ตอน)

3 บนกราฟ ให้เลอืกขัน้ตอนกอ่นหรอืหลงัจากที่คณุวางแผนที่จะแทรกขัน้ตอนใหม่

4 ในบานหนา้ต่างด้านซา้ย ให้คลกิ Insert Step (แทรกขัน้ตอน)

5 หากต้องการเปลี่ยนอณุหภมูหิรอืเวลาในการระงบั ให้คลิกค่าเริม่ต้นบนกราฟหรอืโครงรา่งโปรโตคอล และพิมพ์
คา่ใหม่

6 (ไมบ่ังคบั) ในบานหนา้ต่างด้านซา้ย ใหค้ลกิ Step Options (ตัวเลือกขั้นตอน) เพื่อแสดงกลอ่งโต้ตอบตัวเลือกขั้น
ตอน และปรบัเปลีย่นตัวเลือกที่มอียู่สำหรบัขั้นตอนที่เลือก

เคลด็ลับ: คุณสามารถเขา้ถงึกลอ่งโต้ตอบตัวเลือกขั้นตอนได้ในเมนคูลิกขวา ทั้งในบานหนา้ต่างกราฟหรอื
หรอืบานหน้าต่างโครงร่างโปรโตคอล

7 คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก Yes (ใช่) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นกบัโปรโตคอล
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กล่องโต้ตอบ Save As (บนัทึกเปน็) จะปรากฏขึน้

8 ในกลอ่งโต้ตอบ Save As (บนัทึกเปน็) ให้พมิพช์ื่อไฟล์โปรโตคอลใหม่ และคลิก Save (บนัทึก)

การแทรกขั้นการไล่ระดับอุณหภูมิ
หากตอ้งการแทรกขัน้การไลร่ะดบัอณุหภมูิ

1 ให้ตรวจสอบว่าขนาดของเพลตสำหรบัการไลร่ะดับอณุหภมูมิขีนาดเดียวกบัประเภทบล็อกของเครือ่งมอื 96 หลุม,
384 หลุม หรือหลุมลึก

2 หากคุณยังไม่ได้ดำเนนิการดังกล่าว ให้เลอืกขนาดของเพลตสำหรบัการไลร่ะดับอณุหภูมิ

เลือก Tools (เครือ่งมอื) > Gradient Calculator (เครือ่งคำนวนณการไล่ระดบัอณุหภมูิ) และเลือกประเภทหลุมที่เ
หมาะสม
จากรายการแบบเลือ่นลง

3 ในแถบเครือ่งมือ ใหเ้ลือก Before (ก่อน) หรอื After (หลงั) จากรายการแบบเลือ่นลง Insert Step (แทรกขั้นตอน)

4 ในบานหนา้ต่างกราฟหรือโครงร่าง ให้เลอืกขัน้ตอนกอ่นหรอืหลงัจากที่คณุวางแผนที่จะแทรกขัน้ตอนการไลร่ะ
ดับอณุหภมูิ

5 ในบานหนา้ต่างด้านซา้ย ให้คลกิ Insert Gradient (แทรกการไลร่ะดับอณุหภมูิ) ขั้นตอนการไล่ระดบัอณุหภมูิให
มจ่ะถกูเนน้ในบานหน้าต่างกราฟหรอืโครงรา่ง เช่น:
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อณุหภมูิของแต่ละแถวในการไล่ระดบัอณุหภมูิจะปรากฏในตาราง Gradient (การไลร่ะดับอุณหภมูิ) ในบานหน้า
ต่างดา้นขวา

6 ในการแกไ้ขช่วงอณุหภมูกิารไลร่ะดับอุณหภมูิ ให้ทำหนึ่งในสิง่ต่อไปนี้

n คลิกที่อณุหภมูเิริม่ต้นในบานหนา้ต่างกราฟหรอืโครงรา่งและป้อนอณุหภมูิใหม่

n คลิก Step Options (ตัวเลอืกขัน้ตอน) เพื่อป้อนช่วงการไล่ระดับอณุหภมูใินหน้าต่าง Step Options (ตัวเลือ
กขั้นตอน)

n เปลีย่นคา่ Range (ช่วง) ในตาราง Gradient (การไล่ระดับอณุหภมูิ)

7 วิธกีารแกไ้ขเวลาในการระงบั ให้คลิกเวลาเริม่ต้นในมมุมองรูปภาพหรอืข้อความและปอ้นเวลาใหม่

8 คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก Yes (ใช่) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การแทรกขั้นตอน GOTO
หมายเหตุ: คุณไมส่ามารถแทรกขัน้ตอนคำสัง่ GOTO ภายในชุดคำสัง่ GOTO ได้ คณุไมส่ามารถสรา้งลปูคำสัง่
GOTO ซอ้นในได้

วิธแีทรกขัน้ตอนคำสัง่ GOTO

1 ในแถบเครือ่งมือ ใหเ้ลือก Before (ก่อน) หรอื After (หลงั) จากรายการแบบเลือ่นลง Insert Step (ใสข่ั้นตอน)

2 ในกราฟ ใหเ้ลือกขั้นตอนก่อนหรอืหลังจากที่คุณวางแผนที่จะแทรกขั้นตอนคำสัง่ GOTO

3 ในบานหนา้ต่างด้านซา้ย ให้คลกิ Insert GOTO (แทรกคำสัง่ GOTO)

4 ในการแกไ้ขหมายเลขขัน้ตอนคำสัง่ GOTO หรอืจำนวนคำสัง่ GOTO ซ้ำกนั ให้เลอืกหมายเลขเริม่ต้นในกรอบ
กราฟหรอืบานหนา้ตา่งโครงรา่งและป้อนคา่ใหม่

5 คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก Yes (ใช่) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การแทรกขั้นตอน Melt Curve
เคลด็ลับ: คุณไมส่ามารถแทรกขัน้ตอน Melt Curve ภายในลปูคำสัง่ GOTO ได้

หมายเหตุ: ขั้นตอน Melt Curve จะรวมถงึการระงบัเปน็เวลา 30 วินาทีเมือ่เริม่ต้นขัน้ตอนที่ไมไ่ด้แสดงไวใ้น
โปรโตคอล

วิธแีทรกขัน้ตอน Melt Curve

1 ในแถบเครือ่งมือ ใหเ้ลือก Before (ก่อน) หรอื After (หลงั) จากรายการแบบเลือ่นลง Insert Step (ใสข่ั้นตอน)

2 บนกราฟ ให้เลอืกขัน้ตอนกอ่นหรอืหลงัจากที่คณุวางแผนที่จะแทรกขัน้ตอน Melt Curve
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3 ในบานหนา้ต่างด้านซา้ย ให้คลกิ Insert Melt Curve (แทรก Melt Curve) ขั้นตอน Melt Curve ใหมจ่ะถกูเนน้
ในกราฟและบานหนา้ต่างโครงรา่ง ตัวอย่างเช่น:

4 ในการแกไ้ขช่วงอณุหภมูหิลอมละลายหรอืเวลาที่เพิ่มขึน้ ให้เลือกหมายเลขเริม่ต้นในกราฟหรอืบานหนา้ต่าง
โครงรา่งและปอ้นคา่ใหม่

5 คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก Yes (ใช่) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
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การเพิ่มหรือการนำขัน้ตอนการอา่นเพลตออก
เคลด็ลับ: หลงัเพิ่มคำสัง่การอา่นเพลตในขัน้ตอนแลว้ ปุม่จะเปลี่ยนเป็น Remove Plate Read (ลบการอา่นเพลต
ออก) เมือ่คุณเลือกขั้นตอน

วิธเีพิ่มการอา่นเพลตในขัน้ตอน

1 ในแถบเครือ่งมือ ใหเ้ลือก Before (ก่อน) หรอื After (หลงั) จากรายการแบบเลือ่นลง Insert Step (ใสข่ั้นตอน)

2 ในกราฟ ใหเ้ลือกขั้นตอนก่อนหรอืหลังที่คุณต้องการใสข่ัน้ตอนการอา่นเพลต

3 ในบานหนา้ต่างด้านซา้ย ให้คลกิ Add Plate Read to Step (เพิ่มการอา่นเพลตในขั้นตอน) เพื่อเพิ่มการอา่น
เพลตในขัน้ตอนที่เลือก

4 คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก Yes (ใช่) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

วิธนีำการอา่นเพลตออกจากขัน้ตอน

u ในกราฟ ใหเ้ลือกขั้นตอนที่มีการอา่นเพลต จากนัน้คลิก Remove Plate Read (ลบการอา่นเพลตออก) ในบาน
หนา้ต่างด้านซ้าย

การเปลี่ยนตัวเลอืกขั้นตอน
หากตอ้งการเปลีย่นตัวเลอืกขัน้ตอนสำหรบัขัน้ตอนที่เลอืก

1 เลือกขั้นตอนเป้าหมายในกราฟหรอืบานหนา้ต่างโครงรา่ง

2 ในบานหนา้ต่างด้านซา้ย คลกิ Step Options (ตวัเลือกขั้นตอน) เพือ่เปดิกล่องโต้ตอบ Step Options (ตัวเลอืก
ขั้นตอน)

หรอืคลิกขวาที่ขัน้ตอนเปา้หมายในบานหน้าต่างหนึง่แลว้เลือก Step Options (ตัวเลอืก
ขั้นตอน) ในเมนทูี่ปรากฏขึน้

3 วิธเีพิ่ม ปรับเปลีย่น หรอืลบตัวเลือกออก

n ปอ้นคา่ในกล่องข้อความที่ถกูต้อง

n แกไ้ขคา่ในกล่องขอ้ความเฉพาะ

n เลือกหรอืล้างกลอ่งขอ้ความ

4 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ Step Options (ตัวเลือกขัน้ตอน)

5 คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก Yes (ใช่) เพื่อบันทึกโปรโตคอล
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การลบขั้นตอน
สำคัญ: คณุไม่สามารถเลิกทำฟังก์ชนันีไ้ด้ โปรดใช้ความระมดัระวังเมื่อลบขัน้ตอน

วิธกีารลบขัน้ตอนในโปรโตคอล

1 เลือกขั้นตอนในบานหนา้ต่างกราฟหรอืโครงรา่ง

2 ในบานหนา้ต่างด้านซา้ย ให้คลกิ Delete Step (ลบขั้นตอน) เพือ่ลบขัน้ตอนที่เลอืก

3 คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก Yes (ใช่) เพื่อบันทึกโปรโตคอล

การคดัลอก การส่งออก หรือการพิมพ์โปรโตคอล
วิธคีัดลอกโปรโตคอล

u คลิกขวาที่โครงรา่งโปรโตคอลและเลือก Copy Protocol (คดัลอกโปรโตคอล)

คณุสามารถวางโครงรา่งลงในไฟล์ .txt, .xls, .doc หรอื .ppt ได้

วิธกีารส่งออกโปรโตคอล

1 คลิกขวาที่โครงรา่งโปรโตคอลและเลือก Export Protocol (ส่งออกโปรโตคอล)

กล่องโต้ตอบ Save As (บนัทึกเปน็) จะปรากฏขึน้

2 (ไมบ่ังคบั) ใน Windows Explorer ใหไ้ปที่โฟลเดอรท์ี่จะบนัทึกไฟลโ์ปรโตคอล

3 ใน File name (ชือ่ไฟล์) ให้พมิพช์ื่อไฟล์โปรโตคอลที่จะสง่ออก

4 คลิก Save (บนัทึก)

วิธพีิมพ์โปรโตคอล

u คลิกขวาที่โครงรา่งโปรโตคอลและเลือก Print (พมิพ์)

คณุสามารถพมิพโ์ครงรา่งโปรโตคอลไปยงัเครือ่งพิมพ์ที่คณุตั้งเป็นค่าเริม่ต้นได้
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การสร้างโปรโตคอลด้วยระบบเขียนโปรโตคอลอัตโนมตัิ
สำคัญ: Bio-Rad ไมร่ับประกนัว่าการเรยีกใช้โปรโตคอลที่สรา้งขึน้ด้วย Protocol AutoWriter (ระบบเขยีน
โปรโตคอลอตัโนมตัิ) ในผลติภณัฑ์ PCR จะได้ผลเสมอไป

Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) ของ CFX Maestro Dx SE จะสรา้งรอบโปรโตคอลขึ้นมา
โดยอตัโนมตัิตามพารามเิตอรท์ี่ปอ้นขอ้มลูต่อไปนี้

n ความยาวของ Amplicon — ความยาวของผลติภณัฑ์ PCR ที่คาดไว้

n อณุหภูมิ Annealing — ปฏกิิรยิา Ta สำหรบัไพรเมอรท์ี่ใช้

หากไม่ทราบค่า Ta คุณสามารถใช้เครือ่งคำนวณคา่ Ta เพื่อคำนวณโดยอตัโนมตัิตามลำดับไพรเมอรข์องคณุได้

หมายเหตุ: ค่า Ta จะปรบัจากข้อมลูอณุหภมูิหลอมละลายของไพรเมอร์ (Tm) ซึง่ขึน้อยูก่บัเอนไซมท์ี่เลือก
และความเรว็ของโปรโตคอล

n ประเภทเอนไซม์ — เอนไซมด์ีเอน็เอโพลิเมอเรส (iTaq, iProof DNA Polymerase หรอือืน่ ๆ)

หากคุณใช้เอนไซม์อืน่นอกเหนอืไปจาก iTaq หรอื iProof DNA Polymerase คุณสามารถปอ้นข้อมลูเพิ่มเติมได้
ซึง่รวมถงึช่วงการไลร่ะดับอุณหภมูิ เวลาในการเปดิใช้งานเริม่รอ้น (เปน็วินาที) และเวลาต่อขยายขัน้สุดท้าย (เป็
นวินาที)

n ความเรว็ในการทำงาน — ความเรว็ของปฏกิริยิา (มาตรฐาน เรว็ หรอืเรว็มาก)

Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) จะเพิ่มประสทิธภิาพโปรโตคอลตามการตัง้คา่ความเรว็ที่
เลือก ระยะเวลาในการทำงานโดยรวมจะกำหนดจากจำนวนขัน้ตอนและรอบ ระยะเวลาการบม่ในแต่ละขั้นตอน
และเวลาที่ใช้เพื่อให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกันที่อณุหภมูเิป้าหมาย

Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) จะสร้างโปรโตคอล PCR แบบกำหนดเองโดยอตัโนมตัิ โดย
ใช้ขั้นตอนการเริม่ร้อน การแยกสายขัน้ต้น การหลอม และการต่อขยาย โดยใช้พารามเิตอรท์ี่คณุปอ้นและแนวทาง
PCR มาตรฐาน จากนัน้คณุจะสามารถดูการแสดงผลกราฟิกของโปรโตคอลที่แนะนำ และแก้ไข ทำการทดสอบ หรอื
บนัทึกโปรโตคอลได้
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วิธกีารสรา้งโปรโตคอลใหมโ่ดยใช้ Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) ของ CFX
Maestro Dx SE

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้เลอืก Tools (เครื่องมอื) > Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอล
อตัโนมตัิ)

กล่องโต้ตอบ Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) จะปรากฏขึน้

2 ในหัวขอ้ Enter Target Values/Enzyme (ป้อนคา่/เอนไซมเ์ป้าหมาย) ให้ดำเนนิการดังต่อไปนี้

n ปอ้นอณุหภมูิ Annealing (Ta) สำหรับไพรเมอรท์ี่ใช้หากทราบ

เคลด็ลับ: ดูข้อมลูเพิม่เติมได้ที่การใช้เครือ่งคำนวณ Ta ในหนา้ 116

หมายเหตุ: โปรดดขู้อมลูเกีย่วกบัการคำนวณทีใ่ชใ้นเครื่องคำนวณ Ta ได้ที่ Breslauer et al 1986

n ปอ้นความยาว Amplicon ในคู่เบส (bp)

n เลือกประเภทเอนไซม์จากรายการตัวเลือก (iTaq DNA Polymerase, iProof DNA Polymerase หรอือืน่ ๆ)

เคลด็ลับ: หากคุณเลอืก Other (อื่น ๆ) เปน็ประเภทเอนไซม์ พารามิเตอรใ์นหัวขอ้ Additional
Parameters (Optional) (พารามิเตอรเ์พิ่มเติม) (ไม่บงัคบั) จะเริม่ทำงาน
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3 หากคุณเลือก Other (อืน่ ๆ) เปน็ประเภทของเอนไซม์ คณุสามารถเพิ่มพารามเิตอร์ใด ๆ หรอืทัง้หมดต่อไปนีใ้น
โปรโตคอลได้

n ช่วงการไล่ระดับอณุหภมูิ

n อณุหภมูิในการเปดิใช้งานเริ่มรอ้น

n เวลาต่อขยายขัน้สดุท้าย

4 ในหัวขอ้ Type (พิมพ์) ให้เลื่อนแถบเลือ่นเพื่อเลอืกความเรว็ของโปรโตคอล (มาตรฐาน เร็ว หรอืเรว็มาก) CFX
Maestro Dx SE จะปรับเวลาในการทดสอบทั้งหมด

5 เลือกประเภทของ PCR ที่จะดำเนินการ (PCR แบบเรยีลไทม์เปน็ค่าเริ่มต้น)

CFX Maestro Dx SE จะเพิม่ขัน้ตอนการอ่านเพลตเพื่อเกบ็ข้อมลูสารเรอืงแสงด้วย PCR แบบเรยีลไทม์

6 ในหัวขอ้ Preview (แสดงตัวอย่าง) ให้ตรวจสอบโปรโตคอล คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ

7 โปรดทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกโปรโตคอลใหม่ หลงัจากบนัทึกแล้ว โปรโตคอลจะเปดิขึน้ใน Startup Wizard
(ตัวช่วยสรา้งการเริ่มต้น) คลกิ Edit Selected (แกไ้ขสิง่ที่เลือก) เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กบัโปรโตคอล
ตัวอยา่งเช่น คณุอาจต้องเปลี่ยนอณุหภมูฝิาครอบและปรมิาณตวัอย่าง

n คลิก Cancel (ยกเลิก) เพือ่ปิดหน้าต่างโดยไมบ่นัทกึโปรโตคอล

การใชเ้ครื่องคำนวณ Ta
เมือ่ไมท่ราบอณุหภมูิ Annealingสำหรบัไพรเมอร์ คณุสามารถใช้เครือ่งคำนวณ Ta ในการคำนวณค่าได้ คณุสามารถ
ใช้ค่าใน Protocol AutoWriter (ระบบเขียนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) หรอืใน Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล)
เพื่อสรา้งโปรโตคอลของคุณ

เกีย่วกับเครื่องคำนวณ Ta
ตัวคำนวณ Ta จะคำนวณคา่ Tm สำหรบัแต่ละไพรเมอร์ รวมถงึคา่ Ta สำหรบัโปรโตคอลที่ความเร็วมาตรฐาน

คา่ Ta สำหรบัโปรโตคอลจะขึน้อยู่กบัคา่เฉลีย่ไพรเมอร์ Tm โดยใช้กฎต่อไปนี้

n หากความแตกต่างระหว่างคา่ไพรเมอร์ Tm มีคา่ >4°C ค่า Ta = (คา่ต่ำของไพรเมอร์ Tm ทั้งสอง + 2) – 4°C

n หากความแตกต่างระหว่างคา่ Tm มคีา่ ≤4°C ค่า Ta = (คา่เฉลี่ยของไพรเมอร์ Tm) – 4°C

วิธกีารนับคูเ่บส

สำหรบัแต่ละไพรเมอร์ ตัวคำนวณ Ta จะใช้วธิีการนับคู่เบสสำหรบัลำดับ 14 คู่เบส (bp) หรอืนอ้ยกว่า

Tm = ((w*A + x*T) * 2) + ((y*G + z*C) * 4)

โดย w, x, y และ z คือจำนวนเบส A, T, G และ C ตามลำดับ
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การใชเ้ครือ่งคำนวณ Ta

การจำแนกประเภทดว้ย Nearest Neighbor Method

จะต้องใช้การจำแนกประเภทด้วย Nearest Neighbor Method สำหรบัลำดับที่ยาวกว่า 14 คูเ่บส ในการจำแนก
ประเภทด้วยวิธี Nearest Neighbor Method การคำนวนอณุหภมูิในการละลายอยู่นัน้ขึ้นอยู่กบัความสมัพนัธท์าง
เทอรโ์มไดนามกิสร์ะหวา่งเอนโทรปี (ลำดับหรอืปริมาณความสุม่ของโอลิโกนิวคลีโอไทด์) เอนทัลปี (ความรอ้นที่ถูก
ปล่อยออกมาหรอืซมึซับโดยโอลโิกนวิคลโีอไทด์) พลังงานเสรี และอณุหภูมิ

∆H = ∆G + T* ∆S

โดย

n ∆H = คา่ของเอนทัลปใีนหนว่ย Cal/Mole*K

n T = อณุหภมูิในหนว่ยเคลวิน

n ∆S = คา่ของเอนโทรปใีนหนว่ย Cal/Mole*K

n ∆G = พลังงานเสรขีองกิบ๊สใ์นหนว่ย Cal/Mole*K

การเปลี่ยนแปลงในเอนโทรปแีละเอนทัลปีจะถกูคำนวณโดยตรงด้วยการรวมค่าของคู่นวิคลีโอไทดท์ี่แสดงอยูใ่น
ตาราง 8 (Breslauer et al. 1986)

ความสมัพันธร์ะหว่างพลังงานเสรีและความเขม้ขน้ของตัวทำปฏกิรยิาและสารในสภาพคงตัวนั้นกำหนดโดย:

∆G = R*T*ln ((DNA * ไพรเมอร์)/(DNA + ไพรเมอร์))

โดย R เปน็คา่คงที่ของกา๊ซ (1.986 Cal/Mole*K)

การสลบั G ในสมการทั้งสองและการหาคา่ของ T

T = ∆H/(∆S + R*Ln((DNA * ไพรเมอร์)/(DNA + ไพรเมอร์)))

คาดได้วา่ความเขม้ขน้ของ DNA และ DNA ไพรเมอรค์อมเพลก็ซน์ัน้เท่ากนั

โดยสามารถกำหนดด้วยการเฝ้าสงัเกตไดว้่ามีพลงังานเสรี 5 kcal (3.4 kcal) (Sugimoto et al. 1996) เปลี่ยนแปลงไป
ระหว่างการเปลี่ยนผา่นจาก DNA สายเดีย่วเปน็ DNA แบบ B ซึง่คาดเดาไดว้่าเปน็พลังงานที่มตี้นตอเปน็ไฮโดรเจน
สดุท้ายแล้ว การเพิ่มการปรบัเปลี่ยนเกลอืทำใหเ้กิดสมการที่ตัวคำนวณ Ta ใช้งาน:

T = (∆H – 5(KCal/K*Mole))/(∆S + (R * ln(1/(ไพรเมอร์)))) + 16.6 log10 (SaltMolarity)

ไมจ่ำเป็นต้องมีการปรบัเปลี่ยนคา่คงที่ของความเข้มข้นของเกลือ เนือ่งจากความหลากหลายของพารามเิตอรไ์ด้ถูก
กำหนดไว้ที่ 1 M NaCl และ log10 ของ 1 คอืศนูย์

การคำนวณเทอร์โมไดนามกิสพ์บว่าการหลอมจะเกิดขึ้นที่คา่ pH 7.0 การคำนวณ Tm แสดงให้เห็นว่าลำดับนัน้ไมม่ี
ลักษณะสมมาตรและประกอบไปด้วยหนึง่ G หรอื C เปน็อยา่งนอ้ย

ลำดับโอลิโกนิวคลีโอไทด์ควรมคีวามยาวอยูท่ี่อย่างน้อย 14 เบสเพื่อใหม้ีคา่ Tm ที่เหมาะสม ความยาวทีน่้อยกวา่ 14
เบสจะใช้วิธกีารนับคู่เบส (ดตูาราง 8 ต่อไป)
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บทที่ 7 การสรา้งโปรโตคอล

ปฏกิรยิา ∆H ∆S ∆G

AA TT 9.1 24 1.5

AT TA 8.6 23.9 1.5

AC TG 6.5 17.3 1.3

AG TC 7.8 20.8 1.6

TA AT 6 16.9 0.9

TT AA 9.1 24 1.9

TC AG 5.6 13.5 1.6

TG AC 5.8 12.9 1.9

CA GT 5.8 12.9 1.9

CT GA 7.8 20.8 1.6

CC GG 11 26.6 3.1

CG GC 11.9 27.8 3.6

GA CT 5.6 13.5 1.6

GT CA 6.5 17.3 1.3

GC CG 11.1 26.7 3.1

GG CC 11 26.6 3.1

ตาราง 8 คา่คงที่ของปฏิกรยิา Breslauer
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การใชเ้ครือ่งคำนวณ Ta

การใช้เครือ่งคำนวณ Ta

วิธใีช้เครือ่งคำนวณ Ta

1 หากต้องการเปดิเครื่องคำนวณ Ta ใหท้ำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n หากคุณอยู่ใน Protocol AutoWriter (ระบบเขียนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) คลกิทีเ่ครือ่งคำนวณ Ta

n ในหนา้ตา่ง Home (หนา้หลกั) เลอืก Tools (เครือ่งมือ) > เครือ่งคำนวณ Ta

กล่องโต้ตอบเครือ่งคำนวณ Ta จะปรากฏขึน้

2 ในกลอ่งขอ้ความ Forward Primer (ส่งต่อไพรเมอร์) พมิพห์รอืวางลำดบัสง่ต่อไพรเมอร์

เคลด็ลับ: นอกจากนีคุ้ณสามารถใช้ปุม่ A, T, G, C ทางดา้นซา้ยของกล่องโต้ตอบเพื่อปอ้นลำดับ

3 พิมพ์หรือวางลำดับย้อนกลบัไพรเมอรใ์นกล่องข้อความ Reverse Primer (ยอ้นกลบัไพรเมอร์)

4 คลิก Calculate (คำนวณ)
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บทที่ 7 การสรา้งโปรโตคอล

เครือ่งคำนวณ Ta คำนวณและแสดง Tm ของแต่ละไพรเมอรแ์ละ Tm เฉลีย่และค่า Ta เช่น:

หากค่าไพรเมอร์ Tm มากกว่า 4°C Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) จะใช้ค่าไพรเมอร์
Tm ที่ต่ำกว่า + 2°C เป็นฐานในการคำนวณคา่ Ta ทีคุ่ณสามารถแกไ้ขเพิ่มเติมโดยเปลีย่นเอนไซมแ์ละความเรว็
ปฏิกริยิา

เครือ่งคำนวณ Ta สรา้งอณุหภมูิ Annealingสำหรบัความเรว็มาตรฐานกับ iTaq DNA polymerase เมื่อใช้เอนไซ
มอ์ืน่ การตั้งค่าความเรว็จะปรบั Taโดยอตัโนมตัิ

5 โปรดทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n หากคุณเปิดเครือ่งคำนวณ Ta จาก Protocol AutoWriter (ระบบเขยีนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) คลิก OK
(ตกลง) คุณจะกลับไปที่ Protocol AutoWriter (ระบบเขียนโปรโตคอลอตัโนมตัิ) อณุหภมูิ Annealingจะได้
รบัการแก้ไขโดยอตัโนมตัิ

n หากคุณเปิดเครือ่งคำนวณ Ta จากเมนู Tools (เครือ่งมอื) บันทึกการคำนวณ และคลกิ Cancel (ยกเลิก) เพือ่
ปดิเครือ่งคำนวณ
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บทที่ 8 การเตรยีมเพลต
ไฟล์เพลตจะมขี้อมลูเกีย่วกับพารามเิตอรก์ารทำงาน เช่น โหมดสแกน สารเรอืงแสง และสารในหลุม หลังทดสอบ
เสรจ็สิน้แล้ว ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition จะเชื่อมโยงสารในหลุมกบัขอ้มลูสารเรอืงแสงที่เกบ็
รวบรวมระหว่างการทดสอบ และจะนำการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) ไปใช้
ตัวอยา่งเช่น หลุมที่มปีระเภทตัวอย่างมาตรฐานที่ใช้ในการสรา้งกราฟเสน้โคง้มาตรฐาน

CFX Maestro Dx SE มสีองตัวเลือกสำหรบัการสรา้งเพลต Plate Editor (ตวัแก้ไขเพลต) สำหรบัการทดสอบ PCR
แบบเรยีลไทม์และ Setup Wizard (ตัวชว่ยสรา้งการตั้งคา่) สำหรบัการวิเคราะหก์ารแสดงออกของยนีทีเ่ปน็
บรรทัดฐาน

Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) มคีุณลกัษณะต่อไปนี้

n สารเรอืงแสงมาตรฐานและประเภทตัวอยา่งสำหรบักำหนดใหก้ับหลมุเพลต

n ความสามารถในการตั้งคา่เปา้หมายอา้งองิและตัวอยา่งควบคมุสำหรับการวิเคราะห์การแสดงออกของยีน

n ความสามารถในการแก้ไขการตั้งคา่เพลตกอ่น ระหว่าง หรอืหลังจากการทดสอบ

n ความสามารถในการบันทึกไฟล์เพลตสำหรบัการใช้ซำ้

n ความสามารถในการพิมพ์ไฟล์เพลตที่เครือ่งพมิพเ์ริ่มต้น

Setup Wizard (ตวัช่วยสร้างการตั้งค่า) จะช่วยคณุสรา้งโครงรา่งเพลตสำหรบัการวิเคราะหก์ารแสดงออกของยนีที่
เป็นบรรทัดฐาน คณุสามารถใช้ Setup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการตั้งค่า) ก่อน ระหว่าง หรอืหลังทำการทดสอบได้
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บทที่ 8 การเตรยีมเพลต

หนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต)
คณุใช้ Plate Editor (ตวัแก้ไขเพลต) ในการสรา้งเพลตแบบกำหนดเองหรอืแกไ้ขเพลตทีม่ีอยู่

1 แถบเมนูจะชว่ยให้สามารถเขา้ถึงไฟล์และคำสั่งเมนกูารตั้งค่า รวมทั้งตวัเลอืกเครื่องมือแก้ไขเพลตไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว

2 แถบเครือ่งมอืจะชว่ยให้สามารถเขา้ถึงฟงัก์ชนัการโหลดเพลตทีส่ำคญัได้อยา่งรวดเร็ว

3 บานหน้าต่างหลักจะแสดงโครงร่างเพลตและตัวเลือกเพลตตามทีคุ่ณใช้

4 บานหน้าต่างด้านขวาแสดงตวัเลือกที่คุณใชใ้นการกำหนดเพลตของคุณด้วยตวัเอง

5 บานหน้าต่างด้านล่างแสดงประเภทของเพลตและชว่ยให้สามารถเขา้ถึงตัวเลือกการดูอย่างรวดเร็ว

คำอธบิายสญัลักษณ์

คำสั่งเมนูไฟล์
Save (บนัทึก) — บันทึกไฟล์ขอ้มูลเพลตในตำแหนง่ทีร่ะบุไว้ในแท็บ File (ไฟล์) ในกล่องโต้ตอบ User Preferences
(การกำหนดค่าของผู้ใช้) โปรดดกูารเปลีย่นการตั้งค่าไฟลเ์ริม่ต้น ในหนา้ 83 สำหรบัขอ้มลูเพิม่เติม รายการเมนนูีจ้ะ
สามารถใชง้านไดเ้มื่อสรา้งไฟลเ์พลตใหมเ่ท่านัน้

Save As (บนัทึกเปน็) — บันทึกไฟล์ขอ้มูลเพลตที่เปดิอยู่ในชื่อใหมท่ี่คณุกำหนดให้ รายการเมนูนีจ้ะสามารถใช้งาน
ได้เมือ่สร้างไฟล์เพลตใหมเ่ทา่นัน้
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หนา้ต่าง Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

File Passwords (รหสัผ่านของไฟล์) — ช่วยใหผู้้ใช้สามารถตั้งค่ารหัสผ่าน
สำหรบัการบันทึกไฟล์และรหัสผ่านสำหรบัเปดิไฟล์ได้

Extract Plate (แยกเพลต) — เปดิกล่องโต้ตอบที่คณุสามารถแยก/บันทึกไฟล์เพลต (.pltd) ได้ รายการเมนนูี้
จะสามารถใชง้านไดเ้มื่อดูหรอืแก้ไขไฟล์เพลตที่มีอยูเ่ดิมเท่านัน้

Print (พิมพ์) — พมิพไ์ฟล์ขอ้มลูเพลตที่เปดิอยู่

Close (ปดิ) — ปิด Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

คำสั่งเมนูการแกไ้ข
Undo (เลิกทำ) — ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นกบัไฟลเ์พลตกอ่นหนา้ที่จะถกูบนัทึกการเปลี่ยนแปลง

Redo (ทำซ้ำ) — ยอ้นการเลกิทำลา่สดุ นอกเสยีจากว่าไฟล์เพลตจะถูกบนัทกึการเปลี่ยนแปลงแลว้

คำสั่งเมนูการตัง้ค่า
Plate Size (ขนาดของเพลต) — จะเปิดกลอ่งโตต้อบซึง่คณุสามารถเลือกขนาดของเพลตสำหรบัการทดสอบ

หมายเหตุ: ขนาดของเพลตจะต้องเท่ากบัขนาดของบลอ็กบนเครือ่งมอืที่ทำการทดสอบ

เลือกแบบ 96 หลมุสำหรบั:

n CFX Opus 96 Dx

n CFX Opus Deepwell Dx

เลือกแบบ 384 หลุมสำหรบั:

n CFX Opus 384Dx

Plate Type (ประเภทของเพลต) — ช่วยให้คุณสามารถเลอืกประเภทของหลมุในเพลตที่จะใสต่ัวอย่างของคณุว่าจะ
เป็นแบบ BR White หรอื BR Clear เพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูทีแ่ม่นยำ ประเภทของเพลตที่เลือกจะต้องเหมือนกบั
ประเภทของเพลตที่ใช้ในการทดสอบ

หมายเหตุ: คุณจะต้องปรบัเทียบค่าประเภทเพลตใหม่ โปรดดขู้อมลูเพิ่มเติมไดท้ี่
การสอบเทยีบสารยอ้มสใีหม่ ในหน้า 75

Number Convention (การแสดงตัวเลข) — ช่วยใหคุ้ณสามารถเลอืกหรือยกเลกิการเลือกตัวเลือกเพื่อแสดงหนว่ย
ในสญักรณท์างวิทยาศาสตร์ คา่เริม่ต้นคือการแสดงหนว่ยในสญักรณ์ทางวิทยาศาสตร์

Units (หนว่ย) — ช่วยใหคุ้ณสามารถเลือกหนว่ยที่จะแสดงในสเปรดชีตเมือ่ดำเนนิการนบัจำนวนของเสน้โคง้ที่
ไมรู่้จกัและเสน้โค้งมาตรฐาน

คำสั่งเมนูเครื่องมือการแกไ้ข
Setup Wizard (ตัวชว่ยสรา้งการตั้งค่า) เปิด Setup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการตั้งคา่) ซึง่คณุสามารถกำหนด
พารามเิตอรโ์ครงรา่งและการวิเคราะห์สำหรบัเพลตปจัจบุันได้ คุณสามารถใช้ Setup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการตั้งค่า)
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กอ่น ระหวา่ง หรอืหลังทำการทดสอบเสรจ็สิน้ได้

Spreadsheet View/Importer (มุมมอง/ตัวนำเข้าสเปรดชีต) เปดิกลอ่งโต้ตอบ View (มุมมอง) ซึ่งจะแสดงเค้าโครง
เพลตเปน็เทมเพลตในรูปแบบสเปรดชีต คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบนี้เพือ่สง่ออกหรอืนำเขา้ขอ้มูลเทมเพลตของเพลต
ในรูปแบบ .csv

Flip Plate (พลกิเพลต) พลิกสารในเพลต 180o

คำสั่งแถบเครื่องมอื

ยอ้นกลับการเปลี่ยนแปลงของเพลต CFX Maestro Dx SE รองรับการเลิกทำได้
ถึงสบิครั้ง

ยอ้นกลับการเลิกทำล่าสุด CFX Maestro Dx SE รองรบัการทำซ้ำได้ถงึสิบครั้ง

บันทกึไฟล์เพลตนี้

แสดงรายการเลื่อนลงที่ซึ่งคุณสามารถเพิ่มหรือลดการขยายมมุมองเพลตได้

แสดงรายการเลื่อนลงที่ซึ่งคุณสามารถเลือกโหมดสแกน ทีค่วบคุมเครื่องมือจาก
ช่องทางใด ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของสารเรืองแสงระหวา่งการทดลอง

เปิด Well Groups Manager (ตัวจัดการกลุ่มหลุม) ที่คุณสามารถใช้งานเพื่อสรา้ง
กลุม่หลมุให้กบัเพลตปัจจุบันที่ใชง้าน

แสดงกล่องโต้ตอบทีซ่ึ่งคุณสามารถเลอืกสีและสัญลักษณส์ำหรับการตดิตามการ
เพิม่ปริมาณ

เปิดกล่องโต้ตอบ View (มุมมอง) ซึ่งจะแสดงเค้าโครงเพลตเป็นเทมเพลตใน
รูปแบบแผ่นงาน คุณสามารถใช้กลอ่งโต้ตอบนี้เพือ่สง่ออกหรือนำเขา้ข้อมูล
เทมเพลตของเพลตในรูปแบบ .csv

เปิด Setup Wizard (ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า) ที่ซึ่งคุณสามารถกำหนดพารามิเตอร์
โครงรา่งและการวเิคราะห์สำหรับเพลตปัจจบุันได้ คุณสามารถใช้ Setup Wizard
(ตัวช่วยสร้างการตัง้ค่า) กอ่น ระหวา่ง หรือหลังทำการทดสอบได้

เปิดแทบ็ Plate (เพลต) ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าของผู้
ใช้) ทีซ่ึ่งคุณสามารถกำหนดพารามเิตอร์เค้าโครงเพลตและสรา้งหรอืลบเป้าหมาย
ตัวอย่าง และชือ่ของกลุ่มชีวภาพได้ การเปลีย่นแปลงทีคุ่ณกระทำในแท็บ Plate
(เพลต) จะยงัพร้อมใช้งานในครัง้ถัดไปทีคุ่ณเปิด Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

แสดงขัน้ตอนทีจ่ำเป็นสำหรับการตัง้ค่าเพลตและการโหลดหลุม
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การสร้างไฟล์เพลตโดยใชต้ัวแกไ้ขเพลต
Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ช่วยใหคุ้ณสามารถสรา้งไฟลเ์พลตที่กำหนดเองได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแกไ้ขและ
บนัทึกไฟลเ์พลตที่บนัทกึไว้กอ่นหนา้นี้หรอืไฟล์เพลตตวัอย่างที่จดัสง่มาพรอ้มกบั CFX Opus Dx system ได้

หากต้องการสร้างไฟล์เพลตใหม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

n เปิดไฟล์เพลตใน Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต)

n เลือกประเภทของเพลต

หมายเหตุ: ประเภทของเพลตสำหรับไฟล์เพลตจะต้องเปน็ประเภทเดียวกบัเพลตในโมดูลปฏิกริยิา

n เลือกโหมดสแกนที่จะใช้ในโปรโตคอล

n เลือกสารเรอืงแสงที่จะใช้ในเพลต

n เลือกประเภทตัวอย่าง เป้าหมาย และสารตัวอยา่ง

n เลือกการทำซำ้ทางเทคนคิ หากเหมาะสม

n บนัทึกเคา้โครงเพลต

เคลด็ลับ: หากต้องการสรา้งเพลตใหมจ่ากไฟล์เพลตที่บันทึกไว้กอ่นหนา้นีห้รือไฟลเ์พลตตัวอยา่ง โปรดดกูารเปิด
ไฟล์เพลตที่มอียู่ในตัวแกไ้ขเพลต ในหนา้ 127

การเปดิไฟล์เพลตใหม่ในตวัแก้ไขเพลต
CFX Maestro Dx SE ใหต้ัวเลือกที่หลากหลายในการเปิดไฟล์เพลตใหมด่ังนี้

n จากหนา้ต่าง Home (หนา้หลัก)

n จากกล่องโต้ตอบ Startup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการเริ่มต้น)

n จากกล่องโต้ตอบ Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ)

หากตอ้งการเปิดไฟลเ์พลตใหมจ่ากหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั)

u เลือก File (ไฟล์) > New (ใหม่) > Plate (เพลต)

หนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต) จะเปดิและแสดงไฟล์เพลตเริม่ต้นสำหรบัเครื่องมอืที่เลือก

เคลด็ลับ: สำหรบัขอ้มลูเกีย่วกบัการตั้งคา่ไฟลเ์พลตเริม่ต้นของคณุ โปรดดกูารเปลีย่นการตั้งค่าไฟลเ์ริม่ต้น
ในหนา้ 83
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หากตอ้งการเปิดไฟลเ์พลตใหมจ่าก Startup Wizard (ตวัชว่ยสรา้งการเริม่ต้น)

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนีเ้พื่อเปดิ Startup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริม่ต้น) หาก
ไมไ่ดอ้ยู่ในมุมมอง

n เลือก View (มุมมอง) > Startup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการเริม่ต้น)

n คลิก Startup Wizard (ตวัช่วยสร้างการเริม่ต้น) บนแถบเครือ่งมอื

2 หากจำเปน็ ให้เลือกประเภทเครือ่งมอืจากรายการแบบเลือ่นลง

3 หากต้องการสร้างเพลตใหม่ ใหค้ลกิ User-defined (กำหนดโดยผูใ้ช้) เปน็ประเภทการทดสอบ

กล่องโต้ตอบ Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ) จะแสดงขึน้มาที่แท็บ Protocol (โปรโตคอล)

4 คลิกที่แท็บ Plate (เพลต) และคลิก Create New (สรา้งใหม่)

หนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต) จะเปดิและแสดงรูปแบบเพลตเริม่ต้นสำหรบัเครื่องมอืที่เลือก

หากตอ้งการเปิดไฟลเ์พลตใหมจ่ากกลอ่งโต้ตอบ Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ)

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนีเ้พื่อเปดิกล่องโต้ตอบ Run Setup (การตั้งคา่การทดสอบ)

n เลือก Run (การทดสอบ) > User-defined Run (การทดสอบที่ผู้ใช้กำหนด)

n คลิก User-defined Run Setup (การตั้งคา่การทดสอบที่ผู้ใช้กำหนด) บนแถบเครือ่งมอื

กล่องโต้ตอบ Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ) จะเปดิขึน้มาที่แท็บ Protocol (โปรโตคอล)

2 หากต้องการสร้างเพลตใหม่ คลิกที่แท็บ Plate (เพลต) และคลิก Create New (สรา้งใหม่)

หนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต) จะเปดิและแสดงรูปแบบเพลตเริม่ต้นสำหรบัเครื่องมอืที่เลือก
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การเปดิไฟล์เพลตที่มีอยูใ่นตวัแก้ไขเพลต
CFX Maestro Dx SE มตีัวอยา่งไฟล์เพลตที่คณุสามารถแก้ไขและบนัทึกเป็นเพลตใหม่ได้ นอกจากนี้ คณุยงัสามารถ
สรา้งไฟล์เพลตใหมจ่ากไฟล์เพลตที่บนัทึกไว้กอ่นหนา้นีไ้ด้

วิธเีปดิไฟลเ์พลตตัวอยา่ง

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้เลอืก File (ไฟล์) > Open (เปิด) > Plate (เพลต)

Windows Explorer จะเปิดไปที่ตำแหนง่ของโฟลเดอรไ์ฟลต์ัวอย่างใน CFX Opus Dx system

2 เปิดโฟลเดอร์ไฟลต์ัวอย่างแล้วเปดิโฟลเดอร์ Plates (เพลต)

3 เลือกไฟล์เพลตแล้วคลิก Open (เปิด)

ไฟล์เพลตตัวอยา่งจะเปิดขึน้ในหนา้ต่าง Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

4 เลือก File (ไฟล์) > Save As (บันทึกเปน็) และบันทึกไฟลเ์พลตเป็นชื่อใหมห่รือในโฟลเดอรใ์หม่

วิธเีปดิไฟลเ์พลตที่บนัทึกไว้กอ่นหนา้นี้

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n เลือก File (ไฟล์) > Open (เปดิ) > Plate (เพลต) ค้นหาและเลือกเพลตเปา้หมาย แลว้คลกิ Open (เปิด)

n เปิดตัวช่วยสร้างการเริม่ต้นและทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

o หากต้องการแก้ไขไฟล์เพลตที่มีอยู่ ใหค้ลิก Select Existing (เลือกที่มอียู่)

o หากต้องการแก้ไขไฟล์เพลตที่แสดง ให้คลิก Edit Selected (แก้ไขที่เลือก)

เพลตเปา้หมายจะเปิดขึ้นในหนา้ต่าง Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต)

2 เลือก File (ไฟล์) > Save As (บันทึกเปน็) และบันทึกไฟลเ์พลตเป็นชื่อใหมห่รือในโฟลเดอรใ์หม่
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การตัง้คา่ไฟลเ์พลตใหม่
เคลด็ลับ: หากไฟล์เพลตของคณุมพีารามเิตอรท์ี่จำเปน็ (ตัวอยา่งเช่น หากคณุกำลงัแกไ้ขตัวอย่างหรอืไฟลเ์พลต
ที่มอียู่) คณุสามารถข้ามสว่นนีไ้ด้ ดำเนนิการต่อที่การกำหนดพารามิเตอรเ์พิ่มเติมใหก้บัไฟลเ์พลต ในหนา้ 135

ไฟล์เพลตใหมต่้องใช้พารามเิตอรต์่อไปนี้

n Plate Size (ขนาดของเพลต)

n Plate Type (ประเภทของเพลต)

n Scan Mode (โหมดสแกน)

n One Fluorophore (สารเรอืงแสงหนึง่ชนิด) (สารยอ้มสี)

n One sample type (ประเภทตัวอย่างหนึง่ประเภท)

การเลอืกขนาดและประเภทของเพลต

สำคัญ: คณุต้องเลอืกขนาดเพลตระหว่างตั้งค่าเพลต คุณไมส่ามารถเปลีย่นขนาดเพลตระหว่างหรอืหลงัจากการ
ทดสอบได้

ซอฟต์แวรจ์ะใช้ขนาดและประเภทเพลตกบัทุกหลมุระหว่างการทดสอบ ตรวจสอบว่าขนาดเพลตทีเ่ลอืกเท่ากบัเพลตที่
คณุจะใช้ในการทดสอบ

CFX Opus Dx System ของ Bio-Rad ผา่นการสอบเทียบการใช้งานสารยอ้มสีเรอืงแสงรว่มกบัเพลตจำนวนมากจาก
โรงงาน การสอบเทียบจะดำเนินการเฉพาะเจาะจงกบัประเภทเครื่องมอื สารยอ้มสี และเพลต ตรวจสอบว่าสารเรอืงแสง
ที่คณุวางแผนจะใช้ได้รบัการปรับเทียบกบัประเภทเพลตที่คณุเลอืก

เคลด็ลับ: หากต้องการปรบัเทียบการใช้งานรว่มกนัของประเภทสารย้อมสแีละเพลตใหมบ่นเครือ่งมอื ให้เลอืก
Tools (เครือ่งมอื) > Dye Calibration Wizard (ตวัช่วยสรา้งการปรับเทียบสารยอ้มสี) ดขู้อมลูเกีย่วกบัการปรบั
เทียบประเภทสารยอ้มสแีละเพลตที่การสอบเทียบสารย้อมสใีหม่ ในหนา้ 75

การเลอืกโหมดสแกน

CFX Opus 96 Dx และ CFX Opus Deepwell Dx จะกระตุ้นและตรวจจบัสารเรอืงแสงในหา้ช่อง (รวมถึง FRET)
CFX Opus 384 Dx System จะกระตุ้นและตรวจจับสารเรอืงแสงในสี่ชอ่ง (รวมถึง FRET) ระบบทั้งหมดใช้โหมด
สแกนหลายโหมดในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสารเรอืงแสงระหว่างการทดสอบ

CFX Maestro Dx SE มโีหมดสแกนสามโหมดดังนี้:

n ทุกช่อง

o สแกนชอ่ง 1 ถงึ 5 บนเครือ่ง CFX Opus 96 Dx และ CFX Opus Deepwell Dx

o สแกนชอ่ง 1 ถงึ 4 บนเครือ่ง CFX Opus 384 Dx system
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n SYBR®/FAM

o สแกนชอ่ง 1 เทา่นัน้

o สแกนไดอ้ยา่งรวดเรว็

n FRET

o สแกนเฉพาะชอ่ง FRET เท่านั้น

o สแกนไดอ้ยา่งรวดเรว็

การเลอืกสารเรืองแสง

สำคัญ: กอ่นเริม่ต้นการทดสอบ CFX System จะตรวจสอบว่าสารเรอืงแสงที่คณุระบใุนเพลตได้รบัการสอบเทียบ
บนเครือ่งมอืนั้นแลว้ คณุไมส่ามารถดำเนนิการเพลตได้หากมสีารเรอืงแสงที่ยงัไมไ่ด้สอบเทียบบนเครือ่งมอืนัน้

คณุต้องโหลดสารเรอืงแสงอย่างน้อยหนึง่รายการไปยงัเคา้โครงเพลตกอ่นทำการทดสอบ คุณสามารถเพิ่มสาร
เรอืงแสงได้มากเท่าที่จำเป็นในเวลานี้ แต่เพลตต้องมสีารเรอืงแสงอยา่งนอ้ยหนึง่ชุด สารเรอืงแสงที่เลือกจะปรากฏเปน็
ตัวเลือกสำหรบัเปา้หมายในชื่อเปา้หมาย

คณุใช้กล่องโต้ตอบ Select Fluorophores (เลือกสารเรอืงแสง) ในการโหลดสารเรืองแสง (หรอืสารย้อมสเีพลต)
ลงในชุดควบคมุการโหลดหลมุของ Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) สารเรอืงแสงที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ Select
Fluorophores (เลอืกสารเรืองแสง) ขึน้อยูก่บัโหมดสแกนที่คณุเลอืกดังนี้

n ทุกช่อง

สารเรอืงแสงที่มทีั้งหมดจะปรากฏ

เคลด็ลับ: คุณสามารถเพิ่มสารเรอืงแสงได้มากตามที่จำเปน็ แต่คุณสามารถโหลดสารเรอืงแสงได้เพียงหนึ่ง
ชุดต่อช่องในแต่ละหลุม

n SYBR®/FAM

เฉพาะสารเรอืงแสงช่อง 1 ที่ปรากฏ

n FRET

เฉพาะสารเรอืงแสงช่อง 6 ที่ปรากฏ

เคลด็ลับ: สารเรอืงแสง FRET ช่อง 6 จะปรากฏเมือ่โหมดการสแกนทีเ่ลอืกเปน็ FRET เท่านัน้ ไมส่ามารถ
ใช้ได้สำหรบัโหมดการสแกนทุกช่อง

หมายเหตุ: คุณไมส่ามารถเพิม่สารเรอืงแสงโดยตรงหรือนำออกจากกล่องโต้ตอบ Select Fluorophore (เลือก
สารเรอืงแสง) คุณต้องปรบัเทียบสารเรืองแสงใหม่บนเครือ่งมอืโดยใช้ Calibration Wizard (ตวัช่วยสรา้งการ
ปรับเทียบ) หลังจากการปรบัเทียบ สารเรอืงแสงใหมจ่ะถกูเพิ่มไปยังรายการนีโ้ดยอตัโนมตัิ สำหรบัขอ้มลูเพิ่มเติม
โปรดดูการสอบเทียบสารยอ้มสใีหม่ ในหนา้ 75
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การเลอืกประเภทตัวอยา่ง

สำคัญ: คณุต้องเลอืกประเภทตัวอยา่งอย่างนอ้ยหนึง่ประเภทเพื่อกำหนดหลมุของเพลตกอ่นการทดสอบ

CFX Maestro Dx SE มตีัวอยา่งห้าประเภทดังนี้

n Unknown (ไมท่ราบ)

n Standard (มาตรฐาน)

n NTC (no template control) (การควบคุมไมม่ีเทมเพลต)

n Positive Control (การควบคมุค่าบวก)

n Negative Control (การควบคมุคา่ลบ)

n NRT (no reverse transcriptase) (การควบคมุการควบคุมไมม่รีีเวิรส์แทรนสครปิเทส)

คณุกำหนดประเภทตัวอยา่งสำหรบัหลุมของเพลต

การตั้งคา่เพลตใหม่

วิธกีารตั้งค่าเพลตใหม่

1 เปิดเพลตใหมใ่นหนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต)

2 หากต้องการตั้งคา่ขนาดเพลต ใหเ้ลือก Settings (การตั้งค่า) > Plate Size (ขนาดของเพลต) และเลือกขนาด
เพลตที่เหมาะสมจากเมนแูบบเลื่อนลง

3 หากต้องการตั้งคา่ประเภทเพลต ให้เลือก Settings (การตั้งคา่) > Plate Type (ประเภทของเพลต) และเลือก
ระหว่าง BR White หรอื BR Clear จากเมนแูบบเลื่อนลง

4 หรอือกีทางเลือกหนึ่ง จากเมนู Settings (การตั้งค่า) คุณสามารถเปลี่ยนรปูแบบตัวเลขและหนว่ยแสดงผลได้

n หากต้องการเปลี่ยนรปูแบบตัวเลข ใหเ้ลือก Settings (การตั้งค่า) > Number Convention (รูปแบบตัวเลข)
และเลือก Scientific Notation (สัญกรณ์วิทยาศาสตร์)

เคลด็ลับ: สญักรณว์ิทยาศาสตร์จะถกูเลือกไว้เป็นคา่เริม่ต้น ในกรณีนี้ การเลือก Scientific Notation
(สัญกรณ์วิทยาศาสตร์) จะเป็นการเคลียรค์่าเริ่มต้นและกำหนดรูปแบบตัวเลขเป็นรปูแบบมาตรฐาน

n หากต้องการเปลี่ยนหนว่ยแสดงผล ใหเ้ลอืก Settings (การตั้งค่า) > Units (หนว่ย) และเลอืกคา่หนว่ยใหม่

5 หากต้องการตั้งคา่โหมดสแกน ให้เลอืกโหมดสแกนทีเ่หมาะสมจากรายการแบบเลื่อนลงของ Scan Mode (โหมด
สแกน) ในแถบเครื่องมอืหนา้ต่าง Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต)
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6 เลือกสารเรอืงแสงที่จำเปน็สำหรบัเพลต

a ในบานหนา้ต่างด้านขวา ให้คลิก Select Fluorophores (เลือกสารเรอืงแสง)

กล่องโต้ตอบ Select Fluorophores (เลอืกสารเรืองแสง) จะปรากฏขึ้น คุณจะเหน็สารเรอืงแสงที่พรอ้ม
ใช้งานสำหรบัประเภทของโหมดสแกนที่คณุเลือกไว้ในขั้นตอน 5 ดังตัวอย่าง

b หากต้องการเลอืกสารเรอืงแสง ให้คลิกที่ช่องทำเครือ่งหมาย Selected (ทีเ่ลือก)

เคลด็ลับ: หากต้องการนำสารเรอืงแสงออกจากรายการ ใหเคลียรช์่องทำเครือ่งหมาย Selected
(ทีเ่ลอืก)

c หากต้องการเปลี่ยนสขีองสารเรอืงแสง คลิกที่กล่อง Color (สี)

หมายเหตุ: สีทีคุ่ณเลอืกเปน็ตัวแทนของสารเรอืงแสงทั้งในหนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต) และ
แผนภมูิ Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มูล)

d ในกลอ่งโต้ตอบ Color (สี) ใหเ้ลือกสีทีคุ่ณต้องการหรือคลิก Define Custom Colors (กำหนดสทีี่กำหนด
เอง) และสรา้งสใีหมเ่พื่อเป็นตัวแทนของสารเรอืงแสง

e คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและออกจากกล่องโต้ตอบ Select Fluorophores (เลอืกสาร
เรอืงแสง)
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7 คณุต้องเลอืกหลุมอย่างนอ้ยหนึง่หลุมที่จะโหลดประเภทตัวอยา่ง โดยค่าเริม่ต้น หลุม A1 จะถกูเลอืกไว้

ในบานหนา้ต่างเพลต ใหท้ำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n หากต้องการโหลดหลมุหลายหลุมที่อยูต่ิดกนั ให้คลิกที่หลมุและลากไปยงัหลุมเป้าหมาย

n หากต้องการโหลดหลมุหลายหลุมที่ไมไ่ด้อยู่ติดกัน ใหก้ดปุ่ม Control และคลิกที่แต่ละหลมุ

n หากต้องการโหลดทั้งคอลัมนท์ี่มตีัวอย่างประเภทเดียวกนั ให้คลิกที่หมายเลขคอลัมน์

n หากต้องการโหลดทั้งแถว ให้คลิกที่หมายเลขแถว

n หากต้องการโหลดทั้งเพลต ใหค้ลกิที่มุมบนซา้ยของเพลต

ตัวอยา่งเช่น

8 กำหนดประเภทตวัอย่างใหก้ับหลมุทีเ่ลอืกหรอืหลุมจากเมนแูบบเลื่อนลง Sample Type (ประเภทตัวอยา่ง)
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9 กำหนดสารเรอืงแสงอย่างนอ้ยหนึง่ชนดิให้กบัหลุมทั้งหมดที่มปีระเภทตัวอย่าง คุณสามารถกำหนดสารเรอืงแสง
มากกว่าหนึง่ชนิดใหก้บัหลุมหรอืกลุ่มหลมุ

หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดสารเรอืงแสงเพียงหนึ่งชนดิต่อหนึง่ช่องเท่านัน้ คณุไมส่ามารถกำหนดสาร
เรอืงแสงมากกว่าหนึง่ชนดิจากชอ่งเดียวกนัใหก้ับหลมุเดยีวกนัได้

เคลด็ลับ: คุณสามารถเชื่อมโยงเปา้หมายกบัสารเรอืงแสง หรอืคุณสามารถกำหนดสารเรอืงแสงใหก้ับหลมุ
ได้ในเวลานีแ้ละเชื่อมโยงเปา้หมายกบัสารเรืองแสงหลังจากที่คุณทำการทดสอบเทา่นัน้

n หากต้องการกำหนดเฉพาะสารเรอืงแสงใหก้บัหลุมที่เลือก ในหัวขอ้ Target Names (ชื่อเปา้หมาย) ในบาน
หนา้ต่างด้านขวา ใหเ้ลือกช่องทำเครื่องหมาย Load (โหลด) สำหรบัสารเรอืงแสงที่ระบุ

n หากต้องการเชือ่มโยงเป้าหมายกบัสารเรอืงแสง ในหัวขอ้ Target Names (ชื่อเป้าหมาย) ใหเ้ลอืกชือ่
เป้าหมายจากรายการเลื่อนลงสำหรบัสารเรอืงแสงที่ระบุ ซอฟต์แวร์จะเลอืกช่องทำเครือ่งหมาย Load
(โหลด) ของสารเรอืงแสงนั้นโดยอตัโนมตัิ

10 สำหรบัหลุมที่มตีัวอย่างประเภทมาตรฐาน คณุต้องโหลดความเข้มขน้ หลมุแต่ละหลุมสามารถมคีา่ความเขม้ขน้ที่
แตกต่างกนัได้ โดยคา่เริม่ต้น CFX Maestro Dx SE โหลดความเข้มขน้ 1.00E + 06 ลงในหลมุทั้งหมดที่มี
ประเภทตัวอย่างมาตรฐาน คณุสามารถเปลีย่นค่าได้หากจำเปน็

a ในบานหนา้ต่างเพลต ใหเ้ลือกหลมุหรอืกลุม่หลุมมาตรฐาน

b ในหัวขอ้ Concentration (ความเขม้ข้น) ใหค้ลกิ Load (โหลด) เพื่อโหลดค่าไปยงัหลุมที่เลือก

c (ไมบ่ังคบั) หากต้องการโหลดระดับความเข้มข้นอืน่ ใหพ้ิมพ์ค่าใหมใ่นกลอ่งขอ้ความ Concentration
(ความเขม้ข้น) และกด Enter

d ทำขั้นตอนนีส้ำหรับหลมุทัง้หมดที่มีตัวอยา่งประเภทมาตรฐาน

เคลด็ลับ: ในการโหลดความเข้มขน้เดยีวกนัลงในหลุมมาตรฐานทั้งหมด รายการ <All> (ทั้งหมด) จะ
ต้องปรากฏอยูใ่นรายการแบบเลือ่นลงดา้นล่าง Concentration Value (ค่าความเขม้ขน้) หาก
ต้องการโหลดคา่ความเขม้ข้นเดียวกันลงในหลุมทั้งหมดที่มสีารเรอืงแสงที่ระบุ ใหค้ลกิรายการแบบ
เลื่อนลงและเลือกสารเรอืงแสง

11 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกเพลตใหม่
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รายการเมนูคลกิขวาสำหรบัเครื่องมอื Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต)

ตาราง 9 แสดงรายการเมนทูี่มใีนเครื่องมอื Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) หากคุณคลิกขวาบนหลุมใดกต็ามใน
เครือ่งมือ เมนนูีจ้ะปรากฏใน Spreadsheet View/Importer (ดู/นำเข้าสเปรดชีต) เช่นกนั

รายการ ฟงักช์นั

Copy (คดัลอก) คัดลอกสเปรดชีตทั้งหมด

Copy as Image (คดัลอก
เป็นภาพ)

คัดลอกสเปรดชีตเป็นไฟล์ภาพ

Print (พิมพ์) พมิพแ์ผ่นงาน

Print Selection (พิมพก์าร
เลือก)

พมิพเ์ฉพาะเซลล์ทีเ่ลือก

Export to Excel (ส่งออก
ไปยงั Excel)

ส่งออกไฟล์ไปยงัแผ่นงาน Excel

Export to CSV (ส่งออก
ไปยงั CSV)

ส่งออกไฟล์เป็นไฟล์ .csv

Export to Xml (ส่งออกไป
ยงั Xml)

ส่งออกเป็นไฟล์ .xml

Export to Html (ส่งออก
ไปยงั Html)

ส่งออกไฟล์เป็นไฟล์ .html

Find (ค้นหา) ค้นหาขอ้ความทีร่ะบุ

Sort (จัดเรียง) จดัเรียงแผ่นงานโดยการเลือกไมเ่กินสามคอลมัน์ขอ้มูลในหน้าต่าง Sort
(จัดเรยีง)

ตาราง 9 รายการเมนคูลกิขวาในเครื่องมอืดู/นำเขา้สเปรดชีตของเพลต
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การกำหนดพารามเิตอร์เพิ่มเติมให้กบัไฟล์เพลต
ไฟล์เพลตจะมขี้อมลูเกีย่วกับสารในแต่ละหลุมที่โหลดไว้พรอ้มตัวอยา่งเพื่อการทดสอบ หลังทดสอบเสร็จสิน้ CFX
Maestro Dx SE จะเชื่อมโยงสารในหลุมกบัขอ้มลูสารเรอืงแสงที่เก็บรวบรวมระหว่างโปรโตคอล และจะนำการ
วิเคราะหท์ี่เหมาะสมในหนา้ต่าง Data Analysis (การวเิคราะห์ขอ้มูล) ไปใช้

ใน CFX Maestro Dx SE คณุสามารถกำหนดพารามเิตอรใ์หแ้ต่ละหลมุในเพลตของคณุกอ่น ระหว่าง หรอืแม้แต่หลัง
ดำเนนิการทดลองได้ คณุสามารถกำหนดพารามเิตอร์ใหไ้ฟล์เพลตที่มีอยูห่รอืไฟล์เพลตใหมก่ไ็ด้ พารามิเตอรเ์หลา่นีม้ี
ดังนี้

n Target names (ชื่อเป้าหมาย) — เปา้หมายหรอืเป้าหมายทีส่นใจ (ยนีหรอืลำดับพันธกุรรม) ในแต่ละหลมุ
ที่โหลด

n Sample names (ชื่อตัวอยา่ง) — ตัวระบุหรือสภาวะที่สอดคล้องกบัตัวอยา่งในแต่ละหลุมที่โหลด เช่น mouse1,
mouse2 หรอื mouse3

n Biological groups (กลุ่มชีวภาพ) — ตัวระบุหรือสภาวะที่สอดคล้องกบักลุ่มของหลมุ เช่น 0Hr, 1Hr หรือ 2Hr

เคลด็ลับ: ชื่อเป้าหมาย ชื่อตัวอย่าง และกลุม่ชีวภาพต้องเปน็ชื่อเดียวกนัในหลุ่มต่าง ๆ เพื่อเปรยีบเทียบขอ้มลู
ในแท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยีน) ของหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) แต่
ละชื่อต้องมตีัวพิมพ์เลก็-ใหญ่ เครือ่งหมายวรรคตอน และเว้นวรรคที่เหมอืนกนั ตัวอย่างเชน่ “Actin” ไม่
เหมอืนกับ “actin”, “2Hr” ไมเ่หมอืนกบั “2 hr” และ “Mouse 1” ไม่เหมือนกบั “mouse1” เพื่อให้แนใ่จว่าการ
ตั้งชื่อสอดคลอ้งกนั ให้ปอ้นชือ่ในสว่น Libraries (ไลบรารี) ใน User (ผู้ใช้) > User Preferences (การ
กำหนดค่าของผู้ใช้) > Plate (เพลต) ทีม่ีอยูใ่นหนา้ต่าง Home (หนา้หลัก)

n Technical replicates (การทำซำ้ทางเทคนคิ) — แต่ละหลุมที่ใช้เพื่อวิเคราะห์คู่ตัวอย่างและเปา้หมายเดียวกนั
กล่าวคือปฏกิิรยิา qPCR ทำซำ้

n Dilution series (ชดุเจอืจาง) — ปรมิาณที่จะเปลีย่นแปลงความเขม้ขน้ของชนดิตัวอย่างมาตรฐานภายในกลุ่ม
ทำซ้ำเพื่อสรา้งขอ้มลูเส้นโค้งมาตรฐานในการวิเคราะห์

การกำหนดเปา้หมายให้หลมุ
เคลด็ลับ: คุณสามารถกำหนดชื่อเป้าหมายเดยีวกนัให้กบัหลุมเดียวหรอืหลาย ๆ หลุมได้ คุณยังสามารถกำหนด
หลาย ๆ เป้าหมายใหก้ับหลมุเดียวกนัไดด้้วย

สำคัญ: หากคลกิ OK (ตกลง) หลังกำหนดเป้าหมาย จะเปน็การบนัทึกการเปลี่ยนแปลงและปิดใชง้าน Undo (เลิก
ทำ) บนแถบเครื่องมอื Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) โปรดใชค้วามระมดัระวังเมื่อคลิก OK (ตกลง)

วิธกีำหนดเปา้หมายให้กบัหลมุหรอืกลุม่หลมุ

1 ใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ตรวจสอบว่ามีการกำหนดชนิดตัวอย่างใหก้ับหลมุหรอืกลุม่ของหลุม

โปรดดูการเลอืกประเภทตัวอยา่ง ในหนา้ 130 เพื่อดขู้อมลูเกีย่วกบัการกำหนดชนดิตัวอย่างให้กบัหลุม
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2 ในบานหนา้ต่างเพลต ใหเ้ลือกหลมุหรอืกลุม่หลุม:

n ในการเลือกหลมุเดียว ใหค้ลกิทีห่ลุมนัน้

n หากต้องการเลอืกหลุมที่อยูต่ิดกนัหลายหลุม ใหค้ลกิที่หลุมหนึง่และลากไปยังหลมุเปา้หมาย

n หากต้องการเลอืกหลุมหลายหลุมที่ไม่ติดกัน ใหก้ดปุ่ม Control และคลิกที่แต่ละหลมุ

n หากต้องการเลอืกทั้งคอลัมนท์ี่มีประเภทตัวอยา่งเดียวกัน ใหค้ลกิทีห่มายเลขคอลัมน์

n หากต้องการเลอืกทั้งแถว ใหค้ลกิทีห่มายเลขแถว

3 ในบานหนา้ต่างด้านขวา ให้เลอืกชื่อจากรายการ Target Names (ชื่อเปา้หมาย) แบบเลือ่นลงสำหรบั
สารเรอืงแสงที่เลอืกแต่ละรายการ

4 ทำขั้นตอน 3 ซำ้สำหรับแต่ละหลมุหรอืกลุม่ของหลุมที่คุณต้องกำหนดเป้าหมายให้

เคลด็ลับ: คุณสามารถกำหนดชื่อเป้าหมายเดยีวกนัหรอืต่างกนัให้กบัสารเรืองแสงที่เลือกแต่ละรายการได้

5 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและบันทึกเพลต

หมายเหตุ: หากคณุเปลี่ยนเพลตผิดพลาด ให้คลิก Undo (เลกิทำ) บนแถบเครือ่งมอื Plate Editor (ตวัแกไ้ข
เพลต) กอ่นที่จะคลกิ OK (ตกลง) เพือ่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

วิธลีบชือ่เปา้หมาย

u ในการลบชื่อเป้าหมายออกจากหลมุหรอืกลุม่หลุมที่เลือก ใหล้้างช่องทำเครือ่งหมาย Load (โหลด)

สำคัญ: หากลบชื่อเป้าหมายออกจากหลมุ สารเรอืงแสงที่เกีย่วขอ้งกนักจ็ะถูกลบออกด้วย โปรดใช้ความ
ระมดัระวงัเมือ่ลบชื่อเป้าหมายออกจากหลุม

วิธเีพิ่มชือ่เป้าหมายในรายการ

u ในการเพิ่มชื่อเป้าหมายในรายการแบบเลื่อนลง ใหท้ำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n พิมพ์ชื่อในรายการ Target Names (ชือ่เปา้หมาย) แบบเลื่อนลงแล้วกด Enter

เคลด็ลับ: ชื่อเป้าหมายที่คณุเพิ่มในรายการหนึง่จะปรากฏในรายการเปา้หมายอืน่ ๆ ทั้งหมด

n คลิกสญัลักษณ์บวก + สเีขยีวทีด่้านขวาของรายการแบบเลื่อนลง พิมพ์ชื่อเปา้หมายแล้วกด Enter

n คลิก User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) ในแถบเครือ่งมอื แล้วเพิ่มชื่อให้ไลบรารี Target
Names (ชือ่เป้าหมาย) ในแท็บ Plate (เพลต)
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สำคัญ: ชื่อเป้าหมายที่คุณเพิม่ในรายการแบบเลือ่นลงจะใช้ได้กบัเพลตปจัจบุันเท่านัน้ และหากคณุกำหนด
ชื่อให้หลุมและบันทึกเค้าโครงเพลตเท่านัน้ หากคณุไมก่ำหนดชือ่ใหห้ลมุ แล้วบนัทึกเคา้โครงของเพลต ชื่อ
จะไมบ่ันทึกและจะไมส่ามารถใช้ได้ในอนาคต ในการเพิม่ชือ่เปา้หมายอย่างถาวร ใหเ้พิ่มชื่อในไลบรารี
Target Names (ชื่อเป้าหมาย) ดว้ยโดยใช้กล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) ชื่อ
ที่คณุเพิ่มในไลบรารีจะใช้ไดห้ลังจากคุณเปิด Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) อกีครัง้ โปรดดูข้อมลูเพิ่มเติมที่
การตั้งค่าพารามเิตอรเ์พลตเริม่ต้น ในหนา้ 86

วิธลีบชือ่เปา้หมายออกจากรายการ

1 คลิก User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) ในแถบเครือ่งมอื

กล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) จะปรากฏขึน้และแสดงแท็บ Plate (เพลต)

2 ในไลบรารี Target Names (ชื่อเปา้หมาย) ในแท็บ Plate (เพลต) ให้เลอืกชื่อที่จะลบออกแล้วกดปุม่ Delete (ลบ)

3 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและออกจากกล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่า
ของผู้ใช้)

สำคัญ: คณุไม่สามารถลบชื่อเป้าหมายทีคุ่ณบนัทึกไวด้้วยไฟล์เพลตได้ ชื่อที่กำหนดเองที่คณุเพิ่มใน
รายการ Target Names (ชือ่เป้าหมาย) แบบเลื่อนลงและที่คุณไม่ใช้และบนัทกึไว้ดว้ยไฟลเ์พลตจะถกูลบ
ออกจากรายการโดยอตัโนมตัิ ชื่อที่คณุลบออกจาก Target Names Library (ไลบรารชีื่อเป้าหมาย) จะถกู
ลบออกจากซอฟต์แวรอ์ยา่งถาวรและจะไมส่ามารถใช้งานได้อกีต่อไป โปรดใช้ความระมดัระวังเมือ่ลบชื่อ
เป้าหมาย

การกำหนดชื่อตัวอย่างให้หลุม
หมายเหตุ: ในการกำหนดชื่อตัวอยา่ง คุณต้องกำหนดสารเรอืงแสงอย่างน้อยหนึง่ชนิดให้หลมุที่เลือก หากไม่มี
การกำหนดสารเรอืงแสงใหก้ับหลมุที่เลอืก รายการ Sample Names (ชื่อตัวอยา่ง) แบบเลื่อนลงจะถูกปดิใช้งาน
โปรดดกูารกำหนดเป้าหมายให้หลุม ในหนา้ 135 เพือ่ดูข้อมลูเกีย่วกับการกำหนดสารเรอืงแสง

เคลด็ลับ: คุณสามารถกำหนดชื่อตัวอยา่งเพียงหนึ่งชื่อให้กบัแตล่ะหลุมหรอืกลุ่มหลมุ

วิธกีำหนดชื่อตวัอยา่งให้กบัหลมุหรอืกลุม่หลมุ

1 ใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเ์พลต) ตรวจสอบว่ามีการกำหนดสารเรอืงแสงใหห้ลมุหรอืกลุม่หลุมแล้ว

2 ในบานหนา้ต่างเพลต ใหเ้ลือกหลมุหรอืกลุม่หลุม

3 ในบานหนา้ต่างด้านขวา ให้เลอืกรายการ Sample Names (ชือ่ตัวอย่าง) แบบเลื่อนลง

ซอฟต์แวรจ์ะเลือกช่องทำเครื่องหมาย Load (โหลด) ของสารเรอืงแสงนัน้โดยอตัโนมตัิ
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4 ทำขั้นตอน 3 ซำ้สำหรับแต่ละหลมุหรอืกลุม่ของหลุมที่คุณต้องกำหนดชื่อตัวอยา่งให้

5 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและบันทึกเพลต

หมายเหตุ: หากคณุเปลี่ยนเพลตผิดพลาด ให้คลิก Undo (เลกิทำ) บนแถบเครือ่งมอื Plate Editor (ตวัแกไ้ข
เพลต) กอ่นที่จะคลกิ OK (ตกลง) เพือ่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

วิธลีบชือ่ตัวอยา่ง

u ในการลบชื่อตัวอย่างออกจากหลุมหรอืกลุ่มหลมุที่เลอืก ให้ล้างช่องทำเครือ่งหมาย Load (โหลด)

วิธเีพิ่มชือ่ตวัอยา่งในรายการ

u ในการเพิ่มชื่อตัวอย่างในรายการแบบเลือ่นลง ให้ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n พิมพ์ชื่อในรายการ Sample Names (ชื่อตัวอยา่ง) แบบเลื่อนลง แล้วกด Enter

n คลิกสญัลักษณ์บวก + สเีขยีวทีด่้านขวาของรายการแบบเลื่อนลง แลว้พิมพ์ชื่อตัวอยา่ง

n คลิก User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) ในแถบเครือ่งมอื แล้วเพิ่มชื่อให้ไลบรารี Sample
Names (ชือ่ตัวอย่าง) ในแท็บ Plate (เพลต)

สำคัญ: ชื่อตัวอยา่งที่คณุเพิ่มในรายการแบบเลื่อนลงจะใชไ้ดก้ับเพลตปจัจุบนัเท่านัน้ และหากคุณกำหนด
ชื่อให้หลุมและบันทึกเค้าโครงเพลตเท่านัน้ หากคณุไมก่ำหนดชือ่ใหห้ลมุ แล้วบนัทึกเคา้โครงของเพลต
ชื่อจะไมบ่ันทึกและจะไมส่ามารถใช้ได้ในอนาคต ในการเพิ่มชือ่ตวัอย่างอยา่งถาวร ให้เพิ่มชื่อในไลบรารี
Sample Names (ชือ่ตวัอย่าง) ด้วยโดยใช้กล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) ชื่อ
ที่คณุเพิ่มในไลบรารีจะใช้ไดห้ลังจากคุณเปิด Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) อกีครัง้ โปรดดูข้อมลูเพิ่มเติมที่
การตั้งค่าพารามเิตอรเ์พลตเริม่ต้น ในหนา้ 86

วิธลีบชือ่ตัวอยา่งออกจากรายการ

1 คลิก User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) ในแถบเครือ่งมอื

กล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) จะปรากฏขึน้และแสดงแท็บ Plate (เพลต)

2 ในไลบรารี Sample Names (ชือ่ตัวอย่าง) ในแท็บ Plate (เพลต) ให้เลือกชื่อที่จะลบออกแล้วกดปุม่ Delete (ลบ)

3 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและออกจากกล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่า
ของผู้ใช้)
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สำคัญ: คณุไม่สามารถลบชื่อตัวอยา่งที่คุณบันทึกไว้ด้วยไฟล์เพลตได้ ชื่อที่กำหนดเองที่คุณเพิ่มในรายการ
Sample Group Names (ชือ่ตัวอย่าง) แบบเลือ่นลงและที่คณุไมใ่ช้และบันทึกไว้ด้วยไฟล์เพลตจะถูกลบ
ออกจากรายการโดยอตัโนมตัิ ชื่อที่คณุลบออกจาก Sample Names Library (ไลบรารชื่อตัวอยา่ง) จะลบ
ออกจากซอฟต์แวร์อยา่งถาวรและจะไมส่ามารถใช้งานไดอ้ีกต่อไป โปรดใช้ความระมดัระวังเมือ่ลบชือ่
ตัวอยา่ง

การกำหนดชุดกลุม่ชีวภาพให้หลุม
หมายเหตุ: ในการกำหนดชุดกลุม่ชวีภาพ คุณต้องกำหนดสารเรอืงแสงอยา่งนอ้ยหนึ่งชนดิให้หลุมที่เลือก
การกำหนดสารเรอืงแสงจะเปดิใช้งานรายการ Biological Groups (ชุดกลุม่ชีวภาพ) แบบเลือ่นลง โปรดดู
การกำหนดเปา้หมายใหห้ลมุ ในหนา้ 135 เพื่อดูขอ้มูลเกี่ยวกบัการกำหนดสารเรอืงแสง

เคลด็ลับ: คุณสามารถกำหนดชุดกลุม่ชีวภาพหนึ่งชุดใหก้ับแต่ละหลมุหรอืกลุม่หลุม

วิธกีำหนดชุดกลุม่ชีวภาพให้กบัหลมุหรอืกลุม่หลมุ

1 ใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ตรวจสอบว่ามีการกำหนดสารเรอืงแสงใหห้ลมุหรอืกลุม่หลุมแล้ว

2 ในบานหนา้ต่างเพลต ใหเ้ลือกหลมุหรอืกลุม่หลุม

3 ในบานหนา้ต่างด้านขวา ให้เลอืกรายการแบบเลื่อนลงของ Biological Group (กลุม่ชวีภาพ)

CFX Maestro Dx SE จะเลอืกชอ่งทำเครือ่งหมาย Load (โหลด) ของสารเรอืงแสงนัน้โดยอัตโนมัติ

4 ทำขั้นตอน 3 ซำ้สำหรับแต่ละหลมุหรอืกลุม่หลุมที่คุณต้องกำหนดชุดกลุม่ชีวภาพให้

5 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและบันทึกเพลต

หมายเหตุ: หากคณุเปลี่ยนเพลตผิดพลาด ให้คลิก Undo (เลกิทำ) บนแถบเครือ่งมอื Plate Editor (ตวัแกไ้ข
เพลต) กอ่นที่จะคลกิ OK (ตกลง) เพือ่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

วิธลีบชดุกลุม่ชวีภาพ

u ในการลบชุดกลุ่มชีวภาพออกจากหลุมหรือกลุ่มหลุมที่เลือก ให้ลา้งช่องทำเครือ่งหมาย Load (โหลด)

วิธเีพิ่มกลุม่ชีวภาพในรายการ

u ในการเพิ่มกลุม่ชีวภาพในรายการแบบเลือ่นลง ให้ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n พิมพ์ชื่อลงในกลอ่ง Biological Group (ชดุชีวภาพ) แบบเลื่อนลง แล้วกด Enter
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n คลิกสญัลักษณ์บวก + สเีขยีวทีด่้านขวาของรายการแบบเลื่อนลง แลว้พิมพ์ชื่อของกลุ่มชีวภาพ

n คลิก User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) ในแถบเครือ่งมอื แล้วเพิ่มชื่อให้ไลบรารี Biological
Group Names (ชื่อกลุ่มชีวภาพ) ในแทบ็ Plate (เพลต)

สำคัญ: ชื่อชุดกลุม่ชีวภาพที่คณุเพิ่มในรายการแบบเลื่อนลงจะใช้ได้กบัเพลตปัจจบุันเท่านั้น และเฉพาะเมือ่
คณุกำหนดชื่อให้หลมุและบนัทึกเคา้โครงเพลตเท่านัน้ หากคุณไม่กำหนดชื่อให้หลุมแล้วบันทึกเค้าโครง
ของเพลต ชื่อจะไม่บนัทึกและจะไมส่ามารถใช้ไดใ้นอนาคต ในการเพิม่ชื่อกลุ่มชีวภาพอยา่งถาวร ให้เพิ่ม
ชื่อในไลบรารี Biological Group Names (ชื่อกลุ่มชีวภาพ) ด้วยโดยใช้กล่องโต้ตอบ User Preferences
(การกำหนดค่าของผู้ใช้) ชื่อที่คุณเพิม่ในไลบรารจีะใช้ได้หลังจากคุณเปดิ Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต)
อกีครัง้ โปรดดูขอ้มลูเพิม่เติมที่การตั้งคา่พารามิเตอรเ์พลตเริม่ต้น ในหนา้ 86

วิธลีบชือ่กลุม่ชวีภาพออกจากรายการ

1 คลิก User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) ในแถบเครือ่งมอื

กล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) จะปรากฏขึน้และแสดงแท็บ Plate (เพลต)

2 ในไลบรารี Biological Group Names (ชื่อกลุ่มชีวภาพ) ในแท็บ Plate (เพลต) ใหเ้ลือกชื่อที่จะลบออกแลว้กด
ปุม่ Delete (ลบ)

3 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและออกจากกล่องโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดค่า
ของผู้ใช้)

สำคัญ: คณุไม่สามารถลบชื่อกลุ่มชีวภาพที่คณุบันทึกไว้ด้วยไฟล์เพลตได้ ชื่อที่กำหนดเองที่คุณเพิ่มใน
รายการ Biological Group Names (ชือ่กลุ่มชีวภาพ) แบบเลือ่นลงและที่คณุไมใ่ช้และบันทึกไว้ด้วยไฟล์
เพลตจะถูกลบออกจากรายการโดยอตัโนมตัิ ชื่อที่คณุลบออกจาก Biological Group Names Library
(ไลบรารีชือ่กลุม่ชีวภาพ) จะถกูลบออกจากซอฟต์แวรอ์ย่างถาวรและจะไม่สามารถใช้งานได้อกีต่อไป โปรด
ใช้ความระมดัระวังเมือ่ลบชื่อชีวภาพ

วิธดีชูุดกลุม่ชวีภาพทัง้หมดในเพลต

u คลิก Show Biological Groups (แสดงชุดกลุม่ชีวภาพ) เพื่อดูกลุม่ชีวภาพทั้งหมดในเพลต

แต่ละกลุ่มจะได้รบัการระบุด้วยสเีฉพาะ และปุม่ Show Biological Groups (แสดงกลุ่มชีวภาพ) จะเปลีย่นเป็น
Hide Biological Groups (ซ่อนกลุม่ชีวภาพ)

คลิก Hide Biological Groups (ซ่อนกลุม่ชีวภาพ) เพื่อลา้งสใีนหลุม อกีวิธหีนึง่ คณุสามารถคลิกที่หลุมใดกไ็ดใ้น
เพลตเพือ่ซ่อนกลุ่มชีวภาพได้
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การกำหนดหมายเลขทำซ้ำทางเทคนคิให้หลุม
สำคัญ: ในการกำหนดหมายเลขทำซ้ำทางเทคนคิ หลุมที่เลอืกจะต้องมีสารในหลุมที่เหมอืนกนั กล่าวคือ หลุมที่
เลือกต้องมตีัวอยา่งและสารเรอืงแสงชนดิเดียวกนั หากจำเป็น ใหก้ำหนดชื่อเป้าหมายและชื่อตัวอยา่งเดียวกัน
และชุดกลุ่มชีวภาพเดียวกนั หากไมเ่หมือนกนั CFX Maestro Dx SE จะไมส่ามารถใชต้ัวเลือกนี้ได้

ในการกำหนดหมายเลขทำซำ้ทางเทคนคิให้กบักลุม่ของหลมุหนึง่กลุม่

1 ใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ตรวจสอบให้แนใ่จว่าสารของกลุม่ของหลุมเหมอืนกันทั้งหมด

2 ในบานหนา้ต่างเพลต ใหเ้ลือกกลุ่มเป้าหมายของหลุม

3 หากต้องการกำหนดหมายเลขทำซำ้เดียวกนัให้กบัหลุมทั้งหมดที่เลอืก ในสว่น Replicate # (การทำซ้ำ #)
ในบานหนา้ต่างด้านขวา ให้พมิพห์มายเลขทำซำ้ในชอ่งและเลือกโหลด

4 (ไมบ่ังคบั) วิธใีช้ชุดการทำซำ้กบัชุดของหลมุที่เลือก

a คลิก Technical Replicates (การทำซ้ำทางเทคนคิ) สว่น Replicate # (การทำซำ้ #) จะเปลี่ยนไปแสดง
ตัวเลือกต่อไปนี้

n Replicate size (ขนาดการทำซำ้) — ตัวเลขทีแ่สดงจำนวนของหลุมในแต่ละกลุ่มของการทำซำ้

n Starting replicate # (การทำซำ้เริม่ต้น #) — ตัวเลขแรกในชุดการทำซำ้สำหรบักลุ่มการทำซำ้
ที่เลือก

หมายเหตุ: โดยค่าเริม่ต้น CFX Maestro Dx SE จะแสดงหมายเลขการทำซำ้เริม่ต้นเปน็ตัวเลขหนึง่ที่
มากกว่าหมายเลขทำซ้ำทางเทคนคิสดุท้ายที่กำหนดในเพลต ยกตัวอยา่งเช่น หากหมายเลขทำซำ้
ทางเทคนคิในเพลตครัง้กอ่นคือ 5 หมายเลขเริม่ต้นครัง้ถัดไปจะเป็น 6 คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลข
เริม่ต้นเปน็หมายเลขใด ๆ ที่ยงัไมไ่ด้กำหนดไว้ได้

n ทิศทางการโหลด (แนวนอนหรือแนวตั้ง)
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b คลิก Apply (ใช้) เพื่อใช้พารามเิตอรก์ับชุดทำซำ้และกลับไปที่หน้าจอ Replicate # (การทำซำ้ #)

5 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและบันทึกเพลต

หมายเหตุ: หากคณุเปลี่ยนเพลตผิดพลาด ให้คลิก Undo (เลกิทำ) บนแถบเครือ่งมอื Plate Editor (ตวัแกไ้ข
เพลต) กอ่นที่จะคลกิ OK (ตกลง) เพือ่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

วิธลีบหลมุออกจากชุดทำซำ้

u ให้เลอืกหลุมหรอืกลุ่มของหลุมที่จะลบออก แลว้ล้างชอ่งทำเครือ่งหมาย Replicate # Load (โหลดการทำซ้ำ #)

อกีวิธหีนึง่ คุณสามารถคลิก Clear Replicate # (เคลียรก์ารทำซำ้ #) เพือ่เคลียรห์มายเลขทำซ้ำออกจากหลุม
หรอืกลุ่มของหลมุทีเ่ลือกได้

วิธดีกูารทำซำ้ทางเทคนคิทั้งหมดบนเพลต

u ให้คลิก Show Technical Replicates (แสดงการทำซำ้ทางเทคนิค) เพื่อดูการทำซำ้ทางเทคนคิทั้งหมด
บนเพลต

แต่ละกลุ่มจะได้รบัการระบุด้วยสเีฉพาะ และปุม่ Show Technical Replicates (แสดงการทำซำ้ทางด้านเทคนคิ)
จะเปลีย่นเปน็ Hide Technical Replicates (ซ่อนการทำซำ้ทางเทคนคิ)

คลิก Hide Technical Replicates (ซ่อนการทำซ้ำทางเทคนิค) เพื่อเคลยีรส์ใีนหลุม อกีวิธหีนึง่ คณุสามารถคลกิ
ที่หลุมใดหลมุหนึ่งในเพลตเพื่อซอ่นการทำซ้ำทางเทคนิคได้

การกำหนดชุดเจือจางให้กบัประเภทตวัอย่างมาตรฐาน
ดังที่กล่าวกอ่นหน้านี้ หลุมทั้งหมดที่มปีระเภทตัวอย่างเปน็ Standard (มาตรฐาน) จะต้องได้รบัการกำหนดค่าความเข้ม
ข้น คุณสามารถกำหนดชุดเจอืจางใหก้บัหลุมหลาย ๆ หลุมที่มปีระเภทตวัอย่างเปน็ Standard (มาตรฐาน)

หมายเหตุ: ในการกำหนดชุดเจอืจางให้กบักลุม่ของหลุม หลุมจะต้องรวมอยู่ในชุดทำซำ้ทางเทคนคิ โปรดดูการก
ำหนดหมายเลขทำซำ้ทางเทคนคิใหห้ลมุ ในหนา้ 141 เพื่อดูขอ้มลูเกีย่วกบัการเพิม่หลุมให้กบัชุดทำซำ้

วิธกีำหนดชุดเจอืจางใหก้ับกลุม่ของหลมุตวัอยา่ง Standard (มาตรฐาน)

1 ใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ตรวจสอบให้แนใ่จว่าได้ปฏบิัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

n ประเภทตัวอย่างสำหรับกลุ่มของหลุมเปน็ Standard (มาตรฐาน)

n หลมุทั้งหมดในกลุ่มได้รบัการกำหนดสารเรอืงแสงอย่างนอ้ยหนึง่ชนิด และทั้งหมดมสีารเรอืงแสงชนดิ
เดียวกนั

n หลมุทั้งหมดในกลุ่มจะรวมเข้าไปในชุดทำซำ้ทางเทคนคิชดุเดียวกัน

หมายเหตุ: CFX Maestro Dx SE ใช้ตัวเลือก Dilution Series (ชุดเจือจาง) เฉพาะเมื่อหลุมทั้งหมดที่
เลือกมคีุณสมบตัิตรงตามเกณฑ์เหล่านี้

2 ในบานหนา้ต่างเพลต ใหเ้ลือกกลุ่มเป้าหมายของหลุม
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3 ในสว่น Concentration (ความเขม้ข้น) ในบานหน้าต่างดา้นขวา ให้คลกิ Dilution Series (ชดุเจอืจาง) สว่น
Concentration (ความเขม้ข้น) จะเปลีย่นไปแสดงตัวเลือกต่อไปนี้

n Starting concentration (ความเขม้ขน้เริม่ต้น) — ค่าความเขม้ขน้ทีชุ่ดจะเริม่ต้น

n Replicates from and to (ทำซ้ำตั้งแต่และถงึ) — การทำซ้ำในชุดที่จะใช้ปัจจยัการเจอืจาง

n Dilution factor (ปจัจัยการเจือจาง) — ปรมิาณทีจ่ะเปลี่ยนแปลงความเขม้ขน้ภายในแต่ละกลุ่มทำซ้ำ

4 ตั้งค่าสำหรบัตัวเลอืกหรอืยอมรับค่าเริม่ต้น

5 โดยคา่เริม่ต้น ชุดเจอืจางจะลดลงตามปัจจัยการเจอืจาง เลือก Increasing (เพิม่ขึน้) เพื่อเพิ่มชุดเจอืจาง

6 (ไมบ่ังคบั) โดยค่าเริม่ต้น ปัจจยัการเจอืจางจะใช้กับสารเรอืงแสงทั้งหมดในชุดทำซำ้ หากชดุของคุณมีสารเรอืงแ
สงมากกวา่หนึ่งชนดิและคุณต้องการใชก้ารเจือจางกบัสารเรอืงแสงหนึง่ชนดิ ให้เลือกจากรายการแบบเลือ่นลง

7 คลิก Apply (นำไปใช้) เพื่อใชชุ้ดการเจอืจางกบักลุม่ของหลุมและกลับไปที่มมุมอง Concentration (ความ
เข้มขน้)

8 คลิก OK (ตกลง) เพือ่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและบันทึกเพลต

การคดัลอกสารในหลมุไปยังหลุมอืน่
คณุสามารถคดัลอกสารที่อยู่ในหลมุและวางลงในหลุมเดี่ยวหรอืหลมุหลายหลุมได้ อยา่งไรก็ตาม คณุสามารถคัดลอก
สารทีอ่ยูใ่นหลุมได้เพียงหลุมเดียวเท่านัน้ คณุไมส่ามารถเลอืกหลายหลุมและคัดลอกสารในหลุมเหลา่นั้นได้

วิธกีารคัดลอกสารในหลมุไปยังหลมุอื่น

1 ในบานหนา้ต่างเพลต ใหเ้ลือกหลมุทีจ่ะทำการคัดลอก

2 คลิกขวาที่หลมุและเลอืก Copy Well (คดัลอกหลุม)

3 เลือกหนึง่หลุมหรือหลายหลุมที่จะวางสารนัน้

n หากต้องการเลอืกหลุมเดียว ใหค้ลิกที่หลุม

n หากต้องการเลอืกหลุมที่อยูต่ิดกนัหลายหลุม ใหค้ลกิที่หลุมหนึง่และลากไปยังหลมุเปา้หมาย

n หากต้องการเลอืกหลุมหลายหลุมที่ไม่ติดกัน ใหก้ดปุ่ม Control และคลิกที่แต่ละหลมุ
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4 เมือ่เลอืกหลุมเป้าหมายแลว้ ใหค้ลกิขวาและเลอืก Paste Well (วางหลุม)

CFX Maestro Dx SE จะวางสารในหลมุแรกลงในหลุมที่เลอืก

การเพิ่มบนัทึกสำหรับหลุม
คณุสามารถเพิม่โน้ตอธบิายในหลุมได้ คุณสามารถดูหมายเหตุสำหรบัหลุมได้ในแท็บ Quantification (การหา
ปริมาณ) ในหนา้ต่าง Data Analysis (การวเิคราะห์ขอ้มูล)

วิธเีพิ่มหมายเหตใุห้กบัหลมุ

1 ในบานหนา้ต่างของเพลต ใหเ้ลือกหลมุที่คณุต้องการจะเพิ่มหมายเหตุ

2 ในสว่น View (มุมมอง) ในบานหนา้ต่างด้านล่าง ใหเ้ลือก Well Note (หมายเหตุของหลุม)

พื้นที่ Well Note จะปรากฏขึ้นในบานหนา้ต่างด้านขวา

3 พิมพ์เนือ้หาของโนต้ในกลอ่งขอ้ความแล้วกด Enter

ข้อความจะปรากฏที่ด้านล่างของหลุมที่เลือก

เคลด็ลับ: หากคุณเคยสรา้งโนต้สำหรับหลมุมากอ่น คุณสามารถเลือกโนต้ได้จากรายการแบบเลื่อนลง จาก
นัน้นำไปใช้กบัหลุมที่เลือก

การเคลียร์สารทั้งหมดออกจากหลมุ
คณุสามารถเคลียรส์ารในแต่ละหลุม กลุม่ของหลุม หรือทัง้เพลตของสารทั้งหมดได้ การเคลยีรห์ลมุจะไมล่บข้อมลู
สารเรอืงแสงที่เกบ็รวบรวมไวใ้นระหว่างการอ่านเพลต

สำคัญ: การเคลียร์หลุมจะเป็นการลบสารออกจากหลุมอย่างถาวร หากคณุคลิก OK (ตกลง) และบันทึกเพลตหลัง
จากการเคลียร์หลุม คณุจะไมส่ามารถยกเลิกการเคลยีรไ์ด้ โปรดใชค้วามระมดัระวังเมื่อทำการเคลียรห์ลุม

วิธกีารเคลยีรก์ารตั้งคา่ทั้งหมดจากหลมุ

1 ใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ให้เลือกหลมุหรอืกลุม่ของหลุมในบานหนา้ต่างเพลต

n หากต้องการเลอืกหลุมเดียว ใหค้ลิกที่หลุม

n หากต้องการเลอืกหลุมที่อยูต่ิดกนัหลายหลุม ใหค้ลกิที่หลุมหนึง่และลากไปยังหลมุเปา้หมาย

n หากต้องการเลอืกหลุมหลายหลุมที่ไม่ติดกัน ใหก้ดปุ่ม Control และคลิกที่แต่ละหลมุ

n หากต้องการเลอืกทั้งคอลัมนท์ี่มีประเภทตัวอยา่งเดียวกัน ใหค้ลกิทีห่มายเลขคอลัมน์

n หากต้องการเลอืกทั้งแถว ใหค้ลกิทีห่มายเลขแถว

144 | ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx SE



การกำหนดพารามเิตอร์เพิ่มเติมใหก้บัไฟล์เพลต

2 ในบานหนา้ต่างด้านขวา ให้คลิก Clear Wells (เคลยีรห์ลมุ)

CFX Maestro Dx SE จะเคลียรก์ารตั้งคา่ทั้งหมดจากหลมุที่เลอืก

3 โปรดทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n หากคุณทำการเคลยีรห์ลมุผดิพลาด ให้คลิก Undo (เลิกทำ) บนแถบเครื่องมอื Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)
กอ่นทีจ่ะคลิก OK (ตกลง) เพื่อยอมรบัการเปลีย่นแปลง

สำคัญ: หากคลกิ OK (ตกลง) กอ่นที่จะคลิก Undo (เลิกทำ) จะเป็นการบนัทกึการเปลี่ยนแปลงและปดิ
ใช้งาน Undo (เลกิทำ) บนแถบเครือ่งมอื Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต)

n คลิก OK (ตกลง) เพือ่ยอมรบัการเปลี่ยนแปลงและบันทึกเพลต
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การเปลี่ยนการตั้งคา่การทดสอบ
ใช้กล่องข้อความ Experiment Settings (การตั้งคา่การทดสอบ) เพื่อดหูรอืเปลี่ยนรายการของเป้าหมาย ตัวอย่าง หรือ
กลุ่มชีวภาพ หรอืเพือ่ตั้งคา่กลุ่มตัวอยา่งการวิเคราะห์การแสดงออกของยีน โดยจะชว่ยวิเคราะห์ว่าคณุได้กำหนดกลุ่ม
ชีวภาพให้กบัหลุมต่าง ๆ บนเพลตแล้วหรอืไม่

ในกลอ่งขอ้ความ Experiment Settings (การตั้งคา่การทดสอบ) แท็บ Targets (เป้าหมาย) แสดงรายการของชื่อ
เป้าหมายสำหรับแต่ละปฏกิริยิา PCR เช่น ยนีเปา้หมายหรอืลำดบัยนีที่สนใจ

แท็บ Samples and Biological Groups (ตวัอย่างและกลุ่มชีวภาพ) แสดงรายชื่อของตัวอย่างและชื่อกลุม่ชวีภาพ ที่บ่ง
บอกถงึแหล่งที่มาของเปา้หมาย เช่น เกบ็ตัวอย่างที่ 1 ชั่วโมง (1HR) หรอืจากแต่ละรายการที่ระบุ (mouse1)

วิธเีปลีย่นการตั้งค่าเพลตโดยใชก้ลอ่งขอ้ความ Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ)

1 หากต้องการเปดิกล่องโต้ตอบ Experiment Settings (การตั้งคา่การทดสอบ) ให้ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n ในบานหนา้ต่างด้านขวาของ Plage Editor (ตัวแก้ไขเพลต) ให้คลิก Experiment Settings (การตั้งคา่การ
ทดสอบ)

n ในแท็บ Gene Expression (การแสดงของยนี) ในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) ให้คลิก
Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ)

กล่องโต้ตอบ Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ) จะปรากฏขึน้โดยแสดงเนือ้หาของแท็บ Targets
(เปา้หมาย)

2 หากต้องการเพิม่ชือ่เปา้หมาย ตัวอยา่ง หรอืกลุม่ชีวภาพใหม่ ให้พมิพ์ชือ่ในแท็บที่เหมาะสมในกล่องข้อความ
New (ใหม่) แล้วคลิก Add (เพิ่ม)

3 หากต้องการลบชื่อเปา้หมาย ตัวอยา่ง หรอืกลุ่มชีวภาพออกจากรายการ ให้เลอืกช่องทำเครือ่งหมายของรายการ
ในคอลัมน์ Select to Remove (เลอืกเพือ่ลบ) ในแท็บทีเ่หมาะสม แล้วคลิก Remove checked
item(s) (ลบรายการที่ทำเครือ่งหมายไว้)
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การเปลีย่นการตั้งค่าการทดสอบ

4 CFX Maestro Dx SE ไมร่วมตัวอย่างประเภท NTC (การควบคุมไม่มเีทมเพลต) จากการวิเคราะห์การแสดงออก
ของยีน

หากต้องการรวมประเภทตัวอยา่ง NTC ใหล้้างช่องทำเครือ่งหมาย Exclude (ยกเว้น) ของ NTC ในสว่นประเภท
ตัวอยา่งต่อไปนี้ คณุเลือกยกเว้นประเภทตัวอย่างต่อไปนีไ้ด้โดยการเลือกช่องทำเครือ่งหมายที่เหมาะสม

n NRT (no reverse transcriptase) (การควบคมุการควบคุมไมม่รีีเวิรส์แทรนสครปิเทส)

n Negative Control (การควบคมุคา่ลบ)

n Positive Control (การควบคมุค่าบวก)

n Standard (มาตรฐาน)

5 ในแท็บ Targets (เปา้หมาย)

a ในการเลือกเป้าหมายเปน็การอา้งองิสำหรบัการวิเคราะหส์ารการแสดงออกของยีน ใหเ้ลือกในคอลัมน์
Reference (การอ้างองิ)

b หากต้องการซ่อนการตั้งค่าการวิเคราะห์ที่จะนำมาใช้ในแท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยีน)
ในหนา้ตา่ง Analysis Settings (การตั้งค่าการวเิคราะห์) ให้ยกเลิกการเลือก Show Analysis Settings
(แสดงการตั้งคา่การวเิคราะห์)

ซอฟต์แวรจ์ะซ่อนคอลมัน์ต่อไปนี้

n Color (สี)

n Show Chart (แสดงแผนภมูิ)

n Auto Efficiency (ประสทิธภิาพอตัโนมตัิ)

n Efficiency (%) (ประสทิธิภาพ %)

c หากต้องการเปลี่ยนสกีราฟของเป้าหมายในแผนภมูิ Gene Expression (การแสดงออกของยนี) ให้คลิกที่
เซลล์ในคอลมัน์ Color (สี) เลอืกสใีหม่ในกล่องโต้ตอบ Color (สี) ที่ปรากฏขึน้ แลว้คลกิ OK (ตกลง)

d หากต้องการแสดงเปา้หมายในสทีีเ่ลอืกในแผนภมูิ Gene Expression (การแสดงออกของยนี) ให้เลอืกช่อง
ทำเครือ่งหมายของเป้าหมายในคอลมัน์ Show Chart (แสดงแผนภมูิ)

e ตามคา่เริ่มต้น CFX Maestro Dx SE จะคำนวณคา่ประสทิธภิาพสมัพทัธใ์หก้บัเป้าหมาย หากสาร
เป้าหมายมกีราฟมาตรฐานรวมอยู่ดว้ย

หากต้องการใชค้่าประสิทธิภาพที่กำหนดไว้กอ่นหนา้นี้ ใหพ้ิมพ์ค่าในเซลล์ของเป้าหมายในคอลมัน์
Efficiency (%) (ประสทิธิภาพ %) แลว้กดปุ่ม Enter CFX Maestro Dx SE จะยกเลกิการทำเครือ่งหมายใน
ช่อง Auto Efficiency (ประสทิธภิาพอตัโนมตัิ)
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6 ในแท็บ Samples and Biological Groups (ตัวอยา่งและกลุ่มชีวภาพ)

a หากต้องการเลอืกตัวอย่างหรอืกลุม่ชวีภาพเปน็ตัวอย่างควบคุมสำหรบัการวิเคราะห์ขอ้มลูการแสดงออกของ
ยนี ให้เลือกช่องทำเครือ่งหมายของตัวอยา่งหรือกลุ่มชีวภาพในคอลมัน์ Control (ควบคมุ)

b หากต้องการกำหนดเงือ่นไขการควบคมุใหก้บัตัวอยา่งหรอืกลุ่มชีวภาพสำหรบัการทดสอบ ให้คลกิช่องทำ
เครือ่งหมายของตัวอยา่งหรอืกลุ่มชีวภาพในคอลัมน์ Control (ควบคุม)

c หากยังไมไ่ดเ้ลอืก ให้คลิก Show Analysis Settings (แสดงการตั้งคา่การวิเคราะห์) เพือ่ดูหรอืเปลีย่นพารา
มเิตอร์การวิเคราะหท์ี่จะนำไปใช้งานในแท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยนี) ซอฟต์แวรจ์ะซอ่น
คอลมัน์ Color (สี) และ Show Chart (แสดงแผนภมูิ)

7 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกพารามเิตอร์ในกล่องโต้ตอบ Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ) แล้วกลับ
สูห่นา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต)
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การสร้างกลุ่มหลุม

การสร้างกลุ่มหลุม
กลุ่มของหลมุจะแบง่เพลต ๆ หนึง่ออกเป็นสว่นหลุมย่อยที่สามารถแยกวิเคราะหไ์ดใ้นหน้าต่าง Data Analysis
(การวิเคราะหข์้อมลู) เมื่อตั้งค่ากลุ่มหลมุแล้วให้เลอืกหนึง่กลุ่มในหนา้ต่าง Data Analysis (การวเิคราะห์ขอ้มูล) เพื่อ
วิเคราะหข์้อมลูในรปูแบบของกลุ่มอสิระ ยกตัวอยา่งเช่น ตั้งค่ากลุ่มหลุมเพื่อวิเคราะห์การทดสอบหลายรายการที่
ดำเนนิการในหนึ่งเพลต หรอืเพื่อวิเคราะห์กลุ่มหลมุแต่ละกลุ่มด้วยเสน้โค้งมาตรฐานที่ต่างกนั

หมายเหตุ: กลุม่หลุมเริม่ต้นคอื All Wells (หลุมทั้งหมด)

วิธสีรา้งกลุม่หลมุ

1 หากต้องการเปดิ Well Groups Manager (ตวัจดัการกลุ่มหลมุ) ให้ทำหนึ่งในสิง่ต่อไปนี้

n ในแถบเครือ่งมือ Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ใหค้ลกิ Well Groups (กลุม่หลุม)

n ในหนา้ตา่ง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู) ให้คลกิ Manage Well Groups (จัดการกลุ่มหลุม)

กล่องโต้ตอบ Well Groups Manager (ตัวจดัการกลุ่มหลมุ) จะปรากฏขึน้

2 คลิก Add (เพิ่ม) เพื่อสรา้งกลุ่มใหม่ เมนแูบบเลื่อนลงจะแสดงชื่อกลุ่มเป็น Group 1 สำหรับกลุ่มแรก

3 เลือกหลมุใหก้ับกลุ่มหลมุในมมุมองเพลตโดยการคลิกและลากข้ามกลุม่หลุมต่าง ๆ หลุมที่เลือกจะปรากฏใน
Manager (ตวัจัดการ)

4 (ไมบ่ังคบั) หากต้องการเปลี่ยนชื่อกลุม่ ให้เลือกชื่อในเมนแูบบเลื่อนลง แลว้พิมพ์ชื่อใหม่

5 (ไมบ่ังคบั) หากต้องการลบกลุ่มหลุม ให้เลอืกชื่อในรายการแบบเลือ่นลงแลว้คลกิ Delete (ลบ)
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6 คลิก OK (ตกลง) เพือ่สิ้นสดุการดำเนนิการและปดิหนา้ต่าง หรอืคลิก Cancel (ยกเลกิ) เพื่อปดิหนา้ต่างโดย
ไมเ่ปลี่ยนแปลงคา่ใด

รายการเมนูคลกิขวาสำหรบักลอ่งโต้ตอบ Well Groups Manager (ตวัจัดการกลุม่หลุม)

ตาราง 10 แสดงรายการเมนูที่มอียูใ่นกล่องโต้ตอบ Well Groups Manager (ตัวจดัการกลุม่หลุม) เมือ่คณุคลกิขวาที่
หลมุใด ๆ

รายการ ฟงักช์นั

Copy (คดัลอก) คัดลอกสารในหลุมที่สามารถวางในหลุมอืน่ๆ ได้

Copy as Image (คดัลอกเป็นภาพ) คัดลอกมมุมองตัวเลือกหลุมเป็นภาพ

Print (พิมพ์) พมิพม์ุมมองตัวเลือกหลุม

Print Selection (ตัวเลือกพิมพ์) พมิพเ์ฉพาะเซลล์ทีเ่ลือก

Export to Excel (ส่งออกไปยงั
Excel)

ส่งออกขอ้มลูไปยงัสเปรดชตี Excel

Export to CSV (ส่งออกไปยงั
CSV)

ส่งออกขอ้มลูเป็นเอกสารทีค่ั่นด้วยจุลภาค

Export to Xml (ส่งออกไปยงั Xml) ส่งออกขอ้มลูเป็นเอกสาร .xml

Export to Html (ส่งออกไปยงั
Html)

ส่งออกขอ้มลูเป็นเอกสาร .html

ตาราง 10 รายการเมนูคลิกขวาในกล่องโต้ตอบ Plate Editor Well Groups Manager (ตวัจัดการ
กลุ่มหลมุในตัวแกไ้ขเพลต)
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การเปลี่ยนลกัษณะการติดตาม

การเปลี่ยนลักษณะการติดตาม
ในระหว่างการตั้งค่าเพลตและขณะที่กำลังดำเนินการอยู่ คณุสามารถปรบัเปลี่ยนสแีละลกัษณะการติดตามการเพิม่
ปริมาณได้ จากนั้นคณุสามารถดูการติดตามได้อย่างง่ายดายในหนา้ต่างสถานะแบบเรยีลไทมใ์นขณะที่กำลังรวบรวม
ข้อมลู

วิธกีารเปลีย่นลกัษณะการติดตาม

1 คลิก Trace Styles (ลักษณะการติดตาม) ในแถบเครือ่งมอื Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต)

กล่องโต้ตอบ Trace Styles (ลกัษณะการติดตาม) จะปรากฏขึน้มาสำหรบัเพลตที่เปิด ตัวอย่างเช่น

2 หากต้องการแสดงลกัษณะการติดตามด้วยสารเรอืงแสงที่ระบุ ใหเ้ลือกสารเรอืงแสงจากเมนูแบบเลือ่นลง
Fluorophores (สารเรืองแสง)

3 วิธเีปลีย่นการแสดงการติดตาม

a เลือกประเภทการติดตามจากรายการแบบเลื่อนลง Wells (หลมุ)

b คลิกที่สใีนคอลัมน์ Color (สี)

c ในกลอ่งโต้ตอบ Color (สี) ที่ปรากฏขึน้มา ให้เลอืกสอีืน่สำหรบัการติดตาม และคลิก OK (ตกลง)

CFX Maestro Dx SE จะแสดงการเปลี่ยนสสีำหรับประเภทหลุมในตาราง

d (ไมบ่ังคบั) เลือกสญัลักษณ์สำหรบัการติดตามจากรายการแบบเลื่อนลง Symbols (สญัลักษณ์)

4 หากต้องการเปลี่ยนชุดสอีย่างรวดเรว็ ให้คลิกตัวเลือกที่เหมาะสมในหัวขอ้ Color Quick Set (ชดุสดี่วน)

5 หากต้องการดูป้ายกำกบัหลุมในตาราง ใหเ้ลือกประเภทของปา้ยกำกบัในหวัข้อ Well Labels (ปา้ยกำกับหลมุ)
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6 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลง หรอื Cancel (ยกเลิก) เพื่อยกเลกิการเปลี่ยนแปลง
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การดู การส่งออก และการนำเข้าเพลตในรปูแบบสเปรดชีต

การดู การส่งออก และการนำเข้าเพลตในรูปแบบสเปรดชตี
Spreadsheet View/Importer (มุมมอง/ตัวนำเข้าสเปรดชีต) จะแสดงขอ้มลูสารของเพลตในรปูแบบสเปรดชีต ตัวดูจะ
มตีัวเลือกเพื่อดู นำเข้า และสง่ออกขอ้มูลของหลุมตามที่อธิบายด้านล่าง

การใช้ Spreadsheet Viewer เพื่อส่งออกและนำเขา้ขอ้มูลเพลต

คณุสามารถสง่ออกชื่อเปา้หมาย ชือ่ตัวอย่าง ชื่อกลุม่ชีวภาพ และหมายเหตุของหลุมในเทมเพลตรปูแบบที่คัน่ด้วยแท็บ
จาก Spreadsheet Viewer ไปยังแอปพลเิคชัน เช่น Microsoft Excel คุณยงัสามารถนำเข้าข้อมลูจากแอปพลิเคชันที่
คัน่ดว้ยแท็บลงในเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหนา้จากไฟล์ขอ้มูลการทดลองได้เช่นกนั

หากตอ้งการใช้งาน Spreadsheet View/Importer (มุมมอง/ตัวนำเขา้แผ่นงาน)

1 สรา้งและบันทึกไฟล์เพลต (ดกูารสรา้งไฟลเ์พลตโดยใช้ตัวแกไ้ขเพลต)

2 ที่แถบเครือ่งมอื Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต) คลกิที่แท็บ Spreadsheet View/Importer (มุมมอง/ตัวนำเข้าแผ่น
งาน) เพื่อเปิดกลอ่งโต้ตอบ Plate Spreadsheet View (มุมมองแผ่นงานของเพลต)

3 (ไมบ่ังคบั) คลกิที่ Show Biological Set Name (แสดงชื่อชุดชีวภาพ) และ Show Well Note boxes (แสดงกล่อง
บนัทึกหมายเหตุหลมุ) เพื่อแสดงคอลมัน์เหล่านี้ใน Spreadsheet View และในไฟล์ที่สง่ออก

4 คลิกปุ่ม Export Template (ส่งออกเทมเพลต) เพื่อสรา้งเทมเพลตว่างในไฟล์ Excel (ฟอรแ์มต .csv) ไฟลท์ี่สง่
ออกจะแสดงเคา้โครงเหมอืนกบัเพลตของคณุ

เคลด็ลับ: ใช้ชื่อไฟล์เพลตเมื่อบนัทกึไฟลเ์พลตของคณุ เพือ่ชว่ยให้หาไฟล์ได้งา่ย

5 เติมข้อมลูในเซลล์ของไฟล์ Excel ด้วยสารในหลมุ

หมายเหตุ: คุณสามารถแกไ้ขเนือ้หาของเซลล์ต่าง ๆ ในคอลัมนท์ี่มเีครือ่งหมายดอกจัน (*) ถัดจากชื่อของ
คอลมัน์ได้ (เช่น *ชื่อเปา้หมาย, *ชื่อตัวอย่าง, *ชื่อกลุม่ชีวภาพ, *หมายเหตุของหลุม)
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หมายเหตุ: คุณไมส่ามารถเพิม่คา่ลงในคอลัมน์ Standard Curve (เสน้โค้งมาตรฐาน) และ Quantity
(ปรมิาณ) ในไฟล์ Excel ที่สง่ออกได้ หากต้องการแกไ้ขขอ้มลูดังกล่าว ให้สง่กลบัไปที่ Plate Editor แล้ว
เลือก Settings (ตั้งค่า) > Units (หน่วย) ในแถบเมนู หลังจากที่การทดลองของเพลตเสรจ็สิน้ ขอ้มูลจาก
เสน้โค้งมาตรฐานเหล่านีจ้ะปรากฏในแผนภมูกิราฟเสน้โค้งมาตรฐานที่แท็บ Quantification (การหา
ปริมาณ) ในหนา้ต่าง Data Analysis (การวเิคราะห์ขอ้มูล) โดยอยู่ในรปูแบบหน่วยที่คณุเลือก

6 นำเขา้ไฟล์ Excel ที่เติมขอ้มลูกลบัเขา้ไปที่ Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต) โดยคลิกปุ่ม Import (นำเข้า) ข้อมลู
เพลตที่นำเข้าจะปรากฏในหนา้ต่าง Plate Spreadsheet View (มุมมองสเปรดชตีของเพลต)

สำคัญ: หากคุณมสีารเรอืงแสงหลายชนดิ คณุจะต้องทำตามขั้นตอนที่ 3-5 สำหรบัสารเรอืงแสงแต่ละชนดิ
โดยใช้เมนูดรอปดาวน์ Flours List (รายการสารเรืองแสง) ใน Plate Spreadsheet View (มุมมอง
สเปรดชตีของเพลต)

7 คลิกที่ปุ่ม OK (ตกลง) ข้อมลูใหม่ของเพลตจะปรากฏในหน้าต่าง Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

เคลด็ลับ: คุณสามารถดูรายการเมนทูี่มใีนเครือ่งมอื Spreadsheet View/Importer (ดู/นำเขา้สเปรดชีต) หากคุณ
คลิกขวาบนหลุมใดกไ็ดใ้นเครื่องมอื หรอืบนสว่นหวัของตารางใดก็ได้ใน Plate Spreadsheet View (มมุมอง
สเปรดชตีของเพลต)
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การสรา้งเค้าโครงเพลตโดยใชต้วัชว่ยการตั้งค่าเพลต

การสร้างเค้าโครงเพลตโดยใช้ตัวชว่ยการตั้งค่าเพลต
คณุสามารถใช้ Setup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการตั้งคา่) ในการปอ้นขอ้มูลเค้าโครงเพลตที่จำเปน็สำหรบัการวิเคราะห์
การแสดงออกยีนที่เป็นบรรทัดฐานดังนี้

n ชื่อเป้าหมาย

n ชื่อตัวอยา่ง

n ตำแหนง่ของเปา้หมายและตัวอย่างบนเพลต

n ยนีอา้งองิ

n ตัวอยา่งควบคมุ

คณุสามารถใช้ Setup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการตั้งคา่) กอ่น ระหว่าง หรอืหลงัทำการทดสอบได้

การใชต้ัวช่วยสร้างการตัง้คา่เพลต
บทนี้อธบิายถงึวิธกีารสรา้งเคา้โครงเพลตโดยใช้ตัวชว่ยสรา้งการตั้งคา่เพลต หากต้องการดูสารของแตล่ะหลุมใน
เพลตไดง้่ายขึน้ ให้คลิก Zoom (ซูม) เพลตที่ดา้นบนของ Setup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการตั้งคา่)

สำคัญ: หากกลับไปที่แท็บ Auto layout (เคา้โครงอตัโนมตัิ) ในขณะที่อยูใ่นแท็บอืน่ ๆ ใน Setup Wizard
(ตัวช่วยสรา้งการตั้งคา่) จะเปน็การรเีซต็เค้าโครงเพลต โปรดใช้ความระมัดระวังเมือ่เลือกแท็บนี้

เคลด็ลับ: คุณสามารถรเีซต็เคา้โครงโดยเลือก Tools (เครือ่งมอื) > Clear Plate (เคลยีรเ์พลต) ใน Setup
Wizard (ตัวช่วยสรา้งการตั้งคา่) ได้

วิธใีช้ตวัช่วยสรา้งการตั้งคา่เพลต

1 เปิด Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

2 ในการเปิดตวัช่วยการตั้งคา่ ให้ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n เลือก Editing Tools (เครือ่งมือแกไ้ข) > Setup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการตั้งคา่)

n คลิก Setup Wizard (ตวัช่วยสร้างการตั้งค่า) บนแถบเครือ่งมอื Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

Setup Wizard (ตวัช่วยสร้างการตั้งค่า) จะปรากฏขึน้โดยแสดงแท็บ Auto layout (เค้าโครงอตัโนมตัิ)
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3 ในแท็บ Auto Layout (เคา้โครงอตัโนมตัิ) ใหท้ำดงัต่อไปนี้

a คลิกที่หลมุหนึง่ในตารางและลากผ่านลงเพื่อระบุพืน้ทีบ่นเพลตที่คณุวางแผนจะโหลดตัวอยา่ง

b ปอ้นจำนวนเปา้หมายและตวัอย่างที่จะโหลด

เคลด็ลับ: จำนวนเป้าหมายและตัวอยา่งที่จะโหลดจะตอ้งเท่ากับจำนวนเซลล์ที่เลอืก หากตวัเลขทีป่้อน
ไมพ่อดีกบัพื้นที่ที่เลอืก ให้ปรบัเปลีย่นตัวเลขหรอืพื้นที่การเลอืกเพลต คณุสามารถระบุการจัดวาง
รายการบนเพลตและจดักลุ่มได้

c (ไมบ่ังคบั) เปลีย่นการจดัวางเพลต ตัวอยา่งเช่น คณุสามารถกำหนดเป้าหมายในคอลมันแ์ละตัวอยา่งในแถว
หรอืจดักลุ่มตามตัวอยา่ง

d คลิก Next (ถัดไป) เพือ่ไปยังแท็บ Target Names (ชื่อเปา้หมาย)

หมายเหตุ: หากเคา้โครงเพลตของคณุไมม่ีรปูแบบปกติ ใหใ้ช้แท็บ Target Names (ชือ่เป้าหมาย) เพื่อ
กำหนดตำแหนง่เปา้หมายของคุณด้วยตนเอง หรือใช้แท็บ Sample Names (ชือ่ตัวอย่าง) เพือ่กำหนด
ตำแหนง่ตัวอย่างของคณุบนเพลตด้วยตนเอง คลิกและลากเพื่อเลือกหลุมหลายหลุม

4 ในแท็บ Target Names (ชือ่เป้าหมาย) ให้กำหนดชื่อเปา้หมายสำหรบักลุ่มเป้าหมาย

a โปรดทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n หากต้องการเปลี่ยนชื่อเป้าหมายตามกลุม่ ให้ตั้งค่าเป็น Select by to Target (เลือกโดยไปทีเ่ปา้หมาย)

n หากต้องการเปลี่ยนชื่อเป้าหมายตามหลุม ใหต้ั้งคา่เป็น Select by to Well (เลือกโดยไปที่หลุม)

b เลือกกลุ่มเป้าหมายหรือหลุมในตาราง และพิมพ์ชื่อในรายการแบบเลื่อนลง Target Name (ชื่อเปา้หมาย)
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การสรา้งเค้าโครงเพลตโดยใชต้วัชว่ยการตั้งค่าเพลต

เคลด็ลับ: กด Tab เพื่อเลือกกลุม่หรอืหลุมถดัไปทางขวา หรอื Enter เพื่อเลอืกกลุ่มหรือหลุมถดัไปทาง
ด้านล่าง หรอือกีวิธีหนึง่ ในแท็บ Target Name (ชื่อเปา้หมาย) และ Sample Name (ชื่อตัวอยา่ง)
ให้กดปุม่ Control ค้างไว้และคลิกที่หลุมเพื่อเลือกหลมุหลายหลุมที่ไมไ่ดอ้ยูต่ิดกนั

c คลิก Next (ถัดไป) เพือ่ไปยังแท็บ Sample Names (ชือ่ตัวอย่าง)

5 ในแท็บ Sample Names (ชื่อตัวอยา่ง) ให้กำหนดชื่อตัวอยา่งสำหรบักลุ่มตัวอยา่ง

6 คลิก Next (ถัดไป) เพือ่ไปยังแท็บ Reference Targets (เปา้หมายอา้งองิ)

7 ในแท็บ Reference Targets (เปา้หมายอา้งองิ) ให้เลอืกเปา้หมายอย่างนอ้ยหนึง่รายการเพื่อใช้เป็นข้อมลูอา้งองิ
สำหรบัการแสดงออกของยีนที่เปน็บรรทัดฐาน และคลิก Next (ถัดไป) เพื่อดำเนนิการต่อไปยังแท็บ Control
Sample (ตัวอยา่งควบคมุ)

8 ในแท็บ Control Sample (ตวัอย่างควบคุม) ให้เลือกตัวอยา่งหนึง่ตัวอย่างเพือ่ใช้เปน็ตัวควบคุมสำหรบัการ
คำนวณการแสดงออกของยนีสมัพัทธ์

9 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกเค้าโครงเพลตและกลบัไปที่ Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ซึ่งคุณสามารถกำหนดคา่
พารามเิตอรเ์พลตเพิ่มเติมได้ โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมได้ทีก่ารกำหนดพารามเิตอร์เพิม่เติมให้กบัไฟลเ์พลต ในหนา้
135

หรอือกีวิธหีนึง่ คลกิ Previous (ก่อนหนา้) เพื่อกลับไปยงัแท็บกอ่นหน้าเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: หากกลบัไปที่แท็บ Auto Layout (เคา้โครงอัตโนมัติ) จะเปน็การรเีซต็เพลตโดยอตัโนมัติ โปรด
ใช้ความระมดัระวังเมือ่คลกิ Previous (กอ่นหน้า)
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บทที่ 8 การเตรยีมเพลต
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บทที่ 9 การดำเนนิการทดสอบ
บทนี้อธบิายวิธดีำเนินการทดสอบแบบกำหนดเอง (กำหนดโดยผู้ใช้) หรอืการทดสอบ PrimePCR โดยใช้ ซอฟต์แวร์
CFX Maestro Dx, Security Edition

ไฟล์ขอ้มลูการทดสอบจะมขี้อมลูโปรโตคอลและข้อมลูเพลตสำหรบัการทดสอบ นอกจากนี้ ไฟลย์ังประกอบด้วยข้อมลู
จากการวิเคราะห์ที่ CFX Maestro Dx SE ดำเนนิการหลงัจากทำการทดสอบเสรจ็สิน้ด้วย

CFX Maestro Dx SE ทำใหก้ารตั้งคา่และการทดสอบที่ผูใ้ชก้ำหนดหรอืการทดสอบ PrimePCR เปน็เรือ่งง่าย
หนา้ต่าง Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ) จะแนะนำใหท้ราบถงึขัน้ตอนทั่วไปในการตัง้คา่การทดสอบ ซึ่งจะนำ
คณุไปที่กล่องโต้ตอบ Start Run (เริ่มต้นการทดสอบ) จากนัน้คณุจะเริม่ต้นการทดสอบได้
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บทที่ 9 การดำเนนิการทดสอบ

หนา้ต่าง Run Setup (ตัง้ค่าการทดสอบ)
หนา้ต่าง Run Setup (ตั้งคา่การทดสอบ) ให้คณุเข้าถงึไฟล์อย่างรวดเร็วและมกีารตัง้คา่ที่จำเป็นต้องดำเนนิการและ
ทำการทดลอง เมื่อคณุเลือกทำการทดลองที่กำหนดโดยผู้ใช้ หนา้ต่าง Run Setup (ตั้งค่าการทดสอบ) จะเปิดแสดง
แท็บ Protocol (โปรโตคอล) เมือ่คุณเลือกทำการทดสอบ PrimePCR หนา้ต่าง Run Setup (ตัง้คา่การทดสอบ) จะเปิด
การแสดงแท็บ Start Run (เริ่มการทดสอบ)

เคลด็ลับ: ดูข้อมลูเพิม่เติมเกีย่วกบั PrimePCR ที่การดำเนนิการทดสอบ PrimePCR ในหนา้ 177 ดูข้อมลู
เพิ่มเติมเกีย่วกบัแท็บ Start Run (เริ่มการทดสอบ) ในหนา้ 167
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หนา้ตา่ง Run Setup (ตัง้คา่การทดสอบ)

1 แท็บตา่ง ๆ จะแนะนำคุณเกีย่วกับการตั้งค่าและการทำการทดสอบ

n แท็บ Protocol (โปรโตคอล) — เลอืกโปรโตคอลที่มอียูท่ีจ่ะทดสอบหรือแกไ้ข หรือสร้าง
โปรโตคอลใหม่ใน Protocol Editor (ตัวแก้ไขโปรโตคอล)

n แท็บ Plate (เพลต) — เลือกเพลตที่มีอยูท่ี่จะทดสอบหรือแก้ไข หรอืสรา้งเพลตใหม่ใน Plate
Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

n แท็บ Start Run (เริ่มการทดสอบ) — ดูการตั้งค่าการทดสอบ เลือกบลอ็กเครื่องมือหนึ่งหรือ
หลายบล็อก และเริ่มการทดสอบ

2 หน้าต่างหลักแสดงตัวเลือกสำหรบัแต่ละแทบ็เมื่อคุณใชแ้ท็บ

3 ปุ่มนำทางจะนำคุณไปยงัแทบ็ Start Run (เริม่การทดสอบ)

คำอธบิายสญัลักษณ์

การเข้าสู่หน้าต่างการตัง้คา่การทดสอบ
วิธเีขา้สู่หนา้ต่าง Run Setup (การตัง้ค่าการทดสอบ)

u โปรดทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n ในแท็บ Run setup (การตั้งค่าการทดสอบ) ใน Startup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริ่มต้น) ให้คลกิที่ User-
defined (ผูใ้ช้กำหนด) หรอื PrimePCR

n ในหนา้ตา่ง Home (หนา้หลกั) ให้คลิกที่ User-defined Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบที่ผู้ใช้กำหนด)
หรอื PrimePCR Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ PrimePCR) บนแถบเครื่องมอื

n ในหนา้ตา่ง Home (หนา้หลกั) ให้เลอืก Run (การทดสอบ) > User-defined Run (การทดสอบที่ผู้ใช้
กำหนด) หรอื Run (การทดสอบ) > PrimePCR Run (การทดสอบ PrimePCR)
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บทที่ 9 การดำเนนิการทดสอบ

แทบ็ Protocal (โปรโตคอล)
แท็บ Protocal (โปรโตคอล) จะแสดงตัวอยา่งของไฟล์โปรโตคอลที่คณุวางแผนจะดำเนนิการ ไฟล์โปรโตคอลมคีำ
แนะนำสำหรบัขัน้ตอนอณุหภมูิของอปุกรณร์วมทั้งตัวเลือกอปุกรณ์ที่ควบคุมอตัราการเปลี่ยนแปลงอณุหภมูิขึน้ลง
ปริมาณตัวอยา่ง และอณุหภมูิฝาครอบ

สำหรบัคา่เริม่ต้นซอฟต์แวรจ์ะแสดงโปรโตคอลที่ระบุไว้ในการเลือกไฟล์สำหรบัสว่นการตั้งคา่การทำงานในแทบ็ไฟล์
ในกลอ่งโต้ตอบ User (ผูใ้ช้) > User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้้) คุณสามารถเปลี่ยนโปรโตคอลเริม่ต้นได้
ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ของผู้ใช้) โปรดดูการเปลี่ยนการตั้งค่าไฟล์เริม่ต้น ในหนา้ 83
สำหรบัขอ้มูลเพิ่มเติม

ในแท็บ Protocal (โปรโตคอล) คุณสามารถทำดังนี้

n สรา้งโปรโตคอลใหมส่ำหรบัทดสอบ

n เลือกโปรโตคอลที่มอียู่สำหรบัทดสอบหรือแกไ้ข

สำหรบัขอ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกับการสรา้งและการแกไ้ขโปรโตคอลโปรดดู บทที่ 7, การสรา้งโปรโตคอล

วิธสีรา้งโปรโตคอลใหม่

1 ที่แท็บ Protocal (โปรโตคอล) ใหค้ลกิ Create New (สร้างใหม่)

Protocol Editor (ตัวแกไ้ขโปรโตคอล) จะปรากฏขึ้น

2 ใช้ Protocol Editor (ตวัแกไ้ขโปรโตคอล) ในการสรา้งโปรโตคอลใหม่
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แทบ็ Protocal (โปรโตคอล)

3 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกโปรโตคอลและกลบัไปยงัแท็บ Protocal (โปรโตคอล) ใน Run Setup (การตั้งค่าการ
ทดสอบ)

4 ดูรายละเอยีดของโปรโตคอล และทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n หากรายละเอียดถกูต้อง คลกิ Next (ถัดไป) เพื่อดำเนนิการต่อไปยงัแท็บ Plate (เพลต)

n หากรายละเอียดไมถ่กูต้อง คลิก Edit Selected (แกไ้ขสิง่ที่เลอืก) เพื่อกลับไปยงัหน้าต่าง Protocol Editor
(ตัวแก้ไขโปรโตคอล) แกไ้ขโปรโตคอล บันทึกการเปลีย่นแปลง จากนัน้คลกิ Next (ถัดไป) บนแท็บ
Protocal (โปรโตคอล) เพื่อดำเนนิต่อไปยังแท็บ Plate (เพลต)

วิธเีลอืกโปรโตคอลทีม่ีอยู่

1 บนแท็บ Protocal (โปรโตคอล) ใหท้ำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n คลิก Select Existing (เลอืกที่มอียู่) และไปยงัโปรโตคอลทีม่ีอยู่

n คลิก Express Load (โหลดดว่น) และเลือกโปรโตคอลจากรายการแบบเลือ่นลงของโปรโตคอล

เคลด็ลับ: คุณสามารถเพิ่มโปรโตคอลไปยงัหรอืลบโปรโตคอลออกจากรายการแบบเลือ่นลง Express
Load (โหลดด่วน) ได้ โปรดดู การเพิ่มและการลบไฟล์โหลดโปรโตคอลดว่น ที่ตามมาสำหรบัขอ้มูลเพิ่ม
เติม

2 ดูรายละเอยีดของโปรโตคอล และทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n หากรายละเอียดถกูต้อง คลกิ Next (ถัดไป) เพื่อดำเนนิการต่อไปยงัแท็บ Plate (เพลต)

n หากรายละเอียดไมถ่กูต้อง คลิก Edit Selected (แกไ้ขสิง่ที่เลอืก) เพื่อเปดิ Protocol Editor (ตัวแก้ไข
โปรโตคอล) แก้ไขโปรโตคอล บนัทึกการเปลี่ยนแปลง จากนัน้คลิก Next (ถัดไป) บนแท็บ Protocal
(โปรโตคอล) เพื่อดำเนนิต่อไปยังแท็บ Plate (เพลต)

การเพิ่มและการลบไฟล์โหลดโปรโตคอลด่วน

คณุสามารถปรบัเปลี่ยนเนือ้หาของรายการแบบเลือ่นลง Express Load (โหลดด่วน) ที่ปรากฏใน Protocol Editor
(ตัวแก้ไขโปรโตคอล) ได้ โปรโตคอลในรายการนี้จะถกูบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้

c:\Users\Public\Public Documents\Bio-Rad\CFX_MDx\Users\<user_name>\ExpressLoad\

วิธปีรบัเปลีย่นรายการ Express Load (โหลดดว่น) ของโปรโตคอล

1 คน้หาและเปดิโฟลเดอร์ ExpressLoad

2 ตรวจดูไฟล์โปรโตคอล (.pcrl) ในโฟลเดอร์

3 ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n ลบโปรโตคอลออกจากโฟลเดอรเ์พื่อนำไฟล์เหลา่นัน้ออกจากรายการแบบเลื่อนลง

n คดัลอกโปรโตคอลลงในโฟลเดอรเ์พื่อเพิ่มไฟล์เหล่านั้นลงในรายการแบบเลื่อนลง
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บทที่ 9 การดำเนนิการทดสอบ

แทบ็เพลต
หมายเหตุ: หากโปรโตคอลที่เลอืกในแท็บ Protocol (โปรโตคอล) ไมไ่ด้ประกอบด้วยขั้นตอนการอา่นเพลต
สำหรบัการวิเคราะห์ PCR แบบเรยีลไทม์ แท็บ Plate (เพลต) นั้นจะถกูซ่อน หากต้องการดูแท็บ Plate (เพลต) ให้
เพิ่มขั้นตอนการอา่นเพลตอย่างน้อยหนึง่ขั้นตอนไปยังโปรโตคอล

แท็บ Plate (เพลต) จะแสดงตัวอย่างของไฟล์เพลตที่คุณวางแผนจะโหลด ในการทดสอบ PCR แบบเรยีลไทม์ ไฟล์
เพลตจะประกอบดว้ยคำอธบิายสารของแต่ละหลุมรวมทัง้สารเรืองแสง โหมดสแกน และประเภทเพลต CFX Maestro
Dx SE จะใช้คำอธิบายเหลา่นีส้ำหรบัการรวบรวมและวิเคราะหข์้อมลู

ตามคา่เริ่มต้นแล้ว ซอฟต์แวรจ์ะแสดงเพลตที่ระบไุว้ในสว่น File Selection for Run Setup (การเลอืกไฟลส์ำหรบัการ
ตั้งค่าการทดสอบ) ในแท็บ File (ไฟล์) ในกล่องโต้ตอบ User (ผู้ใช้) > User Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้)
คณุสามารถเปลีย่นเพลตเริม่ต้นได้ในกลอ่งโต้ตอบ User Preferences (การกำหนดคา่ของผู้ใช้) โปรดดู
การเปลี่ยนการตั้งคา่ไฟลเ์ริม่ต้น ในหน้า 83 สำหรบัขอ้มูลเพิ่มเติม

ที่แท็บ Plate (เพลต) คณุสามารถทำดงันี้

n สรา้งเพลตใหมเ่พือ่โหลด

n เลือกเพลตทีม่ีอยูเ่ดิมเพือ่โหลดหรอืแกไ้ข

สำหรบัขอ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกับการสรา้งและแกไ้ขเพลต โปรดดูบทที่ 8, การเตรยีมเพลต
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แทบ็เพลต

วิธสีรา้งเพลตใหม่

1 ที่แท็บ Plate (เพลต) ให้คลิก Create New (สรา้งใหม่)

Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) จะปรากฏขึน้

2 ใช้ Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต) ในการสรา้งเพลตใหม่

3 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกเพลตและกลับไปที่แท็บ Plate (เพลต) ใน Run Setup (การตั้งค่าการทดสอบ)

4 ดูรายละเอยีดของเพลต จากนั้นดำเนนิการหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n หากรายละเอียดถกูต้อง คลกิที่ Next (ถัดไป) เพื่อดำเนนิการไปยงัแทบ็ Start Run (เริม่ทำการทดสอบ)

n หากรายละเอียดไมถ่กูต้อง คลิกที่ Edit Selected (แกไ้ขสิง่ทีเ่ลอืก) เพื่อกลับไปยงั Plate Editor (ตัวแกไ้ข
เพลต) ตรวจดูไฟลเ์พลต บนัทึกการเปลีย่นแปลง จากนัน้คลิกที่ Next (ถัดไป) ที่แท็บ Plate (เพลต) เพื่อ
ดำเนนิการไปยังแท็บ Start Run (เริ่มทำการทดสอบ)

วิธเีลอืกไฟลเ์พลตที่มอียูเ่ดมิ

1 ที่แท็บ Plate (เพลต) ให้ดำเนนิการหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n คลิก Select Existing (เลอืกที่มอียู่) และไปยงัไฟล์เพลตที่มีอยูเ่ดิม

n คลิกที่ Express Load (โหลดดว่น) จากนัน้เลือกไฟล์เพลตจากรายการแบบเลือ่นลง

เคลด็ลับ: คุณสามารถเพิ่มหรอืลบเพลตออกจากรายการ Express Load (โหลดด่วน) แบบเลื่อนลงได้
โปรดดทูี่การเพิ่มและการลบไฟล์โหลดเพลตด่วนต่อไปเพือ่ดูข้อมลูเพิ่มเติม

2 ดูรายละเอยีดของเพลต จากนั้นดำเนนิการหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n หากรายละเอียดถกูต้อง คลกิที่ Next (ถัดไป) เพื่อดำเนนิการไปยงัแทบ็ Start Run (เริม่ทำการทดสอบ)

n หากรายละเอียดไมถ่กูต้อง คลิกที่ Edit Selected (แกไ้ขสิง่ทีเ่ลอืก) เพื่อเปดิหนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ข
เพลต) ตรวจดูไฟลเ์พลต บนัทึกการเปลีย่นแปลง จากนัน้คลิกที่ Next (ถัดไป) เพื่อดำเนนิการไปยงัแท็บ Start
Run (เริม่ทำการทดสอบ)

การเพิ่มและการลบไฟล์โหลดเพลตดว่น

คณุสามารถปรบัเปลี่ยนเนือ้หาของรายการแบบเลือ่นลง Express Load (โหลดด่วน) ที่ปรากฏใน Plate Editor (ตัวแก้
ไขเพลต) ได้ เพลตที่ปรากฏในรายการนีจ้ะถกูบันทึกไวใ้นโฟลเดอรต์่อไปนี้

c:\Users\Public\Documents\Bio-Rad\CFX_MDx\Users\<user_name>\ExpressLoad\

วิธปีรบัเปลีย่นรายการ Express Load (โหลดดว่น) ของไฟลเ์พลต

1 คน้หาและเปดิโฟลเดอร์ ExpressLoad

2 ตรวจดูไฟล์เพลต (.pltd) ในโฟลเดอร์

3 โปรดทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n ลบไฟล์เพลตออกจากโฟลเดอรเ์พื่อนำไฟล์เหลา่นัน้ออกจากรายการแบบเลื่อนลง
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n คดัลอกไฟล์เพลตลงในโฟลเดอรเ์พื่อเพิ่มไฟล์เหล่านั้นลงในรายการแบบเลื่อนลง
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แท็บ Start Run (เริ่มการทดสอบ)

แทบ็ Start Run (เริ่มการทดสอบ)
แท็บ Start Run (เริ่มการทดสอบ) แสดงข้อมลูเกีย่วกบัการทดลองที่จะดำเนนิการ นอกจากนีย้ังแสดงบล็อกเครือ่งมือที่
เชื่อมต่อที่คุณสามารถทำการทดลองได้

ในแท็บ Start Run (เริม่การทดสอบ) คุณสามารถทำสิง่ต่อไปนี้ได้

n ดูขอ้มูลการทดสอบแบบรายละเอยีด รวมถงึไฟล์โปรโตคอลที่เลือก ไฟลเ์พลต และโหมดสแกน

n เพิ่มหมายเหตุเกีย่วกบัการทดสอบ

n ดูรายละเอยีดเกี่ยวกบัเครื่องมอืที่เชื่อมต่อทั้งหมด รวมถงึสถานะการทดสอบ (ที่ดำเนนิการหรอืที่ไมด่ำเนนิการ)
ปริมาณตัวอยา่งในหนว่ย µl อณุหภมูฝิาครอบ โหมดการเลยีนแบบ และ ID หรือบาร์โค้ดถา้มี

หมายเหตุ: คุณสามารถแกไ้ขคอลมัน์ที่ปรากฏใน Start Run (เริ่มการทดสอบ) ในตาราง Selected Blocks
(บล็อกที่เลือก) ดูข้อมลูเพิม่เติมที่การปรบัเปลี่ยนรายละเอยีดในตารางบล็อกที่เลือก ในหนา้ 168

n เลือกหนึง่บลอ็กหรือหลายบล็อกที่จะทำการทดสอบ

n เปิดหรอืปิดฝาครอบของเครือ่งมือที่เลอืกจากระยะไกล

n เริม่การทดสอบ
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การปรับเปลี่ยนรายละเอยีดในตารางบลอ็กทีเ่ลอืก

คณุสามารถปรบัเปลี่ยนคอลัมนท์ี่ปรากฏใน Start Run (เริม่ทำการทดสอบ) ในตาราง Selected Block(s) (บล็อกที่
เลือก) ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรบัเปลี่ยนปรมิาตรตัวอยา่งเริ่มต้นและค่าอณุหภมูิของฝาครอบในตารางได้
การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา่จะใช้กบัการทดสอบทีจ่ะดำเนนิการ

วิธเีพิ่มคอลมันใ์น Start Run (เริม่ทำการทดสอบ) ในตาราง Selected Blocks (บลอ็กที่เลอืก)

u คลิกขวาที่ตารางแล้วเลอืกตัวเลอืกในเมนูทีป่รากฏขึน้มา

วิ ธี ลบคอลั มน์ ใน Start Run (เริ ่ มทำ การทดสอบ) ในตาราง Selected Blocks (บล็ อกที ่ เลื
อก)

u คลิกขวาที่ตารางแล้วลา้งตัวเลอืกในเมนทูี่ปรากฏขึ้นมา

วิธแีกไ้ขปรมิาณตวัอยา่งหรอืคา่อณุหภมูขิองฝาครอบสำหรบับลอ็ก

u เลือกปรมิาณตัวอยา่งหรอืเซลล์อณุหภมูฝิาครอบสำหรบับล็อกเป้าหมาย แล้วพิมพค์่าใหมล่งในเซลล์

วิธเีพิ่ม ID การทดสอบหรอืบารโ์ค้ดสำหรบับลอ็ก

u เลือกเซลล์ ID/บารโ์ค้ดสำหรบับลอ็กเปา้หมายและพิมพ์ ID หรอืสแกนบล็อกด้วยเครือ่งอา่นบารโ์คด้

การดำเนนิการทดสอบ
สำคัญ: กอ่นทีจ่ะดำเนนิการทดสอบ ใหต้รวจสอบใหแ้นใ่จว่าซอฟต์แวรป์้องกันไวรสัของคอมพิวเตอรข์องคุณจะ
ไมเ่ริม่การสแกนในระหว่างการทดสอบ โปรดดูการติดตัง้ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx SE ในหน้า 33 และพบผู้
ดูแลระบบของคุณสำหรบัขอ้มลูเพิม่เติม

วิธดีำเนนิการทดสอบ

1 ในแท็บ Start Run (เริม่การทดสอบ) ใหต้รวจสอบรายละเอยีดของเพลตและโปรโตคอลในหัวขอ้ Run
Information (ขอ้มลูการทดสอบ)

2 (ไมบ่ังคบั) เพิ่มบันทึกเกี่ยวกบัการดำเนนิการหรอืการทดสอบในกล่องข้อความ Notes (บนัทึก)

3 เลือกช่องทำเครือ่งหมายของบล็อกอย่างน้อยหนึง่บล็อกที่จะดำเนนิการทดสอบ

เคลด็ลับ: หากต้องการดำเนนิการทดสอบในบล็อกทั้งหมด ใหเ้ลอืก Select All Blocks (เลอืกบล็อกทั้งหมด)
ที่อยูใ่ต้ตาราง Selected Blocks (บล็อกที่เลือก)

4 (ตัวเลอืก) คลิก Flash Block Indicator (ตวับ่งชี้บลอ็กกระพรบิ) เพื่อกะพรบิไฟ LED แสดงสถานะบนบลอ็กเครื่องมอื
ที่เลือก

5 ใสเ่พลตที่จะทำการทดสอบลงในบลอ็ก

a คลิก Open Lid (เปดิฝา) ฝาครอบมอเตอร์ของแต่ละบล็อกที่เลือกจะเปิดขึน้

b ใสเ่พลตที่จะทำการทดสอบลงในแต่ละบลอ็กที่เลอืก
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แท็บ Start Run (เริ่มการทดสอบ)

c คลิก Close Lid (ปดิฝา)

เคลด็ลับ: บน CFX Opus Dx system แตะ Open Lid (เปิดฝาครอบ) หรอื Close Lid (ปดิฝาครอบ) บนหนา้
Home (หนา้หลกั)

6 คลิก Open Lid (เปดิฝาครอบ) และ Close Lid (ปดิฝาครอบ) เพือ่เปดิและปิดฝาครอบมอเตอรข์องแตล่ะบล็อก
เครือ่งมือที่เลอืก

7 ดูรายละเอยีดการการทดสอบ และทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n หากรายละเอียดถกูต้อง ใหค้ลกิ Start Run (เริม่การทดสอบ)

n หากรายละเอียดไมถ่กูต้อง

o แกไ้ขรายละเอยีดใหถู้กต้องในตาราง Selected Blocks (บล็อกที่เลือก) และคลกิ Start Run (เริม่การ
ทดสอบ)

o กลับไปยงัแท็บที่ถกูต้องและทำการเปลีย่นแปลงที่เหมาะสม บันทึกการเปลีย่นแปลงแล้วคลิก Next (ถัด
ไป) เพื่อกลับไปที่แท็บ Start Run (เริม่การทดสอบ) และเริม่ต้นการดำเนนิการทดสอบ

วิธเีริม่ต้นการทดสอบใหม่จากการทดสอบก่อนหนา้

u โปรดทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n เลือก File (ไฟล์) > Repeat a Run (ทำการทดสอบซำ้) ในแถบเมนซูอฟต์แวรห์ลัก ค้นหาและคลกิสองครัง้ที่
ไฟล์ขอ้มลูการทดสอบที่คุณต้องการจะทำซำ้

n เลือกแท็บ Repeat Run (ทำการทดสอบซำ้) ใน Startup Wizard (ตวัช่วยสรา้งการเริม่ตน้) และคลกิสอง
ครั้งที่ไฟล์ขอ้มลูการทดสอบของการทดสอบที่คุณต้องการจะทำซำ้

หรอือกีทางเลือกหนึ่ง ในแท็บ Repeat Run (ทำการทดสอบซำ้) คณุสามารถคลิก Browse (เรยีกดู) แล้วค้น
หาและดับเบิลคลิกที่ไฟลข์้อมลูการทดสอบที่คณุต้องการจะทำซ้ำ
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กล่องโต้ตอบ Run Details (รายละเอียดการทดสอบ)
เมือ่คุณคลิก Start Run (เริม่การทดสอบ) CFX Maestro Dx SE จะแจ้งให้คณุบนัทึกไฟลข์้อมลู (.pcrd) เริม่การ
ทดสอบ และเปิดกลอ่งโต้ตอบ Run Details (รายละเอยีดการทดสอบ) กล่องโต้ตอบ Run Details (รายละเอยีดการ
ทดสอบ) ประกอบดว้ยแท็บสถานะ 3 แท็บ

n Run Status (สถานะการทดสอบ) — ใช้แท็บนี้เพื่อดสูถานะปจัจบุันของโปรโตคอล เปดิหรอืปดิฝาครอบ
หยดุการทดสอบชั่วคราว เพิ่มการทำซ้ำ ข้ามขัน้ตอน หรอืหยดุการทดสอบ

n Real-time Status (สถานะเรียลไทม์) — ใช้แท็บนี้เพือ่ดขู้อมลูสารเรอืงแสงของ PCR แบบเรยีลไทมต์ามที่มี
การเกบ็รวบรวม

n Time Status (สถานะเวลา) — ใช้แท็บนี้เพื่อดตูัวจับเวลาถอยหลังแบบเตม็หน้าจอสำหรบัโปรโตคอล

คำอธบิายโดยละเอยีดสำหรบัแท็บเหลา่นี้อยูใ่นหวัข้อต่อไป

แท็บสถานะการทดสอบ
แท็บ Run Status (สถานะการทดสอบ) จะแสดงสถานะปัจจุบนัของการทดสอบที่กำลังดำเนนิการอยู่ ในมมุมองนี้
คณุยังสามารถควบคุมฝาครอบและเปลี่ยนการทดสอบทีก่ำลังดำเนนิการอยูไ่ด้
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กล่องโตต้อบ Run Details (รายละเอยีดการทดสอบ)

1 Run Status Pane (บานหน้าต่างสถานะการทดสอบ) แสดงการดำเนินการปัจจบุันของ
โปรโตคอล

2 Run Status Controls (ควบคุมสถานะการทดสอบ) ช่วยให้คุณสามารถใช้งานเครื่องมือหรือ
ขัดขวางโปรโตคอลปัจจบุันได้

3 Run Information Pane (บานหน้าต่างข้อมูลการทดสอบ) แสดงรายละเอยีดการทดสอบ

คำอธบิายสญัลักษณ์

คำสั่ง Run Status (เรยีกดูสถานะการทำงาน)

ใช้คำสัง่ในแท็บ Run Status (สถานะการทดสอบ) เพือ่ใช้งานอปุกรณจ์ากซอฟต์แวรห์รอืเปลีย่นการทดสอบที่กำลงั
ดำเนนิอยู่

หมายเหตุ: ทำการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลระหว่างการทดสอบ เช่น การเพิ่มการทำซ้ำ แต่อยา่เปลี่ยนไฟล์โปรโต
คอลที่เกีย่วขอ้งกบัการทดสอบ การดำเนนิการเหล่านีจ้ะถกูบนัทึกใน Run Log (ประวัติการทำการทดสอบ)

— เปิดฝาครอบมอเตอรบ์นอุปกรณ์ที่เลือก

สำคัญ: การเปดิฝาครอบระหว่างการทดสอบจะเปน็การหยดุการทดสอบชั่วคราวในขัน้ตอนปจัจบุันและอาจ
ทำให้ขอ้มลูเปลี่ยนแปลงไป คำสั่ง Run Status (เรียกดสูถานะการทำงาน) ในหน้า 171

— ปิดฝาครอบมอเตอร์บนอปุกรณ์ที่เลือก

— เพิ่มการทำซ้ำให้กบัขั้นตอนคำสัง่ GOTO ปัจจุบนัในโปรโตคอล มีตัวเลอืกนีใ้นกรณทีี่การทดสอบกำลงั
ดำเนนิการในขัน้ตอนคำสัง่ GOTO เท่านัน้

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มการทำซำ้ได้ในขณะที่อยูใ่นรอบ GOTO เมือ่โปรโตคอลกำลังดำเนินการอยู่
อยา่งไรก็ตาม CFX Maestro Dx SE จะรบัรูก้ารเปลี่ยนแปลงล่าสดุในจำนวนครัง้ที่ทำซ้ำ ตัวอยา่งเช่น หาก
คณุเพิ่มการทำซ้ำอกี 10 ครัง้ในระหว่างที่อยูใ่นรอบ GOTO ซอฟต์แวรจ์ะเปลี่ยนจำนวนทั้งหมดเปน็ n + 10
หากคณุเพิ่มการทำซำ้อกีห้า (5) ครัง้ในขณะที่อยูใ่นรอบเดยีวกนั CFX Maestro จะเปลี่ยนจำนวนการทำ
ซำ้ทั้งหมดเปน็ n + 5 การเปลีย่นแปลงครัง้แรก (การทำซ้ำ 10 ครั้ง) จะตกไป เพื่อใหแ้น่ใจว่าซอฟตแ์วร์
ดำเนนิการตามจำนวนการทำซำ้ทีต่้องการ ให้ป้อนจำนวนทั้งหมด (ในกรณนีี้คอืการทำซ้ำ 15 ครั้ง)

— ข้ามขั้นตอนปัจจุบนัในโปรโตคอล

หมายเหตุ: หากคณุเริม่การข้ามขณะอยู่ในขัน้ตอน GOTO ระบบจะข้ามไปยงัรอบถดัไปในลปู GOTO หาก
รอบสดุทา้ยของขั้นตอน GOTO กำลังดำเนนิอยู่ขณะที่คุณทำการข้าม ระบบจะขา้มไปยงัขั้นตอนถดัไป

— ไฟ LED กะพริบบนอปุกรณท์ี่เลือกเพื่อระบุบล็อกที่เลือก
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— หยดุโปรโตคอลชั่วคราว

หมายเหตุ: การดำเนินการนีจ้ะถกูบันทึกใน Run Log (ประวัติการทำการทดสอบ)

— ให้โปรโตคอลที่หยดุชั่วคราวกลบัมาทำงาน

— หยดุการทำงานกอ่นโปรโตคอลสิน้สดุ

หมายเหตุ: การหยดุการทำงานกอ่นโปรโตคอลสิน้สดุอาจทำใหข้้อมลูของคุณเปลีย่นแปลงไป

เปิดฝาครอบของเครือ่งมอืระหว่างการทดสอบ PCR

หากเปิดฝาครอบของเครือ่งมือระหว่างการทดสอบ PCR CFX Maestro Dx SE จะแสดงข้อความยนืยันต่อไปนี้:

ขณะที่ขอ้ความปรากฏขึน้ เครื่องมอืจะยงัคงดำเนินการกับโปรโตคอลตอ่ไป ปุ่ม OK (ตกลง) จะหยดุการทดสอบชั่วคราว และ
ฝาครอบของเครื่องมือจะคลายและเปิดออก ปุ่ม Cancel (ยกเลิก) จะยกเลิกข้อความและดำเนินการทดสอบต่อไป
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แท็บสถานะเรียลไทม์
แท็บ Real-time Status (สถานะเรยีลไทม์) แสดงขอ้มูล PCR แบบเรยีลไทมท์ี่เกบ็รวบรวมได้ในแต่ละรอบในระหว่าง
ทำการทดสอบหลงัจากที่มกีารอา่นค่าสองเพลตแรก

1 Amplification Trace Pane (หนา้ตา่งการติดตามการเพิม่ปรมิาณ) แสดงขอ้มูลการเพิ่ม
ปริมาณแบบเรียลไทม์ในระหวา่งทำการทดสอบ

2 Well Group Identifier (ตัวระบุกลุ่มหลุม) หากมีการระบุกลุ่มหลมุในการตั้งค่าเพลต ผู้ใช้
สามารถเลือกกลุม่หลุมที่เฉพาะเจาะจงเพือ่ดูการติดตาม หลุม และขอ้มลูแบบตารางได้

Step Number Identifier (ตัวระบุหมายเลขขั้นตอน) หากโปรโตคอลเก็บขอ้มูลทีข่ั้นตอนมาก
กวา่หนึ่งขัน้ตอน (เช่น ในขณะที่ทำการเพิ่มปริมาณและ Melt Curve) ผู้ใช้สามารถเลอืก
ขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงและดูการติดตามที่เก็บรวบรวมได้ในขั้นตอนนั้นได้

3 Well Selector Pane (บานหน้าต่างตัวเลือกหลุม) แสดงหลุมทีใ่ช้งาน ไม่ได้ใช้งาน และ
ไม่มสีารในเพลต

4 Plate Setup Table Pane (บานหนา้ตา่งตารางการตั้งค่าเพลต) แสดงการตั้งค่าเพลตใน
รูปแบบตาราง

คำอธบิายสญัลักษณ์
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5 Run Details Pane (บานหน้าต่างรายละเอียดการทดสอบ) แสดงสถานะเรียลไทมข์อง
การทดสอบ ซึ่งประกอบด้วยรายการตอ่ไปนี้

n Current Step (ขั้นตอนปัจจบุัน)

n Current Repeat (การทำซ้ำในปัจจุบัน)

n Current Temperature (อุณหภูมปิัจจบุัน)

n Time Remaining (เวลาทีเ่หลืออยู่)

n Sample Temperature (อุณหภูมขิองตวัอยา่ง)

n Lid temperature (อุณหภูมฝิาครอบ)

6 Plate Setup (การตัง้ค่าเพลต) เปิดกล่องโต้ตอบ Plate Setup (การตั้งคา่เพลต) ซึ่งผู้ใช้
สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพลตปัจจุบันในระหวา่งทำการทดสอบได้

ในแท็บ Real-time Status (สถานะเรยีลไทม์) คณุสามารถทำดงันี้

n แสดงหรอืซอ่นการตดิตามแบบเรยีลไทมโ์ดยเลือกการติดตามในบานหน้าต่างตัวเลอืกหลุมหรอืตาราง
การตั้งค่าเพลต

n ดูการตดิตามหนึ่งรายการหรอืเปน็กลุม่โดยเลอืกการติดตามในกลุ่มหลมุแบบเลือ่นลง

n แกไ้ขเพลตหรอืเปลีย่นไฟล์เพลต

n ใช้ไฟล์ PrimePCR ในการทดสอบ

การแสดงหรอืซอ่นการตดิตามแบบเรยีลไทม์

ตามคา่เริ่มต้น หลุมที่มสีารอยูท่ั้งหมดจะทำงานและปรากฏในตารางการตั้งคา่เพลต หลุมที่ทำงานจะปรากฏเปน็สี
นำ้เงนิในบานหน้าต่างตัวเลือกหลุม หลุมที่ซอ่นอยูจ่ะปรากฏเปน็สเีทาออ่น และหลุมที่ไม่ได้ใช้จะปรากฏเป็น
สเีทาเข้มในบานหนา้ต่างตัวเลือกหลุม

คณุสามารถซอ่นการติดตามจากหลมุที่ใช้งานอยูใ่นระหว่างทำการทดสอบได้ โดย CFX Maestro Dx SE ยังคง
รวบรวมขอ้มูลสำหรบัทุกหลมุต่อไป เมือ่คุณซ่อนหลมุ ข้อมลูของหลุมที่ซ่อนจะไมป่รากฏในตารางการตั้งค่าเพลต

วิธซี่อนการตดิตามแบบเรยีลไทม์

u ในบานหนา้ต่างตัวเลือกหลมุ ให้คลิกหลุมที่ทำงาน (สีฟ้า) ที่คุณต้องการจะซอ่น

วิธแีสดงการตดิตามแบบเรยีลไทม์

u ในบานหนา้ต่างตัวเลือกหลมุ ให้คลิกหลุมที่ซอ่น (สีเทาออ่น) ทีคุ่ณต้องการจะแสดง

โปรดดูขอ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัตัวเลือกหลมุได้ที่ ตัวเลือกหลมุ ในหนา้ 193
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การแก้ไข Plate Setup (การตั้งค่าเพลต)

วิธแีกไ้ขการตั้งคา่เพลต

u คลิก Plate Setup (การตั้งค่าเพลต) แล้วเลือก View/Edit Plate (ดู/แกไ้ขเพลต)

หนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต) จะปรากฏขึน้ ซึ่งคุณสามารถแกไ้ขเพลตได้ขณะที่กำลังดำเนินการ
ทดสอบอยู่ สำหรับข้อมลูเพิ่มเติมเกีย่วกบัการแก้ไขเพลต โปรดดูบทที่ 8, การเตรยีมเพลต

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คณุยงัสามารถแกไ้ขรปูแบบการติดตามได้จากหน้าต่าง Plate Editor (ตัวแกไ้ข
เพลต) การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏขึ้นในแผนภาพลกัษณะการติดตามการเพิม่ปรมิาณในแท็บ Real-time
Status (สถานะแบบเรยีลไทม์)

การเปลีย่นไฟลเ์พลต

เคลด็ลับ: การเปลีย่นไ่ฟล์เพลตจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่หากคณุเริม่ทำการทดสอบดว้ยไฟล์ Quick Plate (เพลต
ด่วน) ในโฟลเดอร์ ExpressLoad

วิธเีปลีย่นไฟลเ์พลต

u คลิก Plate Setup (การตั้งค่าเพลต) แล้วเลือกตัวเลือกใดตัวเลอืกหนึ่งต่อไปนี้

n Replace Plate File (เปลีย่นไฟลเ์พลต) — เลอืกไฟลเ์พลตใหมจ่ากรายการในหน้าต่างเบราว์เซอร์

n Apply PrimePCR File (ใช้ไฟล์ PrimePCR) — ค้นหาไฟลก์ารทดสอบที่จะได้เค้าโครงเพลตมาโดยใช้
การคน้หาแบบสมารท์หรอืคลิก Browse (เรียกดู) เพื่อค้นหาไฟล์ทีคุ่ณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ Bio-Rad
และไฟล์ที่ไมไ่ด้อยู่ในโฟลเดอร์ PrimePCR

หมายเหตุ: CFX Maestro Dx SE จะตรวจสอบโหมดการสแกนและขนาดเพลตสำหรบัไฟลเ์พลต ซึ่งจะต้อง
เป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัการตั้งคา่การทดสอบสำหรับให้การทดสอบเริม่ทำงาน
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แท็บ Time Status (สถานะเวลา)
แท็บ Time Status (สถานะเวลา) แสดงเวลาที่เหลอือยู่ที่จะทำการทดสอบปจัจบุันให้เสรจ็สิน้
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การดำเนนิการทดสอบ PrimePCR

การดำเนินการทดสอบ PrimePCR
การทดลอง PrimePCR จะใช้การวิเคราะห์แบบตามเสน้ทาง (Pathway) หรอืเฉพาะโรค (Disease-Specific) ที่ Bio-
Rad ได้ตรวจสอบและปรบัค่า Wet-Lab แล้ว โดยสามารถใช้งานได้ในรปูแบบต่อไปนี้

n แผงอเนกประสงค์ — คือเพลตที่ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์เฉพาะสำหรบัเสน้ทางหรอืโรคทางชีววิทยา ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการควบคุม PrimePCR และยนีอ้างองิ

n แผงกำหนดค่าตามประสงค์ — คือเพลตที่สามารถตั้งคา่ได้ในเค้าโครงที่กำหนดโดยผูใ้ช้ พรอ้มกับตัวเลือกใน
การเลอืกการวเิคราะห์ตามความสนใจ การควบคุม และการอ้างองิที่ต้องการ

n การวิเคราะห์แบบแยก — คอืหลอดแก้วที่ประกอบไปด้วยการไพรเมอร์เฉพาะสำหรบัการใช้งานในการทำ
ปฏิกรยิาแบบเรยีลไทม์

หากต้องการลดเวลาการทำงานโดยรวม คุณสามารถลบขั้นตอนการหลอมละลายในโปรโตคอลได้ Bio-Rad แนะนำ
ไมใ่หคุ้ณปรบัเปลี่ยนสิง่ใดเพิ่มเติมไปยงัโปรโตคอลการทดลอง PrimePCR โปรโตคอลเริม่ต้นเปน็โปรโตคอลที่
ใช้งานสำหรบัตรวจสอบการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงค่าไปจากนีอ้าจสง่ผลต่อผลลัพธท์ี่ได้ การเปลีย่นแปลงที่เกิด
กบัโปรโตคอลจะถกูทำเปน็หมายเหตุไว้ที่แท็บ Run Information (ขอ้มลูการทดสอบ) ของไฟล์ข้อมลูผลลัพธ์และใน
รายงานใด ๆ ที่ถกูสรา้งขึ้น

วิธเีริม่ต้นทดสอบ PrimePCR

u หากต้องการเริม่ต้นทดสอบ PrimePCR ให้ดำเนนิการหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n ใน Startup Wizard (ตวัช่วยสร้างการเริม่ต้น) เลือก PrimePCR ทีแ่ท็บ Run Setup (การตั้งคา่
การทดสอบ) แล้วเลอืกสารเคมทีี่เหมาะสม (SYBER® หรอืโพรบ)

n เลือกการทดลอง PrimePCR จากรายการ Recent Runs (การทดสอบลา่สดุ) ที่แท็บ Repeat Run
(การทดสอบซำ้) ใน Startup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริม่ต้น)

n เลือก File (ไฟล์) > Open (เปดิ) > PrimePCR Run (การทดลอง PrimePCR) ที่หนา้ต่าง Home
(หนา้หลัก)

n ลากและวางไฟล์การทดลอง PrimePCR บนหนา้ต่าง Home (หน้าหลัก)

หลงัจากทีคุ่ณเลอืกการทดสอบ PrimePCR แล้ว หนา้ต่าง Run Setup (การตั้งคา่การทดสอบ) จะเปดิขึ้นที่แท็บ Start
Run (เริม่ทำการทดสอบ) พร้อมกบัเคา้โครงเพลต PrimePCR เริม่ต้นที่โหลดไวต้ามอปุกรณ์ที่เลอืก

วิธลีบขัน้ตอนการหลอมละลายในโปรโตคอล

u ที่แท็บ Protocol (โปรโตคอล) ใหย้กเลิกการทำเครื่องหมายในช่องทีอ่ยูต่ิดกบัรายการ Include Melt Step (รวม
ขั้นตอนการหลอมละลาย)
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วิธนีำเขา้ขอ้มลูเปา้หมายสำหรบัเพลต PrimePCR ไปยงัเคา้โครงเพลต

1 โปรดทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n ที่แท็บ Real-time Status (สถานะแบบเรยีลไทม์) ในกล่องโต้ตอบ Run Details (รายละเอียดการทดสอบ)
ให้เลอืก Plate Setup (การตั้งค่าเพลต) > Apply PrimePCR File (ใช้ไฟล์ PrimePCR)

n ในหนา้ตา่ง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู) ให้เลือก Plate Setup (การตั้งคา่เพลต) > Apply
PrimePCR File (ใช้ไฟล์ PrimePCR)

2 ในกลอ่งโต้ตอบไฟล์การทดสอบ PrimePCR ให้คลิก Browse (เรียกดู) เพื่อไปยงัไฟล์ PrimePCR (.csv)
ที่เหมาะสม

3 เลือกไฟล์ PrimePCR ที่ต้องการและคลกิ Open (เปิด)

CFX Opus Dx systemนำเขา้ข้อมลูเป้าหมายไปยังเค้าโครงเพลต
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การถา่ยโอนข้อมูลสแตนดอ์ะโลนเพือ่การวเิคราะห์

การถา่ยโอนข้อมลูสแตนด์อะโลนเพื่อการวิเคราะห์
สำคัญ: เมือ่คุณถา่ยโอนไฟลข์้อมลูจาก CFX Opus Dx system ไปยัง CFX Maestro Dx SE ไฟล์ทั้งหมดที่
บนัทึกไว้ในระบบจะถกูถ่ายโอน ตรวจสอบให้แนใ่จวา่คณุมเีนือ้ทีว่่างเพียงพอที่จะทำการถา่ยโอนขอ้มลูได้
อย่างปลอดภยั

เมือ่การทดสอบเสรจ็สิน้ CFX Maestro Dx SE จะวิเคราะห์ขอ้มูลสารเรอืงแสง หากทำการทดสอบในโหมดCFX
Maestro Dx SEสแตนดอ์ะโลนและบนัทึกลงในเครือ่ง CFX Opus Dx system เองแล้ว ต้องถา่ยโอนขอ้มูลไปยงัคอม
พิวเตอร์ CFX Maestro Dx SE เพื่อทำการวิเคราะห์

CFX Opus Dx system สามารถจดัเกบ็การทดสอบ PCR แบบเรยีลไทมไ์ดถ้ึง 100 ครัง้ หลงัการทดสอบเสรจ็สิน้ CFX
Maestro Dx SEคุณสามารถถา่ยโอนไฟลข์้อมลูสแตนด์อะโลนไปยงัคอมพวิเตอร์ CFX Maestro Dx SE ผ่านอเีมล
CFX Maestro Dx SEไดรฟ์ USB หรอืผ่านซอฟต์แวรไ์ด้

ในสว่นนีจ้ะอธบิายวิธกีารถา่ยโอนไฟล์ขอ้มูลสแตนด์อะโลนไปยงัคอมพิวเตอร์ CFX Maestro Dx SE

การถา่ยโอนข้อมูลผ่านอีเมล
วิธกีารส่งอีเมลไฟลข์อ้มลูเมือ่สิ้นสุดการทดสอบ

1 ตั้งค่าการแจง้เตือนทางอเีมลสำหรบัเครือ่งมอื

โปรดดูการตั้งคา่การแจง้เตือนทางอเีมล ในหนา้ 79 หรอื CFX Opus Dx Real-Time PCR System คูม่ือการใช้
งาน

2 เมือ่คุณตั้งค่าการแจง้เตือนทางอเีมล ให้ตรวจสอบให้แนใ่จว่าไดเ้ลอืก Attach Data File (แนบไฟล์ข้อมลู) ไว้แลว้

ข้อมลูการทดสอบจะสง่ทางอเีมลเปน็ไฟล์ .pcrd

การถา่ยโอนข้อมูลจาก CFX Opus Dx Real-Time PCR System
การใช้คณุสมบัติ File Browser บน CFX Opus Dx system คณุสามารถถ่ายโอนไฟล์ข้อมลูไปยังไดรฟ์ USB ที่เชือ่ม
ต่อหรอืไปยงัโฟลเดอร์บนเครอืข่ายทีใ่ช้รว่มกนัได้ คณุยงัสามารถถา่ยโอนไฟล์โปรโตคอลของ CFX Maestro Dx SE
จากไดรฟ์ USB หรอืไดรฟ์บนเครือขา่ยที่ใช้รว่มกันไปยังโฟลเดอร์ของคณุหรอืโฟลเดอรส์าธารณะบน CFX Opus
Dx system และทดสอบบน CFX Opus Dx system ได้

เคลด็ลับ: สว่นนี้อธบิายถึงวิธกีารถา่ยโอนขอ้มูล สำหรบัข้อมลูเกีย่วกบัการตั้งคา่การเชื่อมต่อ Ethernet โปรดดูที่
การใช้งาน คำแนะนำเครือ่งมอื CFX Opus Dx Real-Time PCR System ได้ในเมนูชว่ยเหลือ CFX Maestro
Dx SE

1 บนหน้าจอหลกัของ CFX Opus Dx system ให้แตะ Files (ไฟล์) เพือ่ดูหนา้จอ File Browser

2 ในหนา้จอ File Browser ใหไ้ปที่ไฟลท์ี่คุณต้องการคัดลอก จากนัน้แตะไฟล์เพื่อดูบานหนา้ต่างรายละเอยีดไฟล์

3 ในแถบหนา้ต่างรายละเอยีดไฟล์ ใหแ้ตะ Options (ตวัเลือก) แล้วแตะ Copy (คดัลอก)
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กล่องโต้ตอบเลอืกตำแหน่งจะปรากฏขึ้น

4 ในกลอ่งโต้ตอบเลือกตำแหนง่ ให้เลือกทำอย่างใดอยา่งหนึ่งต่อไปนี้:

n ไปที่โฟลเดอรท์ี่มอียู่

n ไปที่ตำแหน่งที่ต้องการเพื่อสรา้งโฟลเดอรท์ี่จะบันทึกไฟล์ จากนัน้แตะ Create Folder (สรา้งโฟลเดอร์)
( ) เพื่อสรา้งโฟลเดอรใ์หมใ่นตำแหนง่นัน้

5 แตะ Select (เลอืก) เพื่อคดัลอกไฟล์ไปยังตำแหนง่ที่เลอืกหรอื Cancel (ยกเลิก) เพือ่กลบัไปทีห่นา้จอ File
Browser

หมายเหตุ: หากมไีฟลท์ี่มีชือ่เดยีวกนัอยู่ในตำแหนง่ที่เลอืก กลอ่งขอ้ความจะปรากฏขึน้ แตะ Yes (ใช่)
เพื่อเขียนทับไฟลท์ี่มอียูห่รอื No (ไมใ่ช่) เพื่อกลบัไปที่หนา้จอ File Browser

CFX Opus Dx system จะแสดงขอ้ความยืนยนัเมือ่คัดลอกไฟล์สำเร็จ
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การถา่ยโอนข้อมูลสแตนดอ์ะโลนเพือ่การวเิคราะห์

การถา่ยโอนข้อมูลผ่าน ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx, Security Edition
วิธถี่ายโอนขอ้มลูผา่น CFX Maestro Dx SE

1 ในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ) ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ใหค้ลิกขวาที่
เครือ่งมือเปา้หมายและเลือก Retrieve Data Files (เรยีกไฟล์ขอ้มูล)

CFX Maestro Dx SE จะแสดงกล่องโต้ตอบ Browse For Folder (เรยีกดูโฟลเดอร์)

2 ในกลอ่งโต้ตอบ Browse For Folder (เรยีกดูโฟลเดอร์) ให้เรยีกดตูำแหนง่ที่คณุต้องการบันทึกไฟล์ขอ้มูลและ
คลิก OK (ตกลง)

กระบวนการโอนย้ายจะสรา้งโฟลเดอร์ที่ชือ่วา่ Real-Time Data (ข้อมลูเรยีลไทม์) ในตำแหนง่ที่เลือก ขอ้มลูการ
ทดสอบจะถูกบนัทกึลงในโฟลเดอร์ Real-Time Data (ขอ้มูลเรยีลไทม์) เป็นไฟล์ .zpcr แยกต่างหาก

การถา่ยโอนข้อมูลโดยใช้ไดรฟ์ USB
หากคุณใส่ USB ไดรฟ์ในพอรต์ USB บนเครือ่งมอื ไฟล์ขอ้มลูจะถกูบนัทึกลงในไดเรกทอรรีากของไดรฟ์ USB
โดยอตัโนมตัิเมือ่การทดสอบเสรจ็สิน้ คุณสามารถคน้หาไฟล์ขอ้มลูที่บันทึกกอ่นหน้านีแ้ละบันทึกในไดรฟ์ USB
ที่เสยีบอยู่ได้

วิธถี่ายโอนไฟลข์อ้มลูไปยงัไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อบน CFX Opus Dx system

u ในกลอ่งโต้ตอบ Select Location (เลอืกตำแหน่ง) ให้แตะ USB และไปที่โฟลเดอรเ์ป้าหมายที่จะคัดลอกไฟล์
หรอืกด Cancel (ยกเลกิ) เพื่อกลับไปที่หน้าจอ File Browser

หมายเหตุ: หากมไีฟลท์ี่มีชือ่เดยีวกนัอยู่ในตำแหนง่ที่เลอืก กลอ่งโต้ตอบจะปรากฏขึ้น แตะ Yes (ใช่)
เพื่อเขียนทับไฟลท์ี่มอียูห่รอื No (ไมใ่ช่) เพื่อกลบัไปที่หนา้จอ File Browser

CFX Opus Dx system จะแสดงขอ้ความยืนยนัเมือ่คัดลอกไฟล์สำเร็จ
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บทที่ 9 การดำเนนิการทดสอบ

การถา่ยโอนข้อมูลผ่านไดรฟ์บนเครือข่ายที่ใช้ร่วมกนัโดยใช้ CFX Opus Dx
Real-Time PCR System
เคลด็ลับ: คุณสามารถถา่ยโอนขอ้มูลไปยงัและจากไดรฟ์บนเครอืข่ายที่ใช้รว่มกนัผา่นทาง CFX Opus Dx
system ได้เท่านัน้

CFX Opus Dx system ชว่ยใหคุ้ณสามารถเชื่อมต่อกับไดรฟ์บนเครือขา่ยที่ใช้รว่มกนัโดยใช้อเีธอรเ์น็ต เมื่อเชื่อมต่อ
สำเร็จแล้ว คุณสามารถโอนไฟลข์้อมลูไปยังหรอืจากโฟลเดอรใ์นไดรฟบ์นเครอืข่ายที่ใช้รว่มกนัได้

วิธถี่ายโอนขอ้มลูไปยงัและจากไดรฟบ์นเครอืขา่ยที่ใชร้ว่มกัน

u ในกลอ่งโต้ตอบ Select Location (เลอืกตำแหน่ง) ให้แตะ Network (เครอืข่าย) และไปที่โฟลเดอร์เปา้หมายที่จะ
คดัลอกไฟล์ หรอืกด Cancel (ยกเลิก) เพื่อกลบัไปที่หนา้จอ File Browser

หมายเหตุ: หากมไีฟลท์ี่มีชือ่เดยีวกนัอยู่ในตำแหนง่ที่เลอืก กลอ่งโต้ตอบจะปรากฏขึ้น แตะ Yes (ใช่)
เพื่อเขียนทับไฟลท์ี่มอียูห่รอื No (ไมใ่ช่) เพื่อกลบัไปที่หนา้จอ File Browser

CFX Opus Dx system จะแสดงขอ้ความยืนยนัเมือ่คัดลอกไฟล์สำเร็จ

การสร้างไฟล์ขอ้มูล
ในการวิเคราะหข์้อมลูที่ถา่ยโอนจากเครือ่งมอืไปยงัคอมพวิเตอร์ที่มี CFX Maestro Dx SE ไฟล์ขอ้มลูที่บบีอดั (ไฟล์
.zpcr) ต้องถกูแปลงเป็นไฟล์ขอ้มลู (ไฟล์ .pcrd) โดย CFX Maestro Dx SE จะแปลงไฟล์ .zpcr เป็นไฟล์ .pcrd
จากนัน้จะเลือกไฟล์เพลตทีม่ีโหมดสแกนและขนาดเพลตเหมอืนกนัและนำไปใช้กบัไฟล์ .pcrd

วิธสีรา้งไฟลข์อ้มลูจากไฟลข์อ้มูลแบบสแตนดอ์ะโลน

1 ใน CFX Maestro Dx SE ใหท้ำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n คน้หาไฟล์ .zpcr ที่ต้องการแลว้ลากไปยังหนา้ต่าง Home (หนา้หลัก) ของ CFX Maestro Dx SE

n เลือก File (ไฟล์) > Open (เปดิ) > Stand-alone Run (ดำเนินการแบบสแตนด์อะโลน) แล้วเลือกไฟล์
เป้าหมาย

CFX Maestro Dx SE จะแสดงกล่องข้อความ Save As (บนัทึกเปน็)

2 ไปยงัโฟลเดอรท์ี่คณุวางแผนจะบันทึกไฟล์ .pcrd แลว้คลกิ Save (บนัทึก)

หลงัจากคณุบนัทึกไฟล์ .pcrd CFX Maestro Dx SE เปดิหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู)
แล้วแสดงขอ้มูลผลลพัธ์
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บทที่ 10 ภาพรวมการวเิคราะหข์อ้มูล
ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition ประมวลผลข้อมลู PCR แบบเรียลไทมโ์ดยอตัโนมตัิเมือ่สิ้นสดุ
การทดสอบแต่ละครัง้ และเปิดหนา้ตา่ง Data Analysis (การวเิคราะห์ขอ้มูล) เพื่อแสดงขอ้มลูเหลา่นี้ (ไฟล์ .pcrd)

n ลากไฟล์ขอ้มูล (นามสกุล .pcrd) มาที่หนา้ต่าง Home (หน้าหลกั) แลว้ปลอ่ย

n เลือก File (ไฟล์) > Open (เปดิ) > Data File (ไฟลข์้อมลู) ในหนา้ต่าง Home (หน้าหลกั) และเรยีกดูไฟล์ .pcrd
เป้าหมาย

n เลือก File (ไฟล์) > Recent Data Files (ไฟลข์้อมลูลา่สดุ) ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลัก) เพือ่เลอืกจากรายการ
ไฟล์ขอ้มลูที่เปิดล่าสดุ 10 รายการ

n เลือกแท็บ Analyze (วเิคราะห์) ใน Startup Wizard (ตัวช่วยสรา้งการเริม่ต้น) และเลือกจาก Recent Files (ไฟล์
ล่าสดุ) หรอืคลิก Browse (เรียกดู) เพื่อค้นหาไฟล์ขอ้มลู

หนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู)
หนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) แสดงแท็บหลายแท็บ แต่ละแท็บแสดงข้อมลูทีม่ีการวเิคราะห์สำหรบัวิธี
การวิเคราะห์เฉพาะหรือขอ้มูลที่มกีารเรยีกใช้เฉพาะ แท็บจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมขีอ้มลูที่รวบรวมในการทดสอบ
สำหรบัการวิเคราะหป์ระเภทดังกล่าวเท่านั้น

เคลด็ลับ: หากต้องการเลอืกแท็บให้แสดงผล เลือกแท็บจากเมนแูบบเลื่อนลง View (ดู) ในหนา้ต่าง Data
Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) ในการกลบัสูเ่คา้โครงของแท็บเดิม เลอืก Settings (การตั้งค่า) > Restore
Default Window Layout (เรยีกคืนรปูแบบหน้าต่างเริม่ต้น)
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บทที่ 10 ภาพรวมการวิเคราะห์ขอ้มูล

แถบเครื่องมือ Data Analysis (การวเิคราะห์ขอ้มูล)
แถบเครือ่งมอืในหน้าต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมลู) จะมกีารเขา้ถงึด่วนไปยงัฟังกช์ันการวิเคราะหข์้อมลูที่
สำคัญ

ตาราง 11 แสดงรายการฟังก์ชนัของปุม่ต่าง ๆ ในแถบเครือ่งมอื

ปุม่ Name (ชือ่) ฟงักช์ัน

Plate Setup
(การตั้งค่าเพลต)

ดู/แก้ไขเพลต — เปิด Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) เพื่
อดูและแกไ้ขสารที่อยูใ่นหลุม

แทนทีเ่พลต — เลือกไฟล์เพลตเพื่อแทนที่รูปแบบเพลต

นำไฟล์ PrimePCR ไปใช้ — เลอืกไฟล์การทดสอบ
เพือ่แทนทีรู่ปแบบเพลตสำหรบัการทดสอบ PrimePCR

Manage Well
Groups (จัดการ
กลุม่หลมุ)

เปดิหน้าต่าง Well Groups Manager (ตัวจดัการกลุ่ม
หลุม) เพือ่สรา้ง แก้ไข และลบกลุ่มหลุม

Well Group
(กลุ่มหลุม)

เลอืกชื่อกลุม่หลุมที่มอียูจ่ากเมนแูบบเลื่อนลง การเลือก
เริม่ตน้คือ All Wells (ทุกหลุม) ปุ่มนี้จะแสดงขึ้นเฉพาะ
เมือ่มีการสร้างกลุ่มหลุมขึ้น

Analysis Mode
(โหมดการวเิคราะ
ห์)

วเิคราะห์ขอ้มลูในโหมด Fluorophore (สารเรอืงแสง)
หรือ Target (เป้าหมาย)

Help (ช่วยเหลือ) เปดิ Help (ช่วยเหลือ) เกีย่วกบัซอฟต์แวร์ ซึ่งคุณจะพบ
ความช่วยเหลอืทางออนไลนแ์ละสำเนาดิจิทลัของคูม่ือ
นีใ้นรูปแบบ Acrobat PDF

ตาราง 11 แถบเครือ่งมอืในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู)
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หนา้ตา่ง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมูล)

แถบเมนกูารวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง 12 แสดงรายการแถบเมนใูนหน้าต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์สาร)

รายการเมนู Command (คำสั่ง) Function (ฟงัก์ชนั)

File (ไฟล์) Save (บนัทึก) บันทึกไฟล์

Save As (บันทึกเป็น) บันทึกไฟล์ดว้ยชื่อใหม่

รหัสผ่านของไฟล์ ชว่ยให้ผู้ใช้สามารถตั้งรหัสผ่านสำหรับบันทกึและ
เปิดไฟล์

เซ็นชือ่ ชว่ยให้ผู้ใช้สามารถเซ็นชือ่ลงในไฟล์ขอ้มลู

ทำการทดสอบซ้ำ แยกโปรโตคอลและไฟลเ์พลตออกจากการดำเนิน
การทดสอบปัจจบุันเพื่อทำการทดสอบใหม่

Close (ปิด) ปิดหนา้ตา่งการวเิคราะห์ขอ้มูล

View (ดู) Run Log (ประวตัิการทำการทดสอบ) เปิดหนา้ตา่ง Run Log (ประวัตกิารทำการทดสอบ)
เพือ่ดปูระวตัิการทดสอบของไฟลข์้อมูลปัจจบุัน

เส้นทางการตรวจสอบ เปิดเสน้ทางการตรวจสอบของไฟล์

การหาปรมิาณ, Melt Curve (กราฟ
การสลายดีเอ็นเอ), การแสดงออกของ
ยนี, จดุสิ้นสุด, ดูขอ้มูลแบบกำหนดเอง,
การควบคุมคุณภาพ, ขอ้มลูการ
ทดสอบ

แสดงข้อมูลที่วเิคราะห์ในแท็บที่เลือกในหน้าต่าง
Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู) ต้องเลือกแทบ็
อยา่งนอ้ยหนึ่งแทบ็

ตาราง 12 รายการแถบเมนูในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์สาร)
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บทที่ 10 ภาพรวมการวิเคราะห์ขอ้มูล

รายการเมนู Command (คำสั่ง) Function (ฟงัก์ชนั)

การตัง้ค่า โหมดการกำหนดค่า Cq ชว่ยให้คุณสามารถเลือกโหมดรีเกรสชันหรือขีด
จำกัดเดี่ยวเพื่อกำหนดวิธีการคำนวณค่า Cq สำหรบั
แตล่ะการติดตาม

Baseline Setting (การตั้งค่าพื้นฐาน) ชว่ยให้คุณสามารถเลือกวธิีการลบค่าพืน้ฐานสำหรับ
กลุ่มหลมุทีเ่ลือก

Analysis Mode (โหมดการวเิคราะห์) ชว่ยให้คุณสามารถทำการวเิคราะห์ข้อมูลตาม
สารเรอืงแสงหรือตามเป้าหมาย

จำนวนรอบที่จะวเิคราะห์ ชว่ยให้คุณสามารถเลือกรอบที่จะวิเคราะห์

Baseline Threshold (ขดีจำกดั
พืน้ฐาน)

เปิดหนา้ตา่ง Baseline Threshold (ขีดจำกัด
พืน้ฐาน) เพื่อปรับค่าพื้นฐานหรือขดีจำกัด

Trace Styles (รูปแบบการติดตาม) เปิดหนา้ตา่ง Trace Styles (รูปแบบการตดิตาม)

Plate Setup (การตั้งค่าเพลต) เปิด Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต) เพือ่ดแูละแก้ไข
เพลต แทนทีเ่พลตปัจจบุันด้วยเพลตหนึ่งจากไฟลเ์พ
ลตที่ผูใ้ช้กำหนดหรือไฟลเ์รียกใช้ PrimePCR

Include All Excluded Wells (รวม
หลุมที่ยกเวน้ทัง้หมด)

รวมหลุมที่ยกเวน้ทัง้หมดเขา้ไปในการวิเคราะห์

Mouse Highlighting (การไฮไลตด์้วย
เมาส์)

เปิดหรอืปิดการไฮไลต์ขอ้มลูพร้อมกันโดยใช้ตวัชี้
เมาส์

เคลด็ลบั: หากการไฮไลตด์้วยเมาส์ปิดใช้งาน
อยู่ ให้กดปุ่ม Control (ควบคุม) เพื่อเปิดการ
ไฮไลตช์ั่วคราว

Restore Default Window Layout
(เรียกคืนรปูแบบหน้าต่างเริ่มต้น)

เรยีกคืนค่าการจดัหน้าต่างให้เป็นค่าเริม่ต้น

ตาราง 12 รายการแถบเมนูในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์สาร)ต่อ
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หนา้ตา่ง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมูล)

รายการเมนู Command (คำสั่ง) Function (ฟงัก์ชนั)

Export (ส่งออก) Export All Data Sheets (ส่งออกชุด
ขอ้มลูทัง้หมด)

ชว่ยให้คุณสามารถเลือกวา่จะส่งออกมุมมองสเปรด
ชตีทั้งหมดจากทุกแท็บเป็น .csv หรือ .txt Excel
หรอืไฟล์ .xml

Export RDML File (ส่งออกไฟล์
RDML)

ชว่ยให้คุณสามารถเลือกเวอรช์ัน 1.1 หรอื 1.0 ของ
RDML เพือ่สง่ออกไฟล์

Custom Export (การสง่ออกทีก่ำหนด
เอง)

เปิดหนา้ตา่ง Custom Export (การส่งออกที่กำหนด
เอง) ซึ่งจะมีการระบุขอบเขตขอ้มลูทีจ่ะส่งออกและ
สามารถระบุรูปแบบไฟล์ได้

Export to LIMS Folder (ส่งออกไปยงั
โฟลเดอร์ LIMS)

เปิดหนา้ตา่งเพื่อบันทึกสารในรปูแบบที่กำหนดไวล้่ว
งหนา้ไปยงัโฟลเดอร์ LIMS

Manual Export (การส่งออกด้วย
ตนเอง)

เปิดหนา้ตา่งเพื่อระบตุำแหน่งที่จะบันทึกสารจาก
มมุมองสเปรดชีตทั้งหมดไปยงัไฟล์ Excel ที่มี
โครงสร้างสำหรับการใช้งานโดย Seegene, Inc.
และ Bio-Rad Laboratories โดยเฉพาะ

เคลด็ลบั: คุณยงัสามารถเริ่มเปิด Seegene
Viewer โดยอตัโนมัตเิมื่อส่งออก ดูขอ้มลู
เพิม่เตมิได้ทีค่ำสั่งเมนเูครื่องมอื ในหน้า 65

Tools (เครือ่งมอื) Reports (รายงาน) เปิดรายงานสำหรับไฟล์ขอ้มูลนี้

Well Group Reports (รายงานกลุ่ม
หลุม)

เปิดหนา้ตา่ง Well Group Reports (รายงานกลุม่
หลมุ) เพื่อสร้างรายงานสำหรับกลุ่มหลมุทีร่ะบุ

Import Fluorophore Calibration (นำ
เขา้การสอบเทียบสารเรืองแสง)

เลอืกไฟลก์ารปรับเทยีบที่จะใชก้ับไฟล์ขอ้มูลปัจจบุัน

qbase+ เปิดใช้ qbase+ v2.5 โดยตรงจากไฟล์ .pcrd
ปัจจบุัน หากมกีารตดิตั้งไว้

สรา้งไฟล์ LIMS PLRN บันทึกไฟล์ขอ้มูลเปน็ไฟล์. plrn ในรูปแบบ LIMS

ตาราง 12 รายการแถบเมนูในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์สาร)ต่อ
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บทที่ 10 ภาพรวมการวิเคราะห์ขอ้มูล

รายละเอียดแท็บ
แต่ละแท็บในหน้าต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมลู) จะแสดงข้อมลูในแผนภมูแิละสเปรดชีตสำหรบัวธิีการ
วิเคราะหเ์ฉพาะ และมตีัวเลือกหลมุเพือ่เลอืกขอ้มลูที่คณุต้องการแสดง เมื่อเปดิหนา้ต่างขึน้มา Data Analysis (การ
วิเคราะหข์้อมลู) จะแสดงแท็บ Quantification (การหาปรมิาณ) โดยค่าเริ่มต้น คณุสามารถใช้ข้อมลูกราฟ
Amplification (การเพิ่มปริมาณ) ในแท็บ Quantification (การหาปรมิาณ) เพื่อพิจารณาการตั้งคา่การวิเคราะหท์ี่
เหมาะสมสำหรบัการดำเนนิการทดสอบได้

หมายเหตุ: ซอฟต์แวรจ์ะเชื่อมโยงขอ้มลูในบานหนา้ต่างของแท็บ Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) แต่ละ
แท็บ ตัวอยา่งเช่น หากไฮไลต์หลมุหนึง่โดยวางตัวชี้เมาสไ์ว้บนหลุมในมมุมองตวัเลือกหลุม ข้อมลูในทุกบาน
หนา้ต่างอืน่ ๆ ก็จะไฮไลต์ไปด้วย

ตวัเลือกหมายเลขขัน้ตอน
เครือ่ง CFX Opus Dx System สามารถรบัขอ้มลูการเรอืงแสงไดจ้ากหลายขั้นตอนของโปรโตคอล ซอฟต์แวรจ์ะเก็บรั
กษาขอ้มลูที่ได้มาในแต่ละขั้นตอนต่างหาก CFX Maestro Dx SE จะแสดงตัวเลือกหมายเลขขั้นตอนด้านล่างแผนภมูเิ
สน้โคง้มาตรฐานบนแท็บ Quantification (การหาปรมิาณ) เมือ่โปรโตคอลมขีั้นตอนการรวบรวมข้อมลูอยา่งนอ้ยหนึ่ง
ขั้นตอน CFX Maestro Dx SE จะแสดงข้อมลูจากขัน้ตอนการรวบรวมขอ้มลูครัง้แรก

หากโปรโตคอลมีขัน้ตอนการรวบรวมข้อมลูมากกว่าหนึ่งขั้นตอน คณุสามารถเลือกขั้นตอนอื่นจากรายการแบบเลือ่น
ลงได้ ตัวอยา่งเช่น

เมือ่คุณเลอืกขัน้ตอน ซอฟต์แวร์จะใช้การเลือกดังกล่าวกบัข้อมลูทั้งหมดที่แสดงในหนา้ต่าง Data Analysis (การ
วิเคราะหข์้อมลู)
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หนา้ตา่ง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมูล)

การดูกลุ่มหลุมในการวิเคราะห์ข้อมูล
หลมุในเพลตจะสามารถจดักลุ่มเป็นกลุ่มยอ่ยสำหรบัการวิเคราะหโ์ดยใช้กลุม่หลุมได้อยา่งอสิระ เมือ่คุณสร้างกลุม่หลุม
ชื่อของกลุ่มเหลา่นีจ้ะปรากฏในหน้าต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู) รายการแบบเลื่อนลง Well Groups
(กลุม่หลุม) บนแถบเครื่องมอื

หากคุณสร้างกลุม่หลุม ซอฟต์แวรจ์ะแสดงคา่กลุ่มหลุมเริ่มต้น All Wells (ทกุหลุม) เมือ่คณุเปดิหนา้ต่าง Data Analysis
(การวิเคราะหข์้อมลู) เพื่อแสดงข้อมลูในหลมุทั้งหมดที่มสีารในแผนภมูแิละสเปรดชีต เฉพาะหลุมในกลุม่หลุมที่มกีาร
บรรจสุารเท่านัน้ทีจ่ะปรากฏในตัวเลือกหลมุ และเฉพาะข้อมลูสำหรบัหลุมเหลา่นั้นเท่านัน้ที่จะรวมอยูใ่นการคำนวณ
การวิเคราะห์ขอ้มูล

เคลด็ลับ: หากต้องการสรา้ง แกไ้ข และลบกลุ่มหลมุ ให้คลิก Manage Well Groups (จัดการกลุ่มหลมุ) ในแถบ
เครือ่งมือ

หมายเหตุ: หากคณุไมไ่ด้สรา้งกลุ่มหลมุ รายการแบบเลื่อนลง Well Groups (กลุ่มหลมุ) จะไมป่รากฏในแถบ
เครือ่งมือ

การเปลี่ยนสารในหลุมหลงัจากทำการทดสอบ
ระหว่างทำการวิเคราะห์ขอ้มลู การเปลี่ยนวิธกีารแสดงขอ้มูลโดยการเปลี่ยนสารในหลุมใน Plate Editor (ตัวแกไ้ข
เพลต) จะไมเ่ปลีย่นแปลงขอ้มลูสารเรอืงแสงที่เกบ็ไว้จากแตล่ะหลุมในระหว่างการดำเนินการทดสอบ หลังจากที่
โมดูลรวบรวมข้อมลูสารเรอืงแสงแล้ว คุณจะไมส่ามารถลบข้อมลูเหลา่นัน้ได้ แต่คณุสามารถเลือกที่จะลบข้อมลูออก
จากมมุมองและการวิเคราะหไ์ด้

วิธเีปลีย่นสารในหลมุหลงัจากทำการทดสอบ

u ในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู) ให้คลกิ Plate Setup (การตั้งค่าเพลต) และเลอืกหนึ่งตัวเลือก
ต่อไปนี้

n Edit/View Plate (แกไ้ข/ดูเพลต) — เปิด Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ซึ่งคุณสามารถทำการเปลี่ยน
แปลงเคา้โครงได้ด้วยตนเอง

n Replace Plate File (แทนทีไ่ฟล์เพลต) — เปดิเบราว์เซอร์ Select Plate (เลือกเพลต) ซึง่คณุสามารถไป
ยงัไฟลเ์พลตที่บนัทกึไว้กอ่นหนา้นี้เพื่อแทนที่ดว้ยรปูแบบเพลตปจัจบุัน

n Apply PrimePCR File (นำไฟล์ PrimePCR ไปใช้) — เปิดกลอ่งโต้ตอบ Select PrimePCR File (เลือก
ไฟล์ PrimePCR) ซึง่คุณสามารถคน้หาไฟล์ทดสอบ PrimePCR และนำไปใช้กบัรปูแบบเพลตได้

เคลด็ลับ: คุณสามารถเพิ่มหรอืแกไ้ขขอ้มูลเกี่ยวกบัสารในหลุมกอ่นที่จะดำเนนิการทดสอบ ระหว่างดำเนนิ
การทดสอบ หรอืหลังจากที่ดำเนนิการทดสอบ PCR เสรจ็สิน้ได้ คณุต้องกำหนดโหมดการสแกนและขนาดของ
เพลตก่อนดำเนนิการทดสอบ พารามเิตอร์เหล่านีไ้มส่ามารถเปลีย่นแปลงได้หลังจากที่ดำเนนิการทดสอบ
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การตั้งค่าการวเิคราะห์ข้อมูล
ข้อมลูแผนภมูิ Amplification (การเพิ่มปรมิาณ) ในแท็บ Quantification (การหาปรมิาณ) แสดงหน่วยสารเรืองแสง
สมัพัทธ์ (RFU) สำหรบัแต่ละหลุมในทุกรอบ การติดตามแต่ละครัง้ในแผนภมูแิสดงข้อมลูจากสารเรืองแสงเดีย่วใน
หนึง่หลมุ ข้อมลูเหล่านี้ใช้ในการกำหนดคา่ Cq สำหรับแต่ละหลมุต่อสารเรืองแสง ซอฟต์แวรใ์ชห้นึง่ในสองโหมด
เพื่อกำหนดค่า Cq ดงันี้

n Regression (การถดถอย) — ใช้โมเดลการถดถอยแบบหลายตัวแปรที่ไม่ใช่เชิงเสน้ในการติดตามหลุมแต่ละ
หลมุ และจากนัน้ใช้โมเดลนีเ้พื่อคำนวณคา่ Cq ที่เหมาะสมที่สดุ

n Single Threshold (ขีดจำกดัเดี่ยว) — ใชค้่าขีดจำกัดเดี่ยวเพือ่คำนวณค่า Cq ตามจุดตัดขีดจำกดัของการ
ติดตามสารเรอืงแสงแต่ละตัว

เลือก Settings (การตั้งคา่) > Cq Determination Mode (โหมดการกำหนดค่า) เพื่อเลือกโหมดการกำหนดคา่ Cq

การปรับขีดจำกดั
ในโหมด Single Threshold (ขดีจำกดัเดียว) คุณสามารถปรับขีดจำกดัสำหรบัสารเรืองแสงไดโ้ดยคลกิที่เสน้ขีดจำกดั
ในแผนภูมกิารเพิม่ปรมิาณและเลื่อนตัวชี้เมาสใ์นแนวตั้ง อกีวิธหีนึง่ คณุสามารถระบุขดีจำกดัการขา้มที่แนน่อนสำหรบั
สารเรอืงแสงที่เลอืกได้

การตัง้คา่พื้นฐาน
ซอฟต์แวรจ์ะกำหนดค่าพื้นฐานแต่ละรายการใหก้ับแต่ละหลุมโดยอตัโนมตัิ การตั้งคา่พื้นฐานจะประเมนิวิธกีารลบคา่
พื้นฐานให้กบัการติดตามสารเรอืงแสงทั้งหมด ซอฟต์แวรจ์ะให้ตัวเลอืกการลบค่าพื้นฐานสามตัวเลือกดังนี้

n No Baseline Subtraction (ไมม่กีารลบค่าพื้นฐาน) — แสดงขอ้มลูเปน็การติดตามสารเรอืงแสงสมัพัทธ์
การวิเคราะห์บางสว่นไม่สามารถทำได้ในโหมดการวเิคราะห์นี้ ดังนัน้ซอฟต์แวรจ์ะไม่แสดงแท็บ Gene
Expression (การแสดงออกของยนี), End Point (จุดสิน้สดุ) และ Allelic Discrimination (การแยกอลัลลี)

n Baseline Subtracted (ลบค่าพื้นฐาน) — แสดงข้อมลูเปน็การติดตามที่มีการลบค่าพื้นฐานให้กบัสารเรอืงแสง
แต่ละรายการในหลมุ ซอฟต์แวร์ตอ้งมกีารลบค่าพื้นฐานของขอ้มูลเพื่อประเมนิรอบการหาปรมิาณ สรา้งเสน้โค้ง
มาตรฐาน และประเมนิความเข้มขน้ของตัวอยา่งที่ไมรู่จ้ัก ในการสรา้งการติดตามที่มกีารลบคา่พืน้ฐาน
ซอฟต์แวรจ์ะปรบัเส้นตรงที่เหมาะสมที่สดุในข้อมลูสารเรอืงแสงที่บนัทึกไว้ของแต่ละหลุมในระหว่างรอบ
พื้นฐานแลว้ลบข้อมลูที่เหมาะสมที่สดุออกจากข้อมลูทีม่ีการลบเบือ้งหลังในแต่ละรอบ

n การปรับเสน้โค้งที่มกีารลบค่าพื้นฐาน — แสดงข้อมลูเป็นการติดตามที่มกีารลบคา่พืน้ฐาน และซอฟต์แวรจ์ะปรบั
เสน้โค้งที่มกีารลบคา่พื้นฐานใหเ้รียบโดยใชต้ัวกรองค่าเฉลี่ยแบบแทนที่ตรงกลาง จะมกีารดำเนินการกระบวน
การนีเ้พื่อปล่อยให้ Cq แต่ละค่าเป็นคา่คงที่

นอกเหนอืไปจากตัวเลือกเหลา่นี้ คณุยงัสามารถเลือก Apply Fluorescent Drift Correction (ใช้การแกไ้ขการเบี่ยงเบน
ของสารเรอืงแสง) ได้อกีด้วย ในส่วนของหลุมที่มคี่า RFU ทีเ่บี่ยงเบนอยา่งผิดปกติในระหว่างรอบการทดสอบชว่งต้น
ซอฟต์แวรจ์ะได้ค่าพื้นฐานโดยประมาณมาจากหลุมที่อยูต่ิดกนั ซึ่งมกีารสรา้งค่าพื้นฐานในแนวนอนเสรจ็สมบรูณ์
ไปแลว้

190 | ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx SE



การตัง้ค่าการวิเคราะห์ขอ้มูล

วิธเีปลีย่นการตั้งค่าการลบคา่พืน้ฐาน

u เลือก Settings (การตั้งคา่) > Baseline Setting (การตั้งค่าพื้นฐาน)

Analysis Mode (โหมดการวเิคราะห์)
คณุสามารถจดักลุ่มและวิเคราะห์ข้อมลูตามสารเรอืงแสงหรอืชื่อเปา้หมายได้ ในกรณกีารจดักลุ่มตามสารเรอืงแสง จะมี
การแสดงการติดตามข้อมลูตามสารเรอืงแสงตามที่ระบุไว้ในการตั้งค่าเพลตสำหรับการทดสอบดังกลา่ว ขอ้มลูสารเรอืง
แสงแต่ละรายการจะปรากฏในการเพิ่มปริมาณและแผนภมูเิสน้โค้งมาตรฐาน (ถ้ามี) หากมีการเลือกช่องทำเครือ่งหมาย
ตัวเลือกสารเรอืงแสงที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ด้านล่างแผนภูมกิารเพิ่มปรมิาณ

ในกรณกีารจัดกลุม่ตามเป้าหมาย จะมกีารแสดงการติดตามข้อมลูตามชือ่เปา้หมายตามทีป่้อนไว้ในการตั้งคา่เพลต
สำหรบัการทดสอบดงักล่าว

วิธเีลอืกโหมดการวิเคราะหข์อ้มูล

u โปรดทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n เลือก Settings (การตั้งคา่) > Analysis Mode (โหมดการวิเคราะห์)

n เลือกโหมดจากเมนแูบบเลื่อนลงของ Analysis Mode (โหมดการวเิคราะห์) ในแถบเครือ่งมอื
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จำนวนรอบที่จะวิเคราะห์
คณุสามารถจำกดัจำนวนรอบที่จะทำการวิเคราะห์ได้ และคณุยงัสามารถวิเคราะหข์้อมลูจากชดุรอบที่กำหนดได้
อกีด้วย จำนวนรอบสงูสดุที่คุณสามารถทำการวิเคราะห์ได้คอื 50 รอบ

หมายเหตุ: การลบรอบออกจากการเริ่มต้นการทดสอบอาจมผีลกระทบเป็นอยา่งมากกบัการกำหนดคา่พื้นฐาน

วิธจีำกดัการวิเคราะหข์อ้มลูใหอ้ยูท่ี่ช่วงของรอบทีก่ำหนด

1 เลือก Settings (การตั้งคา่) > Cycles to Analyze (จำนวนรอบที่จะวิเคราะห์)

กล่องโต้ตอบ Cycles to Analyze (จำนวนรอบที่จะวิเคราะห์) จะปรากฏขึ้น

2 ปอ้นคา่ของรอบเริม่ต้นและรอบสิน้สดุ แลว้คลกิ OK (ตกลง)

คลิก Restore Defaults (เรยีกคนืค่าเริม่ต้น) ในกลอ่งโต้ตอบ Cycles to Analyze (จำนวนรอบที่จะวิเคราะห์) เพือ่สง่
กลับข้อมลูรอบที่แต่เดมินัน้ใช้กบัการวเิคราะห์
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ตวัเลือกหลุม

ตัวเลอืกหลุม
ใช้ Well Selector (ตัวเลอืกหลุม) เพื่อแสดงหรอืซ่อนข้อมลูหลุมในแผนภมูหิรอืสเปรดชีตตลอดทั้งหนา้ต่าง Data
Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) สามารถเลอืกได้เฉพาะหลุมที่มกีารโหลดตัวอย่างเท่านัน้ในตัวเลอืกหลุม ซอฟต์แวรจ์ะ
ให้สกีบัหลุมใน Well Selector (ตวัเลือกหลมุ) ดังนี้

n Blue (สีนำ้เงนิ) — แสดงถงึหลุมที่เลอืก ข้อมลูจากหลุมที่เลือกจะปรากฏในหนา้ต่าง Data Analysis (การ
วิเคราะหข์้อมลู)

n Light gray (สีเทาออ่น) — แสดงถงึหลุมที่ไมไ่ด้เลือก ขอ้มูลจากหลมุที่ไมไ่ด้เลือกจะปรากฏในหน้าต่าง Data
Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู)

n Dark gray (สีเทาเขม้) — แสดงถงึหลมุเปล่า

วิธแีสดงหรอืซ่อนขอ้มลูหลมุ

u ในตัวเลือกหลมุ ใหท้ำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n หากต้องการซ่อนหลมุหนึง่หลุม ให้คลิกที่หลุมนั้น หากต้องการแสดงหลมุนั้น ใหค้ลกิทีห่ลุมนัน้อกีครัง้

n หากต้องการซ่อนหลมุหลายหลุม ใหล้ากผ่านหลุมที่คุณต้องการเลอืก หากต้องการแสดงหลุมเหล่านัน้
ให้ลากผ่านหลุมเหล่านั้นอกีครัง้

n คลิกที่มุมซา้ยบนของเพลตเพื่อซ่อนหลมุทั้งหมด คลิกที่มมุซา้ยบนอกีครั้งเพื่อแสดงหลมุทั้งหมด

n คลิกที่จุดเริม่ต้นของคอลมันห์รือแถวเพื่อซอ่นหลุม
เหลา่นัน้ คลิกที่คอลมัน์หรอืแถวอกีครั้งเพื่อแสดงหลมุเหล่านัน้
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รายการเมนูคลิกขวาตวัเลือกหลุม
ตาราง 13 แสดงรายการตัวเลือกคลิกขวาที่มอียู่ในมมุมองตวัเลือกหลุม

รายการ Function (ฟงัก์ชนั)

Well XX (หลุม XX) แสดงเฉพาะหลุมนี้ นำหลุมนี้ออกจากมุมมอง กำหนดสสีำหรับหลุมนี้ หรือตัด
หลมุนี้ออกจากการวเิคราะห์

Selected Wells (หลมุทีเ่ลือก) (คลกิ
ขวาและลาก)

แสดงเฉพาะหลุมเหล่านี้ นำหลมุเหล่านี้ออกจากมุมมอง กำหนดสีสำหรับหลุม
เหลา่นี้ หรือตัดหลมุเหล่านี้ออกจากการวเิคราะห์

Copy (คดัลอก) คัดลอกสารในหลมุลงในคลิปบอร์ด ซึ่งรวมถึงประเภทตัวอย่างและการทำซ้ำ #
ทีเ่ลือก

Copy as Image (คดัลอกเป็น
รูปภาพ)

คัดลอกมุมมองตัวเลือกหลมุเป็นภาพ

Print (พิมพ์) พมิพม์ุมมองตัวเลือกหลมุ

Print Selection (การเลือก
การพมิพ์)

พมิพก์ารเลอืกปัจจบุัน

Export to Excel (ส่งออกไปยงั
Excel)

สง่ออกขอ้มูลไปยังสเปรดชีต Excel

Export to CSV (ส่งออกไปยงั
CSV)

สง่ออกขอ้มูลเป็นเอกสาร .csv

Export to Xml (ส่งออกไปยงั Xml) สง่ออกขอ้มูลเป็นเอกสาร .xml

ป้ายกำกับหลุม เปลีย่นป้ายกำกบัหลุมให้เป็นประเภทตัวอยา่ง ชื่อเป้าหมาย หรือชื่อตัวอย่าง

ตาราง 13 รายการเมนคูลิกขวาในตัวเลอืกหลุม
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ตวัเลือกหลุม

การแยกช่องออกจากการวิเคราะห์ชั่วคราว
วิธแียกช่องออกจากการวเิคราะห์ขอ้มลูชั่วคราว

1 คลิกขวาที่ช่องในตัวเลอืกช่องในการติดตามสารเรอืงแสง หรือที่จดุที่พล็อตบนเสน้โคง้มาตรฐาน เมือ่ต้องการ
แยกช่องหลายช่อง คลกิขวาและลากเพือ่เนน้หลายช่อง การติดตามหรอืจดุต่าง ๆ

2 จากเมนูคลิกขวา เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

n Well (หลุม) > Exclude Well (แยกหลมุ)

n Selected Wells (หลมุที่เลือก) > Exclude from Analysis (แยกออกจากการวิเคราะห์)

n Selected Traces (การติดตามที่เลือก) > Exclude these wells from Analysis (แยกหลมุเหล่านี้ออกจาก
การวิเคราะห์)

หรอืเมือ่ต้องการแยกหลมุออกจากการวิเคราะห์ถาวร ให้ลา้งสารจากหลุมใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) โดย
คลิกที่ปุ่ม Clear Wells (ลา้งหลุม)

สำคัญ: คณุต้องปอ้นสารในหลุมที่ถกูล้างแลว้อกีครัง้

วิธรีวมหลมุที่แยกออก

u คลิกขวาหลมุทีเ่หมาะสมในตัวเลือกช่อง แลว้เลือก Well (ชอ่ง) > Include Well in Analysis (รวมหลุมในการ
วิเคราะห์)
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แผนภมูิ
แต่ละแผนภมูิในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) แสดงข้อมลูเปน็กราฟในรูปแบบอืน่ และมตีัวเลือก
สำหรบัการปรบัแก้และการสง่ออกขอ้มลูหรอืกราฟกิแผนภมูิ

เครื่องมือแผนภูมิ
ตาราง 14 แสดงรายการตัวเลือกคลิกขวาที่มอียู่ในแผนภมูิสว่นใหญ่

รายการ ฟังกช์ัน

Copy (คดัลอก) คัดลอกแผนภมูิไปยงัคลิปบอร์ด

Save Image As... (บนัทกึรูปภาพ
เป็น...)

บันทึกแผนภูมเิป็นไฟล์รูปภาพ ตั้งค่าความละเอยีดและขนาดของรูปภาพ
จากนัน้เลือกประเภทไฟล์ (PNG, GIF, JPG, TIF หรือ BMP)

Page Setup... (ตั้งค่า
หน้ากระดาษ...)

เลือกการตัง้ค่าหนา้กระดาษสำหรบัพิมพ์

Print... (พิมพ์...) พิมพ์แผนภูมิ

Set Scale to Default (ตั้งค่า
การปรบัขนาดไปที่ค่าเริ่มต้น)

แสดงขอ้มลูทั้งหมดในแผนภูมแิท่ง แถบเลื่อนจะปรากฏขึน้หากมีจดุขอ้มูล/
ตัวอยา่งที่จะแสดงในกรอบแผนภูมมิากเกนิไป

การตัง้ค่าแผนภูมิ เปิดกล่องโตต้อบ Chart Settings (การตั้งค่าแผนภมูิ) ซึ่งคุณสามารถปรบั
เปลี่ยนตัวเลือกการแสดงผลของแผนภูมไิด้ดังนี้

n ชื่อของแผนภูมแิละแกน

n แบบอักษรและขนาดของแผนภมูิและแกน

n มาตราส่วนของแกน

n ตำแหน่งคำอธิบายสัญลักษณ์

ตาราง 14 รายการเมนคูลิกขวาที่พบไดท้ั่วไปในแผนภูมสิว่นใหญ่

เครือ่งมือแผนภมูจิะปรากฏขึ้นมาในแต่ละแผนภูมใินหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) แผนภมูิจะแสดง
เครือ่งมือต่อไปนี้:

Copy to Clipboard (คดัลอกไปยังคลปิบอรด์) — คัดลอกเนือ้หาของมมุมองแผนภูมไิปยงัคลิปบอรด์

Chart Settings (การตั้งคา่แผนภมูิ) — เปิดกลอ่งโต้ตอบ Chart Settings (การตั้งคา่แผนภมูิ) ซึ่งคุณสามารถปรบั
เปลีย่นตัวเลอืกการแสดงผลของแผนภูมไิด้

Export (ส่งออก) — เปดิกล่องโต้ตอบ Export Options (ตัวเลือกการสง่ออก) ซึ่งคุณสามารถปรบัเปลี่ยนความละเอยีด
และขนาดของกราฟ และบันทึกลงในตำแหน่งที่ต้องการให้เป็นไฟลป์ระเภทใดประเภทหนึง่ต่อไปนี้

n .bmp
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n .jpg

n .png

เครือ่งมอืแผนภูมแิท่ง

นอกเหนอืจากเครือ่งมอืแผนภมูิ แผนภมูิแท่งยงัแสดงเครือ่งมือต่อไปนีด้้วย

Sort (จัดเรียง) — จัดเรยีงเปา้หมายและตัวอย่างตามลำดับตัวอกัษรกอ่นหลังหรอืในลำดับอกัษรแบบเรยีงย้อนกลับ

Color Settings (การตั้งคา่สี) — เปดิกล่องโต้ตอบ Color Settings (การตั้งคา่สี) ที่คณุสามารถเปลีย่นสขีองเป้าหมาย
และตัวอย่าง

สำหรบัขอ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกับเครือ่งมือเหล่านี้ โปรดดูที่
การเปลี่ยนและการทำหมายเหตุประกอบมมุมองแผนภูมิ ในหน้า 254

เครือ่งมอืแผนภูมกิารเพิ่มปริมาณ

นอกเหนอืจากรายการที่แสดงข้างต้น แผนภูมกิารเพิ่มปรมิาณจะแสดงเครื่องมอืต่อไปนี้

Trace Styles (ลกัษณะการตดิตาม) — จะเปดิกล่องโต้ตอบ Trace Styles (ลักษณะการติดตาม) ซึ่งคุณสามารถปรบั
เปลีย่นลักษณะของการติดตามได้ในแผนภมูกิารเพิ่มปรมิาณ

Baseline Threshold (ขดีจำกดัพื้นฐาน) — จะเปดิกล่องโต้ตอบ Baseline Threshold (ขีดจำกดัพื้นฐาน) ที่คณุ
สามารถปรบัเปลี่ยนบรรทัดฐานเริม่ต้นสำหรับหลมุทีเ่ลอืกหรอืเปลี่ยนขีดจำกัดเสน้โค้งสารเรอืงแสงแต่ละเสน้ใน
แผนภมูกิารเพิ่มปรมิาณ

การคดัลอกขอ้มูลแผนภมูิไปยงัคลปิบอรด์

คณุสามารถคดัลอกเนือ้หาของมมุมองแผนภมูแิล้ววางในแอปพลเิคชันใด ๆ ที่ยอมรบัไฟลร์ปูภาพ bitmap

วิธคีัดลอกขอ้มลูแผนภมูิลงในคลปิบอรด์

1 จากเครือ่งมือแผนภมูิ ใหเ้ลอืกไอคอน Copy to Clipboard (คัดลอกไปยงัคลิปบอรด์)

2 เปิดแอปพลเิคชันที่ยอมรบัไฟล์ bitmap เช่น Microsoft Word

3 คลิกขวาแล้วเลอืก Paste (วาง) เพื่อวางรูปภาพ bitmap จากคลปิบอร์ดลงในแอปพลิเคชัน

วิธเีปลีย่นแปลงการตั้งคา่การแสดงแผนภมูิ

ใช้กล่องโต้ตอบ Chart Setting (การตั้งค่าแผนภมูิ) เพื่อเปลีย่นชื่อ รูปแบบและขนาดอกัษร ขนาดแกน และตำแหนง่
ของคำอธบิายสัญลักษณ์สำหรบัแผนภมูทิี่แสดง การเปลี่ยนแปลงที่คณุทำมผีลกบัแผนภมูทิี่แสดงเท่านัน้ และจะ
บนัทึกไว้กบัแผนภมูดิังกลา่ว

วิธเีปลีย่นการตั้งค่าการแสดงแผนภมูิ

1 จากเครือ่งมือแผนภมูิ คลิก Chart Setting (การตัง้คา่แผนภมูิ)

กล่องโต้ตอบ Chart Setting (การตั้งค่าแผนภมูิ) จะปรากฏขึ้นมา
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2 เลือกแท็บ Chart And Axes (แผนภมูแิละแกน) เพื่อทำสิง่ต่อไปนี้

n พิมพ์ชื่อแผนภมูิ

n พิมพ์ชื่อใหมส่ำหรบัแกน x และปรบัมุมปา้ยกำกบั

n พิมพ์ชื่อใหมส่ำหรบัแกน y

3 เลือกแท็บ Fonts (แบบอกัษร) เพื่อเปลีย่นรปูแบบและขนาดตัวอักษรของแผนภมูิ

เคลด็ลับ: ตามคา่เริม่ต้น ขนาดตัวอกัษรจะปรบัอตัโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงขนาดของแผนภมูิ เลือก
Change Font Size (เปลี่ยนแปลงขนาดตัวอกัษร) สำหรบัปา้ยกำกบัแต่ละประเภท

4 เลือกแท็บ Axes Scale (ขนาดแกน) เพื่อทำสิง่ต่อไปนี้

n ล้างการปรบัขนาดแกน x และ y โดยอตัโนมตัิและระบุคา่ขนาดต่ำสดุและสงูสดุ

n เลือกแสดงเสน้ตารางหรือทำเครือ่งหมายบนกราฟ

5 เลือกแท็บ Legend (คำอธิบายสญัลักษณ์) เพื่อทำสิง่ต่อไปนี้

n เลือกซอ่นคำอธบิายสญัลักษณ์ของแผนภมูิ

n เปลีย่นตำแหนง่เริ่มต้นของคำอธบิายสญัลกัษณข์องแผนภมูิ

หมายเหตุ: หากคำอธบิายสญัลักษณ์อยูท่างด้านซา้ยหรอืขวาของแผนภมูิ คำอธบิายสญัลักษณ์จะแสดง
เฉพาะสารเรอืงแสงสบิรายการแรกในแผนภมูเิท่านัน้

6 คลิก Apply (นำไปใช้) ไดทุ้กเมือ่เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแผนภมูโิดยไม่ต้องบันทึกไว้

7 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและกลับไปที่แผนภมูิ
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การส่งออกแผนภูมิ

ใช้กล่องโต้ตอบนีเ้พื่อปรับเปลีย่นความกว้าง ความสงู และความละเอยีดของกราฟเพื่อสง่ออกกราฟในรปูแบบไฟล์ใด
ไฟล์หนึง่ต่อไปนี้

n .bmp

n .jpg

n .png

จากนัน้คุณสามารถใช้กราฟที่สง่ออกเพื่อแสดงผลลัพธ์ในเซสชนัโปสเตอร์ การนำเสนอผา่น Microsoft PowerPoint
และวารสารวิชาชีพได้

หมายเหตุ: เมือ่ทำการปรับเปลีย่นการตั้งค่า ควรพิจารณาสิง่ต่อไปนี้

n ความกว้างสงูสดุและต่ำสดุและขดีจำกดัความสูง

o ที่ 72 dpi: 0.1–83 นิว้

o ที่ 96 dpi: 0.1–62 นิว้

o ที่ 150 dpi: 0.1–40 นิว้

o ที่ 300 dpi: 0.1–20 นิว้

o ที่ 600 dpi: 0.1–10 นิว้

o ที่ความละเอยีดทั้งหมด: 2–6,000 พิกเซล

n อตัราสว่นภาพขึน้อยูก่ับความกว้าง

วิธกีารส่งออกแผนภมูิ

1 จากเครือ่งมือแผนภมูิ ใหค้ลิก Export (ส่งออก)

กล่องโต้ตอบ Export Preview (ภาพตัวอย่างสง่ออก) จะปรากฏขึ้นมา
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2 ปรับเปลีย่นการตั้งค่าสำหรบัการแสดงผลตามที่ตอ้งการ

3 คลิก Export (สง่ออก)

4 ในกลอ่งโต้ตอบ Export (ส่งออก) ให้ทำดังต่อไปนี้

a (ไมบ่ังคบั) ไปที่โฟลเดอรท์ี่จะบนัทึกไฟลแ์ผนภมูิ

b พิมพ์ชื่อไฟลแ์ละเลอืกประเภทไฟล์จากรายการแบบเลื่อนลง

5 คลิก Save (บนัทึก) เพือ่บันทึกไฟล์แผนภมูิ

การปรับเปลี่ยนการตั้งคา่ขดีจำกดัพื้นฐาน

ในโหมด Single Threshold (ขดีจำกดัเดียว) คุณสามารถปรับขีดจำกดัสำหรบัสารเรืองแสงไดโ้ดยคลกิที่เสน้ขีดจำกดั
ในแผนภูมกิารเพิม่ปรมิาณและเลื่อนตัวชี้เมาสใ์นแนวตั้ง อกีวิธหีนึง่ คณุสามารถระบุขดีจำกดัการขา้มที่แนน่อนสำหรบั
สารเรอืงแสงที่เลอืกได้

เคลด็ลับ: คุณสามารถระบชุ่วงรอบเพื่อพิจารณาเกณฑพ์ื้นฐานสำหรบัไฟล์ขอ้มูลทั้งหมดได้ในแท็บ Data
Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) ใน User (ผู้ใช้) > User Preferences (การกำหนดคา่ของผูใ้ช้)

วิธปีรบัรอบการเริม่ต้นและสิน้สุดพืน้ฐานสำหรบัแตล่ะหลมุ

1 ในแท็บ Quantification (การหาปริมาณ) ให้เลอืกสารเรืองแสงเดีย่วภายใต้แผนภมูกิารเพิ่มปรมิาณ

2 จากเครือ่งมือแผนภมูิ ใหเ้ลอืก Baseline Threshold (ขดีจำกดัพื้นฐาน)

กล่องโต้ตอบ Baseline Threshold (ขดีจำกัดพื้นฐาน) จะปรากฏขึน้
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3 ในหัวขอ้ Baseline Cycles (รอบพื้นฐาน) ให้ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n หากต้องการเลอืกหนึง่หลุม ใหค้ลิกที่หมายเลขแถวของหลุม

n หากต้องการเลอืกหลุมที่อยูต่ิดกนัหลายหลุม ใหค้ลกิที่หมายเลขแถวของหลุมแรกและลากคลุมคอลมันไ์ปจน
ถงึหลุมสดุท้าย

n หากต้องการเลอืกหลุมหลายหลุมที่ไม่ติดกัน ใหก้ดปุ่ม Control และคลิกที่หมายเลขแถวของแต่ละหลมุ
เป้าหมาย

n หากต้องการเลอืกหลุมทั้งหมด ใหค้ลกิมมุบนซา้ยบนตาราง

4 ปรับรอบเริม่ต้นพืน้ฐานและรอบสิน้สดุพื้นฐานสำหรบัหลุมที่เลือกทั้งหมด หรือเปลี่ยนหมายเลขรอบเริ่มต้นและสิน้
สดุที่ดา้นล่างของสเปรดชีต

เคลด็ลับ: หากต้องการคนืการตั้งคา่กลบัไปเป็นค่าที่บนัทกึไว้ลา่สดุ ให้คลิก Reset All User Defined
Values (รีเซต็คา่ที่กำหนดโดยผู้ใช้ทัง้หมด)

5 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและกลับไปที่แผนภมูิ

วิธรีะบุชว่งรอบสำหรบัไฟลข์อ้มลูทัง้หมด

u ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) หรือ Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) ใหเ้ลือก User (ผูใ้ช้) > User Preferences
(การกำหนดค่าของผู้ใช้) และเลอืกแท็บ Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู)

จัดเรยีงขอ้มูลเปา้หมาย ตัวอยา่ง และกลุ่มชีวภาพ

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้มใีห้ใช้งานบนแผนภูมกิารแสดงออกของยีนเท่านั้น

ตามคา่เริ่มต้น รายการเปา้หมาย ตัวอย่าง และกลุม่ทางชีวภาพจะปรากฏตามลำดับตัวอกัษร ใช้กลอ่งโต้ตอบ Sort (จัด
เรยีง) เพื่อจัดเรยีงหน้าจอตามลำดับอกัษรแบบยอ้นกลบั หรอืเพื่อย้ายคำ ๆ หนึง่ไปยังตำแหนง่อืน่ในรายการด้วย
ตนเอง

วิธจีดัเรยีงขอ้มูลเป้าหมาย ตวัอยา่ง และกลุม่ชวีภาพ

1 จากเครือ่งมือแผนภมูิ ใหค้ลิก Sort (จัดเรยีง)

กล่องโต้ตอบการจัดเรยีงแผนภมูกิารแสดงออกของยนีจะปรากฏขึน้

คูม่ือผูใ้ช้ | 201



บทที่ 10 ภาพรวมการวิเคราะห์ขอ้มูล

2 ในกลอ่งโต้ตอบ คลิก Z-A เพื่อจัดเรียงรยการตามลำดับตัวอักษร

3 หากต้องการย้ายลำดบัคำดว้ยตนเอง ให้เลือกคำแลว้คลกิปุม่ที่เหมาะสมระหว่างแผนภูมดิังนี้

n คลิกลูกศร Up (ขึน้) หรอื Down (ลง) เพื่อย้ายคำที่เลือกไปยงัตำแหนง่หนึง่ ๆ

n คลิกลูกศรบนแถบ Up (ขึน้) หรือ Down (ลง) เพื่อยา้ยคำที่เลอืกไปยังตำแหนง่บนสดุหรอืล่างสุดของรายชื่อ

4 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและกลับไปที่แท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยีน)
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การเปลีย่นแปลงการตั้งคา่เป้าหมายและสีตัวอยา่ง

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้มใีห้ใช้งานบนแผนภูมกิารแสดงออกของยีนเท่านั้น

ใช้กล่องโต้ตอบ Color Setting (การตั้งคา่สี) เพื่อเปลี่ยนสขีองเปา้หมายหรอืสขีองตัวอย่าง หรอืเพื่อลบรายการ
ออกจากกราฟ

วิธเีปลีย่นการตั้งค่าสี

1 จากเครือ่งมือแผนภมูิ คลิก Chart Setting (การตัง้คา่แผนภมูิ)

กล่องโต้ตอบ Color Settings (การตั้งคา่สี) จะปรากฏขึ้น

2 วิธเีปลีย่นสหีนา้จอสำหรบัเป้าหมายหรือตัวอยา่ง คลกิที่สขีองเปา้หมายหรอืตัวอย่างในคอลัมน์ Color (สี)

3 ในกลอ่งโต้ตอบ Color (สี) ที่ปรากฏขึน้ ให้เลือกสใีหม่ แลว้คลกิ OK (ตกลง)

4 หากต้องการลบรายการออกจากกราฟการแสดงออกของยนี ให้ลา้งช่องทำเครือ่งหมายในคอลมัน์ Show Chart
(แสดงแผนภมูิ)

เคลด็ลับ: หากต้องการลา้งรายการทั้งหมดออกจากกราฟการแสดงออกของยีน ใหล้้างช่องทำเครือ่งหมาย
Show Chart (แสดงแผนภมูิ) ในสว่นหัวของคอลัมน์

5 (ไมบ่ังคบั) โดยค่าเริม่ต้นแลว้ สแีผนภมูแิท่งจะปรากฏในแบบไล่ระดบัสี หากต้องการแสดงสใีนแบบทบึ ใหเ้ลือก
Use Solid Colors (ใช้สทีีบ)

6 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและกลับไปที่แท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยีน)
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การขยายพื้นที่ในแผนภูมิ
วิธกีารขยายพื้นทีใ่นแผนภมูิ

u คลิกและลากผ่านแผนภมูิแลว้คลิก Zoom (ซูม) ซอฟต์แวร์จะปรบัขนาดแผนภมูแิละวางตำแหนง่พื้นที่ที่เลือกไว้
ตรงกลาง

หมายเหตุ: สำหรับแผนภมูิแทง่ คุณไมจ่ำเปน็ตอ้งคลกิที่คำสัง่ Zoom pop-up (ปอ๊ปอปัซมู)

วิธรีเีซต็แผนภมูิเป็นมมุมองแบบเตม็

u คลิกขวาที่แผนภมูแิละเลอืก Set Scale to Default (ตัง้คา่การปรบัขนาดไปที่คา่เริม่ต้น)

การคดัลอกแผนภมูิลงในไฟล์ Microsoft
คณุสามารถคดัลอกแผนภมูขิ้อมลูลงในเอกสาร Microsoft Word, Excel หรอื PowerPoint ความละเอยีดของรปูภาพ
จะเป็นไปตามความละเอยีดของหนา้จออนัเปน็ที่มาของภาพดังกลา่ว

วิธคีัดลอกแผนภมูลิงในไฟล์ Microsoft

1 ในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู) ให้คลกิ Copy To Clipboard (คดัลอกไปยังคลปิบอรด์) ที่มมุ
ขวาบนของบานหนา้ต่างแผนภูมิ

2 เปิดไฟล์ Microsoft ทีย่ังว่างเปลา่ แล้ววางเนือ้หาจากคลปิบอรด์

รายการเมนูคลิกขวาทั่วไปสำหรับแผนภมูิ
ตาราง 15 มรีายการเมนคูลิกขวาที่พร้อมให้ใช้งานบนแผนภมูิ บางรายการอาจมีแสดงในแผนภมูิทัง้หมด รวมถึง
รายการที่เปลี่ยนวิธีการแสดงขอ้มลู หรอืส่งออกข้อมลูจากแผนภมูไิดง้่าย

รายการ ฟงักช์นั

Copy (คดัลอก) คัดลอกแผนภูมลิงในคลปิบอรด์

Save Image As
(บนัทึกรูปภาพเป็
น)

บันทกึรูปภาพตามขนาด ความละเอยีด และประเภทไฟล์ทีร่ะบุ รวมถงึไฟล์ PNG (คา่เริ่มตน้), JPG
และ BMP

Page Setup (ตั้ง
ค่าหน้ากระดาษ)

แสดงตวัเลือกการตัง้ค่าการพิมพ์

Print (พิมพ์) พมิพแ์ผนภูมิ

ตาราง 15 รายการเมนคูลิกขวาสำหรบัแผนภมูิ
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แผนภมูิ

รายการ ฟงักช์นั

Set Scale to
Default (ตั้งค่ากา
รปรับขนาดไปทีค่่
า
เริ่มต้น)

กลบัสู่แผนภมูิไปยงัมมุมองเริ่มต้นหลงัจากขยายแผนภูมิ

Chart Options
(ตัวเลือกแผนภูมิ)

เปิดหน้าตา่ง Chart Options (ตัวเลอืกแผนภูมิ) เพื่อเปลี่ยนแผนภูมิ รวมถึงชือ่ เลือกขดีจำกดั
สำหรับแกน x และแกน y และแสดงเส้นตารางตลอดจนเครือ่งหมายยอ่ยในแกน

หมายเหตุ: รายการเมนทูี่นำไปใช้กบัแผนภมูทิี่เฉพาะเจาะจงมรีายละเอยีดอธบิายอยูใ่น
บทที่ 11, รายละเอยีดการวิเคราะห์ข้อมลู
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สเปรดชตี
สเปรดชตีที่แสดงใน Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) ประกอบด้วยตัวเลือกสำหรบัการเรยีงลำดบัและการถา่ย
โอนขอ้มลู จดัเรียงคอลัมนด์้วยหนึง่ในวิธตี่อไปนี้

n คลิกและลากคอลัมนไ์ปยังตำแหนง่ใหมใ่นตารางที่เลือก

n คลิกที่หัวคอลัมนเ์พื่อเรียงลำดับขอ้มูลตามลำดับจากนอ้ยไปมากหรอืมากไปนอ้ย

วิธกีารจดัเรยีงขอ้มูลสงูสุด 3 คอลมันใ์นหนา้ตา่ง Sort (เรยีงลำดบั)

1 คลิกขวาที่สเปรดชตีและเลอืก Sort (เรียงลำดับ)

2 ในกลอ่งโต้ตอบ Sort (เรยีงลำดบั) ให้เลือกชื่อคอลมัน์แรกเพื่อทำการเรยีงลำดับ เรยีงลำดับข้อมลูตามลำดับจาก
นอ้ยไปมากหรอืมากไปนอ้ย

3 เลือกคอลมันท์ี่สองหรอืสามเพื่อเรยีงลำดับ และเลือก Ascending (จากนอ้ยไปมาก) หรอื Descending (จากมาก
ไปนอ้ย)

4 คลิก OK (ตกลง) เพือ่เรยีงลำดบัขอ้มูล หรอืคลิก Cancel (ยกเลิก) เพื่อหยดุการเรยีงลำดับ

เคลด็ลับ: ทำไฮไลต์ข้อมลูในแผนภูมทิี่เกีย่วข้องและตัวเลอืกหลุมโดยนำตัวชี้เมาสไ์ปไว้บนเซลล์ คลิกในเซลล์
เพื่อคดัลอกและวางเนือ้หาลงในโปรแกรมซอฟต์แวรอ์ืน่

รายการเมนูคลิกขวาทั่วไปสำหรับสเปรดชีต
ตาราง 16 แสดงรายการเมนูคลิกขวาที่มอียูใ่นมมุมองสเปรดชีต

รายการ ฟงักช์นั

Copy (คดัลอก) คัดลอกสารในหลุมที่เลอืกไปยงัคลิปบอร์ด แลว้วางสารลงในสเปรดชตี เชน่
Excel

Copy as Image (คดัลอกเป็น
รูปภาพ)

คัดลอกมมุมองสเปรดชตีเป็นไฟล์รูปภาพและวางในไฟลท์ี่รับไฟลร์ูปภาพ
เช่น ไฟล์ขอ้ความ ไฟล์รปูภาพ หรอืไฟล์สเปรดชีต

Print (พิมพ์) พมิพม์ุมมองปัจจบุัน

Print Selection (การเลือกการพิมพ์) พมิพก์ารเลือกปัจจบุัน

Export to Excel (ส่งออกไปยงั
Excel)

ส่งออกขอ้มลูไปยงัสเปรดชตี Excel

ตาราง 16 รายการเมนคูลิกขวาสำหรบัสเปรดชตี
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สเปรดชีต

รายการ ฟงักช์นั

Export to Text (ส่งออกไปยัง
ขอ้ความ)

ส่งออกขอ้มลูไปยงัโปรแกรมแก้ไขขอ้ความ

Export to CSV (ส่งออกไปยงั CSV) ส่งออกขอ้มลูไปยงัไฟล์ .csv

Export to Xml (ส่งออกไปยงั Xml) ส่งออกขอ้มลูไปยงัไฟล์ .xml

Export to Html (ส่งออกเป็น Html) ส่งออกขอ้มลูไปยงัไฟล์ .html

Find (ค้นหา) ค้นหาขอ้ความ

Sort (เรยีงลำดับ) เรียงขอ้มลูสูงสุด 3 คอลมัน์

Select Columns (เลอืกคอลมัน์) เลือกคอลัมน์ที่จะแสดงในสเปรดชตี

ตาราง 16 รายการเมนคูลิกขวาสำหรบัสเปรดชตีต่อ
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Export (สง่ออก)
CFX Maestro Dx SE มหีลายตัวเลอืกการส่งออกจากเมนแูบบเลื่อนลง Export (ส่งออก) ดังนี้

n Export All Data Sheets (ส่งออกชุดข้อมลูทัง้หมด)

n Export RDML Files (สง่ออกไฟล์ RDML)

n Custom Export (การสง่ออกที่กำหนดเอง)

n Export to LIMS Folder (ส่งออกไปยงัโฟลเดอร์ LIMS)

n Manual Export (การส่งออกด้วยตนเอง)

การส่งออกชุดข้อมูลทั้งหมด
คณุสามารถสง่ออกมุมมองแผ่นงานทั้งหมดจากทุกแท็บของ CFX Maestro Dx SE ไปยังแต่ละไฟล์ได้

วิธสี่งออกชุดขอ้มลูทั้งหมด

u เลือก Export (ส่งออก) > Export All Data Sheets (ส่งออกชุดขอ้มูลทั้งหมด) และเลอืกประเภทไฟล์ทีคุ่ณ
ต้องการ

n CSV (*.csv)

n Text (*.txt)

n Excel Workbook (* .xlsx)

การวิเคราะห์ที่สง่ออกจะถกูบันทึกไว้ในไฟล์ Excel Workbook หลายไฟลโ์ดยมีแทบ็แผ่นงานขอ้มลูการ
วิเคราะหห์นึง่แท็บต่อไฟล์ เมือ่การวิเคราะหป์ระกอบด้วยสารเรอืงแสงหลายชนดิ ขอ้มูลจากสารเรอืงแสง
แต่ละตัวจะถกูสง่ออกไปยังแท็บแผ่นงานแยกกนั

n Excel Workbook - รวมกนั (* .xlsx)

การวิเคราะห์ที่สง่ออกจะบนัทึกลงในไฟล์ Excel Workbook ไฟล์เดียวที่มแีท็บแผ่นงานหลายแท็บ แทบ็หนึง่
สำหรบัชดุข้อมลูการวเิคราะห์แต่ละชุด

n Excel 97 - 2003 ( *.xls)

สำคัญ: คอมพิวเตอรข์องคณุต้องติดตั้ง Microsoft Excel เอาไว้เพื่อสง่ออกขอ้มูลไปยงัสเปรดชีต
Microsoft Excel

n Xml (*.xml)
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การส่งออกไฟล์ RDML
RDML เปน็มาตรฐานข้อมลูที่มโีครงสรา้งและเปน็สากลสำหรบัการแลกเปลีย่นขอ้มูลเชิงปรมิาณของ PCR (qPCR)
มาตรฐานข้อมลูเป็นไฟลข์้อความในรูปแบบ Extensible Markup Language (.xml) โปรดดูทีเ่วบ็ไซต์ International
RDML Consortium (www.rdml.org) สำหรบัข้อมลูเพิ่มเติมเกีย่วกบัรปูแบบการแลกเปลีย่นขอ้มลู RDML

สำคัญ: ไฟล์ RDML ที่สง่ออกจะมขี้อมลูวเิคราะห์พร้อมการตั้งค่าพื้นฐานที่คณุใช้ในหนา้ต่างหน้าต่าง Data
Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) สำหรบัขอ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกับการตั้งค่าพื้นฐาน โปรดดทูี่
การตั้งคา่พืน้ฐาน ในหนา้ 190

หมายเหตุ: บันทึกไฟล์ RDML เป็นเวอรช์ัน 1.1 หากคณุใช้ซอฟต์แวร์ qbase+ เวอรช์ัน 2.3 หรอืสูงกว่า

วิธสี่งออกไฟล์ RDML

1 เลือก Export (ส่งออก) > Export RDML Files (ส่งออกไฟล์ RDML) และเลอืก RDML v1.1 หรือ RDML v1.0
จากรายการที่ปรากฏขึน้

กล่องโต้ตอบ Save As (บนัทึกเปน็) จะปรากฏขึน้

2 ในกลอ่งโต้ตอบ Save As (บนัทึกเปน็) ให้ระบุชื่อไฟลแ์ละตำแหน่งที่จะบนัทกึไฟล์ RDML

3 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกไฟล์สง่ออก
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การสร้างไฟล์ส่งออกที่กำหนดเอง
วิธสีรา้งไฟลส์่งออกทีก่ำหนดเอง

1 เลือก Export (ส่งออก) > Custom Export (ส่งออกแบบ
กำหนดเอง) กล่องโต้ตอบ Custom Export (ส่งออกแบบกำหนดเอง) จะปรากฏขึน้

2 เลือกรปูแบบการสง่ออกจากรายการแบบเลื่อนลงที่แสดง

3 เลือกช่องทำเครือ่งหมายทีร่ายการที่ต้องการสง่ออก

4 (ไมบ่ังคบั) คลกิ Custom Export (ส่งออกแบบกำหนดเอง) เพื่อเปลี่ยนชื่อคอลมัน์

5 คลิก Export (สง่ออก) กลอ่งโต้ตอบ Save As (บันทึกเป็น) จะปรากฏขึ้น

6 ในกลอ่งโต้ตอบ Save As (บนัทึกเปน็) ให้ระบุชื่อไฟลแ์ละตำแหน่งที่จะบนัทกึไฟลท์ี่สง่ออก

7 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกไฟล์สง่ออก
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ส่งออกไปยังโฟลเดอร์ LIMS
คณุสามารถสง่ออกข้อมลูในรูปแบบไฟล์ทีใ่ชง้านร่วมกบัระบบ LIMS ได้ สำหรบัข้อมลูเพิ่มเติมเกีย่วกบัการสรา้ง
การจดัการ และการใช้ไฟล์ LIMS โปรดดูทีภ่าคผนวก C, การผสานการทำงานรว่มกบัระบบ LIMS

วิธสี่งออกขอ้มูลในรปูแบบ LIMS

1 เลือก Export (ส่งออก) > Export to LIMS Folder (ส่งออกไปยังโฟลเดอร์ LIMS)

กล่องโต้ตอบ Save As (บนัทึกเปน็) จะปรากฏขึน้

2 ในกลอ่งโต้ตอบ Save As (บนัทึกเปน็) ให้ระบุชื่อไฟลแ์ละตำแหน่งที่จะบนัทกึไฟลท์ี่สง่ออก

3 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกไฟล์สง่ออก

การส่งออกข้อมลูที่จัดรูปแบบ Seegene
คณุสามารถสง่ออกข้อมลูได้จากมมุมองแผ่นงานทั้งหมดไปยงัไฟล์ Excel ที่มโีครงสรา้งสำหรบัให้ Seegene, Inc. ใช้
งานโดยเฉพาะ

เคลด็ลับ: คุณยังสามารถเริม่เปิด Seegene Viewer โดยอตัโนมตัิเมื่อการสง่ออกเสร็จสิน้ ดูขอ้มูลเพิ่มเตมิได้ที่คำ
สัง่เมนเูครือ่งมือ ในหน้า 65

วิธสี่งออกสารในรปูแบบเฉพาะของ Seegene

1 เลือก Export > Manual Export

กล่องโต้ตอบ Browse For Folder (เรียกดูโฟลเดอร์) จะปรากฏขึน้

2 ในกลอ่งโต้ตอบ Browse For Folder (เรยีกดูโฟลเดอร์) ให้ระบุตำแหนง่โฟลเดอร์ทีจ่ะบันทึกไฟล์ Excel (.xlsx)
รปูแบบของ Seegene ทีส่่งออก

การวิเคราะห์จะถกูสง่ออกในไฟล์ Excel Workbook หลายไฟล์โดยมแีท็บแผ่นงานข้อมลูการวิเคราะห์หนึง่แท็บ
ต่อไฟล์

3 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกไฟล์สง่ออก
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บทที่ 11 รายละเอยีดการวเิคราะหข์อ้มูล
หนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) ของ ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition ประกอบด้วย
แท็บต่าง ๆ เพื่อดูข้อมลู บทนีอ้ธบิายแท็บเหล่านี้โดยละเอยีด

เคลด็ลับ: คุณสามารถเลือกแท็บที่ต้องการดูได้ในหนา้ต่าง Data Analysis (การวเิคราะห์ขอ้มูล) โดยใช้เมนู
View (มมุมอง) รปูแบบที่กำหนดเองจะบนัทึกไปกับไฟล์ขอ้มูล
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แทบ็ Quantification (การหาปริมาณ)
ใช้ข้อมลูในแท็บการหาปริมาณเพื่อตั้งเงื่อนไขการวเิคราะห์ขอ้มูล รวมทั้งการตั้งค่าพื้นฐานสำหรบัแต่ละหลุมและการ
ตั้งค่าขีดจำกดั แท็บ Quantification (การหาปรมิาณ) จะแสดงขอ้มูลในมมุมอง 4 มุมมองต่อไปนี้

n Amplification Chart (แผนภมูกิารเพิ่มปรมิาณ) — แสดงหนว่ยสารเรอืงแสงสมัพัทธ์ (RFU) สำหรบัแต่ละหลุมใน
ทุก ๆ รอบ การติดตามแต่ละครั้งในแผนภูมแิสดงข้อมลูจากสารเรอืงแสงเดี่ยวในหนึง่หลมุ

n Standard Curve (เสน้โค้งมาตรฐาน) — จะปรากฏขึน้ก็ต่อเมือ่การทดสอบได้รวมหลุมที่กำหนดให้เปน็มาตรฐาน
ประเภทตัวอย่าง (Std) เสน้โค้งมาตรฐานจะแสดงพลอ็ตรอบขีดจำกดัเทียบกบับนัทึกของปรมิาณเริม่ต้น
คำอธบิายสญัลักษณ์จะแสดงค่าประสทิธภิาพของปฏกิิรยิา (E) สำหรบัสารเรอืงแสงแต่ละชนดิในหลมุทีม่ี
ประเภทตัวอย่างมาตรฐาน

n Well selector (ตัวเลอืกหลุม) — เลือกหลมุที่มีขอ้มูลสารเรอืงแสงที่คณุต้องการแสดง

n Spreadsheet (สเปรดชีต) — แสดงสเปรดชีตของข้อมลูที่เกบ็รวบรวมในหลุมที่เลือก

ตวัเลือกสารเรืองแสง
หากต้องการแสดงขอ้มูลสารเรอืงแสงในแผนภูมแิละสเปรดชตีของแท็บ Quantification (การหาปริมาณ) ให้เลือกสาร
เรอืงแสงเป้าหมายใต้แผนภมูิ Amplification (การเพิ่มปริมาณ) หากต้องการซ่อนข้อมลูสารเรอืงแสงในหน้าต่างการ
วิเคราะหข์้อมลู ให้ล้างช่องทำเครือ่งหมายนัน้
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แท็บ Quantification (การหาปรมิาณ)

กล่องโต้ตอบ Trace Styles (ลักษณะการติดตาม)
ในการใช้กล่องโต้ตอบลกัษณะการติดตาม คณุสามารถปรบัลักษณะของการติดตามในแผนภมูกิารเพิ่มปรมิาณและ
Melt Curve ได้ในแท็บ Quantification (การเพิ่มปรมิาณ) และแท็บ Melt Curve จากนัน้คุณสามารถดตูัวอย่างการเป
ลี่ยนแปลงในตัวเลือกหลมุทีป่รากฏในกล่องโต้ตอบ Trace Styles (ลกัษณะการติดตาม) ได้

วิธกีารปรบัลกัษณะการตดิตาม

1 เลือกสารเรอืงแสงเพียงหนึง่ชนดิภายใต้แผนภมูิ Amplification (การเพิม่ปรมิาณ)

2 หากต้องการเปดิกล่องโต้ตอบ Trace Styles (ลักษณะการติดตาม) ให้ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n คลิก Trace Styles (ลักษณะการติดตาม) ในแผนภมูิ Amplification (การเพิม่ปรมิาณ)

n เลือก Settings (การตั้งคา่) > Trace Styles (ลกัษณะการติดตาม) ในแถบเมนู Data Analysis (การวิเคราะ
ห์ขอ้มลู)

n คลิกขวาที่การติดตามและเลือก Trace Styles (ลกัษณะการติดตาม)

กล่องโต้ตอบ Trace Styles (ลกัษณะการติดตาม) จะปรากฏขึน้มา

3 ในกลอ่งโต้ตอบ Trace Styles (ลกัษณะการติดตาม) ให้เลอืกชุดของหลุมที่เฉพาะเจาะจงในตัวเลือกหลมุในบาน
หนา้ต่างด้านล่าง หรอือกีวิธหีนึง่ ให้เลือกหลมุที่มีประเภทตัวอยา่งหนึง่ประเภทอยูใ่นเมนแูบบเลื่อนลงในคอลัมน์
Wells (หลุม)

4 ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n หากต้องการเลอืกสีสำหรับหลมุทีเ่ลอืก ให้คลิกกลอ่งในคอลมัน์ Color (สี)
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บทที่ 11 รายละเอียดการวิเคราะหข์อ้มูล

n หากต้องการกำหนดสญัลกัษณ์ให้กบัหลุมที่เลือก ใหเ้ลือกสญัลักษณ์จากรายการแบบเลือ่นลง Symbol (สัญ
ลักษณ์)

n หากต้องการใสส่ใีหก้ับหลมุอยา่งรวดเรว็โดยใช้ปุม่ปา้ยชื่อ ใหค้ลกิชุดด่วนที่เหมาะสม

o สุม่ด้วยหลุม

o สุม่ด้วยการทำซ้ำ

o ใช้สขีองสารเรอืงแสง

o ใช้สขีองเป้าหมาย

o ใช้สขีองตัวอย่าง

n หากต้องการกำหนดปา้ยกำกับหลมุ ให้เลือกระหว่างประเภทตัวอย่าง ชื่อเป้าหมาย ชื่อตัวอย่าง หรือสญัลกัษ
ณ์

ตวัเลือก Log Scale (ขนาดการบันทึก)
เลือก Log Scale (ขนาดการบนัทึก) ใต้แผนภมูิ Amplification (การเพิ่มปรมิาณ) เพื่อดูการติดตามสารเรอืงแสงในขน
าด semilog

เคลด็ลับ: หากต้องการขยายพื้นที่ใด ๆ ของแผนภมูิ ใหล้ากขา้มพืน้ที่เปา้หมาย หากต้องการกลับไปยังมมุมองเต็ม
ให้คลิกขวาบนแผนภมูแิละเลือก Set Scale to Default (ตั้งค่าขนาดเปน็คา่เริ่มต้น)
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แท็บ Quantification (การหาปรมิาณ)

แผนภูมิเส้นโค้งมาตรฐาน
ซอฟต์แวรจ์ะสรา้งแผนภมูิเสน้โคง้มาตรฐานในแท็บ Quantification (การหาปริมาณ) หากข้อมลูมปีระเภทตัวอย่างที่
กำหนดเป็น Std สำหรบัสารเรอืงแสงอยา่งนอ้ยหนึ่งชนดิในการทดสอบ

แผนภมูเิสน้โค้งมาตรฐานแสดงข้อมลูต่อไปนี้

n ชื่อสำหรบัเสน้โคง้แต่ละเสน้ (สารเรอืงแสงหรอืเป้าหมาย)

n สสีำหรบัสารเรอืงแสงหรอืเป้าหมายแต่ละตัว

n คา่ประสทิธภิาพของปฏกิริิยา (E) ใช้สถิตินีใ้นการเพิ่มประสทิธภิาพของปฏกิิรยิาเชิงซอ้นและเพื่อทำให้ขอ้มูลเส้น
โคง้มาตรฐานเท่ากัน

หมายเหตุ: ประสทิธภิาพของปฏกิริยิาจะอธบิายวา่เปา้หมายของคุณมกีารผลิตเท่าใดในแต่ละรอบใน
โปรโตคอล ประสทิธภิาพ 100% บง่ชี้วา่คณุจะเพิ่มเป้าหมายเปน็สองเท่าในแต่ละรอบ

n คา่สมัประสทิธิ์ของการกำหนด R2 (เขยีนเปน็ R^2) ใช้สถติินีใ้นการพิจารณาว่าเสน้กราฟอธบิายขอ้มลูได้ถกูตอ้ง
เพียงใด (ภาวะความพอดี)

n Slope (การไล่ระดบัอณุหภมูิ)

n จดุตัดแกน y
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ตวัเลือกเมนแูผนภมูิการเพิ่มปริมาณ
นอกเหนอืไปจากตัวเลือกเมนูคลิกขวาทั่วไปสำหรบัแผนภมูแิล้ว (โปรดดูรายการเมนคูลกิขวาทั่วไปสำหรับแผนภมูิ ใน
หนา้ 204) ตาราง 17 จะแสดงตัวเลือกเมนทูี่มอียู่ในแผนภมูิการเพิ่มปรมิาณเท่านัน้

ตัวเลอืกเมนู ฟงักช์นั

Well XX, Fluor Target จะแสดงเพียงช่องนี้ ลบหลุมนีอ้อกจากมมุมอง ตั้งค่าสีสำหรับการติดตามนี้ หรือ
ยกเวน้หลุมนี้จากการวเิคราะห์

Selected Traces
(การติดตามที่เลือก)

จะแสดงเพียงช่องเหล่านี้ ลบช่องเหล่านี้ออกจากมุมมอง ตั้งค่าสีสำหรับการติดตาม
เหล่านี้ หรือแยกช่องเหล่านี้ออกจากการวเิคราะห์

Show Threshold Values
(แสดงค่าขีดจำกัด)

แสดงค่าขดีจำกดัสำหรับกราฟเส้นโค้งการเพิม่ปรมิาณแตล่ะเส้นบนแผนภูมิ

Trace Styles (รูปแบบการติด
ตาม)

เปิดหน้าตา่ง Trace Styles (ลักษณะการตดิตาม) เพือ่เปลีย่นลักษณะการติดตามที่
ปรากฏบนแท็บ Quantification (การเพิ่มปริมาณ) และแท็บ Melt Curve (กราฟ
การสลายดเีอ็นเอ)

Baseline Thresholds
(ขีดจำกัดพืน้ฐาน)

จะเปิดหนา้ตา่ง Baseline Thresholds (ขดีจำกดัพื้นฐาน) เพือ่เปลีย่นพื้นฐานหรือ
ขดีจำกดัของสารเรืองแสงแตล่ะชุด (การเปลีย่นแปลงจะปรากฏในแผนภูมิ
Amplification (การเพิม่ปรมิาณ) ในแท็บ Quantification (การหาปรมิาณ))

ตาราง 17 รายการเมนคูลิกขวาและซ้ายของแผนภมูกิารเพิ่มปรมิาณ

สเปรดชตีแท็บการหาปริมาณ
ตาราง 18 ระบขุ้อมลูที่จะแสดงในสเปรดชีตในแท็บ Quantification (การหาปรมิาณ)

ขอ้มูล คำอธิบาย

หลุม ตำแหน่งหลุมในเพลต

สารเรืองแสง สารเรืองแสงที่ตรวจจบัได้

เป้าหมาย ชือ่เป้าหมายทีโ่หลดในหลุม Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต)

สารทีบ่รรจุ การรวมกนัของประเภทตัวอยา่ง (จำเป็น) และการทำซ้ำ # (ไมบ่ังคับ) ที่โหลด
ไว้ใน Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

ตัวอย่าง ชือ่ตวัอยา่งที่บรรจุในหลุม Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต)

Cq รอบการหาปรมิาณสำหรบัแต่ละการตดิตาม

ตาราง 18 เนือ้หาสเปรดชตีในแท็บการหาปรมิาณ
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แท็บ Quantification (การหาปรมิาณ)

การเปลีย่นเป้าหมาย เนื้อหา หรือขอ้มลูตัวอยา่ง

คณุสามารถเปลี่ยนข้อมลูในคอลัมน์ Target (เป้าหมาย) Content (เนือ้หา) และ Sample (ตวัอย่าง) ไดโ้ดยแก้ไขไฟล์
เพลตโดยใช้ Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต) แมว้่าคณุจะเรยีกใช้การทดสอบไปแล้วกต็าม

วิธเีปลีย่นขอ้มลูในคอลมัน์ Content (สาร), Target (เป้าหมาย) และ Sample (ตวัอยา่ง)

u คลิก Plate Setup (การตั้งค่าเพลต) และเลอืก View/Edit Plate (ดู/แกไ้ขเพลต) เพื่อเปิด Plate Editor (ตัวแกไ้ข
เพลต)
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แทบ็ Quantification Data (ข้อมลูการหาปรมิาณ)
แท็บ Quantification Data (ขอ้มลูการหาปรมิาณ) จะแสดงขอ้มูลการหาปรมิาณที่รวบรวมไดใ้นแต่ละหลุม CFX
Maestro Dx SE แสดงข้อมลูในมมุมองสเปรดชีตที่แตกต่างกนัสีม่มุมอง

n Results (ผลการทดสอบ) — แสดงสเปรดชีตของขอ้มูล ซึง่เปน็มุมมองเริม่ต้น

n Standard Curve Results (ผลลพัธเ์สน้โค้งมาตรฐาน) — แสดงสเปรดชีตของข้อมลูเสน้โคง้มาตรฐาน

n Plate (เพลต) — แสดงขอ้มลูในแต่ละหลมุโดยเป็นแผนที่เพลต

n RFU — แสดงปรมิาณ RFU ในแต่ละหลุมสำหรบัแต่ละรอบ

เลือกแต่ละสเปรดชีตจากรายการแบบเลื่อนลงที่ปรากฏใต้แท็บ Quantification Data (ข้อมลูการหาปรมิาณ)

สเปรดชตีผลการทดสอบ
สเปรดชตีผลการทดสอบจะแสดงข้อมลูแต่ละหลุมในเพลต

หมายเหตุ: การคำนวณ Std. Dev (ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน) ทั้งหมดใช้กบักลุม่การทำซำ้ที่กำหนดในหลุมใน
หนา้ต่าง Plate Editor (ตวัแกไ้ขเพลต) การคำนวณจะเฉลี่ยค่า Cq สำหรบัแต่ละหลุมในกลุม่การทำซ้ำ

ตาราง 19 แสดงข้อมลูที่จะปรากฏในสเปรดชีตผลการทดสอบ

ขอ้มูล คำอธิบาย

หลุม ตำแหน่งหลมุในเพลต

สารเรืองแสง สารเรืองแสงทีต่รวจจับได้

เป้าหมาย ชื่อเป้าหมายการเพิม่ปริมาณ (ยนี)

ตาราง 19 เนือ้หาในสเปรดชีตผลการทดสอบ
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แทบ็ Quantification Data (ขอ้มูลการหาปรมิาณ)

ขอ้มูล คำอธิบาย

สารทีบ่รรจุ ประเภทตวัอยา่งและการทำซ้ำ #

ตัวอย่าง คำอธิบายตัวอยา่ง

ชื่อชุดชีวภาพ ชื่อของชดุชีวภาพ

Cq รอบการหาปริมาณ

ค่าเฉลี่ย Cq ค่าเฉลี่ยของรอบการหาปรมิาณของกลุ่มการทำซ้ำ

Cq Std. Dev ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรอบการหาปริมาณสำหรับกลุม่การทำซ้ำ

ปริมาณเริ่มต้น (SQ) การปรมิาณเริม่ต้นของเป้าหมายโดยประมาณ

บันทกึปริมาณเริ่มต้น บันทกึของปรมิาณเริม่ต้น

ค่าเฉลี่ย SQ ค่าเฉลี่ยของปรมิาณเริ่มต้น

SQ Std. Dev ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณเริ่มตน้ในทกุการทำซ้ำ

ตาราง 19 เนือ้หาในสเปรดชีตผลการทดสอบต่อ
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สเปรดชตีผลลัพธก์ราฟเส้นโคง้มาตรฐาน
สเปรดชตีผลลัพธ์กราฟเสน้โค้งมาตรฐานแสดงพารามิเตอรก์ราฟเสน้โคง้มาตรฐานที่คำนวณได้

ตาราง 20 แสดงข้อมลูที่ปรากฏในสเปรดชีตผลลพัธก์ราฟเสน้โคง้มาตรฐาน

ขอ้มูล คำอธบิาย

Fluor (หรือ Target) สารเรืองแสง (หรือเป้าหมาย) ทีต่รวจพบ

Efficiency (%) ประสิทธิภาพสัมพทัธ์

Slope (การไล่ระดับอณุหภูมิ) การไลร่ะดบัอุณหภูมิของกราฟเส้นโค้งมาตรฐาน

Y-intercept จุดที่กราฟเส้นโค้งตัดกบัแกน y

R^2 สัมประสทิธิ์ในการคำนวณ

ตาราง 20 เนือ้หาสเปรดชตีผลลัพธ์กราฟเส้นโค้งมาตรฐาน
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แทบ็ Quantification Data (ขอ้มูลการหาปรมิาณ)

สเปรดชตีเพลต
สเปรดชตีเพลตจะแสดงแผนที่เพลตของขอ้มูลสำหรบัสารเรืองแสงหนึง่ชุดในเวลาหนึ่ง

วิธดีขู้อมลูสารเรอืงแสงทีต่้องการ

u คลิกที่แท็บของสารเรอืงแสงที่ด้านลา่งของสเปรดชีต
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สเปรดชตี RFU
สเปรดชตี RFU จะแสดงหนว่ยสารเรอืงแสงสมัพัทธ์ (RFU) ที่อา่นสำหรบัแต่ละช่องทีไ่ดร้ับในแต่ละรอบของการ
ทดสอบ หมายเลขช่องจะปรากฏทีด่้านบนของแต่ละคอลัมนแ์ละหมายเลขรอบจะปรากฏที่ด้านซา้ยของแต่ละแถว
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แทบ็ Melt Curve (กราฟการสลายดเีอ็นเอ)

แทบ็ Melt Curve (กราฟการสลายดีเอ็นเอ)
สำหรบัสารเรอืงแสงชนิดจับกบัดีเอน็สายคู่ และไฮบรไิดเซชนัโพรบที่ตัดไมไ่ด้ สารเรอืงแสงจะมคีวามสว่างที่สดุเมือ่
ดีเอน็เอสองสายจบักนั ดังนัน้ ขณะที่อณุหภมูเิพิม่ขึน้ไปจนถงึอณุหภมูทิี่ใช้แยกสายคู่ (Tm) สารเรอืงแสงจะลดลงใน
อตัราคงที่ (ความลาดชันคงที่) ที่ T m มกีารลดลงของสารเรอืงแสงอย่างมากพรอ้มกับการเปลีย่นแปลงของความลาด
ชันที่สงัเกตได้ อตัราการเปลี่ยนแปลงนีจ้ะกำหนดโดยการพลอ็ตรเีกรสชันแรกของสารเรืองแสงที่มคีา่เปน็ลบเทียบกับ
อณุหภมูิ (-d(RFU)/dT) อตัราการเปลี่ยนแปลงที่มากที่สดุในผลการทดสอบสารเรอืงแสงใน Peaks ที่มองเหน็และ
แสดงถงึ Tm ของโครงสรา้งเชิงซอ้นของดีเอน็เอเกลยีวคู่

CFX Maestro Dx SE จะพล็อตข้อมลู RFU ที่เกบ็รวบรวมระหว่างทำกราฟการสลายดีเอน็เอในฐานะที่เป็นฟังก์ชัน
ของอณุหภูมิ หากต้องการวิเคราะห์ขอ้มลู Melt Peak ซอฟต์แวร์จะกำหนดอณุหภมูเิริม่ต้นและอณุหภมูสิิน้สดุของจุด
สงูสุดแต่ละจุดโดยการเลื่อนแถบขีดจำกดั พืน้ของพื้นที่จดุสงูสดุระบดุ้วยตำแหนง่ของแถบขดีจำกดัอณุหภมูทิี่ใชแ้ยก
สายคู่ จดุสงูสดุที่ถูกต้องจะต้องมคีวามสงูต่ำสดุเมือ่เทียบกบัระยะหา่งระหว่างแถบขดีจำกดัและความสงูของจุดที่สงูที่สุ
ด

แท็บ Melt Curve จะแสดง Tm (อุณหภมูิทีใ่ชแ้ยกสายคู่) ของผลติภณัฑ์ PCR ที่เพิ่มปรมิาณขึน้ใน 4 มมุมอง

n Melt Curve — แสดงข้อมลูแบบเรยีลไทมส์ำหรบัแต่ละสารเรอืงแสง เป็น RFU ต่ออณุหภมูสิำหรบัแต่ละหลมุ

n Melt Peak — แสดงรเีกรสชันที่มคี่าเป็นลบของข้อมลู RFU ต่ออณุหภมูิสำหรบัแต่ละหลุม

n Well selector — แสดงหลมุเพือ่แสดงหรอืซอ่นข้อมลู

n สเปรดชตี Peak — แสดงขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมในหลมุทีเ่ลอืก

หมายเหตุ: สเปรดชีตนีแ้สดงจุดสงูสดุได้มากที่สดุ 2 จดุสำหรบัแต่ละการติดตาม หากต้องการดูจดุสงูสดุเพิ่ม
เติม ให้คลิกแท็บ Melt Curve Data (ขอ้มลูกราฟการสลายดีเอน็เอ)

ตาราง 21 จะแสดงข้อมลูที่ปรากฏในสเปรดชีต Melt Curve (กราฟการสลายดีเอน็เอ)

คูม่ือผูใ้ช้ | 225



บทที่ 11 รายละเอียดการวิเคราะหข์อ้มูล

ขอ้มูล คำอธิบาย

หลุม ตำแหน่งหลมุในเพลต

สารเรืองแสง สารเรืองแสงทีต่รวจจบัได้

สาร การรวมกันของประเภทตวัอยา่งและจำนวนการทำซ้ำ

ตัวอย่าง ชื่อของตวัอยา่งทีโ่หลดลงในตวัแกไ้ขเพลต

อณุหภูมทิี่
แยกสายคู่

อณุหภูมขิอง Melt Peak สำหรบัแต่ละหลุม

หมายเหตุ: เฉพาะจุดทีสู่งที่สดุเพียง 2 จดุเท่านั้นที่จะปรากฏในสเปรดชีตนี้

ตาราง 21 เนือ้หาในสเปรดชีต Melt Curve (กราฟการสลายดเีอ็นเอ)
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แทบ็ Melt Curve (กราฟการสลายดเีอ็นเอ)

การปรับข้อมูล Melt Curve
วิธปีรบัขอ้มูล Melt Curve (กราฟการสลายดเีอ็นเอ)

u ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n คลิกและลากแถบขีดจำกัดในแผนภมูิ Melt Peak เพื่อรวมหรอืไมร่วมค่าจดุสงูสดุในการวเิคราะห์ขอ้มูล

n เลือก Positive (คา่เปน็บวก) ในเมนแูบบเลื่อนลง Peaks (ค่าจดุสงูสดุ) เพื่อแสดงขอ้มูลสเปรดชีตสำหรบัค่า
จดุสงูสดุที่อยู่เหนอืเสน้ขีดจำกัดอณุหภมูทิี่แยกสายคู่ หรอืเลอืก Negative (คา่เป็นลบ) เพือ่ดูข้อมลูสเปรดชีต
สำหรบัคา่จุดสงูสดุที่อยูใ่ตเ้สน้ขดีจำกดัอณุหภมูิที่แยกสายคู่

n เปิดหนา้ต่าง Trace Styles (ลกัษณะการติดตาม) เพื่อเปลีย่นสขีองการติดตามในแผนภมูิ Melt Curve
(กราฟการสลายดีเอน็เอ) และ Melt Peak

n เลือกหมายเลขใน Step Number Selector (ตัวเลือกหมายเลขขัน้ตอน) เพื่อดูขอ้มลู Melt Curve (กราฟ
การสลายดีเอน็เอ) ที่ขัน้ตอนอืน่ในโปรโตคอล รายการจะแสดงขั้นตอนมากกว่าหนึง่ขัน้ตอน หาก
โปรโตคอลรวมการอา่นคา่เพลตในขั้นตอน Melt Curve (กราฟการสลายดเีอน็เอ) มากกว่าหนึง่ขัน้ตอน

n เลือกหลมุในตัวเลอืกหลุมเพื่อเน้นดูสว่นยอ่ยของขอ้มลู

n เลือกกลุ่มหลมุเพื่อดแูละวเิคราะห์สว่นยอ่ยของหลมุในเพลต เลือกกลุ่มหลมุแตล่ะกลุ่มด้วยชื่อในเมนแูบบ
เลื่อนลง Well Group (กลุ่มหลมุ) ในแถบเครื่องมอื
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บทที่ 11 รายละเอียดการวิเคราะหข์อ้มูล

แทบ็ข้อมลู Melt Curve (กราฟการสลายดเีอ็นเอ)
แท็บ Melt Curve Data (ข้อมลูกราฟการสลายดีเอน็เอ) แสดงข้อมลูจากแท็บ Melt Curve (กราฟการสลายดีเอน็เอ)
ในสเปรดชีตหลายรายการทีร่วม Melt Peak ทั้งหมดสำหรบัแต่ละการติดตาม CFX Maestro Dx SE มตีัวเลอืก
สเปรดชตีสี่แบบเพือ่ดูข้อมลูกราฟการสลายดีเอน็เอ

n Melt Peaks — แสดงข้อมลูทั้งหมด รวมถงึ Melt Peak ทั้งหมดสำหรบัแต่ละการติดตาม ซึ่งเป็นมมุมองเริม่ต้น

n Plate (เพลต) — แสดงมมุมองของข้อมลูและสารของแต่ละหลุมในเพลต

n RFU — แสดงปรมิาณ RFU ที่อณุหภมูิแตล่ะสำหรบัแต่ละหลุม

n -d(RFU)/dT — แสดงอตัราการเปลีย่นแปลงที่เป็นลบใน RFU เมือ่อุณหภมูิ (T) เปลี่ยนแปลง โดยเปน็พล็อต
รเีกรสชันแรกสำหรบัแต่ละหลมุในเพลต

เลือกแต่ละสเปรดชีตจากรายการแบบเลื่อนลงที่อยู่ใต้แท็บข้อมลู Melt Curve

สเปรดชตี Melt Peak
สเปรดชตี Melt Peak แสดงขอ้มูล Melt Curve (กราฟการสลายดีเอน็เอ) ทั้งหมด

ตาราง 22 ในหนา้ 229 แสดงข้อมลูที่จะปรากฏในสเปรดชีต Melt Peak

228 | ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx SE



แท็บขอ้มูล Melt Curve (กราฟการสลายดเีอ็นเอ)

ขอ้มูล คำอธิบาย

หลุม ตำแหนง่หลุมในเพลต

สารเรืองแสง สารเรอืงแสงทีต่รวจจบัได้

สาร ประเภทสารตัวอยา่งได้ทำรายการไว้ในหน้าต่าง Plate Editor (ตัวแก้ไข
เพลต)

เป้าหมาย เป้าหมายในการเพิ่มปริมาณ (ยีน)

ตัวอย่าง ชื่อสารตวัอยา่งได้ทำรายการไวใ้นหนา้ตา่ง Plate Editor (ตัวแกไ้ขเพลต)

อณุหภูมหิลอมละลาย อณุหภูมหิลอมละลายของสารแต่ละประเภท ได้ถูกทำรายการไวเ้ป็นหนึ่งพคี
(สูงสุด) ต่อแถวในสเปรดชตี

ความสูงของพคี (Peak Height) ความสูงของพีค

อณุหภูมเิริ่มต้น อณุหภูมเิริ่มต้นของพคี

อณุหภูมสิิ้นสุด อณุหภูมสิิ้นสดุของพีค

ตาราง 22 เนือ้หาในสเปรดชีต Melt Peak

สเปรดชตีชีตเพลต
สเปรดชตีเพลตแสดงข้อมลู Melt Curve (กราฟการสลายดีเอน็เอ) ในรปูแบบเพลต

หมายเหตุ: หากต้องการปรับพีคตามความต้องการของซอฟต์แวร์ ให้ปรบัเสน้เกณฑใ์นแผนภมูิ Melt Peak ที่
แท็บ Melt Curve (กราฟการสลายดีเอน็เอ)

ตาราง 23 ในหนา้ 230 แสดงข้อมลูที่จะปรากฏในสเปรดชีตเพลต
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ขอ้มูล คำอธิบาย

สาร การรวมประเภทตวัอยา่ง (จำเป็น) และการทำซ้ำ # (ไมจ่ำเป็น)

ตัวอย่าง คำอธิบายตัวอย่าง

Peak 1 Melt Peak อนัดับหนึ่ง (สูงสดุ)

Peak 2 Melt Peak อนัดับสอง (ต่ำกวา่)

ตาราง 23 เนือ้หาในสเปรดชีตเพลต

สเปรดชตี RFU
สเปรดชตี RFU แสดงการเรอืงแสงสำหรบัแต่ละหลุมในแต่ละรอบทีไ่ดร้ับในช่วงการทำ Melt Curve (กราฟการสลาย
ดีเอน็เอ)

ตาราง 24 กำหนดข้อมลูที่จะแสดงในสเปรดชีต RFU

ขอ้มูล คำอธิบาย

หมายเลขหลุม (A1, A2, A3, A4, A5) ตำแหน่งของหลุมในเพลตสำหรับหลมุทีโ่หลด

อณุหภูมิ อณุหภูมหิลอมละลายของเป้าหมายที่เพิม่ปรมิาณขึน้
โดยพล็อตเป็นหนึ่งหลมุตอ่หนึ่งแถว และหลายหลุม
สำหรับหลายผลติภัณฑ์ในหลุมเดียวกัน

ตาราง 24 เนือ้หาในสเปรดชีต RFU
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แท็บขอ้มูล Melt Curve (กราฟการสลายดเีอ็นเอ)

สเปรดชตี -d(RFU)/dT
สเปรดชตี -d(RFU)/dT แสดงอตัราการเปลี่ยนแปลงที่เปน็ลบใน RFU เมือ่อณุหภมูิ (T) เปลีย่นแปลง

ตาราง 25 แสดงข้อมลูที่จะปรากฏในสเปรดชีต -d(RFU)/dT

ขอ้มูล คำอธิบาย

หมายเลขหลุม (A1, A2, A3, A4, A5) ตำแหน่งของหลุมในเพลตสำหรับหลมุที่โหลด

-d(RFU)/dT อณุหภูมิ อตัราการเปลีย่นแปลงที่เป็นลบใน RFU เมื่ออุณหภูมิ (T)
เปลี่ยนแปลง

ตาราง 25 เนือ้หาในสเปรดชีต -d(RFU)/dT
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แทบ็จุดสิน้สุด
เปิดแท็บ End Point (จุดสิน้สดุ) เพื่อวิเคราะห์หนว่ยสารเรอืงแสงสมัพัทธส์ดุท้าย (RFU) สำหรบัหลุมตัวอย่าง ซอฟต์
แวรจ์ะเปรยีบเทียบระดับ RFU สำหรบัหลุมที่มตีัวอย่างที่ไม่ทราบทีม่ากบัระดบั RFU สำหรบัหลุมที่มตีัวอย่างควบคุม
ผลลบ และ "บอกคา่" ตัวอย่างที่ไม่ทราบที่มาว่าเป็นบวกหรอืลบ ตัวอยา่งที่เป็นบวกมคีา่ RFU ที่มากกว่าค่า RFU เฉลีย่
ของตัวอยา่งควบคุมผลลบบวกด้วยค่า Cut Off

ในการวิเคราะหข์้อมลูจดุสิน้สดุ เพลตจะต้องมตีัวอยา่งควบคมุผลลบ ไมเ่ช่นนั้นซอฟต์แวรจ์ะไมส่ามารถบอกคา่ได้

n ทดสอบโปรโตคอล Quantification (การหาปรมิาณ) — ตั้งคา่โปรโตคอลมาตรฐาน หลังจากเสร็จสิน้การทดสอบ
ให้เปดิหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) ปรบัการตั้งค่าการวิเคราะห์ข้อมลูในแท็บ Quantification
(การหาปรมิาณ) แล้วคลิกแท็บ End Point (จุดสิน้สดุ) เพื่อเลอืกรอบจดุสิน้สดุ

n เรยีกใช้โปรโตคอล End Point Only (จุดสิน้สดุเท่านั้น) โหลดโปรโตคอล End Point Only (จุดสิน้สดุเท่านัน้) ใน
แท็บ Plate (เพลต) ของหนา้ต่าง Run Setup (การตั้งคา่การทดสอบ) เลือกหรือสรา้งเพลต และเริม่ทำการทดสอบ

แท็บ End Point (จุดสิน้สดุ) แสดงคา่ RFU โดยเฉลี่ยเพื่อประเมนิว่าเป้าหมายมกีารเพิ่มปริมาณจากรอบลา่สดุ (สิ้นสดุ)
หรอืไม่ ใช้ขอ้มลูเหล่านีเ้พื่อพิจารณาว่ามลีำดับเปา้หมายเฉพาะ (บวก) ในตัวอย่างหรอืไม่ เปา้หมายที่เป็นบวกมีคา่
RFU สงูกวา่ระดับ Cut Off ที่คณุกำหนด

เคลด็ลับ: หากต้องการสรา้งโปรโตคอลจดุสิน้สดุ ใหเ้ปิดแท็บ Protocol (โปรโตคอล) (หนา้ต่าง Run Setup
(ตั้งค่าการทดสอบ)) แลว้เลือก Run (การทดสอบ) > End Point Only Run (การทดสอบที่จดุสิน้สุดเท่านัน้)
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เมือ่การดำเนินการเสรจ็สิน้ ไฟล์ขอ้มูลจะเปิดขึน้ที่แท็บ End Point (จุดสิน้สดุ) ซึง่ ประกอบด้วยหัวขอ้ตา่ง ๆ ต่อไปนี้

n Settings (การตั้งค่า) — ปรับการตั้งค่าการวิเคราะห์ขอ้มูล

n Results (ผลลัพธ์) — แสดงผลลัพธท์ันทีหลังจากที่คุณปรบัการตั้งคา่

n Well Selector (ตวัเลือกหลมุ) — เลือกหลุมที่มขี้อมลูจดุสิน้สดุที่คณุต้องการแสดง

n RFU spreadsheet (สเปรดชีต RFU) — แสดง RFU สิน้สดุทีร่วบรวมไว้ในหลุมที่เลือก

Results Data (ข้อมูลผลลัพธ์)
สว่น Results (ผลลพัธ์) จะแสดงขอ้มูลต่อไปนี้

n คา่ Lowest RFU (RFU ต่ำสดุ) — ค่า RFU ต่ำสดุในข้อมลู

n คา่ Highest RFU (RFU สงูสุด) — ค่า RFU สงูสดุในข้อมลู

n Negative Control Average (คา่เฉลีย่ตัวอยา่งควบคมุผลลบ) — คา่ RFU เฉลี่ยสำหรับหลมุที่มีตัวอยา่งควบคมุ
ผลลบ

n Cut Off Value (คา่ Cut Off) — คำนวณโดยการเพิ่มความคลาดเคลือ่น (คา่ RFU หรอื Percentage of Range
(คา่ร้อยละของช่วง) ที่แสดงใน Settings (การตั้งค่า)) และคา่เฉลี่ยของตัวอย่างควบคุมผลลบ ตัวอย่างที่มี RFU ที่
มากกว่าค่า Cut Off จะเรยีกว่า "Positive" (ผลบวก) หากต้องการปรบัคา่ Cut Off ให้เปลี่ยน RFU หรอืค่ารอ้ยละ
ของช่วง

คา่ Cut Off จะคำนวณโดยใช้สตูรนี้:

Cut Off Value (คา่ Cut Off) = Negative Control Average (คา่เฉลี่ยตัวอยา่งควบคมุผลลบ) + Tolerance
(ความคลาดเคลื่อน)

เลือกความคลาดเคลือ่นโดยใช้หนึง่ในวิธกีารเหลา่นี้

n RFUs (คา่เริ่มต้น) — เลือกวิธนีีเ้พื่อใช้ค่า RFU สมับรูณ์สำหรบัความคลาดเคลื่อน คา่ความคลาดเคลื่อนของค่า
RFU ต่ำสดุ คอื 2 คา่สงูสดุคอืค่าสมับรูณ์ของคา่ RFU สงูสดุทีล่บด้วยคา่สมับรูณ์ของค่า RFU ต่ำสดุ ค่าความ
คลาดเคลือ่นของคา่ RFU เริม่ต้นคอื 10% ของช่วงคา่ RFU ทั้งหมด

n Percent of Range (คา่รอ้ยละของช่วง) — เลอืกวิธนีีเ้พื่อใช้ค่ารอ้ยละของช่วงค่า RFU สำหรบัความคลาด
เคลือ่น ค่ารอ้ยละของช่วงต่ำสดุ คอื 1% ค่ารอ้ยละของช่วงสงูสุด คอื 99% ค่ารอ้ยละของช่วงเริม่ต้น คอื 10%
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การปรับการวเิคราะห์ขอ้มูลจดุสิ้นสุด
วิธปีรบัขอ้มูลในแท็บ End Point (จดุสิ้นสดุ)

u ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n เลือกสารเรอืงแสงจากรายการแบบเลือ่นลง

n เลือกรอบสิน้สดุเป็นคา่เฉลี่ยเพื่อกำหนดจำนวนรอบที่จะคำนวณ RFU จดุสิน้สดุเฉลี่ย

n เลือก RFU เพือ่ดูข้อมลูในหนว่ยสารเรอืงแสงสมัพัทธ์

n เลือก Percentage of Range (เปอร์เซน็ต์ของช่วง) เพื่อดขู้อมลูเป็นเปอรเ์ซน็ต์ของช่วง RFU

n เลือกหลมุในตัวเลอืกหลุมเพื่อเน้นดูสว่นยอ่ยของขอ้มลู

n เลือกกลุ่มหลมุเพื่อดแูละวเิคราะห์สว่นยอ่ยของหลมุในเพลต เลือกกลุ่มหลมุแตล่ะกลุ่มด้วยชื่อในเมนแูบบ
เลื่อนลง Well Group (กลุ่มหลมุ) ในแถบเครื่องมอื

สเปรดชตี RFU สำหรับการวเิคราะหจ์ุดสิ้นสุด
ตาราง 26 แสดงข้อมลูที่จะปรากฏในสเปรดชีต RFU ในแท็บ End Point (จุดสิน้สดุ)

ขอ้มูล คำอธบิาย

หลุม ตำแหน่งหลุมในเพลต

สารเรืองแสง สารเรืองแสงที่ตรวจจบัได้

สาร การรวมกนัของประเภทตัวอย่างกับ Replicate # (การทำซ้ำ #)

RFU สิ้นสดุ RFU ที่รอบจดุสิ้นสุด

บอก ค่าบวกหรือค่าลบ โดยตัวอย่างที่เปน็บวกมีค่า RFU ทีม่ากกวา่ RFU เฉลี่ยของตวัอยา่ง
ควบคุมผลลบบวกด้วย Cut Off Value (ค่า Cut Off)

ตัวอย่าง ชื่อตัวอยา่งที่โหลดไวใ้น Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต)

ตาราง 26 เนือ้หาในสเปรดชีต RFU End Point (จดุสิน้สดุของ RFU)
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แทบ็ Allelic Discrimination (การแยกอัลลีล)
แท็บ Allelic Discrimination (การแยกอลัลีล) กำหนดจโีนไทป์ลงในหลมุที่มีตัวอยา่งที่ไมท่ราบที่มา ใช้ข้อมลูเหล่านี้
เพื่อระบตุัวอย่างที่มีจโีนไทปท์ี่แตกต่างกนั ได้แก่ อลัลลี 1, อลัลลี 2, เฮเทอโรไซโกต, No Call (ไม่มกีารเพิ่มปริมาณ)
หรอืระบไุม่ได้

หมายเหตุ: ข้อมลูสำหรบัการแยกอลัลลีต้องมาจากการใช้เทคนิคมลัติเพลก็ซท์ี่มสีารเรอืงแสงอย่างน้อย 2 ชนดิ
สารเรอืงแสงแต่ละชนดิจะเปน็ตัวระบุหนึง่อลัลลีในทุกตัวอย่าง

การวิเคราะห์ด้วยการแยกอลัลีลจำเป็นต้องมีสารในหลุมต่อไปนีเ้ป็นอยา่งนอ้ย

n สารเรอืงแสง 2 ชนดิในแต่ละหลุม

n ตัวอยา่ง NTC (การควบคมุไมม่เีทมเพลต) สำหรบัการวเิคราะห์ขอ้มลูที่ดีที่สดุ

CFX Maestro Dx SE มี 4 ตัวเลือกในการที่จะดูข้อมลูการแยกอลัลลีดังนี้

n Allelic Discrimination chart (แผนภมูกิารแยกอัลลีล) — แสดงข้อมลูในกราฟ RFU สำหรบัอลัลลี 1/อลัลีล 2 แต่
ละจุดในกราฟแสดงข้อมลูจากสารเรอืงแสงทั้ง 2 ชนดิในหนึง่หลมุ คุณสามารถสลบัระหว่างพิกดัคาร์ทีเซยีนกบั
พิกดัเชิงขั้วได้โดยเลอืกและเคลียร์ชอ่งทำเครือ่งหมายพิกดัเชิงขั้ว Cartesian Coordinates (พกิดัคารท์ีเซียน)
แสดง RFU สำหรบัอลัลีล 1 บนแกน x และ RFU สำหรบัอลัลีล 2 บนแกน y Polar Coordinates (พิกดัเชิงขั้ว)
แสดงมมุบนแกน x และระยะห่างของ RFU บนแกน y จากต้นกำเนดิ (คา่มธัยฐานของ NTC ทั้งหมด)

n Well spreadsheet (สเปรดชีทของหลมุ) — แสดงขอ้มูลการแยกอลัลีลทีเ่กบ็รวบรวมไว้ในแต่หลุมของเพลต

n Well selector (ตัวเลอืกหลุม) — เลือกหลมุที่มีขอ้มูลอลัลลีที่คณุต้องการแสดง
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n แผง Selected Fluorophores (สารเรอืงแสงที่เลือก) — เปลี่ยนปา้ยกำกับแกน x และแกน y ในแผนภมูกิารแยก
อลัลลี รอบที่จะทำการวิเคราะห์ และกำหนดว่าจะแสดงแผนที่การบอกคา่หรือไม่

การปรับข้อมูลสำหรับการแยกอัลลลี
ซอฟต์แวรจ์ะกำหนดจีโนไทปใ์ห้กบัหลุมที่มตีัวอย่างที่ไม่ทราบทีม่าโดยอตัโนมตัิตามตำแหน่งของ NTC และมมุและ
ระยะหา่งของจุดข้อมลูที่ไมท่ราบจาก NT

วิธปีรบัขอ้มูลการแยกอัลลลี

u ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n หากต้องการแสดงพกิัดเชงิขัว้ ให้เลอืกช่องทำเครือ่งหมายในแผนภมูกิารแยกอัลลีล

n หากต้องการดูสารเรอืงแสงอืน่ ให้เลอืกจากรายการแบบเลื่อนลงในแผงควบคมุ Selected Fluorophores
(สารเรอืงแสงที่เลือก)

n หากต้องการเปลี่ยนการเพิ่มปรมิาณ ใหล้ากผา่นจดุข้อมลูในแผนภมูิการแยกอลัลลี และเลอืกตัวเลอืกในราย
การ Selected Wells (หลมุที่เลอืก)

o Allele 1 (อลัลลี 1)

o Allele 2 (อลัลลี 2)

o Heterozygote (เฮเทอโรไซโกต)

o Undetermined (ระบุไมไ่ด้)

o No Call (ไมม่ีการเพิม่ปรมิาณ)

o Auto Call (การเพิ่มปรมิาณอตัโนมัติ)

เคลด็ลับ: เลือก Auto Call (การเพิ่มปรมิาณอตัโนมัติ) เพื่อกลับไปใช้คา่การเพิ่มปรมิาณเริ่มต้น
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ตวัเลือกเมนแูผนภมูิ
นอกเหนอืไปจากตัวเลือกเมนูคลิกขวาทั่วไปสำหรบัแผนภมูิ (โปรดดรูายการเมนูคลิกขวาทั่วไปสำหรบัแผนภมูิ ในหนา้
204) ตาราง 27 จะแสดงรายการตัวเลือกเมนทูี่มอียู่ในแผนภมูกิารแยกอลัลลี

ตัวเลอืกเมนู ฟงักช์นั

ซูม เน้นมมุมองแผนภูมไิปยงัพื้นทีท่ี่เลอืกให้ชัดเจน (โดยคลิกและลากเคอร์เซอร์
ในแผนภูมิ)

เคล็ดลับ: หากต้องการเรียกคืนการซูมเพื่อแสดงจดุขอ้มลูทัง้หมด ให้
คลิกขวาและเลือก Set Scale to Default (ตั้งค่าการปรบัขนาดไปที่ค่า
เริ่มต้น)

หลุม สำหรับหลมุที่เลือก มตีัวเลือกคือ แสดงเฉพาะหลมุนี้ ลบหลุมนี้ออกจากมุมมอง
ตั้งค่าสีสำหรบัการติดตามนี้ หรือไม่รวมหลมุนี้ในการวเิคราะห์

หลุมที่เลอืก สำหรับหลมุที่เลือก (เลือกโดยคลิกและลากเคอร์เซอร์ในแผนภูมิ) มตีัวเลือก
คือ แสดงเฉพาะหลมุเหล่านี้ ลบหลุมเหล่านี้ออกจากมุมมอง ตั้งค่าสีสำหรบั
การตดิตามเหลา่นี้ หรือไมร่วมหลุมเหล่านี้ในการวเิคราะห์

ตาราง 27 ตัวเลือกเมนแูผนภมูิการแยกอลัลีลขวาและซ้าย

สเปรดชตีการแยกอัลลีล
ตาราง 28 แสดงข้อมลูที่จะปรากฏในสเปรดชีตการแยกอัลลีล

ขอ้มูล คำอธิบาย

หลุม ตำแหนง่ของช่องในเพลต

ตัวอย่าง คำอธิบายชื่อตัวอยา่ง

บอก ลกัษณะของอลัลีล รวมถงึอัลลีล1 อตัโนมัติ, อลัลีล 2, เฮเทอโรไซโกต, ไมม่ีการ
บอก หรือระบุไมไ่ด้

ชนดิ Auto (อัตโนมตัิ) หรือ Manual (แมนวล) จะอธิบายถงึวธิีการบอก อตัโนมัติจะ
หมายถงึว่า ซอฟต์แวร์เลือกการบอก แมนวลจะหมายถงึว่า ผู้ใช้เลือกการบอก

RFU1 RFU สำหรบั Allele1

RFU2 RFU สำหรบั Allele2

ตาราง 28 เนือ้หาในสเปรดชีตการแยกอัลลีล
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แทบ็ Custom Data View (มมุมองข้อมลูที่กำหนดเอง)
แท็บ Custom Data View (มุมมองขอ้มูลที่กำหนดเอง) แสดงบานหนา้ต่างหลายบานพรอ้มกนัในรูปแบบที่ปรับแต่งได้

รายการแบบเลือ่นลง Load a Preset View (โหลดมมุมองที่กำหนดไวล้่วงหนา้) มตีัวเลอืกเทมเพลตรปูแบบการแสดงที่
หลากหลาย มุมมองเริม่ต้นที่แสดงจะขึ้นอยู่กบัไฟลท์ี่กำลงัวเิคราะห์ ตัวอย่างเชน่ หากมีขอ้มูล Melt Curve มมุมอง
เริม่ต้น Amp+Melt จะปรากฏขึ้น
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แทบ็ Custom Data View (มมุมองขอ้มูลทีก่ำหนดเอง)

การสร้างมุมมองข้อมูลที่กำหนดเอง
วิธสีรา้งมมุมองขอ้มลูที่กำหนดเอง

u ทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n เลือกมมุมองอื่นที่กำหนดไว้ลว่งหนา้จากรายการแบบเลื่อนลง

n เลือกมมุมองแผนภูมอิืน่จากรายการแบบเลื่อนลงที่อยูด่้านบนของแต่ละบานหนา้ต่าง

n เปลีย่นจำนวนแถวและคอลมันใ์นแท็บ

n เปลีย่นขนาดของแต่ละบานหนา้ต่าง ลากแถบที่ด้านนอกของแต่ละบานหนา้ต่าง

คลิก "บนัทึกเปน็คา่ที่กำหนดไวล้่วงหนา้" เพื่อบันทึกมมุมองที่ปรบัแต่งเปน็เทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหนา้ คลิก "จดัการ
คา่ที่กำหนดไว้ลว่งหน้า" เพือ่ลบ เปลีย่นชื่อ หรอืคืนค่ามมุมองที่กำหนดไวล้่วงหนา้ที่มีอยู่

คูม่ือผูใ้ช้ | 239



บทที่ 11 รายละเอียดการวิเคราะหข์อ้มูล

แทบ็ QC (การควบคุมคุณภาพ)
ใช้แท็บ QC (การควบคมุคณุภาพ) เพื่อเข้าถงึคณุภาพของข้อมลูการทดสอบโดยขึน้กับกฎทีร่ะบุไว้ในแท็บ QC
ในตารางกฎ

CFX Maestro Dx SE ใหต้ัวเลือกสีแ่บบสำหรบัการดขู้อมลู QC (การควบคุมคณุภาพ) ดงันี้

n แผนภมูิ Amplification (การเพิ่มปรมิาณ) — แสดง RFU สำหรบัแต่ละหลุมในทกุรอบ การติดตามแต่ละครัง้ใน
แผนภมูแิสดงขอ้มูลจากสารเรอืงแสงเดี่ยวในหนึง่หลุม

n ตารางกฎ QC — จะแสดงกฎ QC ที่มีและการตั้งคา่ที่ระบุกฎแต่ละข้อ กฎ QC ที่ใช้จะแสดงเป็นเครือ่งหมายถกู

n Well selector (ตัวเลือกหลมุ) — จะเลอืกหลุมที่มขี้อมลูสารเรืองแสงทีคุ่ณต้องการแสดง

n บานหนา้ต่างสรปุกฎ QC — แสดงกฎ QC ที่เลือกและเนน้ใหเ้หน็หลุมที่ไมเ่ป็นไปตามกฎ

การเปลี่ยนเกณฑ์การควบคมุคณุภาพ
วิธเีปลีย่นเกณฑก์ารควบคมุคณุภาพ

u เลือกหรอืล้างช่องทำเครื่องหมาย Use (ใช้) เพื่อบงัคบัใช้หรือยกเว้นกฎในการควบคมุคณุภาพ
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แทบ็ QC (การควบคมุคุณภาพ)

การแยกหลุมที่ไมผ่่านการควบคุมคณุภาพออก
CFX Maestro Dx SE แสดงหลุมที่ไม่ผา่นเกณฑก์ารควบคมุคุณภาพในคอลมัน์ Results (ผลลพัธ์) ในตารางกฎการ
ควบคมุคณุภาพและในบานหนา้ต่างสรุป

วิธแียกหลมุทีไ่ม่ผา่นเกณฑก์ารควบคุมคณุภาพออก

u เลือก Exclude Wells (แยกหลุมออก) สำหรบัแต่ละหลุมที่ต้องการคดัออก
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แทบ็ Run Information (ข้อมลูการทดสอบ)
แท็บ Run Information (ข้อมลูการทดสอบ) จะแสดงโปรโตคอลและข้อมลูอืน่ ๆ เกี่ยวกบัแต่ละการทดสอบ ใช้แทบ็นี้
เพื่อดำเนนิการดังต่อไปนี้

n ดูโปรโตคอล

n ปอ้นหรือแกไ้ขบนัทึกเกีย่วกบัการทดสอบ

n ปอ้นหรือแกไ้ข ID หรือบาร์โค้ดสำหรับการทดสอบ

n ดูเหตุการณ์ที่อาจเกดิขึน้ระหว่างทำการทดสอบ ใช้ข้อความเหล่านี้เพื่อชว่ยแกไ้ขปญัหาการทดสอบ

เคลด็ลับ: คลกิขวาที่โปรโตคอบเพื่อคัดลอก สง่ออก หรอืพิมพ์ คลิกขวาที่ Notes (บนัทึก), ID/Bar Code (ID/บาร์
โคด้) หรอืบานหนา้ต่างอืน่ ๆ เพื่อเลิกทำ ตัด คดัลอก วาง ลบ หรอืเลือกข้อความ
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รายงานการวิเคราะห์ขอ้มูล

รายงานการวเิคราะห์ข้อมลู
กล่องโต้ตอบการรายงานแสดงผลขอ้มลูเกีย่วกบัไฟลข์้อมลูปจัจบุันในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู)
หากต้องการเปิดรายงาน ให้เลือก Tools (เครือ่งมอื) > Reports (รายงาน) หรอืคลิก Reports (รายงาน) บนแถบ
เครือ่งมือ

กล่องโต้ตอบ Report (รายงาน) ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้

n เมนูและแถบเครือ่งมอื — ใหต้ัวเลือกในการกำหนดรปูแบบ บันทึก และพิมพ์รายงานหรือเทมเพลต

n รายการตัวเลอืก (ด้านซ้ายบนของกล่องโต้ตอบ) — ใหต้ัวเลือกในการแสดงผลรายงาน

n บานหนา้ต่างตัวเลอืก (ด้านซ้ายล่างของกล่องโต้ตอบ) — แสดงกลอ่งขอ้ความซึ่งคุณสามารถใสข่้อมลูเกีย่วกับตัว
เลือกที่เลือก

n บานหนา้ต่างแสดงตัวอยา่ง (ดา้นขวาของกลอ่งโต้ตอบ) — แสดงตัวอย่างของรายงานปัจจุบนั
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ประเภทรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง 29 แสดงรายการตัวเลือกทั้งหมดที่พรอ้มใช้งานสำหรบัรายงานการวิเคราะห์ขอ้มลู โดยขึน้อยู่กบัประเภทของ
ข้อมลูในหน้าต่าง Data Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู)

ประเภท ตัวเลอืก คำอธิบาย

หัวข้อ

ชื่อเรื่อง คำบรรยาย และโลโกส้ำหรับรายงาน

ขอ้มลูรายงาน วนัที่ทำการทดสอบ ชื่อผู้ใช้ ชื่อไฟลข์้อมูล เส้น
ทางไฟล์ขอ้มลู และกลุ่มของหลุมที่เลือก

ขอ้มลูการตรวจสอบ ขอ้มลูเสริมที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ ซึ่ง
รวมถงึลายเซ็น

บันทกึ บันทกึเกี่ยวกับรายงานขอ้มลู

การตั้งค่าการทดสอบ

ขอ้มลูการทดสอบ วนัที่ทำการทดสอบ ชื่อผู้ใช้ ชื่อไฟลข์้อมูล เส้น
ทางไฟล์ขอ้มลู และกลุ่มของหลุมที่เลือก

โปรโตคอล มุมมองขอ้ความของขั้นตอนและตัวเลือกโปรโต
คอล

การแสดงเพลต มุมมองเพลตของขอ้มูลในแต่ละหลมุของเพลต

การหาปรมิาณ

การตัง้ค่าการวเิคราะห์ หมายเลขขัน้ตอนการเกบ็ขอ้มลู โหมดการ
วเิคราะห์ และวธิีการลบพื้นฐาน

แผนภมูิการเพิม่ปรมิาณ แผนภมูิการเพิม่ปริมาณสำหรบัำการทดสอบทีม่ี
ขอ้มลูการหาปริมาณ

แผนภมูิเส้นโค้งมาตรฐาน แผนภมูิเส้นโค้งมาตรฐาน

ขอ้มลู สเปรดชีตทีแ่สดงรายการขอ้มูลในแต่ละหลุม

การแสดงออกของยนี — แผนภมูแิท่ง

การตัง้ค่าการวเิคราะห์ โหมดการวเิคราะห์ ข้อมูลแผนภูมิ ตัวเลอืกการ
ปรับขนาด และขอ้ผดิพลาดของแผนภูมิ

ตาราง 29 ประเภทรายงานรายงานการวิเคราะห์ข้อมลูในรายการตัวเลือก
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รายงานการวิเคราะห์ขอ้มูล

ประเภท ตัวเลอืก คำอธิบาย

แผนภมูิ สำเนาแผนภมูิแทง่

ชื่อเป้าหมาย แผนภมูิของชือ่เป้าหมาย

ชื่อตัวอย่าง แผนภมูิของชือ่ตวัอยา่ง

ขอ้มลู สเปรดชีตทีแ่สดงรายการขอ้มูลในแต่ละหลุม

ความคงตัวของเป้าหมาย แผนภมูิแสดงค่าความคงตวัของเป้าหมาย

แผนภมูิ Box-and-Whisker แผนภมูิ Box-and-Whisker

แผนภมูิจดุ แผนภมูิจดุ

การแสดงออกของยนี — คลัสเตอร์แกรม และพล็อตการกระจาย

การตัง้ค่าการวเิคราะห์ การตัง้ค่าสำหรบัแผนภูมแิต่ละประเภท

แผนภมูิ สำเนาแผนภมูิ

ขอ้มลู สเปรดชีตทีแ่สดงรายการขอ้มูลในแต่ละหลุม

การแสดงออกของยนี — ขอ้มลู ANOVA

การตัง้ค่า ANOVA ขดีจำกดั P-value ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์

ผลลพัธ์ ANOVA ตารางผลลพัธ์จากการวเิคราะห์ ANOVA และ
Tukey's HSD post-hoc

เสน้โค้งอณุหภูมทิี่แยกสายคู่

การตัง้ค่าการวเิคราะห์ การตัง้ค่าหมายเลขขัน้ตอนอุณหภูมิทีแ่ยกสาย
คู่และแถบขดีจำกัด

แผนภมูิ Melt Curve แผนภมูิ Melt curve

แผนภมูิ Melt Peak แผนภมูิ Melt peak

ขอ้มลู สเปรดชีตทีแ่สดงรายการขอ้มูลในแต่ละหลุม

การแยกอลัลีล

การตัง้ค่าการวเิคราะห์ สารเรืองแสง รอบ และดูแผนทีก่ารบอกค่า

ตาราง 29 ประเภทรายงานรายงานการวิเคราะห์ข้อมลูในรายการตัวเลือกต่อ
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ประเภท ตัวเลอืก คำอธิบาย

แผนภมูิการแยกอัลลีล สำเนาแผนภมูิการแยกอัลลีล

ขอ้มลู สเปรดชีตทีแ่สดงรายการขอ้มูลในแต่ละหลุม

จดุสิน้สดุ

การตัง้ค่าการวเิคราะห์ สารเรืองแสง หยดุวงรอบไปทีค่่าเฉลี่ย โหมด
ค่า RFU ต่ำสุด ค่า RFU สูงสุด และค่า Cut Off

ขอ้มลู สเปรดชีตทีแ่สดงรายการขอ้มูลในแต่ละหลุม

พารามเิตอรก์ารควบคุม
คุณภาพ

ขอ้มลู สเปรดชีตทีแ่สดงรายการพารามิเตอร์สำหรับ
กฎการควบคุมคุณภาพแตล่ะกฎ

ตาราง 29 ประเภทรายงานรายงานการวิเคราะห์ข้อมลูในรายการตัวเลือกต่อ
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รายงานการวิเคราะห์ขอ้มูล

การสร้างรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
คณุสามารถบนัทึกเค้าโครงของรายงานให้เปน็เทมเพลต ซึง่คณุสามารถนำกลับมาใช้งานกบัรายงานที่คลา้ยคลงึ
กนัได้

วิธสีรา้งรายงานการวเิคราะห์ขอ้มลู

1 ทำการปรับสารที่อยูใ่นหลุมครั้งสดุท้าย หลมุทีเ่ลอืก แผนภมูิ และแผ่นงานในหน้าต่าง Data Analysis (การ
วิเคราะหข์้อมลู) กอ่นที่จะจัดทำรายงาน

2 เลือกเครือ่งมือ > รายงานในแถบเมนู Data Analysis (การวเิคราะห์ขอ้มูล) เพือ่เปดิกล่องโต้ตอบ Report
(รายงาน)

3 เลือกตัวเลือกที่คณุต้องการใสไ่ว้ในรายงาน รายงานจะเปิดขึน้โดยตัวเลือกเริ่มต้นที่เลือกไว้ เลอืกหรอืลา้งช่องทำ
เครือ่งหมายเพื่อเปลีย่นทั้งหมวดหมูห่รอืตัวเลือกแต่ละรายการภายในหมวดหมู่

ตาราง 29 ในหนา้ 244 แสดงรายการตัวเลอืกที่พรอ้มในการแสดงผล

หมายเหตุ: ข้อมลูที่ปรากฏในรายงานจะขึน้อยู่กบัการเลือกปัจจุบนัภายในแท็บของหนา้ต่าง Data
Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) ตัวอย่างเช่น การทดสอบเชิงปรมิาณอาจไม่มเีสน้โคง้มาตรฐาน ฉะนัน้ข้อมลู
เหลา่นีจ้งึไมป่รากฏในหน้าต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ข้อมลู) หรือในรายงานขอ้มลู

4 เปลีย่นลำดับของหมวดหมูแ่ละรายการในรายงาน ลากตัวเลือกไปยงัตำแหนง่สมัพทัธ์ สามารถจดัเรยีงรายการ
ใหมภ่ายในหมวดหมู่ทีร่ายการนัน้อยูเ่ท่านัน้

5 (ไมบ่ังคบั) ในบานหนา้ต่าง Report Options (ตวัเลือกรายงาน) ให้ปอ้นขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบัตัวเลอืกทีเ่ลอืก

n เลือกสว่นย่อยของข้อมลูที่จะแสดงในรายงาน

n เลือกการตั้งค่าเฉพาะสำหรบัตัวเลอืกทีเ่ลอืก

n เปลีย่นขอ้ความเพือ่แสดงตัวเลอืกทีเ่ลอืก

6 คลิก Update Report (อัปเดตรายงาน) เพื่ออปัเดต Report Preview (การดูตัวอยา่งรายงาน) เมือ่มกีารเปลี่ยน
แปลงใด ๆ

7 พิมพ์หรือบนัทึกรายงาน

a คลิกปุ่ม Print Report (พมิพ์รายงาน) ในแถบเครื่องมอืเพือ่พิมพ์รายงานปัจจบุัน

b เลือก File (ไฟล์) > Save (บันทึก) เพื่อบันทึกรายงานในรปูแบบ PDF (ไฟล์ Adobe Acrobat Reader),
MHT (เอกสาร Microsoft) หรอืรูปแบบไฟล์ MHTML (เอกสาร Microsoft)

c เลือกตำแหนง่ทีจ่ะบันทึกไฟล์

d เลือก File (ไฟล์) > Save As (บันทึกเปน็) เพื่อบนัทึกรายงานดว้ยชื่อใหม่หรือในตำแหนง่ใหม่

8 (ไมบ่ังคบั) สรา้งเทมเพลตรายงานที่มขีอ้มลูที่คุณต้องการ หากต้องการบนัทึกการตั้งคา่รายงานปัจจุบนัใน
เทมเพลต ใหเ้ลือก Template (เทมเพลต) > Save (บนัทกึ) หรือ Save As (บนัทึกเปน็) จากนัน้ให้โหลด
เทมเพลตรายงานเมือ่คุณต้องการสรา้งรายงานใหมใ่นครัง้ต่อไป
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บทที่ 11 รายละเอียดการวิเคราะหข์อ้มูล

การสร้างรายงานกลุม่ช่อง
วิธสีรา้งรายงานกลุม่ช่อง

1 เลือก Tools (เครือ่งมอื) > Well Group Reports (รายงานกลุ่มช่อง) ในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์
ข้อมลู)

2 ในกลอ่งโต้ตอบ Well Group Reports (รายงานกลุ่มช่อง) ให้เลอืกกลุม่ช่อง ขัน้ตอนการเพิม่ปรมิาณ และ
ขั้นตอนการสลายที่ต้องการเพิม่ลงในรายงาน

3 ปอ้นพาธหรอืไปที่โฟลเดอรป์ลายทางที่ต้องการใหบ้ันทึกรายงานไว้

4 (ไมบ่ังคบั) เลือก Choose a Report Template (เลือกเทมเพลตรายงาน) และไปที่โฟลเดอรไ์ฟล์เทมเพลต

5 (ไมบ่ังคบั) เลือก Open Destination Folder (เปดิโฟลเดอรป์ลายทาง) เพื่อเปิดโฟลเดอร์ และดูรายงานหลงัจากที่
สรา้งรายงานแลว้

6 คลิก Create Reports (สร้างรายงาน)
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บทที่ 12 การวเิคราะหก์ารแสดงออกของยีน
คณุสามารถใช้ ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition เพื่อทำการทดสอบการแสดงออกของยีนเพื่อปรบั
ความแตกต่างสมัพัทธใ์นความเข้มข้นเป้าหมายของตัวอยา่งให้เปน็บรรทัดฐานโดยใช้การควบคุมที่มคีณุภาพอย่าง
เข้มงวดในปฏกิริยิาของคุณได้ โดยปกติแลว้ จะใช้ระดับการแสดงออกสำหรบัยนีอา้งองิอยา่งนอ้ยหนึ่งยีนในการ
ปรับระดับการแสดงออกของยนีที่สนใจให้เปน็บรรทัดฐาน ยีนอา้งองิจะคำนึงถงึความแตกต่างในการโหลดหรอื
ตัวแปรอื่น ๆ ที่แสดงในแต่ละตัวอยา่ง และระดับการแสดงออกของตัวอยา่งเหลา่นัน้ไม่ควรได้รบัผลกระทบในระบบ
ชีวภาพที่กำลังศึกษาอยู่

เลือกแท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยนี) ในหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู) เพื่อประเมนิ
ความแตกต่างสมัพัทธร์ะหว่างปฏิกริยิา PCR ในหลมุสองหลมุขึ้นไป ตวัอย่างเช่น คุณสามารถประเมินจำนวนสมัพัทธ์
ของจโีนมไวรสัหรือจำนวนสมัพัทธข์องลำดับพันธกุรรมที่มกีารถา่ยโอนในปฏกิริิยา PCR ได้ การศึกษาการแสดง
ออกของยนีที่นยิมใช้มากที่สดุ คือการเปรยีบเทียบความเข้มข้นของ cDNA ในปฏกิริยิามากกว่าหนึง่ปฏกิริิยา เพื่อ
ประมาณระดับภาวะปกติของ messenger RNA

ซอฟต์แวรจ์ะคำนวณระดับการแสดงออกสมัพัทธข์องเปา้หมายด้วยสถานการณใ์ดสถานการณ์หนึง่ต่อไปนี้

n ระดับการแสดงออกสัมพัทธ์ของลำดบัพันธกุรรมเป้าหมาย (เปา้หมาย 1) เทยีบกับเป้าหมายอืน่ (เป้าหมาย 2)
ตัวอยา่งเช่น จำนวนยนีหนึง่ยนีทีส่ัมพันธก์บัยนีอีกหนึ่งยีนภายใต้การควบคุมตัวแปรสำหรบัตัวอย่าง
แบบเดียวกนั

n ระดับการแสดงออกสัมพัทธ์ของลำดบัพันธกุรรมเป้าหมายในตัวอยา่งหนึง่เทียบกับอกีเป้าหมายเดียวกนัภายใต้
การควบคมุตัวแปรสำหรบัตัวอย่างทีต่่างกนั ตัวอย่างเช่น ปรมิาณสมัพัทธข์องยีนหนึง่ตัวที่สมัพันธ์กบัตัวมนัเอง
ภายใต้สภาวะเวลา ภูมศิาสตร์ หรอืการพัฒนาทีแ่ตกต่างกัน

การตั้งค่าเพลตสำหรับการวเิคราะห์การแสดงออกของยีน
วิธดีำเนนิการวิเคราะห์การแสดงออกของยีน สารในหลมุต้องมีดงัต่อไปนี้

n อย่างน้อยสองเปา้หมาย — สองเป้าหมายทีแ่สดงถงึยีนที่เพิ่มปรมิาณขึ้นที่แตกต่างกนัหรอืลำดับในตัวอย่าง
ของคุณ

n อย่างน้อยหนึง่เป้าหมายอา้งองิ — อยา่งนอ้ยหนึง่เปา้หมายต้องเปน็เปา้หมายอา้งองิสำหรับการปรับระดับการ
แสดงออกของยนี กำหนดเป้าหมายอา้งองิทั้งหมดในหนา้ตา่ง Experiment Settings (การตั้งคา่การทดสอบ)
เพื่อวิเคราะหข์้อมลูในโหมด Normalized Expression (การปรบัระดับการแสดงออกของยนี) (ΔΔCq) การ
ทดสอบที่ไม่มกีารอา้งอิงต้องวเิคราะห์โดยใช้โหมด Relative Expression (การปรบัระดับการแสดงออกของ
ยนีสมัพัทธ์) (ΔCq)

n ตัวอยา่งทั่วไป — ปฏกิิรยิาของคณุต้องมีตัวอย่างทั่วไป (ตอ้งมอีย่างน้อยสองตัวอยา่ง) เพื่อดูขอ้มลูที่พล็อตไว้ใน
แท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยนี) ตัวอยา่งเหลา่นีค้วรแสดงการควบคุมหรือเงือ่นไขที่แตกต่างกนั
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บทที่ 12 การวเิคราะหก์ารแสดงออกของยนี

สำหรบัแต่ละลำดบัเป้าหมายของคณุ กำหนดตัวอย่างควบคุม (ไมบ่งัคบั) ในหนา้ต่าง Experiment Settings
(การตั้งคา่การทดสอบ) หากไมเ่ลอืกตัวควบคุม ซอฟต์แวรจ์ะใช้ Cq ต่ำสดุเปน็ตัวควบคุม

ข้อกำหนดสำหรบัการตั้งคา่ Gene Expression (การแสดงออกของยนี) ใน Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต) จะขึ้นอยู่
กบัว่าสารในปฏกิิรยิาเปน็ singleplex PCR ที่มสีารเรืองแสงหนึง่ชนดิในปฏกิริยิา หรอื multiplex PCR ที่มสีารเรอืง
แสงมากกวา่หนึ่งชนดิในปฏกิริยิา

การตั้งค่าเพลตที่แนะนำ
หากการตั้งค่าเพลตของขอ้มูลไฟล์ไมป่ระกอบด้วยข้อมลูที่จำเปน็สำหรบัการวเิคราะห์และมกีารเลือกแท็บ Gene
Expression (การแสดงออกของยนี) ช่องว่างที่มกัมแีผนภูมแิท่งแสดงอยู่จะมดี้วยคำแนะนำในการปอ้นข้อมลูนี้
สำหรบัการแสดงออกของยีนที่เปน็บรรทัดฐาน ใหด้ำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

1 กำหนดชื่อ Target (เป้าหมาย) และ Sample (ตัวอย่าง) โดยใช้หนึ่งในสิง่ต่อไปนี้

n Plate Setup (การตั้งค่าเพลต) — เปิดหนา้ต่าง Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต)

n Replace Plate File (แทนที่ไฟลเ์พลต) — เปดิเบราว์เซอร์ Select Plate (เลอืกเพลต) ซึ่งคุณสามารถไปยัง
ไฟล์เพลตที่บนัทึกไว้กอ่นหนา้นีเ้พื่อแทนที่ดว้ยรปูแบบเพลตปจัจบุัน

n Replace PrimePCR File (แทนที่ไฟล์ PrimePCR) — เปิดกลอ่งโต้ตอบ Select PrimePCR File (เลือก
ไฟล์ PrimePCR) ซึง่คุณสามารถคน้หาไฟล์การทดสอบ PrimePCR และนำไปใช้กบัรปูแบบเพลตได้

2 เลือกอย่างน้อยหนึง่เปา้หมายอา้งองิรายและตัวอย่างควบคุมโดยใช้กล่องโต้ตอบ Experiment Settings (การตั้ง
คา่การทดสอบ)

หากเค้าโครงเพลตมีขอ้มลูเป้าหมายและตัวอยา่งแลว้ จำเปน็ต้องใช้เฉพาะขั้นตอนที่สองเท่านัน้และจะเนน้เป็นสสี้
ม ขัน้ตอนนีต้้องเสรจ็สิน้กอ่นที่การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนที่เป็นบรรทัดฐานจะเกดิขึ้นได้

หมายเหตุ: ข้อมลูสำหรบัแผนภาพกระจาย และคลัสเตอรแ์กรม จะปรากฏเฉพาะเมือ่เปน็ไปตามข้อกำหนด
ทั้งหมดสำหรบัการแสดงออกของยนีที่เปน็บรรทัดฐานภายใต้ Plate Setup (การตั้งค่าเพลต) สำหรบั Gene
Expression Analysis (การวิเคราะหก์ารแสดงออกของยนี)
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แผนภูมิการแสดงออกของยนี

แผนภมูิการแสดงออกของยนี
CFX Maestro Dx SE แสดงขอ้มูลการแสดงออกของยนีในหลายมมุมอง ตาราง 30 แสดงรายการตัวเลอืกที่มอียู่ใน
ซอฟต์แวร์

ปุม่ Name (ชือ่) Function (ฟังกช์ัน)

Graphing (การเขยีนกราฟ) แสดงขอ้มูลการแสดงออกของยนีทีเ่ป็นบรรทดัฐานใน
มุมมองใดมมุมองหนึง่ต่อไปนี้

n แผนภมูิแทง่ (ค่าเริ่มต้น)

n แผนภมูิ Box and whisker

n แผนภมูิจดุ

คลัสเตอร์แกรม แสดงขอ้มูลการแสดงออกของยนีทีเ่ป็นบรรทดัฐานใน
ลำดับชัน้ตามระดับความคลา้ยคลงึกันของการแสดง
ออกสำหรับเป้าหมายและตัวอยา่งต่างๆ

Scatter Plot (แผนภาพกระจาย) แสดงการแสดงออกของยนีทีเ่ป็นบรรทดัฐานของเป้า
หมายสำหรับตวัอยา่งควบคุมเทียบกับตวัอยา่งทดสอบ

ANOVA (การวเิคราะห์ความแปร
ปรวน)

แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีวของ
ขอ้มลูการแสดงออกของยนีโดยใช้แพก็เกจ R ต่อไป
นี้เพือ่ทำการวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
และหาผล Tukey

n Companion to Applied Regression (car)

n Least-square means (lsmeans)

Reference Gene Selection Tool
(เครื่องมอืการเลือกยนีอา้งอิง)

(มีอยู่ในแท็บ Study Analysis (การวเิคราะห์การ
ศึกษา) ในหน้าต่าง Gene Study (การศึกษายนี))
ระบุยนีอ้างองิที่ผ่านการทดสอบและจดัหมวดหมูเ่ป็น
ดีเลิศ ยอมรับได้ หรือไม่เสถยีร ตามความเสถียรของ
ขอ้มลู

PrimePCR Controls Analysis
(การวเิคราะห์ควบคุม PrimePCR)

(มีอยู่ในแท็บ Study Analysis (การวเิคราะห์การ
ศึกษา) ในหน้าต่าง Gene Study (การศึกษายนี))
แสดงผลลัพธ์ของตัวอย่างที่ทดสอบ

ตาราง 30 ตัวเลือกแผนภมูกิารแสดงออกของยนี

คูม่ือผูใ้ช้ | 251



บทที่ 12 การวเิคราะหก์ารแสดงออกของยนี

Graphing (การเขยีนกราฟ)

การแสดงออกสมัพัทธ์ของเปา้หมายจะแสดงในมมุมองสองแบบดงันี้

n แผนภมูิ Gene Expression (การแสดงออกของยีน) — จะแสดงขอ้มูล PCR แบบเรยีลไทม์ในรปูแบบใดรปูแบบห
นึง่
ดังต่อไปนี้

o ΔΔCq — การปรบัระดับการแสดงออกของยีนสมัพัทธท์ี่คำนวณโดยใชต้ัวอย่างควบคุมและเป้าหมายอา้งองิ

o ΔCq — ปรมิาณสมัพทัธข์องยีนเป้าหมายในตัวอยา่งที่สมัพันธ์กบัตัวอย่างควบคุม

โปรดดูการเปลี่ยนและการทำหมายเหตุประกอบมมุมองแผนภมูิ ในหน้า 254 สำหรบัขอ้มูลเพิ่มเติมเกีย่วกบัการดู
ข้อมลู

n สเปรดชตี — แสดงสเปรดชตีของข้อมลูการแสดงออกของยีน

เคลด็ลับ: คลกิขวาที่แผนภมูิหรอืสเปรดชีตใด ๆ เพื่อดูตัวเลอืก เลอืก View/Edit Plate (ดู/แก้ไขเพลต) จาก
เมนูเลือ่นลง Plate Setup (การตั้งค่าเพลต) เพื่อเปดิ Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต) แล้วเปลี่ยนเนื้อหาช่อง
ในเพลตดังกล่าว

เคลด็ลับ: เลือก Sort (จัดเรยีง) จากเมนคูลกิขวาเพื่อจัดเรียงลำดับชื่อเปา้หมายและตัวอย่างในแผนภมูิ
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Graphing (การเขยีนกราฟ)

การแสดงออกของยนีที่เปน็บรรทัดฐาน

ในการทำข้อมลูให้เปน็บรรทัดฐาน ให้ใช้ระดับการแสดงออกที่วัดได้ของยนีอา้งองิอย่างน้อยหนึง่รายการเป็นตัวคณู
ปรับบรรทัดฐาน ยนีอา้งองิคือเปา้หมายที่ไม่ไดร้ับการควบคมุในระบบชวีภาพทีก่ำลังศกึษา เช่น actin, GAPDH หรอื
tubulin

วิธตีั้งค่าการวิเคราะหก์ารแสดงออกของยนีทีเ่ปน็บรรทดัฐาน (ΔΔCq)

1 เปิดไฟล์ขอ้มลู (นามสกลุ .pcrd)

2 ตรวจสอบข้อมลูในแท็บ Quantification (การหาปรมิาณ) ของหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มูล) ทำ
การปรบัขอ้มลู เช่น การเปลี่ยนขีดจำกัดและโหมดการวิเคราะห์

3 เลือกแท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยนีส์)

4 ในแท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยีน) ให้คลิก Experiment Settings (การตั้งคา่การทดสอบ)

5 ในกลอ่งโต้ตอบ Experiment Settings (การตั้งคา่การทดสอบ) ใหท้ำดงัต่อไปนี้

a เลือกแท็บ Samples (ตัวอยา่ง) และเลอืกตัวควบคุม เมือ่มกีารกำหนดตัวควบคมุแลว้ CFX Maestro Dx SE จะ
ปรับให้ปริมาณสมัพัทธข์องยีนทั้งหมดเปน็บรรทัดฐานต่อปริมาณการควบคุม ซึง่ตั้งไว้ที่ 1

b เลือกแท็บ Target (เปา้หมาย) และเลือกยีนอา้งองิ การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนจำเปน็ต้องใช้การอา้ง
องิหนึง่รายการในบรรดาเปา้หมายภายในตัวอยา่งของคณุ

6 เลือกการปรบัระดับการแสดงออกของยีน (ΔΔCq) หากยังไม่ได้เลอืก แล้วดูระดับการแสดงออกในแท็บ Gene
Expression (การแสดงออกของยนี)

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คณุยงัสามารถใช้ Setup Wizard (ตวัช่วยสร้างการตั้งค่า) เพือ่ตั้งคา่แผนผังเพลต
เพื่อวิเคราะหก์ารแสดงออกของยนีที่เป็นบรรทัดฐานได้อกีดว้ย

Relative Quantity (ปรมิาณสัมพทัธ์)

ตามคำนิยามแลว้ ขอ้มูลปรมิาณสมัพัทธ์ (ΔCq) ยงัไมไ่ด้กำหนดเป็นบรรทัดฐาน วิธกีารนีจ้ะใช้เพื่อหาปรมิาณตัวอยา่ง
ที่ไมม่ียนีอา้งองิ (เปา้หมาย) โดยทั่วไปแลว้ ผู้วิจยัจะมั่นใจเกีย่วกบัหนึ่งในขอ้พิจารณาดังต่อไปนีเ้มือ่ตั้งคา่การทดสอบ

n แต่ละตัวอย่างมีปรมิาณ RNA หรอื cDNA เท่ากนัในแต่ละหลมุ

n คา่ความแปรปรวนในปรมิาณตัวอย่างชวีภาพที่บรรจุจะถกูกำหนดเป็นบรรทัดฐานหลงัการทดสอบด้วยวิธกีาร
วิเคราะหข์้อมลูภายนอกซอฟต์แวร์ ตัวอยา่งเช่น ผู้วิจยัอาจเลือกที่จะแบ่งค่าปริมาณสมัพัทธด์้วยตัวคณูปรบั
บรรทัดฐาน อาจเปน็มวลของกรดนิวคลีอกิสำหรบัแต่ละตัวอยา่ง หรอืเป็นจำนวนเซลล์จากแหล่งที่แยกกรด
นวิคลอีกิออกมา

วิธทีำการวิเคราะห์ Relative Quantity (ปรมิาณสัมพัทธ์) (ΔCq)

u ในแท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยีน) ให้เลือก Relative Quantity (ปรมิาณสมัพัทธ์) (ΔCq) จาก
รายการแบบเลือ่นลงของ Mode (โหมด) ในบานหนา้ต่างด้านขวา

เคลด็ลับ: หากต้องการเปรยีบเทยีบผลลพัธก์ับข้อมลูจากการทดสอบการแสดงออกของยีนอืน่ ๆ ใหเ้ปิดการ
ศกึษายนีอื่นหรือเพิ่มไฟลข์้อมลูไปยงัการศกึษายนีทีม่ีอยูแ่ล้ว
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การเปลี่ยนและการทำหมายเหตปุระกอบมุมมองแผนภมูิ
การใช้คำสัง่เมนูในแถบเครื่องมอืของแผนภมูแิละเครือ่งมือแผนภมูกิารวิเคราะหข์้อมลู คุณสามารถเปลี่ยนมมุมองแผน
ภมูิ ทำหมายเหตุประกอบแต่ละแผนภมูิ และเปลีย่นการแสดงแผนภมูิ แถบเครือ่งมอืของแผนภมูิจะปรากฏขึ้นระหว่าง
สเปรดชตีแผนภมูแิละการวิเคราะห์ขอ้มลูที่ด้านลา่งของหนา้จอ

เครือ่งมือในแถบเครือ่งมือแผนภมูิ

เคลด็ลับ: ดูข้อมลูเกีย่วกับเครือ่งมือแผนภมูทิี่ปรากฏที่ด้านขวาของแผนภูมกิารวเิคราะห์ขอ้มูลได้จากแผนภมูิ ใน
หนา้ 196

แถบเครือ่งมอืด้านลา่งแผนภมูิจะใหท้างลดัในการเข้าถึงเครือ่งมือทำหมายเหตุประกอบ

ตาราง 31 ระบรุายการฟังก์ชนัของปุม่ในแถบเครือ่งมอืแผนภมูิ

ปุม่ Name (ชือ่) ฟงักช์นั

แผนภมูิแทง่ แสดงการแสดงออกสัมพัทธ์ของเป้าหมาย

แผนภมูิ Box and whisker แสดงขอ้มูลเปน็ช่วงควอรไ์ทล์ (ดูรายละเอยีดการคำนวณจากการ
คำนวณแผนภูมิ Box and Whisker ในหน้า 290

หมายเหตุ: ใชไ้ด้เฉพาะเมือ่มกีารตั้งค่า Analyze Using
(วิเคราะห์โดยใช้) เป็น Biological Groups Only (กลุ่มชวีภาพ
เท่านั้น)

แผนภมูิจดุ แสดงจดุขอ้มลูตวัอยา่งแต่ละชุดสำหรับแต่ละเป้าหมาย
หมายเหตุ: ใชไ้ด้เฉพาะเมือ่มกีารตั้งค่า Analyze Using
(วิเคราะห์โดยใช้) เป็น Biological Groups Only (กลุ่มชวีภาพ
เท่านั้น)

Add Arrow (เพิม่ลูกศร) ลากลกูศรบนแผนภมูิทีก่ำลังใชง้าน

Add Circle (เพิม่วงกลม) ลากวงกลมบนแผนภูมทิี่กำลงัใช้งาน

Add Text (เพิม่ขอ้ความ) แทรกกล่องข้อความบนแผนภูมิทีก่ำลังใชง้าน ซึ่งคุณสามารถเพิม่
ขอ้ความเพือ่ระบุรายการทีส่นใจในแผนภูมไิด้

ตาราง 31 แถบเครือ่งมอืแผนภมูิ
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Graphing (การเขยีนกราฟ)

ปุม่ Name (ชือ่) ฟงักช์นั

Undo (เลกิทำ) ลบหรอืยอ้นกลบัหมายเหตุประกอบที่ดำเนินการบนแผนภูมิที่
กำลังใช้งาน

Redo (ทำอีกครั้ง) ยอ้นกลับไปที่การดำเนนิการ “เลิกทำ” ก่อนหน้าบนแผนภูมิที่
กำลังใช้งาน

Clear All (ล้างทัง้หมด) ล้างหมายเหตุประกอบบนแผนภูมทิี่กำลงัใช้งาน

ตาราง 31 แถบเครือ่งมอืแผนภมูิต่อ

จัดเรยีงขอ้มูลเปา้หมาย ตัวอยา่ง และกลุ่มชีวภาพ

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้มใีห้ใช้งานบนแผนภูมกิารแสดงออกของยีนเท่านั้น

ตามคา่เริ่มต้น รายการเปา้หมาย ตัวอย่าง และกลุม่ทางชีวภาพจะปรากฏตามลำดับตัวอกัษร ใช้กลอ่งโต้ตอบ Sort (จัด
เรยีง) เพื่อจัดเรยีงหน้าจอตามลำดับอกัษรแบบยอ้นกลบั หรอืเพื่อย้ายคำ ๆ หนึง่ไปยังตำแหนง่อืน่ในรายการด้วย
ตนเอง

วิธจีดัเรยีงขอ้มูลเป้าหมาย ตวัอยา่ง และกลุม่ชวีภาพ

1 จากเครือ่งมือแผนภมูิ ใหค้ลิก Sort (จัดเรยีง)

กล่องโต้ตอบการจัดเรยีงแผนภมูกิารแสดงออกของยนีจะปรากฏขึน้

2 ในกลอ่งโต้ตอบ คลิก Z-A เพื่อจัดเรียงรยการตามลำดับตัวอักษร

3 หากต้องการย้ายลำดบัคำดว้ยตนเอง ให้เลือกคำแลว้คลกิปุม่ที่เหมาะสมระหว่างแผนภูมดิังนี้

n คลิกลูกศร Up (ขึน้) หรอื Down (ลง) เพื่อย้ายคำที่เลือกไปยงัตำแหนง่หนึง่ ๆ

n คลิกลูกศรบนแถบ Up (ขึน้) หรือ Down (ลง) เพื่อยา้ยคำที่เลอืกไปยังตำแหนง่บนสดุหรอืล่างสุดของรายชื่อ

4 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและกลับไปที่แท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยีน)
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การเปลีย่นการตั้งคา่เปา้หมาย ตัวอยา่ง และสีของกลุม่ชวีภาพ

ใช้กล่องโต้ตอบ Color Settings (การตั้งคา่สี) เพื่อเปลี่ยนสขีองเปา้หมาย ตัวอยา่ง หรอืกลุม่ชีวภาพ หรอืลบรายการ
ออกจากกราฟ

วิธกีารเปลีย่นการตั้งค่าสีเปา้หมาย

1 ในบานหนา้ต่างด้านขวาในกล่องโต้ตอบ Gene Expression (การแสดงออกของยนี) ใหต้รวจสอบวา่ Sample
(ตัวอยา่ง) ปรากฏในรายการแบบเลื่อนลง X-Axis (แกน X)

2 ใน Chart Tools (เครือ่งมอืแผนภมูิ) ให้เลอืก Color Settings (การตั้งคา่สี)

กล่องโต้ตอบ Color Settings (การตั้งคา่สี) จะปรากฏขึ้น

3 หากต้องการเปลี่ยนสทีี่แสดงสำหรับเป้าหมาย ให้คลิกสนีั้นในคอลมัน์ Color (สี)

4 ในกลอ่งโต้ตอบ Color (สี) ที่ปรากฏขึน้ ให้เลือกสใีหม่ แลว้คลกิ OK (ตกลง)

5 หากต้องการลบเปา้หมายออกจากกราฟการแสดงออกของยีน ให้ลา้งช่องทำเครือ่งหมายในคอลัมน์ Show
Chart (แสดงแผนภมูิ)

เคลด็ลับ: หากต้องการลา้งเป้าหมายทัง้หมด ให้ลา้ง Show Chart (แสดงแผนภมูิ) ในสว่นหัวคอลัมน์

6 (ไมบ่ังคบั) โดยค่าเริม่ต้น แถบจะปรากฏเป็นสทีึบ หากต้องการแสดงแถบเปน็สไีล่ระดับ ใหเ้คลียร์ Use Solid
Colors (ใช้สทีึบ)

7 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและกลับไปที่แท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยีน)

วิธกีารเปลีย่นการตั้งค่าสีของตัวอยา่งหรอืกลุม่ชีวภาพ

1 ในบานหนา้ต่างด้านขวา ในกลอ่งโต้ตอบ Gene Expression (การแสดงออกของยีน) ใหต้รวจสอบว่าเป้าหมาย
ปรากฏขึ้นในรายการแบบเลื่อนลง X-Axis (แกน X)

2 ทำตามขัน้ตอนในวิธกีารเปลีย่นการตั้งค่าสเีป้าหมาย ในหนา้ 256

การเปลีย่นมมุมองแผนภมูิ

วิธเีปลีย่นมุมมองแผนภมูิปจัจบุนั

u เลือกคำสัง่เมนแูถบเครือ่งมอืสำหรบัมมุมองเป้าหมาย

หมายเหตุ: แท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยีน) จะเปิดอยูเ่สมอ โดยจะแสดงข้อมลูในมุมมอง Bar
Chart (แผนภมูแิท่ง) เริม่ต้น
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Graphing (การเขยีนกราฟ)

การแยกจดุขอ้มูลที่ผิดปกติออก

ในแผนภูมจิดุ คณุสามารถดูและแยกขอ้มูลที่ผิดปกติออกจากการวิเคราะห์ได้

วิธแียกจดุขอ้มูลทีผ่ดิปกติออก

u ในแผนภูมแิบบจดุ ใหค้ลกิขวาที่ข้อมลูผิดปกติที่คณุต้องการ แล้วเลอืก Exclude Well from Analysis (แยกหลุม
ออกจากการวิเคราะห์)

จดุข้อมลูจะถกูลบออกจากแผนภมูิ Dot Plot และหลมุจะเปลี่ยนเปน็สเีทาใน Well Selector (ตัวเลอืกหลุม) ในแท็บ
Quantification (การตรวจหาปริมาณ)

วิธรีวมจดุขอ้มลูทีผ่ิดปกติ

u ในแท็บ Quantification (การหาปริมาณ) ให้คลิกขวาที่หลุมใน Well Selector (ตวัเลือกหลมุ) แลว้เลือก Well
(หลุม) > Include in Analysis (รวมในการวิเคราะห์)

การดูรายละเอยีดจุดขอ้มูล

วิธดีรูายละเอยีดจดุขอ้มลู

u ในแผนภาพ Box and Whisker Plot หรอื Dot Plot ให้จอ่เคอรเ์ซอร์ไปที่จุดข้อมลูแต่ละจดุ

เคลด็ลับการใช้เครื่องมอืจะแสดงขึน้มา โดยแสดงชื่อตัวอยา่งและการแสดงออกของตัวอย่าง (ปริมาณสมัพัทธห์รอืการ
ปรับระดับการแสดงออกของยนี โดยขึน้อยูก่บัโหมดที่เลือก)

การทำหมายเหตุประกอบแผนภมูิ

คณุสามารถเพิม่ลกูศร วงกลม และขอ้ความไปยงัมมุมองแผนภมูิแทง่แต่ละรายการเพื่อแสดงขอ้มลูใหช้ัดเจนได้ หมาย
เหตุประกอบจะบนัทึกไว้ดว้ยกนักบัแผนภมูแิท่ง และจะปรากฏในไฟล์ที่สง่ออกและสัง่พิมพ์ อยา่งไรก็ตาม หมายเหตุ
ประกอบที่ทำกบัมมุมองแผนภมูิหนึง่รายการจะไมถ่กูเพิม่ไปยังมุมมองแผนภมูอิืน่

วิธวีาดลกูศรหรอืวงกลมบนแผนภมูิ

1 ในแถบเครือ่งมือแผนภมูแิท่ง ให้คลิกเครือ่งมอืที่ต้องการ

2 คลิกที่แผนภมูิแท่งแล้วลากเคอรเ์ซอรไ์ปตามแผนภูมติามต้องการ
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วิธเีพิ่มขอ้ความในแผนภมูิ

1 ในแถบเครือ่งมือแผนภมูิ ให้คลิก Add Text (เพิ่มข้อความ)

2 คลิกที่แผนภมูิแท่ง กลอ่งข้อความจะปรากฏขึน้ที่ตำแหน่งที่คลิก

3 พิมพ์ขอ้ความในกล่องข้อความ

4 คลิกตำแหนง่ใดกไ็ด้บนแผนภมูเิพื่อปิดกลอ่งขอ้ความ

เคลด็ลับ: กด Enter เพื่อเพิ่มเสน้ในกล่องข้อความเพิ่มเติม

วิธยีา้ยหมายเหตุประกอบ

1 เลื่อนเคอรเ์ซอรไ์ปที่หมายเหตุประกอบ ไอคอนจะเปลีย่นเป็นรปูนิว้ชี้และจะเนน้ที่กรอบหมายเหตุประกอบ

2 คลิกที่หมายเหตุประกอบแลว้ลากไปที่ตำแหนง่อืน่

3 ปล่อยหมายเหตุประกอบเพื่อวางตำแหน่ง

วิธเีลกิทำหมายเหตุประกอบ

u คลิก Undo (เลิกทำ)

หมายเหตุประกอบที่เพิ่มล่าสดุจะถกูลบออก

เคลด็ลับ: คุณสามารถเลิกทำหมายเหตุประกอบล่าสดุได้พรอ้มกันครั้งละสบิรายการ

วิธทีำหมายเหตปุระกอบอีกครัง้

u คลิก Redo (ทำอกีครัง้)

หมายเหตุประกอบที่ลบออกลา่สดุจะกลบัมา

เคลด็ลับ: คุณสามารถทำหมายเหตุประกอบล่าสดุอกีครัง้ได้พรอ้มกนัครัง้ละสบิรายการ

วิธลีบหมายเหตุประกอบ

u คลิกขวาที่หมายเหตุประกอบแล้วเลอืก Delete (ลบ)
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การปรับข้อมูลการแสดงออกของยนี
หลงัจากเลอืกโหมดวิเคราะห์สำหรบัการปรบัระดับการแสดงออกของยนี (∆∆Cq) หรอืปรมิาณสมัพทัธ์ (∆Cq) แล้ว ให้
ปรับข้อมลูที่คณุดใูนแท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยนี) โดยเปลี่ยนตัวเลือกการตั้งคา่ที่ด้านขวาของ
แผนภมูิ

เคลด็ลับ: คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกขอ้มลู Gene Expression (การแสดงออกของยีน) เริม่ตน้ในกล่องโต้ตอบ User
Preferences (การกำหนดค่าของผู้ใช้) (ดกูารตั้งคา่พารามเิตอร์ไฟล์ข้อมลูการแสดงออกของยีนเริม่ต้น ในหนา้ 90)

Graph Data (ขอ้มูลกราฟ)

ตั้งค่าแกน y เปน็ระยะเชงิเสน้เพื่อเปิดใช้ตัวเลอืกขอ้มูลกราฟ ตัวเลือกข้อมลูกราฟช่วยใหคุ้ณสามารถนำเสนอขอ้มูลใน
กราฟโดยใชต้ัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่ต่อไปนี้

n Relative to control (เปรยีบเทียบกบัตัวควบคุม) — ทำกราฟขอ้มูลที่แกนมรีะยะจาก 0 ถงึ 1 หากคณุกำหนดตัว
ควบคมุในการทดสอบของคุณ ให้เลอืกตัวเลอืกนีเ้พื่อแสดงภาพการเพิ่มปรมิาณมากขึน้และการลดปริมาณลง
ของเป้าหมายได้อยา่งรวดเรว็

n Relative to zero (เปรยีบเทียบกบัค่าศนูย์) — ทำกราฟขอ้มลูที่มจีุดเริ่มต้นที่ศนูย์

Analyze Using (วิเคราะหโ์ดยใช้)

ใช้เมนูแบบเลือ่นลงเพื่อเลอืกว่าจะวิเคราะห์และพล็อตขอ้มูลอย่างไร ตัวเลือกต่าง ๆ มีดงันี้

n Samples Only (ตัวอยา่งเท่านั้น) — ขอ้มูลจะได้รบัการวิเคราะห์และพลอ็ตแบบทีละตัวอย่าง

n Biological Groups Only (กลุม่ชีวภาพเท่านัน้) — ข้อมลูจะไดร้ับการวิเคราะห์และพลอ็ตสำหรับกลุ่มชีวภาพ การ
แสดงออกของกลุ่มชีวภาพคอืค่าเฉลีย่ทางเรขาคณิตของตัวอยา่งในกลุ่มดังกลา่ว

n Sample Biological Group (กลุ่มชีวภาพตัวอยา่ง) — ขอ้มูลจะได้รบัการวเิคราะห์และพลอ็ตแบบทีละตัวอย่าง
โดยมกีลุ่มชีวภาพต่อท้ายชื่อตัวอยา่ง คา่ P-value ที่แสดงคำนวณโดยองิตามกลุ่มชีวภาพ

n Biological Group Sample (ตัวอยา่งกลุ่มชีวภาพ) — ขอ้มูลจะได้รบัการวเิคราะห์และพลอ็ตแบบทีละตัวอย่าง
โดยมกีลุ่มชีวภาพอยู่หน้าชื่อตัวอยา่ง คา่ P-value ที่แสดงจะคำนวณโดยองิตามกลุ่มชีวภาพ

ใช้เมนแูบบเลื่อนลง เพื่อเลือกตัวอยา่งที่จะใช้เพื่อทำให้ Relative Quantity (ปรมิาณสมัพัทธ์) เป็นมาตรฐาน

Annotate P-Values (อธบิายคา่ P-Values) และ P-Value Threshold (ขดีจำกดัคา่ P-Value)

เมือ่เลอืก Annotate P-Values (อธิบายคา่ P-Values) ซอฟต์แวรจ์ะแสดงเครือ่งหมายดอกจนั (*) ในแผนภมูแิท่งเหนอื
เป้าหมายหากคา่ P-Value ต่ำกว่าขดีจำกดัทีเ่ลอืก ซอฟต์แวรจ์ะคำนวณคา่ P-Value โดยอตัโนมตัิโดยเปรยีบเทียบ
ระดับการแสดงออกของตวัอย่างกบัระดับการแสดงออกของตัวอยา่งควบคมุที่เลอืกโดยใช้การทดสอบ t-test
มาตรฐาน ช่วงขีดจำกัดค่า P-value มคี่าอยู่ระหว่าง 0.000—1.000

ตัวเลือกแกน X

ตัวเลือกแกน x ชว่ยใหคุ้ณสามารถเลือกข้อมลูแกน x ของแผนภูมกิารแสดงออกของยีนได้
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n Target (เป้าหมาย) — เขยีนกราฟชือ่เปา้หมายบนแกน x

n Sample (ตัวอยา่ง) — เขียนกราฟชื่อตัวอยา่งบนแกน x

ตัวเลือกแกน Y

ตัวเลือกแกน Y ทำให้คณุสามารถแสดงแผนภมูกิารแสดงออกของยนีได้ในสามระดับดังนี้

n เสน้ตรง — เลือกตัวเลือกนีเ้พือ่แสดงระยะเชงิเสน้

เคลด็ลับ: การกำหนดให้แกน Y เป็นเสน้ตรงจะเปดิใช้งานรายการ Graph Data (ขอ้มลูกราฟ) แบบเลื่อนลง
ซึง่คณุสามารถเลือกข้อมลูกราฟที่สมัพนัธก์บัตัวควบคุมหรอืสมัพันธก์ับค่าศนูย์ได้

n Log 2 — เลือกตัวเลือกนี้เพือ่ประเมนิตัวอย่างในช่วงไดนามกิที่กว้าง

n Log 10 — เลอืกตัวเลอืกนีเ้พื่อประเมินตัวอยา่งในช่วงไดนามกิที่กวา้งมาก

ตัวเลือกการปรบัขนาด

เลือก Normalized Gene Expression (การแสดงออกของยนีทีเ่ปน็บรรทัดฐาน) (ΔΔCq) และตั้ง (ตัวอยา่งควบคมุ)
เป็น None (ไมม่ี) เพื่อเปิดใช้งานตัวเลอืกการปรบัขนาดในแผนภมูกิารแสดงออกของยนี เลือกหนึง่ในตัวเลอืกการ
ปรับขนาดเหลา่นีเ้พื่อคำนวณและนำเสนอขอ้มลูของคุณในลกัษณะที่เหมาะสมกบัรปูแบบในการทดสอบของคณุที่สดุ

n Unscaled (ไมป่รบัขนาด) — นำเสนอการแสดงออกของยนีที่เป็นบรรทัดฐานที่ไม่มกีารปรบัขนาด

n Highest (สูงสุด) — ปรบัขนาดการแสดงออกของยนีที่เป็นบรรทัดฐานสำหรบัแต่ละเป้าหมายโดยแบ่งระดับ
การแสดงออกของแต่ละตัวอยา่งด้วยระดบัการแสดงออกสงูสดุในทุกตัวอย่าง

ตัวเลือกการปรบัขนาดนีใ้ช้สตูรการปรับขนาดให้สงูที่สดุ

n Lowest (ตำ่สดุ) — ปรบัขนาดการแสดงออกของยนีทีเ่ป็นบรรทัดฐานสำหรับแต่ละเป้าหมายโดยแบง่ระดับ
การแสดงออกของแต่ละตัวอยา่งด้วยระดบัการแสดงออกต่ำสดุในทุกตัวอยา่ง

ตัวเลือกการปรบัขนาดนีใ้ช้สตูรการปรับขนาดให้ต่ำที่สดุ

n Average (เฉลี่ย) — ปรับขนาดการแสดงออกของยีนที่เป็นบรรทัดฐานสำหรบัแต่ละเปา้หมายโดยแบ่งระดับ
การแสดงออกของแต่ละตัวอยา่งด้วยคา่เฉลี่ยเรขาคณติของระดับการแสดงออกสำหรบัทุกตัวอยา่ง

ตัวเลือกการปรบัขนาดนีใ้ช้สตูรการปรับขนาดเปน็คา่เฉลีย่

เลือกตัวเลือกสำหรบัประเภทของการคำนวณข้อผิดพลาด (แถบข้อผิดพลาด) ในแผนภูมิ Gene Expression
(การแสดงออกของยีน)

Chart Error Bar Multiplier (ตัวคณูแถบขอ้ผดิพลาดของแผนภมูิ)

เลือกตัวคณูสำหรบัแถบข้อผิดพลาดของแผนภมูิใน Gene Expression (การแสดงออกของยนี) เลอืกหนึง่ในจำนวน
เต็มเหล่านี้:

n +/- 1 (คา่เริม่ต้น)
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n 2

n 3

ชนดิของตัวคณูจะเปลี่ยนแปลงไปเมือ่คุณเลอืกแถบข้อผิดพลาด

n SEM สำหรบัขอ้ผิดพลาดมาตรฐานของคา่เฉลี่ย

n Std Dev สำหรบัคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน

การตัง้คา่การทดสอบ
เคลด็ลับ: กลอ่งโต้ตอบนีม้อียู่ใน Plate Editor (ตัวแก้ไขเพลต) ด้วยเช่นกัน โปรดดขู้อมลูเพิ่มเติมที่
การเปลี่ยนการตั้งคา่การทดสอบ ในหนา้ 146

ในกลอ่งโต้ตอบ Experiment Settings (การตั้งคา่การทดสอบ) คณุสามารถดูหรอืเปลี่ยนแปลงรายการเป้าหมาย
ตัวอยา่ง หรอืกลุม่ชีวภาพ เลือกยีนอา้งองิ เลือกตัวควบคมุ หรอืตั้งค่ากลุ่มการวิเคราะหก์ารแสดงออกของยนีที่จะทำ
การวิเคราะห์หากมกีารเพิ่มกลุ่มชีวภาพลงในหลุม

วิธเีปดิกลอ่งโต้ตอบ Experiment Settings (การตัง้คา่การทดสอบ)

u ในแท็บ Graphing (การเขยีนกราฟ) ให้คลิก Experiment Settings (การตั้งคา่การทดสอบ) ที่ดา้นล่างของบาน
หนา้ต่างด้านขวา

กล่องโต้ตอบ Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ) จะปรากฏขึน้และแสดงแท็บ Targets (เป้าหมาย)

วิธปีรบัการตั้งคา่ Targets (เปา้หมาย)

u ในแท็บ Targets (เปา้หมาย) ใหท้ำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n หากต้องการเลอืกใหเ้ป้าหมายเปน็ขอ้มลูอา้งองิสำหรับการวิเคราะห์ขอ้มลูการแสดงออกของยนี ให้เลือกชื่อ
นัน้ในคอลัมน์ Reference (อ้างองิ)

n หากต้องการเปลี่ยนสขีองเปา้หมาย ใหค้ลกิที่ชอ่งนัน้ในคอลัมน์ Color (สี) และเปลี่ยนสใีนกล่องโต้ตอบ
Color (สี) ที่ปรากฏขึ้น

การเปลี่ยนสจีะปรากฏขึ้นในแผนภมูิ Gene Expression (การแสดงออกของยีน)

n หากต้องการใชค้่าประสิทธิภาพที่กำหนดกอ่นหนา้นี้ ใหล้้างชอ่งทำเครือ่งหมายของเป้าหมายในคอลมัน์
Auto Efficiency (ประสทิธภิาพอตัโนมตัิ) และปอ้นตัวเลขสำหรบัเปอรเ์ซ็นต์ประสทิธภิาพของเปา้หมาย

ซอฟต์แวรจ์ะคำนวณประสทิธภิาพเชิงเปรียบเทียบของเปา้หมายโดยใช้ Auto Efficiency (ประสทิธิภาพ
อตัโนมตัิ) หากขอ้มลูสำหรบัเปา้หมายมเีสน้โค้งมาตรฐาน

วิธปีรบัการตั้งคา่ Sample (ตวัอยา่ง)

u ในแท็บ Samples (ตวัอย่างและกลุม่ชีวภาพ) ให้ทำหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้
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n หากต้องการเลอืกใหต้ัวอย่างเป็นตัวควบคมุสำหรบัการวิเคราะห์ข้อมลูการแสดงออกของยีน ใหเ้ลือกชื่อนัน้
ในคอลัมน์ Control (ควบคุม)

n หากต้องการเปลี่ยนสขีองตัวอย่าง ให้คลิกที่ช่องนัน้ในคอลัมน์ Color (สี) และเปลีย่นสใีนกลอ่งโต้ตอบ
Color (สี) ที่ปรากฏขึ้น

การเปลี่ยนสจีะปรากฏขึ้นในแผนภมูิ Gene Expression (การแสดงออกของยีน)

n หากต้องการแสดงตัวอยา่งในแผนภมูิ Gene Expression (การแสดงออกของยีน) ให้เลือกในคอลัมน์
Show Chart (แสดงแผนภมูิ)

n หากต้องการลบตัวอย่างออกจากแผนภมูิ Gene Expression (การแสดงออกของยีน) ให้ลา้งในคอลัมน์
Show Chart (แสดงแผนภมูิ)

เคลด็ลับ: ข้อมลูตัวอยา่งจะยงัคงอยูใ่นตาราง Results (ผลลพัธ์)

วิธแียกประเภทตวัอยา่งออกจากการคำนวณการวิเคราะห์

u เลือกช่องทำเครือ่งหมายของประเภทตัวอยา่งนัน้ที่ดา้นลา่งของกลอ่งโต้ตอบ Experiment Settings (การตั้งคา่
การทดสอบ)

หมายเหตุ: การดำเนินการนีจ้ะแยกตัวควบคุมและ/หรอืมาตรฐานออกจากการวิเคราะห์การแสดงออก
ของยีน

ตวัเลือกเมนคูลกิขวา
คลิกขวาที่แผนภมูกิารแสดงออกของยนีเพือ่เลอืกรายการที่แสดงในตาราง 32

รายการ ฟังกช์ัน

Copy (คดัลอก) คัดลอกแผนภูมิไปยงัคลิปบอร์ด

Save Image As (บนัทึกรูปภาพ
เป็น)

บันทึกแผนภูมเิป็นไฟล์รูปภาพ ตั้งค่าความละเอยีดและขนาดของรูปภาพ
จากนัน้เลือกประเภทไฟล์ (PNG, JPG, หรือ BMP)

Page Setup (ตั้งค่าหน้ากระดาษ) เลือกการตัง้ค่าหนา้กระดาษสำหรบัพิมพ์

Print (พิมพ์) พิมพ์แผนภูมิ

Set Scale to Default (ตั้งค่าการ
ปรับขนาดไปทีค่่าเริ่มตน้)

Show All (แสดงทัง้หมด) จะแสดงขอ้มลูทั้งหมดในแผนภูมแิท่ง Scroll Bar
(แถบเลื่อนหน้าจอ) จะแสดงแถบเลือ่นหนา้จอหากมีตวัอยา่งที่จะแสดงมากเกนิ
ไปในกรอบแผนภูมิ โดยความกวา้งของแผนภูมิแทง่จะยงัคงเท่าเดิม

การตัง้ค่าแผนภูมิ เปิดหน้าต่างตัวเลือกเพือ่ปรับแผนภูมิ

ตาราง 32 รายการเมนคูลิกขวาของการแสดงออกของยีน
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Graphing (การเขยีนกราฟ)

รายการ ฟังกช์ัน

Sort (จัดเรียง) จัดเรยีงลำดับของตัวอย่างหรือเป้าหมายที่ปรากฏบนแกน X ของแผนภูมิ

ใชค้่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แก้ไข คำนวณแถบขอ้ผิดพลาดโดยใช้สูตรค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แก้ไข

ใชแ้ถบสีทบึ แสดงแถบสีทึบในแผนภูมิ

ป้ายแกน X แสดงป้ายแกน X แนวนอนหรือทำมุม

ตาราง 32 รายการเมนคูลิกขวาของการแสดงออกของยีนต่อ

สเปรดชตีข้อมูล
ตาราง 33 แสดงข้อมลูที่จะปรากฏในตารางขอ้มูลการแสดงออกของยนี

หมายเหตุ: ค่าในตารางจะคำนวณตามประเภทกราฟและการตั้งค่าที่เลือกในบานหนา้ต่างขวามอื

ขอ้มูล คำอธิบาย

เป้าหมาย ชือ่เป้าหมาย (ยีนที่เพิม่ขึน้) ที่เลอืกไวใ้นหน้าต่าง Experiment Settings (การ
ตัง้ค่าการทดสอบ)

Biological Group (กลุ่มชวีภาพ)

Sample Biological Group (กลุ่ม
ชีวภาพตัวอยา่ง)

Biological Group Sample
(ตัวอยา่งกลุม่ชีวภาพ)

ชือ่ตวัอยา่งและ/หรอืกลุ่มชีวภาพทีเ่ลือกไวใ้นหนา้ตา่ง Experiment Settings
(การตัง้ค่าการทดสอบ)

ควบคุม ชือ่การควบคุมที่เลอืกไวใ้นหน้าต่าง Experiment Settings (การตั้งค่าการทด
สอบ) เมื่อมีการตั้งค่า Analyze Using (วิเคราะห์โดยใช้) เป็น Samples Only
(ตัวอยา่งเท่านั้น) การควบคุมจะเป็นตัวอยา่งที่เลอืกในหน้าต่าง Experiment
Settings (การตัง้ค่าการทดสอบ) เมือ่เลอืก Biological Groups Only (กลุ่ม
ชวีภาพเท่านั้น) Sample Biological Group (กลุม่ชวีภาพตัวอย่าง) หรือ
Biological Group Sample (ตัวอย่างกลุม่ชวีภาพ) การควบคุมจะเป็นกลุม่
ชวีภาพที่เลอืกในหน้าต่าง Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ)

ปริมาณสัมพัทธ์หรือ SEM หรือ
การแสดงออก

ปริมาณสัมพัทธ์ (ΔCq) หรือการแสดงออกของยนีทีเ่ป็นบรรทดัฐาน (ΔΔCq)
ขึน้อยู่กบัโหมดที่เลือก

ตาราง 33 คำอธบิายสารในสเปรดชีตในแท็บ
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ขอ้มูล คำอธิบาย

ปริมาณสัมพัทธ์หรือ SEM การแสดง
ออก (หรอื SD)

ขอ้ผดิพลาดมาตรฐานของค่าเฉลีย่ (SEM) หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ของปรมิาณสมัพทัธ์หรือการปรับระดับการแสดงออกของยนี ขึน้อยูก่ับตัวเลือก
ทีเ่ลือก ใชไ้ด้เฉพาะเมือ่เมือ่มกีารตัง้ค่า Analyze Using (วิเคราะห์โดยใช้)
เป็น Samples Only (ตัวอย่างเทา่นัน้) Sample Biological Group (กลุ่ม
ชวีภาพตัวอย่าง) หรือ Biological Group Sample (ตัวอยา่งกลุ่มชีวภาพ)

Corrected Relative Quantity
(ปริมาณสัมพทัธ์ทีแ่ก้ไข) หรือ
SEM การแสดงออก (หรือ SD)

การคำนวณแก้ไขค่า SEM หรือ SD ของปริมาณสัมพทัธ์หรือการปรบัระดับ
การแสดงออกของยนี ขึน้อยู่กบัตัวเลือกทีเ่ลือก ใชไ้ด้เฉพาะเมือ่มกีารตัง้ค่า
Analyze Using (วิเคราะห์โดยใช้) เปน็ Samples Only (ตัวอยา่งเท่านั้น)
Sample Biological Group (กลุม่ชีวภาพตัวอยา่ง) หรือ Biological Group
Sample (ตัวอยา่งกลุ่มชีวภาพ)

ค่าเฉลี่ย Cq ค่าเฉลีย่ของวงจรการหาปรมิาณ (ไมแ่สดงหากกำหนด Analyze Using
(วเิคราะห์โดยใช้) เป็นกลุม่ชีวภาพเท่านั้น )

Cq SEM (หรอื SD) SEM หรอื SD ของวงจรการหาปริมาณ ขึ้นอยูก่ับตวัเลอืกที่เลอืก (จะไม่แสดง
เมือ่กำหนด Analyze Using (วิเคราะห์โดยใช้) เป็นกลุ่มชีวภาพเทา่นั้น)
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Graphing (การเขยีนกราฟ)

ตวัเลือกการแสดงรายละเอยีด
ตาราง 34 ระบขุ้อมลูที่แสดงขึ้นเมือ่เลือก “Show Details” (แสดงรายละเอยีด) จากเมนคูลกิขวาของสเปรดชีตแผนภมูิ
แท่ง

ขอ้มูล คำอธิบาย

Data Set (ชุดขอ้มูล) ขอ้มลูการเรืองแสงจากสารเรืองแสงหนึ่งในไฟลข์้อมูล

Relative Quantity (ปริมาณ
สัมพัทธ์)

ปริมาณสัมพัทธ์ที่คำนวณของตัวอยา่ง

Relative Quantity SD
(SD ปรมิาณสมัพทัธ์)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการคำนวณปริมาณสัมพทัธ์

Corrected Relative Quantity SD
(SD ปรมิาณสมัพทัธ์ที่แกไ้ข)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คำนวณของปริมาณสัมพทัธ์ทีแ่ก้ไข

Relative Quantity SEM
(SEM ปริมาณสัมพัทธ์)

ขอ้ผดิพลาดมาตรฐานของค่าเฉลีย่ของการคำนวณปรมิาณสมัพทัธ์

Corrected Relative Quantity
SEM (SEM ปริมาณสัมพัทธ์ที่
แกไ้ข)

ขอ้ผดิพลาดมาตรฐานของค่าเฉลีย่ของปริมาณสัมพทัธ์ทีแ่ก้ไข

Relative Quantity (ปริมาณ
สัมพัทธ์) (lg)

Log2 ของปริมาณสัมพทัธ์ทีใ่ช้เพือ่การวิเคราะห์เชิงสถิติ

SD RQ(lg) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณสัมพัทธ์ (log2)

SEM Expression (lg) (SEM การ
แสดงออก (lg))

ขอ้ผดิพลาดมาตรฐานของค่าเฉลีย่ของการแสดงออก (Log2)

Unscaled Expression (การแสดง
ออกที่ไมม่ีการปรับขนาด)

Calculated unscaled expression (การแสดงออกทีไ่มม่ีการปรบัขนาดที่
คำนวณ)

Unscaled Expression SD (SD
การแสดงออกทีไ่มม่ีการปรบัขนาด)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คำนวณของการแสดงออกทีไ่ม่มกีารปรับขนาด

Corrected Unscaled Expression
SD (SD การแสดงออกที่ไมม่ีการ
ปรับขนาดที่แก้ไข)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คำนวณของการแสดงออกทีไ่ม่มกีารปรับขนาดทีแ่ก้ไข

ตาราง 34 ข้อมลูในสเปรดชีตแผนภมูิแท่งที่เลือก Show Details (แสดงรายละเอยีด) ไว้
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ขอ้มูล คำอธิบาย

Unscaled Expression SEM
(SEM การแสดงออกทีไ่ม่มกีารปรบั
ขนาด)

ขอ้ผดิพลาดมาตรฐานทีค่ำนวณของค่าเฉลี่ยของการแสดงออกที่ไม่มีการปรับ
ขนาด

Corrected Unscaled Expression
SEM (SEM การแสดงออกที่ไมม่ี
การปรบัขนาดทีแ่ก้ไข)

ขอ้ผดิพลาดมาตรฐานของค่าเฉลีย่ของการแสดงออกทีไ่ม่มกีารปรับขนาดที่
คำนวณ

Unscaled Expression (การแสดง
ออกที่ไมม่ีการปรับขนาด (lg))

Log2 ของการแสดงออกทีไ่ม่มกีารปรับขนาด

SD Unscaled Expression (SD
การแสดงออกทีไ่มม่ีการปรบัขนาด
(lg))

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแสดงออกทีไ่มม่ีการปรบัขนาด (log2)

SEM Unscaled Expression
(SEM การแสดงออกทีไ่ม่มกีารปรบั
ขนาด (lg))

ขอ้ผดิพลาดมาตรฐานของค่าเฉลีย่ของการแสดงออกทีไ่ม่มกีารปรับขนาด
(Log2)

การแสดงออก การแสดงออกของยนีที่เป็นบรรทดัฐาน

Corrected Expression SD (SD
การแสดงออกทีแ่ก้ไข)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คำนวณของการแสดงออกทีแ่ก้ไข

Expression SEM (SEM การแสดง
ออก)

ขอ้ผดิพลาดมาตรฐานของค่าเฉลีย่ของการแสดงออก

Corrected Expression SEM
(SEM การแสดงออกทีแ่ก้ไข)

ขอ้ผดิพลาดมาตรฐานทีค่ำนวณจากค่าเฉลี่ยของการแสดงออกที่แก้ไข

Expression (lg) Log2 ของการแสดงออก (การปรบัระดบัการแสดงออกของยนี) ซึ่งใชส้ำหรับ
การวิเคราะห์เชิงสถิติ

SD Expression (lg) (SD การแสดง
ออก (lg))

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแสดงออก (log2)

SEM Expression (lg) (SEM การ
แสดงออก (lg))

ขอ้ผดิพลาดมาตรฐานของค่าเฉลีย่ของการแสดงออก (Log2)

ค่าเฉลี่ย Cq ค่าเฉลีย่ของรอบการหาปริมาณ

Cq SD ค่าเบี่ยนเบนมาตรฐานของรอบการหาปรมิาณ

ตาราง 34 ข้อมลูในสเปรดชีตแผนภมูิแท่งที่เลือก Show Details (แสดงรายละเอยีด) ไว้ต่อ
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ขอ้มูล คำอธิบาย

Cq SEM ขอ้ผดิพลาดมาตรฐานของค่าเฉลีย่ของรอบการหาปริมาณ

ตาราง 34 ข้อมลูในสเปรดชีตแผนภมูิแท่งที่เลือก Show Details (แสดงรายละเอยีด) ไว้ต่อ
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Clustergram (คลัสเตอรแ์กรม)
คลัสเตอร์แกรมแสดงข้อมลูเป้าหมายและตัวอยา่งในลำดับขั้นที่องิตามปรมิาณความเหมอืนของการแสดงออก

หมายเหตุ: คุณต้องเลือกเป้าหมายอา้งองิเพื่อนำขอ้มูลที่ไมใ่ช่นพิจนส์มัพัทธม์าพลอ็ตเปน็แผนภมูิแท่ง

รปูภาพคลัสเตอรแ์กรมอธบิายนพิจนส์มัพทัธ์ของตัวอยา่งหรอืเปา้หมายดังนี้

n Upregulation (การเพิม่ขึน้) (สแีดง) — การแสดงออกที่สงูกว่า

n Downregulation (การลดลง) (สีเขยีวหรอืสนีำ้เงิน) — การแสดงออกที่ต่ำกวา่

n ไมม่ีกฏ (สดีำ)

n ไมม่ีคา่ที่คำนวณ (สดีำที่มี X สขีาว)

ยิง่เฉดสอีอ่นมากเท่าไร การแสดงออกสมัพัทธก์ต็่างกนัมากขึน้เท่านัน้ หากสามารถคำนวณคา่ Cq มาตรฐานได้
รปูสีเ่หลี่ยมจตัุรสัจะเป็นสดีำและมีตัว X สขีาว

ที่ขอบด้านนอกของการพลอ็ตข้อมลูคอืเดนโดรแกรม ซึ่งจะระบลุำดับขั้นของการคลสัเตอร์ เป้าหมายหรอืตัวอย่างที่มี
รปูแบบการแสดงออกใกล้เคียงกนั จะมกีิง่ (branch) อยู่ใกล้กนั แต่หากมรีปูแบบการแสดงออกต่างกนั กิง่กจ็ะอยูห่่าง
กนัมากขึ้น

การตัง้คา่
คณุสามารถตัง้คา่ตัวเลอืกต่อไปนี้

n Cluster By (รวมกลุม่โดย) — เลือกจากเป้าหมาย ตัวอย่าง ทั้งสอง หรอืไมเ่ลือกเลย

n Size (ขนาด) — ปรบัขนาดภาพและเปลี่ยนระดับการขยายแผนภมูิ

n Split Out Replicates (แยกการทำซ้ำ) — แสดงค่าสำหรบัแต่ละการทำซำ้

เคลด็ลับ: คุณสามารถเปลี่ยนแบบแผนชุดสสีำหรับจากคา่เริม่ต้นสแีดง/เขียวเป็นแดง/นำ้เงินได้โดยเลอืกตัวเลอืกนีจ้าก
เมนูคลิกขวาที่จดุของแผนภมูิ

ตวัเลือกเมนคูลกิขวา
ตัวเลือกเมนูคลิกขวาสำหรบัคลสัเตอรแ์กรมมีลกัษณะเหมือนกบัตัวเลอืกของกราฟแท่ง โปรดดูตัวเลือกที่พรอ้มใช้งาน
ได้ที่ตาราง 32 ในหนา้ 262 นอกจากนี้ ให้เลือก Color Scheme (แบบแผนชุดสี) เพื่อเปลีย่นการแสดงออกที่ลดลง
จากคา่เริม่ต้นสแีดง/เขียวเป็นสแีดง/นำ้เงินในแผนภมูิ

สเปรดชตีข้อมูล
สเปรดชตีข้อมลูจะแสดงค่าสำหรบัเปา้หมาย ตัวอยา่ง และการปรบัระดับการแสดงออกของยนี
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แผนภาพกระจาย

แผนภาพกระจาย
แผนภาพกระจายจะแสดงการปรบัระดับการแสดงออกของยีนของเปา้หมายสำหรบัตัวอยา่งควบคมุกบัตัวอย่างทดสอบ เสน้ใน
แผนภาพแสดงถงึขีดจำกดัสดัสว่นการเปลีย่นแปลง จดุข้อมลูระหว่างเสน้แสดงว่าความแตกต่างในการแสดงออกของ
เป้าหมาย (ยนี) นัน้ไม่สำคญัระหว่างตัวอย่างทั้งสอง จดุข้อมลูทีอ่ยูน่อกเสน้จะเกนิขดีจำกดัการควบคุมสดัสว่นการเปลี่ยน
แปลง และอาจเป็นจดุที่นา่สนใจ

ภาพของแผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงต่อไปนีใ้นการแสดงออกของเปา้หมายตามขดีจำกดัการควบคมุสดัสว่นการเปลีย่น
แปลง

n Upregulation (การเพิม่ขึน้) (วงกลมสแีดง) — การแสดงออกที่คอ่นขา้งสงูกว่า

n Downregulation (การลดลง) (วงกลมสเีขียวหรอืสนีำ้เงนิ) — การแสดงออกทีค่่อนข้างต่ำกว่า

n No change (ไมม่กีารเปลีย่นแปลง) (วงกลมสดีำ)

คลิกและลากเสน้ขีดจำกดัเพื่อปรบัค่าขีดจำกดัสดัสว่นการเปลี่ยนแปลง

การตัง้คา่
คณุสามารถตัง้คา่ตัวเลอืกต่อไปนี้

n ตัวอยา่งควบคมุ

n Experimental Sample (ตัวอยา่งทดสอบ)

n Fold Change Threshold (คา่ขีดจำกัดสดัสว่นการเปลีย่นแปลง) เมือ่คุณเพิ่มหรอืลดคา่การควบคุมสดัสว่นการเป
ลี่ยนแปลง เสน้ขดีจำกดัในแผนภาพจะย้ายไปตามการ
เปลีย่นแปลง

ตวัเลือกเมนคูลกิขวา
ตัวเลือกเมนูคลิกขาสำหรบัแผนภาพกระจายจะเหมือนกบัตัวเลอืกของแผนภมูแิท่ง โปรดดูตัวเลอืกที่พรอ้มใช้งานได้ที่
ตาราง 32 ในหนา้ 262 นอกจากนี้ สามารถเลอืก Symbol (สัญลักษณ์) เพื่อเปลี่ยนสญัลกัษณท์ี่จะใช้ในแผนภาพจาก
วงกลมเริม่ต้นให้เป็นแบบใดแบบหนึง่ต่อไปนี้

n Triangle (สามเหลีย่ม)

n Cross (กากบาท)

n Square (สี่เหลี่ยม)

n Diamond (ขา้วหลามตัด)
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สเปรดชตีข้อมูล
สเปรดชตีจะแสดงคา่สำหรับเป้าหมายและการปรบัระดับการแสดงออกของยีนสำหรบัตัวอย่างควบคุมและตัวอย่าง
ทดสอบ นอกจากนี้ ยังระบวุ่าเปา้หมายมกีารเพิ่มขึ้นหรอืลดลงเมื่อเทียบกบัการควบคุมเปา้หมาย
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สเปรดชีตผลการทดสอบ

สเปรดชตีผลการทดสอบ
สเปรดชตีผลการทดสอบจะสรปุขอ้มูลจากแผนภมูิทัง้หมด ตาราง 35 ระบุขอ้มลูที่จะแสดงในสเปรดชีต Results (ผล
การทดสอบ)

ขอ้มูล คำอธิบาย

เป้าหมาย ชื่อเป้าหมาย (ยีนที่เพิม่ปริมาณขึน้)

ตัวอย่าง ชื่อตัวอยา่ง

ค่าเฉลี่ย Cq ค่าเฉลี่ยของรอบการเพิ่มปริมาณ

ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพที่แกไ้ข Cq ค่าเฉลี่ยของรอบการเพิ่มปริมาณหลังจากปรับค่าประสิทธิภาพของปฏิกริิยา

การปรบัระดบัการแสดงออกของยนี นิพจน์เป้าหมายปรับให้เป็นบรรทัดฐานกบัเป้าหมายอา้งอิง (ΔΔCq)

Relative Normalized Expression
(การปรับระดับการแสดงออกของยนี
สัมพัทธ์)

การแสดงออกบรรทัดฐานทีส่ัมพันธ์กบัตัวอยา่งควบคุม เรยีกอีกอยา่งวา่ Fold
Change (สัดส่วนการเปลี่ยนแปลง)

การควบคุม การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกที่สัมพันธ์กบัตัวอย่างควบคุม

เมื่อเทยีบกบั Regulation
Threshold (ขีดจำกดัการควบคุม)

การแสดงออกที่มากขึ้นหรือลดลงของตวัอยา่งทดสอบขึน้อยู่กบัการตั้งค่า
ขดีจำกดั

ตาราง 35 ข้อมลูในแท็บ Results (ผลการทดสอบ)

หมายเหตุ: ข้อมลูสำหรบัการทำซำ้จะพบไดเ้ฉพาะในสเปรดชีตของแท็บการวิเคราะห์ขอ้มลูซึง่มกีารเลือก Split
Out Replicates (แยกการทำซ้ำ) (กล่าวคอื คลสัเตอร์แกรม) อาจมีขอ้แตกต่างระหว่างข้อมลูการแสดงออกใน
สเปรดชตีการวิเคราะหก์ารแสดงออกของยนีหากคณุเลอืก “ไมม่ี” เป็นตัวอยา่งควบคมุบนแผนภมูิแท่ง
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การศกึษายีน
สรา้งการศกึษายีนเพื่อเปรยีบเทียบขอ้มูลการแสดงออกของยนีจากการทดสอบ PCR แบบเรียลไทมอ์ย่างน้อยหนึง่การ
ทดสอบโดยใช้สารสอบเทยีบระหว่างการทดสอบเพื่อใหเ้ป็นบรรทัดฐานระหว่างการทดสอบ สรา้งการศึกษายีนโดยกา
รเพิ่มข้อมลูจากไฟลข์้อมลูอยา่งนอ้ยหนึง่ไฟล์ (นามสกลุ. pcrd) ไปยงัการศกึษายีน ซอฟต์แวรจ์ะแบง่กลุ่มไฟลข์้อมลู
ให้อยูใ่นไฟลเ์ดียว (นามสกลุ .mgxd)

หมายเหตุ: จำนวนตัวอย่างสงูสดุที่คณุสามารถวิเคราะหใ์นการศกึษายีนจำกดัไว้ด้วยขนาดของแรมและหนว่ย
ความจำเสมอืนของคอมพิวเตอร์

การสอบเทียบระหวา่งการทดสอบ
การสอบเทยีบระหว่างการทดสอบจะดำเนินการโดยอตัโนมัติในการศกึษายนีทั้งหมดสำหรบัแต่ละเป้าหมายเพือ่ปรบั
ความแตกต่างระหว่างการทดสอบระหว่างเปา้หมายต่าง ๆ ที่ทำการวิเคราะหใ์นการทดสอบ PCR แบบเรียลไทมท์ี่
แยกกนั (กลา่วคือ ไฟล์ .pcrd ที่สรา้งขึ้นจากเพลตต่าง ๆ)

สำหรบัซอฟต์แวรท์ี่จะจดจำตัวอย่างเปน็สารสอบเทียบระหว่างการทดสอบ ต้องรว่มใช้ชื่อเป้าหมาย ชื่อตัวอย่าง
เดียวกนั และหากมกีารใช้ ต้องใช้ชื่อชุดชีวภาพในทุกเพลตที่เปรยีบเทียบ

หมายเหตุ: ต้องมตีัวอย่างสารสอบเทียบระหว่างการทดสอบอยา่งนอ้ยหนึง่ตัวในการศกึษายนีสำหรบัการสอบ
เทียบระหว่างการทดสอบที่เกดิขึน้ เป้าหมายที่ไมม่ตีัวอย่างสารสอบเทียบระหว่างการทดสอบที่เหมาะสมจะได้
รบัการประมวลผลโดยไมม่กีารแกไ้ขในการศกึษายนี (ไมแ่นะนำ)

สารสอบเทียบระหว่างการทดสอบสามารถใช้งานไดส้องวิธี

n ต่อเป้าหมาย — ไพรเมอร์ PCR ที่แตกต่างกนัอาจมีประสทิธภิาพที่แตกต่างกนั โดยค่าเริม่ต้น สารสอบเทยีบ
ระหว่างการทดสอบจะนำไปใช้กบัหลุมทั้งหมดบนเพลตเดยีวกนัที่มชีื่อเป้าหมายเดียวกนั เช่น Cq สรา้งขึ้นด้วย
การตรวจวิเคราะหเ์ดียวกัน

n การศกึษาทั้งหมด — ผูใ้ช้เลอืกสารสอบเทียบระหว่างการทดสอบและนำไปใช้กบัการศกึษายีนทั้งหมด
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การศกึษายนี

กล่องโต้ตอบ Gene Study (การศึกษายีน)

กล่องโต้ตอบ Gene Study (การศกึษายนี) ประกอบดว้ย 2 แท็บ

n แท็บ Study Setup (การตั้งค่าการศกึษา) — จัดการการทดสอบในการศกึษายีน

สำคัญ: การเพิ่มหรือลบไฟลข์้อมลูในการศกึษายนีจะไมม่กีารเปลี่ยนแปลงข้อมลูในไฟล์ต้นฉบับ

n แท็บ Study Analysis (การวิเคราะหก์ารศกึษา) — แสดงข้อมลูการแสดงออกของยีนสำหรบัการทดสอบร่วมกนั

แท็บการตัง้คา่การศกึษา
ตาราง 36 แสดงข้อมลูที่ปรากฏในแทบ็ Study Setup (การตั้งคา่การศกึษา)

Column Title (ชือ่คอลมัน์) คำอธิบาย

File Name (ชื่อไฟล์) ชื่อของไฟล์ขอ้มูลการทดสอบ (นามสกุล .pcrd)

File Folder (โฟลเดอร์ไฟล์) ไดเรกทอรีทีจ่ัดเกบ็ไฟล์ขอ้มลูสำหรับแตล่ะการทดสอบในการศกึษายีน

Date Created (วันทีส่ร้าง) วนัที่รวบรวมขอ้มลูการทดสอบ

Well Group Name (ชื่อกลุ่ม
หลุม)

ชื่อกลุม่หลมุที่เลอืกเมื่อมีการเพิ่มไฟล์ลงในการศึกษายนี

เคล็ดลับ: หากต้องการวเิคราะห์กลุ่มหลุมหนึ่งกลุม่ในการศึกษายนี
คุณต้องเลือกกลุม่หลุมในหนา้ตา่ง Data Analysis (การวเิคราะห์ขอ้มูล)
ก่อนทีจ่ะนำเขา้ไฟล์ขอ้มูลไปในการศึกษายนี

ตาราง 36 แท็บ Study Setup (การตั้งคา่การศกึษา) ในกล่องโต้ตอบ Gene Study (การศกึษายีน)
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Column Title (ชือ่คอลมัน์) คำอธิบาย

ขัน้ตอน ขัน้ตอนโปรโตคอลทีร่วมถึงการอ่านเพลตเพื่อเก็บขอ้มูล PCR แบบเรียลไทม์

Run Type (ประเภทการ
ทดสอบ)

การทดสอบที่ผู้ใช้กำหนดหรือ PrimePCR™

Protocol Edited (โปรโตคอลที่
แกไ้ขแลว้)

หากเลอืก แสดงวา่โปรโตคอลที่ใชส้ำหรับการทดสอบ PrimePCR ได้รับการ
แกไ้ขแลว้

View Plate (ดูเพลต) เปิดแผนที่เพลตของเพลตที่มขี้อมูลในแตล่ะการทดสอบทีร่วมอยูใ่น Gene
Study (การศึกษายีน)

ตาราง 36 แท็บ Study Setup (การตั้งค่าการศกึษา) ในกลอ่งโต้ตอบ Gene Study (การศกึษายนี)ต่อ

การเตรียมการศกึษายนี
วิธกีารเตรยีมการศกึษายนี

1 กอ่นนำเข้าข้อมลูลงในการศกึษายนี ให้ทำดังต่อไปนีใ้นหนา้ต่าง Data Analysis (การวิเคราะห์ขอ้มลู)

n ตรวจสอบว่าตัวอย่างที่บรรจสุารเดียวกนัมชีื่อเดียวกนั ในการศกึษายีน ซอฟต์แวร์จะถอืว่าหลมุทีม่ีชื่อ
เป้าหมายหรอืชื่อตัวอย่างเดยีวกนัมตีัวอย่างเดยีวกนั

n ปรับค่าพื้นฐานและคา่ขดีจำกดั (Cq) ในแท็บ Quantification (การหาปรมิาณ) เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพข้อมลู
ในแต่ละการทดสอบ

n เลือกกลุ่มหลมุที่คณุต้องการจะรวมไว้ในการศึกษายีน

ในการแสดงข้อมลูจากกลุ่มหลมุกลุม่หนึง่ในการศกึษายนี จะต้องเลอืกกลุม่ดงักล่าวกอ่นที่จะนำเข้าไฟล์
ข้อมลู

แท็บ Study Setup (การตั้งค่าการศกึษา) จะแสดงรายการการทดสอบทั้งหมดในการศกึษายนี

2 ในกลอ่งโต้ตอบ Gene Study (การศกึษายนี) ให้เลอืกแท็บ Study Setup (การตั้งค่าการศกึษา)

3 คลิก Add Data Files (เพิ่มไฟล์ขอ้มูล) เพื่อเลือกไฟล์จากหนา้ต่างเบราว์เซอร์

เคลด็ลับ: หากต้องการเพิ่มการทดสอบลงในการศกึษายนีอยา่งรวดเรว็ ใหล้ากไฟล์ขอ้มูล (นามสกุล .pcrd)
ลงในกลอ่งโต้ตอบ Study Setup (การตั้งค่าการศกึษา)

4 CFX Maestro Dx SE จะทำการวิเคราะห์เพือ่ศกึษายีนโดยอตัโนมตัิเมือ่คณุเพิ่มไฟลข์้อมลู เลอืกแทบ็ Study
Setup (การตั้งค่าการศกึษา) เพื่อดูผลลัพธ์

วิธลีบการทดสอบออกจากการศกึษายนี

u เลือกไฟล์อยา่งนอ้ยหนึ่งไฟล์ในรายการและคลิก Remove (ลบ)
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การศกึษายนี

วิธเีพิ่มบนัทึกเกีย่วกบัการศกึษายนี

u ปอ้นบนัทกึเกีย่วกับไฟล์และการวเิคราะห์ในกล่องข้อความ Notes (บนัทึก)

แท็บ Study Analysis (การวเิคราะห์การศึกษา)
แท็บ Study Analysis (การวิเคราะหก์ารศกึษา) จะแสดงข้อมลูจาการทดสอบทั้งหมดในการศกึษายีน ตัวเลอืกการ
วิเคราะหข์้อมลูการแสดงออกของยีนจะเหมือนกบัไฟลข์้อมลูเดี่ยว โดยมขีอ้ยกเว้นดังต่อไปนี้

n สำหรบัแผนภมูแิท่ง คา่การสอบเทียบระหว่างการทดสอบ (หากคำนวณ) จะปรากฏขึ้นเมื่อคณุคลิกการสอบเทียบ
ระหว่างการทดสอบ

หมายเหตุ: เฉพาะประเภทตัวอยา่งต่อไปนีท้ี่สามารถใช้เป็นสารสอบเทียบระหวา่งการทดสอบได้

o Unknown (ไมท่ราบ)

o Standard (มาตรฐาน)

o Positive Control (การควบคมุค่าบวก)

Negative control (ตัวอยา่งควบคมุค่าลบ) การควบคุมไมม่ีเทมเพลต (NTC) และไม่มตีัวอยย่างการควบคุมรเีวิรส์
แทรนสครปิเทส (NRT) ไม่สามารถใช้เป็นสารสอบเทียบระหว่างการทดสอบได้

n เครือ่งมือ Reference Gene Selection (การเลือกยีนอา้งองิ) จะระบุยนีอา้งองิที่ผา่นการทดสอบและจัดหมวดหมู่
เป็น ดีเลิศ ยอมรบัได้ หรอืไมเ่สถยีร ตามความเสถียรของข้อมลู

o ยนีอา้งองิที่ดีเลศิจะมคีวามเสถยีรและแสดงถงึความแตกต่างที่นอ้ยที่สดุในตวัอย่างที่ผา่นการทดสอบ

o ยนีอา้งองิที่ยอมรบัไดจ้ะไมม่คีวามเสถยีรตามหลักการและแสดงถงึความแตกต่างปานกลางในตัวอยา่งที่
ผ่านการทดสอบ ใช้ยีนอา้งองิเหลา่นีใ้นการวิเคราะหห์ากไมม่ยีีนอา้งองิที่ดีเลิศ

o ยนีอา้งองิที่ไมม่ีเสถยีรจะแสดงถงึความแตกต่างที่มากเกินไปในตัวอยา่งที่ผ่านการทดสอบ ขอแนะนำให้ตัด
ยนีเหล่านี้ออกจากการวิเคราะห์

n เครือ่งมือ PrimePCR Controls (ควบคุม PrimePCR) จะแสดงผลลัพธ์ของตัวอยา่งที่ผา่นการทดสอบในตาราง

o แท็บ Summary (สรปุ) จะแสดงสรปุของตัวอยา่งที่ผ่านการทดสอบทัง้หมด ตัวอยา่งที่ผ่านการวิเคราะหก์าร
ควบคมุทัง้หมดจะปรากฏเปน็สเีขยีว ตัวอย่างที่ไมผ่่านการวิเคราะห์การควบคมุอย่างนอ้ยหนึง่ครัง้จะปรากฏ
เป็นสเีหลอืง

o แท็บ PCR จะแสดงผลลพัธข์องการวิเคราะหก์ารควบคมุ PCR ที่เป็นผลบวก การวเิคราะห์นีจ้ะตรวจจับการ
ยบัยัง้หรือปญัหาการทดสอบที่สง่ผลต่อการแสดงออกของยนี

o แท็บ RT จะแสดงผลลพัธข์องการวิเคราะหก์ารควบคมุการถอดรหสัแบบย้อนกลับ การวิเคราะห์นีจ้ะประเมิน
ประสทิธภิาพของ RT ในเชิงคุณภาพและระบตุัวอย่างที่ประสทิธิภาพของ RT มแีนวโนม้ที่จะทำให้เกดิการ
แสดงออกของยนี
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o แท็บ gDNA จะแสดงผลลัพธข์องการวเิคราะห์การควบคุมการปนเปือ้น DNA การวิเคราะห์นีจ้ะกำหนดว่า
DNA ในจโีนม (gDNA) มีอยูใ่นตัวอยา่งในระดับที่อาจสง่ผลต่อผลลัพธ์ qPCR หรอืไม่

o แท็บ RQ จะแสดงผลลัพธข์องการวเิคราะห์คณุภาพ RNA (RQ1 และ RQ2) การวเิคราะห์เหล่านี้จะประเมนิ
ในเชงิคณุภาพว่าความสมบรูณ์ของ RNA อาจสง่ผลต่อการแสดงออกของยีนหรือไม่

ประเภทรายงานการศึกษายีน
ใช้กล่องโต้ตอบ Gene Study Report (รายงานการศกึษายนี) เพื่อจดัเตรยีมขอ้มลูการศกึษายนีไว้ในรายงาน ตาราง
37 แสดงรายการตัวเลือกทั้งหมดที่พรอ้มใช้งานสำหรบัรายงานการศกึษายีน

ประเภท ตัวเลอืก คำอธิบาย

หัวข้อ

ชื่อเรื่อง คำบรรยาย และโลโก้สำหรับรายงาน

ขอ้มลูรายงาน วนัที่ ชื่อผู้ใช้ ชื่อไฟลข์้อมูล เส้นทางไฟลข์้อมูล และ
กลุม่ของหลมุทีเ่ลือก

Gene Study File List
(รายการไฟลก์ารศึกษายีน)

รายการไฟล์ขอ้มลูทัง้หมดใน Gene Study (การศึกษา
ยนี)

บันทกึ บันทกึเกีย่วกับรายงานขอ้มลู

การวิเคราะห์การศกึษา: แผนภมูแิท่ง

การตัง้ค่าการวเิคราะห์ รายการพารามเิตอร์การวิเคราะห์ที่เลอืก

แผนภมูิ แผนภมูิแทง่ Gene Expression (การแสดงออกของ
ยนี) ที่แสดงข้อมูล

ชื่อเป้าหมาย รายการเป้าหมายใน Gene Study (การศกึษายนี)

ชื่อตัวอย่าง รายการตัวอยา่งใน Gene Study (การศึกษายนี)

ขอ้มลู แผ่นงานทีแ่สดงขอ้มูล

ความคงตัวของเป้าหมาย ขอ้มลูความคงตัวของเปา้หมาย

Inter-run Calibration (การ
สอบเทียบระหวา่งการทดสอบ)

ขอ้มลูการสอบเทยีบระหวา่งการทดสอบ

แผนภมูิ Box-and-Whisker แผนภมูิ Box-and-Whisker ของ Gene Expression
(การแสดงออกของยนี)

ตาราง 37 ประเภทรายงานการศกึษายนี
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ประเภท ตัวเลอืก คำอธิบาย

แผนภมูิจดุ แผนภมูิจดุของ Gene Expression (การแสดงออกของ
ยนี)

การวิเคราะห์การศกึษา: คลัสเตอรแ์กรมและแผนภาพกระจาย

การตัง้ค่าการวเิคราะห์ การตัง้ค่าสำหรับแผนภูมแิต่ละประเภท

แผนภมูิ แผนภมูิ Gene Expression (การแสดงออกของยนี) ที่
แสดงขอ้มูล

ขอ้มลู แผ่นงานทีแ่สดงรายการขอ้มูลในแต่ละเป้าหมาย

การวิเคราะห์การศกึษา: ขอ้มูล ANOVA

การตัง้ค่า ANOVA ขดีจำกดัค่า P ที่ใช้ในการวเิคราะห์

ผลลพัธ์ ANOVA ตารางผลลัพธ์จากการวเิคราะห์ ANOVA และ Tukey's
HSD post-hoc

การทดสอบ Shapiro-Wilk
Normality

กลุม่ชวีภาพ จำนวน ค่า P และขอ้ผดิพลาดทีเ่กิดขึน้กบั
แต่ละเป้าหมายในการวเิคราะห์

ขอ้ผิดพลาด ANOVA ขอ้ผิดพลาดทีพ่บระหวา่งการคำนวณ ANOVA

ตาราง 37 ประเภทรายงานการศกึษายนีต่อ
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การสร้างรายงานการศึกษายีน
วิธกีารสรา้งรายงานการศกึษายนี

1 ปรับข้อมลูรายการการศกึษายนีและแผนภมูติามต้องการกอ่นสรา้งรายงาน

2 เลือก Tools (เครือ่งมอื) > รายงานในเมนู Gene Study (การศกึษายีน) เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ Report (รายงาน)

3 เลือกตัวเลือกที่คณุต้องการใสไ่ว้ในรายงาน รายงานจะเปิดขึน้โดยตัวเลือกเริ่มต้นที่เลือกไว้ เลอืกหรอืลา้งช่องทำ
เครือ่งหมายเพื่อเปลีย่นทั้งหมวดหมูห่รอืตัวเลือกแต่ละรายการภายในหมวดหมู่

ประเภทรายงานการศกึษายนี ในหนา้ 276 แสดงตัวเลือกที่พรอ้มใช้งานในการแสดงผล

4 เปลีย่นลำดับของหมวดหมูแ่ละรายการในรายงาน ลากตัวเลือกไปยงัตำแหนง่ที่ต้องการ สามารถจัดเรยีงรายการ
ใหมภ่ายในหมวดหมู่ทีร่ายการนัน้อยูเ่ท่านัน้

5 คลิก Update Report (อัปเดตรายงาน) เพื่ออปัเดต Report Preview (รายงานตัวอย่าง) เมือ่มกีารเปลีย่นแปลง
ใด ๆ

6 พิมพ์หรือบนัทึกรายงาน คลกิปุ่ม Print Report (พิมพ์รายงาน) ในแถบเครื่องมอืเพือ่พิมพร์ายงานปัจจุบนั เลือก
File (ไฟล์) > Save (บนัทึก) เพือ่บันทึกรายงานในรปูแบบไฟล์ PDF (ไฟล์ Adobe Acrobat Reader) และเลอืก
ตำแหนง่ที่จะบันทึกไฟล์ เลือก File (ไฟล์) > Save As (บนัทึกเป็น) เพื่อบันทึกรายงานด้วยชื่อใหมห่รอืใน
ตำแหนง่ใหม่

7 (ไมบ่ังคบั) สรา้งเทมเพลตรายงานที่มขีอ้มลูที่คุณต้องการ หากต้องการบนัทึกการตั้งคา่รายงานปัจจุบนัใน
เทมเพลต ใหเ้ลือก Template (เทมเพลต) > Save (บนัทกึ) หรือ Save As (บนัทึกเปน็) จากนัน้ให้โหลด
เทมเพลตรายงานเมือ่คุณต้องการสรา้งรายงานใหมใ่นครัง้ต่อไป
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ภาคผนวก A การคำนวณการวเิคราะห์ขอ้มลู
ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition จะคำนวณสตูรโดยอตัโนมตัิและแสดงผลลัพธใ์นแท็บ Data
Analysis (การวิเคราะหข์้อมลู) ภาคผนวกนีอ้ธบิายวิธกีารที่ CFX Maestro Dx SE คำนวณสูตรโดยละเอยีด

ค่าประสิทธภิาพของปฏกิิริยา
หลกัฐานแสดงใหเ้ห็นว่าการใช้การวัดประสทิธภิาพของไพรเมอรแ์ละชุดโพรบแต่ละชุดอยา่งแมน่ยำจะทำให้คณุได้
ผลลัพธท์ี่แมน่ยำมากขึ้นเมือ่วิเคราะหข์้อมลูการแสดงออกของยีน คา่ประสทิธภิาพเริม่ต้นที่ใช้ในการคำนวณการ
แสดงออกของยนีคือ 100% หากต้องการประเมนิคา่ประสทิธภิาพของปฏกิริยิา ใหส้ร้างเสน้โค้งมาตรฐานโดยใช้การ
เจอืจางตัวอยา่งที่เปน็ตัวแทนอยา่งต่อเนือ่งในช่วงไดนามกิที่เกี่ยวขอ้ง และบนัทึกประสทิธภิาพในการวิเคราะหก์าร
แสดงออกของยนีต่อไป หากการทดสอบของคุณมกีารทำเสน้โค้งมาตรฐาน ซอฟต์แวร์จะคำนวณประสทิธิภาพโดย
อตัโนมตัิและแสดงผลดังกล่าวใน Standard Curve (เส้นโค้งมาตรฐาน) บนแท็บ Quantification (การหาปรมิาณ)
เมือ่ทำเครือ่งหมายเลอืก Auto Efficiency (ประสทิธภิาพโดยอตัโนมัติ) ในแท็บ Targets (เปา้หมาย) ในหนา้ต่าง
Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ)

ประสทิธภิาพ (E) ในสตูรคำนวณประสทิธภิาพ หมายถึง "ประสทิธภิาพ" ตามทีอ่ธิบายโดย Pfaffl (2001) และ
Vandesompele et al. (2002) ในบทความเหล่านี้ ประสทิธิภาพของ 2 (การเพิ่มขึน้เปน็สองเท่าที่สมบรูณ์ในทุกรอบ)
จะเท่ากับประสทิธภิาพ 100% ในซอฟต์แวร์นี้ คุณมตีัวเลอืกในการแปลงการคำนวณประสทิธภิาพของคุณเปน็การ
คำนวณทีใ่ชใ้นซอฟต์แวรโ์ดยใช้ความสมัพันธท์างคณติศาสตรต์่อไปนี้

n E = (%ประสทิธภิาพ * 0.01) + 1

n % ประสทิธภิาพ = (E – 1) * 100

Relative Quantity (ปรมิาณสมัพทัธ์)
สตูรสำหรบัปรมิาณสมัพัทธ์ (ΔCq) สำหรับตัวอยา่งใด ๆ (GOI) คือ

หมายเหตุ: สูตรนีใ้ช้ในการคำนวณปรมิาณสมัพัทธเ์มือ่ไม่มกีารกำหนดตัวอยา่งควบคมุ

โดย

n E = ประสทิธภิาพของไพรเมอรแ์ละชุดโพรบ ประสทิธภิาพนีค้ำนวณด้วยสตูร
(% ประสิทธิภาพ * 0.01) + 1 โดยที่ประสทิธภิาพ 100% = 2

n C q (min) = Cq เฉลีย่สำหรบัตัวอย่างที่มีคา่เฉลีย่ Cq ต่ำสดุสำหรบั GOI
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n C q (sample) = Cq เฉลี่ยสำหรบัตัวอยา่ง

n GOI = ยีนที่สนใจ (หนึ่งเป้าหมาย)

ปริมาณสมัพัทธเ์มื่อมีการเลือกตัวควบคุม
เมือ่มีการกำหนดตัวอยา่งควบคมุหรอืกลุ่มชีวภาพ จะมกีารคำนวณปรมิาณสมัพทัธ์ (RQ) สำหรบัตัวอย่างที่มยีนีทีส่นใจ
(GOI) โดยใช้สตูรดังต่อไปนี้

โดย

n E = ประสทิธภิาพของไพรเมอรแ์ละชุดโพรบ ประสทิธภิาพนีค้ำนวณด้วยสตูร
(% ประสิทธิภาพ * 0.01) + 1 โดยที่ประสทิธภิาพ 100% = 2

n Cq (ควบคุม) = ค่าเฉลี่ย Cq สำหรบัตัวอยา่งควบคมุ

n Cq (ตวัอยา่ง) = ค่าเฉลี่ย Cq สำหรบัตัวอยา่งใด ๆ ที่มี GOI

n GOI = ยีนที่สนใจ (หนึ่งเป้าหมาย)

ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของปริมาณสัมพัทธ์
สำคัญ: การคำนวณนีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่มกีารตั้ง Analyze Using (วิเคราะห์โดยใช้) เป็น Samples Only (ตวัอย่าง
เท่านั้น) Sample Biological Group (กลุม่ชีวภาพตัวอยา่ง) หรอื Biological Group Sample (ตวัอย่างกลุม่
ชีวภาพ)

สตูรสำหรบัคา่เบีย่งเบนมาตรฐานของปรมิาณสมัพัทธ์คอื

โดย

n SD Relative Quantity = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปรมิาณสมัพัทธ์

n SD CqGOI ตัวอยา่ง = คา่เบีย่งเบนมาตรฐานของ Cq สำหรบัตัวอยา่ง (GOI)

n ปริมาณสมัพัทธ์ = ปรมิาณสมัพัทธส์ำหรบัตัวอยา่ง

n E = ประสทิธภิาพของไพรเมอรแ์ละชุดโพรบ ประสทิธภิาพนีค้ำนวณด้วยสตูร
(% ประสิทธิภาพ * 0.01) + 1 โดยที่ประสทิธภิาพ 100% = 2

n GOI = ยีนที่สนใจ (หนึ่งเป้าหมาย)
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ประสทิธภิาพที่แกไ้ข Cq (CqE)

ประสิทธภิาพที่แก้ไข Cq (CqE)
สตูรคำนวณสำหรบัประสทิธภิาพที่แกไ้ข Cq คอื

โดย

n E = ประสทิธภิาพ

ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพที่แก้ไข Cq (MCqE)
สตูรคำนวณสำหรบัค่าเฉลี่ยประสทิธภิาพที่แกไ้ข Cq คอื

โดย

n CqE = ประสทิธภิาพที่แก้ไข Cq

n n = จำนวนการทำซ้ำ
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การปรับระดบัการแสดงออกของยีน
Normalized expression (การแสดงออกบรรทัดฐาน) (ΔΔCq) เปน็ปรมิาณสมัพัทธข์องเปา้หมายของคุณ (ยนี) ที่ปรบั
ให้เปน็บรรทัดฐานกบัปรมิาณเปา้หมายอา้งองิ (ยนีหรอืลำดับ) ในระบบชีวภาพของคณุ หากต้องการเลือกเปา้หมาย
อา้งองิ ให้เปดิหนา้ต่าง Experiment Settings (การตั้งคา่การทดสอบ) และคลิกคอลมันอ์า้งองิสำหรบัแต่ละเป้าหมาย
ที่ทำหนา้ที่เป็นยนีอา้งอิง

สตูรสำหรบัการแสดงออกบรรทัดฐาน ซึง่ใช้การคำนวณปรมิาณสมัพัทธ์ (RQ) ที่คำนวณได้ คอื

โดย

n RQ = ปริมาณสมัพัทธข์องตัวอย่าง

n Ref = เป้าหมายอา้งองิในการทดสอบที่มเีปา้หมายการอา้งองิอยา่งนอ้ยหนึง่รายการในแต่ละตัวอยา่ง

n GOI = ยีนที่สนใจ (หนึ่งเป้าหมาย)

โดยมเีงื่อนไขว่า เปา้หมายอา้งองิจะไมเ่ปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกในระบบชีวภาพของคณุ การคำนวณการแสดง
ออกบรรทัดฐานจะพจิารณาถึงความแตกต่างในการโหลดหรอืความแตกต่างของจำนวนเซลล์ที่เปน็ตัวแทนในแต่ละ
ตัวอยา่งของคุณ

282 | ซอฟตแ์วร์ CFX Maestro Dx SE



การปรับระดบัการแสดงออกของยนีเมื่อมีการเลือกตัวควบคมุ

การแสดงออกของยนีเชงิปริมาณสำหรับกลุม่ตัวอยา่งชีวภาพ
เมือ่ตั้งคา่ Analyze Using (วเิคราะหโ์ดยใช้) เปน็ Biological Groups Only (กลุ่มชีวภาพเท่านัน้) ซอฟต์แวรจ์ะแสดง
ผลการแสดงออกเฉลี่ย (นิพจนบ์รรทัดฐานหรอืปรมิาณสมัพัทธ์ ตามการเลือกโหมด) ของตัวอยา่งต่าง ๆ ภายในกลุม่
ชีวภาพ เนือ่งจากนิพจนม์กีารกระจายแบบปกติที่มกีารบนัทึกทัว่ไป จงึมีการเฉลีย่การแสดงออกโดยใช้ค่าเฉลี่ยเรขา
คณิต

โดย

n Exp1, Exp2, Expn = ปรมิาณสมัพัทธห์รอืนพิจน์ทีเ่ปน็บรรทัดฐานของตัวอยา่งต่าง ๆ ในกลุ่มชีวภาพ

n n = จำนวนตัวอย่างในกลุ่มชีวภาพ

การปรับระดบัการแสดงออกของยีนเมือ่มกีารเลือกตัวควบคมุ
เมือ่คุณเลอืกตัวอยา่งควบคมุในหน้าต่าง Experiment Settings (การตั้งค่าการทดสอบ) ซอฟต์แวร์จะกำหนดระดับ
การแสดงออกของตัวอย่างการควบคุมเป็น 1 ในสถานการณ์เช่นนี้ ซอฟต์แวรจ์ะทำการปรบับรรทัดฐานปรมิาณ
สมัพัทธข์องการแสดงออกเปา้หมายทั้งหมด (ยนี) เป็นปรมิาณการควบคมุ (คา่เท่ากบั 1) การปรบัระดับการแสดงออก
ของยีนนีเ้ทียบเท่ากับการวิเคราะห์การแสดงออกบรรทัดฐานทีไ่มม่กีารปรบัขนาดเมือ่เลือกตัวควบคุม

หมายเหตุ: ยังเป็นที่รูจ้ักกนัในชื่อการแสดงออกสมัพทัธบ์รรทัดฐาน (RNE) และสดัสว่นการเปลี่ยนแปลง
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ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานสำหรับการปรับระดับการแสดงออกของยีน
การปรบัคา่การปรบัระดับการแสดงออกของยีน (NE) ทำไดโ้ดยการหารค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) ของการปรับ
ระดับการแสดงออกของยนีด้วยค่าการปรับระดับการแสดงออกของยนีสำหรบัระดบัการแสดงออกสงูสดุหรอืต่ำสดุ
โดยขึน้อยูก่บัตัวเลือกการปรบัที่คณุเลือก สูตรสำหรบัค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวคูณปรบับรรทัดฐานคอื

โดย

n RQ = ปริมาณสมัพัทธข์องตัวอย่าง

n SD = คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน

n NF = ตัวคูณปรบับรรทดัฐาน

n Ref = เป้าหมายอา้งองิ

n n = จำนวนเป้าหมายอา้งองิ

เมือ่มีการกำหนดตัวอยา่งควบคมุ คณุไม่จำเป็นต้องใช้ฟงักช์ันการปรับขนาดนีก้บัคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ตามที่แสดง
ในสตูรดงัต่อไปนี้

โดย

n NE = การปรบัระดบัการแสดงออกของยีน

n RQ = ปริมาณสมัพัทธข์องตัวอย่าง

n SD = คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน

n GOI = ยีนที่สนใจ (หนึ่งเป้าหมาย)
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ปรบันพิจน์บรรทดัฐานเป็นระดบัการแสดงออกเฉลี่ย

ปรับนพิจน์บรรทัดฐานเป็นระดบัการแสดงออกเฉลี่ย
เมือ่การดำเนินการไมร่วมตัวควบคมุ ใหป้รบัการปรับระดับการแสดงออกของยนี (NE) สำหรบัแต่ละเปา้หมาย (ยนี)
โดยแบง่ระดบัการแสดงออกของแต่ละตัวอย่างโดยใชก้ารแสดงออกระดบัสงูสดุในตัวอยา่งทั้งหมด ซอฟต์แวร์จะ
กำหนดการแสดงออกระดับสงูสดุให้เปน็ค่าเท่ากบั 1 และจะปรบัระดับการแสดงออกของตัวอยา่งทั้งหมดอกีครัง้ สตูร
สำหรบัการปรบัขนาดสงูสดุคอื

โดย

n GOI = ยีนที่สนใจ (เปา้หมาย)

ปรับการปรับระดับการแสดงออกของยนีเป็นระดบัการแสดงออกต่ำสดุ
เมือ่การดำเนินการไมร่วมตัวควบคมุ ใหป้รบัการแสดงออกบรรทดัฐาน (NE) สำหรบัแต่ละเป้าหมาย (ยนี) โดยแบง่
ระดับการแสดงออกของแต่ละตัวอยา่งโดยใช้การแสดงออกระดับต่ำสดุในตัวอยา่งทั้งหมด ซอฟต์แวร์จะกำหนดการ
แสดงออกระดับต่ำสดุให้เปน็ค่าเท่ากับ 1 และจะปรับระดับการแสดงออกของตัวอยา่งทั้งหมดอกีครัง้ สตูรสำหรบัการ
ปรับขนาดต่ำสดุคือ

โดย

n GOI = ยีนที่สนใจ (เปา้หมาย)

ปรับขนาดการแสดงออกบรรทดัฐานเป็นระดับการแสดงออกเฉลีย่
เมือ่การดำเนินการไมร่วมตัวควบคมุ ใหป้รบัขนาดการแสดงออกบรรทัดฐาน (NE) สำหรบัแต่ละเป้าหมาย (ยนี) โดย
แบง่ระดบัการแสดงออกของแต่ละตัวอย่างโดยใช้คา่เฉลีย่เรขาคณิตของการแสดงออกของตัวอยา่งทั้งหมด ซอฟต์
แวรจ์ะกำหนดระดับเฉลี่ยของการแสดงออกเป็นคา่เท่ากบั 1 และจะปรบัขนาดระดับการแสดงออกของตัวอยา่งทั้งหมด
สตูรคำนวณการปรบัขนาดเฉลีย่คอื

โดย

n GOI = ยีนที่สนใจ (เปา้หมาย)

n GM = คา่เฉลี่ยเรขาคณติของการปรบัระดับการแสดงออกของยนีสำหรบัตัวอย่างทั้งหมด
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ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานสำหรับการแสดงออกบรรทัดฐานที่มกีารปรับขนาด
การปรบัขนาดคา่การแสดงออกบรรทัดฐาน (NE) ที่มกีารปรบัขนาด จะทำได้โดยการหารคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (SD)
ของการแสดงออกบรรทัดฐานด้วยคา่การแสดงออกบรรทัดฐานสำหรบัระดบัการแสดงออกสงูสดุ (MAX) หรอืต่ำสดุ
(MIN) โดยขึ้นอยู่กบัตัวเลือกการปรบัขนาดที่คณุเลือก

หมายเหตุ: เมือ่มกีารกำหนดตัวอย่างควบคุม คุณไมจ่ำเปน็ต้องใช้ฟังก์ชนัการปรบัขนาดกับค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การคำนวณสตูรนี้คอื

โดย

n NE = การปรบัระดบัการแสดงออกของยีน

n SD = คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน

n GOI = ยีนที่สนใจ (เปา้หมาย)

n MAX = ระดับการแสดงออกสงูสดุ

n MIN = ระดับการแสดงออกต่ำสดุ
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แถบแสดงขอ้ผดิพลาดสำหรับคา่การเบีย่งเบนมาตรฐาน (lg) และขอ้ผดิพลาดมาตรฐานของคา่เฉลีย่ (lg)

แถบแสดงข้อผดิพลาดสำหรบัค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐาน (lg) และ
ข้อผิดพลาดมาตรฐานของคา่เฉลี่ย (lg)

นอกเหนอืจากการใช้ช่วงความเชือ่มั่นแล้ว แถบแสดงขอ้ผดิพลาดอาจปรากฏขึน้สำหรบักลุม่ชีวภาพตามคา่เบีย่งเบน
มาตรฐานหรอืข้อผิดพลาดมาตรฐานของคา่เฉลีย่ของ Log2 ของนิพจน์ แถบข้อผิดพลาดคำนวณดงันี้

RQ Lower Error Bar = 2RQ(lg)-SD RQ(lg) หรื อ 2RQ(lg)-SEM RQ(lg)

RQ Upper Error Bar = 2RQ(lg)+SD RQ(lg) หรื อ 2RQ(lg)+SEM RQ(lg)

โดย

n RQ(lg) = log2 ของปรมิาณสมัพัทธข์องกลุม่ชีวภาพ

n SD RQ(lg) = คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของปรมิาณสมัพัทธ์ (log2)

n SEM RQ(lg) = ข้อผดิพลาดมาตรฐานของค่าเฉลี่ยของปรมิาณสัมพัทธ์ (log2)

Exp. Lower Error Bar = 2Exp.(lg)-SD Exp.(lg) หรอื 2Exp.(lg)-SEM Exp.(lg)

Exp. Upper Error Bar = 2Exp.(lg)+SD Exp.(lg) หรื อ 2Exp.(lg)+SEM Exp.(lg)

โดย

n Exp.(lg) = log2 ของนพิจน์ (นิพจน์บรรทัดฐาน) สำหรบักลุ่มชีวภาพ

n SD RQ(lg) = คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของนพิจน์ (log2)

n SEM RQ(lg) = ข้อผดิพลาดมาตรฐานของค่าเฉลี่ยของนพิจน์ (log2)
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สดัสว่นการเปลี่ยนแปลง
Fold change (สัดสว่นการเปลี่ยนแปลง) เปน็การวัดการเพิ่มหรอืลดการแสดงออกของเป้าหมายสำหรบัตัวอย่าง
ทดลองเทียบกบัตวัอย่างควบคุมหรอืกลุ่มชีวภาพ และประเมินดังนี้

หากการแสดงออก (ทดสอบ) > การแสดงออก (ควบคุม)

หากการแสดงออก (ทดสอบ) < การแสดงออก (ควบคุม)

หมายเหตุ: สำหรับการเขยีนกราฟ การแสดงออกจะเปลี่ยนไปตามปรมิาณสมัพัทธห์รอืการแสดงออกบรรทัดฐาน
ที่ขึน้อยูก่บัโหมดที่เลือก (โปรดดูGraphing (การเขยีนกราฟ) ในหนา้ 252) อย่างไรกต็าม สำหรบัสดัสว่นการ
เปลีย่นแปลงของแผนภาพกระจาย และคลัสเตอรแ์กรม จะคำนวณจากการปรบัระดบัการแสดงออกของยีนเสมอ
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สูตรการคำนวณคา่ที่ถกูต้อง

สตูรการคำนวณคา่ทีถู่กต้อง
สำคัญ: การคำนวณเหล่านีใ้ช้ได้เฉพาะเมือ่มกีารตั้ง Analyze Using (วเิคราะห์โดยใช้) เปน็ Samples Only (ตัว
อย่างเท่านัน้) Sample Biological Group (กลุ่มชีวภาพตัวอยา่ง) หรอื Biological Group Sample (ตวัอย่างกลุม่
ชีวภาพ)

โดยจะเห็นความแตกต่างระหว่างค่าที่มกีารแกไ้ขเฉพาะเมือ่สรา้งเสน้โคง้มาตรฐานเป็นสว่นหนึง่ของการทำ PCR
แบบเรยีลไทม์ ซอฟต์แวรใ์ชส้มการสามแบบเพื่อกำหนดการแพรก่ระจายที่ผิดพลาดคือ

n ข้อผิดพลาดมาตรฐาน

n ข้อผิดพลาดมาตรฐานสำหรบันพิจนบ์รรทัดฐาน

n ข้อผิดพลาดมาตรฐานสำหรบัยนีทีส่นใจ (เปา้หมาย) ที่เป็นบรรทัดฐาน

สตูรสำหรบัขอ้ผิดพลาดมาตรฐานคือ

โดย

n n = จำนวนเป้าหมายอา้งองิ (ยนี)

n SD = คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน

ข้อผดิพลาดมาตรฐานสำหรบัตัวคณูปรบับรรทัดฐานในสตูรนพิจนบ์รรทัดฐานคอื

โดย

n n = จำนวนเป้าหมายอา้งองิ

n SE = ขอ้ผิดพลาดมาตรฐาน

n NF = ตัวคูณปรบับรรทดัฐาน

n RQ = ปริมาณสมัพัทธ์

ข้อผดิพลาดมาตรฐานสำหรบัสตูรยีนที่สนใจ (GOI) ที่เป็นบรรทัดฐานคือ

โดย

n SE = ขอ้ผิดพลาดมาตรฐาน

n GOI = ยีนที่สนใจ (หนึ่งเป้าหมาย)
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n NF = ตัวคูณปรบับรรทดัฐาน

n n = จำนวนเป้าหมายอา้งองิ

การคำนวณชว่งความเชือ่มัน่สำหรับการวเิคราะหก์ลุ่มชวีภาพ
เมือ่ดำเนนิการวิเคราะห์กลุ่มชีวภาพ (วเิคราะหโ์ดยใช้เฉพาะชุดกลุ่มชีวภาพเท่านั้น) จะมกีารคำนวณชว่งความเชื่อมัน่
สำหรบัปรมิาณสัมพัทธ์และการปรบัระดบัการแสดงออกของยีนสมัพัทธ์

โดยมกีารคำนวณช่วงความเชือ่มัน่ในกราฟแบบล็อกสเกลบนการกระจายคา่แบบ T โดยใชสู้ตรดงัต่อไปนี้

โดย

n = นพิจน์คา่เฉลีย่ของระดบัการแสดงออกแบบล็อกสเกลของตัวอย่างในกลุ่มชีวภาพ

n SD = คา่เบีย่งเบนมาตรฐานของระดับการแสดงออกแบบลอ็กสเกลของตัวอยา่งในกลุม่ชีวภาพ

n n = จำนวนตัวอย่างในกลุ่มชีวภาพ

n t = ได้จากการกระจายคา่แบบ T ตามองศาอิสระและระดับอลัฟา

หมายเหตุ: สามารถตั้งค่าระดับอลัฟาได้โดยใช้ช่องขีดจำกดัค่า P ในแท็บ Graphing (การเขยีนกราฟ)

หลงัจากคำนวณช่วงความเชื่อมั่นแลว้ จะแปลเปน็ระยะเชงิเสน้และแสดงใน Gene Expression Data Table (ตาราง
การแสดงออกของยีน) และแทบ็ Graphing (การเขียนกราฟ)

การคำนวณแผนภูมิ Box and Whisker
แผนภมูิ Box and Whisker แสดงการกระจายคา่การแสดงออกภายในกลุ่มชีวภาพโดยการพลอ็ตข้อมลูเปน็สีส่ว่น
สว่นที่ 1 และสว่นที่ 3 แสดงดว้ยเสน้ขอบบนและขอบล่างของกล่องตามลำดบั ค่ามธัยฐานแสดงด้วยเสน้ทึบตามขวาง
ของกล่อง จำนวนเพียงเล็กนอ้ยแสดงคา่ผิดปกติต่ำสดุและสงูสดุในชุดขอ้มูล คา่ผดิปกติคอืคา่ที่เกินกว่าสว่นที่ 1 และ
สว่นที่ 3 ไป 1.5 เท่าของพิสยัระหวา่งสว่นที่หนึง่กับสว่นที่สามจากสีส่ว่น

หมายเหตุ: หากมเีพียงตัวอยา่งเดียวในกลุม่ชวีภาพ จะแสดงเป็นวงกลมเดยีวซึง่ระบุจดุข้อมลูเดยีว

แผนภมูิ Box and Whisker ต่อไปนีแ้สดงใหเ้ห็นวิธกีารแสดงข้อมลูเหล่านี้
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การคำนวณแผนภมูิ Box and Whisker

1 ค่าผดิปกติ ค่าผิดปกตนิี้คือ > Q3 + (1.5 x [Q3 - Q1])

หมายเหตุ: วางเคอรเ์ซอร์บนวงกลมเพื่อดูปลายเครื่องมือที่แสดงชื่อตัวอยา่งและปริมาณสัมพทัธ์หรอื
ข้อมูลการปรับระดับการแสดงออกของยนีตามโหมดที่เลือก

2 เส้นแบ่งค่าไมผ่ิดปกตสิูงสุด

3 ส่วนบน/สว่นที่ 3 (Q3) 75% ของค่าการแสดงออกน้อยกวา่ Q3

4 ค่ามธัยฐานหรอืค่าปานกลางของค่าการแสดงออกตามลำดับขัน้

5 ส่วนล่าง/ส่วนที่ 1 (Q1) 25% ของค่าการแสดงออกน้อยกวา่ Q1

6 เส้นแบ่งค่าไมผ่ิดปกตติ่ำสุด

7 ค่าผดิปกติ ค่าผิดปกตนิี้เท่ากับ < Q1 - (1.5 x [Q3 - Q1])

คำอธบิายสญัลักษณ์
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ภาคผนวก B เสน้ทางการตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition สรา้งเสน้ทางการตรวจสอบสำหรบัขอ้มลูและไฟลก์ารศกึษายนี (ไฟล์
.prcd และ .mgxd ตามลำดับ) การเปลีย่นแปลงหรอืการดำเนินการใด ๆ กบัขอ้มลูที่ปลอดภยัและไฟลก์ารศกึษายนีจะ
บนัทึกไว้ในเสน้ทางการตรวจสอบของไฟล์เมือ่บันทึกไฟล์ CFX Maestro Dx SE จะสรา้งเสน้ทางการตรวจสอบแยก
กนัสำหรับแต่ละไฟล์

คณุสามารถเลอืก File (ไฟล์) > Save As (บนัทึกเปน็) และบนัทึกข้อมลูที่ลงนามหรอืไมไ่ด้ลงนามที่ปลอดภยัและไฟล์
การศกึษายีนลงในโฟลเดอรอ์ืน่หรอืด้วยชื่ออืน่ ไฟล์ใหม่จะสบืทอดเสน้ทางการตรวจสอบจากไฟลต์้นฉบบั เสน้ทาง
การตรวจสอบสำหรบัไฟล์ใหมย่งัรวมถงึกจิกรรม Save As (บนัทึกเป็น) ด้วย การเปลี่ยนแปลงหรอืการดำเนนิการใน
ไฟล์ใหม่จะถกูบันทึกในเสน้ทางการตรวจสอบของไฟล์ใหม่นัน้ ไฟลต์้นฉบบัยงัคงมเีสน้ทางการตรวจสอบซึง่จะบันทึก
กจิกรรมเพิม่เติมในอนาคตไดอ้ีก

กจิกรรมทีต่รวจสอบได้ ในหนา้ 295 จะแสดงรายการกจิกรรมที่สามารถตรวจสอบไดท้ี่ซอฟต์แวร์บนัทึกไว้

การดเูสน้ทางการตรวจสอบ
แต่ละเสน้ทางการตรวจสอบจะแสดงข้อมลูต่อไปนี้

n รายละเอยีดสว่นหวัของการตรวจสอบ

o เวอรช์ันไฟล์ — เวอรช์ันของไฟล์ที่บนัทึก

o วันที่ — วันที่ของกจิกรรมที่ตรวจสอบได้ในปจัจบุัน

o ผู้ใช้ — โดเมน Windows และชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่เข้าสูร่ะบบ

o ความคดิเห็น — ความคิดเหน็ที่บันทึกไว้ล่าสดุ

o ลายเซน็ — ลายเซน็อิเลก็ทรอนกิสข์องบุคคลสดุท้ายที่เซน็ชื่อในไฟล์

o เหตุผลที่ลงลายเซน็ — เหตุผลสำหรับการลงลายเซ็น

o แอปพลิเคชนั — CFX Maestro Dx SE

o เวอรช์ันแอปพลเิคชัน — เวอรช์ันปจัจุบนัของ CFX Maestro Dx SE

o ชื่อ-สกลุของผูใ้ช้ — ชื่อ-สกุลของผู้ใช้ที่เข้าสูร่ะบบ

o เครือ่ง — คอมพิวเตอรท์ี่ติดตั้ง CFX Maestro Dx SE

n รายละเอยีดการเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบ

o รายการ — รายการทีเ่ปลี่ยนแปลง (รายการที่ตรวจสอบ)
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o คา่เกา่ — คา่ก่อนหนา้

o คา่ใหม่ — ค่าใหม่

o คำอธบิาย — คำอธบิายที่ทำการเปลี่ยนแปลง

วิธดีเูส้นทางการตรวจสอบ

u ในไฟล์ข้อมลูหรอืไฟล์การศกึษายีนที่เปิดอยู่ ใหเ้ลือก View (ดู) > Audit Trail (เสน้ทางการตรวจสอบ) เสน้ทาง
การตรวจสอบของไฟลจ์ะปรากฏขึน้

ตามคา่เริ่มต้น ขอ้มูลจะถกูจดัเรยีงตามวนัที่และเวลา และกิจกรรมทั้งหมดจะปรากฏในมมุมองแบบขยาย คุณ
สามารถกรองมุมมองตามชื่อผู้ใช้และรายการ และยบุมมุมองแบบขยายเพื่อจดัเรยีงตามชอ่งข้อมลูสว่นหวัได้
อย่างง่ายดาย คณุยงัสามารถดูเสน้ทางการตรวจสอบเปน็รายงาน html ได้ดว้ย

วิธจีดัเรยีงตามชือ่ผู้ใช้

u เลือกผู้ใช้เป้าหมายจากชื่อผู้ใช้ในรายการแบบเลื่อนลง

วิธจีดัเรยีงตามรายการ

u เลือกเป้าหมายจากรายการที่อยู่ในรายการแบบเลือ่นลง

วิธซี่อนคำอธิบายทัง้หมดของกจิกรรม

u คลิก Collapse All (ยบุทั้งหมด)

วิธจีดัเรยีงขอ้มูลในตารางรายละเอยีดการเปลีย่นแปลง

u คลิกสญัลักษณ์รปูเพชรในสว่นหัวของคอลัมนข์้อมลูเพื่อเรยีงลำดับจากนอ้ยไปมาก (A ถงึ Z, จำนวนนอ้ยที่สดุไป
หามากที่สดุ หรอืกอ่นสุดไปหาลา่สดุ)
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กจิกรรมทีต่รวจสอบได้

วิธพีิมพ์เส้นทางการตรวจสอบ

1 คลิก HTML Report (รายงาน HTML) เพือ่แสดงเสน้ทางการตรวจสอบในเว็บเบราว์เซอร์

2 ในหนา้ต่างเบราว์เซอรข์องคณุ ใหด้ำเนนิการสิง่ใดสิง่หนึ่งต่อไปนี้

n เลือก File (ไฟล์) > Print (พมิพ์)

n คลิกขวาที่รายงานแลว้เลือก Print (พมิพ์)

กจิกรรมที่ตรวจสอบได้
CFX Maestro Dx SE จะบนัทึกกิจกรรมที่ตรวจสอบได้ดังต่อไปนีใ้นไฟล์ขอ้มลูและไฟล์การศกึษายนี

กจิกรรมทีต่รวจสอบไดร้ะหว่างการทดสอบ

n เวลาเริม่ต้นการทดสอบ

n การแกไ้ขเพลตในเวลาทดสอบ

n การแกไ้ขโปรโตคอลในเวลาทดสอบ

n เวลาสิน้สดุการทดสอบ

กจิกรรมทีต่รวจสอบไดเ้มื่อสรา้งไฟลข์้อมลูแลว้

n ไฟล์ขอ้มลูที่สรา้งแล้ว

n การอา่นค่าเพลตแทรกที่เพิ่มโดยระบบ

กจิกรรมทีต่รวจสอบไดเ้มื่อบนัทึกไฟลข์อ้มูลแลว้

n ทั่วไป

o ชื่อ

o การลงนาม

o การตั้งค่าเพลต

o แสดงหลมุปฏกิิรยิา

o สารเรอืงแสงที่วิเคราะห์แลว้

o การแกไ้ขเพลต

o โหมดการวิเคราะห์

o กลุ่มหลมุปฏกิริิยา PCR ที่ทำงานอยู่
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n แท็บ Quantification (การหาปรมิาณ)

o ขั้นตอนที่ใช้งานอยู่

o การตั้งค่า — โหมดการกำหนด Cq

o การตั้งค่า — การตั้งค่าพื้นฐาน

o การแกไ้ขแนวที่ใช้

o การตั้งค่า — รอบที่จะวิเคราะห์

o การตั้งค่า — โหมดการวิเคราะห์

o การตั้งค่า — เกณฑพ์ื้นฐาน

n แท็บ Melt Curve (กราฟการสลายดีเอน็เอ)

o ขั้นตอนที่ใช้งานอยู่

o ประเภทสงูสดุที่แสดง

o เกณฑก์ารวิเคราะห์สงูสดุ

n แท็บ End Point (จุดสิน้สดุ)

o สารเรอืงแสง/เป้าหมายที่ใช้งานอยู่

o สิน้สดุรอบเปน็คา่เฉลีย่

o วิธกีารคำนวณความคลาดเคลื่อน

o เปอรเ์ซน็ต์ของช่วง

n แท็บ Allelic Discrimination (การแยกอลัลีล)

o สารเรอืงแสงแกน X และ Y

o เลือกหมายเลขรอบ

o ดูแผนที่การเรยีกใช้

n แท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยนี) — เคา้โครงทั้งหมด

o การตั้งค่าการทดสอบ — การอา้งองิเป้าหมาย

o การตั้งค่าการทดสอบ — การควบคมุตัวอย่าง

o การตั้งค่าการทดสอบ — ประสิทธิภาพอตัโนมตัิ

o การตั้งค่าการทดสอบ — ประสิทธิภาพ
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กจิกรรมทีต่รวจสอบได้

n แท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยนี) — การสรา้งกราฟ

o โหมดการวิเคราะห์

o ข้อมลูกราฟ

o แกน X

o แกน Y

o ตัวเลือกการปรบัขนาด

o แถบขอ้ผิดพลาด

o ตัวคณูแถบขอ้ผิดพลาด

o ขีดจำกดัค่า P

n แท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยนี) — คลัสเตอรแ์กรม

o คลัสเตอร์โดย

o แยกขอ้มูลซ้ำออก

n แท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยนี) — เคา้โครงแบบกระจาย

o Control Biological Group (กลุม่ชีวภาพควบคุม)

o Experimental Biological Group (กลุ่มชีวภาพการทดสอบ)

o Fold Change Threshold (คา่ขีดจำกัดสดัสว่นการเปลีย่นแปลง)

n แท็บ Gene Expression (การแสดงออกของยนี) — ANOVA (การวเิคราะห์ความแปรปรวน)

o ขีดจำกดัค่า P

n การตั้งค่าเพลต — ดู/แกไ้ขเพลต

o การตั้งค่า - PlateType (ประเภทเพลต)

o การตั้งค่า — Units (หนว่ย)

o เครือ่งมือการแก้ไข — พลิกเพลต

o กลุ่มหลมุปฏกิริิยา

o สารเรอืงแสงเพลต

n การตั้งค่าเพลต — เปลี่ยนเพลตและใช้ไฟล์ PrimePCR

o การนำเข้าการตั้งค่าเพลต
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ภาคผนวก B เส้นทางการตรวจสอบ

การเปลีย่นแปลงการตรวจสอบสำหรบัไฟลก์ารศกึษายนี

ทั่วไป

n Name (ชือ่)

n แท็บ Study Setup (การตั้งต่าการศึกษา)

o เพิ่ม/ลบไฟลข์้อมลู

n แท็บ Study Analysis (การวิเคราะหก์ารศกึษา)
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ภาคผนวก C การผสานการทำงานรว่มกบัระบบ LIMS
คณุสามารถกำหนดคา่ ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition สำหรบัใช้กบัระบบการจัดการสารสนเทศ
ห้องปฏบิตัิการ (LIMS) สำหรบัการผสานการทำงานรว่มกบัระบบ LIMS CFX Maestro Dx SE ต้องการข้อมลู
การตั้งค่าเพลตที่สร้างขึ้นโดยแพลตฟอรม์ LIMS (ไฟล์ LIMS, *.plrn) ไฟลโ์ปรโตคอลที่สร้างขึ้นโดยใช้
CFX Maestro Dx SE (*.prcl) CFX Maestro Dx SEตำแหนง่การสง่ออกข้อมลูที่กำหนดไว้ และรปูแบบการสง่ออกที่
กำหนดไว้

หลงัเสรจ็สิน้การทดสอบ CFX Maestro Dx SE จะสรา้งไฟลข์้อมลู (.pcrd) และบันทึกลงในตำแหน่งโฟลเดอรส์ง่ออก
ข้อมลูทีก่ำหนด CFX Maestro Dx SE ยงัสามารถสรา้งไฟล์ขอ้มลูที่ใช้งานได้กบั LIMS ในรปูแบบ .csv และบันทึกลง
ในตำแหนง่เดียวกนั

การสร้างไฟล์ขอ้มลูที่ใช้งานร่วมกับระบบ LIMS ได้
ภาคผนวกนีจ้ะอธิบายวิธกีารตั้งค่า CFX Maestro Dx SE เพื่อสรา้ง บนัทึก และสง่ออกไฟล์ขอ้มูลที่ใช้งานรว่มกบั
ระบบ LIMS ได้

การตัง้คา่โฟลเดอร์ LIMS และตวัเลือกการส่งออกข้อมูล
ตามคา่เริ่มต้นแล้ว CFX Maestro Dx SE บนัทึกโปรโตคอล LIMS ไฟล์ และไฟล์การสง่ออกข้อมลูไปยังโฟลเดอร์นี้:
C:\Users\Public\Documents\Bio-Rad\CFX_Dx\LIMS

คณุสามารถกำหนดคา่ CFX Maestro Dx SE ใหบ้ันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอรอ์ื่น และสามารถเปลี่ยนตัวเลอืกการส่งออก
ข้อมลู LIMS ได้

วิธตีั้งค่าโฟลเดอร์ LIMS และตัวเลอืกการส่งออกขอ้มูล

1 บนหน้าต่าง Home (หนา้หลัก) ให้เลือก Tools (เครือ่งมือ) > Options (ตวัเลือก)

2 ในกลอ่งโต้ตอบ Options (ตวัเลือก) ใหเ้ลือก Data Export Settings (การตั้งค่าการสง่ออกขอ้มูล)
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ภาคผนวก C การผสานการทำงานร่วมกบัระบบ LIMS

3 (ไมบ่ังคบั) เลือกสง่ออกข้อมลู LIMS โดยอตัโนมตัิเมือ่สิน้สดุการทดสอบ

ซอฟต์แวรจ์ะสง่ออกข้อมลู LIMS หลังจากการทดสอบแต่ละครัง้และบนัทึกลงในตำแหนง่ที่ระบุโดยอัตโนมัติ

4 หากต้องการเปลี่ยนตัวเลือกการสง่ออกขอ้มลู LIMS ค่าเริ่มต้น ใหค้ลกิ LIMS Data Export Settings (การตั้งค่า
การสง่ออกขอ้มูล LIMS)

สำคัญ: เฉพาะข้อมลู LIMS ที่สง่ออกเป็นไฟล์ .csv เท่านัน้ที่จะสามารถนำกลับเข้ามาใน CFX Maestro Dx
SE ได้

5 ในกลอ่งโต้ตอบ LIMS Data Export Format Settings (การตั้งค่ารปูแบบการสง่ออกข้อมลู LIMS) ใหเ้ลือก
ตัวเลือกการสง่ออกทีต่้องการและคลิก OK (ตกลง)

6 ในกลอ่งโต้ตอบ Options (ตวัเลือก) ใหค้้นหาและเลือกโฟลเดอรเ์ริ่มต้นที่คณุต้องการบันทึกไฟล์ขอ้มูล LIMS คุณ
สามารถเลือกตำแหน่งที่แตกต่างกนัสำหรบัไฟลแ์ต่ละประเภทได้

n Protocol (โปรโตคอล)

n LIMS File (ไฟล์ LIMS)

n Data export (การส่งออกข้อมลู)

7 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกการเปลีย่นแปลงและปดิกล่องโต้ตอบ Options (ตัวเลอืก)
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การสร้างไฟล์ขอ้มลูทีใ่ชง้านร่วมกบัระบบ LIMS ได้

การสร้างโปรโตคอลระบบ LIMS
หากต้องการเริ่มดำเนนิการ LIMS ให้สรา้งไฟล์โปรโตคอลสำหรบั CFX Maestro Dx SE (*.prcl) และบันทึกลงใน
โฟลเดอรโ์ปรโตคอล LIMS ที่กำหนด

ดูขอ้มูลเพิ่มเติมในบทที่ 7, การสรา้งโปรโตคอล

การสร้างไฟล์ LIMS
ไฟล์ LIMS (*.plrn) ประกอบด้วยรายละเอยีดการตั้งคา่เพลตและชื่อไฟล์โปรโตคอล ไฟล์นีส้รา้งโดยระยย LIMS ภาย
ในของคุณ CFX Maestro Dx SE จะใช้ไฟล์ LIMS เพื่อสร้างไฟล์เพลตเพื่อใชก้ับไฟล์โปรโตคอล

CFX Maestro Dx SE มไีฟลเ์ทมเพลตการนำเขา้เพลตที่คณุสามารถแกไ้ขเพื่อสรา้งไฟล์เพลต LIMS แบบกำหนดเอง
ได้

เคลด็ลับ: ผู้เชี่ยวชาญ LIMS ต้องเป็นผู้ดำเนนิการนี้

วิธสีรา้งไฟล์ LIMS

1 ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้เลอืก View (ดู) > Show (แสดง) > LIMS File Folder (โฟลเดอรไ์ฟล์ LIMS)

2 เปิดโฟลเดอร์ LIMS Templates (เทมเพลต LIMS) แล้วเลอืกไฟล์ .csv เพื่อนำเขา้ไฟล์เข้ามาใน LIMS ภายใน
ของคุณ

3 แกไ้ขไฟลเ์ทมเพลตโดยการกรอกขอ้มูลลงในชอ่งที่กำหนดที่ระบไุว้ในตาราง 38

4 โปรดทำหนึง่ในสิง่ต่อไปนี้

n หากต้องการบันทึกการเปลีย่นแปลงของคุณเพื่อใช้ในอนาคต ใหบ้ันทึกไฟล์เป็นไฟล์. csv

n หากต้องการบันทึกการเปลีย่นแปลงของคุณและใช้ไฟลท์ันที ให้บนัทึกไฟลด์้วยนามสกลุ .plrn

n บนัทึกเทมเพลตใหเ้ป็นไฟล์นามสกลุ .plrn ไปยงัโฟลเดอร์ LIMS File (ไฟล์ LIMS)

สำคัญ: CFX Maestro Dx SE เปดิได้เฉพาะไฟล์ .plrn เท่านั้น คุณต้องบนัทึกไฟล์ .csv เป็น .plrn เพือ่เริม่
ดำเนนิการ LIMS
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ภาคผนวก C การผสานการทำงานร่วมกบัระบบ LIMS

คอลมัน์ แถว คำอธบิาย เนือ้หา

วตัถุ
ประส
งค์

A 1 ส่วนหัวของเพ
ลต

ห้ามแก้ไข กำหน
ดคา่ล่
วงหน้
า

A,B,C 2 ช่อง/ข้อมูล/คำ
แนะนำ

ห้ามแก้ไข กำหน
ดคา่ล่
วงหน้
า

B 3 เวอร์ชนั ห้ามแก้ไข กำหน
ดคา่ล่
วงหน้
า

B 4 ขนาดเพลต ห้ามแก้ไข กำหน
ดคา่ล่
วงหน้
า

B 5 Plate Type (ป
ระเภทเพลต)

ป้อน BR White (BR ขาว) BR Clear (BR ใส)
หรือประเภทเพลตทีส่อบเทียบค่าแล้วอื่น ๆ

ตอ้งร
ะบุ

B 6 Scan Mode
(โหมดสแกน)

ป้อน “SYBR/FAM Only:” “All Channels” หรื
อ “FRET”

ตอ้งร
ะบุ

B 7 Units (หน่วย) ป้อนข้อมูลใดขอ้มลูหนึ่งตอ่ไปนี้ “copy
number” “fold dilution” “micromoles”
“nanomoles” “picomoles” “femtomoles”
“attomoles” “milligrams” “micrograms”
“nanograms” “picograms” “femtograms”
“attograms” หรือ “percent”

ตอ้งร
ะบุ

B 8 Run ID (ID กา
รดำเนินการ)

ป้อนคำอธิบายสัน้ ๆ หรือบาร์โค้ดทีร่ะบกุารดำเ
นินการนี้ (ความยาวไมเ่กิน 30 อกัขระ ต้องไม่มเี
ครื่องหมายจุลภาค)

ตวัเลื
อก

ตาราง 38 คำจำกดัความของเนื้อหาในไฟล์ .csv ของ LIMS
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การสร้างไฟล์ขอ้มลูทีใ่ชง้านร่วมกบัระบบ LIMS ได้

คอลมัน์ แถว คำอธบิาย เนือ้หา

วตัถุ
ประส
งค์

B 9 Run Note (หม
ายเหตุการดำเ
นินการ)

ป้อนคำอธิบายการดำเนินการ ตวัเลื
อก

B 10 Run Protocol
(โปรโตคอลกา
รดำเนินการ)

ป้อนชื่อไฟลโ์ปรโตคอลตามทีแ่สดงในรายชือ่ ตอ้งร
ะบุ

A 11 Data File (ไฟ
ล์ข้อมลู)

ป้อนชื่อไฟลข์้อมูล ตวัเลื
อก

A 12-15 TBD/วา่ง ห้ามแก้ไข กำหน
ดคา่ล่
วงหน้
า

A 16 Plate Data (ข้
อมลูเพลต)

ห้ามแก้ไข กำหน
ดคา่ล่
วงหน้
า

A 17-113 Well Position
(ตำแหนง่หลุม)

ห้ามแก้ไข กำหน
ดคา่ล่
วงหน้
า

B-G Ch1 Dye,
Ch2 Dye,
Ch3 Dye,
Ch4 Dye,
Ch5 Dye,
FRET

ป้อนชื่อสียอ้มที่สอบเทียบค่าแล้วหนี่งชือ่ (เชน่
“FAM”) สำหรบัแต่ละช่องที่ใช้

ตอ้งร
ะบุ

H Sample Type
(ประเภทตัวอย่
าง)

ป้อนประเภทตัวอยา่งตอ่ไปนีห้นึ่งประเภท
“Unknown,” “Standard” “Positive Control”
“Negative Control” “NTC” หรือ “NRT”

ตอ้งร
ะบุ

ตาราง 38 คำจำกดัความของเนื้อหาในไฟล์ .csv ของ LIMSต่อ
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ภาคผนวก C การผสานการทำงานร่วมกบัระบบ LIMS

คอลมัน์ แถว คำอธบิาย เนือ้หา

วตัถุ
ประส
งค์

I Sample
Name (ชื่อตวั
อยา่ง)

ป้อนชื่อตัวอยา่ง ตวัเลื
อก

J-O CH1 Target,
CH2 Target,
CH3 Target,
CH4 Target,
CH5 Target,
FRET Target

ป้อนชื่อเป้าหมายสำหรบัแต่ละช่องที่ใช้ ตวัเลื
อก

P ชื่อชุด ป้อนชื่อชุดทางชวีภาพ ตวัเลื
อก

Q Replicate (ทำ
ซ้ำ)

ป้อนจำนวนเตม็บวกสำหรบัแต่ละชุดของการทำ
ซ้ำ ค่าต้องไม่เป็นศนูย์

ตวัเลื
อก

R-W CH1
Quantity,
CH2
Quantity,
CH3
Quantity,
CH4
Quantity,
CH5
Quantity,
FRET
Quantity

ป้อนค่าคุณภาพสำหรบัมาตรฐานใด ๆ ป้อนค่าค
วามเข้มขน้ในรูปแบบทศนยิม

ตอ้งร
ะบุสำ
หรบัทุ
กมาต
รฐาน

ตาราง 38 คำจำกดัความของเนื้อหาในไฟล์ .csv ของ LIMSต่อ
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การสร้างไฟล์ขอ้มลูทีใ่ชง้านร่วมกบัระบบ LIMS ได้

คอลมัน์ แถว คำอธบิาย เนือ้หา

วตัถุ
ประส
งค์

X Well Note
(หมายเหตุ
ของหลุม)

ป้อนหมายเหตุของหลมุ (ไม่เกนิ 20 อกัขระ)

หมายเหตุ: แมว้า่ CFX Maestro Dx SE
จำกดัจำนวนอกัขระสูงสุด 20 ตวัสำหรบั
การป้อนหมายเหตุใน Well Note (หมาย
เหตุของหลมุ) ผ่านซอฟตแ์วร์ แต่ชอ่ง
Well Note (หมายเหตขุองหลุม)
สามารถมีอกัขระได้สูงสุด 500 ตัวหาก
รวมอยูใ่นไฟล์ .plrn ที่นำเขา้
อย่างไรกต็าม CFX Maestro Dx SE
จะแสดงเฉพาะอกัขระ 20 ตัวแรก ไฟล์
.pcrd ทีส่่งออกจะมีอกัขระทั้งหมดใน
ช่อง Well Note (หมายเหตขุองหลุม)
โดยไม่มขีอ้มลูใดสูญหาย

ตวั
เลอืก

Y-AD Ch1 Well
Color, Ch2
Well Color,
Ch3 Well
Color, Ch4
Well Color,
Ch5 Well
Color, FRET
Well Color

ป้อนสีลอกรูปแบบที่ผู้ใชก้ำหนดเองเป็นจำนวน
เต็มแบบ 32 บิท (argb) ในรูปแบบจดุทศนิยม

ตวั
เลอืก

ตาราง 38 คำจำกดัความของเนื้อหาในไฟล์ .csv ของ LIMSต่อ

การเริ่มการทดสอบ LIMS
วิธเีริม่การทดสอบ LIMS

1 ทำตามหนึ่งในข้อต่อไปนีเ้พื่อเปิดไฟล์ LIMS .plrn:

n ในหนา้ตา่ง Home (หนา้หลกั) เลอืก View (ดู) > Show (แสดง) > LIMS File Folder (โฟลเดอรไ์ฟล์ LIMS)
และเปิดไฟล์ .plrn ที่ต้องการ

n ในหนา้ตา่ง Home (หนา้หลกั) เลอืก File (ไฟล์) > Open (เปิด) > LIMS File (ไฟล์ LIMS) และเปดิไฟล์
.plrn ที่ต้องการ

ไฟล์จะเปดิในแท็บ Start Run (เริม่การทดสอบ) ในตัวชว่ยสรา้ง Run Setup (การตั้งคา่การทดสอบ) แท็บ Start
Run (เริม่การทดสอบ) แสดงขอ้มูลเกี่ยวกบัการทดลองที่จะดำเนนิการ นอกจากนี้ยงัแสดงบล็อกเครือ่งมอืที่
เชื่อมต่อที่คุณสามารถทำการทดลองได้
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2 ในแท็บ Start Run (เริม่การทดสอบ) เลอืกเครือ่งมอืและคลิก Start Run (เริม่การทดสอบ)

การส่งออกข้อมลูไปยังระบบ LIMS
เมือ่ดำเนนิการเสรจ็สิน้ CFX Maestro Dx SE จะสรา้งไฟล์ขอ้มลู (.pcrd) และบันทึกไว้ในตำแหนง่โฟลเดอรส์ง่ออก
ข้อมลูทีก่ำหนดไว้

วิธสี่งออกขอ้มูลไประบบ LIMS

u เปิดไฟล์ .pcrd และเลือก Export (สง่ออก) > Export to LIMS Folder (ส่งออกไปโฟลเดอร์ LIMS)

เคลด็ลับ: หากคุณเลอืก Automatically Export Data (ส่งออกขอ้มูลอตัโนมตัิ) หลัง Run in LIMS Options
(ดำเนนิการในตัวเลือกระบบ LIMS) CFX Maestro Dx SE จะสรา้งไฟล์ขอ้มูลที่ใช้งานรว่มกับระบบ LIMS ได้
ในรูปแบบ .csv และบนัทึกไว้ในโฟลเดอรเ์ดิม
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Dx, Security Edition

ภาคผนวกนีใ้หค้ำแนะนำในการแก้ไขปัญหาทีคุ่ณอาจพบขณะอัปเกรดหรอืใช้งาน ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx,
Security Edition

ทำรายการไฟล์และโฟลเดอรข์อง ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx,
Security Edition ที่ปลอดภยั

แผนกไอทขีองคณุอาจใชม้าตรการรกัษาความปลอดภยัซอฟตแ์วรท์ี่เข้มงวดมากเพื่อป้องกนัไวรสัและมลัแวร์
มาตรการเหล่านีอ้าจสง่ผลต่อเวลาในการอปัเกรดหรอืใช้งาน CFX Maestro Dx SE

เพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพของCFX Maestro Dx SE Bio-Rad ขอแนะนำใหแ้ผนกไอทีของคณุลงรายการอนญุาต
ไฟล์และโฟลเดอรท์ี่ปลอดภยัต่อไปนีใ้นการตั้งคา่ไฟรว์อลล์ในซอฟต์แวร์ปอ้งกนัไวรสัของคุณทีต่ิดตั้งในคอมพิวเตอร์
CFX Maestro Dx SE

โฟลเดอร์

n C:\Program Files (x86)\Bio-Rad\CFX_MDx

n C:\ProgramData\Bio-Rad\CFX_MDx

n C:\Users\Public\Documents\Bio-Rad\CFX_MDx

ไฟล์

n ไฟล์ .exe ทั้งหมดที่อยูใ่นโฟลเดอร์ C:\Program Files (x86)\Bio-Rad\CFX_MDx

n R.exe และ Rscript.exe (ที่อยู่ในโฟลเดอร์ C:\Program Files (x86)\Bio-Rad\CFX_MDx\ R\
R-3.3.1\bin)
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บันทกึการใชง้าน
กอ่นทีจ่ะเริม่การทดสอบใหม่ เครือ่ง CFX Opus Dx system จะเริม่การทดสอบวิเคราะห์ตัวเองเพื่อตรวจสอบว่ากำลังท
ำงานตามขอ้กำหนดอยูห่รอืไม่ ซอฟต์แวรจ์ะบันทึกผลการทดสอบนีใ้นไฟล์ Run Log (บนัทึกการทดสอบ) และไฟล์
Application Log (บนัทึกการใช้งาน) หากคุณสงัเกตเหน็ปัญหาในการทดลองอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายการทดลอง
เปิดบันทึกการทดสอบและบันทึกการใช้งานเพื่อค้นหาว่าปญัหาเริม่ต้นขึน้เมือ่ใด

CFX Maestro Dx SE Dx จะติดตามข้อมลูสถานะเครือ่งมือระหว่างการทดสอบใน Application Log (บันทึกการ
ใช้งาน) ใช้บันทึกเหลา่นีต้ิดตามกิจกรรมที่เกดิขึน้กบัเครือ่งมอืและในซอฟต์แวรแ์ละเพื่อการแกไ้ขปญัหา

วิธเีปดิ Application log (บนัทึกการใช้งาน)

u ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) เลอืก View (ดู) > Application Log (บนัทึกการใช้งาน)

หากต้องการดูบันทึกแอปพลิเคชนัเปน็ไฟล์ HTML ให้คลิกปุม่ HTML Report (รายงาน HTML)
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การแกไ้ขปัญหา

การเรียกไฟลบ์ันทึกแอปพลิเคชันและเฟิร์มแวร์
บนัทึกของแอปพลิเคชันและเฟิรม์แวรป์ระกอบด้วยรายละเอยีดการดำเนนิการระหว่างที่ใช้งานซอฟต์แวรแ์ละ
ประสทิธภิาพของการทำงาน บันทึกเหลา่นีจ้ะบนัทกึขอ้ผิดพลาดของซอฟต์แวรแ์ละเฟิรม์แวรท์ี่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ใช้งานซอฟต์แวรห์รอืเครือ่งมือด้วยเช่นกนั

วิธกีารเขา้ถงึไฟลบ์นัทึกแอปพลเิคชันและเฟริม์แวรม์ีดงันี้:

1 ในแผง Detected Instruments (เครือ่งมอืทีต่รวจพบ) ใหค้ลกิขวาที่เครือ่งมือ

2 เลือก Retrieve Log Files (เรยีกไฟล์บนัทึก)

3 ในกลอ่งโต้ตอบ Browse for Folder (เรยีกดูโฟลเดอร์) ให้เลือกโฟลเดอรป์ลายทางบนเครอืข่ายของคณุหรอื
ไดรฟ์ในเครือ่ง ที่คุณต้องการใช้บนัทึกไฟล์บนัทึก

หมายเหตุ: โฟลเดอรจ์ะมชีื่อว่า "Logs"

4 คลิก OK (ตกลง) เพือ่บันทึกไฟล์

สำคัญ: การบนัทึกไฟลบ์ันทึกที่มชีื่อไฟล์เหมือนกบัไฟลบ์ันทึกที่มี จะเปน็การเขยีนทับไฟล์บนัทึกทีม่ี

การแก้ไขปัญหา
โดยทั่วไป ปญัหาซอฟต์แวรแ์ละการสือ่สารกบัเครื่องมอืสามารถแกไ้ขได้โดยการรสีตารท์คอมพิวเตอรแ์ละระบบของ
คณุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดบ้ันทึกงานใด ๆ ที่กำลงัทำอยู่กอ่นทำการรสีตารท์

หมายเหตุ: ตรวจสอบวา่คอมพวิเตอร์ของคณุมี RAM เพียงพอและมพีื้นที่ดิสกว์่าง RAM ขั้นต่ำคือ 4 GB และ
พื้นที่ฮารด์ดิสกข์ั้นต่ำคือ 128 GB

ไฟฟ้าขัดขอ้ง
เมือ่ไฟฟ้าขดัขอ้ง เครือ่งมอืและคอมพิวเตอรจ์ะปิดลง หากไฟฟ้าดับเพยีงครูเ่ดียว เครื่องมอืจะกลบัมาใชง้านโปรโตคอล
อกีครัง้ แต่ Application Log (บันทึกการทำงาน) จะบนัทึกว่าเกดิไฟฟ้าขัดขอ้ง เครือ่งมอืและซอฟต์แวรจ์ะพยายามทำ
งานต่อไปตามการตั้งค่าคอมพิวเตอรแ์ละระยะเวลาที่เครื่องมอืปิดไป โดยจะขึน้อยูก่บัขัน้ตอนของโปรโตคอล

n หากโปรโตคอลอยู่ในขั้นตอนที่ไม่มกีารอา่นค่าเพลต โปรโตคอลจะทำงานต่อโดยเร็วที่สดุเมื่อเครือ่งมอืกลบัมาใช้
พลงังานไฟฟ้าได้

n หากโปรโตคอลอยู่ในขั้นตอนที่มกีารอา่นคา่เพลต เครือ่งมอืจะรอใหซ้อฟต์แวร์รสีตารท์และกลบัมาทำการ
ประมวลผลเพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลู ในสถานการณ์เช่นนี้ โปรโดคอลจะดำเนนิต่อไปกต็่อเมือ่คอมพิวเตอรไ์มไ่ด้
ปดิซอฟต์แวรด์้วย เมื่อคอมพวิเตอร์และซอฟต์แวรเ์ริม่ทำงานอกีครั้ง โปรโตคอลจะดำเนนิต่อไป

การโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ CFX Maestro Dx SE
คณุสามารถถา่ยโอนไฟล์ข้อมลูและไฟลบ์ันทึกที่อยู่บนเครือ่งมอืไปยงัฮารด์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ CFX Maestro Dx
SE ที่เชื่อมต่ออยู่
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เคลด็ลับ: ไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอรข์้อมลูเรยีลไทม์บนตัวเครือ่งมือจะถกูถ่ายโอนไปยงัคอมพวิเตอร์

หมายเหตุ: จากเครือ่ง CFX Opus Dx คณุสามารถถ่ายโอนไฟล์บนัทึกได้เท่านัน้ ไฟล์บนัทึกทัง้หมดบนเครือ่งมอื
จะถกูโอนไปยังคอมพิวเตอร์

วิธกีารเรยีกไฟลจ์ากเครือ่งมอื

1 ในบานหนา้ต่าง Detected Instruments (เครือ่งมอืที่ตรวจพบ) ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) คลิกขวาที่เครือ่ง
มอืเป้าหมายและเลือก Retrieve Log Files (เรียกไฟล์บนัทกึ)

2 เลือกตำแหนง่ของโฟลเดอรท์ี่จะบนัทึกไฟล์ที่เรยีก

3 คลิก OK (ตกลง)

การตดิตัง้ ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition ดว้ยตนเอง
วิธกีารติดตั้ง CFX Maestro Dx SE ดว้ยตนเอง

1 หากจำเปน็ ให้ถอดเครือ่งมือที่เชื่อมต่ออยู่ออกจากคอมพิวเตอร์

คน้หาตำแหน่งและถอดสาย USB ของอปุกรณ์ออกจากคอมพิวเตอร์ CFX Maestro Dx SE สามารถเสียบปลาย
ด้านอกีขา้งอยู่ในเครือ่งได้

2 เข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์ CFX Maestro Dx SE ด้วยสทิธิร์ะดับผู้ดูแลระบบ

3 เสยีบไดรฟ์ USB ของ CFX Maestro Dx SE เขา้กบัพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์

4 ใน Windows Explorer ใหค้้นหาและเปิดไดรฟ์ USB ของ CFX Maestro Dx SE

5 เปิดโฟลเดอร์ของ CFX แลว้คลกิสองครัง้ที่ CFXMaestroDxSetup.exe เพื่อติดตั้ง CFX Maestro Dx SE

6 ทำตามคำแนะนำบนหนา้จอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

เมือ่เสรจ็สิน้ หนา้จอเริม่ต้น ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition ของ Bio-Rad จะปรากฏขึน้บนหนา้
จอคอมพิวเตอร์ และไอคอน ซอฟต์แวร์ CFX Maestro Dx, Security Edition ของ Bio-Rad จะปรากฏขึ้นบน
เดสกท์็อป

7 อย่างปลอดภยัและเริม่ใช้งาน CFX Maestro Dx SE

การตดิตัง้ไดรเวอร์อกีครั้ง
วิธกีารติดตั้งไดรเวอรข์องเครือ่งมอือกีครัง้

u ในหนา้ต่าง Home (หนา้หลกั) ให้เลอืก Tools (เครื่องมอื) > Reinstall Instrument Drivers (ตดิตั้งไดรเวอร์ของ
เครือ่งมืออกีครัง้)

หมายเหตุ: หากคณุมปีัญหาเกี่ยวกบัการสือ่สารของซอฟต์แวร์กบัระบบเรยีลไทม์หลังจากที่คุณติดตั้งไดรเวอรอ์กี
ครั้งและตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB แล้ว โปรดติดต่อฝ่ายสนบัสนุนด้านเทคนคิของ Bio-Rad
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Notices for PCR Products

This document includes licensing information relating to free, open-source, and public-source software
and data (together, the “MATERIALS”) included with or used to develop Bio-Rad products and services.
The terms of the applicable free, open-source, and public-source licenses (each an “OPEN LICENSE”)
govern Bio-Rad’s distribution and your use of the MATERIALS. Bio-Rad and the third-party authors,
licensors, and distributors of the MATERIALS disclaim all warranties and liability arising from all use and
distribution of the MATERIALS. To the extent the OSS is provided under an agreement with Bio-Rad that
differs from the applicable OSS LICENSE, those terms are offered by Bio-Rad alone.

Bio-Rad has reproduced below copyright and other licensing notices appearing within the MATERIALS.
While Bio- Rad seeks to provide complete and accurate copyright and licensing information for all
MATERIALS, Bio-Rad does not represent or warrant that the following information is complete, correct, or
error-free. MATERIALS recipients are encouraged to (a) investigate the identified MATERIALS to confirm
the accuracy of the licensing information provided and (b) notify Bio-Rad of any inaccuracies or errors
found in this document so that Bio-Rad may update this document accordingly.

Certain OPEN LICENSES (such as the Affero General Public Licenses, Common Development and
Distribution Licenses, Common Public License, Creative Commons Share-Alike License, Eclipse Public
License, Mozilla Public Licenses, GNU General Public Licenses, GNU Library/Lesser General Public
Licenses, and Open Data Commons Open Database License) require that the source materials be made
available to recipients or other requestors under the terms of the same OPEN LICENSE.

The corresponding open source software is available for download from the links in the section that
follows.
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Software Notices

ZedGraph
Project homepage/download site:

https://sourceforge.net/projects/zedgraph/

Bio-Rad source code site:

https://github.com/bio-rad-lsg-open-source/ZedGraph-5.0.1

External source code site:

https://github.com/ZedGraph/ZedGraph

Project licensing notices:

/LICENSE-LGPL.txt:

See LGPL-2.1 in the Standard OSS License Text appendix to this document.

/sources/ZedGraph/LICENSE-LGPL.txt:

See LGPL-2.1 in the Standard OSS License Text appendix to this document.

Standard Open License Text

LGPL-2.1
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple
Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to
copy and distribute verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
the version number 2.1.]
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Standard Open License Text

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom
to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses
are intended to guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some
specially designated software packages--typically libraries--of the
Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You
can use it too, but we suggest you first think carefully about
whether this license or the ordinary General Public License is the
better strategy to use in any particular case, based on the
explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use,
not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for this service if you wish); that you receive source code or
can get it if you want it; that you can change the software and use
pieces of it in new free programs; and that you are informed that you
can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
distributors to deny you these rights or to ask you to surrender
these rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the library or
if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that we
gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the
source code. If you link other code with the library, you must
provide complete object files to the recipients, so that they can
relink them with the library after making changes to the library and
recompiling it. And you must show them these terms so they know their
rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the
library, and (2) we offer you this license, which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there
is no warranty for the free library. Also, if the library is modified
by someone else and passed on, the recipients should know that what
they have is not the original version, so that the original author's
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reputation will not be affected by problems that might be introduced
by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of
any free program. We wish to make sure that a company cannot
effectively restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that
any patent license obtained for a version of the library must be
consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the
ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser
General Public License, applies to certain designated libraries, and
is quite different from the ordinary General Public License. We use
this license for certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using
a shared library, the combination of the two is legally speaking a
combined work, a derivative of the original library. The ordinary
General Public License therefore permits such linking only if the
entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking other code with
the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it
does Less to protect the user's freedom than the ordinary General
Public License. It also provides other free software developers Less
of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages
are the reason we use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain
special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to
encourage the widest possible use of a certain library, so that it
becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must
be allowed to use the library. A more frequent case is that a free
library does the same job as widely used non-free libraries. In this
case, there is little to gain by limiting the free library to free
software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free
programs enables a greater number of people to use a large body of
free software. For example, permission to use the GNU C Library in
non-free programs enables many more people to use the whole GNU
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operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the
users' freedom, it does ensure that the user of a program that is
linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run
that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow. Pay close attention to the difference between a
"work based on the library" and a "work that uses the library". The
former contains code derived from the library, whereas the latter
must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other
program which contains a notice placed by the copyright holder or
other authorized party saying it may be distributed under the terms
of this Lesser General Public License (also called "this License").
Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data
prepared so as to be conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A "work based on the
Library" means either the Library or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
portion of it, either verbatim or with modifications and/or
translated straightforwardly into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the term
"modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associated
interface definition files, plus the scripts used to control
compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of
running a program using the Library is not restricted, and output
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from such a program is covered only if its contents constitute a work
based on the Library (independent of the use of the Library in a tool
for writing it). Whether that is true depends on what the Library
does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
complete source code as you receive it, in any medium, provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library. You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in
exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion
of it, thus forming a work based on the Library, and copy and
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge
to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
table of data to be supplied by an application program that uses the
facility, other than as an argument passed when the facility is
invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in
the event an application does not supply such function or table, the
facility still operates, and performs whatever part of its purpose
remains meaningful. (For example, a function in a library to compute
square roots has a purpose that is entirely well-defined independent
of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by this function must be
optional: if the application does not supply it, the squareroot
function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If
identifiable sections of that work are not derived from the Library,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you
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distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of
this License, whose permissions for other licensees extend to the
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote
it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the
Library with the Library (or with a work based on the Library) on a
volume of a storage or distribution medium does not bring the other
work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to this License, so
that they refer to the ordinary GNU General Public License, version
2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of
the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can
specify that version instead if you wish.) Do not make any other
change in these notices. Once this change is made in a given copy, it
is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative works made
from that copy. This option is useful when you wish to copy part of
the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or
derivative of it, under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine- readable source code,
which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above
on a medium customarily used for software interchange. If
distribution of object code is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access to copy the source
code from the same place satisfies the requirement to distribute the
source code, even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library, but is designed to work with the Library by being compiled
or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and
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therefore falls outside the scope of this License. However, linking a
"work that uses the Library" with the Library creates an executable
that is a derivative of the Library (because it contains portions of
the Library), rather than a "work that uses the library". The
executable is therefore covered by this License. Section 6 states
terms for distribution of such executables. When a "work that uses
the Library" uses material from a header file that is part of the
Library, the object code for the work may be a derivative work of the
Library even though the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked without the Library,
or if the work is itself a library. The threshold for this to be true
is not precisely defined by law. If such an object file uses only
numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small
macros and small inline functions (ten lines or less in length), then
the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it
is legally a derivative work. (Executables containing this object
code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6,
whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or
link a "work that uses the Library" with the Library to produce a
work containing portions of the Library, and distribute that work
under terms of your choice, provided that the terms permit
modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications. You must give prominent
notice with each copy of the work that the Library is used in it and
that the Library and its use are covered by this License. You must
supply a copy of this License. If the work during execution displays
copyright notices, you must include the copyright notice for the
Library among them, as well as a reference directing the user to the
copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-
readable source code for the Library including whatever changes were
used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2
above); and, if the work is an executable linked with the Library,
with the complete machine-readable "work that uses the Library", as
object code and/or source code, so that the user can modify the
Library and then relink to produce a modified executable containing
the modified Library. (It is understood that the user who changes the
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contents of definitions files in the Library will not necessarily be
able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the
Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy
of the library already present on the user's computer system, rather
than copying library functions into the executable, and (2) will
operate properly with a modified version of the library, if the user
installs one, as long as the modified version is interface-compatible
with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three
years, to give the same user the materials specified in Subsection
6a, above, for a charge no more than the cost of performing this
distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these
materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it. However, as a special exception,
the materials to be distributed need not include anything that is
normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side-by-side in a single library together with other library
facilities not covered by this License, and distribute such a
combined library, provided that the separate distribution of the work
based on the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
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a) Accompany the combined library with a copy of the same work based
on the Library, uncombined with any other library facilities. This
must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that
part of it is a work based on the Library, and explaining where to
find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the
Library except as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the
Library is void, and will automatically terminate your rights under
this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated
so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not
signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works. These actions are

prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the
Library), the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy, distribute, link with or modify the
Library subject to these terms and conditions. You may not impose any
further restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by
third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do
not excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under
this License and any other pertinent obligations, then as a
consequence you may not distribute the Library at all. For example,
if a patent license would not permit royalty-free redistribution of
the Library by all those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy both it and this
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License would be to refrain entirely from distribution of the
Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
any particular circumstance, the balance of the section is intended
to apply, and the section as a whole is intended to apply in other
circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is
willing to distribute software through any other system and a
licensee cannot impose that choice. This section is intended to make
thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of
this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
original copyright holder who places the Library under this License
may add an explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
versions of the Lesser General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present version, but
may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library
specifies a version number of this License which applies to it and
"any later version", you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version published
by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
programs whose distribution conditions are incompatible with these,
write to the author to ask for permission. For software which is
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copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free
status of all derivatives of our free software and of promoting the
sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER MATERIALS), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can do so by permitting
redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms
of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It
is safest to attach them to the start of each source file to most
effectively convey the exclusion of warranty; and each file should
have at least the "copyright" line and a pointer to where the full
notice is found.
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<one line to give the library's name and a brief idea of what it
does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU Lesser General Public License as
published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the
License, or (at your option) any later version. This library is
distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public
License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper
mail. You should also get your employer (if you work as a programmer)
or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the
library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random
Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!
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คำชี้แจงเกีย่วกับลิขสทิธิ์ Minpack (1999) University of Chicago สงวนสทิธิท์ุกประการ

การเผยแพรซ่ำ้และการใช้งานแหล่งข้อมลูและรปูแบบทวิบท โดยมหีรอืไม่มกีารดดัแปลง จะได้รบัอนญุาตโดยมี
เงื่อนไขดงัต่อไปนี้

1 การเผยแพรซ่ำ้ซึง่รหสัต้นฉบบัต้องคงคำประกาศเกีย่วกบัลิขสทิธิข์า้งต้น รายการเงือ่นไขนี้ และข้อจำกัด
ความรบัผดิชอบต่อไปนี้

2 การเผยแพรซ่ำ้ในรปูแบบทวิบทต้องทำซำ้คำประกาศเกีย่วกบัลขิสทิธิข์า้งต้นรายการเงื่อนไขนี้ และขอ้จำกดั
ความรบัผดิชอบต่อไปนี้ในเอกสารและ/หรอืสื่ออืน่ ๆ ที่ให้มาพรอ้มกบัการเผยแพร่

3 เอกสารสำหรบัผูใ้ช้ปลายทางที่มาพรอ้มกบัการเผยแพรซ่ำ้ (ถ้ามี) จะต้องมกีารรบัทราบต่อไปนี้

"ผลติภัณฑน์ี้มซีอฟต์แวรท์ี่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยชิคาโกในฐานะผู้ดำเนนิการหอ้งปฏบิตัิการแหง่ชาติอาร์กอน"
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